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Đại học Đà Nẵng làm việc với hai Đại học Quốc gia Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh:  
Kết nối, hợp tác vì sự phát triển vùng và đất nước 

 

Sáng ngày 23/8/2019, tại ĐHĐN đã diễn ra buổi gặp gỡ, làm việc giữa lãnh đạo chủ chốt của 
ĐHĐN và hai Đại học (ĐH) Quốc gia Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh dưới sự đồng chủ trì của 
Giám đốc các ĐH: PGS.TS. Huỳnh Thành Đạt-Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Giám 
đốc ĐH Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, PGS.TS. Nguyễn Kim Sơn-Giám đốc ĐH Quốc gia Hà 
Nội và PGS.TS. Nguyễn Ngọc Vũ-Giám đốc ĐHĐN. Cùng tham dự buổi làm việc có sự tham gia 
đông đủ của Ban Giám đốc, Chánh Văn phòng, Trưởng các Ban chức năng của ba ĐH cùng đại 
diện lãnh đạo các cơ sở giáo dục đại học thành viên, đơn vị trực thuộc ĐHĐN...Xem tại đây 
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Ủy ban Văn hóa Giáo dục Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội khảo sát 
việc thực hiện chính sách, pháp luật về kiểm định chất lượng giáo dục đại học 

 

Ngày 01/08/2019, PGS.TS. Phan Thanh Bình-Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường 
vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc 
Hội dẫn đầu đoàn công tác đã làm việc với ĐHĐN. Cùng dự có đồng chí Phạm Tất Thắng-Phó 
Chủ nhiệm Ủy ban, đồng chí Tạ Văn Hạ-Ủy viên Thường trực Ủy ban và đoàn công tác của Quốc 
hội. PGS.TS.Nguyễn Ngọc Vũ- Giám đốc ĐHĐN chủ trì buổi tiếp & làm việc với đoàn...Xem tại đây 
 

http://www.udn.vn/posts/view/4808/58
http://www.udn.vn/posts/view/4780/58
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Đại học Đà Nẵng tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2018-2019,  
triển khai nhiệm vụ năm học 2019-2020: Đoàn kết, thống nhất vì sự phát triển chung  

 

Ngày 16/8/2019, Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) đã tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2018-2019, triển 
khai nhiệm vụ năm học 20192-2020. Tham dự Hội nghị có sự hiện diện đông đủ các cán bộ lãnh 
đạo chủ chốt của ĐHĐN và các cơ sở giáo dục ĐH thành viên (CSGDĐHTV), đơn vị trực thuộc 
(ĐVTT). PGS.TS.Nguyễn Ngọc Vũ-Bí thư Đảng ủy, Giám đốc ĐHĐN cùng các Phó Giám đốc 
ĐHĐN chủ trì Hội nghị. Trong năm học qua, ĐHĐN đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, nổi bật, 
khẳng định vai trò, uy tín trong nước và quốc tế ngày càng được nâng cao, hoàn thành nhiều mục 
tiêu quan trọng tạo tiền đề cho sự phát triển nhanh và bền vững của ĐHĐN trong giai đoạn mới. 
Hội nghị đã thảo luận, triển khai nhiều nhiệm vụ trọng tâm trong năm học 2019-2020...Xem tại đây  
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Đại học Đà Nẵng ký kết hợp tác với Viện Công nghệ Quốc gia Nhật Bản 
 

Sáng ngày 10/08/2019, đoàn công tác của Viện Công nghệ Quốc gia Nhật Bản (KOSEN National 
Institute of Technology NIT-KOSEN) do TS. Isao Taniguchi-Chủ tịch Viện NIT-KOSEN dẫn đầu đã 
đến thăm và làm việc tại ĐHĐN. PGS.TS. Nguyễn Ngọc Vũ-Giám đốc ĐHĐN đã chủ trì buổi tiếp 
và làm việc với đoàn. Cùng tham dự có Ngài Koji Umehara-Vụ trưởng Vụ Giáo dục Kỹ thuật Giáo 
dục đại học, Bộ Giáo dục Văn hóa Thể thao-Khoa học & Công nghệ; Ngài Tsutomu Tomioka-
Thành viên Hạ viện Nhật Bản; Ngài Kenji Higashida-Giám đốc Viện NIT-KOSEN, GS.TSKH. Bùi 
Văn Ga-nguyên Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Nhân dịp này, hai bên đã ký kết Thỏa thuận 
hợp tác, chính thức thiết lập mối quan hệ giữa ĐHĐN & Viện NIT-KOSEN, Nhật Bản. Xem tại đây   
 

http://www.udn.vn/posts/view/4798/58
http://www.udn.vn/posts/view/4791/62
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Nhân dịp năm mới Đinh Dậu 2017, thay mặt Đảng ủy, Hội 
đồng Đại học, Ban Giám đốc Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) tôi 
thân ái kính gửi tới các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh 
đạo;  các cán bộ, viên chức và người lao động; các thế hệ 
hoc̣ sinh, sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh 
đã và đang công tác, học tập, nghiên cứu taị ĐHĐN cùng 
gia đình lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng năm mới 
mạnh khoẻ, hạnh phúc và thành công. 
Năm qua, nắm bắt thời cơ, bám sát các Nghị quyết của 
Trung ương, Thành ủy Đà Nẵng, Chương trình hành động 
của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đổi mới căn bản toàn diện 
giáo dục và đào tạo, phát triển khoa học và công nghệ,  
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Đại học Đà Nẵng tuyển sinh 2019: Điểm trúng 
tuyển tăng cao, chất lượng đầu vào bảo đảm  

 

Đến hết ngày 09/8, cùng với cả nước, Đại học Đà 
Nẵng (ĐHĐN) đã hoàn thành công bố điểm trúng 
tuyển năm 2019 vào các trường ĐH thành viên và 
các khoa, viện, phân hiệu trực thuộc. Theo đó, 
điểm trúng tuyển vào ĐHĐN năm nay cao hơn 
năm trước từ 1,5-5 điểm tùy theo ngành đào tạo. 
ĐHĐN có chất lượng “đầu vào” thuộc top trên 
trong các ĐH vùng và các trường ĐH lớn, trọng 
điểm trong cả nước. Các ngành mũi nhọn cung 
cấp nhân lực chất lượng cao cho thành phố Đà 
Nẵng đều có điểm trúng tuyển cao... Xem tại đây 

Xem tại đây 
 
 

Các cơ sở giáo dục đại học thành viên, đơn vị trực thuộc long trọng tổ chức  
Lễ trao bằng tốt nghiệp đại học và sau đại học đợt 2 năm học 2018 - 2019 

 
 

Sáng ngày 14/7/2019, Trường ĐH Bách khoa-ĐHĐN đã tổ chức Lễ trao bằng tốt nghiệp đợt 2 năm 
học 2018-2019 cho  04 tân tiến sĩ, 163 tân thạc sĩ và 1.515 tân cử nhân. Đến dự có TS.Đặng Việt 
Dũng-Ủy viên Ban thường vụ, Phó Chủ tịch thường trực UBND TP Đà Nẵng và Ngài Viengxay 
Phommachanh-Tổng lãnh sự Lào tại Đà Nẵng...(Hình 1). Cùng ngày, Trường ĐH Ngoại ngữ, ĐH 
Đà Nẵng đã tổ chức trao bằng tốt nghiệp cho  01 tân tiến sĩ, 12 tân thạc sĩ và 870 tân cử nhân 
thuộc 20 chuyên ngành đào tạo của nhà trường...(Hình 2). Tuần lễ từ ngày 17/6-24/6/2019 
Trường Đại học Kinh tế-ĐHĐN cũng đã long trọng trao bằng tốt nghiệp cho 1348 tân cử nhân, 
trong đó 09 cử nhân tốt nghiệp loại xuất sắc, 176 tân cử nhân đạt loại Giỏi (Hình 3)... Xem tại đây 
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http://www.udn.vn/posts/view/4788/60
http://www.udn.vn/posts/view/4736/58
http://www.udn.vn/posts/view/4749/83
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Nhân dịp năm mới Đinh Dậu 2017, thay mặt Đảng ủy, Hội 
đồng Đại học, Ban Giám đốc Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) tôi 
thân ái kính gửi tới các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh 
đạo;  các cán bộ, viên chức và người lao động; các thế hệ 
hoc̣ sinh, sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh 
đã và đang công tác, học tập, nghiên cứu taị ĐHĐN cùng 
gia đình lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng năm mới 
mạnh khoẻ, hạnh phúc và thành công. 
Năm qua, nắm bắt thời cơ, bám sát các Nghị quyết của 
Trung ương, Thành ủy Đà Nẵng, Chương trình hành động 
của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đổi mới căn bản toàn diện 
giáo dục và đào tạo, phát triển khoa học và công nghệ,  
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Đại học Đà Nẵng và Uỷ ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ký kết 
Chương trình hợp tác về khoa học và công nghệ 

 

Nhằm tăng cường hợp tác nghiên cứu khoa học (NCKH), chuyển giao công nghệ (CGCN) và 
đào tạo nhân lực phục vụ phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Quảng Ngãi, nâng cao hiệu quả nghiên 
cứu, ứng dụng khoa học công nghệ (KHCN) của các trường đại học gắn kết với các địa phương 
trong khu vực miền Trung, ngày 12/7/2019, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Quảng Ngãi đã diễn ra 
Lễ ký kết Chương trình hợp tác về KHCN giữa Đại học Đà Nẵng và Ủy ban Nhân dân (UBND) 
tỉnh Quảng Ngãi. Sự kiện diễn ra trong khuôn khổ Lễ Kỷ niệm 30 năm xây dựng và phát triển 
ngành KHCN tỉnh Quảng Ngãi (14/7/1989-14/7/2019) được tổ chức long trọng đúng vào dịp kỷ 
niệm 30 năm tái lập tỉnh Quảng Ngãi (1/7/1989-1/7/2019) và tỉnh Quảng Ngãi vinh dự đón nhận 
Huân chương Độc lập hạng Nhất. Bộ trưởng Bộ KH&CN Chu Ngọc Anh, Bí thư Tỉnh ủy Quảng 
Ngãi Lê Viết Chữ đã tham dự và chứng kiến Lễ ký kết hợp tác giữa PGS.TS.Nguyễn Ngọc Vũ-
Giám đốc ĐHĐN và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Ngọc Dũng...Xem tại đây 
  

Tham dự buổi Lễ có sự hiện diện của đồng chí Chu Ngọc Anh - Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, 

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, đồng chí Lê Viết Chữ - Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, 

 

Chuyên san tiếng Anh về công nghệ  
thông tin và truyền thông thuộc Tạp chí 

KH&CN ĐHĐN nằm trong danh mục tạp chí 

Quốc gia uy tín năm 2019 của NAFOSTED  
 

Ngày 09/8/2019, Hội đồng Quản lý Quỹ Phát 
triển Khoa học và Công nghệ  (KH&CN) Quốc 
gia (NAFOSTED) ban hành các Danh mục 
tạp chí có uy tín năm 2019, trong đó có 
Chuyên san tiếng Anh về Công nghệ thông 
tin và truyền thông (Chuyên san ICT) thuộc 
Tạp chí KH&CN Đại học Đà Nẵng. Danh mục 
gồm các tạp chí được các Hội đồng Khoa học 
ngành chọn, đề xuất từ các tạp chí quốc gia 
thuộc danh mục Scopus hoặc ACI hoặc được 
Hội đồng chức danh Giáo sư Nhà nước công 
nhận điểm tối đa từ 0.75 trở lên...Xem tại đây 

 

 

http://www.udn.vn/posts/view/4745/61
http://www.udn.vn/posts/view/4793/61


 
 

 

                 THE UNIVERSITY OF DANANG 

          Bản tin-Newsletter No3-2019                  Khoa học và Công nghệ 

 

 
 
 
 

Nhân dịp năm mới Đinh Dậu 2017, thay mặt Đảng ủy, Hội 
đồng Đại học, Ban Giám đốc Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) tôi 
thân ái kính gửi tới các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh 
đạo;  các cán bộ, viên chức và người lao động; các thế hệ 
hoc̣ sinh, sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh 
đã và đang công tác, học tập, nghiên cứu taị ĐHĐN cùng 
gia đình lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng năm mới 
mạnh khoẻ, hạnh phúc và thành công. 
Năm qua, nắm bắt thời cơ, bám sát các Nghị quyết của 
Trung ương, Thành ủy Đà Nẵng, Chương trình hành động 
của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đổi mới căn bản toàn diện 
giáo dục và đào tạo, phát triển khoa học và công nghệ,  
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Giảng viên Nguyễn Xuân Trung-Khoa Kiến trúc Trường ĐH Bách khoa-ĐHĐN  
đạt Giải Nhất Cuộc thi quy hoạch thiết kế Công viên vườn tượng Apec mở rộng 

 

Phương án do KTS.Nguyễn Xuân Trung- Trường ĐH Bách khoa-ĐHĐN và KTS.Hồ Xuân Thuần- 
Công ty TNHH MTV Tư vấn thiết kế và xây dựng Phố Xanh chủ trì thiết kế đã xuất sắc đạt giải 
Nhất Cuộc thi do UBND thành phố tổ chức. Tại buổi lễ, TS.Đăng Việt Dũng-Phó Chủ tịch thường 
trực UBND thành phố Đà Nẵng đã đánh giá cao chất lượng và tính khả thi của phương án đồng 
thời giao Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng Hạ tầng và Phát triển đô thị phối hợp với các đơn vị 
liên quan triển khai các bước tiếp theo quy định. Đồ án quy hoạch Công viên vườn tượng Apec 
mở rộng là một trong những công trình văn hóa có ý nghĩa quan trọng phục vụ cho sự phát triển 
kinh tế-văn hóa và diện mạo cảnh quan đô thị trên địa bàn thành phố Đà Nẵng...Xem tại đây 
 
 

 

Hai giảng viên của Trường Đại học Bách khoa-ĐHĐN được Tập đoàn Vingroup 
 tài trợ gần 10 tỷ đồng cho hai dự án khoa học công nghệ xuất sắc 

 

Ngày 19/8/2019, Tập đoàn Vingroup đã tổ chức Lễ ký kết tài trợ (gần 10 tỷ đồng) cho 02 dự án 
khoa học công nghệ (mã số VINIF.2019.DA05) của TS. Ngô Ngọc Tri và (mã số 
VINIF.2019.DA06) của TS. Nguyễn Tấn Hưng làm chủ nhiệm đề tài, hiện đều là giảng viên của 
Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng. Hai dự án này đã vượt qua gần 200 dự án tuyển 
chọn để vinh dự thuộc top 20 dự án tiêu biểu được Quỹ Đổi mới sáng tạo Vingroup (VINIF) tài trợ 

124 tỷ đồng. Đây là các dự án được đánh giá xuất sắc, có tính đột phá...Xem tại đây. 

http://tvts.udn.vn/news/chuyengiaquocte/2019/Giang-vien-Nguyen-Xuan-Trung---Khoa-Kien-truc-dat-Giai-Nhat-cuoc-thi-quy-hoach-thiet-ke-cong-vien-vuon-tuong-Apec-mo-rong2019.7.80782
http://www.udn.vn/posts/view/4812/61
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Nhân dịp năm mới Đinh Dậu 2017, thay mặt Đảng ủy, Hội 
đồng Đại học, Ban Giám đốc Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) tôi 
thân ái kính gửi tới các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh 
đạo;  các cán bộ, viên chức và người lao động; các thế hệ 
hoc̣ sinh, sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh 
đã và đang công tác, học tập, nghiên cứu taị ĐHĐN cùng 
gia đình lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng năm mới 
mạnh khoẻ, hạnh phúc và thành công. 
Năm qua, nắm bắt thời cơ, bám sát các Nghị quyết của 
Trung ương, Thành ủy Đà Nẵng, Chương trình hành động 
của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đổi mới căn bản toàn diện 
giáo dục và đào tạo, phát triển khoa học và công nghệ,  
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Đại học Đà Nẵng trao tặng danh hiệu Giáo sư Danh dự cho Chủ tịch Tổ chức  
Trái tim vì trái tim, Cộng hòa Liên Bang Đức Erich Johann Lejeune  

 

Sáng ngày 30/7/2019, ĐHĐN đã long trọng tổ chức Lễ trao tặng danh hiệu “Giáo sư Danh dự” 
cho Tiến sĩ Danh dự Erich Johann Lejeune, Chủ tịch “Tổ chức Trái tim vì trái tim”, CHLB Đức. 
Đây là sự kiện nhằm ghi nhận, vinh danh những cống hiến đối với sự nghiệp giáo dục, y tế và 
khoa học của ĐHĐN, đặc biệt đối với các hoạt động nhân đạo góp phần chăm sóc sức khỏe 
cộng đồng tại thành phố Đà Nẵng nói riêng và Việt Nam nói chung. ĐHĐN đã 05 lần trao danh 
hiệu: “Giáo sư Danh dự” và 04 lần trao danh hiệu “Tiến sĩ Danh dự” cho các nhà khoa học, chính 
khách và chuyên gia quốc tế nhằm tôn vinh những cống hiến cao cả vì cộng đồng...Xem tại đây  
 

 

 

Đại học Đà Nẵng và thành phố Đà Nẵng ký kết Thỏa thuận hợp tác đào tạo nhân lực,  
nghiên  cứu khoa học xây dựng thành phố thông minh với các trường đại học của Úc  

 
 

Từ ngày 8-16/8, PGS.TS. Lê Quang Sơn-Phó Giám đốc ĐHĐN đã tham gia Đoàn công tác của 
lãnh đạo thành phố do Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố TS.Đặng Việt Dũng dẫn đầu 
tại Úc nhằm tiếp tục phát triển hơn nữa mối quan hệ hợp tác chặt chẽ về giáo dục với các trường 
đại học danh tiếng của Úc. Ngày 9/8, ĐHĐN và ĐH Monash đã ký kết Bản ghi nhớ hợp tác thúc 
đẩy các chương trình liên kết, trao đổi giảng viên và sinh viên, đồng tổ chức các hội nghị, hội thảo 
khoa học quốc tế. Ngày 14/8, ĐHĐN đã làm việc và ký kết với ĐH Công nghệ Sydney về đào tạo 

nguồn nhân lực chất lượng cao và nghiên cứu xây dựng thành phố thông minh...Xem tại đây 

http://www.udn.vn/posts/view/4775/58
http://www.udn.vn/posts/view/4806/58
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Nhân dịp năm mới Đinh Dậu 2017, thay mặt Đảng ủy, Hội 
đồng Đại học, Ban Giám đốc Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) tôi 
thân ái kính gửi tới các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh 
đạo;  các cán bộ, viên chức và người lao động; các thế hệ 
hoc̣ sinh, sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh 
đã và đang công tác, học tập, nghiên cứu taị ĐHĐN cùng 
gia đình lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng năm mới 
mạnh khoẻ, hạnh phúc và thành công. 
Năm qua, nắm bắt thời cơ, bám sát các Nghị quyết của 
Trung ương, Thành ủy Đà Nẵng, Chương trình hành động 
của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đổi mới căn bản toàn diện 
giáo dục và đào tạo, phát triển khoa học và công nghệ,  

 
 

 
 
 
 

 7 

 

   Hoa khôi sinh viên ĐHĐN đạt ngôi vị Á hậu 1 Cuộc thi Miss World Việt Nam - 2019  
 
 

Tối ngày 03/8, tại sân khấu nghệ thuật Khu tổ hợp Cocobay thành phố Đà Nẵng, thí sinh 
Nguyễn Hà Kiều Loan (SBD 53) đã xuất sắc đạt ngôi vị Á hậu 1 Cuộc thi Miss World Việt Nam 
2019 và vinh dự là đại diện của Việt Nam tham dự Cuộc thi sắc đẹp quốc tế Miss Grand 
International 2019 tại Venezuela. Nguyễn Hà Kiều Loan hiện là Hoa khôi Cuộc thi Sinh viên 
Tài năng Thanh lịch ĐHĐN năm 2019 và là sinh viên năm thứ nhất Khoa Kinh doanh quốc tế, 
Trường Đại học Kinh tế - ĐHĐN. Với chiều cao ấn tượng, khuôn mặt cuốn hút, đặc biệt với sự 
thông minh và chân thành qua phần thi ứng xử, Nguyễn Hà Kiều Loan đã chinh phục tình cảm 
của đông đảo khán giả xem trực tiếp chương trình của VTV1 cũng như hàng nghìn khán giả 
có mặt trong đêm Chung kết Cuộc thi sắc đẹp uy tín toàn quốc. Tại các vòng thi, Nguyễn Hà 
Kiều Loan luôn thể hiện phong thái tự tin, gương mặt khả ái và nụ cười luôn tươi tắn đã để lại 
ấn tượng không chỉ bởi vẻ đẹp tự nhiên mà còn ở dự án nhân ái vì cộng đồng…Xem tại đây 
  

Trước đó, tháng 4/2019, Nguyễn Hà Kiều Loan đã xuất sắc đăng quang danh hiệu Hoa khôi ĐHĐN năm 

2019, một cuộc thi truyền thống do Đoàn Thanh niên và Hội Sinh viên ĐHĐN phối hợp tổ chức nhằm cổ 

vũ, tôn vinh vẻ đẹp thanh lịch, tài năng, văn hoá và trí tuệ dành cho 

 

 

Nhiều học bổng vinh danh thủ khoa và nâng bước tân sinh viên mùa tuyển sinh 2019 
 

Với số điểm ấn tượng (29,8 điểm), Trần Trương Minh Chánh là thủ khoa đầu vào của ĐHĐN 
và nhập học ngành Kỹ thuật Cơ điện tử Trường Đại học Bách khoa-ĐHĐN. Tân Thủ khoa của 
ĐHĐN 2019 đã từng trải qua và hoàn thành nghĩa vụ với Tổ quốc khi là chiến sĩ công an 
thuộc Phòng Cảnh sát Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp,Công an thành phố Đà Nẵng 
trước khi chọn được ngành nghề mình theo đuổi và phù hợp để vào đại học. Trần Trương 
Minh Chánh vinh dự nhận học bổng (40 triệu đồng) của Nhà trường (thứ hai bên phải sang 
Hình 1) do PGS.TS.Đoàn Quang Vinh-Hiệu trưởng trao tặng. Cùng với những học bổng vinh 
danh các tân thủ khoa của các trường thành viên trong mùa tuyển sinh 2019, nhiều tân sinh 
viên đã nhận được những học bổng giúp các bạn có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục vươn lên 
trong học tập. Ngày 28/7/2019, tân sinh viên Hoàng Thị Mỹ Linh, ngành Khoa học Y-Sinh đến 
từ làng Tu 1, xã Ia Ga, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai đã vinh dự là một trong hai tân sinh 
viên được nhận học bổng danh giá Tate & Lyle (trị giá 12.000 USD) từ TS.Nguyễn Thị Mỹ 
Hương-Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt-Anh ĐHĐN (Hình 2)…Xem tại đây 
  

 

http://www.udn.vn/posts/view/4782/63
http://www.udn.vn/posts/view/4774/65
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        PGS.TS.Ngô Văn Dưỡng-Phó Giám đốc ĐHĐN, Trưởng ban chỉ đạo Chiến dịch (thứ hai bên phải)  
& TS. Dương Nguyễn Minh Huy (ngoài cùng bên phải) tặng quà cho tình nguyện viên 

Sinh viên tình nguyện, cống hiến để trưởng thành 

Lễ trao 

Học bổng 

Hessen-

CHLB Đức 

cho sinh 

viên miền 

Trung-2019 

tại Đại học 

Đà Nẵng 
 

Sáng ngày 
20/5/2019, 
ĐHĐN phối 
hợp với Bộ 
Khoa học & 
Nghệ thuật 
Bang 
Hessen và 
Tổ chức Hỗ 
trợ đại học 
thế giới 
(World 
University 
Service-
WUS), 
CHLB Đức 
đã long 
trọng tổ 
chức Lễ 
trao học 
bổng 
Hessen 
năm 2019 
cho 25 sinh 
viên các 
trường đại 
học, cao 
đẳng của 
khu vực 
miền 
Trung, 
trong đó có 
10 sinh 
viên 
ĐHĐN. 
Tham dự 
buổi lễ có 
TS. Bùi 
Công Thọ-
Trưởng 
Văn phòng 
Đaị diêṇ 
Bang 
Hessen, 
CHLB Đức 
taị Việt 
Nam, 
PGS.TS. 
Ngô Văn 
Dưỡng-
Phó Giám 
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Nhân dịp năm mới Đinh Dậu 2017, thay mặt Đảng ủy, Hội 
đồng Đại học, Ban Giám đốc Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) tôi 
thân ái kính gửi tới các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh  
đạo;  các cán bộ, viên chức và người lao động; các thế hệ 
hoc̣ sinh, sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh 
đã và đang công tác, học tập, nghiên cứu taị ĐHĐN cùng 
gia đình lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng năm mới 
mạnh khoẻ, hạnh phúc và thành công. 
Năm qua, nắm bắt thời cơ, bám sát các Nghị quyết của 
Trung ương, Thành ủy Đà Nẵng, Chương trình hành động 
của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đổi mới căn bản toàn diện 
giáo dục và đào tạo, phát triển khoa học và công nghệ,  

 
 

 
 
 
 
 

 

Đảng ủy Đại học Đà Nẵng tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Đảng  
và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng 

 

Sáng ngày 16/7/2019, Đảng ủy ĐHĐN đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Đảng 
và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII. Tham dự Hội nghị có toàn thể các đồng chí trong 
Ban Chấp hành Đảng bộ ĐHĐN và Ban Thường vụ các Đảng ủy cơ sở trực thuộc. Đồng chí 
Trần Đình Hồng-Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà 
Nẵng đã tham dự và phát biểu chỉ đạo, ghi nhận, đánh giá cao kết quả đạt được...Xem tại đây 
  

Đồng chí Đoàn Quang Vinh - Phó Bí thư Đảng ủy ĐHĐN đã phát biểu khai mạc nhấn mạnh, trong nhiệm 

kỳ vừa qua, các cấp ủy, tổ chức Đảng và cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ ĐHĐN đã nhận thức sâu 

sắc vị trí, tầm quan trọng của công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng; thường xuyên đẩy mạnh 

tuyên truyền, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm Nghị quyết của các cấp ủy Đảng và nội 

dung quy định của Điều lệ Đảng. 

 

 

Công đoàn Đại học Đà Nẵng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm học 2018-2019  
và triển khai nhiệm vụ năm học 2019-2020 

 

Sáng ngày 22/08/2019, Công đoàn ĐHĐN tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2018-2019 và 
triển khai nhiệm vụ năm học 2019-2020. PGS.TS. Nguyễn Ngọc Vũ-Bí thư Đảng ủy, Giám đốc 
ĐHĐN đã đến dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Tham dự Hội nghị có TS. Vũ Minh Đức-UV 
Ban cán sự Đảng Bộ GD&ĐT, UV Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch 
Công đoàn Giáo dục Việt Nam,  PGS.TS. Ngô Văn Dưỡng-Phó Giám đốc ĐHĐN & đại diện các 
cơ sở giáo dục đại học thành viên, đơn vị trực thuộc cùng 200 cán bộ Công đoàn...Xem tại đây 
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Nhân dịp năm mới Đinh Dậu 2017, thay mặt Đảng ủy, Hội 
đồng Đại học, Ban Giám đốc Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) tôi 
thân ái kính gửi tới các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh 
đạo;  các cán bộ, viên chức và người lao động; các thế hệ 
hoc̣ sinh, sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh 
đã và đang công tác, học tập, nghiên cứu taị ĐHĐN cùng 
gia đình lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng năm mới 
mạnh khoẻ, hạnh phúc và thành công. 
Năm qua, nắm bắt thời cơ, bám sát các Nghị quyết của 
Trung ương, Thành ủy Đà Nẵng, Chương trình hành động 
của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đổi mới căn bản toàn diện 
giáo dục và đào tạo, phát triển khoa học và công nghệ,  
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Trường Đại học Bách khoa- ĐHĐN  
tổ chức Hội nghị khoa học Toàn quốc  

về Động lực học và Điều khiển 
 

Đây là Hội nghị khoa học chuyên ngành do Hội 
Động lực học và Điều khiển Việt Nam (VADC) 
phối hợp với Trường Đại học Bách khoa-ĐHĐN  
và Viện Nghiên cứu Cơ khí (NARIME) tổ chức, 
thu hút gần 70 báo cáo của hơn 100 giáo sư và 
các nhà khoa học trong và ngoài nước tham dự 
tạo diễn đàn công bố, chia sẻ các kết quả 
nghiên cứu và ứng dụng mới nhất…Xem tại đây 

 

 

 

  Trường ĐH Kinh tế-ĐHĐN tổ chức  
Hội thảo Quốc tế về Tài chính (VICIF-2019) 

 

Từ ngày 04-05/7/2019, tại Furama Resort đã 
diễn ra Hội thảo Quốc tế VICIF-2019 với sự 
tham dự của 35 học giả từ các trường ĐH 
Vương quốc Anh, Pháp, Hoa Kỳ, Singapore, 
Úc, Hàn Quốc, Hồng Kông, Trung Quốc và 45 
nhà khoa học hàng đầu Việt Nam...Xem tại đây 

 

 

 

Trường Đại học Kinh tế-ĐHĐN tổ chức 
 

Sinh viên Kiến trúc, Trường ĐH Bách khoa- 
ĐHĐN với Summer Camp 2019 tại Nhật Bản 

 

 

Theo lời mời của Trường ĐH Kogakuin, Nhật 
Bản, Đoàn sinh viên Kiến trúc, Trường ĐH Bách 
khoa-ĐHĐN đã tham dự “Chương trình trao đổi 
sinh viên Nhật Bản-Châu Á về Khoa học” (Japan-

Asia Youth Exchange Program in Science) từ ngày 
23-28/7 tại Nhật Bản cùng với các sinh viên ĐH 
Quốc Lập Cao Hùng (Đài Loan)...Xem tại đây 

 

 

Trường ĐH Kinh tế-ĐHĐN tổ chức Hội thảo 
Quốc tế về Kế toán&Tài chính (ICOAF- 2019) 

 

Ngày 13/7/2019, Hội thảo Quốc tế về Kế toán và 
Tài chính (ICOAF-2019) lần thứ 5 do Trường 
ĐH Kinh tế- ĐHĐN đăng cai & đồng tổ chức đã 
khai mạc tại Khách sạn Grand Tourane với sự 
tham dự của 100 đại biểu, các nhà khoa học, 
trong và ngoài nước về lĩnh vực Kế toán và Tài 
chính, trong đó có các diễn giả như GS.Mingyi 
Hung- ĐH Khoa học & Công nghệ Hồng Kông, 

GS.Joseph Fan-ĐH Hồng Kông...Xem tại đây 

Trường Đại học Bách khoa - ĐHĐN tham gia 
Hội thảo chuyên ngành Điện-Điện tử hợp tác 

với Trường Điện và Khoa học máy tính- 
Đại học Quốc gia Thành Công Đài Loan 

 

Đoàn cán bộ Trường ĐH Bách khoa-ĐHĐN do 
PGS.TS.Đoàn Quang Vinh, Hiệu trưởng dẫn 
đầu đã tham dự Hội thảo chuyên ngành Điện-
Điện tử tại ĐH Quốc gia Thành Công Đài Loan 
cùng các trường: Trường ĐH Bách khoa-ĐHQG 
TP.HCM, ĐH Bách khoa Hà Nội, ĐHSP Kỹ thuật 
TP.HCM, ĐH Tôn Đức Thắng…Xem tại đây 

Phái đoàn của trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng tham dự Hội 
thảo này gồm có PGS. TS. Đoàn Quang Vinh, Hiệu trưởng, PGS. TS. Lê 
Tiến Dũng, Trưởng khoa Điện, TS. Lê Đình Dương - Phó trưởng Khoa Điện, 
TS. Nguyễn Quang Như Quỳnh – Giảng viên khoa Khoa học Công nghệ Tiên 
tiến và TS. Võ Tuấn Minh, Giảng viên khoa Điện tử Viễn thông. 

 

http://www.udn.vn/posts/view/4779/83
https://due.udn.vn/vi-vn/tintuc/tintucchitiet/id/10081
http://dut.udn.vn/KhoaKientruc/Tintuc/id/3322
http://www.udn.vn/posts/view/4761/84
http://dut.udn.vn/Tintuc/Tintuc/id/3359


 
 

 

                 THE UNIVERSITY OF DANANG 

          Bản tin-Newsletter No2-2019      Các cơ sở giáo dục ĐH thành viên 

 

 
 
 
 

Nhân dịp năm mới Đinh Dậu 2017, thay mặt Đảng ủy, Hội 
đồng Đại học, Ban Giám đốc Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) tôi 
thân ái kính gửi tới các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh 
đạo;  các cán bộ, viên chức và người lao động; các thế hệ 
hoc̣ sinh, sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh 
đã và đang công tác, học tập, nghiên cứu taị ĐHĐN cùng 
gia đình lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng năm mới 
mạnh khoẻ, hạnh phúc và thành công. 
Năm qua, nắm bắt thời cơ, bám sát các Nghị quyết của 
Trung ương, Thành ủy Đà Nẵng, Chương trình hành động 
của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đổi mới căn bản toàn diện 
giáo dục và đào tạo, phát triển khoa học và công nghệ, H  
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Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật-ĐHĐN  
khai giảng Khóa đào tạo kỹ thuật Thang máy  

  

Sáng ngày 16/7/2019, Trường Đại học Sư 
phạm Kỹ thuật-ĐHĐN đã tổ chức khai giảng 
Khóa đào tạo kỹ thuật Thang máy (METC 
2019) với sự hợp tác giữa Công ty TNHH 
Thang máy Mitsubishi Việt Nam. Buổi Lễ có 
sự tham dự của Ông Kazuya Matsuo-Tổng 
Giám đốc Công ty TNHH Thang máy 
Mitsubishi Việt Nam; Ông Murase Satoru-Cố 
vấn Kỹ thuật; Ông Yamamoto Masanobu- 
Quản lý cấp cao và lãnh đạo Nhà trường. Từ 
năm 2012-nay, Nhà trường và Công ty ME, 
Nhật Bản đã tổ chức thành công 07 khóa học 
đào tạo thang máy cho sinh viên...Xem tại đây 

 

Trường ĐH Sư phạm-ĐHĐN tiếp, làm việc với 
Trường ĐH Sư phạm Nam Ninh, Trung Quốc 

 

Ngày 17/7, PGS.TS Lưu Trang-Hiệu trưởng 
Trường ĐH Sư phạm-ĐHĐN đã chủ trì buổi 
tiếp và làm việc với đoàn Trường ĐH Sư phạm 
Nam Ninh, Trung Quốc do Phó Hiệu trưởng Li 
Yangzhi (Lí Ngưỡng Trí) dẫn đầu nhằm thúc 
đẩy mở rộng hợp tác trong các hoạt động đào 
tạo và NCKH theo đó hai bên sẽ ký kết Thỏa 
thuận hợp tác trong tháng 9/2019 để hiện thực 
hóa những định hướng chung...Xem tại đây 

Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHĐN tổ chức  
Hội thảo quốc tế về Ứng dụng Công nghệ thông 
tin trong dạy và học ngoại ngữ GLoCALL 2019 

 

 
 

Từ ngày 08-10/8/2019, Trường ĐH Ngoại ngữ - 
ĐHĐN phối hợp với Hiệp hội Ứng dụng CNTT 
trong dạy & học ngoại ngữ Khu vực Châu Á-Thái 
Bình Dương và Ban Quản lý Đề án Ngoại ngữ 
Quốc gia tổ chức Hội thảo quốc tế Ứng dụng 
CNTT trong dạy & học ngoại ngữ (GLoCALL 
2019) với chủ đề:“Globalization and Localization in 

Computer-Assisted Language Learning”...Xem tại đây 

Đoàn công tác liên Bộ thẩm định thực tế Đề án 
thành lập Trường ĐH Công nghệ thông tin và 

truyền thông Việt-Hàn trực thuộc ĐHĐN 
 
 

Ngày 03/08/2019, Đoàn công tác liên Bộ thẩm 
định thực tế Đề án thành lập Trường ĐH Công 
nghệ Thông tin và Truyền thông Việt-Hàn trực 
thuộc ĐHĐN đã đến làm việc và thẩm định, đánh 
giá thực tế cơ sở vật chất, đội ngũ và các điều 
kiện cần thiết tại Trường Cao đẳng CNTT, Khoa 
CNTT & Truyền thông trực thuộc ĐHĐN và 
Trường Cao đẳng CNTT hữu nghị Việt-Hàn. 
PGS.TS. Nguyễn Ngọc Vũ-Giám đốc ĐHĐN đã 
tham dự làm việc để sớm hoàn thiện, trình Chính 
phủ xem xét, phê duyệt Đề án…Xem tại đây 
  

 

http://ute.udn.vn/TinTuc/1096/1/Khai-giang-Khoa-dao-tao-ky-thuat-Thang-may-METC-2019.aspx
http://ued.udn.vn/hop-tac-quoc-te-tintuc/truong-dai-hoc-su-pham-tiep-don-doan-truong-dai-hoc-nam-ninh-trung-quoc-351.html
http://www.udn.vn/posts/view/4795/86
http://www.udn.vn/posts/view/4783/58
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Nhân dịp năm mới Đinh Dậu 2017, thay mặt Đảng ủy, Hội 
đồng Đại học, Ban Giám đốc Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) tôi 
thân ái kính gửi tới các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh 
đạo;  các cán bộ, viên chức và người lao động; các thế hệ 
hoc̣ sinh, sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh 
đã và đang công tác, học tập, nghiên cứu taị ĐHĐN cùng 
gia đình lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng năm mới 
mạnh khoẻ, hạnh phúc và thành công. 
Năm qua, nắm bắt thời cơ, bám sát các Nghị quyết của 
Trung ương, Thành ủy Đà Nẵng, Chương trình hành động 
của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đổi mới căn bản toàn diện 
giáo dục và đào tạo, phát triển khoa học và công nghệ,  
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Phân hiệu ĐHĐN tại Kontum tiếp đoàn  
 lãnh đạo Tỉnh Sekong (Lào) thăm lưu học sinh  

 
 

Sáng ngày 25/05, ông Thavonphommalaylun, 
Phó tỉnh trưởng, Tỉnh Sê Kông, CHDCND Lào 
dẫn đầu đoàn lãnh đạo của tỉnh đã có chuyến 
thăm và làm việc với Phân hiệu ĐHĐN tại 
Kontum. Nhân dịp này, Đoàn đã gặp gỡ các Lưu 
học sinh Lào tỉnh Sê Kông đang học tập tại 
Phân hiệu, qua đó ghi nhận, đánh giá cao chất 
lượng đào tạo của Nhà trường...Xem tại đây 
 

 

 

 Khoa Y Dược, Đại học Đà Nẵng tiếp và làm việc với đoàn doanh nghiệp y tế CHLB Đức 
 

 

Tham dự buổi làm việc có Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Kỳ Minh, PGS.TS. Lê Quang Sơn- 
Phó Giám đốc ĐHĐN và PGS.TS.BS.Nguyễn Đăng Quốc Chấn-Trưởng khoa Y Dược kiêm Giám 
đốc Trung tâm Y Khoa-ĐHĐN. Khoa Y Dược hiện có nhiều giảng viên theo học các khóa đào tạo 
và hợp tác với các Khoa Y thuộc ĐH Ludwig Maximilian München, CHLB Đức, thường xuyên đón 

tiếp các giảng viên, bác sĩ từ LMU Munich qua trao đổi đào tạo, chữa trị lâm sàng…Xem tại đây 
 

Trung tâm nghiên cứu, tư vấn việc làm & 
du học ĐHĐN hợp tác với Công ty Jellyfish 

Education hỗ trợ cho sinh viên  

Ngày 23/08/2019, Công ty Jellyfish Education 
Việt Nam do Bà Đào Thùy Dương - Tổng Giám 
đốc Công ty đã làm việc, ký kết Thỏa thuận 
hợp tác với Trung tâm do PGS.TS. Ngô Văn 
Dưỡng-Phó Giám đốc ĐHĐN, Giám đốc Trung 
tâm để đồng hành hỗ trợ HSSV...Xem tại đây 

 

 

Khoa Công nghệ Thông tin và Truyền thông-Đại học Đà Nẵng  
đã tổ chức cho tân sinh viên tham quan thực tế tại các doanh nghiệp  

 

Nhằm giúp sinh viên có cơ hội tiếp cận môi trường làm việc thực tế tại doanh nghiệp, Khoa CNTT 
& Truyền thông ĐHĐN tổ chức các đợt tham quan cho tân sinh viên tại các doanh nghiệp như: 
Công viên phần mềm FPT software, Axon Active, Gameloft, Enouvo IT Solutions...Xem tại đây 

http://kontum.udn.vn/?act=detail-news&idnews=379&link=doan-lanh-dao-tinh-se-kong-lao-tham-va-gap-go-luu-hoc-sinh-lao-dang-theo-hoc-tai-ud-ck
http://smp.udn.vn/hop-tac-quoc-te/hop-tac-quoc-te/khoa-y-duoc-dai-hoc-da-nang-tiep-va-lam-viec-voi-doan-cac-doanh-nghiep-y-te-den-tu-cong-hoa-lien-ban.html
http://www.udn.vn/posts/view/4811/81
http://sict.udn.vn/tin-tuc/tin-tuc-va-hoat-dong/tham-quan-thuc-te-tai-doanh-nghiep-2019.html


 
 

 

                 THE UNIVERSITY OF DANANG 

          Bản tin-Newsletter No3-2019    Chùm ảnh sinh viên NCKH sáng tạo 

 

 
 
 
 

Nhân dịp năm mới Đinh Dậu 2017, thay mặt Đảng ủy, Hội 
đồng Đại học, Ban Giám đốc Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) tôi 
thân ái kính gửi tới các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh 
đạo;  các cán bộ, viên chức và người lao động; các thế hệ 
hoc̣ sinh, sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh 
đã và đang công tác, học tập, nghiên cứu taị ĐHĐN cùng 
gia đình lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng năm mới 
mạnh khoẻ, hạnh phúc và thành công. 
Năm qua, nắm bắt thời cơ, bám sát các Nghị quyết của 
Trung ương, Thành ủy Đà Nẵng, Chương trình hành động 
của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đổi mới căn bản toàn diện 
giáo dục và đào tạo, phát triển khoa học và công nghệ,  
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PGS.TS Nguyễn Văn Long-PhóHiệu trưởng Trường 
ĐH Ngoại Ngữ -ĐHĐN trao giải cho sinh viên NCKH 

    Nhóm sinh vien Trường ĐH Bách khoa-ĐHĐN giải Nhất  

    Cuộc thi thiết kế chiếu sáng Tết 2020 thành phố Đà Nẵng 

Nữ sinh viên Trường ĐH Bách khoa-ĐHĐN nhận giải thưởng phụ nữ với khoa học kỹ thuật 2019 

Sinh viên Trần Thị Châu Giang Trường ĐH Kinh tế-ĐHĐN  

với học bổng thạc sĩ tại ĐH Chung An, Hàn quốc 

Sinh viên Võ Anh Khoa -Trường ĐH Bách khoaĐHĐN  

giải Nhất ý tưởng sinh viên tình nguyện Việt Nam năm 2019 

 

 Nhóm sinh viên Trường ĐH Kinh tế -ĐHĐN 

đạt giải thưởng Vietnam Hackathon 2019  

Sinh viên  Lê Hoàng Thảo Nguyên,  

Sinh viên tiêu biểu Trường ĐH Kinh tế-ĐHĐN 

Sinh vien Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật-ĐHĐN 

với công trình nghiên cứu thiết kế quản lý đỗ xe thông minh 



 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Tin các cơ sở giáo dục đại học thành viên  
 

     (Trang 09-13) 
      

 

     Copy Rights Trung tâm Thông tin-Học liệu & Truyền thông ĐHĐN 

Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) ký kết hợp tác với Viện Công nghệ Quốc gia Nhật Bản (KOSEN 
National Institute of Technology NIT-KOSEN) do TS.Isao Taniguchi-Chủ tịch Viện  

NIT-KOSEN dẫn đầu trong chuyến thăm và làm việc tại ĐHĐN 


