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         Nơi hun đúc trí tuệ và tài năng,  vì sự phát triển của miền Trung - Tây Nguyên và cả nước 

 

 Sứ mạng 

Đaị hoc̣ Đà Nẵng sẽ là một trong những đại học hàng đầu khu vực Đông Nam Á với nhiều ngành  

mũi nhọn trong các lĩnh vực kỹ thuật, kinh tế, khoa học tự nhiên, xã hội và nhân văn, y học; là trung  

tâm hợp tác nghiên cứu triển khai ứng dụng mang tầm quốc gia và quốc tế. 

 

Đại học Đà Nẵng có sứ maṇg mang đến cơ hội và môi trường học tập, sáng tạo lý tưởng góp phần  

tạo ra động lực phát triển bền vững kinh tế xã hội cho khu vực miền Trung - Tây Nguyên và cả nước. 

 
 Tầm nhìn 

 Giá trị cốt lõi 

 

 

 

                                            Chất lượng - Phuc̣ vu ̣côṇg đồng - Chuyên nghiêp̣ và hiêụ quả - Sáng taọ và thân thiêṇ. 

           

 

 

       PGS.TS. Nguyễn Ngọc Vũ 
 

Bí thư Đảng ủy - Giám đốc ĐHĐN 

         NGƯT. PGS.TS. Ngô Văn Dưỡng 
 

Uỷ viên BTV Đảng ủy - Phó Giám đốc ĐHĐN 

              Năm Hành động 2019: Lấy khoa học công nghệ làm trọng tâm đột phá để phát triển 

 

Làm việc với Hội đồng Nhân dân TP. Đà Nẵng  Làm việc với  UBND tỉnh Quảng Nam  

Ký kết hợp tác nghiên cứu khoa học  

với tỉnh Kontum  
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Năm 2018 với nhiều dấu ấn bước ngoặt đối với Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN): Luật sửa đổi, bổ sung một điều của 

Luật Giáo dục ĐH vừa ban hành sẽ có hiệu lực từ ngày 01/7/2019 khẳng định: “ĐH quốc gia, ĐH vùng thực hiện 

nhiệm vụ chiến lược quốc gia, nhiệm vụ phát triển vùng của đất nước”; Sơ kết 05 năm (2013-2018) thực hiện 

Nghị quyết 29 về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo (GD&ĐT), ĐHĐN đã đạt nhiều thành tựu quan 

trọng, toàn diện, vững vàng bước sang giai đoạn phát triển mới. Những dấu ấn, sự kiện nổi bật của ĐHĐN trong 

năm qua được thể hiện rõ nét trên tất cả các lĩnh vực: 

 

Ngày 24/7/2018, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT đã ra Quyết 

định bổ nhiệm PGS.TS. Nguyễn Ngọc Vũ giữ chức vụ 

Giám đốc ĐHĐN nhiệm kỳ 2018-2023. Sự kiện này 

đánh dấu mốc chuyển giao lãnh đạo ĐHĐN tiếp tục kế 

thừa, phát huy những thành quả đạt được sau 25 năm 

xây dựng, phát triển của ĐHĐN và truyền thống 45 

năm của các trường thành viên  
 

Hình bên - PGS.TS. Nguyễn Ngọc Vũ (bên trái) đảm 

nhận trọng trách Giám đốc ĐHĐN nhiệm kỳ 2018-2023  
 

 

1. Bộ trưởng Bộ GD&ĐT bổ nhiệm Giám đốc ĐHĐN nhiệm kỳ V (2018-2023) 

 

2. Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội  

    thành phố Đà Nẵng thăm và làm việc với ĐHĐN  

 Ngày 25/8/2018, đồng chí Trương Quang Nghĩa - Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại 

biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng, đồng chí Đặng Việt Dũng -  Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Nhân dân thành 

phố cùng đại diện các Sở, ban, ngành đã làm việc với lãnh đạo chủ chốt của ĐHĐN, qua đó thể hiện sự tin tưởng, 

ủng hộ của Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân thành phố dành cho ĐHĐN. Bí thư Thành ủy đánh giá cao sự đóng 

góp quan trọng của ĐHĐN trong đào tạo nhân lực, nghiên cứu khoa học (NCKH) góp phần vào sự phát triển thành 

phố; chỉ đạo nhiều quyết sách để phát huy hơn nữa vai trò của đội ngũ cán bộ khoa học, giảng viên ĐHĐN tham 

gia xây dựng, phản biện chính sách, chiến lược phát triển Đà Nẵng và đẩy nhanh dự án khu đô thị ĐH. 

3. Đại học Đà Nẵng tiếp tục đạt thứ hạng cao trên các bảng xếp hạng ĐH uy tín thế giới  
Tổ chức uy tín Quacquarelli Symonds-Vương quốc Anh xếp hạng ĐHĐN nằm trong top 500 ĐH tốt nhất Châu Á 

(QS Asia công bố tháng 10/2018). Trước đó, ĐHĐN đã được Tổ chức 4icu xếp hạng 02/67 trường ĐH Việt Nam 

(uniRank công bố tháng 8/2018, tăng 02 bậc so với năm 2017) và xếp hạng 06/132 trường ĐH Việt Nam 

(Webometrics công bố tháng 7/2018, tăng 03 bậc so với năm 2017). Thứ hạng trên các bảng xếp hạng ĐH năm 

2018 được tăng cao, vững vàng trong top ĐH hàng đầu Việt Nam là sự khẳng định chất lượng và uy tín quốc tế 

của ĐHĐN trong bối cảnh hội nhập giáo dục ĐH thế giới. 

                       Đ/c Trương Quang Nghĩa  - Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội TP.Đà Nẵng thăm, làm việc với ĐHĐN  
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      4. Thêm nhiều chương trình đào tạo được kiểm định và đạt chất lượng quốc tế 

 
Trong năm qua, các trường thành viên của ĐHĐN đã tham gia kiểm định chất lượng nhiều  chương trình đào tạo 

(CTĐT). Đặc biệt, 07 Chương trình đào tạo (Trường ĐH Bách khoa-ĐHĐN) được công nhận đạt chất lượng theo 

tiêu chuẩn Đông Nam Á (AUN-QA) gồm: Điện-Điện tử, Điện tử-Viễn thông, Công nghệ Thông tin, Kỹ thuật Dầu 

khí, Kinh tế xây dựng, Kiến trúc, Kỹ thuật Xây dựng công trình giao thông. Kết quả này tiếp tục khẳng định chất 

lượng đào tạo của ĐHĐN đã được đánh giá và công nhận quốc tế, thể hiện cam kết, trách nhiệm xã hội nâng cao 

chất lượng là “yếu tố sống còn”  để phát triển bền vững. 

3. Đại học Đà Nẵng tiếp tục đạt thứ hạng cao trên các bảng xếp hạng ĐH uy tín thế giới  
Tổ chức uy tín Quacquarelli Symonds-Vương quốc Anh xếp hạng ĐHĐN nằm trong top 500 ĐH tốt nhất Châu Á 

(QS Asia công bố tháng 10/2018). Trước đó, ĐHĐN đã được Tổ chức 4icu xếp hạng 02/67 trường ĐH Việt Nam 

(uniRank công bố tháng 8/2018, tăng 02 bậc so với năm 2017) và xếp hạng 06/132 trường ĐH Việt Nam 

(Webometrics công bố tháng 7/2018, tăng 03 bậc so với năm 2017). Thứ hạng trên các bảng xếp hạng ĐH năm 

2018 được tăng cao, vững vàng trong top ĐH hàng đầu Việt Nam là sự khẳng định chất lượng và uy tín quốc tế 

của ĐHĐN trong bối cảnh hội nhập giáo dục ĐH thế giới. 

Đoàn đánh giá ngoài Hội đồng Đảm bảo chất lượng Mạng lưới các trường ĐH Đông Nam Á với lãnh đạo     

        Trường ĐH Bách khoa-ĐHĐN nhân dịp kiểm định CTĐT theo chuẩn AUN-QA (tháng 10/2018) 
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                5. Các công trình khoa học và công bố quốc tế tăng mạnh với nhiều đề tài mới được ứng dụng thực tiễn 

 
Năm 2018, các nhà khoa học, giảng viên của ĐHĐN đã công bố hơn 650 công trình NCKH các cấp và bài báo 

quốc tế, trong đó có 165 bài thuộc danh mục uy tín thế giới ISI, SCOPUS (tăng gần 50% so với năm 2017). Bộ 

GD&ĐT khen thưởng 01 giải Nhì, 01 giải Ba đối với các giảng viên trẻ có công trình NCKH xuất sắc. UBND thành 

phố Đà Nẵng khen thưởng 01 nữ giảng viên (có 02 giải pháp hữu ích được Cục Sở hữu trí tuệ - Bộ Khoa học 

Công nghệ (KHCN) cấp văn bằng bảo hộ) và 51 giảng viên, nhóm nghiên cứu của ĐHĐN có thành tích xuất sắc 

trong hoạt động KHCN.  

ĐHĐN có nhiều nhà khoa học, giảng viên được thành phố Đà Nẵng khen thưởng về KHCN năm 2018 

tiễn 

 
                   6. Tổ chức thành công nhiều hội nghị, hội thảo khoa học quốc gia, quốc tế và trở thành điểm đến của  

                       nhiều sự kiện quốc tế uy tín 

iễn Trong năm qua, nhiều sự kiện, hội nghị quốc tế thu hút các nhà khoa học, chuyên gia hàng đầu trong nhiều lĩnh 

vực đã được tổ chức thành công tại ĐHĐN như: Hội thảo quốc tế “Từ khả năng đến tầm nhìn và hành động: 

chuẩn bị cho giai đoạn tăng trưởng tiếp theo của Việt Nam” tại ĐHĐN; Hội thảo quốc tế về đổi mới công nghệ cho 

một tương lai bền vững (ISAT17) tại Trường ĐH Bách khoa-ĐHĐN; Hội thảo quốc tế về kế toán và tài chính lần 

thứ 3 (ICOAF-2018), Hội thảo quốc tế về marketting trong kỷ nguyên mới (MICA-2018) tại Trường ĐH Kinh tế-

ĐHĐN; Hội thảo quốc tế ngôn ngữ học Việt Nam tại Trường ĐH Sư phạm-ĐHĐN; Hội thảo quốc tế về nghiên cứu 

phân tích dữ liệu cho đô thị tương lai (DAFCR-2018) tại Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt-Anh (VN-UK); Hội thảo 

quốc tế về thương mại và phân phối (CODI-2018) tại Phân hiệu ĐHĐN tại Kontum…  

  Tổ chức thành công Hội nghị khoa học Y sinh liên Châu Á lần thứ 4 (tháng 12/2018) 
 

tiễn 
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                   6. Tổ chức thành công nhiều hội nghị, hội thảo khoa học quốc gia, quốc tế và trở thành điểm đến của  

                       nhiều sự kiện quốc tế uy tín 

iễn Đặc biệt, với chủ đề “Y sinh học trong thế kỷ 21: Tầm nhìn Châu Á-Thái Bình Dương”, Hội nghị Y sinh liên Châu Á 

lần thứ 4 tại Khoa Y Dược ĐHĐN quy tụ gần 300 đại biểu trong nước và quốc tế đồng hành thúc đẩy ứng dụng y 

sinh học góp phần chăm sóc sức khỏe trong bối cảnh của cách mạng di truyền học thế giới. Khoa Y Dược, Viện 

Nghiên cứu và Đào tạo Việt-Anh là hai đại diện của Việt Nam ký kết Thỏa thuận hợp tác trong Liên minh Y sinh 

học Châu Á giai đoạn 2018-2024. Dấu ấn này thể hiện uy tín và vai trò kết nối của ĐHĐN, thực sự trở thành điểm 

đến của nhiều sự kiện quốc tế tại thành phố Đà Nẵng..  

                  7. Khánh thành đưa vào sử dụng nhiều công trình mới với trang thiết bị hiện đại phục vụ hiệu quả đào tạo, 

                  nghiên cứu khoa học cho giảng viên và sinh viên 

 

iễn 
Trong năm qua, ĐHĐN đã khánh thành đưa vào sử dụng nhiều công trình trọng điểm như: Tòa nhà thông minh 

(smart campus) tại Trường ĐH Bách khoa-ĐHĐN; Nhà đa năng Phân hiệu ĐHĐN tại Kontum; Nhà đa năng cho 

Khoa Y Dược-ĐHĐN tại khu đô thị ĐHĐN; Nhà khách, Ký túc xá sinh viên quốc tế tại các Trường ĐH Bách khoa-

ĐHĐN, Trường ĐH Kinh tế-ĐHĐN; Đường chạy phủ nhựa và mặt cỏ nhân tạo sân bóng đá tại Khoa Giáo dục 

Thể chất-ĐHĐN, đầu tư nhiều phòng thí nghiệm với trang thiết bị đồng bộ, hiện đại…ĐHĐN đang tập trung nỗ lực 

triển khai dự án khu đô thị ĐH tại Hòa Quý, Điện Ngọc: Hoàn thành hồ sơ, thủ tục điều chỉnh Quy hoạch 1/2000 

và đề xuất Kế hoạch cấp vốn trung hạn, vốn ODA (từ Ngân hàng Thế giới) cho dự án. Sự đầu tư, đưa vào sử 

dụng nhiều công trình mới, thiết thực, hiệu quả phục vụ đào tạo, NCKH cho giảng viên và sinh viên thể hiện chiến 

lược quốc tế hóa giáo dục ĐH; tăng cường năng lực hội nhập, cạnh tranh; thu hút ngày càng nhiều chuyên gia uy 

tín và lưu học sinh đến nghiên cứu, học tập tại ĐHĐN. 

                 8. Sinh viên ĐHĐN đạt nhiều giải thưởng, thành tích cao trong các cuộc thi, “sân chơi” học thuật sáng tạo    

ác cấp 

 

iễn 

Những thành tích xuất sắc trong năm qua đã 

tiếp nối truyền thống, thể hiện tài năng và bản 

lĩnh của sinh viên, góp phần nâng cao uy tín, 

học hiệu các trường thành viên và ĐHĐN: Giải 

Nhất Olympic Tiếng Anh chuyên Toàn quốc, 

Giải Nhì Olympic Tin học Toàn quốc và Giải Ba 

lập trình quốc tế Châu Á ACM/ICPC, Giải Nhì 

(không có giải Nhất) lĩnh vực kinh tế Giải 

thưởng Eureka lần thứ 20 (Thành đoàn TP. Hồ 

Chí Minh); 03 giải Nhì, 03 giải Ba Giải thưởng 

sinh viên nghiên cứu khoa học cuả Bộ GD&ĐT;  

              đạt thành tích xuất sắc tại Olympic Tin học Việt Nam lần thứ 27 và Kỳ thi Lập trình Quốc tế ACPC Asia - 2018 
thàn 

 

iễn 

                                                                                                    Đội tuyển sinh viên Trường Đại học Bách khoa - ĐHĐN 
thàn 

 

iễn 

    ANNUAL REPORT UD - 2018  6 

http://www.udn.vn/


                                                                                                                                                                                                

 

 
      

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

   TOP DẤU ẤN, SỰ KIỆN NỔI BẬT - 2018 

www.udn.vn 

 

                 8. Sinh viên ĐHĐN đạt nhiều giải thưởng, thành tích cao trong các cuộc thi, “sân chơi” học thuật sáng tạo    

ác cấp 

 

iễn 

, giải Ba Cuộc thi Kiến trúc - Nhà thiết kế trẻ Châu Á (AYDA-2018); Giải Nhất và Giải Nhì Cuộc thi "Thiết kế Huy 

chương" do Viện Hàn lâm Kiến trúc Pháp-Việt và Lãnh sự quán Pháp tại TP. Hồ Chí Minh tổ chức ; 01 giải Nhất, 

01 giải Nhì Cuộc thi kết nối sáng tạo khởi nghiệp các tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ; giải Nhất Cuộc thi tìm hiểu 

Malaysia, giải Nhì Cuộc thi hùng biện tiếng Anh về Singapore (cấp thành phố Đà Nẵng), giải Ba Cuộc thi về hội 

nhập Asean (cấp quốc gia).... 
 

Chào năm 2019 với niềm tự hào 25 năm xây dựng và phát triển ĐHĐN (04/4/1994-04/4/2019), tiếp nối truyền 

thống 45 năm của các trường thành viên, ĐHĐN sẽ tiếp tục đổi mới sáng tạo, phát huy tự chủ ĐH, nâng cao trách 

nhiệm xã hội, phục vụ cộng đồng, xúc tiến triển khai dự án khu đô thị ĐH; không ngừng nâng cao uy tín, chất 

lượng quốc tế theo “Chiến lược phát triển tổng thể ĐHĐN đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035” để xứng 

tầm“một trong ba trung tâm đào tạo, NCKH có uy tín, ngang tầm khu vực và thế giới”, góp phần tích cực vào tiến 

trình đổi mới, hội nhập của giáo dục ĐH nước nhà. 
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Các sinh viên Ngô Thành Đạo, Hồ Ngọc Sơn đạt Giải Nhất và Giải Nhì Cuộc thi "Thiết kế Huy chương" do Viện Hàn 
lâm Kiến trúc Pháp-Việt và Lãnh sự quán Pháp tổ chức. Mẫu thiết kế đạt Giải nhất sẽ được Viện Hàn lâm sử dụng để 

trao giải thường niên cho các cá nhân xuất sắc trong lĩnh vực Kiến trúc, Xây dựng và Quy hoạch đô thị Việt Nam. 

Giải Nhất Olympic Tiếng Anh chuyên Toàn quốc  Giải Nhất Olympic Tiếng Nga Toàn quốc  

                                   Đạt thành tích xuất sắc tại Olympic Tin học Việt Nam và kỳ thi lập trình Châu Á ACPC Asia - 2018 

http://www.udn.vn/


 
 

 
 

 

 
       THÀNH TÍCH TIÊU BIỂU - 2018 

03 tập thể: Trường ĐH Bách khoa, Khoa Cơ khí Trường ĐH Bách khoa và Phòng Đào tạo Trường ĐH Sư phạm 
Vinh dự được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (giai đoạn 2012-2017) 

 

     Trường ĐH Kinh tế,         ĐH Sư phạm – ĐHĐN         11 tập thể nhận Cờ thi đua của Bộ GD&ĐT năm học 2017-2018 
nhận Bằng khen của Bộ         GD&ĐT năm học 2017-2018 

 
 

Trường ĐH Bách khoa – ĐHĐN (bên trái) nhận Cờ Thi đua của Bộ GD&ĐT năm học 2017-2018 
 
 

www.udn.vn 
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THÀNH TÍCH TIÊU BIỂU - 2018 

Vinh danh 58 tân Tiến sĩ gồm: CH Pháp (07), Nhật Bản (05), Úc (05), Vương quốc Anh (04), Trung Quốc (04), Ý (02), Hàn quốc (02),  

Đài Loan – Trung Quốc (04), Hoa Kỳ (01), Nga (01), Bỉ (01), Hungary (01), Đan Mạch (01), Belarus (01), Singapore (01) và Việt Nam (18) 
 

www.udn.vn 
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Trường Đại học Công nghệ Nagaoka (Nagaoka University of Technology – NUT) tặng bằng Tiến sĩ danh dự 

cho Giáo sư Trần Văn Nam – nguyên Giám đốc Đại học Đà Nẵng 

http://www.udn.vn/
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400-500 
đại học 
tốt nhất 
Châu Á 

02/67 
đại học 

Việt 

Nam 

06/123 
đại học 

Việt 

Nam 

 ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG 
 THE UNIVERSITY OF DANANG 

http://www.udn.vn/
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ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG 
 
 
 
 
 
 
 
 

TOÀN CẢNH HỆ THỐNG 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2018 

http://www.udn.vn/


  
 

Năm 2018, lĩnh vực tổ chức - nhân sự của toàn bộ hệ thống đại học vùng và các cơ sở giáo dục đại học 
thành viên đã gặt hái được nhiều kết quả nổi bật: 

 Bộ Giáo dục và Đào tạo bổ nhiệm tân Giám đốc ĐHĐN nhiệm kỳ 2018-2023 theo đó, PGS.TS. Nguyễn 
Ngọc Vũ, nguyên Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính, Bộ GD&ĐT, Phó Giám đốc ĐHĐN nhiệm kỳ 2015-2020 được bổ 
nhiệm giữ chức vụ Giám đốc ĐHĐN nhiệm kỳ 2018-2023; Hoàn thành quy trình giới thiệu nhân sự đề nghị Bộ GD 
&ĐT xem xét, bổ nhiệm lại các Phó Giám đốc ĐHĐN nhiệm kỳ 2018-2023;  

 

Tiếp tục hoàn thiện mô hình ĐHĐN theo Luật giáo dục đại học sửa đổi là đại học vùng trọng điểm quốc 
gia (theo Luật giáo dục đại học sửa đổi được Quốc hội khóa XIV ban hành ngày 19/11/2018 có hiệu lực từ ngày 
1/7/2019) “ đại học vùng thực hiện nhiệm vụ chiến lược quốc gia, nhiệm vụ phát triển vùng của đất nước” theo 02 
cấp bao gồm: Đại học vùng, 12 cơ sở giáo dục đại học thành viên (CSGDĐHTV) và các đơn vị trực thuộc (ĐVTT), 39 
Viện, Trung tâm. Phát huy vai trò của Hội đồng đại học vùng và các CSGDĐHTV, Hội đồng khoa học và đào tạo, Hội 
đồng đảm bảo chất lượng giáo dục…thông qua quy chế làm việc, phối hợp mối quan hệ với Đảng ủy, Ban Giám đốc 
để thống nhất lãnh đạo, điều hành ĐHĐN theo đúng Luật Giáo dục đại học sửa đổi và Điều lệ Trường đại học. 

Hoàn thành “Đề án phát triển tổng thể ĐHĐN đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035”  trình Bộ Giáo dục 
và Đào tạo, các Bộ, ngành, địa phương liên quan góp ý trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt. Rà soát và 
triển khai đổi mới cơ chế tổ chức và hoạt động của ĐHĐN đề xuất cho phép áp dụng “tương tự như các đại học quốc 
gia”; Phe đồ án điều chỉnh quy hoạch để phù hợp Chiến lược phát triển trong giai đoạn mới;  

Hoàn thành “Đề án thành lập Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt-Hàn”; sắp xếp 
các đơn vị ban, trung tâm trực thuộc và nhân sự theo hướng tinh gọn, hiệu quả: Sáp nhập Trung tâm Thông tin 
Truyền thông với Trung tâm Thông tin-Học liệu thành lập Trung tâm Thông tin-Học liệu và Truyền thông ĐHĐN; 

 

Hoàn thành rà soát quy hoach, quy hoạch, luân 
chuyển, bổ nhiệm và bổ nhiệm lại đội ngũ cán bộ lãnh đạo, 
quản lý đúng quy trình, quy định; chú trọng phát triển cán bộ 
kế thừa, cán bộ trẻ và cán bộ nữ góp phần tạo nên sức mạnh 
đoàn kết, thống nhất trong toàn ĐHĐN; 

Nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên, cán bộ 
quản lý: Thường xuyên rà soát, đánh giá và nâng cao chất 
lượng đội ngũ giảng viên và cán bộ quản lý nhằm đáp ứng 
được các yêu cầu phát triển theo các tiêu chuẩn hạng chức 
danh nghề nghiệp.  

Năm 2018, ĐHĐN đã thực hiện 
đúng quy trình quy hoạch, miễn nhiệm 
và bổ nhiệm nhiều chức danh cán bộ 
lãnh đạo, quản lý quan trọng, tiếp tục 
kế thừa và phát triển những kết quả 
và kinh nghiệm của thế hệ tiền nhiệm 
như: PGS.TS. Lê Thị Kim Oanh bổ 
nhiệm lại giữ chức vụ Phó Hiệu 
trưởng Trường ĐH Bách khoa; 
PGS.TS. Nguyễn Hữu Hiếu được bổ 
nhiệm giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng 
Trường ĐH Bách khoa nhiệm kỳ 2017-
2022;  PGS.TS. Võ Trung Hùng được 
điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó 
Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm Kỹ 
thuật – ĐHĐN nhiệm kỳ 2017-2022; 
TS. Phan Bảo An được bổ nhiệm Phó 
trưởng ban phụ trách Ban Tổ chức 
Cán bộ; ThS. Đinh Thị Mỹ Hạnh được 
bổ nhiệm Phó trưởng ban phụ trách 
Ban Công tác HSSV; TS. Huỳnh Minh 
Sơn được bổ nhiệm Giám đốc Trung 
tâm Thông tin-Học liệu và Truyền 
thông; TS. Lê Anh Tuấn được bổ 
nhiệm Phó Giám đốc phụ trách Trung 
tâm Khoa học về an toàn; TS. Nguyễn 
Phi Hùng được điều động, bổ nhiệm 
Phó Giám đốc Trung tâm Đào tạo 
Thường xuyên. 
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 1.451 giảng viên/2.329 CBVC,  

 09 Giáo sư, 101 Phó giáo sư và 504 tiến sĩ 
khoa học và tiến sĩ, 1.026 thạc sĩ;  

 Tỉ lệ giảng viên có trình độ tiến sĩ trở lên 
34,73% (bình quân cả nước là 25%),  

    (Trường ĐH Bách khoa đạt tỉ lệ 53,88%) 

 58 tân Tiến sĩ năm 2018 

 

 

Bổ nhiệm các Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Bách khoa, ĐH Sư phạm Kỹ thuật 

Bổ nhiệm lãnh đạo các ban chức năng, trung tâm trực thuộc 

http://www.udn.vn/


 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

   

       (*) Số liệu tính đến 31/10/2018.  
 

        Tính đến 31/12/2018 có thêm 58 tấn Tiến sĩ nâng tổng số giảng đạt trình độ tiến sĩ trở lên là 504 giảng viên, đạt tỷ lệ 34,73%. 

 

 Bảng 1     Bảng 1a - Số liệu cán bộ, giảng viên 

 

                 Bảng 1b - Số liệu đào tạo giảng viên 
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 Biểu đồ 1c - Đào tạo giảng viên ở nước ngoài năm 2018 
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 Bảng 1d – Danh sách tân Tiến sĩ năm 2018 
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    Toàn cảnh hệ thống 

 

    Đào tạo & Đảm báo  
    chất lượng giáo dục 
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Năm 2018, theo định hướng đại học nghiên cứu, ĐHĐN đẩy mạnh đào tạo chất lượng cao được kiểm định quốc gia và 
quốc tế, đổi mới và phát triển nhiều chương trình đào tạo, liên kết với các doanh nghiệp để nắm bắt, dự báo nhu cầu 
thị trường lao động từ đó điều chỉnh cơ cấu ngành nghề, quy mô đào tạo và chỉ tiêu tuyển sinh, giảm dần chỉ tiêu đào 
tạo các ngành sư phạm, tăng cường đào tạo các ngành kỹ thuật, công nghệ. ĐHĐN hiện có đủ ngành nghề đáp ứng 
thị trường lao động trong nước, quốc tế, đặc biệt là các ngành mũi theo yêu cầu cách mạng công nghệ 4.0 như: 

Công nghệ thông tin, Điện tử viễn thông, Tự động hóa, 
Cơ khí chính xác, Công nghệ nano, Công nghệ sinh 
học, Vật liệu mới, Công nghệ cao ứng dụng cho nông  
nghiệp, Du lịch, Tài chính, Logistic...ĐHĐN đã triển 
khai đào tạo đặc thù các ngành Công nghệ thông tin, 
du lịch... tăng đáng kể thời lượng thực hành, thực tập 
tại doanh nghiệp phục vụ nhu cầu nhân lực cho sự 
phát triển của thành phố Đà Nẵng và vùng kinh tế 
trọng điểm miền Trung. Tâp trung đầu tư một số 
ngành mũi nhọn, chú trọng giảng dạy ngành khoa học, 
công nghệ, kỹ thuật và toán học (STEM), phát triển 
các chuyên ngành khoa học cơ bản, các ngành học 
liên quan đến kỹ  thuật và công nghệ thích ứng với 
cuộc cách mạng công nghệ 4.0. ĐHĐN đã liên kết với 
nhiều trường đại học uy tín  nước ngoài để sinh viên 
có thể chuyển tiếp 2+2, 3+1…; Hợp tác với ĐH 
Singapore Polytechnic triển khai đào tạo theo CDIO... 

Năm 2018,  Trường ĐH Bách khoa-ĐHĐN là trường ĐH đầu 
tiên trong cả nước triển khai giảng dạy-học tập theo dự án 
(Project based Learning) giúp sinh viên nâng cao khả năng tự 
học- nghiên cứu, tư duy phản biện, sáng tạo và hun đúc tinh 
thần khởi nghiệp… Chú trọng xây dựng, mở rộng và phát triển 
quan hệ hợp tác với các doanh nghiệp; Tăng cường đào tạo 
ngoại ngữ, tin học, kỹ năng mềm theo chuẩn đầu ra cho sinh 
viên đảm bảo chất lượng nguồn nhân lực phục vụ nhu cầu 
phát triển kinh tế-xã hội và hội nhập quốc tế. Những năm gần 
đây, ĐHĐN đã ổn định quy mô đào tạo để tập trung nâng cao 
chất lượng, bình quân hàng năm tuyển sinh khoảng 11.000 
sinh viên chính quy. Việc dự báo đúng nhu cầu để xác định 
chỉ tiêu tuyển sinh, cơ cấu ngành nghề có ý nghĩa rất quan 
trọng để sinh viên tốt nghiệp có việc làm. Thông qua các hoạt 
động hợp tác quốc tế, ĐHĐN đã thu hút được nhiều nhà khoa 

 học hàng đầu là người Việt Nam ở nước ngoài và các chuyên gia quốc tế tham gia giảng dạy và hợp tác nghiên cứu 

khoa học góp phần đổi mới nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học theo chuẩn khu vực và quốc tế như: 

GS.Trần Văn Thọ (ĐH Waseda Nhật Bản); GS. Lê Thành Nhân (ĐH Nice, Pháp); GS. Trần Quốc Tuấn (ĐH Grenoble, 

Pháp); GS. Darren Henry - Trưởng khoa Tài chính, ĐH La Trobe (Úc); PGS.TS. Fabien Ferrero (ĐH Nice Sophia 

Antipolis, Pháp); TS.BS. Lê Trọng Phi (CHLB Đức), GS. Marc Daniel (Pháp), GS. Junichi Mori (Nhật), GS. Hitoshi 

Yamada (Nhật), GS.Geoff Parkes (Anh), GS.Helen Griffiths (Anh), GS.Yulan He (Anh)... Lấy đảm bảo chất lượng, kiểm 

định quốc tế là giải pháp đột phá để nâng cao uy tín, năng lực hội nhập, cạnh tranh và xếp hạng đại học, trong năm học 

2018-2019, ĐHĐN hiện đã và sẽ kiểm định quốc tế 16 chương trình đào tạo (CTĐT) đạt chuẩn chất lượng Châu Âu 

(CTI) và Đông Nam Á (AUN-QA). Theo lộ trình đến năm 2025 sẽ có ít nhất 60 CTĐT kiểm định đạt chuẩn quốc tế. 

 
 
 

 

25 chuyên ngành Tiến sĩ, 42 chuyên ngành Thạc sĩ, 04 
chuyên ngành Thạc sĩ liên kết quốc tế, 128 chuyên ngành 
đại học, trong đó có 42 chương trình tiên tiến, chất lượng 
cao được kiểm định chất lượng đạt chuẩn quốc tế. 
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chương trình đào tạo 
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    10 LÝ DO KHIẾN ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG LUÔN ĐƯỢC  

TIN TƯỞNG, LỰA CHỌN QUA CÁC MÙA TUYỂN SINH 
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04 chương trình đào tạo đạt chất lượng theo tiêu chuẩn Asian University Network - Quality Assurance (AUN-QA) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) Kinh tế Xây dựng   (2) Kiến trúc và Kỹ thuật Xây dựng   (3) Công trình Giao thông   (4) Vật lý 

 

 

Năm 2018, 10 cơ sở giáo dục đã 
được Trung tâm CEA đánh giá 
ngoài gồm các trường: ĐH Công 
nghệ TP.HCM, ĐH Việt Bắc, ĐH 
Quảng Bình, ĐH Y Dược Cần 
Thơ, ĐH Cửu Long, ĐH Ngoại 
ngữ Tin học TP. HCM, CĐ Sư 
phạm TW Nha Trang,  CĐ Sư 
phạm Thừa Thiên Huế ĐH Bình 
Dương, ĐH Xây dựng Miền Tây… 

 

 

     ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG 

      TIÊU ĐIỂM - 2018 

http://www.udn.vn/


 
 

   Bảng 2a - Số ngành đào tạo năm học 2018-2019 

 
  Bảng 2b – Các ngành đào tạo kiểm định theo chuẩn quốc tế 
 

TT Tên chương trình đào tạo 
Cơ sở giáo dục 

đại học thành viên 
Tiêu chuẩn 
kiểm định 

Năm 
kiểm 
định 

1 
 Chương trình chất lượng cao Việt-Pháp (PFIEV)    

 chuyên ngành Công nghệ phần mềm 
Trường ĐH Bách khoa 

 

CTI (Châu Âu) 
 

2004, 

2010, 

2016 

2 
 Chương trình chất lượng cao Việt-Pháp (PFIEV) 

 chuyên ngành Tin học công nghiệp 
Trường ĐH Bách khoa 

3 
 Chương trình chất lượng cao Việt-Pháp (PFIEV) 

 chuyên ngành Sản xuất tự động 
Trường ĐH Bách khoa 

4 
  Chương trình tiên tiến Việt-Mỹ  

  chuyên ngành Điện tử - Viễn thông 
Trường ĐH Bách khoa 

 

 

AUN-QA 

(Đông Nam Á) 

 

2016 

5 
  Chương trình tiên tiến Việt-Mỹ  

  chuyên ngành Hệ thống nhúng 
Trường ĐH Bách khoa 2016 

6  CTĐT chuyên ngành Điện- Điện tử Trường ĐH Bách khoa 2018 

7  CTĐT chuyên ngành Điện tử - Viễn thông Trường ĐH Bách khoa 2018 

8  CTĐT chuyên ngành Công nghệ Thông tin Trường ĐH Bách khoa 2018 

9  CTĐT chuyên ngành Kỹ thuật Dầu khí Trường ĐH Bách khoa 2018 

    Năm 2018 đã có 09 CTĐT kiểm định đạt chuẩn quốc tế, năm 2019 sẽ có thêm 09 CTĐT kiểm định quốc tế. 

 

TT Cơ sở giáo dục đại học thành viên Tiến sĩ Thạc sĩ 

Đại học 

Cao đẳng 
Đại trà CLC 

1 Trường Đại học Bách khoa 14 17 22 13 0 

2 Trường Đại học Kinh tế 5 6 17 0 0 

3 Trường Đại học Ngoại ngữ 1 3 14 6 0 

4 Trường Đại học Sư phạm 5 16 31 6 4 

5 Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật 0 0 16 0 0 

6 Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum 0 0 17 0 0 

7 Khoa Y Dược 0 0 4 0 0 

8 Khoa Công nghệ Thông tin & Truyền thông 0 0 3 0 0 

9 Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt-Anh 0 0 3 0 0 

10 Trường CĐ Công nghệ Thông tin 0 0 0 0 9 

11 Khoa Giáo dục Thể chất 0 0 1 0 0 

 Cộng 25 42 128 25 13 

www.udn.vn 

 

    ANNUAL REPORT UD - 2018 16 

http://www.udn.vn/


   
 

    Bảng 2c – Số liệu tuyển sinh  
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Năm 2018 tiếp tục khẳng định sự phát triển mạnh mẽ về khoa học công nghệ (KHCN) của ĐHĐN theo chiến 

lược phát triển trở thành đại học định hướng nghiên cứu. Với tiềm lực đội ngũ cán bộ giảng dạy và nghiên cứu KHCN 

bao gồm: 09 Giáo sư, 101 Phó giáo sư và 504 tiến sĩ khoa học và tiến sĩ, 36 viện, trung tâm và hơn 40 nhóm nghiên cứu - 

giảng dạy TRT (Teaching Reseach Team), hoạt động KHCN tiếp tục được đầu tư và tăng cường gặt hái những kết quả 

quan trọng: Kinh phí đầu tư phát triển KHCN ngày càng tăng mạnh, đặc biệt ĐHĐN là một trong những đại học đi đầu xây 

dựng và triển khai có hiệu quả mô hình “Quỹ phát triển Khoa học và Công nghệ ĐHĐN” thúc đẩy hoạt động nghiên cứu 

KHCN, trọng tâm ưu tiên thúc đẩy các công trình nghiên cứu có giá trị khoa học và thực tiễn cao được công bố và thừa 

nhận trên phạm vi quốc tế. Ngoài ra, các CSGDĐHTV còn dành thêm các nguồn quỹ phục vụ cho hoạt động KHCN trên 

cơ sở trích từ nguồn thu học phí. Năm 2017 đã phát triển thêm 06 phòng thí nghiệm với cơ sở vật chất, trang thiết bị 

nghiên cứu, thí nghiệm hiện đại theo các ngành mũi nhọn của ĐHĐN như: Công nghệ sinh học, Công nghệ Y Sinh, Công 

nghệ Thông tin, Công nghệ Vật liệu và Hóa Dầu…Thành lập thêm nhiều nhóm nghiên cứu-giảng dạy (TRT) và đầu tư 

đồng bộ để kết hợp chặt chẽ giữa đào tạo, nhất là đào tạo sau đại học với nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế. 

 

xây dựng và triển khai có hiệu quả mô hình “Quỹ phát triển Khoa học và Công 

nghệ ĐHĐN” thúc đẩy hoạt động nghiên cứu KHCN, trọng tâm ưu tiên thúc đẩy 

các công trình nghiên cứu có giá trị khoa học và thực tiễn cao được công bố và 

thừa nhận trên phạm vi quốc tế. Ngoài ra, các CSGDĐHTV còn dành thêm các 

nguồn quỹ phục vụ cho hoạt động KHCN trích từ nhiều nguồn thu khác nhau ... 

 Năm 2018, tiếp tục có 

thêm nhiều phòng thí 

nghiệm, trang thiết bị 

hiện đại được đầu tư.. 

 

Hoạt động KHCN đã đóng góp một phần đáng kể cho phát triển địa phương/doanh nghiệp thông qua các sản phẩm 

CGCN trong lĩnh vực: Năng lượng mới/năng lượng thay thế (Biogas, lò hơi dùng các nguồn nhiên liệu phế thải, năng 

lượng mặt trời, năng lượng gió); Công nghệ nano (vật liệu, sản phẩm nano); Công nghệ sinh học (nuôi trồng dược phẩm, 

cây trồng, cây nông nghiệp bằng công nghệ gen, vi sinh...); Robot, điều khiển tự động (Robot hàn tự động cho sản xuất 

xe tải tại Công ty ô tô Trường Hải...); Ứng dụng công nghệ cao trong quan trắc cầu Thuận Phước; Kiến trúc đô thị, đô thị 

thông minh…ĐHĐN sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn nữa mối quan hệ giữa ĐHĐN với Tp. Đà Nẵng và các tỉnh miền 

Trung - Tây Nguyên, nhất là trong việc xây dựng đô thị thông minh, nghiên cứu, phân tích, đánh giá tình hình, nhận diện 

những biến động về kinh tế - xã hội để kịp thời đề xuất những giải pháp, những chính sách nhằm tham mưu cho lãnh đạo 

trong việc xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội; Hợp tác với doanh nghiệp trong việc ứng dụng/chuyển 

giao kết quả nghiên cứu và công nghệ trong các lĩnh vực mũi nhọn nhằm giải quyết được các vấn đề thực tiễn đặt ra.  

 

 

nước ngoài có uy tín ngày một tăng nhanh (bình quân 30%/năm), một số kết 
quả nghiên cứu cơ bản đã tiếp cận được trình độ quốc tế. ĐHĐN hiện đã và 
đang chủ trì, tham gia thực hiện nhiều dự án quốc tế với các trường ĐH uy tín 
trên thế giới như Anh, Pháp, Mỹ, Nhật, Úc...Cuối năm 2018, ĐHĐN được xếp 
thứ 2 Việt Nam với 20.000 trích dẫn khoa học trên hệ thống Google Scholar... 

 

 

Hơn 40 nhóm nghiên cứu TRT 
liên ngành NCKH và CGCN tại 
hơn 100 phòng thí nghiệm (kinh 
phí đầu tư 300 tỷ).  
Tổ chức hơn 20 hội thảo quốc tế 
công bố gần 200 công trình trên 
các tạp chí quốc tế uy tín trong 
danh mục WoS (ISI)/Scopus;  
 

Thực hiện 10 đề tài KHCN cấp 
Nhà nước, 20 đề tài cấp Bộ/địa 
phương, 100 đề tài cấp ĐHĐN 
(15 tỷ đồng); 05 dự án hợp tác 
quốc tế (5 triệu USD) & Chuyển 
giao công nghệ trên 50 tỷ đồng.  
 

Các công trình khoa học của 
ĐHĐN đã được trích dẫn khoảng 
20,000 lần trong cơ sở dữ liệu 
khoa học của Google Scholar… 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tạp chí KHCN ĐHĐN liên tục 
được nâng cấp: 
 

 

 Hoạt động NCKH và CGCN của ĐHĐN 
ngày càng phát triển. Chất lượng các 
công trình NCKH được khẳng định qua 
số lượng bằng phát minh sáng chế, số 
lượng bài báo trên các tạp chí khoa học  
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 Giảng viên Lê Thị Xuân Thùy - Trường ĐH Bách khoa (thứ hai từ phải qua) được thành phố Đà Nẵng khen thưởng  
vì thành tích xuất sắc trong KHCN năm 2018 với 02 giải pháp hữu ích (Bằng bảo hộ của Cục Sở hữu trí tuệ) 

 

 

Thành phố Đà Nẵng khen thưởng, vinh danh các nhà khoa học, giảng viên của Đại học Đà Nẵng vì 

có các công trình nghiên cứu khoa học được công bố quốc tế và ứng dụng hiệu quả trong thực tiễn 

Năm 2018. Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) vinh dự có 51 công trình nghiên cứu của các nhà khoa học, giảng viên được thành 
phố Đà Nẵng khen thưởng, ghi nhận đánh giá cao vì kết quả nghiên cứu khoa học có giá trị được công bố quốc tế và ứng 

dụng hiệu quả trong thực tiễn., trong đó ĐHĐN vinh dự có 51 tác giả, nhóm tác giả được vinh danh. 

51 công trình của 49 tác giả, nhóm tác giả có bài báo khoa học được công bố trên các tạp chí khoa học quốc tế uy tín thế 
giới (thuộc danh mục của Viện Thông tin Khoa học quốc tế ISI, Hoa Kỳ) gồm:  
 

36 tác giả, nhóm tác giả thuộc Trường ĐH Bách khoa-ĐHĐN;  
07 tác giả, nhóm tác giả thuộc Trường ĐH Kinh tế-ĐHĐN; 03 tác giả, nhóm tác giả thuộc Trường ĐH Sư phạm-ĐHĐN;  
02 tác giả thuộc Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật-ĐHĐN  
01 tác giả thuộc Trường ĐH Ngoại ngữ-ĐHĐN.  
 

Trường ĐH Bách khoa-ĐHĐN tiếp tục truyền thống là “cánh chim đầu đàn” trong hoạt động KHCN của ĐHĐN, chiếm 
31,86% trong tổng số tác giả, nhóm tác giả được khen thưởng và 73,5% trong toàn ĐHĐN. Các công trình nghiên cứu 
được lựa chọn, khen thưởng năm nay bao gồm nhiều lĩnh vực, chuyên ngành trong đó có những công trình nghiên cứu cơ 
bản, có tính hàn lâm, học thuật cao đồng thời cũng có nhiều công trình nghiên cứu được áp dụng thực tế hiệu quả. 
 

 

Đại học Đà Nẵng đạt nhiều Giải thưởng Khoa học công nghệ Toàn quốc năm 2018 
dành cho giảng viên trẻ và sinh viên năm 2018 

Đạt 01 giải Nhì và 01 giải Ba “Giải thưởng KH&CN dành cho giảng viên trẻ”:   
 

 

1. Đỗ Nguyệt Ánh, Nguyễn Thị Xuân Linh, giải Nhì với công trình nghiên cứu “Tác động của sự biến thiên lợi nhuận đến khả 
năng dự báo lợi nhuận - nghiên cứu tại Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh”.  
 

2. Bùi Trung Hiệp, giải Ba với công trình “Nghiên cứu triển khai phương pháp mô phỏng trong đào tạo ngành Quản trị kinh 
doanh”.  
 

Đạt 03 giải Nhì, 03 giải Ba, 01 giải Khuyến khích “Giải thưởng sinh viên NCKH”:  
 

 

1. Trần Hữu Anh, Huỳnh Ngọc Thương và Nguyễn Phước Ngưỡng Thiện, Trường ĐH Bách khoa - ĐHĐN đạt giải Nhì với 
đề tài: “Hệ thống giám sát, cảnh báo mức độ ô nhiễm môi trường không khí trong khu công nghiệp và khu đô thị” (Người 
hướng dẫn: ThS. Vũ Văn Thanh); 
2. Nguyễn Thanh Đô, Nguyễn Văn Dũng, Đoàn Công Trung, Trường ĐH Bách khoa-ĐHĐN đạt giải Nhì với đề tài: “Máy in 
gồm 3D” (Người hướng dẫn: TS.Lê Hoài Nam); 
3. Lê Nguyễn Phương Trâm, Trường ĐH Kinh tế-ĐHĐN đạt giải Nhì với đề tài: “Ảnh hưởng của thanh khoản đến tính thông 
tin giá cổ phiếu của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam” (Người hướng dẫn: TS.Đặng Tùng Lâm); 
4. Nguyễn Thị Thùy Dương, Trường ĐH Bách khoa-ĐHĐN đạt giải Ba với đề tài: “Hệ thống nuôi trùn quế thông minh để xử 
lý chất thải công nghiệp” (Người hướng dẫn: TS. Lê Thị Xuân Thủy); 
5. Trần Thị Tiên, Nguyễn Thị Diệu Anh, Đinh Thị Phương Thanh, Trường ĐH Sư phạm - ĐHĐN đạt giải Ba với đề tài: 
“Nghiên cứu kỹ năng kiểm soát cảm xúc của học sinh trung học cơ sở” (Người hướng dẫn: TS. Lê Mỹ Dung); 
6. Đinh Lê Minh Thông, Trường ĐH Sư phạm - ĐHĐN đạt giải Ba với đề tài: “Kim Ngao tân thoại trong bối cảnh truyền kỳ 
Đông Á” (Người hướng dẫn: TS. Nguyễn Thị Phương Khánh); 
 7. Trần Thanh Hải Tuấn, Lê Đức Kiên, Lê Văn Thận, Trường ĐH Bách khoa-ĐHĐN đạt giải Khuyến khích với đề tài : “Công 
nghệ in 3D: Mô hình vật liệu vi cấu trúc trong môi trường CAD” (Người hướng dẫn: TS.Nguyễn Đình Sơn). 
 
Điểm nổi bật đáng ghi nhận đối với sinh viên ĐHĐN năm nay là các đề tài dự thi và được giải cao đều là những nghiên cứu, 
sáng tạo thiết thực phục vụ lợi ích cho cộng đồng, được nhiều báo, đài và xã hội ghi nhận đánh giá cao. 
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Hình 1: Các cán bộ của ĐHĐN được thành phố Đà Nẵng khen thưởng vì thành tích xuất sắc trong KHCN năm 2018 

Hình 2: Giảng viên Đỗ Nguyệt Ánh, Trường ĐH Kinh tế - ĐHĐN đạt giải Nhì Giải thưởng nghiên cứu khoa học cấp Bộ  

            dành cho giảng viên trẻ năm 2018 

Hình 3,4 và 8: Sinh viên ĐHĐN đạt 02 giải Nhì Giải thưởng nghiên cứu khoa học cấp Bộ năm 2018 

Hình 7: Nhóm sinh viên đạt giải Nhất Cuộc thi sinh viên nghiên cứu khoa học của thành phố Đà Nẵng năm 2018 

Hình 8: Nhóm sinh viên Trường ĐH Kinh tế - ĐHĐN đạt giải Nhì (không có giải Nhất) Cuộc thi Eureka của Thành đoàn  

            TP.HCM lần thứ 20 năm 2018;  

1 2 

3 4 5 

6 7 

8 
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STT Tên nhóm  nghiên cứu      

         (tiếng Việt) 

Tên  nhóm nghiên cứu 

  (tiếng Anh) 
Trường Lĩnh vực 

1 
Công nghệ cơ khí và các thiết bị  

tự động hóa có độ chính xác cao 

Engineering Technology 

and Automatic high 

precision equipment (ETA) 

ĐH Bách khoa 

 

Kỹ thuật 

Công nghệ 

2 Cơ học tính toán 
Computational 

Mechanics (ComMEC) 
ĐH Bách khoa 

 

Kỹ thuật 

Công nghệ 

3 
Kỹ thuật điều khiển 

 và tự động hóa 

Technical Control 

and Automation 
ĐH Bách khoa 

 

Kỹ thuật 

Công nghệ 

4 Máy điện và Thiết bị điện - điện tử 

Teaching Research Team 

for Electric Machines and 

Electrical and Electronic 

Equipments 

ĐH Bách khoa 

 

Kỹ thuật 

Công nghệ 

5 
Thiết kế và phát triển hệ thống  

thông tin số 3DCS 

Design and 

Development Digital 

Communication 

System - 3DCS. 

ĐH Bách khoa 

 
 

Kỹ thuật 

Công nghệ 

6 
Nghiên cứu giảng dạy  

Công nghệ thông tin 

Teaching and Research  of 

Informatic Technology 
ĐH Bách khoa 

 

Kỹ thuật 

Công nghệ 

7 Vật liệu mới và xúc tác  AM&C  ĐH Bách khoa 

 

Kỹ thuật 

Công nghệ 

8  Động cơ Biogas  GATEC  ĐH Bách khoa 

 

Kỹ thuật 

Công nghệ 

9  
Năng lượng mới và tái tạo  

tích hợp trong hệ thống điện  

New and Renewable 

Energy in Power System 

(NREPS) 

ĐH Bách khoa 

 
 

Kỹ thuật 

Công nghệ 

10   Năng lượng và nhiên liệu thay thế Alternative Energy & Fuel ĐH Bách khoa 

 

Kỹ thuật 

Công nghệ 

11 Vật liệu mới và xúc tác 
Advanced Material   

& Catalys 
ĐH Bách khoa 

 
 

Kỹ thuật 

Công nghệ 

12 

 

Hoá học tính toán  

và khoa học vật liệu 
 ĐH Bách khoa 

 

Kỹ thuật 

Công nghệ 

13 
Phát triển ứng dụng  

thông tin và truyền thông 
 ĐH Bách khoa 

 
 

Kỹ thuật 

Công nghệ 

14 Sản xuất tự động Manufacturing Automation ĐH Bách khoa 

 

Kỹ thuật 

Công nghệ 

15  Kết cấu thép - Kỹ thuật tiên tiến  

Advanced Steel Structure 

Engineering in 

Construction (ASSEC) 

ĐH Bách khoa 

 
 

Kỹ thuật 

Công nghệ 

16 Vật liệu cacbon và ứng dụng  
Carbon Materials and 

Application  (CMA) 
ĐH Bách khoa 

 

Kỹ thuật 

Công nghệ 

 

17 Kỹ thuật máy tính - Truyền thông  

& ĐIều khiển tự động  

Computer Technology - 

Communication & Control 

ĐH Sư phạm 

Kỹ thuật 

 

Kỹ thuật 

Công nghệ 
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STT Tên nhóm  nghiên cứu      

         (tiếng Việt) 

Tên  nhóm nghiên cứu 

  (tiếng Anh) 
Trường Lĩnh vực 

18 Vật liệu tổng hợp và ứng dụng 
Applied & Synthetic Material 

(A&SM) 

ĐH Sư phạm  

Kỹ thuật 

 

Kỹ thuật  

công nghệ 

19 TRT Đổi mới Kinh doanh 

 

Teaching and Research 

Team for Business 

Innovation (TRTBusiness 

Innovation) 

 

ĐH Kinh tế 

 

 

    Kinh tế 

20 
Phát triển và Ứng dụng  

Mô hình cân bằng tổng thể  
 ĐH Kinh tế 

 

    Kinh tế 

21 Tài chính công ty và Định giá tổng thể  

Teaching and Research 

Team for Cooporate 

Finance and Asset Pricing  

ĐH Kinh tế 

 

 

    Kinh tế 

22 Marketing Kết nối  

Teaching and Research 

Team for Connected 

Marketing  

ĐH Kinh tế 

 

 

    Kinh tế 

23 
Báo cáo và Phân tích  

tài chính tổ chức  

Teaching and Research 

Team for Financial 

Reporting and Analysis  

ĐH Kinh tế 

 

 

    Kinh tế 

24 
Phát triển và Ứng dụng  

Mô hình Cân Bằng Tổng Thể  

Teaching and Research 

Team for Modelling 

Computable Genera 

Equilibrium 

ĐH Kinh tế 

 

 

    Kinh tế 

25 

Nhóm Nghiên cứu - Giảng dạy  

Tài chính công ty  

& Định giá tài sản 

 

Teaching and Research 

Team for Coroporate 

Finance and Asset Pricing 

ĐH Kinh tế 

 
 

    Kinh tế 

26 

 

Nhóm Nghiên cứu - Giảng dạy  

Marketing Kết Nối 

 

Teaching and Research 

Team for Connected 

Marketing 

ĐH Kinh tế 

 
 

    Kinh tế 

27 

Nhóm Nghiên cứu - Giảng dạy Báo 

Cáo và Phân Tích  

Tài Chính Tổ Chức 

Teaching and Research 

Team for Financial 

Reporting and Analysis 

ĐH Kinh tế 

 

 

    Kinh tế 

28 

 

Nhóm Nghiên cứu - Giảng dạy  

về Trí tuệ kinh doanh  

 

Teaching and Research 

Team for Business 

Intelligence 

ĐH Kinh tế 

 

 

    Kinh tế 

29 
Tô pô – Đại số  

và lí thuyết đa vị thế 
 ĐH Kinh tế 

 

 

    Kinh tế 

30 
Lí thuyết Xác suất – Thống kê  

và ứng dụng 
 ĐH Kinh tế 

 

 

    Kinh tế 

 

31 
Văn hóa - Du lịch Đà Nẵng  ĐH Kinh tế 

 

    Kinh tế 
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STT Tên nhóm  nghiên cứu      

         (tiếng Việt) 

Tên  nhóm nghiên cứu 

  (tiếng Anh) 
Trường Lĩnh vực 

32 Nghiên cứu Đại số Đà Nẵng  ĐH Sư phạm 

 

Khoa học 

tự nhiên 

33 
Tâm lí – Giáo dục  

và Công tác xã hội 

Psychology - Education and 

Social Work 
ĐH Sư phạm 

 

Khoa học 

xã hội nhân văn 

34 Khoa học vật liệu  ĐH Sư phạm 

 

Khoa học 

tự nhiên 

35 Toán giải tích Đà Nẵng  ĐH Sư phạm 

 

Khoa học 

tự nhiên 

36 Văn hóa Hán – Nôm  ĐH Sư phạm 

 

Khoa học 

xã hội nhân văn 

37 
Tổng hợp hữu cơ và  

hợp chất thiên nhiên 
 ĐH Sư phạm 

 

Khoa học 

tự nhiên 

38 Hóa – Sinh ứng dụng  ĐH Sư phạm 

 

Khoa học 

tự nhiên 

39 
Nhóm nghiên cứu và đào tạo  

liệu pháp Doshahou 
 ĐH Sư phạm 

 

Khoa học 

tự nhiên 

40 
Nhóm nghiên cứu giảng dạy  

Môi trường và tài nguyên Sinh học 
 VN-UK  

 

Khoa học 

tự nhiên 

41 

 

Kỹ thuật máy tính – Truyền thông  

& Điều khiển tự động 

 

Computer technology – 

Communication & Control 

(RT – 3C) 

VN-UK  

 

Khoa học 

tự nhiên 

42 

Nhóm nghiên cứu giảng dạy  

các nhóm ngành Điện tử viễn thông  

– Khoa học máy tính  

 VN-UK  

 

Khoa học 

tự nhiên 
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I Cơ quan Đại học Đà Nẵng (06 Trung tâm) 

1 Trung tâm Kiểm định Chất lượng  

2 Trung tâm Nghiên cứu Tư vấn Việc làm, Du học tự túc  

3 Trung tâm Phát triển Phần mềm  

4 Trung tâm Hợp tác Doanh nghiệp 

5 Trung tâm Thể thao 

6 Trung tâm Thông tin - Học liệu và Truyền thông 

II Trường Đại học Bách khoa - ĐHĐN (13 Trung tâm) 

7 Trung tâm Chuyển giao công nghệ và Tư vấn đầu tư 

8 Trung tâm Đào tạo, Nghiên cứu và Chuyển giao Công nghệ 

9 Trung tâm Học liệu và Truyền thông  

10 Trung tâm Hỗ trợ sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp Trường ĐHBK 

11 Trung tâm Kỹ thuật Nền móng công trình 

12 Trung tâm Nghiên cứu Bảo vệ môi trường 

13 Trung tâm Nghiên cứu Điện - Điện tử 

14 Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên nước 

15 Trung tâm Nghiên cứu Thiết bị áp lực và Năng lượng mới 

16  Trung tâm Nghiên cứu Ứng dụng thiết bị và Công nghệ cơ khí 

17  Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng năng lượng thay thế 

18  Trung tâm Tin học Bách khoa 

19  Viện Công nghệ Cơ khí và Tự động hóa  

III Trường Đại học Kinh tế - ĐHĐN (06 Trung tâm) 

20 Trung tâm Hỗ trợ sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp Trường ĐHKT 

21  Trung tâm Lao động và Dân số 

22  Trung tâm Nghiên cứu và Tư vấn du lịch 

23 Trung tâm Phát triển động lực thúc đẩy cá nhân 

24 Trung tâm Phát triển Quản trị và Tư vấn doanh nghiệp 

25 Trung tâm Quốc tế đào tạo, Nghiên cứu phát triển và Quản lý dịch vụ Logistics 

IV Trường Đại học Sư phạm – ĐHĐN (03 Trung tâm) 

26 Trung tâm Nghiên cứu và Bồi dưỡng nhà giáo, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục 

27 Trung tâm Hỗ trợ sinh viên và Quan hệ với doanh nghiệp Trường ĐHSP 

28 Trung tâm Nghiên cứu Khoa học xã hội và Nhân văn 

V Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHĐN (04 Trung tâm) 

29 Trung tâm Dịch thuật 

30 Trung tâm Hỗ trợ sinh viên và Quan hệ với doanh nghiệp Trường ĐHNN 

31 Trung tâm Ngoại ngữ 

32 Trung tâm Ngôn ngữ và Văn hóa 

 

 

 

 

VI Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật- ĐHĐN (03 Trung tâm) 

33 Trung tâm Hỗ trợ sinh viên và Quan hệ với doanh nghiệp Trường ĐHSPKT 

34 Trung tâm Nghiên cứu và Triển khai thiết bị nâng chuyển 

35 Trung tâm Đào tạo Bồi dưỡng và Tư vấn Kỹ thuật Công nghệ 

VII Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kontum (01 Trung tâm) 

36 Trung tâm Tư vấn Bồi dưỡng nguồn nhân lực 

Tổng cộng: 36 Trung tâm 
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Bảng 3c – Số liệu kinh phí thực hiện các đề tài khoa học và công nghệ năm 2018 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

www.udn.vn 

 

   ANNUAL REPORT UD - 2018 25 

 
 

Năm 2018, Đại học Đà Nẵng có 

tổng số 239 đề tài khoa học các 

cấp, trong đó: 05 đề tài cấp Quốc 

Gia/Nhà nước, 10 cấp Bộ, 54 đề tài 

cấp cơ sở do ĐHĐN quản lý, 159 

đề tài cấp cơ sở do các trường 

thành viên quản lý và 04 đề tài do 

các tỉnh/thành phố cấp kinh phí... 

 

http://www.udn.vn/


 
         Bảng 3d – Công bố khoa học trong nước và quốc tế  
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Công bố khoa học trên các tạp chí, kỷ yếu hội thảo năm 2018 
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           Bảng 3e - Số liệu trích dẫn khoa học trên Google Scholar  
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Hội thảo quốc tế  
về công nghệ tiên tiến 

ISAT 17 tại Trường  
ĐH Bách khoa-ĐHĐN 

(*) Tính đến 31/10/2018 
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ĐHĐN có thế mạnh có nhiều mối quan hệ hợp tác quốc tế 
với các đối tác truyền thống là các trường ĐH, tổ chức 
khoa học, giáo dục và doanh nghiệp thuộc 200 quốc gia, 
vùng lãnh thổ. Năm 2018, ĐHĐN tiếp tục trở thành điểm 
đến hội tụ nhiều sự kiện khoa học quốc tế và quốc gia lớn, 
thường niên. Năm 2018, ĐHĐN và các trường thành viên 
tổ chức hơn 20 hội nghị quốc gia và quốc tế lớn đủ các 
lĩnh vực kinh tế, tài chính, ngân hàng, marketing, công 
nghệ cao, thành phố “thông minh”, năng lượng sạch, y 
sinh và xã hội nhân văn (“Hội thảo Quốc tế về Công nghệ 
tiên tiến” (ISA), “Hội thảo quốc tế về Kế toán và Tài chính” 
(ICOAF), “Hội thảo quốc tế về Tài chính” (VICIF), “Hội thảo 
quốc tế Makerting trong làn sóng công nghệ mới (MICA), 

Hội thảo quốc tế Nghiên cứu phân tích dữ liệu cho đô thị 
tương lai, Hội nghị quốc tế Y sinh học liên Châu Á lần thứ 
4 (PAN-ASIAN 2018), Hội nghị Khoa học quốc tế 
NAFOSTED... Trong 02 năm 2017, 2018, ĐHĐN đã ký 128 
biên bản ghi nhớ (MOU, MOA) hợp tác đào tạo, nghiên 
cứu khoa học với các trường đại học thuộc các nền giáo 
dục tiên tiến tên hàng đầu như: Hoa Kỳ, Nhật Bản, Vương 
quốc Anh, Pháp, Canada, Úc, Singapore, Hàn quốc, Đài 
Loan Trung quốc...Triển khai các thỏa thuận trao đổi giảng 
viên, năm 2018, ĐHĐN đã tiếp đón gần 50 lượt các nhà 
khoa học và chuyên gia quốc tế đến giảng dạy, nghiên cứu 
tại các cơ sở giáo dục đại học thành viên, đơn vị trực 
thuộc. ĐHĐN cũng hiện đào tạo gần 600 lưu học sinh, thực 
tập sinh quốc tế trong đó có hơn 500 lưu học sinh Lào... 
 

ĐHĐN là thành viên tích cực của nhiều tổ chức giáo dục, 
khoa học quốc tế có uy tín như: Mạng lưới các trường đại 
học Đông Nam Á (Asian University Network AUN), Mang 
lưới các trường đại học Áo-Âu (Asean Europe Academic 
University Network-ASEA-UNINET), SEAMEO INNOTECH 
(Southeast Asian Ministers of Education Organization là 
một trong ba trung tâm khu vực của Tổ chức các Bộ 
trưởng Bộ GD&ĐT các nước Đông Nam Á) ... PGS.TS. Võ 
Trung Hùng – Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm Kỹ 
thuật - ĐHĐN là Chủ tịch Hội đồng Quản trị SEAMEO 
INNOTECH nhiệm kỳ 2017-2019 (Thứ tư trái qua)... 

 
 
 

 

ĐHĐN có kinh nghiệm và hiện chủ trì triển khai nhiều dự án quốc tế lớn, hợp tác với nhiều trường ĐH uy tín trong khu 
vực và thế giới như: Chương trình Eramus + do Cộng đồng Châu Âu tài trợ cho các dự án hợp tác về giáo dục, đào tạo 
giữa Châu Âu và các quốc gia ngoài EU; Dự án HUB4GROWTH do Cộng đồng Châu Âu tài trợ, hợp tác với 12 trường 
ĐH, tổ chức của Châu Âu, Châu Á); Dự án HR4ASIA hợp tác với 12 trường ĐH Châu Âu và Đông Nam Á; Dự án USAID 
COMET kết nối sông Mêkông thông qua giáo dục và đào tạo, Dự án V2WORK (Strengthening the Vietnamese Higher 
Education System to improve graduates’employability and entrepreneurship skills/ V2WORK) được Cộng đồng Châu Âu 
tài trợ có thời gian thực hiện 03 năm (2017-2020). Tham gia Dự án có 03 ĐH ở Châu Âu, 11 đối tác ở Việt Nam. Mục tiêu 
Dự án là hỗ trợ hệ thống giáo dục Việt Nam tăng cường cơ hội việc làm và kỹ năng khởi nghiệp cho sinh viên tốt nghiệp. 
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Hội thảo Quốc tế về Kế toán và Tài chính (ICOAF-2018) lần thứ IV 

do Trường ĐH Kinh tế-ĐHĐN đã phối hợp với Viện Tài chính toàn cầu (IGF) và các trường ĐH tổ chức ngày 7/6/2018 tại Pullman 

Danang Beach Resort, công bố 85 công trình nghiên cứu của các nhà khoa học trong nước, quốc tế 

 
 

 
 

  Hội thảo Quốc tế từ khả năng đến tầm nhìn & hành động 
    chuẩn bị giai đoạn tăng trưởng tiếp theo của Việt Nam 

 

 

    Từ ngày 9-11/8/2018 do ĐH Đà Nẵng phối hợp với ĐH 
California Davis (UC Davis - The University of California) là 
diễn đàn của các nhà khoa học thuộc nhiều lĩnh vực thảo 
luận, công bố những nghiên cứu về cách thức đẩy nhanh 
tiến độ phát triển vì một Việt Nam thịnh vượng gắn với văn 
hóa là động lực thúc đẩy phát triển bền vững. Hội thảo thu 
hút sự tham gia của các nhà khoa học, chuyên gia nghiên 
cứu của Hoa Kỳ, Đức, Hàn quốc, Campuchia…như 
GS.Darrell Y.Hamamoto, học giả hàng đầu về truyền thông 
Hoa Kỳ ,PGS. Kiều Linh Valverde, Giám đốc Chương trình 
“Sáng kiến Việt Nam mới”... 

 

Hội thảo quốc tế “Nghiên cứ u phân tić  h dữ liêụ   
cho Đô thị tương lai” (DAFCR) 

Từ ngà y 11-13/72018, tại Viện Nghiên cứu và Đào 

tạo Việt-Anh-ĐHĐN, hơn 40 nhà khoa học trẻ trong 
đó có các GS tên tuổi như. GS. Alex Singleton - ĐH 
Liverpool, GS. James Ferryman - ĐH Reading (UK); 
GS. Hiroshi Motoda - ĐH Osaka (Nhật Bản), GS. Hồ 
Tú Bảo - Viện Khoa học Công nghệ tiên tiến Nhật 
Bản (JAIST), Giám đốc Viện John Von Neumann 
(JVN) đã công bố những nghiên cứu phân tích dữ 

liệu phát triển bền vững đô thị  tại  Vương quốc 
Anh, Việt   Nam và ASEAN …  

 

    Hội nghị khoc học Y sinh liên Châu Á lần thứ 4 (4th Pan-Asian Biomedical science conference) 
 

 

    Với chủ đề “Y sinh học trong thế kỷ 21: Tầm nhìn Châu Á-Thái Bình Dương, Hội nghị do Khoa Y Dược ĐHĐN đăng cai        

    từ ngày 6-7/12/2018           quy tụ gần 300 nhà khoa học công bố nhiều kết quả nghiên cứu mới về y sinh học lâm sàng 
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   Toàn cảnh hệ thống      Hoạt động sinh viên 

Với phương châm “người học là trung 
tâm”, là đối tượng phục vụ, là nguồn 
lực và là sản phẩm đào tạo góp phần 
nâng cao giá trị học hiệu, ĐHĐN luôn 
nỗ lực đem lại chất lượng tốt nhất và 
một môi trường lý tưởng để sinh viên 
học tập, phát triển tri thức và cống hiến 
vì cộng đồng. Nhiều hoạt động tiêu 
biểu thu hút đông đảo sinh viên tham 
gia qua đó góp phần giáo dục toàn diện 
cho sinh viên như: Vinh danh Thủ khoa 
và sinh viên xuất sắc năm 2018 
(thường niên); Kỳ thi Olympic sinh viên 
giỏi ĐHĐN thu hút 1.528 sinh viên dự 
thi 24 môn đã trao thưởng 273 giải (lần 
đầu mở rộng cho các học sinh THPT)… 
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Năm 2018, Công tác Đoàn Thanh 
niên và Hội Sinh viên của ĐHĐN 
tiếp tục truyền thống là ngọn cờ 
đầu trong phong trào Đoàn và 
sinh viên thành phố Đà Nắng, khu 
vực cũng như cả nước. Đoàn 
Thanh niên ĐHĐN đăng cai tổ 
chức thành công Festival sáng tạo 
trẻ các đại học quốc gia, đại học 
vùng mở rộng (tháng 03/2018) với 
triển lãm KHCN và sáng tạo. Hội 
Sinh viên ĐHĐN dự Đại hội IX Hội 
Sinh viên Việt Nam đóng góp trí 
tuệ vào thành công chung của Đại 
hội. Chiến dịch Mùa hè xanh với 
nhiều công trình, sản phẩm tiêu 
biểu vì cộng đồng như: Con 
đường Bích họa tại Đảo Lý Sơn… 

Năm 2018 sinh viên ĐHĐN tiếp tục gặt hái được nhiều thành tích nổi bật, đạt nhiều giải thưởng quốc gia, quốc tế 
điển hình như: 03 giải Nhì, 03 giải Ba Giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học (NCKH) cuả Bộ GD&ĐT; 10/11 giải 
sinh viên NCKH của thành phố Đà Nẵng; Đội tuyển sinh viên Trường ĐH Bách khoa-ĐHĐN đạt Giải Ba kỳ thi Lập 
trình quốc tế ACM/ICPC khu vực Châu Á; đạt Giải Nhì Olympic Tin học Việt Nam lần thứ 26; giải Ba Cuộc thi Kiến 
trúc - Nhà thiết kế trẻ Châu Á (AYDA-2018); Giải Nhất và Giải Nhì Cuộc thi "Thiết kế Huy chương" do Viện Hàn lâm 
Kiến trúc Pháp-Việt và Lãnh sự quán Pháp tại TP. Hồ Chí Minh tổ chức; 01 giải Nhất, 01 giải Nhì Cuộc thi kết nối 
sáng tạo khởi nghiệp các tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ; Sinh viên Trường ĐH Kinh tế đạt 01 Giải Nhì sinh viên NCKH 
Eureka lần thứ XX của Thành phố Hồ Chí Minh (Không có giải Nhất); Sinh viên Trường ĐH Ngoại ngữ đạt Giải Nhất 
Olympic Tiếng Anh Chuyên; Giải Nhất Olympic Tiếng Nga toàn quốc; giải Nhất Cuộc thi tìm hiểu Malaysia, giải Nhì 
Cuộc thi hùng biện tiếng Anh về Singapore (cấp thành phố Đà Nẵng), giải Ba Cuộc thi về hội nhập Asean (cấp quốc 
gia)… Phong trào sáng tạo và khởi nghiệp Trẻ của sinh viên ĐHĐN trong năm 2018 tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ và sâu 
rộng trong học đường với nhiều điển hình sinh viên khởi nghiệp, nhiều mô hình hoạt động góp phần hun đúc tinh 
thần khởi nghiệp cho sinh viên như Cuộc thi Start up Runway 2018 do Trường ĐH Kinh tế, Viện VN-UK và Phân hiệu 
Kontum…tổ chức suốt hành trình 06 tháng, lần đầu mở rộng ra các tỉnh thuộc khu vực miền Trung - Tây Nguyên … 
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“SAO THÁNG GIÊNG “ TỎA SÁNG 
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Sáng chế hệ thống giám sát, cảnh báo  
ô nhiễm môi trường không khí khu công 

nghiệp của SV ĐH Sư phạm Kỹ thuật 

   Mô hình điều tiết giao thông cho xe máy  

      mùa gió bão của SV ĐH Bách khoa ĐHĐN 

 
 

 

Đồng chí Trương Thị Mai, Uỷ viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Ban Dân vận Trung ương (thứ  4 hàng đầu, bên phải)  

và Bí thư Thứ nhất BCH Trung ương Đoàn  thăm gian triển lãm sản phẩm sáng tạo của sinh viên ĐHĐN 

Kỹ thuật cố định nấm Trichoderma trên đá, ứng dụng trồng lan 
và cây cảnh của Hồ Thị Tú Nhi, Nguyễn Thị Mai Ly  

(Khoa Sinh - Môi trường, Trường ĐH Sư phạm, ĐHĐN 

Sản phẩm công nghệ Gậy thông minh 
cho người già của nhóm sinh viên SRT-AAP 

Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật -ĐHĐN 
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Trần Nhật Tiến và Trần Phước Bảo Thư (lớp 14 KT) là 02 gương mặt sinh viên điển hình của Khoa Kiến trúc liên tục 
 giành các giải thưởng danh giá như INSEE 2017, 2018. Tại Cuộc thi Quốc gia  AYDA - Asian Young Designer Award,  

02 bạn cũng đã đạt được thành công với đề tài “"Truyền hơi ấm cho những người ở lại". 

Gậy thông minh cho người già của nhóm SV ĐH Sư phạm Kỹ thuật                Thiết kế Robot của SV  ĐH Bách khoa - ĐHĐN 

Kỹ thuật cố định nấm trên đá ứng dụng 
trồng Lan của SV ĐH Sư phạm 

 
 

 
 

 

          NGHIÊN CỨU  
            ĐỔI MỚI SÁNG TẠO  
                TRONG SINH VIÊN 
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Trải qua hành trình 06 tháng của sân chơi khởi nghiệp quy mô nhất miền Trung, Cuộc thi “Startup Runway-2018” cuối 
cùng cũng đi đến hồi kết được mong đợi với chiến thắng chung cuộc xứng đáng thuộc về Team NUTK đến từ Trường 
ĐH Kinh tế - ĐHĐN giành Giải Nhất với giải thưởng 10 triệu đồng và tấm vé huấn luyện tại Trung tâm khởi nghiệp 
Rubicon-Học viện Công nghệ Cork (CH Ailen). Đêm 02/06/2018, gần 1500 khán giả thu hút đông đảo sinh viên, giới trẻ, 
doanh nghiệp đã chứng kiến cuộc tranh tài hấp dẫn với 13 ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp xuất sắc vượt qua 100 ý 
tưởng để được trình diễn Chung kết mùa thứ 3 Start up Runway 2018 - Cuộc thi được Trường ĐH Kinh tế - ĐHĐN phối 
hợp cùng Học viện Công nghệ Cork  & Quỹ Irish Aid nuôi dưỡng khát vọng khởi sự kinh doanh từ giảng đường... 
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      ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG:  TIẾP SỨC “LÀN SÓNG” KHỞI NGHIỆP  

 

      STARTUP RUNWAY 2018 
 

    - Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp  
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` 

 

    Toàn cảnh hệ thống 

 

 

 Hoạt động vì cộng đồng 
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Đến hẹn vào dịp tiễn Đông qua, đón Xuân đến là Chương trình tình nguyện của các câu lạc bộ, đội, nhóm sinh viên 
Trường Đại học Kinh tế-ĐHĐN lan tỏa thông điệp sẻ chia và thắp sáng hy vọng xuân ấm no, ấm áp đến với người dân. 
Năm nay, hơn 1500 tình nguyện viên nhiệt huyết tỏa khắp các xã vùng sâu, vùng xa tỉnh Quảng Nam và các trung tâm 
bảo trợ của Đà Nẵng. Các tình nguyện viên chung tay thực hiện  những “công trình sinh viên” ý nghĩa như: Sơn sửa, 
trang trí, dọn dẹp các khu vui chơi, trường học, nhà tình nghĩa, nhà sinh hoạt cộng đồng; Lắp đặt, sửa chữa hệ thống 
điện đường; phát quang, vệ sinh đường thôn; làm sạch kênh mương…hơn 1000 món quà thiết thực (gạo, mì tôm, quần 
áo, chăn ấm,... ) tặng bà con vùng sâu vùng xa; Hơn 500 phần quà (dụng cụ học tập, quần áo, đồ handmade, đồ chơi, 
sách báo, áo mưa,…) tặng các em học sinh. Đặc biệt, 10 chiếc xe lăn đã được trao tận tay các em nhỏ khuyết tật để hỗ 
trợ việc đi lại tại Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Quảng Nam. Các tình nguyện viên đã dọn dẹp, trang trí phòng ở, phòng 
sinh hoạt, sân chơi… tặng những món quà tết tuy nhỏ những ý nghĩa cho các em nhỏ khiếm khuyết và cụ già neo đơn… 

Đoàn công tác của Khoa Y Dược và Trung tâm Y khoa – ĐHĐN với các bác sĩ giàu kinh nghiệm và tâm huyết đã trực 
tiếp khám bệnh và cấp phát thuốc (miễn phí) cho nhân dân địa phương. Đây là lần thứ 2 Khoa Y Dược đến với huyện 
Nam Trà My. Ở Nam Trà My các trường hợp bệnh nhân khó khăn về kinh tế, tài chính không thể tham gia các cuộc 
khám, điều trị, đặc biệt các trường hợp bệnh lý như: Bệnh tim bẩm sinh, suy hô hấp… thì Khoa luôn sẵn sàng hỗ trợ, 
đồng hành cùng địa phương, cán bộ y tế nơi đây phối hợp giải quyết giúp đồng bào”... Năm 2018, sinh viên ĐHĐN 
cũng đã tích cực hiến máu nhân đạo, đặc biệt là chiến dịch Xuân hồng đảm bảo nhu cầu máu cứu người trong dịp Tết... 
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Festival Sáng tạo Trẻ - 2018 các đại học quốc gia, đại học vùng mở rộng 
 

do Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên Đại học Đà Nẵng đăng cai (tháng 03/2018) 
Bí thư Thứ Nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Lê Quốc Phong (ngoài cùng bên trái) 

và lãnh đạo Đại học Đà Nẵng triển lãm tuổi trẻ sáng tạo của sinh viên tại Festival 
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   Toàn cảnh hệ thống           Cơ sở vật chất 

Năm 2017, lĩnh vực đầu tư phát triển cơ sở vật chất, tài 
chính kế hoạch của ĐHĐN tiếp tục được chú trọng đầu tư 
có hiệu quả đáp ứng được các nhu cầu về học tập, giảng 
dạy, nghiên cứu khoa học và các hoạt động của giảng 
viên, sinh viên; tuân thủ nghiêm các quy định của Nhà 
nước và pháp luật. Năm 2017 đánh dấu nhiều dự án công 
trình trọng điểm được khánh thành/khởi công xây dựng 
phục vụ nhu cầu học tập, giảng dạy, nghiên cứu khoa học 
và phát triển của ĐHĐN tại các cơ sở giáo dục đại học 
thành viên, đơn vị trực thuộc. Trong 02 năm qua, ĐHĐN 
đã thực hiện gần 450 tỷ đồng đầu tư cho cơ sở vật chât. 
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   Các công trình tiêu biểu khánh thành - 2018 
 

 Tòa nhà Thông minh “Smart Campus” 10 tầng; Khu 

Hành chính sinh viên 1 cửa và Nhà khách sinh viên 

quốc tế tại Trường ĐH Bách khoa-ĐHĐN; 

 Ký túc xá sinh viên quốc tế tại Trường ĐH Kinh tế; 

 Nhà đa năng, hiệu bộ 7 tầng và ký túc xá sinh viên  

tại Phân hiệu ĐHĐN tại Kontum; 

 Nhà đa năng Khoa Y Dược thuộc Dự án xây dựng 

ĐHĐN giai đoạn 3 tại khu đô thị đại học… 
 

   ĐHĐN đã và đang tập trung mọi nỗ lực triển khai  

   tái khởi động Dự án đầu tư xây dựng khu đô thị ĐH  

   tại Hòa Quý-Điện Ngọc theo chỉ đạo của Thủ tướng. 
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   Toàn cảnh hệ thống           Cơ sở vật chất 
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    Khánh thành đưa vào sử dụng Ký túc xá sinh viên quốc tế “5 sao” tại Trường ĐH Kinh tế-ĐHĐN  
 

 

Ngày 20/11/2018, ĐHĐN long trọng khánh thành Công trình Ký túc xá sinh viên quốc tế tại Trường ĐH Kinh tế-
ĐHĐN. Dự án được đầu tư từ nguồn ngân sách của hai Chính phủ Việt Nam và Lào nhằm hỗ trợ cải thiện, nâng cao 
chất lượng phục vụ lưu học sinh quốc tế tại ĐHĐN (hiện có hơn 600 lưu học sinh, thực tập sinh quốc tế trong đó có 
hơn 500 lưu học sinh Lào). Ký túc xá gồm campus 05 tầng với 36 phòng ở khép kín, đầy đủ tiện nghi, hiện đại, có 
khu nhà ăn, căn tin sạch sẽ, đạt chuẩn quốc tế đủ khả năng đáp ứng nhu cầu lưu trú, sinh hoạt và học tập cho hơn 
200 lưu học sinh. Việc đầu tư công trình thể hiện chiến lược tăng cường quốc tế hóa giáo dục đại học của ĐHĐN, 
qua đó hứa hẹn sẽ thu hút ngày càng nhiều lưu học sinh, thực tập sinh đến học tập và nghiên cứu tại ĐHĐN. 
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Khánh thành đưa vào sử dụng Ký túc xá sinh viên 
quốc tế tại Trường ĐH Kinh tế-ĐHĐN  

 

 

 
Ngày 20/11/2018, ĐHĐN long trọng khánh thành 
(Hình trên, bên trái) Ký túc xá sinh viên quốc tế tại 
Trường ĐH Kinh tế-ĐHĐN. Dự án được đầu tư từ 
nguồn ngân sách của hai Chính phủ Việt Nam và Lào 
nhằm hỗ trợ cải thiện, nâng cao chất lượng phục vụ 
lưu học sinh quốc tế tại ĐHĐN (hiện có hơn 600 lưu 
học sinh, thực tập sinh quốc tế trong đó có hơn 500 
lưu học sinh Lào). Ký túc xá gồm campus 05 tầng với 
36 phòng ở khép kín, đầy đủ tiện nghi, hiện đại, có 
khu nhà ăn, căn tin sạch sẽ, đạt chuẩn quốc tế đủ khả 
năng đáp ứng nhu cầu lưu trú, sinh hoạt và học tập 
cho hơn 200 lưu học sinh. Việc đầu tư công trình thể 
hiện chiến lược tăng cường quốc tế hóa giáo dục ĐH, 
qua đó sẽ thu hút ngày càng nhiều lưu học sinh tế 
đến học tập tại ĐHĐN...  
 

SMART CAMPUS   
 

DUT 4.0 
 

Ngày 20/11/2018, ĐHĐN long trọng 
khánh thành (Hình trên, bên trái) Ký 
túc xá sinh viên quốc tế tại Trường 
ĐH Kinh tế-ĐHĐN. Dự án được đầu 
tư từ nguồn ngân sách của hai Chính 
phủ Việt Nam và Lào nhằm hỗ trợ cải 
thiện, nâng cao chất lượng phục vụ 
lưu học sinh quốc tế tại ĐHĐN (hiện 
có hơn 600 lưu học sinh, thực tập 
sinh quốc tế trong đó có hơn 500 lưu 
học sinh Lào). Ký túc xá gồm campus 
05 tầng với 36 phòng ở khép kín, đầy 
đủ tiện nghi, hiện đại, có khu nhà ăn, 
căn tin sạch sẽ, đạt chuẩn quốc tế đủ 
khả năng đáp ứng nhu cầu lưu trú, 
sinh hoạt và học tập cho hơn 200 lưu 
học sinh. Việc đầu tư công trình thể 
hiện chiến lược tăng cường quốc tế 
hóa giáo dục ĐH, qua đó sẽ thu hút 
ngày càng nhiều lưu học sinh tế đến 
học tập tại ĐHĐN...  
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CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC 
ĐẠI HỌC THÀNH VIÊN 

 
 
 
 

 

KẾT NỐI PHÁT TRIỂN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2018 
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              TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA 
                University of Science and Technology 
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Trường Đại học Bách khoa - ĐHĐN, một trong ba trường Đại học Bách khoa của cả nước với bề dày truyền thống hơn 40 
năm xây dựng và phát triển được đánh giá là trường đại học thuộc top hàng đầu Việt Nam về uy tín và chất lượng đào 
tạo, nghiên cứu khoa học. Năm 2016, Trường đã được công nhận đat ̣chất luợng giáo duc̣ Quốc gia giai đoaṇ 2016-2021. 
Tháng 10/2017, Trường Đại học Bách khoa-ĐHĐN tiếp tục là một trong bốn trường đại học đầu tiên của Việt Nam được 
kiểm định và đạt chất lượng giáo dục quốc tế bởi tổ chức HCERES xứng danh là “cánh chim đầu đàn” của ĐHĐN. 

 

 

Năm 2018, Nhà trường tiếp tục chuyển giao trọng trách 
lãnh đạo với Lễ bổ nhiệm lại PGS.TS. Lê Thị Kim Oanh 
và bổ nhiệm PGS.TS. Nguyễn Hữu Hiếu làm Phó Hiệu 
trưởng và các cán bộ quản lý Phòng, Khoa, Trung tâm 
trực thuộc Nhà trường nhiệm kỳ 2018-2022. Trong năm 
học 2017-2018, Trường ĐH Bách khoa-ĐHĐN tiếp tục 
gặt hái nhiều thành tích nổi bật, vinh dự được các cấp 
trao tặng nhiều danh hiệu và hình thức khen thưởng cao 
quý tiêu biểu là: Nhà trường được tăng Bằng khen của 
Thủ tướng Chính phủ và Cờ thi đua xuất sắc của Bộ 
GD&ĐT; 01 tập thể được tặng Bằng khen của Thủ tướng 
Chính phủ; 03 tập thể, 08 cá nhân được tặng Bằng khen 
của Bộ GD&ĐT; 05 tập thể, 28 cá nhân được tặng Giấy 
khen của Giám đốc ĐHĐN; 83 chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. 
 

 
Dấu ấn nổi bật năm 2018 đã có thêm 11 tân PGS, 24 tân 
TS; 07 chương trình đào tạo (CTĐT) đã kiểm định, trong đó 
04 CTĐT đã được công nhận đạt chất lượng theo chuẩn 
Đông Nam Á (AUN-QA) gồm: Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông; 
Kỹ thuật Dầu khí; Công nghệ thông tin; Kỹ thuật Điện - Điện 
tử. Xây dựng mới CTĐT chất lượng cao (120 tín chỉ, tăng 
cường tiếng Anh, định hướng kiểm định ABET, triển khai 
học theo dự án - Project Based Learning); Mở mới 05 CTĐT 
bậc ĐH chất lượng cao, 01 CTĐT tiến sĩ; 114 đề tài NCKH  
gồm: 04 đề tài Nafosted, 03 đề tài cấp tỉnh, 17 đề tài cấp Bộ, 
30 đề tài cấp ĐHĐN; Doanh thu KHCN 35,7 tỷ VNĐ (tăng 
18%); Công bố quốc tế ISI/SCOPUS 94 bài (tăng 41%); 
Đưa vào sử dụng Tòa nhà thông minh, Khu hành chính “một 
cửa” phục vụ sinh viên và Nhà khách sinh viên quốc tế... 
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Trường Đại học Kinh tế - ĐHĐN có bề dày truyền thống hơn 40 
năm xây dựng và phát triển với “khát vọng trở thành đại học nghiên 
cứu hàng đầu Việt Nam, đóng góp tích cực vào sự thịnh vượng 
của cộng đồng ASEAN và tri thức nhân loại”. Năm 2016, Nhà 
trường đã được công nhận đaṭ tiêu chuẩn chất luợng giáo dục Quốc 
gia. Năm 2017,Trường Đại học Kinh tế - ĐHĐN trở thành trường đại 
học đầu tiên của khu vực miền Trung - Tây Nguyên được Thủ 
tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đổi mới cơ chế hoạt động theo 
mô hình tự chủ (28/12/2016). Vượt qua nhiều thách thức và khó 
khăn, tập thể nhà trường đã đồng tâm, hiệp lực thực hiện sứ mạng 
tiên phong trên lộ trình “tự chủ đại học” đáp ứng yêu cầu đổi mới, 
đạt nhiều kết quả nổi bật thể hiện toàn diện trên các mặt công tác. 
như: 

Trong năm học 2017-2018, Trường ĐH Kinh tế-ĐHĐN tiếp tục gặt 
hái nhiều thành tích nổi bật, vinh dự được các cấp trao tặng nhiều 
danh hiệu và hình thức khen thưởng cao quý tiêu biểu là: 03 tập 
thể, 03 cá nhân được tặng Bằng khen của Bộ GD&ĐT; 05 tập thể, 
18 cá nhân được tặng Giấy khen của Giám đốc ĐHĐN; 83 chiến sĩ 
thi đua cấp cơ sở. Dấu ấn nổi bật của Nhà trường trong năm qua đã 
có thêm 01 tân PGS, 08 tân Tiến sĩ; thành lập mới Khoa Thương 
mại Điện tử; Liên kết đào tạo với Trường ĐH Cardiff Metropolitan 
(Vương quốc Anh); Tuyển sinh thành công với 3.100 tân sinh viên 
có điểm đầu vào cao; Triển khai đào tạo theo cơ chế đặc thù cho 
các ngành: Quản trị Kinh doanh Du lịch, Quản trị Khách sạn, Tin 
học Quản lý, Quản trị Hệ thống thông tin và Thương mại Điện tử... 

Nhà trường tiếp tục chủ trì tổ chức nhiều sự kiện, hội thảo khoa học 

quốc tế thu hút nhiều nhà khoa học, chuyên gia úy tín như: Hội thảo 

quốc tế về Kế toán và Tài chính (ICOAF), Hội thảo quốc tế về Tài 

chính tại Việt Nam (VICIF), Hội thảo quốc tế Makerting trong Kỷ 

nguyên kết nối (MICA), Hội thảo Khoa học Quản trị và Kinh doanh 

(COMB)...; Triển khai 02 đề tài KHCN cấp Nhà nước, 09 đề tài cấp 

Bộ, 05 đề tài cấp tỉnh, 16 đề tài cấp ĐHĐN; Số lượng công bố quốc 

tế ISI/Scopus tăng với 09 bài báo khoa học ISI, 06 bài báo Scopus; 

07 cán bộ, giảng viên được thành phố Đà Nẵng khen thưởng vì 

thành tích hoạt động KHCN; Giải Nhì Eureka sinh viên NCKH; Đầu tư 
nâng cấp các phòng học với trang thiết bị hiện đại; Khánh thành Ký 

túc xá sinh viên quốc tế “5 sao”; căng tin cho sinh viên tại ký túc xá... 
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Trường Đại học Sư phạm - ĐHĐN là trường đại học sư phạm trọng điểm quốc gia có sứ mạng đào tạo giáo viên, cán bộ 
quản lý giáo dục, cán bộ khoa học; giảng dạy các môn khoa học cơ bản cho các cơ sở giáo dục đại học thành viên khác 
của ĐHĐN; nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ phục vụ yêu cầu phát triển của khu vực miền Trung - Tây 
Nguyên và cả nước. Tháng 04/2016, Nhà trường vinh dự là trường đại học đầu tiên của Việt Nam được công nhận đạt 

chất lượng giáo dục quốc gia. Chiến lược phát triển của nhà trường là tiếp tục khẳng định học hiệu của một trường đại học 
đa ngành, đa lĩnh vực, phát triển theo hướng đại học nghiên cứu.  
Năm 2018, Trường Đại học Sư phạm – ĐHĐN vinh dự có 05 giảng 
viên được công nhận chức danh Phó giáo sư, 08 tân Tiến sĩ nâng tỷ 
lệ giảng viên có trình độ tiến sĩ trở lên đạt 38%. Năm 2017-2018, 
Nhà trường đã đạt được nhiều thành tích, kết quả nổi bật, toàn diện 
trên tất cả các mặt công tác như: Vinh dự thuộc top 03 trường ĐH 
Sư phạm trọng điểm quốc gia; 02 tập thể (Khoa Ngữ văn, Khoa Địa 
lý) và 02 cá nhân được tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT; 
Mở thêm 02 ngành đào tạo tiến sĩ ((Quản lý giáo dục, Đại số Và Lý 
thuyết số); 05 ngành đào tạo chất lượng cao (Báo chí, Tâm lý học, 
Hoá dược, Việt Nam học, Quản lý tài nguyên môi trường); Đánh giá 
ngoài theo chuẩn quốc tế (AUN-QA) đối với ngành Sư phạm Vật lý; 

SPVL là ngành đầu tiên được đánh giá theo tiêu chuẩn 
AUN QA  
 
 

 

Trong năm qua, Trường ĐH Sư phạm-ĐHĐN đã đăng cai, tổ 
chức thành công nhiều sự kiện, hội nghị, hội thảo khoa học quốc 
gia và quốc tế thu hút nhiều nhà khoa học, cán bô quản lý, 
chuyên gia uy tín trong và ngoài nước tiêu biểu như: Hội thảo 
Quốc tế Ngôn ngữ học Việt nam lần thứ I; Hội thảo Quốc gia Vật 
lý lần thứ IV phối hợp với Hội Vật lý Việt Nam: “Dạy và học vật lý 
đáp ứng đổi mới giáo dục phổ thông”; Hội nghị Khoa học Địa lý 
Toàn quốc lần thứ X về liên kết vùng; Hội thảo kỷ niệm 01 năm 
xây dựng phát triển ngành Báo chí; Tham gia tích cực để đóng 
góp vào sự nghiệp đổi mới GD&ĐT, trọng tâm nâng cao chất 
lượng đào tạo giáo viên và chương trình giáo dục phổ thông 
mới… 
 
 

 

Hoạt động nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế tiếp tục có 
nhiều khởi sắc như: Ký kết hợp tác trao đổi giảng viên, sinh viên 
và nghiên cứu khoa học với các trường đại học đối tác của Hoa 
Kỳ, Vương quốc Anh, Nhật Bản, Trung Quốc, Đài Loan, Ấn Độ 
tiêu biểu như: ĐH Porland State (Hoa Kỳ), ĐH Soike (Nhật Bản) 
theo đó cử 10-15 sinh viên sang ĐH Soike Nhật Bản giao lưu, học 
tập ngắn hạn…; ĐH Sư phạm Vân Nam (Trung Quốc) tiếp nhận 
15-30 lưu học sinh Trung Quốc sang học tập tại Trường ĐH Sư 
phạm-ĐHĐN theo phương thức 3+1; cấp kinh phí cho 20 sinh viên 
trao đổi, học tập ngắn hạn ở trường bạn; Đầu tư nâng cấp cơ sở 
vật chất, trang thiết bị phục vụ đào tạo, NCKH hiện đại, đồng bộ 
cho các phòng thí nghiệm, giảng đường, thư viện, e-learning, 
trong đó nổi bật đầu tư cho các nhà A1,A6, B3 hơn 100 tỷ đồng… 
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Trường Đại học Ngoại ngữ-ĐHĐN là một trong ba trường 
đại học chuyên ngành ngoại ngữ của cả nước, có sứ mạng 
đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao về lĩnh vực ngoại 
ngữ (gồm các ngôn ngữ: Tiếng Anh, Pháp, Nga, Trung 
Quốc, Nhật, Hàn, Thái Lan và Quốc tế học). Là trung tâm 
nghiên cứu ngôn ngữ và văn hóa của khu vực, hoạt động 
đào tạo và nghiên cứu của nhà trường đáp ứng nhu cầu 
GD&ĐT, đối ngoại, giao  lưu trao đổi học thuật và văn hóa 
góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế-xã hội của thành 
phố Đà Nẵng, miền Trung-Tây Nguyên và cả nước. Năm 
2016, Nhà trường vinh dự là 1/9 trường đại học đầu tiên 
được công nhận đạt chuẩn chất lượng giáo dục quốc gia... 

Năm học 2017-2018, Trường ĐH Ngoại ngữ-ĐHĐN đạt 
được nhiều thành tích, kết quả nổi bật và toàn diện trên 
các lĩnh vực công tác như: Được Bộ GD&ĐT chọn là một 
trong 04 cơ sở giáo dục đầu tiên của cả nước đủ điều 
kiện triển khai thi đánh giá năng lực ngoại ngữ quốc gia 
(06/12/2018) theo Thông tư 23 khẳng định uy tín, chất 
lượng của học hiệu UFL, tạo dấu ấn đậm nét trong hành 
trình vươn tới những tầm cao của Nhà trường; Triển khai 
thực hiện nhiều nhiệm vụ quan trọng do Bộ GD&ĐT, Ban 
quản lý Đề án Ngoại ngữ Quốc gia giao phó: Bồi dưỡng 
nâng cao năng lực ngoại ngữ cho 230 giáo viên các sở 
GD&ĐT (Khánh Hòa, Lâm Đồng, ĐakLak...); nghiệp vụ sư 

phạm cho 290 giáo viên các sở GD&ĐT Đà Nẵng, 
KonTum, Đắk Lắk; Triển khai mọi mặt công tác chuẩn bị 
kiểm định theo tiêu chuẩn AUN-QA đối với hai chương 
trình ngôn ngữ Anh và Quốc tế học. Công tác khảo thí và 
đảm bảo chất lượng giáo dục được chú trọng đã tạo “đòn 
bẩy” góp phần nâng cao chất lượng đào tạo trọng tâm triển 
khai chuẩn bị kiểm định quốc tế theo Tiêu chuẩn AUN-QA 
đối với hai chương trình ngôn ngữ Anh và Quốc tế học 
(ngành Quốc tế học sẽ đánh giá ngoài vào 02/2019); Tổ 
chức thành công Ngày hội việc làm UFLS JOB FAIR 2018; 
thông tin tuyển dụng việc làm, thực tập; Trao nhiều học 
bổng có giá trị cho sinh viên; Tham gia Kỳ thi Sinh viên giói  

ĐHĐN 2018 đạt kết quả cao (05 Giải Nhất, 08 Giải Nhì, 16 Giải Ba và 30 Giải Khuyến Khích); mở thêm 02 ngành đào 
tạo thạc sĩ Ngôn ngữ học So sánh - Đối chiếu và Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn tiếng Anh; Ký kết 18 Biên 
bản ghi nhớ (MOU) với các đối tác như: Quỹ Sejong (Hàn Quốc), Khách sạn Mikazuki (Nhật Bản), Văn phòng Kinh tế 
và Văn hóa Đài Bắc tại TP.HCM và các trường đại học uy tín đến từ các quốc gia: Vương quốc Anh, Hàn Quốc, Trung 
Quốc, Đài Loan, Nhật Bản, Thái Lan…Tổ chức cho sinh viên tham dự nhiều chương trình giao lưu học tập, trao đổi sinh 
viên với các trường đại học quốc tế : Chương trình Winter Camp tại Đại học DAYEH - Đài Loan, chương trình trao đổi 
sinh viên với Đại học Fukuoka - Nhật Bản, Đại học Ubon Ratchathani - Thái Lan, chương trình thực tập tại Đại học 
Rajamangala Sakon Nakhon, Đại học ChiangMai - Thái Lan...Tổ chức thành công “Tọa đàm khoa học Quốc tế: Ứng 
dụng công nghệ thông tin và những định hướng mới trong dạy và học ngoại ngữ ở khu vực và quốc tế”  (phối hợp với 
Ban Quản lý Đề án Ngoại ngữ Quốc gia) và “Tiếng Anh là phương tiện giảng dạy trong giáo dục đại học: Quan điểm 
chính sách và thực tiễn” (phối hợp với Chính Phủ Úc, Đại học Nam Úc và Hội đồng Úc-ASEAN)...02 tập thể được tặng 
Cờ thi đua của Bộ GD&ĐT, 06 tập thể, 04 cá nhân được tặng Bằng khen của Bộ GD&ĐT; 03 nhà giáo được tặng Bằng 
khen của Bộ Ngoại giao vì đóng góp vào thành công của Năm APEC 2017; 01nhà giáo được Chủ tịch UBND TP Đà 
Nẵng tặng danh hiệu “Nhà giáo Đà Nẵng tiêu biểu năm 2018”;  42 cá nhân đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”…. 
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Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - ĐHĐN được thành lập theo Quyết định số 1749/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ 
trên cơ sở tổ chức và sắp xếp Trường Cao đẳng Công nghệ - ĐHĐN và Khoa Sư phạm Kỹ thuật Trường ĐH Bách 
khoa-ĐHĐN trở thành cơ sở giáo duc̣ đại học thành viên của ĐHĐN đào tạo theo định hướng ứng dụng cung cấp nguồn 
nhân lực kỹ thuật công nghệ có chất lượng (kỹ sư công nghệ, cử nhân sư phạm kỹ thuật và kỹ sư thực hành ứng dụng) 
phục vụ cho sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội của khu vực miền Trung - Tây nguyên và cả nước.  
 

cụm các trường Đại học và Cao đẳng, các Trung tâm 
khởi nghiệp tại địa bàn Đà Nẵng đẳng, Tọa đàm 
“Khởi nghiệp - Cơ hội và triển vọng”, Cuộc thi sáng 
tạo robot trong sinh viên...Kỳ tuyển sinh 2018, Nhà 
trường đã có 6.352 thí sinh đăng ký xét tuyển với 
1.566 thí sinh trúng tuyển nhập học đạt tỷ lệ 105%. 
Nhà trường có thêm 01 tân Phó giáo sư; 05 tân Tiến 
sĩ; 02 giảng viên trẻ được UBND Thành phố tặng 
Bằng khen về thành tích hoạt động KHCN và 01 nữ 
giảng viên được vinh danh “Nhà giáo tiêu biểu của 
Thành phố Đà Nẵng 2018”; Nhà trường đạt  danh 
hiệu Tập thể Lao động xuất sắc năm học 2017- 2018. 

 
 

Năm 2018, nhiều dấu ấn nổi bật trên các mặt công tác như: 
Giám đốc ĐHĐN điều động, bổ nhiệm PGS.TS. Võ Trung 
Hùng giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Nhà trường nhiệm kỳ 
2017-2022; Đầu tư, cấp kinh phí thực hiện đề tài cho 36 
Nhóm SRT (quy tụ hơn 200 sinh viên) thực hiện 43 đề tài 
KHCN đạt nhiều thành tích (Giải Ba Sinh viên NCKH thành 
phố Đà Nẵng; Giải Nhì Ngày hội “Kết nối ý tưởng sáng tạo - 
khởi nghiệp” khu vực Nam Trung bộ, có sản phẩm triển lãm 
tại Đại hội Toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ X...Ký 
kết hợp tác với Tập đoàn Vingroup; Tổ chức thành công Hội 
thảo Quốc gia “Ứng dụng công nghệ mới trong công trình 
xanh lần thứ 4” (AtiGB-2018), Diễn đàn Khoa học Công nghệ 

 
Diễn đàn Khoa học và Công nghệ lần VII, dành cho 
cụm các trường Đại học và Cao đẳng, các Trung tâm 
khởi nghiệp tại địa bàn Đà Nẵng vừa diễn ra trong 2 
ngày 20 và 21/4/2018. Trường Đại học Sư phạm Kỹ 
thuật – Đại học Đà Nẵng là đơn vị đăng cai Diễn đàn. 
 
rường Đại học (ĐH) Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà 
Nẵng (ĐHĐN) vừa chủ trì thành công Hội thảo Quốc 
gia “Ứng dụng công nghệ mới trong công trình xanh 
lần thứ 4-2018” (The 4th Sientific Conference on 
Applying new Technology in Green Buildings-2018, 
viết tắt là AtiGB 
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              PHÂN HIỆU ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TẠI KONTUM 
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VIỆN NGHIÊN CỨU & ĐÀO TẠO VIỆT- ANH  
VN-UK Institute for Research and Excutive Education 
 

Trải qua 12 năm xây dựng và phát triển (14/2/2007-
14/2/2019); Phân hiệu Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) tại 
Kontum đã đạt được những thành tựu đáng tự hào: Xây 
dựng và không ngừng hoàn thiện được mô hình đào tạo tại 
Phân hiệu theo định hướng ứng dụng, đào tạo đa ngành, 
đa cấp, đa lĩnh vực để thực hiện Chiến lược trở thành một 
cơ sở giáo dục đại học thành viên, trực thuộc ĐHĐN trên 
mảnh đất Tây Nguyên, đáp ứng nhu cầu cung cấp nguồn 
nhân lực có chất lượng cho khu vực Tây Nguyên, Nam Lào 
và Đông Bắc Campuchia, xứng đáng với bề dày truyền 
thống và giá trị cốt lõi mà bao thế hệ thầy trò Phân hiệu 
ĐHĐN tại Kon Tum và ĐHĐN dày công vun đắp, kiến tạo...  
 Năm 2018, Phân hiệu ĐHĐN tại Kontum đã đạt nhiều thành tích, dấu ấn nổi bật, toàn diện trên tất cả các mặt: Công tác 
tuyển sinh có nhiều nỗ lực điển hình là Chuỗi ngày hội tư vấn, tuyển sinh và hương nghiệp (tháng 03/2018 tại các tỉnh 
Gia Lai, Kon Tum, Quảng Nam, Quảng Bình, Quảng Trị, Đà Nẵng); đợt công tác Nam Lào (tháng 07/2018 tại Sekong, 
Atapư, Champasak...); Chú trọng gắn đào tạo với ứng dụng và nghề nghiệp, nhà trường và các doanh nghiệp giúp sinh 
viên cơ hội thực tập, việc làm và hỗ trợ hun đúc tinh thần lập thân, khởi nghiệp. Phân hiệu đã tham gia phối hợp với 
Trường ĐH Kinh tế-ĐHĐN tổ chức Cuộc thi Start up Runway-2018 và đạt giải Nhì với dự án “Lao Food” của nhóm lưu 
học sinh Lào đem lại hứng khởi cho sinh viên trong làn sóng khởi nghiệp trẻ. Nhà trường cũng đã tổ chức thành công 
nhiều hoạt động hội nhập và quốc tế hóa giáo dục thu hút nhiều lưu học sinh quốc tế tham gia điển hình như: Ngày hội 
giao lưu văn hóa ẩm thực Việt-Lào-Pháp (23/05/2018); Tổ chức thành công Hội thảo Khoa học quốc gia “Phát triển kinh 
tế - xã hội vùng Tây Nguyên” lần 2 năm 2018; Hội thảo quốc tế “Thương mại và Phân phối” (CODI 2018) với nhiều chủ 
đề về phát triển nông nghiệp công nghệ cao gắn với thương mại, phân phối, phát triển bền vững vùng Tây Nguyên”... 

Viện Nghiên cứu & Đào tạo Việt-Anh (VN-UK) là một cơ sở giáo dục đại học trực thuộc ĐHĐN phát triển theo định hướng 
nghiên cứu, giảng dạy được thành lập theo thỏa thuận hợp tác giữa hai Chính phủ Việt Nam và Vương quốc Anh với mục 
tiêu trở thành một trường đại học đẳng  cấp quốc tế tại Đà Nẵng. Năm 2018 ghi dấu ấn của VN-UK với nhiều kết quả phát 
triển toàn diện trên nhiều lĩnh vực: Đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, hợp tác quốc tế...Năm 2018, 
dấu ấn nổi bật là sự kiện VN-UK triển khai chương trình Liên kết các nhà nghiên cứu (Researcher Links) được tài trợ bởi 
quỹ Newton*, Đại học Aston (Vương quốc Anh) và Sở Khoa hoc̣ Công nghê ̣Tp. Đà Nẵng tổ chức thành công Hội thảo 
quốc tế “Nghiên cứu phân tićh dữ liêụ cho Đô thị tương lai” (DAFCR) (11-13/7/2018) quy tụ nhiều nhà khoa học, chuyên 
gia hàng đầu trong nước, quốc tế công bố nhiều kết quả nghiên cứu mới có giá trị khoa học và thực tiễn; Tổ chức nhiều 
hoạt động thúc đẩy đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp trong các lĩnh vực STEM (U-Invent 2018); Khai trương Phòng LAB trí 
tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence) & mở ngành Khoa học và Kỹ thuật máy tính (CSE) tuyển sinh năm học mới tại VN-UK... 
 
 

Bí thư Tỉnh ủy Kontum Nguyễn Văn Hùng làm việc với lãnh đạo Phân hiệu 

Hội thảo quốc tế DAFCR 
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Khoa Công nghệ Thông tin và Truyền 
thông - ĐHĐN (SICT) là đơn vị trực thuộc 
đào tạo và nghiên cứu các lĩnh vực khoa 
học công nghệ thông tin và truyền thông 
cung ứng nguồn nhân lực CNTT cho sự 
phát triển đất nước. Năm 2018, SICT đã 
phối hợp với Trường Cao đẳng Công nghệ 
thông tin - ĐHĐN tham mưu xây dựng, 
hoàn thiện để lãnh đạo ĐHĐN trình Đề án 
thành lập Trường Đại học Công nghệ 
Thông tin Việt-Hàn...để Bộ GD&ĐT và Thủ 

tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt. 

Những dấu ấn nổi bật của SICT năm 2018 là tuyển sinh thành công với 700 tân sinh viên; tổ chức nhiều hoạt động hun 
đúc tinh thần khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo cho sinh viên; Tổ chức thành công nhiều sự kiện khoa học tầm vóc quốc gia 
và quốc tế tiêu biểu như: Hội thảo Quốc gia lần thứ 7 về CNTT & ứng dụng (CITA-2018); Hội thảo về công nghệ 
Bockchain & tham gia Diễn đàn Blockchain tại Tokyo, Hội thảo quốc tế đổi mới đào tạo ĐH thời kỳ hội nhập - Peda 
Forum 2018; Tích cực đóng góp vào thành công của các dự án Erasmus+, USAID COMET, chiến dịch Smart Campus... 

Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin - 
ĐHĐN có sứ mạng đào tạo nguồn nhân lực 
chất lượng cao, triển khai thực hiện các 
nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và chuyển 
giao công nghệ góp phần vào sự phát triển 
của công nghệ thông tin (CNTT) Việt Nam.  
 

Năm 2018, vượt qua nhiều khó khăn và 
thách thức đổi mới GD&ĐT, đặc biệt trong 
bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0, Nhà 
trường tiếp tục duy duy trì ổn định tuyển sinh 

Phối hợp với Khoa Công nghệ Thông tin và Truyền thông - ĐHĐN 
(SICT) tổ chức thành công Hội thảo khoa học quốc gia lần thứ 7 (CITA 
2018); tiếp tục hợp tác với Đại học Turku (Phần Lan) triển khai dự án 
nâng cao năng lực đào tạo theo nhu cầu xã hội, tổ chức Hội thảo nhà 
trường và doanh nghiệp và Chương trình “Uơm mầm ý tưởng sáng tạo 
và khởi nghiệp công nghệ thông tin” (PISI-CIT)… Công tác xây dựng, 
phát triển đội ngũ luôn được Lãnh đạo Nhà trường chú trọng đầu tư, 
tính đến cuối năm 2018, Nhà trường đã có 100%  giảng viên có trình độ 
thạc sĩ trở lên, trong đó có 01 Phó Giáo sư, 04 Tiến sĩ, 06 NCS phù hợp 
các lĩnh vực, chuyên ngành đào tạo đảm bảo chất lượng giảng dạy, 
nghiên cứu khoa học & chiến lược phát triển bền vững của nhà trường. 
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             KHOA Y DƯỢC 
               The School of Medicine & Pharmacy - University of Danang 
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KHOA GIÁO DỤC THỂ CHẤT 
 

The School of Physical Education 
 

Khoa Giáo dục Thể chất - Đại học Đà Nẵng có sứ mạng đào tạo 
các môn học giáo dục thể chất cho sinh viên các cơ sở giáo dục 
đại học thành viên, đào tạo trình độ đại học các chuyên ngành 
Giáo dục Thể chất và triển khai các hoạt động nghiên cứu khoa 
học.. Khoa có 03 Bộ môn: Lý luận, Điền kinh Thể dục, Thể thao 
tập thể và Thể thao cá nhân với 41 cán bộ viên chức. Năm 2018 
ghi nhận nhiều dấu ấn nổi bật của Khoa như: Mở ngành đào tạo 
bậc đại học; Phát triển đội ngũ, cơ sở vật chất, trang thiết bị đáp 
ứng nhu cầu giáo dục thể chất và phong trào thể thao ĐHĐN... 

Khoa Y Dược - Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) được thành lập theo 
Quyết định số 1154/QĐ-TCCB ngày 16/3/2007 của Giám đốc 
ĐHĐN có nhiệm vụ: Đào tạo nguồn nhân lực y tế có trình độ đại 
học và sau đại học; bồi dưỡng chuyên môn cho cán bộ y tế trong 
các bệnh viện và các cơ sở y tế; nghiên cứu khoa học và hợp 
tác quốc tế trong lĩnh vực y - dược. Năm 2018 tiếp tục đánh dấu 
bước phát triển mạnh mẽ của Khoa sau chặng đường hơn 10 
năm xây dựng và phát triển. Khoa đã có mùa tuyển sinh thành 
công đủ chỉ tiêu cả 04 ngành đào tạo bậc đại học gồm: Y Khoa, 
Dược, Răng-Hàm- Mặt và Điều dưỡng có quy mô hơn 1000 sinh 
viên. Khoa Y Dược - ĐHĐN đã phát huy nội lực, tiếp tục củng cố 
phát triển các mối quan hệ hợp tác Viện - Trường, hợp tác với 
các trường, viện, bệnh viện và các đối tác trong và ngoài nước 
để tăng cường nguồn lực phục vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học. 

Dấu ấn nổi bật năm 2018 là Khoa đã tổ chức đăng cai 
thành công Hội nghị quốc Y sinh học Châu Á lần thứ IV 
với chủ đề "Y sinh học thế kỷ 21: Tầm nhìn Châu Á" 
quy tụ hơn 200 nhà khoa học, chuyên gia hàng đầu 
thuộc nhiều lĩnh vực, công bố hơn 100 báo cáo khoa 
học và Khoa đã ký kết MOU hợp tác toàn diện với các 
thành viên Liên minh Hội Y sinh học Châu Á. Khoa 
cũng đã phối hợp tổ chức Đại hội Hội Chẩn đoán hình 
ảnh và Y học hạt nhân theo đó ThS.BS Hồ Xuân Tuấn- 
Phó trưởng Khoa được bầu làm Chủ tịch Hội Khóa III, 
nhiệm kỳ 2018 -2023…Với những nỗ lực, quyết tâm 
cao, năm học 2017-2018, các cán bộ, giảng viên của 
Khoa Y Dược đã được tặng 02 Bằng khen của Bộ 
trưởng Bộ GD&ĐT, 04 Giấy khen của Giám đốc ĐHĐN. 
 
 

Trong năm qua, Khoa Giáo dục Thể chất – ĐHĐN đã đăng cai tổ chức thành công nhiều sự kiện, hoạt động thể thao quy 
mô như: Giải bóng bàn “Người giáo viên nhân dân” Toàn quốc tranh giải “Báo Giáo dục và Thời đại” lần thứ XIV năm 
2018 (28/10-4/11); Chương trình tập huấn phát triển Bóng rổ học đường năm học 2018-2019 thuộc “Đề án phát triển bóng 
rổ học đường đến năm 2030" do Bộ GD&ĐT, Tổng cục TDTT, Ủy Ban Olimpic Việt Nam, Liên đoàn Bóng rổ Việt Nam... 
phối hợp; Hiệp hội Bóng rổ Nhà Nghề Mỹ (NBA) hỗ trợ chuyên môn thu hút gần 500 giảng viên, giáo viên đến từ các 
trường đại học, cao đẳng, phổ thông của thành phố Đà Nẵng. Khoa cũng đã đại diện cho ĐHĐN diễu hành giới thiệu hoạt 
động giáo dục thể chất và phong trào thể thao tại Lễ Khai mạc Đại hội TDTT Thành phố Đà Nẵng lần thứ VIII năm 2018... 
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VƯƠN ĐẾN TẦM CAO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2018 
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          Sự quan tâm, chỉ đạo đặc biệt của Trung ương và sự hỗ trợ, phối hợp của các Bộ ngành, địa phương  
                      là động lực quan trọng thúc đẩy sự phát triển nhanh và bền vững cho Đại học Đà Nẵng 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

NĂM HÀNH ĐỘNG  

LẤY KHOA HỌC CÔNG NGHỆ  

LÀM KHÂU ĐỘT PHÁ ĐỂ PHÁT TRIỂN  2019 
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PGS.TS. Phan Thanh Bình - Chủ nhiệm Ủy ban 
Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên  
và Nhi đồng Quốc hội (thứ sáu từ trái qua)  

thăm và làm việc với ĐHĐN 
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MỤC TIÊU 

                                   Đại học Đà Nẵng 
 

                Chiến lược phát triển tổng thế  

đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2035 

Không ngừng nâng cao vai trò, vị thế của ĐHĐN với tư cách là một đại học tiêu biểu mang tầm vóc 

quốc gia và quốc tế. 

Mục tiêu chiến lược của ĐHĐN là trở thành một đại học quốc gia, một hệ thống đại học bao gồm 

nhiều trường đại học và các đơn vị thành viên dựa trên một mô hình quản trị đại học tiên tiến; tạo ra 

môi trường học tập, nghiên cứu năng động, sáng tạo nhằm đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao phục 

vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; đủ sức giải quyết tất cả các vấn đề chuyên ngành và đa 

ngành đặt ra trong thực tế, tạo động lực phát triển bền vững cho khu vực; là cầu nối quan trọng trong 

hợp tác quốc tế để hỗ trợ quá trình hội nhập toàn diện của khu vực trong quá trình toàn cầu hóa không 

ngừng nâng cao vai trò, vị thế của ĐHĐN với vai trò  là một đại học tiêu biểu ở tầm quốc gia và quốc tế 

 

2019: Hoàn thiện mô hình quản trị đại học tiên tiến, phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế.  

          Hình thành một hệ thống quản lý, điều hành, tác nghiệp thống nhất, thông suốt  

          từ ĐHĐN đến các đơn vị thành viên để nâng cao hiệu quả quản lý. 
 

2020: Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện, xây dựng đề án thành lập Trường ĐH Công nghệ Thông tin  

          & Truyền thông; đề án nâng cấp Viện Nghiên cứu và Đào tạo  Việt-Anh thành Trường Đại học  

          Quốc tế trình Bộ Giáo dục và Đào tạo, các cấp thẩm quyền và Chính phủ phê duyệt. 
 

2025: ĐHĐN phải được xếp trong nhóm 05 trường đại học hàng đầu của Việt Nam 

                         và đạt đẳng cấp khu vực, quốc tế (nằm trong nhóm 100 trường đại học hàng đầu khu vực      

                         Đông Nam Á và nhóm 300 trường đại học hàng đầu Châu Á. 
 

2030: Hoàn thiện mạng lưới các trường đại học thành viên của ĐHĐN bao gồm: Trường Đại học  

          Bách khoa, Trường Đại học Kinh tế, Trường Đại học Sư phạm, Trường Đại học Ngoại ngữ,  

          Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật, Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông,  

          Trường Đại học Y-Dược, Trường Đại học Quốc tế, Trường Đại học Khoa học,  

          Phân hiệu ĐHĐN tại Kontum.  
 
 

  2035: Trở thành đại học nghiên cứu tiên tiến, nằm trong nhóm 50 trường đại học hàng đầu của  

            Đông Nam Á và nhóm 200 trường đại học hàng đầu của Châu Á. 

2019 2020 2025 2030 2035 
 TOP 200  

  ĐẠI HỌC CHÂU Á 

http://www.udn.vn/


 

 

 

 

                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

www.udn.vn 

 

    ANNUAL REPORT UD - 2018 51 

GIẢI PHÁP                                   Đại học Đà Nẵng 
 

                      Chiến lược phát triển tổng thế  

           đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2035 

 Nhóm giải pháp 1: Quy hoạch lại mạng lưới các CSGDĐHTV và đơn vị trực thuộc 

Nghiên cứu qui hoạch, sắp xếp và tái cơ cấu lại các CSGDĐHTV và đơn vị trực thuộc để hình thành mạng lưới 

hoàn chỉnh các trường đại học thành viên. Hình thành mạng lưới các Viện nghiên cứu, Trung tâm nghiên cứu 

và chuyển giao công nghệ đủ sức giải quyết các vấn đề của khu vực, quốc gia và đóng góp tích cực vào sự 

phát triển tri thức của nhân loại. 

 Nhóm giải pháp 2: Phát triển ĐHĐN theo đại học định hướng nghiên cứu 

Điều chỉnh hợp lý theo lộ trình về cơ cấu đào tạo theo bậc (đại học, cao học, tiến sĩ) phù hợp với bộ tiêu chí 

phân loại trường đại học. Tập trung phát triển nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và quan hệ với 

doanh nghiệp. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ. Phát triển các nguồn lực phục vụ nghiên cứu và học tập. 

Phát triển mạnh mẽ hơn nữa mối quan hệ giữa ĐHĐN và Tp. Đà Nẵng.  

 Nhóm giải pháp 3: Triển khai công tác đảm bảo và kiểm định chất lượng giáo dục 

Thực hiện thường xuyên công tác đánh giá nội bộ. Tham gia kiểm định chất lượng cấp quốc gia và quốc tế.  

 Nhóm giải pháp 4: Thực hiện hội nhập quốc tế sâu rộng 

Đẩy mạnh hoạt động hợp tác quốc tế. Tăng cường năng lực ngoại ngữ cho đội ngũ cán bộ và sinh viên. Đẩy 

mạnh các chương trình đào tạo quốc tế. Phát triển các chương trình trao đổi sinh viên quốc tế.  

 Nhóm giải pháp 5: Triển khai mô hình quản trị đại học tiên tiến, tự chủ về tài chính 

Nghiên cứu các mô hình quản trị đại học tiên tiến trên thế giới để áp dụng vào ĐHĐN nhằm tăng hiệu quả công 

tác. Kiện toàn, đổi mới và hoàn chỉnh mô hình ĐHĐN và các CSGDĐH thành viên, định hướng quản trị đại học 

theo tiêu chuẩn quốc tế. Triển khai áp dụng tiêu chuẩn ISO trong quản lý hoạt động trường đại học. Tăng 

cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý. Xây dựng cơ chế phối hợp và chia sẻ nguồn lực 

trong toàn ĐHĐN. Thực hiện tự chủ về tài chính. Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ lãnh 

đạo, cán bộ quản lý, cán bộ nguồn trong diện quy hoạch.  

 Nhóm giải pháp 6: Phát triển cơ sở vật chất 

Phát triển CSVC và trang thiết bị mang tính hiện đại, đồng bộ và phù hợp với định hướng phát triển về đào tạo 

và nghiên cứu khoa học. Hoàn thiện các phòng học đạt tiêu chuẩn. Hoàn thiện hệ thống các phòng thí nghiệm 

phục vụ nghiên cứu và đào tạo. Xây dựng mới và hoàn thiện hệ thống ký túc xá phục vụ sinh viên. Tiếp tục 

triển khai Dự án Làng ĐHĐN (dự án đầu tư xây dựng ĐHĐN tại Hòa Quý-Điện Ngọc). 
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                             Khoa học và Công nghệ 

là khâu đột phá phát triển 

 Đến năm 2020 hoàn thiện mạng lưới các tổ chức khoa học công nghệ (KHCN) gồm các viện nghiên cứu, các trung 

tâm và các nhóm nghiên cứu giảng dạy (TRT) bên cạnh các khoa để triển khai nhiệm vụ nghiên cứu và chuyển giao 

công nghệ. Phát triển thêm ít nhất 01 tổ chức nghiên cứu cơ bản, 20 trung tâm nghiên cứu và chuyển giao công 

nghệ, 30 nhóm TRT, 01 cơ sở ươm tạo công nghệ cao, ươm tạo doanh nghiệp công nghệ cao. 

 Đến năm 2020, công bố quốc tế trên các tạp chí thuộc hệ thống ISI, SCOPUS đạt mức trên 250 bài/năm. 

 Kinh phí dành cho hoạt động KHCN phải đảm bảo trên mức qui định hiện hành của Chính phủ. 

 Số lượng công bố quốc tế tăng trung bình 10 - 15% mỗi năm. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

1. Định hướng phát triển 
 
 

Mục tiêu phấn đấu của ĐHĐN đến năm 2020 là đưa hoạt động 

nghiên cứu khoa học thực sự trở thành động lực then chốt giúp 

ĐHĐN đạt được mục tiêu trở thành đại học định hướng nghiên 

cứu, góp phần nâng cao vai trò, vị thế của ĐHĐN với tư cách là 

một đại học vùng, tiêu biểu cho khu vực miền Trung - Tây 

Nguyên, mang tầm vóc quốc gia và quốc tế.  
 

Các chỉ tiêu đề ra như sau: 

 

 

 

 
 

 

2. Nhiệm vụ trọng tâm 
 

 

 

2.1  Tiếp tục đổi mới cơ bản, toàn diện, đồng bộ tổ chức, cơ chế quản lý, cơ chế hoạt động KHCN 
 

 Về tổ chức KHCN: Quy hoạch lại hệ thống tổ chức hoạt động KHCN theo hướng có trọng tâm, tránh dàn trải, trùng 

lặp và phù hợp với chiến lược phát triển của ĐHĐN, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của các tỉnh, thành phố 

thuộc khu vực miền Trung – Tây Nguyên. Khuyến khích và có các chính sách hỗ trợ để các đơn vị trực thuộc và các 

cơ sở giáo dục đại học thành viên hình thành và phát triển các tổ chức nghiên cứu khoa học và phát triển công 

nghệ. 

 Về cơ chế quản lý KHCN: Đổi mới cơ chế quản lý KHCN phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế xã hội và đặc thù 

của hoạt động KHCN, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế. Đổi mới phương thức tổ chức thực hiện nhiệm vụ KHCN 

các cấp theo hướng bảo đảm công khai, minh bạch và cạnh tranh trong tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện 

nhiệm vụ KHCN. Đổi mới cơ chế tài chính thực hiện nhiệm vụ KHCN phù hợp với đặc thù của hoạt động KHCN. 
 

 Về cơ chế hoạt động KHCN: Triển khai hiệu quả Quỹ phát triển KHCN của ĐHĐN để phục vụ nhu cầu phát triển 

hoạt động nghiên cứu. Các tổ chức KHCN hoạt động theo cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm theo quy định của 

pháp luật. 
 

 

2.2. Tăng cường tiềm lực KHCN 
 

 Tăng cường chất lượng và hiệu quả công tác xây dựng dự án phát triển cơ sở vật chất trong khuôn khổ các nguồn 

ưu đãi cho phát triển giáo dục. Chú trọng phát triển các tài liệu điện tử và liên kết thư viện của các cơ sở giáo dục 

thành viên cũng như liên kết với thư viện các trường đại học khác trong nước và trên thế giới nhằm khai thác hiệu 

quả tài liệu trên qui mô lớn phục vụ hoạt động nghiên cứu.  

 Nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của các phòng thí nghiệm. Hoàn thiện hệ thống các phòng thí nghiệm để 

phục vụ tốt hơn nữa hoạt động nghiên cứu và đào tạo. Tranh thủ các dự án đầu tư của Nhà nước, các tổ chức kinh 

tế xã hội, các tổ chức quốc tế để nâng cấp, xây dựng mới các phòng thí nghiệm. Lập kế hoạch khai thác hiệu quả 

các trang thiết bị hiện có, bổ sung, hoàn thiện hệ thống các phòng thí nghiệm để phục vụ tốt công tác đào tạo và 

nghiên cứu khoa học.  

 Nâng cao năng lực, trình độ và phẩm chất của cán bộ quản lý khoa học và công nghệ ở ĐHĐN và các cơ sở giáo 

dục thành viên. Đặc biệt chú trọng phát triển, bồi dưỡng để có được đội ngũ cán bộ nghiên cứu đầu ngành, đủ khả 

năng định hướng, tổ chức và triển khai các dự án nghiên cứu lớn. Có những chính sách để thu hút cán bộ khoa học 

đầu ngành ở trong nước, quốc tế đến làm việc tại ĐHĐN. 
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2. Nhiệm vụ trọng tâm 
 

 

2..3 Tập trung đầu tư phát triển các lĩnh vực nghiên cứu ưu tiên 
 

Khoa học kỹ thuật và công nghệ: Đẩy mạnh nghiên cứu, làm chủ công nghệ và phát triển các sản phẩm theo định 

hướng ưu tiên của quốc gia, các tỉnh khu vực miền Trung - Tây Nguyên và của thành phố Đà Nẵng. Ưu tiên phát 

triển công nghệ thông tin và truyền thông; cơ khí và tự động hóa; công nghệ sinh học; công nghệ chế biến thực 

phẩm; công nghệ vật liệu mới. Nghiên cứu giải pháp và ứng dụng năng lượng mới, năng lượng tái tạo và bảo vệ môi 

trường. 
 

Khoa học tự nhiên: Kết hợp giữa nghiên cứu cơ bản và nghiên cứu ứng dụng nhằm phục vụ các mục tiêu phát triển 

kinh tế - xã hội của khu vực miền Trung - Tây Nguyên. Hình thành ít nhất một đơn vị nghiên cứu cơ bản mạnh để 

phục vụ mục tiêu phát triển ĐHĐN thành đại học định hướng nghiên cứu. Chú trọng phát triển một số lĩnh vực liên 

ngành giữa khoa học tự nhiên với khoa học kỹ thuật và công nghệ, khoa học xã hội và nhân văn phục vụ phát triển 

bền vững. Nghiên cứu các vấn đề xuất phát từ thực tế khu vực các tỉnh duyên hải miền Trung và Tây nguyên. Để 

phục vụ phát triển khu vực duyên hải miền Trung, tập trung nghiên cứu về biển và phát triển kinh tế biển; quá trình 

biến đổi khí hậu và các giải pháp hạn chế, phòng ngừa với hiện tượng nước biển dâng. Để phục vụ phát triển các 

tỉnh Tây Nguyên, tập trung nghiên cứu để đề phòng thiên tai, lũ lụt, hạn hán, khai thác và sử dụng hiệu quả các tài 

nguyên trong đó chú trọng tài nguyên rừng và nguồn nước. 
 

 

Khoa học giáo dục: Tập trung nghiên cứu để hiểu rõ hơn về thực trạng của giáo dục Việt Nam, về các nền giáo dục 

tiến bộ trên thế giới, về lịch sử giáo dục của Việt Nam và các nước, cũng như hướng đến việc đề xuất những giải 

pháp thiết thực cho công cuộc đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục của Việt Nam. Nghiên cứu và áp dụng 

thành công mô hình quản trị đại học tiên tiến, phù hợp với mô hình đại học vùng tại ĐHĐN. 
 

Khoa học xã hội và nhân văn: Tập trung nghiên cứu và dự báo các xu thế phát triển trên thế giới, các mô hình kinh 

tế xã hội hiện đại, sự phát triển của nền kinh tế tri thức và tác động đến con đường phát triển của Việt Nam. Nghiên 

cứu đề xuất các mô hình, giải pháp để phát triển và tái cơ cấu kinh tế cho khu vực duyên hải miền Trung và Tây 

Nguyên; đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của sản phẩm, hàng 

hóa và dịch vụ; nghiên cứu đặc điểm, cơ cấu và xu thế phát triển của xã hội nước ta cũng như tại khu vực; nghiên 

cứu đổi mới phương thức quản lý xã hội. Các kết quả nghiên cứu nên hướng đến phục vụ cho phát triển kinh tế - xã 

hội tại khu vực miền Trung – Tây Nguyên và thành phố Đà Nẵng. 
 

Dựa theo các hướng nghiên cứu ưu tiên trên, Đại học Đà Nẵng đã xây dựng  

 

 

 

 

 

 

              05 chương trình khoa học và công nghệ của Đại học Đà Nẵng đến năm 2020: 

 Phát triển kinh tế tư nhân tại khu vực miền Trung -Tây Nguyên. 

 An toàn vệ sinh thực phẩm phục vụ sức khỏe cộng đồng. 

 Ứng dụng khoa học, công nghệ và tiến bộ kỹ thuật trong nông, lâm, ngư nghiệp đẩy mạnh      

    phát triển kinh tế biển tại khu vực miền Trung-Tây Nguyên. 

 Công nghệ thông minh phục vụ phát triển bền vững 

 Xây dựng, khai thác và phát huy giá trị xã hội nhân văn khu vực miền Trung-Tây Nguyên  

    nhằm tăng năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế. 
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I. Vị trí, vai trò của ĐHĐN trong việc thực hiện Nghị quyết số 43 
 

 

1. Tiềm năng, thế mạnh và khó khăn, thách thức của ĐHĐN  
 

ĐHĐN là đại học vùng trọng điểm quốc gia với 5 trường đại học thành viên (Trường ĐH Bách khoa, Trường ĐH 
Kinh tế, Trường ĐH Sư phạm, Trường ĐH Ngoại ngữ, Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật), và 7 cơ sở đào tạo trực thuộc 
(hiện chuẩn bị có thêm Trường ĐH Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt Hàn), với quy mô đào tạo hơn 50.000 
sinh viên đại học chính quy. Mục tiêu của ĐHĐN là đến năm 2035 trở thành một trong ba trung tâm đào tạo, nghiên 
cứu KHCN có uy tín hàng đầu Việt Nam; được xếp hạng trong nhóm 50 đại học Đông Nam Á và nhóm 300 đại học 
Châu Á với nhiều ngành mũi nhọn đạt trình độ tiên tiến trong các lĩnh vực (kỹ thuật-công nghệ, kinh tế, khoa học tự 
nhiên, xã hội nhân văn, khoa học giáo dục, ngoại ngữ và y dược…). Có thể khái quát những tiềm năng và thế mạnh 
của ĐHĐN như sau: 
 

- Có bề dày về truyền thống đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao: Với gần 45 hình thành và phát triển, các 
trường thành viên của ĐHĐN đã đào tạo, cung cấp số lượng lớn đội ngũ cán bộ, quản lý, chuyên gia, các nhà khoa 
học, nhà giáo trên hầu khắp các lĩnh vực kỹ thuật, kinh tế trọng yếu cho khu vực miền Trung - Tây Nguyên và cả 
nước. Các cựu học viên, sinh viên tốt nghiệp từ ĐHĐN phần lớn đã và đang giữ những cương vị chủ chốt trong các 
cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp. Đây là điều kiện thuận lợi lớn để xây dựng quan hệ giữa ĐHĐN với các địa 
phương, quan hệ giữa nhà trường-doanh nghiệp, gắn kết đào tạo với nhu cầu xã hội; 
 

- Có tiềm lực về đội ngũ giảng viên: Hiện nay, ĐHĐN có 2.500 cán bộ, viên chức, với đội ngũ giảng viên 1500 
người, trong đó có trên 500 giáo sư, phó giáo sư và tiến sĩ, gần 900 thạc sỹ. Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ ĐHĐN 
khóa 3 đã thực hiện chủ trương bắt buộc cán bộ trẻ phải được đào tạo ở nước ngoài, nhờ đó mà phần lớn giảng 
viên được đào tạo ở các nước tiên tiến, giỏi ngoại ngữ, có quan hệ hợp tác sâu rộng với đồng nghiệp, đối tác nước 
ngoài. Đây chính là thế mạnh căn bản, là điều kiện để đào tạo nhân lực chất lượng cao, hội nhập và phát triển;  
- Sinh viên vào học tại ĐHĐN có tố chất, năng lực tốt: Trong điều kiện cả nước tuyển sinh khó khăn thì tuyển 
sinh đầu vào ĐHĐN có điểm chuẩn khá cao nên năng lực tư duy tốt, năng động, sáng tạo. Điều này thể hiện qua 
việc sinh viên ĐHĐN luôn đạt giải cao trong các cuộc thi, giải thưởng quốc gia, quốc tế (đạt 10/11 giải sinh viên 
NCKH của thành phố năm 2018);  
 

- Ngành nghề đào tạo phong phú, đa dạng, nhất là các ngành khối công nghệ, kỹ thuật tiên tiến đáp ứng 
yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0: Hiện ĐHĐN có 150 ngành đào tạo đại học, 44 ngành đào tạo 
thạc sĩ và 22 ngành đào tạo tiến sĩ. Đặc biệt về đào tạo chất lượng cao, ĐHĐN hiện triển khai 42 chương trình chất 
lượng cao (ĐHBK có 20 chương trình, ĐHKT có 10 chương trình, ĐHSP có 06 chương trình và ĐHNN có 06 
chương trình). Có thể nói ĐHĐN có đa dạng, đầy đủ các ngành nghề đào tạo, trình độ và chất lượng đào tạo đáp 
ứng yêu cầu phát triển kinh tế -xã hội của đất nước nói chung và Đà Nẵng nói riêng; 
 

- ĐHĐN là địa chỉ tin cậy trong việc tổ chức các hội thảo khoa học quốc gia, quốc tế: Hàng năm ĐHĐN tổ 
chức trên 20 hội thảo quốc tế với nhiều lĩnh vực khác nhau; công bố gần 200 công trình nghiên cứu trên các tạp chí 
khoa học quốc tế uy tín trong danh mục WoS (ISI)/Scopus; thực hiện 10 đề tài KHCN cấp Nhà nước, 20 đề tài cấp 
Bộ và địa phương và thực hiện chuyển giao công nghệ với tổng kinh phí trên 50 tỷ đồng cho các địa phương và 
doanh nghiệp trong nước. Về ảnh hưởng khoa học quốc tế, các công trình khoa học của ĐHĐN đã được trích dẫn 
khoảng 20,000 lần trong cơ sở dữ liệu khoa học của Google Scholar. 
 

 

- Lợi thế của Thành phố Đà Nẵng: Đứng chân trên địa bàn thành phố Đà Nẵng - một thành phố năng động, đáng 
sống nhất của Việt Nam, đang phát triển mạnh mẽ theo hướng bền vững - là một trong những điều kiện quan trọng 
để ĐHĐN thu hút nhân tài về làm cán bộ giảng dạy, nghiên cứu cũng như thu hút sinh viên. Mặt khác, sự chỉ đạo 
sâu sát của Thành ủy, sự phối hợp, hợp tác chặt chẽ giữa ĐHĐN và thành phố là cơ hội tốt để ĐHĐN phát triển 
mạnh mẽ hơn trong những năm sắp tới. 
 

 
 

 

  Đại học Đà Nẵng thực hiện nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao,  
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2. Khó khăn, thách thức của ĐHĐN  
 

 

ĐHĐN cùng với các trường đại học khác đang phải trả lời cho 03 câu hỏi lớn: 
 

- Đào tạo có đáp ứng được yêu cầu doanh nghiệp ? Nhiều doanh nghiệp than phiền sinh viên ra trường không 

sử dụng được ngay và phải đào tạo lại. Điều này chỉ đúng một phần vì thực tiễn cuộc sống và vị trí việc làm rất 

phong phú, đa dạng nên không thể đào tạo cho từng vị trí công việc, nhưng với 4-5 năm đào tạo đại học với trên 40 

môn học sẽ cung cấp cho sinh viên những kiến thức nền và kiến thức chuyên ngành cần thiết để từ đó vận dụng 

vào thực tiễn tùy theo vị trí công việc của mình; điều quan trọng là sinh viên phải thích nghi với môi trường làm việc. 

Chỉ có đào tạo công nhân, theo hướng cầm tay chỉ việc thì mới đào tạo sử dụng đượ ngay. Ngay các trường đại 

học lớn trên thế giới cũng chỉ trang bị tri thức nền, tư duy và kỹ năng để thích ứng. Tố chất, năng lực của sinh viên 

ra trường mới quan trọng;  
 

- Nghiên cứu khoa học có đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp ? Hiện nay việc đề xuất đề tài nghiên cứu xuất 

phát từ kiến thức, kinh nghiệm; từ cái mà các nhà khoa học có chứ chưa hẳn điều mà doanh nghiệp, địa phương 

cần nên kết quả nghiên cứu ứng dụng vào thực tiễn còn nhiều hạn chế. Bên cạnh đó thì hầu hết các doanh nghiệp 

của Việt Nam nói chung là nhỏ và vừa, hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực thương mại, nhiều doanh nghiệp thành đạt 

nhờ buôn bán bất động sản nên nhu cầu về đổi mới sáng tạo không nhiều, gần đây mới xuất hiện một vài doanh 

nghiệp sản xuất lớn như ô tô Trường Hải, Nhà máy lọc dầu Dung Quất cần đến nghiên cứu đổi mới…Do đó nhu 

cầu thật sự của doanh nghiệp về nghiên cứu khoa học, phát minh sáng chế, đổi mới sáng tạo là không nhiều; 
 

- ĐHĐN hiện nay vẫn thiếu các chuyên gia đầu ngành, thiếu kết nối giữa các nhà khoa học để hình thành 

các nhóm nghiên cứu mạnh ? ĐHĐN đã thành lập 35 nhóm nghiên cứu – giảng dạy (TRT) liên ngành thực hiện 

nghiên cứu khoa học (NCKH) và chuyển giao công nghệ (CGCN) tại hơn 100 phòng thí nghiệm hiện đại (với tổng 

kinh phí đầu tư hơn 300 tỷ đồng). Tuy nhiên, chưa thật sự gắn kết, chưa thật sự phát huy hiệu quả. Bên cạnh đó cơ 

chế ĐH công lập với nhiều quy định ràng buộc nên hạn chế sự năng động, tự chủ của các trường. Hơn nữa gần 

đây có hiện tượng chảy máu chất xám, nhiều giảng viên trẻ xin ra ngoài để có mức lương, thu nhập cao hơn nhiều. 
 

 

3. ĐHĐN thực hiện nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và nghiên cứu khoa học góp phần 
thực hiện Nghị quyết số 43 
 
 

Trên cơ sở phân tích bối cảnh phát triển kinh tế trong nước và quốc tế cũng như yêu cầu nhân lực trong những 

năm sắp tới, dựa trên những điều kiện cụ thể của Thành phố Đà Nẵng, Đại học Đà Nẵng kiến nghị những lĩnh vực 

cụ thể nên tập trung đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho Thành phố Đà Nẵng trong những năm sắp đến 

như sau: Công nghệ thông tin, Tự động hóa, viễn thông, Năng lượng tái tạo, Chế biến nông, thủy sản, Tài chính 

ngân hàng, Thương mại điện tử, Du lịch, khách sạn, Văn hóa và Logistic. Đây là những lĩnh vực có nhu cầu nhân 

lực chất lượng cao phù hợp với sự phát triển của kinh tế thế giới trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. 

Những ngành nghề này không cần nhiều đất đai, không gian phục vụ sản xuất nhưng cần trí tuệ và phương tiện kết 

nối internet chất lượng cao và an toàn. Nguồn nhân lực chất lượng cao trong các lĩnh vực nêu trên sẽ góp phần 

phát triển Đà Nẵng thành trung tâm KHCN, dịch vụ kinh tế quốc tế, đảm bảo sự phát triển bền vững lâu dài 
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3. ĐHĐN thực hiện nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và nghiên cứu khoa học góp phần 
thực hiện Nghị quyết số 43 
 

Trong bối cảnh đó, ĐHĐN góp phần cho Thành phố thực hiện thành công Nghị quyết số 43 trên các mặt sau: 
 

 

 

 - ĐHĐN tiếp tục là “cái nôi”, là địa chỉ tin cậy trong việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Hàng năm, 
ĐHĐN đào tạo ra trên 10,000 kỹ sư, cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ với nhiều ngành nghề mũi nhọn sẽ là nguôn nhân lực 
quan trọng đáp ứng yêu cầu phát triển của Thành phố. Vì vậy, Thành phố cần xây dựng cơ chế, chính sách thu hút, 
sử dụng nguồn nhân lực thay vì bỏ tiền ra để đào tạo; 
 

 

-  ĐHĐN có đầy đủ tiềm năng để hợp tác nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ cho các doanh 
nghiệp sử dụng công nghệ cao; 
 

 

-  ĐHĐN góp phần quan trọng xây dựng thành phố trở thành “trung tâm sự kiện, hội nghị quốc tế. Trong 
những năm qua lĩnh vực du lịch Đà Nẵng đã gặt hái những thành công hết sức ấn tượng với lượng khách đến Đà 
Nẵng tăng trưởng 20-30%/năm. Tuy nhiên, hầu hết các khách du lịch đến Đà Nẵng hiện nay phần lớn là bình dân, 
mục đích là để tham quan và du lịch. Trong khi đó, Đà Nẵng có điều kiện thuận lợi để thu hút các nhà chính trị, các 
nhà khoa học, các nhà doanh nghiệp đến tham dự các hội thảo, hội nghị khoa học, diễn đàn và sự kiện quốc tế kết 
hợp với tham quan, nghỉ dưỡng sẽ góp phần nâng cao chất lượng ngành du lịch của Thành phố Đà Nẵng. Để làm 
được việc này, Đà Nẵng cần quan tâm khai thác, phát triển các lợi thế mang tính chiều sâu của địa phương kết hợp 
với các trường đại học danh tiếng như Đại học Đà Nẵng. 
 

 
 

-  ĐHĐN có đủ tiềm lực và kinh nghiệm hợp tác với thành phố Đà Nẵng xây dựng đô thị thông minh, trong 
việc nghiên cứu, phân tích, đánh giá tình hình, nhận diện những biến động về kinh tế - xã hội để kịp thời đề xuất 
những giải pháp, những chính sách nhằm tham mưu cho lãnh đạo trong việc xây dựng chiến lược, kế hoạch phát 
triển kinh tế - xã hội; tích cực tham gia với chính quyền địa phương để lập dự báo nhu cầu nguồn nhân lực nhằm 
điều chỉnh và định hướng kế hoạch đào tạo của ĐHĐN nhằm đảm bảo cung cấp đủ nguồn nhân lực một cách kịp 
thời với chất lượng tốt cho nhu cầu phát triển của khu vực;  
 

 

- Sinh viên ĐHĐN là lực lượng đông đảo, trẻ trung, năng động và sẳn sàng tham gia các sự kiện lớn của 
Thành phố như APEC 2017 cũng như có nhiều ý tưởng hay đóng góp cho sự phát triển của Thành phố, xây dựng 
thành phố khởi nghiệp, thành phố môi trường… 
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                        PGS.TS. Nguyễn Ngọc Vũ – Chủ tịch Hội đồng đại học, Giám đốc Đại học Đà Nẵng 

Sinh viên ĐHĐN có nhiều ý tưởng tốt sẳn sàng  

tham gia góp phần xây dựng “thành phố khởi nghiệp” 

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng làm việc với ĐHĐN 

Sinh viên ĐHĐN có nhiều ý tưởng hay  
đóng góp cho sự phát triển của Thành phố,  

xây dựng thành phố khởi nghiệp,  
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4. Đề xuất, kiến nghị đối với Thành phố, Chính phủ, Quốc hội và Trung ương  
 
 

 

4.1 Đối với thành phố Đà Nẵng: 
 

- Một là, thay đổi quan điểm phát triển từ nền tảng cơ sở khai thác cái sẵn có, nguồn tài nguyên sang nền tảng đổi 
mới sáng tạo và hội nhập trên cơ sở xây dựng Đà Nẵng thành đô thị thông minh và sáng tạo với hạt nhân là khu 
công nghệ cao Đà Nẵng. Phát triển cơ sở hạ tầng cần thiết để xây dựng Đà Nẵng thành Thành phố thông minh. Đà 
Nẵng sẽ đi đầu trong đầu tư xây dựng mạng viễn thông 5G, lập kế hoạch xây dựng cơ sở hạ tầng để phát triển 
internet kết nối vạn vật IoT, phát triển trung tâm dữ liệu lớn (Big Data). Khuyến khích đầu tư các nhà máy, các khu 
sản xuất thông minh. 
 

- Hai là, Phát triển doanh nghiệp và khu vực tư nhân,  cần có giải pháp phát triển kinh tế, tạo môi trường đầu tư 
thuận lợi hơn nữa để thu hút đầu tư, nhất là doanh nghiệp lớn, công nghệ cao, để sinh viên ra trường có việc làm, 
là điều kiện để giữ chân người tài, sinh viên xuất sắc. Đây cũng là môi trường thuận lợi cho nghiên cứu khoa học và 
chuyển giao công nghệ;   
 

- Ba là, Tái cấu trúc nền kinh tế theo hướng kinh tế đô thị thông minh, môi trường và hội nhập. Theo đó tập trung 
phát triển các ngành có lợi thế động, các ngành có tốc độ tăng năng suất cao, phân công lao động sâu và tham gia 
sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu. Đó là (i) dịch vụ du lịch gắn với bất động sản nghỉ dưỡng; (ii) cảng biển, hàng không 
gắn với dịch vụ logistics; (iii) công nghiệp công nghệ cao, gắn với xây dựng đô thị sáng tạo, khởi nghiệp; (4i) Phát 
triển công nghiệp công nghệ thông tin; (5i) sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao; ngư nghiệp; 
 

-  Bốn là, Tiếp tục đẩy mạnh phát triển hạ tầng kỹ thuật và xã hội; Bảo đảm hạ tầng kỹ thuật và xã hội của Đà Nẵng 
phù hợp với một thành phố biển tính năng động, sức cạnh tranh, trình độ hiện đại ở tầm quốc tế; kết nối thuận tiện 
trong nội đô và giữa Đà Nẵng với các tỉnh lân cận, cả nước và thế giới. Tiếp tục thực hiện chỉnh trang đô thị, chuẩn 
hóa kiến trúc nhà cửa đô thị đảm bảo trật tự, mỹ quan. Kiến trúc lại mái nhà, mặt tiền một số khu vực nội đô Đà 
Nẵng để tạo nên nét đặc thù văn hóa, tạo điều kiện phát triển du lịch. Các nhà xây mới được định hướng theo tiêu 
chuẩn nhà thông minh, tiết kiệm năng lượng. 
 

 

- Năm là, chú trọng phát triển xã hội của thành phố. Tăng dần quy mô dân số gắn với nâng cao chất lượng dân cư 
tương xứng với trình độ kinh tế và đẳng cấp đô thị, thu hút lao động chất lượng cao phù hợp với sự phát triển các 
ngành kinh tế. Giải quyết tốt các vấn đề xã hội và môi trường;  
 

 
 

 

- Sáu là, chỉ đạo các sở, ngành liên quan giúp ĐHĐN hoàn thành dự án Làng Đại học Đà Nẵng. Cơ sở Đại học Đà 
Nẵng xây dựng hoàn chỉnh, với đội ngũ giảng viên, các nhà nghiên cứu trình độ cao sẽ mở rộng giao lưu quốc tế, 
thu hút các hội nghị mang tính khu vực và toàn cầu. Các hội nghị có chiều sâu khoa học, văn hóa, lịch sử… thường 
diễn ra ở trường Đại học thay vì ở các khách sạn. Kết hợp với các điều kiện địa lý, lịch sử nêu trên, khu Đại học Đà 
Nẵng hoàn chỉnh sẽ là sự khác biệt của Đà Nẵng trong tổ chức các sự kiện, hội nghị mang tầm cỡ quốc tế mà các 
địa phương khác không thể có được. 
 

- Bảy là, chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ có vai trò cực kỳ quan trọng trong việc phát triển bền vững thành phố 
trong thời kỳ mới. Đội ngũ cán bộ có vai trò cực kỳ quan trọng trong việc đưa Thành phố phát triển bền vững, nhất 

là trong kỹ nguyên cách mạng công nghiệp 4.0. Vì vậy, việc quy hoạch và bổ nhiệm cán bộ Lãnh đạo của Thành 
phố không chỉ đóng khung trong phạm vi các quận, huyện ,sở, ban ngành của Thành phố mà cần mở rộng theo 
hướng chiêu hiền đãi sỹ thu hút đội ngũ cán bộ từ các Bộ, ngành, mà trực tiếp là các cơ quan TW đóng trên địa bàn 
Thành phố, nhất là các trường đại học. Đây là bài học rất thành công của các Thành phố lớn như Thành phố Hồ 
Chí Minh, nhiều cán bộ lãnh đạo của Thành phố được điều động từ nguồn giảng viên các trường đại học; 
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4. Đề xuất, kiến nghị đối với Thành phố, Chính phủ, Quốc hội và Trung ương  
 

 

4.2 Đối với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ: 
 

Để đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện Dự án đầu tư xây dựng ĐHĐN tại Hòa Quý-Điện Ngọc, ĐHĐN đã có Báo 
cáo Thủ tướng Chính phủ vê tình hình triển khai thực hiện Dự án và có một số đề xuất, kiến nghị như sau: 
-Bố trí vốn từ nguồn dự phòng đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 là 1.000 tỷ đồng để chuẩn bị đầu tư; ưu 
tiên cho công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam và giai đoạn 
2021-2025 là 4.900 tỷ đồng để tiếp tục thực hiện các hạng mục, công trình còn lại của Dự án;  
- Thủ tướng Chính phủ ủng hộ đề xuất Dự án vay ODA 100 triệu USD cho ĐHĐN (cùng với hai Đại học Quốc gia 
Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh) theo cơ chế cấp phát; 
- Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Tài chính đề xuất cơ chế cho phép ĐHĐN thực hiện xã hội hóa theo hình thức 
công tư PPP, BT, BOT và chuyển đổi cơ sở vật chất của các đơn vị thành viên trong nội thành thành phố Đà Nẵng 
để tạo nguồn vốn đầu tư cho Dự án xây dựng ĐHĐN tại Hòa Quý - Điện Ngọc; 
- Giao UBND thành phố Đà Nẵng và UBND tỉnh Quảng Nam chịu trách nhiệm triển khai xây dựng các Khu tái định 
cư (trên địa bàn mỗi địa phương) để kịp thời thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng và đáp ứng nhu cầu tái 
định cư cho số hộ cần di dời thuộc phạm vi giải tỏa của dự án trong giai đoạn 2018-2020. Đây là công việc rất quan 
trọng quyết định đến tiến độ triển khai dự án. 
 

4.3 Đối với Trung ương, Quốc hội và Chính phủ: 
 

- Để Đà Nẵng thực sự có vai trò đầu tàu của Vùng kinh tế trọng điểm Miền Trung xin kiến nghị Trung ương cơ cấu 
Bí thư Thành phố Đà Nẵng là Ủy viên Bộ Chính trị hoặc thành viên Ban Bí thư thì mới có đủ uy tín chính trị để dẫn 
dắt, quy tụ; tạo điều kiện thực sự cho việc phát triển liên kết vùng; 
- Ủng hộ chủ trương định hướng cho thành lập Đại học Quốc gia Đà Nẵng trên cơ sở sắp xếp lại và đầu tư nâng 
cấp Đại học Đà Nẵng và các trường Đại học trên địa bàn. Đại học Quốc gia Đà Nẵng sẽ là trung tâm đào tạo, 
nghiên cứu khoa học ở Miền Trung-Tây Nguyên. Cùng với các Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Quốc gia Thành 
phố Hồ Chính Minh, Đại học Quốc gia Đà Nẵng sẽ góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho khu vực, 
tạo cầu nối giao lưu văn hóa, khoa học công nghệ với thế giới. Đây có thể xem như một bước đột phá góp phần 
đưa Đà Nẵng trở thành trung tâm giáo dục-đào tạo trong khu vực. Trước mắt cho ĐHĐN được hưởng cơ chế 
tương tự như hai Đại học Quốc gia để thuận lợi cho việc phát triển và thực hiện dự án đô thị đại học. 
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       Phụ lục 1 - Các dự án quốc tế  
 

 

STT Tên dự án Giới thiệu tóm tắt dự án (ít hơn 200 từ) Tên các đối tác quốc tế Thời gian  

1 
Dự án ERASMUS+ International 

Credit Mobility 
Trao đổi giảng viên và sinh viên (2016 - 2019) Học viện công nghệ Coork  

(Ai-len) 
2016 - 2019 

2 
Dự án ERASMUS+ International 

Credit Mobility 
Trao đổi giảng viên và sinh viên (2015 - 2021) Trường Khoa học Ứng dụng 

Westphalian (Đức) 
2015 - 2021 

3 
Dự án ERASMUS+ International 

Credit Mobility 
Trao đổi giảng viên và sinh viên (2016 - 2019) Trường Đại học Heriot - 

Watt (Anh) 
2016 - 2019 

4 USAid COMET 

Chương trình USAID COMET - Kết nối và nâng cao chất lượng đào tạo khu 
vực hạ lưu sông Mê-kông do Cơ quan hợp tác phát triển quốc tế Hoa Kỳ 
(United States Agency for International Development - USAID) tài trợ nhằm 
nâng cao chất lượng đào tạo, giảng dạy của các trường Đại học, Cao đẳng 
nghề và chuyên nghiệp tại Việt Nam và các nước thuộc hạ lưu tiểu vùng 
sông Mekong. 

USAID COMET 
 

2018 – 2019 
 

5 

Dự án 16: Trung tâm nghiên cứu 
và phát triển của khu vực trong 
lĩnh vực Logistics và Clustering 

thuộc chương trình hợp tác  
Việt Nam –Wallonie - Bruxxelles 

Xây dựng và triển khai các đề án nghiên cứu tìm nguồn tài trợ từ các nguồn 
quỹ nghiên cứu của địa phương (Thành phố Đà Nẵng) – chủ trương các đề 
án nghiên cứu hướng đến phục vụ cho mục tiêu qui hoạch phát triển ngành 
Logistics cho Thành phố Đà Nẵng và phát triển Cluster Logisitcs Đà Nẵng. 
Để triển khai các đề án nghiên cứu này, Trung tâm Logistics – Trường Đại 
học Kinh tế hướng đến xây dựng mạng lưới đối tác nghiên cứu gồm (1) các 
chuyên gia, nhà nghiên cứu của Trường Đại học Liege và Trung tâm 
Logistics vùng Wallonia, (2) các thành viên của Cluster Logistics Đà Nẵng , 
(3) các cơ quan có thẩm quyền của thành phố Đà Nẵng liên quan đến lĩnh 
vực Logistics. 

Đại học Liege (Bỉ), Hiệp hội 
Logistics vùng Wallonie (Bỉ) 

2018 
 
 

6 

Dự án tài trợ hợp tác nghiên cứu 
giữa trường đại học Bách khoa 
với JFE “Nghiên cứu lực bám 
dính trong cột ống thép nhồi bê 
tông cho các kết cấu thực tế 
bằng phương pháp phần tử hữu 
hạn” 

 
 
Nghiên cứu lực bám dính trong cột ống thép nhồi bê tông cho các kết cấu 
thực tế bằng phương pháp phần tử hữu hạn” JFE – Nhật Bản 2018 

7 
Dự án VIBE (Hợp tác song 
phương về giáo dục giữa  
Việt Nam và Ai Len) 2018 

Dự án VIBE được tài trợ bởi Chính phủ Ai-len nhằm hỗ trợ hợp tác nghiên 
cứu và phát triển giữa trường Đại học Kinh tế - ĐHĐN và Học viện Công 
nghệ CORK (Ai-len). Dự án nhằm phát triển văn hóa khởi nghiệp cho giới 
trẻ, đặc biệt là các bạn sinh viên trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.  

Học viện Công nghệ Cork 
(Ai-len) 

1/1-31/12/2018 
 
 
 

 

Dự án triển khai tập huấn về 
phục hồi chức năng tâm lý  

cho trẻ khuyết tật tại  
thành phố Đà Nẵng 

Dự án được JICA tài trợ và Đại học Aichi Gakuin phối hợp với Trường ĐH 
Sư phạm – ĐHĐN triển khai thực hiện trong 2 năm 2018-2020. Trong 2 
năm, Dự án sẽ thực hiện 16 đợt tập huấn về Phương pháp trị liệu Dosahou 
và nhân rộng số người tham gia từ 8 người cốt cán lên đến 300 người. 

JICA 
ĐH Aichi Gakuin 

2018-2020 
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STT Tên dự án Giới thiệu tóm tắt dự án (ít hơn 200 từ) Tên các đối tác quốc tế Thời gian  

Kết quả của Dự án: 
- Các cán bộ/giáo viên (*2) và phụ huynh có thể sử dụng sách hướng dẫn 
và học Phục hồi chức năng tâm lý 
- Các cán bộ/giáo viên nòng cốt thực hành phục hồi chức năng tâm lý cho 
trẻ khuyết tật, hướng dẫn cho giáo viên, phụ huynh và tạo dựng cuộc sống 
cho trẻ khuyết tật 
- Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng và các cán bộ/giáo viên 
nòng cốt sẽ thực hiện các hoạt động làm rõ phục hồi chức năng tâm lý với 
trẻ khuyết tật và phụ huynh của trẻ sống tại Đà Nẵng 
- Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng và các cán bộ/giáo viên 
nòng cốt thường xuyên tổ chức các Hội thảo cơ bản về Phục hồi chức năng 
tâm lý cho trẻ khuyết tật, phụ huynh và giáo viên sống tại Đà Nẵng. 

9 

Phát triển năng lực huy động  
và sử dụng hiệu quả nguồn lực  

cho đội ngũ cán bộ quản lý 
Trường ĐHSP – ĐHĐN  

 

Dự án được Cơ quan Phát triển Bỉ (BTC) và Dự án Hỗ trợ xây dựng năng 
lực (FCB) tài trợ. 
Dự án nhằm phát triển năng lực huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn 
lực cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý Trường Đại học Sư phạm - ĐHĐN, 
từ đó góp phần nâng cao năng lực cung cấp dịch vụ đào tạo của nhà trường 
trong bối cảnh tự chủ đại học. Dự án bao gồm 12 hoạt động bao gồm tập 
huấn, kiến tập, viết đề xuất và tham gia hội thảo 

Cơ quan Phát triển Bỉ (BTC)  
và Dự án Hỗ trợ xây dựng  

năng lực (FCB) 

1/ 2018 -
12/2018 

10 Dự án SEJONG, Hàn Quốc 

Trường Đại học Ngoại ngữ và Quỹ King Sejong thống nhất tổ chức các lớp 
học giảng dạy ngôn ngữ và văn hóa Hàn Quốc cho người có nguyện vọng 
học tiếng Hàn và tìm hiểu văn hóa Hàn Quốc tại Trường Đại học Ngoại ngữ 
- Đại học Đà Nẵng. Quỹ King Sejong đồng ý viện trợ một phần nguồn chi phí 
vận hành các lớp học 

  

11 
Dự án  

Kết nối Nhà khoa học  
(Researcher Links) 

Hội thảo khoa học quốc tế “Nghiên cứu phân tićh dữ liêụ cho đô thị tương 
lai” được tổ chức nhằm kết nối những nhà nghiên cứu trẻ (có bằng TS trong 
vòng 10 năm gần đây) với các nhà nghiên cứu hàng đầu trong lĩnh vực khoa 
học dữ liệu ở Việt Nam, Anh quốc cùng nhiều nước khác trên thế giới có cơ 
hội học hỏi lẫn nhau và tiến tới cộng tác lâu dài. Đây là lần đâu tiên một hội 
thảo về lĩnh vực khoa học số liệu trong cuộc sống đô thị hiện đại được tổ 
chức tại Đà Nẵng với quy mô lớn và chất lượng cao. Hội thảo mang đến 
nhưng cơ hội hợp tác chiến lược mang tầm quốc tế.  
Hội thảo cho phép chúng tôi tập hợp các nhà nghiên cứu làm việc trong lĩnh 
vực nghiên cứu rộng lớn trong tương lai ở Anh, Việt Nam và các nước khác. 
Hội thảo mang đến cho chúng tôi một cơ hội để hiểu công việc của các nhà 
nghiên cứu khác, các vấn đề hiện tại mà Việt Nam phải đối mặt trong việc 
xây dựng một thành phố thông minh và các lĩnh vực tiềm năng cho sự hợp 
tác trong tương lai. Xây dựng một mạng lưới nghiên cứu quốc tế như vậy 
đã, đang và sẽ giúp các đề tài nghiên cứu trở nên thực tiễn và quốc tế hơn, 
nhờ đó sẽ tăng sức cạnh tranh trong việc xin các quỹ tài trợ nghiên cứu có 
liên quan ở Vương quốc Anh, Việt Nam, EU và hơn thế nữa. 
Chúng tôi đã xác định các chủ đề nghiên cứu tiềm năng sau đây có thể 
được chuyển thành các dự án hợp tác ngắn hạn hoặc đơn cấp cho các gói 
tài trợ nghiên cứu: 
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           Phụ lục 2- Các sự kiện, hội nghị khoa học tiêu biểu 
 

 

STT Tên sự kiện/hội nghị 
Hội nghị  

(quốc gia/quốc tế) 

Thời gian  

tổ chức 

1 
“International Symposium for ASEAN MOT Education in Danang 
University of Science and Technology (DUT) -ISAME 2018” 

Quốc tế 08/5-10/5 

2 
The 2018 Vietnam – Japan International Symposium on Antennas and 
Propagation (VJISAP2018)  

Quốc tế 30/5- 31/5 

3 
“The First International Conference on Marine Hydrodynamics and 
Structures” in Danang, Vietnam. 

Quốc tế 23/5- 27/5 

4 ICOAF 2018 Quốc tế 07/6-08/6 

5 VICIF 2018 Quốc tế 28/6-29/6 

6 
Data analytics for future cities research (Nghiên cứu phân tích dữ liêụ 
cho đô thị tương lai) 

Quốc tế 
07/2018 

7 MICA 2018 Quốc tế 06/10 

8 
Hội thảo tập huấn phương pháp giảng dạy tiếng Nga - Chủ đề: “Phát 
triển phong trào Olympic tại Việt Nam. Điểm mới trong năm 2019” 

Quốc tế 11/10-12/10 

9 Nghiên cứu liên ngành về Ngôn ngữ và Giảng dạy ngôn ngữ lần thứ IV Quốc tế 25/10-26/10 

10 
Tọa đàm quốc tế “Ứng dụng công nghệ thông tin và những định hướng 
mới trong dạy và học ngoại ngữ ở khu vực và quốc tế” 

Quốc tế 26/10 

11 
Hội thảo tập huấn, chủ đề “Chương trình hội thảo dành cho các trường 
đại học” 

Quốc tế 14/11 

12 Hội thảo ISAT 17 Quốc tế 15/11 

13 
Hội thảo BOLT lần thứ 6, chủ đề: “Tiếp cận phương pháp đổi mới trong 
giảng dạy ngôn ngữ” (Progressive Approaches to Language Teaching) 

Quốc tế 15/12 

14 Hội Y Sinh Liên Châu Á  Quốc tế 05/12-07/12 

15 CODI 2018 Quốc tế 14/12-15/12 

16 COMB-2018 - Hệ sinh thái kinh doanh Quốc gia 12/01 

17 Nghiên cứu và giảng dạy ngoại ngữ,và quốc tế học tại Việt Nam Quốc gia 10/4 

18 Hội nghị Khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ 10 Quốc gia 21/04-22/04 

19 Hội thảo Công nghệ Blockchain: Định hướng và tầm nhìn chiến lược  Quốc gia 6/2018 

20 Phát triển kinh tế xã hội vùng Tây Nguyên lần 2 năm 2018 Quốc gia 6/2018 

21 
Hội thảo đổi mới đào tạo đại học trong thời kỳ hội nhập  

peda forum 2018 

Quốc gia 
8/2018 

22 Hội thảo Khoa học Quốc gia CITA2018 Quốc gia 9/2018 

23 
Hội thảo khoa học quốc gia “Ứng dụng Công nghệ mới trong Công 
trình Xanh” lần thứ 4 

Quốc gia 
9/11 

24 Hội nghị Giảng dạy Vật lí toàn quốc năm 2018.  Quốc gia 10/11 
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         3. Phụ lục 3 - Danh sách các bài báo đăng trên các tạp chí WoS/SCOPUS 
 

STT Tên tác giả Tên bài báo Tên tạp chí 

Chỉ số 
khoa học 
của tạp 

chí (IF=?, 
Q1, Q2,..) 

SCI 

1 

Zhenxin Xu, Cuong Duong-
Viet, Yuefeng Liu, Walid 
Baaziz, Bing Li, Lam Nguyen-
Dinh, Ovidiu Ersen, Cuong 
Pham-Huu 

Macroscopic graphite felt containing 
palladium catalyst for liquid-phase 
hydrogenation of cinnamaldehyde 

Applied Catalysis B: 
Environmental – 
ELSEVIER ISI-SCI IF: 
11.698 (2017)  SCImago 
Journal Rank (SJR): 
3.152 (2017), Q1 

 

2 
Mark Pelusi, Hung Nguyen 
Tan, Karen Solis-Trapala, 
Takashi Inoue, and Shu Namiki 

Low Noise Frequency Combs for 
Higher Order QAM Formats Through 
Cross-Phase Modulation of 
Modelocked Laser Pulses 

IEEE Journal of Selected 
Topics in Quantum 
Electronics, VOL. 24, NO. 
3 SCI, Q1, IF=3.367 

 

3 
Son Thai Le , Karsten Schuh, 
and Hung Nguyen Tan* 
(*Corresponding author) 

A Closed-Form Expression for Direct 
Detection Transmission Systems 
With Kramers-Kronig Receiver 

IEEE Photonics 
Technology Letters, VOL. 
30, NO. 23, SCI, Q1, 
IF=2.446 

 

4 

Truong Cao Dung, Nguyen Tan 
Hung*, Pham Quang Thai, 
Trinh Minh Tuan, Vu Khu 
(*Corresponding author) 

Three-mode multiplexer and 
demultiplexer utilizing trident and 
multimode couplers 

Elsevier Optics 
Communications, SCI, 
Q1, IF=1.887 

 

5 
Hung Nguyen Tan*, Son Thai 
Le (*Corresponding author) 

On the Effectiveness of Nonlinearity 
Compensation for High-Baudrate 
Single-Channel Transmissions 

Elsevier Optics 
Communications, SCI, 
Q1, IF=1.887 

 

6 

Kiyo Ishii, Takashi Inoue, 
Inwoong Kim, Xi Wang, Hung 
Nguyen Tan, Qiong Zhang, 
Tadashi Ikeuchi, Shu Namiki 

Analysis and demonstration of 
network utilization improvement 
through format-agnostic multi-
channel wavelength converters 

IEEE/OSA Journal of 
Optical Communications 
and Networking, SCI, Q1, 
IF=2.261 

 

7 Tran Dang Khoa Phan 
A Triangle Mesh-based Corner 
Detection Algorithm for Catadioptric 
Images 

The Imaging Science 
Journal, SCI, Q2, 
IF=0.366 

 

8 

Mai T. P. Le ; Guido Carlo 
Ferrante ; Giuseppe 
Caso ; Luca De Nardis ; Maria-
Gabriella Di Benedetto 

On information-theoretic limits of 
code-domain NOMA for 5G 

IET Communications, 
SCI, Impact Factor: 1.443 

 

9 
Lahouari Benabou, Laurent 
Vivet, Quang Bang Tao, Ngoc 
Hai Tran 

Microstructural effects of isothermal 
aging on a doped SAC solder alloy 

International Journal of 
Materials Research SCI, 
Q2, IF = 0.748 

 

10 
Vo Nhu Thanh, Hideyuki 
Sawada 

Simplified cerebellum-like spiking 
neural network as short-range timing 
function for the talking robot 

Connection Science, SCI, 
Q3, IF = 0.933 

 

11 

Steven Chatterton, Paolo 
Pennacchi, Andrea Vania, 
Andrea De Luca, Phuoc Vinh 
Dang 

Tribo-design of lubricants for power 
loss reduction in the oil-film bearings 
of a process industry machine: 
Modelling and experimental tests 

Tribology International 
SCI, Q1, IF = 3.246 

 

12 
Van Thanh Hoang, Jiseok Lim, 
Chan Byon, Jang Min Park 

Three-dimensional simulation of 
droplet dynamics in planar 
contraction microchannel 

Chemical Engineering 
Science, SCI, Q1, IF = 
3.3 

 

13 
Lahouari Benabou, Laurent 
Vivet, Quang Bang Tao, Ngoc 
Hai Tran 

Microstructural effects of isothermal 
aging on a doped SAC solder alloy 

International Journal of 
Materials Research SCI, 
Q2, IF = 0.748 

 

 
14 

Dinh Trung Pham, Phuong Hoa 
Hoang, Trong Phuoc Nguyen 

Experiment of Influence of 
Foundation Mass on Dynamic 
Characteristic of Structure 

Structural Engineering 
and Mechanics (ISI-SCI).  
ISSN 1225-4568. Vol.65, 
pages: 505-511. IF: 
2.191(2017) 

 

15 

Ngoc Duc Pham, Yukihisa 
Kuriyama, Naoya Kasai, Shinji 
Okazaki, Katsuyuki Suzuki, 
Duy Thao Nguyen 

 
A new analysis of wind on chloride 
deposition for long-term aerosol 
chloride deposition monitoring with 
weekly sampling frequency 
 
 

Tên tạp chí: Atmospheric 
Environment; Thứ hạng: 
Q1 (SCI); Hệ số ảnh 
hưởng: IF=3.708 
 

 
 
 

https://ieeexplore.ieee.org/search/searchresult.jsp?searchWithin=%22First%20Name%22:%22Giuseppe%22&searchWithin=%22Last%20Name%22:%22Caso%22&newsearch=true&sortType=newest
https://ieeexplore.ieee.org/search/searchresult.jsp?searchWithin=%22First%20Name%22:%22Giuseppe%22&searchWithin=%22Last%20Name%22:%22Caso%22&newsearch=true&sortType=newest
https://ieeexplore.ieee.org/search/searchresult.jsp?searchWithin=%22First%20Name%22:%22Giuseppe%22&searchWithin=%22Last%20Name%22:%22Caso%22&newsearch=true&sortType=newest
https://ieeexplore.ieee.org/search/searchresult.jsp?searchWithin=%22First%20Name%22:%22Giuseppe%22&searchWithin=%22Last%20Name%22:%22Caso%22&newsearch=true&sortType=newest
https://ieeexplore.ieee.org/xpl/RecentIssue.jsp?punumber=4105970
https://ieeexplore.ieee.org/xpl/RecentIssue.jsp?punumber=4105970
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301679X18304547
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301679X18304547
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301679X18304547
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301679X18304547
https://www.sciencedirect.com/science/journal/0301679X
https://www.sciencedirect.com/science/journal/0301679X
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16 
Nguyen-Phuoc, D.Q., Currie, 
G., De Gruyter, C., Kim, I. & 
Young, W. 

Net impact of bus operations on 
traffic congestion in Melbourne 

Transport Research Part 
A. Vol.117, pp.1-
12.IF=3.03 SCI 

 

17 
Nguyen-Phuoc, D.Q., Currie, 
G., De Gruyter, C. & Young, 
W., 2018 

Understanding public transport user 
behaviour adjustment if public 
transport ceases - A qualitative study 

Transport Research Part 
F: Traffic Psychology and 
Behaviour.  Vol. 54, pp. 
1-14.IF=1.94 SCI 

 

18 

Van Thao LE, Didier MAROT, 
Abdul ROCHIM, Fateh 
BENDAHMAN, Hong Hai 
NGUYEN 

Suffusion susceptibility investigation 
by energy-based method and 
statistical analysis 

Canadian Geotechnical 
Journal, ISSN 0008-
3674, 2018, 55(1): 57-
68(SCI, IF 2,451). 

 

19 
Fin O’Flaherty;  Chinh Van 
Nguyen; Paul Lambert; Pal 
Mangat; Graeme Jones 

Optimised cathodic protection design 
for maximum bond performance in 
reinforced concrete 

Materials and Corrosion, 
SCI, IF=1.259 

 

20 

Doan, P.T.K., Markovic, S., 
Cadena, S., Watson, S.B., 
Guo, J., McClure, C., 
Mugalingam, S., Morley, A., 
Zhang, W., Arhonditsis, G., and 
Dittrich, M. 

Phosphorus Retention and Internal 
Loading in the Bay of Quinte, Lake 
Ontario, Using Diagenetic Modelling 

Science of the Total 
Environment,SCI, Q1 IF: 
4.98 

 

21 

Van Thao Le, Didier 
Marot,Abdul Rochim, Fateh 
Bendahmane, Hong Hai 
Nguyen 

Suffusion susceptibility investigation 
by energy based method and 
statistical analysis 

Canadien Geotechnical 
JournalThứ hạng: SCI-
Q1IF=2.2 

 

22 
Zhong C., Le V.T., 
Bendahmane F.,Marot D., 
Zhenyu Yin 

Investigation of spatial scale effects 
on suffusion susceptibility 

Journal of Geotechnical 
and Geoenvironmental 
Engineering (ASCE)Thứ 
hạng: 2 SCI-Q1IF=2.4 

 

23 

Hong Phan Duong, Chia-
Hsiang Hung, Hung Cuong 
Dao, Minh Duc Le and Chia-
Yun Chen 

Modification of TiO2 nanotubes with 
3-aminopropyl triethoxysilane and its 
performances in nanocomposite 

New J. Chem, SCI, Q1, 
IF = 3,269 

 

24 

Hugues Brisset, Jean-Francois 
Briand, Raphaelle Barry-
Martinet, The Hy Duong, Pierre 
Frère,  Frédéric Gohier, 
Philippe Leriche, Christine 
Bressy 

96X Screen-Printed Gold Electrode 
Platform to Evaluate Electroactive 
Polymers as Marine Antifouling 
Coatings 

Analytical Chemistry; 
SCI, Q1; IF = 6,042 

 

25 
Thi Thanh Xuan Nguyen, Dong 
NguyenHuynh 

Predicting the phase equilibria of 
esters/alcohols mixtures and 
biodiesel density from its fatty acid 
composition using the modified 
group-contribution PC-SAFT 

Fluid Phase Equilibria 
472 (2018) 128-146 SCI, 
IF= 2,197 

 

26 
D. Bessières, J.-P. Bazile, X. 
Nguyen Thi Thanh, F. García-
Cuadra, F.G. Acien 

Thermophysical behavior of three 
algal biodiesels over wide ranges of 
pressure and temperature 

Fuel 233 (2018) 497-503, 
SCI, IF=4,908 

 

27 

Nguyen Thi AnhThua, Nguyen 
Duc Cuongbc,Le Cao 
Nguyena, Dinh Quang Khieub, 
Pham Cam Namd, Nguyen Van 
Toane, Chu ManhHunge, 
Nguyen Van Hieue 

Fe2O3 nanoporous network 
fabricated from Fe3O4/reduced 
graphene oxide for high-performance 
ethanol gas sensor 

Sensors and Actuators B: 
Chemical, SCI , Q1, IF = 
5.654 

 

28 

Nguyen Khoa Hien, Doan 
Thanh Nhan,Won Young Kim, 
MaiVan Bay, Pham Cam Nam, 
Dang Ung Van, In-Taek Lim, 
Jong Seung Kim, Duong Tuan 
Quang 

Exceptional case of Kasha's rule: 
Emission from higher-lying singlet 
electron excited states into ground 
states in coumarin-based biothiol 
sensing 

Dye and Pigments,SCI, 
Q1, IF = 3.608 

 

29 

Quan V. Vo, Pham Cam Nam,  
Mai Van Bay,  Nguyen Minh 
Thong, Nguyen Duc Cuong, 
and Adam Mechler 

Density functional theory study of the 
role of benzylic hydrogen atoms in 
the antioxidant properties of lignans 

Scientific Reports/Nature, 
SCI, Q1IF = 4.468 

 

30 

 
 
Nguyễn Trọng Nguyên, Huỳnh 
Hữu Hưng, Jean Meunier 
 
 

Human gait symmetry assessment 
using a depth camera and mirrors 

Computers in Biology and 
Medicine,SCI 

 

https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=20897&tip=sid&clean=0
https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=20897&tip=sid&clean=0
https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=20897&tip=sid&clean=0
https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=20897&tip=sid&clean=0
https://www.researchgate.net/publication/324621033_Optimised_cathodic_protection_design_for_maximum_bond_performance_in_reinforced_concrete?_sg=fGFjpOw-_l19BejMhKJh55fPC5pLOqNZqryNdwa8Mc2uxx75gUwiDxeoU3BAj8r2YtN4DSQldCsWbFcJ2lHWy1ksy8dPaGjNSOJAMrwo.ombSzIKOonsJ-Odr4mdIYc9YNoQMV9VPgAstIezaL_FT1SfRM6LpCrwVl3QeusSyq5pHUDbg4ecjQwndUC8VEw
https://www.researchgate.net/publication/324621033_Optimised_cathodic_protection_design_for_maximum_bond_performance_in_reinforced_concrete?_sg=fGFjpOw-_l19BejMhKJh55fPC5pLOqNZqryNdwa8Mc2uxx75gUwiDxeoU3BAj8r2YtN4DSQldCsWbFcJ2lHWy1ksy8dPaGjNSOJAMrwo.ombSzIKOonsJ-Odr4mdIYc9YNoQMV9VPgAstIezaL_FT1SfRM6LpCrwVl3QeusSyq5pHUDbg4ecjQwndUC8VEw
https://www.researchgate.net/publication/324621033_Optimised_cathodic_protection_design_for_maximum_bond_performance_in_reinforced_concrete?_sg=fGFjpOw-_l19BejMhKJh55fPC5pLOqNZqryNdwa8Mc2uxx75gUwiDxeoU3BAj8r2YtN4DSQldCsWbFcJ2lHWy1ksy8dPaGjNSOJAMrwo.ombSzIKOonsJ-Odr4mdIYc9YNoQMV9VPgAstIezaL_FT1SfRM6LpCrwVl3QeusSyq5pHUDbg4ecjQwndUC8VEw
https://www.nature.com/articles/s41598-018-30860-5
https://www.nature.com/articles/s41598-018-30860-5
https://www.nature.com/articles/s41598-018-30860-5
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31 

 
 
Le Thi Xuan Thuy, Nguyen Thi 
Suong, Nguyen Thi Sao Mai, 
Ho Hong Quyen, Mikito 
Yasuzawa 

 
Purification of groundwater 
contaminated with iron and 
manganese by effective cost filter 
materials for households in rural 
areas 

 
International Journal of 
Modern Physics B Vol. 
32, No. 19 (2018) 
1840079 (6 
pages)DOI:10.1142/S021
7979218400799 SCIRG 
Journal Impact: 0.79 
Impact Factor (IF): 0.736 
(2016/2017) 

 

32 

Ho Hong Quyen, Maki 
Yoshioka,Masashi Kurashina, 
Mikito Yasuzawa, Le Thi Xuan 
Thuy 

Eco-friendly removal of phosphate 
from aqueous solution using natural 
dietary fibers and minerals 

International Journal of 
Modern Physics B Vol. 
32, No. 19 (2018) 
1840075 (5 
pages)DOI:10.1142/S021
7979218400751 SCI RG 
Journal Impact: 0.79 
Impact Factor (IF): 0.736 
(2016/2017) 

 

33 
Chen-Fu Chien, Nhat-To 
Huynh 

An Integrated Approach for IC 
Design R&D Portfolio Decision and 
Project Scheduling and A Case 
Study 

IEEE Transactions on 
Semiconductor 
Manufacturin. SCI Q2 

 

34 
Nguyen, T. B. T., Mitra, S., 
Sathe, M. J., Pareek, V., Joshi, 
J. B., & Evans, G. M. 

Evaporation of a sessile binary 
droplet on a heated spherical 
particle.  

Experimental Thermal 
and Fluid Science, 
Elsevier, SCI, IF =3.2 

 

35 
Nguyen, T. B. T., Mitra, S., 
Sathe, M., Pareek, V., Joshi, J. 
B., & Evans, G. M. 

Evaporation of a suspended binary 
mixture droplet in a heated flowing 
gas stream 

Experimental Thermal 
and Fluid Science, 
Elsevier, SCI, IF =3.2 

 

36 
Piotr MATUS, Dmitriy 
POLIAKOV, Minh Hieu LE 

On the consistent two-side estimates 
for the solutions of quasilinear 
convection–diffusion equations and 
their approximations on non-uniform 
grids 

Journal of Computational 
and Applied Mathematics 

Q2, 1.632 

37 

Chuong V. Nguyen, Nguyen N. 
Hieu, Do Muoi, C.A. Duque, E. 
Feddi, Hieu V. Nguyen, Le T. T. 
Phuong, Bui D. Hoi, and Huynh 
V. Phuc, 

Linear and nonlinear magneto-optical 
properties of monolayer MoS2, 

Journal of Applied 
Physics (SCI)  

2.101 
(Q2) 

38 

Huynh V. Phuc, Nguyen N. 
Hieu, Bui D. Hoi, Nguyen V. 
Hieu, Tran V. Thu, Nguyen M. 
Hung, Victor V. Ilyasov, Nikolai 
A. Poklonski, and Chuong V. 
Nguyen, 

Tuning the electronic properties, 
effective mass and carrier mobility of 
MoS2 monolayer by strain 
engineering: first-principle 
calculations,  

Journal of Electronic 
Materials, (SCI)   
 

Impact 
factor: 
1.579 
(Q2) 

39 

Huynh V. Phuc, Vu V. Tuan, 
Nguyen N. Hieu, Victor V. 
Ilyasov, Igor A. Fedorov, Bui D. 
Hoi, Le T.T. Phuong, Nguyen 
V. Hieu, E. Feddi, and Chuong 
V. Nguyen 

Tuning the Electronic and Optical 
Properties of Two-Dimensional 
Graphene-like C2N Nanosheet by 
Strain Engineering,  

Journal of Electronic 
Materials  2018 (SCI) 
 

Impact 
factor: 
1.579 
(Q2) 

40 

Chuong Van Nguyen, Nguyen 
Van Hieu, Le Cong Nhan, 
Huynh Vinh Phuc, Victor V. 
Iiyasov, Nguyen Ngoc Hieu 

First-principles study of electronic 
properties of AB-stacked bilayer 
armchair graphene nanoribbons 
under out-plane strain 

Indian Journal of Physics 
2018 (SCI),  

Impact 
factor: 
0.967 
(Q3) 

41 

Khang D. Pham, Chuong V. 
Nguyen, Huynh V. Phuc, Tuan 
V. Vu,, Nguyen V. Hieu, Bui D. 
Hoi, Le C. Nhan, Vo Q. Nha, 
Nguyen N. Hieu 

Ab-initio study of electronic and 
optical properties of biaxially 
deformed single-layer GeS 

Superlattices and 
Microstructures (SCI) 
 

Impact 
factor: 
2.123 
(Q2) 

42 
Mai Thi Kieu Lien, Yoshihiko 
Nakagawa, Yasuyoshi 
Kurokawa, Noritaka Usami 

Fabrication and properties 
characterization of BaSi2 thin-films 
thermally- 
evaporated on Ge (100) modified 
substrates 

Thin Solid Films 

CiteScore
: 1.91  
Impact 
Factor: 
1.939 
5-Year 
Impact 
Factor: 
1.796 

https://www.worldscientific.com/doi/10.1142/S0217979218400799
https://www.worldscientific.com/doi/10.1142/S0217979218400799
https://www.worldscientific.com/doi/10.1142/S0217979218400799
https://www.worldscientific.com/doi/10.1142/S0217979218400799
https://www.worldscientific.com/doi/10.1142/S0217979218400799
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(Q2) 

43 

Doan Q. Khoa, Chuong V. 
Nguyen, Huynh V. Phuc, Victor 
V. Ilyasov, Tuan V. Vu, Nguyen 
Q. Cuong, Bui D. Hoi, Dung V. 
Lu, E. Feddi, M. El-Yadri, M. 
Farkous, 
Nguyen N. Hieu 

Effect of strains on electronic and 
optical properties of monolayer SnS: 
Abinitio 
study 

Physica B: Condensed 
Matter 545 (2018) 255–
261 

CiteScore
: 1.45 
Impact 
Factor: 
1.453 
(Q2) 
 

44 
Võ Thắng Nguyên, Naomi 
Haworth, Lisa Martin, Aland 
Bond 

Investigation of the redox and acid-
base properties of TCNQF and 
TCNQF2 - -Electrochemistry, 
vibrational spectroscopy and 
substituent effects 

Chemelectrochem, Q1, 
IF: 4,44, Thứ hạng 7/28 
(Lĩnh vực điện hoá) 

4,44 

45 
Võ Thắng Nguyên, Lisa Martin, 
Alan Bond 

Electrochemistry of TCNQF2 in 
acetonitrile in the presence of 
[Cu(CH3CN)4]+: 
Electrocrystallisation and 
characterisation of CuTCNQF2 

Inorganica Chimica Acta, 
Q2, IF: 2,26 

2,66 

46 
Võ Thắng Nguyên, Lisa Martin, 
Alan Bond 

A Systematic (Spectro‐) 

Electrochemical Approach to the 
Synthesis and Characterisation of Co 
(II) and Ni (II) Compounds 
Containing Reduced Forms of 
TCNQF 

Chemelectrochem, IF: 
4,44, Thứ hạng 7/28 
(Lĩnh vực điện hoá) 

4,44 

47 

Nguyen Khoa Hien, Doan 
Thanh Nhan, Won Young Kim, 
Mai Van Bay, Pham Cam Nam, 
Dang Ung Van, In-Taek Lim, 
Jong Seung Kim, Duong Tuan 
Quang 

Exceptional case of Kasha's rule: 
Emission from higher-lying singlet 
electron excited states into ground 
states in coumarin-based biothiol 
sensing 

Dyes and Pigments, Q1, 
3.8 

3.8 

48 

Quan V Vo, Pham Cam Nam, 
Mai Van Bay, Nguyen Minh 
Thong,  
Nguyen Duc Cuong, Adam 
Mechler 

Density functional theory study of the 
role of benzylic hydrogen atoms in 
the antioxidant properties of lignans 
 

Scientific Reports, Q1, 
4.6 

4.6 

49 

Robby Vroemans, 
Yenthel Verhaegen,  
My Tran Thi Dieu, 
Wim Dehaen 
 

Assembly of fully substituted 
triazolochromenes via a novel 
multicomponent reaction or 
mechanochemical synthesis 

Beilstein J. Org. Chem., 
Q1 

 

50 Chu Van Tiep, Hoang Viet Ha 
High-dimensional finite elements for 
multiscale Maxwell-type equations 

IMA Journal of Numerical 
Analysis  

IF=1.837 
(Q1) 

51 
PQ Muoi, DN Hào, SK Sahoo, 
D Tang, NH Cong, C Dang. 

Inverse problems with nonnegative 
and sparse solutions: algorithms and 
application to the phase retrieval 
problem. 

Inverse Problems 34 (5), 
055007, 2018. 
 

IF=1.946 

52 
H. Pron, R. Taiar, H-T. Bui, 
P. Lestriez, 
G. Polodori 

Infrared thermography applied to the 
study of the thermal behavior of 
wheelchair cushion. 

Computer Methods in 
Biomechanics and 
Biomedical Engineering, 

SCI – Q2; 
IF = 1.974 

53 
Chao-Lung Hwang, Duy-Hai 
Vo, Vu-An Tran, Mitiku 
DamtieYehualaw 

Effect of high MgO content on the 
performance of alkali-activated fine 
slag under water and air curing 
conditions. 

Construction and Building 
Materials  

IF: 3.485, 
Q1 

54 
Trong-Phuoc Huynh, Duy-Hai 
Vo, Chao-Lung Hwang 

Engineering and durability properties 
of eco-friendly mortar using cement-
free SRF binder 

Construction and Building 
Materials 

IF: 3.485, 
Q1 

55 

Thi Dong Phuong Nguyen, Thi 
Van Anh Le, Pau Loke Show, 
Thanh Thuy Nguyen, Minh 
Hien Tran, Thi Ngoc Thu Tran, 
Sze Ying Leee, 

Bioflocculation formation of 
microalgae-bacteria in enhancing 
microalgae harvesting and nutrient 
removal from wastewater effluent 
 

Bioreseource Technology 
IF = 
5.807, Q1 

56 

Thi Dong Phuong Nguyen,1,* 
Thi Ngoc Thu Tran,1 Thi Van 
Anh Le,2 Truc Xuyen Nguyen 
Phan,3 Pau-Loke Show,4 and 
Shir Reen Chia 
 

 
Auto-flocculation through cultivation 
of Chlorella vulgaris in seafood 
wastewater discharge: Influence of 
culture conditions on microalgae 
growth and nutrient removal 
 

Journal of Bioscience and 
BioEngineering 

IF=2.8, 
Q2 

https://www.researchgate.net/profile/Chao_Lung_Hwang
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S095006181831804X#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S095006181831804X#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S095006181831804X#!
https://www.researchgate.net/profile/Chao_Lung_Hwang
https://www.researchgate.net/profile/Chao_Lung_Hwang


 66 

57 

Revathy Sankaran, Pau Loke 

Show,  Yu‑Shen Cheng,  Yang 

Tao, Xia Ao,  · Thi Dong 
Phuong Nguyen, Dong Van 
Quyen 

Integration Process for Protein 
Extraction from Microalgae Using 
Liquid Biphasic Electric Flotation 
(LBEF) System 

Molecular Biotechnology Q1 

58 

Thi Dong Phuong Nguyen, Thi 
Van Anh Le, Pau Loke Show, 
Thanh Thuy Nguyen, Minh 
Hien Tran, Thi Ngoc Thu Tran, 
Sze Ying Leee, 

Bioflocculation formation of 
microalgae-bacteria in enhancing 
microalgae harvesting and nutrient 
removal from wastewater effluent 
 

Bioreseource Technology 
IF = 
5.807, Q1 

59 

Quan V. Vo, Pham Cam Nam, 
Mai Van Bay, Nguyen Minh 
Thong, Nguyen Duc Cuong & 
Adam Mechler 

Density functional theory study of the 
role of benzylic hydrogen atoms in 
the antioxidant properties of lignans. 

Scientific Reports. No: 
12361. Pages: 1-10. Year 
2018 

IF=4,1, 
Q1 

SCIE 

60 

Cuong Duong-Viet, Lam 
Nguyen-Dinh, Yuefeng Liu, 
Giulia Tuci, Giuliano 
Giambastiani, Cuong Pham-
Huu 

Nickel Sulfides Decorated SiC Foam 
for the Low Temperature Conversion 
of H2S into Elemental Sulfur 

Molecules – MDPI, IF: 
3.098 (2017) ISI-SCIE 
SCImago Journal Rank 
(SJR): 0.85 (2017), Q1 

 

61 

Zhenxin Xu, Cuong Duong-
Viet, Housseinou Ba, Bing Li, 
Tri Truong-Huu, Lam Nguyen-
Dinh, Cuong Pham-Huu 

Gaseous Nitric Acid Activated 
Graphite Felts as Hierarchical Metal-
Free Catalyst for Selective Oxidation 
of H2S 

Catalysts – MDPI, IF: 
3.465 (2017) ISI-SCIE  
SCImago Journal Rank 
(SJR): 0.86 (2017), Q2 

 

62 
Đoàn Quang Vinh, Lê Tiến 
Dũng, Lê Quang Dân, Hee-Jun 
Kang 

A neural network-based 
synchronized computed torque 
controller for three degree-of-
freedom planar parallel manipulators 
with uncertainties compensation 

International Journal of 
Advanced Robotic 
Systems, thuộc danh 
mục SCIE, hệ số IF = 
0.952. 

 

63 
Huỳnh Văn Kỳ, Ngô Văn 
Dưỡng, Lê Đình Dương, 
Nguyễn Thị Ái Nhi 

Probabilistic Power Flow 
Methodology for Large-Scale Power 
Systems Incorporating Renewable 
Energy Sources 

Energies (SCIE), thứ 
hạng Q2 

 

64 
Dương Minh Quân, Sonia 
Leva, Marco Mussetta, Lê Kim 
Hùng 

A Comparative Study on Controllers 
for Improving Transient Stability of 
DFIG Wind Turbines During Large 
Disturbances 

Energies, IF =2.676, Q1, 
SCIE 

 

65 
Thang Trung Nguyen, Nguyen 
Vu Quynh, Dương Minh Quân, 
Le Van Dai 

Modified Differential Evolution 
Algorithm: A Novel Approach to 
Optimize the Operation of 
Hydrothermal Power Systems while 
Considering the Different Constraints 
and Valve Point Loading Effects 

Energies, IF =2.676, Q1, 
SCIE 

 

66 

Thang Trung Nguyen, Bach 
Hoang Dinh, Nguyen Vu 
Quynh, Dương Minh Quân, Le 
Van Dai 

A Novel Algorithm for Optimal 
Operation of Hydrothermal Power 
Systems under Considering the 
Constraints in Transmission 
Networks 

Energies, IF =2.676, Q1, 
SCIE 

 

67 Lưu Ngọc An, Trần Quốc Tuấn 
Dynamic programming for optimal 
energy management of hybrid Wind-
PV-Diesel-Battery 

Energies,  IF =2.676,  
SCIE 

 

68 

Nguyễn Tùng Lâm, Efren 
Guillo-Sansano, Mazheruddin 
H. Syed, Van-Hoa Nguyen, 
Steven M. Blair, Luis Reguera, 
Quoc-Tuan Tran, Raphael 
Caire, Graeme M. Burt, Catalin 
Gavriluta, Lưu Ngọc An 

Multi-Agent System with Plug and 
Play Feature for Distributed 
Secondary Control in Microgrid—
Controller and Power Hardware-in-
the-Loop implementation 

Energies,  IF 
=2.676,SCIE 

 

69 
Hoang Trong Lam, Hiroshi 
Katsuchi and Hitoshi Yamada 

Investigation of Turbulence Effects 
on the Aeroelastic Properties of a 
Truss Bridge Deck Section 

Engineering SCIE 
IF:2.667(2017) 

 

70 
Nguyen-Phuoc, D.Q., Currie, 
G., De Gruyter, C. & Young, W. 

The impact of public transport strike 
on travel behaviour and traffic 
congestion 

International Journal of 
Sustainable 
Transportation. Vol. 12, 
pp. 613-623 IF=1.82 
SCIE 

 

71 
Phạm Ngọc Phương, Ahmed 
Toumi, Anaclet Turatsinze 

Rubber aggregate-cement matrix 
bond enhancement: Microstructural 

Cement and Concrete 
Composites IF = 

 

https://www.sciencedirect.com/science/journal/09589465
https://www.sciencedirect.com/science/journal/09589465


 67 

analysis, effect on transfer properties 
and on mechanical behaviours of the 
composite 

4.66SCIE 

72 
Quang X Le, Vinh TN Dao, 
Jose L Torero, Cristian Maluk 
and Luke Bisby 

Effects of temperature and 
temperature gradient on concrete 
performance at elevated 
temperatures 

Advances in Structural 
Engineering, 
Construction & Building 
Technology 44 out of 62| 
Engineering, Civil 91 out 
of 128 (0.968) SCIE 

 

73 
Chinh Van Nguyen;  Paul 
Lambert 

Effect of current density on 
accelerated corrosion of reinforcing 
steel bars in concrete 

Structural and 
Infrastructure 
Engineering, SCIE, 
IF=1.845 

 

74 
Thanh Xuan NguyenThi , Jean-
Patrick Bazile and David 
Bessières 

Density Measurements of Waste 
Cooking Oil Biodiesel and Diesel 
Blends Over Extended Pressure and 
Temperature Ranges 

Energies 11 (2018), 11, 
1212; SCIE, IF= 2,262 

 

75 
Le, Hieu T.; Thi, Tran T. 
V.; Nam, Pham Cam; Son, Le 
Lam; Vo, Quan Van 

Isolation, Quantification and 
Antioxidant Activity of Extracts and 
Compounds from the Aerial Parts 
of Archidendron bauchei (Jack) I. 
Niels 

Letters in Organic 
Chemistry,SCIE, Q4,IF = 
0.541 

 

76 
Quan V. Vo, Pham Cam Nam, 
Thuc Ngoc Dinh, Adam 
Mechler, Thi Thi Van Tran 

Anti-inflammatory activity of synthetic 
and natural glucoraphanin 

Journal of the Serbian 
Chemical SocietySCIE, 
Q3,IF = 0.753 

 

77 
Thi Thu Loan Doan,  Hanna M. 
Brodowsky,  Uwe Gohs,  Edith 
Mäder 

Re‐Use of Marble Stone Powders 

in Producing Unsaturated Polyester 
Composites 

Advanced engineering 
materials, SCIE,  IF = 
2,576 

 

78 
Phạm Công Thắng, Guilhem 
Gamard , Andrei Kopylov, Trần 
Thị Thu Thảo 

An algorithm for image restoration 
with mixed noise using total variation 
regularization 

Turkish Journal of 
Electrical Engineering 
and Computer 
Sciences,IF=0.58,5-year 
IF=0.697(ISI/ SCI-E) 

 

79 
Nguyễn Trọng Nguyên, Huỳnh 
Hữu Hưng, Jean Meunier 

3D econstruction With Time-of-Flight 
Depth Camera and Multiple Mirrors 

IEEE Access, SCIE  

80 

Do Van Hai, Dao-Zhang Min, 
Nguyen Sinh Khang, Yun-Hong 
Tan, Pham Thi Kim Thoa, 
Gemma L.C. Bramley, Rogier 
P.J. de Kok, Bo Li 

Premna vietnamensis (Lamiaceae, 
Premnoideae), a distinct new species 
from the Central Highlands of 
Vietnam 

PLOS ONE, 
SCIE/Q1ISSN: 1932-
6203.IF=3.54 

 

81 

Tatjána Juzsakova, Ákos 
Rédey, Le Phuoc Cuong, 
Zsófia Kovács, Tamás Fráter, 
Alexandra Csavdari, István 
Ráduly, János Lauer, József 
Németh, Viktor Sebestyén 

Determination of rare earth metals in 
the red mud for possible utilization 

Environmental 
Engineering and 
Management SCIE, IF 
1.334 

 

82 

Tatjána Juzsakova, Noor Al-
Jammal, Igor Cretescu, Viktor 
Sebestyén, Cuong Le Phuoc, 
Endre Domokos, Ákos Rédey 
and Catalina Daniela Stan 

Case Studies for Clean Technology 
Development in the Chemical 
Industry Using Zeolite Based 
Catalysts 

Minerals SCIE, IF 2.037  

83 Jui-Sheng Chou, Ngoc-Tri Ngo 

Engineering strength of fiber-
reinforced soil estimated by swarm 
intelligence optimized regression 
system 

Neural Computing and 
Applications. SCIE, Q1, 
thứ hạng: 15/132, hệ số 
ảnh hương: 4.213 

 

84 
Nhat-To Huynh, Chen-Fu 
Chien 

A Hybrid Multi-subpopulation Genetic 
Algorithm for Textile Batch Dyeing 
Scheduling and an Empirical Study 

Computers & Industrial 
Engineering SCIE 

 

85 
Nhat-To Huynh, Yi-Chao 
Huang, Chen-Fu Chien 

A hybrid genetic algorithm with 2D 
encoding for the scheduling of 
rehabilitation patients 

Computers & Industrial 
Engineering.SCIE 

 

86 
Bui Van Ga, Tran Van Nam, 
Bui Thi Minh Tu, Nguyen 
Quang Trung 

Numerical simulation studies on 
performance, soot and NOx 
emissions of dual-fuel engine fuelled 
with hydrogen enriched biogas 
mixtures 

IET Renewable Power 
Generation(SCIE), 
IF=3,488 

 

87 
V.G. Bui, V.N. Tran, V.D. 
Nguyen, Q.T. Nguyen, T.T. 

Octane number stratified mixture 
preparation by gasoline–ethanol dual 

International Journal of 
Environmental Science 

 

https://www.sciencedirect.com/science/journal/09589465
https://www.ingentaconnect.com/content/ben/loc;jsessionid=8gcqkc3q972ji.x-ic-live-03
https://www.ingentaconnect.com/content/ben/loc;jsessionid=8gcqkc3q972ji.x-ic-live-03
https://www.ingentaconnect.com/content/ben/loc;jsessionid=8gcqkc3q972ji.x-ic-live-03


 68 

Huynh injection in SI engines and Technology (SCIE), 
IF=2,037 

88 
Võ Anh Tuấn, Hee-Jun Kang 
và Lê Tiến Dũng 

An Adaptive Fuzzy Terminal Sliding 
Mode Control Methodology for 
Uncertain Nonlinear Second-Order 
Systems 

Lecture Notes in 
Computer 
Science (LNCS, volume 
10954), thuộc danh mục 
ISI, thuộc thứ hạng Q2 
trong lĩnh vực Computer 
Science 

 

89 
The-Anh Phan, François-Xavier 
Perrin and Lam Nguyen-Dinh 

Synthesis and characterization of 
decyl phosphonic acid, applications 
in emulsion polymerization and anti-
corrosion coating 

Korean J. Chem. Eng., 
35(6), 1365-1372 (2018 
IF=2.199 

 

90 

Chrystelle N.H. Atinkpahoun; 
Nang Dinh Le; Steve 
Pontvianne; Jean-Pierre 
Leclerc; Marie-Noëlle Pons;  
Henri H. Soclo 

Population mobility and urban 
wastewater dynamics 

Science of the Total 
Environment; N° 622-
623, Pages: 1431-1437, 
Year 2018 SCI, Q1 
Impact Factor (IF): 4.26 

 

91 
PHAM Ngoc Quang, 
OHTSUKA Satoru, ISOBE 
Koichi, FUKUMOTO Yutaka 

Group effect on ultimate lateral 
resistance of piles against uniform 
ground movement 

Soils and Foundations 
Journal Q1 (IF=1.599) 

 

92 
Dien Tuan Le, Minjie Zhang, 
Fenghui Ren 

An economic model-based matching 
approach between buyers and 
sellers through a broker in an open 
e-marketplace 

Journal of Systems 
Science and Systems 
Engineering (ISSN:1004-
37 65) 

Q2, 0.766 

93 

Ching-Yen Kuo, 
Ren-Hao Pan, 
Chin-Kan Chan, Chiung-Yi Wu, 
Dinh-Van Phan, 
Chien-Lung Chan 

Application of a Time-Stratified Case-
Crossover Design to Explore the 
Effects of Air Pollution and Season 
on Childhood Asthma Hospitalization 
in Cities of Differing Urban Patterns: 
Big Data Analytics of Government 
Open Data 

nternational Journal of 
Environmental Research 
and Public Health, vol. 
15(4) 

Q2, 2.145 

94 

Dinh-Van Phan, 
Chien-Lung Chan, Ren-Hao 
Pan, Nan-Ping Yang, Hsiu-
Chen Hsu, 
Hsien-Wei Ting,  
K. Robert Lai 

A Study of the Effects of Daily 
Physical Activity on Memory and 
Attention Capacities in College 
Students 

Journal of Healthcare 
Engineering, vol. 2018 

Q3, 1.261 

95 

Chien-Lung Chan, Dinh-Van 
 Phan, 
Nan-Ping Yang, 
Ren-Hao Pan, Chiung-Yi Wu, 
Chia-Li Chen, Ching-Yen Kuo 

A survey of ambulatory treated 
asthma and correlation with weather 
and air pollution conditions within 
Taiwan during 2001-2010 

Journal of Asthma 
 

Q1, 2.014 

96 

Dinh-Van Phan, Chien-Lung 
Chan, Ren-Hao Pan, Nan-Ping 
Yang, Hsiu-Chen Hsu, Hsien-
Wei Ting, K. Robert Lai, Kai-
Biao Lin 

Investigating the Effect of Daily Sleep 
on Memory Capacity in College 
Students 

Technology and Health 
Care 

Q3, 0.717 

97 
Phạm Công Thắng, Guilhem 
Gamard , Andrei Kopylov, Trần 
Thị Thu Thảo 

An algorithm for image restoration 
with mixed noise using total variation 
regularization 

Turkish Journal of 
Electrical Engineering 
and Computer 
Sciences,2018 

Q3, 0.697 

98 
Le Van Dung, Ta Cong Son, 
Nguyen Thi Hai Yen 

Weak Laws of Large Numbers for 
sequences of random variables with 
infinite rth moments 

Acta Mathematica 
Hungarica 
 

Q2, 
IF=0,481 

99 
Le Van Dung, Ta Cong Son, 
Tran Manh Cuong 

Weak laws of large numbers for 
weighted coordinatewise pairwise 
NQD random vectors in Hilbert 
spaces 

J. Korean Math. Soc 
 

Q2, 
IF=0,684 

100 
Y. Talebi, M. Hosseinpour 
and Truong Cong Quynh 

 On T-δ-noncosingular modules 
Siberian Electronic 
Mathematical Reports 

 

101 
Nguyen M.L. G.F. Monakhos, 
R.A. Komakhin, and S.G. 
Monakhos 

The New Clubroot Resistance Locus 
Is Located on Chromosome A05 in 
Chinese Cabbage (Brassica rapa L.) 

Russian Journal of 
Genetics 

0,5 

102 Nguyễn Trần Quốc Vinh 
Synchronous Incremental Update of 
Materialized Views for PostgreSQL 

Programming and 
Computer Software ( 
0361-7688) (SCIE) 

IF=0.267 

103 Nguyen Duy Minh Phan, Yann Scanner path planning with the The International Journal IF=2.748 

https://link.springer.com/bookseries/558
https://link.springer.com/bookseries/558
https://link.springer.com/bookseries/558
https://link.springer.com/bookseries/558
https://link.springer.com/bookseries/558
https://link.springer.com/bookseries/558
https://link.springer.com/bookseries/558


 69 

Quinsat, Sylvain Lavernhe, 
Claire Lartigue 

control of overlap for part inspection 
with an industrial robot 

of Advanced 
Manufacturing 
Technology 

Q2 

104 
Uyen T. D. Huynh, Odile 
Chambin, Aline Maire du Poset, 
Ali Assifaoui 

Insights into gelation kinetics and gel 
front migration in cation-induced 
polysaccharide hydrogels by 
viscoelastic and turbidity 
measurements: Effect of the nature 
of divalent cations 

Carbohydrate Polymers 
IF: 5.158, 
Q1 

105 

Song Toan Pham Phu, Takeshi 
Fujiwara, Minh Giang Hoang, 
Van Dinh Pham, Minh Thao 
Tran 

Waste separation at source 
and recycling potential of the hotel 
industry in Hoi An city, Vietnam 

Journal of Material 
Cycles and Waste 
Management 

IF: 1.693, 
Q2 

106 
Thi Minh Phuong Ngo, Thi 
Mong Quyen Dang, Thi Xo 
Tran, Pornchai Rachtanapun 

Effect of zinc oxide nanoparticles on 
the properties of pectin/alginate 
edible films 

International Journal of 
Polymer Science 

IF: 1.718, 
Q3 

SSCI 

107 
Nguyen-Phuoc, D.Q., Currie, 
G., De Gruyter, C. & Young, W. 

Transit user reactions to major 
service withdrawal – A behavioural 
study 

Transport Policy.  Vol. 64, 
pp. 29-37. IF=2.51 SSCI 

 

108 Ngoc Hong Nguyen 
Simulating the Generative Process of 
Urban Form: An Application Using 
OpenSim 

Journal of Planning 
Education and 
ResearchRanking 22 in 
Urban Studies (by 
SCRimago)IF = 2,328H-
index =58 SSCI 

 

109 

Tung Lam Dang, 
Thanh Huong Nguyen, Tram 
Anh nguyen Tran, 
Thi Thuy Anh Vo 

Institutional ownership and stock 
liquidity: International evidence 

Asia-Pacific Journal of 
Financial Studies, 47, 21-
53 

Q3, 0.355 

110 
Tung Lam Dang, Faff Robert, 
Luong Hoang, Nguyen Huong 
Giang 

Individualistic Cultures and Crash 
risk 

European Financial 
Management 

Q1, 1.182 

111 

Man Dang, 
Darren Henry, Manh Toan 
Nguyen, 
Viet Anh Hoang 

Cross-country determinants of 
ownership choices in cross-border 
acquisitions: Evidence from 
emerging markets 

Journal of Multinational 
Financial Management, 
Vol. 44, 14-35 

Q2, 1.000 

112 

Premkanth Puwanenthiren, 
Man Dang, Darren Henry, Md. 
Al Mamun, Pratheepkanth 
Puwanenthiren 

Does managerial ability matter for 
the choice of seasoned equity 
offerings? 

North American Journal 
of Economics and 
Finance 

Q2, 1.098 

113 

Man Dang, 
Darren Henry, 
Xiangkang Yin, 
Thi Thuy Anh Vo 

Target corporate governance, 
acquirers’ location choices, and 
partial acquisitions 

Pacific-Basin Finance 
Journal 50, 82-104 

Q1, 1.603 

114 Chinh Duc Nguyen 
Localised politics in language 
education: Untold stories 

History of Education 
Q1, IF: 
0.88 

ESCI 

115 

 Housseinou Ba, Wei Wang, 
Giulia Tuci, Sergey N Pronkin, 
Caroline Weinberg, Lam 
Nguyen-Dinh, Giuliano 
Giambastiani, Cuong Pham-
Huu 

Tridimensional few-layer graphene-
like structures from sugar-salt 
mixtures as high-performance 
supercapacitor electrodes 

Materials Today Energy – 
ELSEVIER ISI-ESCI  
SCImago Journal Rank 
(SJR): 1.621 (2017), Q1 

 

116 

Housseinou Ba, Wei Wang, 
Sergey Pronkin, Thierry 
Romero, Walid Baaziz, Lam 

Nguyen‐Dinh, Wei Chu, 

Ovidiu Ersen, Cuong 

Pham‐Huu 

 Biosourced Foam‐Like Activated 

Carbon Materials as 

High‐erformance Supercapacitors 

Advanced Sustainable 
Systems – WILEY ISI-
ESCI 

 

117 

Housseinou Ba, Yuefeng Liu, 
Wei Wang, Cuong 

Duong‐Viet, Vasiliki 

Papaefthimiou, Lam 

Nguyen‐Dinh, Giulia Tuci, 

Giuliano Giambastiani, Cuong 

Pham‐Huu 

 Housseinou Ba, Yuefeng Liu, Wei 

Wang, Cuong Duong‐Viet, Vasiliki 

Papaefthimiou, Lam Nguyen‐Dinh, 

Giulia Tuci, Giuliano Giambastiani, 

Cuong Pham‐Huu 

Advanced Sustainable 
Systems – WILEY ISI-
ESCI 

 

118 Lê Đình Dương, Nguyễn Thị Ái Stochastic Sizing of Energy Storage Engineering, Technology  



 70 

Nhi Systems for Wind Integration & Applied Science 
Research  (ESCI) 

119 
Ngô Văn Dưỡng, Phạm Văn 
Kiên, Lê Đình Dương, Lê Kim 
Hùng, Huỳnh Văn Kỳ 

Assessing Power System Stability 
Following Load Changes and 
Considering Uncertainty 

Engineering, Technology 
& Applied Science 
Research  (ESCI) 

 

120 
Nguyễn Hồng Việt Phương, 
B.T. Phung 

Void Discharge Behaviors as a 
Function of Cavity Size and Voltage 
Waveform under Very Low 
Frequency Excitation 

IET High Voltage (ESCI)  

121 Lê Kim Hùng, Phan Vũ Huấn 
Effect Evaluation of Fault Resistance 
on the Operating Behavior of a 
Distance Relay 

Engineering, Technology 
& Applied Science 
Research (ETASR), 
ISSN: 2241-4487. ESCI 

 

122 Lê Kim Hùng, Phan Vũ Huấn 
Performance Evaluation of Traveling 
Wave Fault Locator for a 220kV Hoa 
Khanh-Thanh My Transmission Line 

Engineering, Technology 
& Applied Science 
Research (ETASR), 
ISSN: 2241-4487. ESCI 

 

123 

Trung D. Pham, Quang T. 
Pham, Toan B. Nguyen, Hoa 
Phuong Hoang, Phuoc T. 
Nguyen 

Dynamic Response of Multi-Span 
Arch Bridge on Spring Supports 
Subjected to Moving Vehicle 

International Journal of 
Advanced and Applied 
Science IJAAS  (ISI-
ESCI). EISSN:2313-
3724. PrintISSN:2313-
626X  Vol.5(10), pages: 
35-45 

 

124 
Nguyen-Phuoc, D.Q., Amoh-
Gyimah, R., Tran, T.P.A., 
Phan, C.T. 

Mode Choice among University 
Students to School in Danang, 
Vietnam  

Travel Behaviour and 
Society.  Vol. 13, pp. 1-
10. ESCI/Scopus 

 

125 
Nguyen-Phuoc, D.Q., Currie, 
G., De Gruyter, C. & Young, W. 

Congestion relief and public 
transport: An enhanced method 
using disaggregate mode shift 
evidence.  

Case Studies on 
Transport Policy Vol. 
6(4), pp. 518-528 
ESCI/Scopus 

 

126 
Pham Văn Ngọc, Brett Turner, 
Jinsong Huang, Richard Kelly 

The durability of soil-cement columns 
in high sulphate environments 

Geotechnical Engineering 
Journal of the SEAGS & 
AGSSEA;  ESCI; IF=0,21 

 

127 
Phạm Công Thắng, Andrei V. 
Kopylov 

Tree-serial parametric dynamic 
programming with flexible prior 
model for image denoising 

Computer 
Optics,IF=1.79(ISI/ESCI) 

 

128 
Thanh Tung Khuat, My Hanh 
Le 

A Novel Hybrid ABC-PSO Algorithm 
for Effort Estimation of Software 
Projects Using Agile Methodologies 

Journal of Intelligent 
Systems,ISI-ESCI 

 

129  Ha Van Hoang 
Social capital of the family and 
availability of higher education in 
Vietnam 

AD ALTA: Journal of 
interdisciplinary research 

 

130 
Truong Cong Quynh, S. 
Şahinkaya 

 Goldie absolute direct summand 
rings and modules 

Studia Universitatis 
Babeș-Bolyai 
Mathematica 

 

131 Chinh Duc Nguyen 
The construction of age-appropriate 
pedagogies for young learners of 
English in primary schools 

The Language Learning 
Journal 

Q1 

132 
Song Toan Pham Phu, Minh 
Giang Hoang, Takeshi Fujiwara 

Analyzing solid waste management 
practices for the hotel industry 

Global journal of 
Environmental Science 
and Management 

Q4 

133 
Dinh Pham Van, Minh Giang 
Hoang, Song Toan Pham Phu, 
Takeshi Fujiwara 

A new kinetic model for biogas 
production from co-digestion by 
batch mode 

Global journal of 
Environmental Science 
and Management 

Q4 

134 
Dinh Pham Van, Minh Giang 
Hoang, Song Toan Pham Phu, 
Takeshi Fujiwara 

Kinetics of carbon dioxide, methane 
and hydrolysis in co-digestion of food 
and vegetable wastes 

Global journal of 
Environmental Science 
and Management 

Q4 

Tạp chí Scopus 

135 
Dinh Chung, Phan and Thi 
Minh Dung, Tran 

A New Application of Extreemum-
Seeking Algorithm for PMSG-Wind 
turbine via Linear Quadratic 
Regulator 

International Journal of 
Applied Engineering 
Research (IJAER) 

 

136 
N. V. Nguyen, C. H. Nguyen, H. 
P. Hoang and K. T. Huong 

Performance of Single Friction 
Pendulum Bearing for Isolated 
Building Subjected to Seismic.  

International Conference 
on Sustainable 
Development in Civil, 
Urban and Transportation 
Engineering, CUTE2018 

 

http://scv.udn.vn/npqduy/BBao/14756
http://scv.udn.vn/npqduy/BBao/14756
http://scv.udn.vn/npqduy/BBao/14756
http://scv.udn.vn/npqduy/BBao/14756
http://scv.udn.vn/npqduy/BBao/14756
http://scv.udn.vn/npqduy/BBao/14756
http://scv.udn.vn/npqduy/BBao/14756


 71 

 
 

137 
Trong Nguyen Nguyen, Huu 
Hung Huynh, Jean Meunier 

Matching-based depth camera and 
mirrors for 3D reconstruction 

Three-Dimensional 
Imaging, Visualization, 
and Display 

 

138 
Authors: Ngoc Duong Vo, 
Thanh Hao Nguyen, Philippe 
Gourbesville..  

The role of hydropower plant 
reservoir system in flood control. A 
new approach towards the Vu Gia 
Thu Bon river catchment, Vietnam.  

The International Journal 
on Hydropower and 
Dams 

 

139 
Ngoc Phuong Pham, Ahmed 
Toumi, Anaclet Turatsinze 

Effect of Styrene-Butadiene 
Copolymer Coating on Properties of 
Rubberized Cement-Based 
Composites 

RILEM Bookseries  

140 
Duy Q. Nguyen-Phuoc, Richard 
Amoh-Gyimah*, Anh T. P. 
Tran, Tho C. Phan 

Mode Choice among University 
Students to School in Danang, 
Vietnam 

Travel Behaviour and 
Society 

 

141 
Trong Nguyen Nguyen, Huu 
Hung Huynh, Jean Meunier 

Matching-based depth camera and 
mirrors for 3D reconstruction 

Three-Dimensional 
Imaging, Visualization, 
and Display 2018 

 

142 
Lan Phuong Phan, Hung Huu 
Huynh, Hiep Xuan Huynh 

Implicative Rating-based Hybrid 
Recommendation Systems 

International Journal of 
Machine Learning and 
Computing 

 

143 
C.V. Nguyen, P.S Mangat, G. 
Jone 

Effect of Shrinkage Reducing 
Admixture on the Strength and 
Shrinkage of Alkali Activated 
Cementitious Mortar 

IOP Conf. Ser.: Mater. 
Sci. Eng 

 

144 
P.D.Trung, P.T.Quang, 
N.B.Toan, H.P.Hoa, N.T.Phuoc 

The Effectiveness of Rubber 
Absorber in Adjacent Planar 
Structures under Earthquake-
Included Pounding 

International Journal of 
Civil Engineering and 
Technology IJCIET 

 

145 
Duc-HocTran, LongLuong-Duc, 
Minh-TinDuong, Trong-
NhanLe, Anh-DucPham 

Opposition multiple objective 
symbiotic organisms search 
(OMOSOS) for time, cost, quality and 
work continuity tradeoff in repetitive 
projects 

Journal of Computational 
Design and Engineering 

 

146 Pham Cong Thang 
Tree-serial parametric dynamic 
programming with flexible prior 
model for image denoising 

Computer Optics  

147 
Nguyen Thi Thu Ha, Lam Ba 
Hoa 

Evaluating entrepreneurship 
performance in Vietnam through the 
Global Entrepreneurship 
Development Indexapproach 

Journal of Development 
Entrepreneurship,  
Vol.23.No.01 

 

148 
Tzu-Yi Yang, Chin-Mei Chou, 
Yu-Tai Yang and Nguyen Phuc 
Nguyen 

Correlation among the Stocks of 28 
Major Industries in Taiwan and 
Prices of Dubai Crude and Brent 
Crude 

Journal of Private Equity, 
Vol. 21, Iss. 3 

 

149 
Duong Hanh Tien, Adriana 
A.Amaya Rivas and Ying-kai 
Liao 

Examining the influence of customer-
to-customer electronic word-of-mouth 
on purchase intention in social 
networking sites 

Asia Pacific Management 
Review 

 

150 
Thi Bich Thuy Nguyen, Ngoc 
Tuan Chau, Le Xuan Sang Vo 

Applying network analysis in 
assessing stakeholders’ 
collaboration for sustainable tourism 
development: 
a case study at Danang, Vietnam 

International Journal of 
Tourism Policy 

 

151 Ngoc Tuan Chau, Hepu Deng 
Critical Determinants for Mobile 
Commerce Adoption in Vietnamese 
SMEs: A Conceptual Framework 

Procedia Computer 
Science, 138(2018) 

 

152 Thi Xuan Trang Nguyen 

Corporate governance and 
conglomerate diversification strategy 
– evidence from 
Vietnam 

International Journal of 
Emerging Markets, Vol. 
13 Issue: 6 

 

153 
Tran Van An and Luong Quoc 
Tuyen 

Cauchy sn-symmetric spaces with a 
cs-network (cs*-network) having 
property σ-(P) 

Topology Proceedings  

154 
 
Truong Cong Quynh, M. T. 
Kosan, L. V. Thuyet 

On Automorphism-Invariant Rings 
with Chain Conditions, accepted 
2018 

Vietnam Journal of 
Mathematics 

 



 72 

155 Nguyen Van Sang  

The British-American Diplomacy in 
searching for the Northeast boundary 
in Maine and New Brunswick, 1820-
1846 

 Analele Universităţii din 
Craiova. Istorie, 2 (34), 
35-48, Q2,  

 

156 

Nguyen Viet Anh, Duong Ngoc 
Son, Nguyen Thi Thu Ha, 
Sergey Kuznetsov, Nguyen 
Tran Quoc Vinh 

A method for determining information 
diffusion cascades on social 
networks 

Eastern-European 
Journal of Enterprise 
Technologies (Scopus) 
ISSN (print) 1729-3774, 
ISSN (on-line) 1729-4061 

 

157 Ngo Thi Hien Trang 

The use of pictures in English 
speaking classes for pupils at 
DANANG primary schools: reality 
and solutions 

ASIAN EFL Journal Q2 

158 
Nguyen Van Long, Ngo Quang 
Minh Hai 
 

English as a Medium of Instruction: A 
Case Study at a Gifted High School 
in Vietnam 

THE JOURNAL OF ASIA 
TEFL 

 

159 

Pham Thi Thu Huong, Nguyen 
Van Long 
 
 
 

How effective are EFL software 
programs for English learning in 
Vietnamese higher education 
context? 

OPCIÓN  

160 
Thang Hoang, Thi Hai-Van 
Nguyen, Yaojung Shiao 

Simulation of intelligent merging 
control for Personal Rapid Transit 

https://www.scopus.com  

161 
H-T. Bui, L-V. Nguyen, K. 
Debray, Q-B. Tao, P. Lestriez 

Modeling and experimental of the 
mechanical behavior of seat cushion 
for wheelchair users 

IOP Conf. Series: 
Materials Science and 
Engineering 

 

162 
H-T. Bui, D. Pradon, P. 
Lestriez, K. Debray, R. Taiar 

The prevention of pressure ulcers: 
biomechanical modelization and 
simulation of human seat cushion 
contributions 

Springer as Lecture 
Notes in Mechanical 
Engineering 

 

163 
H-T. Bui, P. Lestriez, K. 
Debray, D. Pradon, R. Taiar, 

Biomechanical modeling of medical 
seat cushion and human buttock-
tissue to prevent pressure ulcers 

Russian Journal of 
Biomechanics 

SCOPUS
-Q4; 
IF=0.128 

164 

H-T. Bui, P. Lestriez, T-N.P. 
Nguyen, L-V. Nguyen, Q-B. 
Tao, K. Debray, H-V.T. Nguyen 
and R. Taiar 

The Evaluation of the Interaction 
Between Human Buttocks Thighs 
and Wheelchair Seat Cushion to 
Prevent Pressure Ulcers Using Finite 
Element Analysis 

Advances in Intelligent 
Systems and Computing 

SCOPUS
-Q4; 
IF=0.48 

165 
Chao-Lung Hwang, Duy-Hai 
Vo, Mitiku DamtieYehualaw, 
Vu-An Tran 

Strength development and 
microstructure of alkali-activated 
slag-MgO in air curing condition 

MATEC Web of  
Conferences 

 

166 
Song Toan Pham Phu, Takeshi 
Fujiwara, Van Dinh Pham, Hoa 
Kieu Thi 

Waste Recycling System for a 
Tourism City in Vietnam: Situation 
and Sustainable Strategy Approach – 
Case Study in Hoi An City - Vietnam 

IOP Conf. Series: Earth 
and Environmental 
Science 

 

167 
Van Dinh Pham, Takeshi 
Fujiwara, Song Toan Pham 
Phu, Minh Giang Hoang 

Kinetic of Biogas Production in Co-
Digestion of Vegetable Waste, 
House Dung, and Sludge by Batch 
Reactors 

IOP Conf. Series: Earth 
and Environmental 
Science 

 

168 
Le Ha Nhu Thao, Doan Ngoc 
Phi Anh, Jólan Velencei 

Measuring Coprorate Social 
Performance 

Serbian Journal of 
Management 

 

169 
Nguyễn Văn Bình, Huỳnh Công 
Pháp 

An English-Vietnamese Translation 
System Using Artificial Intelligence 
Approach 
 

Lecture Notes in 
Computer Science, vol 
10751. Springer 
 

 

170 
Tri Minh Huynh, Vu The Tran, 
Hung Huu Huynh, Hiep Xuan 
Huynh 

Item-based collaborative filtering in 
the multi-criteria recommender 
system with ordered weighted 
averaging operator on sparse 
datasets 

The International 
Conference on 
Information and 
Communication 
Technology and Digital 
Convergence Business 
(ISSN: 0973-7006) 

 

171 
Tri Minh Huynh, Vu The Tran, 
Hung Huu Huynh, Hiep Xuan 
Huynh 

Solution for Ordered Weighted 
Averaging Operator for Making in 
The Interaction Multi-Criteria 
Decision in User-Based Collaborative 
Filtering Recommender System 

International Journal of 
Machine Learning and 
Computing (IJMLC); 
 
(ISSN 2010-3700) 
 

 

https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/7926781/
https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/7926781/
https://www.researchgate.net/profile/Chao_Lung_Hwang
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S095006181831804X#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S095006181831804X#!


 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Tin các cơ sở giáo dục đại học thành viên  
 

     (Trang 09-13) 
      

 

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



 

 

 

www.udn.vn 
 

 

 

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2018 

http://www.udn.vn/

	Phần II - 2017 - Toàn cảnh hệ thống - 6

