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Đại học Đà Nẵng “Vinh danh Thủ khoa và Sinh viên xuất sắc - 2012” 
 

Đại học Đà Nẵng là một trong ba đại học vùng nằm trong mười lăm trường đại học 
trọng điểm Quốc gia; là đại học đa ngành, đa cấp và là một trung tâm khoa học công 
nghệ, xã hội nhân văn thu hút đông đảo tài năng của khu vực miền Trung - Tây Nguyên. 
Với tám trường thành viên và đơn vị trực thuộc gồm: Trường Đại học Bách khoa (một 
trong ba Trường Đại học Bách khoa đào tạo kỹ thuật và công nghệ hàng đầu của cả 
nước), Trường Đại học Kinh tế, Trường Đại học Sư phạm, Trường Đại học Ngoại ngữ, 
Trường Cao đẳng Công nghệ (sẽ nâng cấp thành Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật), 
Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin (sẽ nâng cấp thành Trường Đại học Công nghệ 
Thông tin và Truyền thông), Phân hiệu tại Kontum và Khoa Y Dược. 

 
PGS.TS. Trần Văn Nam - Giám đốc Đại học Đà Nẵng trao Giấy khen và tặng hoa cho 
các sinh viên tốt nghiệp Xuất sắc của Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng 

 

Sinh viên Đại học Đà Nẵng luôn có truyền thống cần cù, vượt khó và hiếu học. Đại 
học Đà Nẵng có một bề dày và truyền thống gần 40 năm xây dựng và phát triển (kể từ khi  
các trường thành viên Đại học Bách khoa được thành lập năm 1975) được hun đúc, thắp 
sáng bởi những tài năng sinh viên đạt nhiều giải thưởng trong nghiên cứu khoa học và 
công nghệ trong nước và quốc tế, thành tích cao trong các cuộc thi ROBOCON (Vô địch 
Việt Nam 2007, Á quân 2011…), Olympic Tin học, các môn Khoa học tự nhiên và xã hội 
nhân văn, các cuộc thi Ý tưởng sáng tạo trẻ, SV 96 (Á quân Việt Nam - 1996), SV 2000 
(Á quân Việt Nam - 2000). Những sinh viên tài năng ngày nào giờ đây nhiều thế hệ đã trở 
thành những nhà lãnh đạo, nhà quản lý, nhà khoa học, doanh nhân, nhà giáo… có tên tuổi, 
uy tín, đảm nhận những trọng trách trong xã hội. Chính đội ngũ cựu sinh viên này lại tiếp 
tục trải rộng những con đường thênh thang của niềm say mê tri thức, thúc đẩy những thế 
hệ sinh viên hôm nay kế tục và tiếp bước hành trang đi tới tương lai.  
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Chiến lược phát triển của Đại học Đà Nẵng là nỗ lực phấn đấu trở thành Đại học 
định hướng nghiên cứu vào năm 2015 vào thực sự trở thành Đại học nghiên cứu vào năm 
2020. Để đạt được mục tiêu ấy, Đại học Đà Nẵng với quy mô hơn 90.000 sinh viên, học 
viên cao học và nghiên cứu sinh luôn coi trọng mục tiêu hàng đầu là thu hút, bồi dưỡng và 
phát triển được ngày càng đông đảo tài năng đóng góp cho sự nghiệp đào tạo nguồn nhân 
lực và nhân tài cho sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa của khu vực Miền Trung Tây 
nguyên. PGS.TS. Trần Văn Nam, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đại học Đà 
nẵng đã cho chúng tôi biết: “Những cơ hội và thách thức phía trước đang chờ đón các bạn 
tân sinh viên Miền Trung Tây nguyên tại Đại học Đà Nẵng, các tân sinh viên có điểm thi 
đại học từ 27 điểm trở lên được miễn hoàn toàn học phí, phí ký túc xá, được ưu tiên tự do 
chọn ngành đào tạo, được tuyển chọn tham gia các Chương trình đào tạo tiên tiến, chất 
lượng cao của Đại học Đà Nẵng liên kết với các Trường Đại học tiên tiến hàng đầu thế 
giới của Hoa Kỳ, Nhật Bản, Pháp, Anh… và trong tương lai rất gần, các dự án lớn, các 
nhóm TRT (Teaching Reseach Team) của các nhà khoa học, các giảng viên và sinh viên 
tài năng lại có thêm những thành viên mới đến góp sức… và những “sân chơi” mới, sáng 
tạo của Đại học Đà Nẵng luôn rộng mở phía trước các bạn… Tất cả những gì tốt đẹp nhất 
luôn được Đại học Đà Nẵng dành cho sinh viên tài năng, xuất sắc, “Vì thực sự đó là nơi 
hun đúc tài năng và trí tuệ hàng đầu của khu vực Miền Trung và Tây Nguyên”. 

 

Giữa những ngày cuối thu vàng nắng, trong không khí phấn khởi, sôi nổi bước vào 
năm học mới và đón tân sinh viên mới, Đại học Đà Nẵng lại trang trọng tổ chức “Vinh 
danh Thủ khoa và Sinh viên xuất sắc - ĐHĐN năm 2012”  để cùng xã hội vinh danh, 
ghi nhận những nỗ lực của các bạn sinh viên Thủ khoa, sinh viên tài năng, xuất sắc trong 
kỳ thi tuyển sinh Đại học, Cao đẳng năm 2012, tự hào với sự lựa chọn trở thành thành 
viên của  gia đình lớn - Đại học Đà Nẵng. Trong Lễ vinh danh lần này, có hơn 50 sinh 
viên Thủ khoa, sinh viên xuất sắc tiêu biểu trong tổng số 1000 sinh viên ưu tú được vinh 
danh và nhận thưởng những học bổng giá trị từ Đại học Đà Nẵng và các doanh nghiệp: 
Quỹ Tương lai Việt (03 suất, mỗi suất trị giá 20 triệu đồng/năm học), Quỹ Văn hóa Việt 
Nam Kumho-Asiana (10 suất, mỗi suất trị giá 200USD/suất), Quỹ “Sài gòn Co.op Mart, 
Chắp cánh tương lai” (10 suất, mỗi suất trị giá 5 triệu đồng/suất), Quỹ Học bổng của 
Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), Chi nhánh Hải Vân (08 suất, mỗi suất 
trị giá 2 triệu đồng/suất)… cùng các phần thưởng của các đơn vị tham gia tài trợ và bảo 
trợ học bổng khác: Công ty Thông tin di động – Chi nhánh Đà Nẵng  (đơn vị tài trợ 
chính), Ngân hàng liên doanh Việt Nga (VR Bank), Công ty liên doanh TNHH KFC Việt 
Nam (đồng tài trợ)… Lễ “Vinh danh thủ khoa và sinh viên xuất sắc” sẽ mở đầu cho 
Chương trình và Đêm Gala “Tỏa sáng Sao Trạng nguyên và giao lưu với doanh nghiệp” 
thu hút hàng trăm sinh viên từ các trường của Đại học Đà Nẵng và trên địa bản Thành phố 
Đà Nẵng cùng các doanh nhân hàng đầu của khu vực Miền Trung Tây Nguyên và các 
nhóm nhạc, nhóm nhảy và giọng cả trẻ biểu diễn, giao lưu sẽ khép lại một Chương trình 
thiết thực và ý nghĩa dành cho sinh viên Đại học Đà Nẵng như món quà gửi đến các bạn 
nhân mùa khai giảng. 
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