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          Năm 2016 là năm đầu tiên Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) 
thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng,  Nghị quyết 
Đại hội Đảng bộ Thành phố Đà Nẵng lần thứ XXI, Nghị quyết 
Đại hội Đảng bộ ĐHĐN lần thứ V, tiếp tục thực hiện Nghị quyết 
số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào 
tạo, đáp ứng yêu cầu CNH-HĐH trong điều kiện kinh tế thị 
trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế. Trong năm qua, 
ĐHĐN đã đạt được những thành tựu quan trọng, nổi bật trên 
tất cả các lĩnh vực công tác: Đào tạo - Đảm bảo chất lượng và 
Kiểm định giáo dục, Nghiên cứu khoa học và chuyển giao 
công nghệ, Tổ chức cán bộ, Cơ sở vật chất, Kế hoạch tài 
chính, Hợp tác quốc tế, Thanh tra, pháp chế và thi đua, Công 

tác học sinh, sinh viên và cựu sinh viên... Tiếp tục khẳng định vị thế và sức mạnh của toàn hệ thống đại 
học vùng thống nhất, gắn kết chặt chẽ, hiệu quả các cơ sở giáo dục đại học, đơn vị thành viên đồng thời 
phát huy quyền tự chủ, sáng tạo và lợi thế, đặc thù của mỗi đơn vị đóng góp vào thành tựu chung. Thành 
công của năm 2016 không chỉ dừng lại ở những con số, minh chứng sự phát triển về quy mô, chất lượng 
và hiệu quả sâu, rộng của ĐHĐN mà còn thể hiện ở những mô hình, giải pháp đột phá về quản trị đại học 
gắn liền với đảm bảo, kiểm định chất lượng giáo dục và hội nhập quốc tế để thực sự xứng tầm đại học 
vùng trọng điểm Quốc gia, nỗ lực hiện thực hóa một đại học định hướng nghiên cứu hàng đầu Việt Nam, 
nằm trong TOP 100 trường đại học hàng đầu Châu Á.  

 
 

  Thay mặt lãnh đạo ĐHĐN, tôi trân trọng cám ơn, ghi nhận, đánh giá cao sự đoàn kết, đồng thuận, 
đóng góp trí tuệ và không ngừng sáng tạo, cống hiến của gần 2400 cán bộ, giảng viên, các nhà khoa học 
và hơn 61.000 sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh dưới sự lãnh đạo sâu sát, toàn diện và 
hiệu quả của Đảng ủy, Ban Giám đốc và Hội đồng đại học vùng cùng với các Đảng ủy, Ban Giám hiệu, 
Hội đồng trường của 11 cơ sở giáo dục đại học thành viên và đơn vị trực thuộc; Trân trọng tri ân sự quan 
tâm, lãnh đạo trực tiếp, sâu sát và toàn diện của lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo, sự chỉ đạo, ủng hộ, 
giúp đỡ, hợp tác chặt chẽ từ các các Bộ, ngành và các tỉnh, thành của khu vực Miền Trung Tây nguyên 
cũng như cả nước, đặc biệt là Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố Đà Nẵng, thành phố “đáng 
sống, an bình” đang kỷ niệm 20 năm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương (1997-2017) đã luôn tin 
yêu, đồng hành với mỗi chặng đường phát triển của ĐHĐN hơn 20 năm qua và nhiều năm trước đó... 

 

              “Năm APEC - Đà Nẵng, Việt Nam - 2017”, 
trước ngưỡng cửa của cuộc cách mạng kỹ thuật công nghệ lần 
thứ IV và bùng nổ của kỷ nguyên số, ĐHĐN xác định rõ những 
mục tiêu và giải pháp chiến lược, đó là: Tiếp tục đổi mới và 
không ngừng hoàn thiện mô hình quản trị đại học (đa cấp, đa 
lĩnh vực, đa ngành) tiên tiến, hiệu quả; Phát huy tối đa lợi thế, 
sức mạnh thống nhất của toàn hệ thống; Nâng cao hiệu quả 
và cam kết đảm bảo chất lượng mọi hoạt động trở thành giá trị 
“sống còn” mang bản sắc ĐHĐN; Khơi nguồn cảm hứng, sáng 
tạo từ thế mạnh và tiềm năng của mỗi cơ sở giáo dục đại học, 
đơn vị thành viên; bứt phá quyết liệt hơn nữa trên lộ trình “tự 
chủ” đại học và hội nhập toàn cầu... Tạo nền tảng phát triển 
bền vững cho một đại học định hướng nghiên cứu hàng đầu 

Việt Nam đang từng bước khẳng định đẳng cấp và thứ hạng trên bản đồ giáo dục đại học khu vực và thế 
giới. Với niềm tin và quyết tâm cao; bằng trí tuệ, tâm huyết, “tự chủ và trách nhiệm” của mỗi cá nhân, đơn 
vị, nhất định chúng ta sẽ hoàn thành được những mục tiêu của năm 2017, “tăng tốc” trên hành trình hội 
nhập, phát triển như sứ mệnh cao cả mà ĐHĐN luôn tự hào “là nơi hun đúc trí tuệ, tài năng, Vì sự phát 
triển của Miền Trung Tây nguyên và cả nước”.. Đông qua rồi, Xuân đang tới... 
 

                 Chào năm mới - 2017 với những lời chúc tốt đẹp nhất ! 
 
 
 

 
 
 
 

               NGUT. GS.TS. Trần Văn Nam 
                                     

                   
 
 

 Thông điệp chào 2017  
 

  BÍ THƯ ĐẢNG ỦY - CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG ĐẠI HỌC VÙNG 
GIÁM ĐỐC ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG 
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      Đại học Đà Nẵng có sứ mạng 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. 

 
 
 
      Đại học Đà Nẵng sẽ là một trong 
những trường 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 và triển 
khai ứng dụng mang tầm quốc gia và 
quốc tế. 
 
 
 
 
      Đại học Đà Nẵng phát triển theo định hướng đại học nghiên cứu ứng dụng có uy tín, được 
kiểm định chất lượng đào tạo và được xếp hạng trong hệ thống đại học khu vực Châu Á - Thái 
Bình Dương và trên thế giới. 
 
      Chất lượng: Luôn được đặt lên hàng đầu trong mọi hoạt động. 
 
 

      Phục vụ cộng đồng: 
      Các hoạt động đào tạo và nghiên cứu phục vụ cho cộng đồng và lợi ích xã hội. 
      Giảng viên, sinh viên và đội ngũ cán bộ nhân viên Đại học Đà Nẵng tham gia tích cực các  
      hoạt động cộng đồng. 
 
 

      Chuyên nghiệp và hiệu quả: 
      Đội ngũ chuyên nghiệp với khả năng thực hiện thành thạo công việc giảng dạy, nghiên cứu. 
      Tổ chức đào tạo, nghiên cứu một cách hiệu quả. 
 

      Sáng tạo và thân thiện: 
      Tư duy sáng tạo được thể hiện với tinh thần đổi mới cách nghĩ, cách làm, biến thách thức  
      thành cơ hội. Môi trường làm việc và học tập thân thiện với thái độ hợp tác, tôn trọng  
      lẫn nhau để cùng đạt mục tiêu. 
 

 

    ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG 
 

    THE UNIVERSITY OF DANANG 

§ Sứ mạng 

§ Tầm nhìn 
§  

§ Giá trị cốt lõi 

“Nơi hun đúc trí tuệ và tài năng, Vì sự phát triển của Miền Trung - Tây Nguyên và cả nước” 
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     Mục tiêu chiến lược của Đại học Đà Nẵng là xây dựng một đại học vùng thống nhất bao gồm nhiều 
trường đại học và các đơn vị thành viên dựa trên mô hình quản trị đại học tiên tiến; là đại học đa cấp, 
đa ngành, đa lĩnh vực với 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 khu vực miền Trung - Tây Nguyên và cả 
nước; là trung tâm nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ 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; tham gia các hệ thống kiểm định, xếp hạng các trường đại học trong nước và quốc tế để 
Đại học Đà Nẵng luôn nằm trong nhóm đầu các trường đại học trong nước và khu vực. 

 
 
 
 
 

 

§ Mục tiêu chiến lược 

Trường Đại học Bách khoa  

Trường Đại học Kinh tế 

Trường Đại học Sư phạm 

Trường Đại học Ngoại ngữ 

Trường Cao đẳng Công nghệ 

Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin 

Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kontum 

Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt - Anh 

Khoa Y - Dược  

Khoa Đào tạo Quốc tế 

Khoa Giáo dục Thể chất 
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        BAN GIÁM ĐỐC ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG (2015-2020) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
 

       PGS.TS. Ngô Văn Dưỡng 
              Phó Giám đốc ĐHĐN 

  
    

 

                       GS.TS. Trần Văn Nam 
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Đại học Vùng  

Giám đốc Đại học Đà Nẵng 
    

 

 PGS.TS. Nguyễn Ngọc Vũ 
        Phó Giám đốc ĐHĐN 
    

 

     PGS.TS. Đoàn Quang Vinh 
          Phó Bí thư Đảng ủy ĐHĐN 
              Phó Giám đốc ĐHĐN 
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        SƠ ĐỒ TỔ CHỨC ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
 

 

HỘI ĐỒNG ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG 

 
 

 

BAN GIÁM ĐỐC 
ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG 

 
 

HỘI ĐỒNG KHOA HỌC  
VÀ ĐÀO TẠO 

 

HỘI ĐỒNG ĐẢM BẢO 
CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC 

 

ĐẢNG ỦY ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG 

 

VĂN PHÒNG ĐHĐN 
BAN TỔ CHỨC CÁN BỘ 
BAN KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH 
BAN ĐÀO TẠO 
BAN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ & MÔI TRƯỜNG 
BAN ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC 
BAN CƠ SỞ VẬT CHẤT 
BAN HỢP TÁC QUỐC TẾ 
BAN CÔNG TÁC HSSV 
BAN THANH TRA 
BAN PHÁP CHẾ VÀ THI ĐUA  

 
 
 

CÔNG ĐOÀN ĐHĐN 
ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH ĐHĐN 
HỘI SINH VIÊN ĐHĐN 
HỘI CỰU GIÁO CHỨC  
HỘI CỰU CHIẾN BINH 
HỘI CHỮ THẬP ĐỎ 
CHI HỘI NỮ TRI THỨC 
 
 

 
 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA  
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ  
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM  
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ  
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ  
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 
PHÂN HIỆU ĐHĐN TẠI KONTUM 
VIỆN NGHIÊN CỨU VÀ ĐÀO TẠO VIỆT – ANH  
KHOA Y DƯỢC 
KHOA ĐÀO TẠO QUỐC TẾ 
KHOA GIÁO DỤC THỂ CHẤT 
 
 

 

TRUNG TÂM  ĐÀO TẠO THƯỜNG XUYÊN 
TRUNG TÂM  PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM 
TRUNG TÂM  KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC 
TRUNG TÂM  NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN VIỆC LÀM 
                       DU HỌC TỰ TÚC 
TRUNG TÂM THÔNG TIN HỌC LIỆU 
TRUNG TÂM THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 
TRUNG TÂM Y KHOA 
TRUNG TÂM THẾ THAO 
TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ  

 

 

HỘI ĐỒNG CHỨC DANH 
GIÁO SƯ CƠ SỞ 
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THÀNH TÍCH TIÊU BIỂU - 2016  
 

      
 

 

Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ Thi đua cho Trường Cao đẳng Công nghệ, ĐHĐN (Hình 1) và Bằng khen cho Ban Kế hoạch Tài chính, 
ĐHĐN và Khoa Hóa Trường ĐH Bách khoa, ĐHĐN; 
Thủ tướng tặng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua toàn quốc” cho GS.TS Lê Kim Hùng, Hiệu trưởng Trường ĐH Bách khoa (Hình 2) 
Bộ GD&ĐT tặng Cờ thi đua cho 02 Trường ĐH Bách khoa và ĐH Kinh tế đã có thành tích xuất sắc trong năm học 2015-2016 (Hình 
3), tặng Cờ thi đua cho 12 tập thể đơn vị tiêu biểu xuất sắc phong trào thi đua năm học 2015-2016 và tặng Bằng khen cho 03 Trường 
ĐH Sư phạm, ĐH Ngoại ngữ,CĐ Công nghệ có thành tích xuất sắc năm học 2015-2016; 
Hội Sinh viên ĐHĐN được tặng Cờ đơn vị xuất sắc tiêu biểu của TW Hội Sinh viên Việt Nam (Hình 4) 
ĐHĐN là đại học vùng đầu tiên trong cả nước có tất cả các trường đại học thành viên ( ĐH Sư phạm,  ĐH Bách khoa, ĐH Kinh tế và  
ĐH Ngoại ngữ) đã kiểm định và được cấp Chứng nhận công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục Quốc gia (Hình 5) 
 
 

3 4 

2 1 

5 
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THÀNH TỰU NỔI BẬT - 2016  
 

      
 

1 

2 

3 

       Năm 2016 khép lại với những thành tựu nổi bật của Đại học Đà Nẵng như: Số lượng giảng viên có 
trình độ Tiến sĩ tăng nhanh; 100% trường đại học thành viên đã được kiểm định và được công nhận đạt 
tiêu chuẩn chất lượng giáo dục Quốc gia; Khoa học công nghệ phát triển mạnh mẽ với 69 giáo trình, 
844 bài báo khoa học (trong đó có 60 bài  ISI, 26 bài Scopus); Hợp tác quốc tế sâu rộng, có nhiều dự 
án quốc tế lớn như: ERASMUS, USAID..; Phát triển được 25 chương trình đào tạo chất lượng cao; 
Sinh viên ĐHĐN đạt nhiều giải thưởng quốc gia và quốc tế; Cơ sở vật chất được đầu tư mạnh mẽ, khởi 
công xây dựng nhiều dự án công trình trọng điểm… Những thành tựu đáng ghi nhận này là thành quả 
phấn đấu không ngừng của đội ngũ cán bộ viên chức và học sinh, sinh viên, học viên cao học, nghiên 
cứu sinh, thực tập sinh…, tạo nên bước phát triển mới của ĐHĐN trên mọi lĩnh vực và từng bước đưa 
ĐHĐN trở thành đại học định hướng nghiên cứu, có thể đánh giá top những thành tựu nổi bật như sau : 
 

 

1. 26,17% giảng viên có trình độ Tiến sĩ, vượt chỉ tiêu (25%) trước thời hạn 04 năm  
    Để tăng cường đội ngũ cán bộ giảng dạy đủ sức đảm đương nhiệm vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học 
theo định hướng đại học nghiên cứu, ĐHĐN đã có những quyết sách, chủ trương cử các cán bộ, viên chức 
đi học tập, bồi dưỡng chuyên sâu ở nước ngoài. Đến nay, đội ngũ giảng viên của ĐHĐN đạt tỷ lệ 26,17% 
giảng viên có trình độ Tiến sĩ, vượt chỉ tiêu trước thời hạn 04 năm (trong đó Trường ĐH Bách khoa đạt tỷ lệ   
41,1% (bao gồm các TS ở Cơ quan ĐHĐN sinh hoạt chuyên môn tại Trường ĐH Bách khoa), Trường ĐH 
Kinh tế và Trường ĐH Sư phạm đạt tỷ lệ gần 30% TS). Năm 2016, ĐHĐN vinh dự có thêm 13 Phó Giáo sư 
và 43 Tiến sĩ (Hình 1 - GS.TS. Trần Văn Nam vinh danh và chúc mừng 13 tân PGS). 
 

2. Thành lập 03 đơn vị mới có ý nghĩa đối với sự phát triển bền vững của ĐHĐN 
§ Trung tâm Kiểm định Chất lượng Giáo dục ĐHĐN: Ngày 05/3/2016, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT, GS.TSKH. 

Bùi Văn Ga đã trao Quyết định cấp phép cho Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục ĐHĐN (Hình 2) 
§ Trung tâm Y khoa ĐHĐN:  Chính thức đi vào hoạt động ngày 16/10/2016. Trung tâm là mô hình Viện 

(bệnh viện, trung tâm y khoa) - Trường (cơ sở đào tạo) góp phần vào nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu là đào 
tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, cùng với các cơ sở y tế trên địa bàn Đà Nẵng đáp ứng 
nhu cầu chăm sóc và bảo vệ sức khỏe của nhân dân, cán bộ viên chức, giảng viên, sinh viên ĐHĐN, nâng 
cao chất lượng đào tạo và học hiệu Khoa Y Dược - ĐHĐN. (Hình 3 - Lễ khai trương Trung tâm Y Khoa) 

§ Trung tâm Thông tin và Truyền thông: Thành lập ngày 01/12/2016 theo yêu cầu phát triển của ĐHĐN. 

1 

2 3 



 

    Annual Report 2016 8 

 
       

 

    THÀNH TỰU NỔI BẬT - 2016  
 

      
 

3 

3. Trường Đại học Kinh tế - ĐHĐN là trường đại học đầu tiên của Miền Trung - Tây Nguyên 
và đại học vùng trong cả nước được phê duyệt đổi mới hoạt động theo mô hình tự chủ: 
Ngày 28/12/2016, Trường Đại học Kinh tế - ĐHĐN đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đổi mới 
cơ chế hoạt động trở thành trường đại học đầu tiên của miền Trung - Tây Nguyên và là đơn vị thứ 16 được 
thí điểm mô hình tự chủ đại học. (Hình 1 – Trường Đại học Kinh tế - ĐHĐN) 
 
 

4. ĐHĐN là đại học vùng đầu tiên hoàn thành kiểm định chất lượng giáo dục quốc gia (100% 
trường đại học thành viên đã kiểm định và được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục Quốc gia) 
Tháng 04/2016, Trường Đại học Sư phạm - ĐHĐN là trường đại học đầu tiên trong cả nước được đánh giá 
và cấp Chứng nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng Quốc gia bởi một tổ chức kiểm định chất lượng độc lập 
(Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội). Đến tháng 10/2016, ba trường thành 
viên của ĐHĐN gồm: Trường Đại học Bách khoa, Trường Đại học Kinh tế và Trường Đại học Ngoại ngữ 
tiếp tục được cấp Chứng nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục Quốc gia. Như vậy, ĐHĐN đã trở thành 
đại học vùng đầu tiên tại Việt Nam có 4/4 trường đại học thành viên hoàn thành kiểm định chất lượng giáo 
dục đại học. 
 

4 

3 
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5. Kiểm định chất lượng chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn quốc tế 
 
 

Bên cạnh các cơ sở giáo dục đạt chuẩn chất lượng giáo dục quốc gia, ĐHĐN hiện có 03 chương trình đào 
tạo chất lượng cao PFIEV được kiểm định công nhận đạt tiêu chuẩn Châu Âu CTI, có 02 chương trình đào 
tạo tiên tiến được kiểm định theo tiêu chuẩn AUN-QA và vinh dự được công nhận đạt chất lượng hàng đầu 
khu vực Đông Nam Á và cũng là năm đầu tiên ĐHĐN có chuyên gia tham gia kiểm định chất lượng chương 
trình đào tạo của các nước khác trong khu vực Đông Nam Á theo tiêu chuẩn AUN-QA. 
 

Hình 5 - Đoàn Đánh giá ngoài AUN-QA tiến hành kiểm định chất lượng giáo dục đối với 02 Chương trình 
Tiên tiến: Chương trình Tiên tiến ngành Điện tử - Viễn thông (Advanced Program in Electronic and 
Communication Engineering) và Chương trình Tiên tiến ngành Hệ thống nhúng (Advanced Program in 
Embedded Systems) theo bộ tiêu chuẩn của “Hệ thống đảm bảo chất lượng các trường đại học Đông Nam 
Á” (ASEAN University Network -Quality Assurance, viết tắt là AUN-QA) của Trường ĐH Bách khoa - ĐHĐN 
 
 

6. Khoa học công nghệ phát triển mạnh mẽ  
Năm 2016, hoạt động khoa học công nghệ được đầu tư và phát triển mạnh mẽ với hơn 26 tỷ đồng cho các 
đề tài NCKH các cấp, 33 tỷ đồng chuyển giao công nghệ và công bố 822 bài báo khoa học (60 bài trong hệ 
thống ISI và 26 bài Scopus), tổ chức nhiều hội nghị khoa học quốc gia và quốc tế có uy tín.  
 

7. Hợp tác quốc tế sâu rộng và có nhiều dự án quốc tế lớn 
Hoạt động hợp tác quốc tế ngày càng phát triển sâu rộng, ĐHĐN đang phối hợp thực hiện 14 dự án quốc 
tế với tổng kinh phí gần 6 triệu Euro, trong đó tiêu biểu là 02 dự án Châu Âu - ERASMUS+ và của Cơ quan 
Phát triển Hoa Kỳ - USAID. Hình 6 - Khởi động Dự án HUB4GROWTH (Heightening University - Business 
partnerships for smart and sustainable Growth in Asia) trong khuôn khổ dự án ERASMUS+ (19-21/9/2016). 
 

6 
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9. Sinh viên ĐHĐN nhận được nhiều giải thưởng quốc gia và quốc tế 
 

Ngoài những thành tích xuất sắc trong học tập, nghiên cứu và những dấu ấn trong phong trào Đoàn - Hội, 
sinh viên ĐHĐN nhận được nhiều giải thưởng quốc gia và quốc tế, tiêu biểu là 05 Giải thưởng Ý tưởng 
khởi nghiệp, Á Quân Siêu thủ lĩnh, Giải ba Lập trình Quốc tế ACM/ICPC Châu Á và Giải Nhì ACM/ICPC 
Toàn quốc, Giải Nhất và Giải Nhì Cuộc thi Sinh viên nghiên cứu khoa học Toàn quốc lần thứ IV các trường 
Đại học kinh tế và quản trị kinh doanh, Giải Nhì Olympic Kinh tế lượng và ứng dụng… hàng trăm sinh viên 
trao đổi học tập ở nước ngoài. Huy động hơn 4,5 tỷ đồng học bổng (ngoài quỹ học phí) cho sinh viên… 
 

10. Cơ sở vật chất được đầu tư mạnh, khởi công xây dựng nhiều dự án lớn 
Trong năm 2016, ĐHĐN đã khởi công xây dựng nhiều dự án trọng điểm với tổng giá trị trên 300 tỷ đồng.  
Hình 8 - Phối cảnh công trình thi công xây lắp nhà làm việc, học tập, thực hành, thí nghiệm và các hạng 
mục phụ trợ thuộc Dự án đầu tư xây dựng ĐHĐN giai đoạn III. 
 

 

8. Chất lượng đào tạo tiếp tục được nâng cao 
 

    Công tác đào tạo luôn được chú trọng. Trong năm 2016, ĐHĐN đã phát triển được 25 chương trình đào 
tạo chất lượng cao, 70% chuyên ngành có đào tạo sau đại học, tỷ lệ số học viên SĐH đạt 18% so với sinh 
viên đại học. Hình 7 - Lễ trao bằng tốt nghiệp Tiến sĩ và Thạc sĩ đợt  2 năm 2016 (đợt này có 05 nghiên cứu 
sinh được cấp bằng Tiến sĩ và 734 học viên cao học được cấp bằng Thạc sĩ). 
 
 

7
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 1. Chiều ngày 05/05/2016, đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Chủ tịch Hội 

đồng lý luận Trung ương về thăm cán bộ viên chức, giảng viên và sinh viên ĐHĐN, cùng đi có các đồng chí 
Nguyễn Xuân Anh, UV BCH Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Đà Nẵng; đồng chí Võ Công 
Trí, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy và đồng chí Huỳnh Đức Thơ, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng. 

 

 2. Chiều ngày 24/09/2016, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam về thăm và làm việc với lãnh đạo ĐHĐN. 
 

 3. Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc ĐHĐN nhiệm kỳ 2015-2020 (ngày 10/10/2016 đối với PGS.TS. 
Đoàn Quang Vinh và PGS.TS. Ngô Văn Dưỡng; ngày 07/12/2016 đối với PGS.TS.Nguyễn  Ngọc Vũ). Ban Giám 
đốc ĐHĐN nhiệm kỳ 2015-2020  (từ trái qua phải: Giám đốc ĐHĐN - GS.TS. Trần Văn Nam, các Phó Giám đốc 
ĐHĐN:  PGS.TS.Nguyễn Ngọc Vũ- PGS.TS.Đoàn Quang Vinh- PGS.TS. Ngô Văn Dưỡng). 

 

 4. Ngày 8/4/2016, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội trao Chứng nhận công 
nhận kiểm định đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục Quốc gia cho Trường Đại học Sư phạm - ĐHĐN (vinh dự là 
trường đại học đầu tiên trong cả nước đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục Quốc gia). Ngày 16/10/2016, 03 trường 
đại học thành viên của ĐHĐN gồm: Trường ĐH Bách Khoa, Trường ĐH Kinh tế và Trường ĐH Ngoại ngữ tiếp tục 
được trao Chứng nhận công nhận kiểm định và đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục Quốc gia. ĐHĐN vinh dự là 
đại học vùng đầu tiên hoàn thành kiểm định chất lượng giáo dục Quốc gia, khẳng định “học hiệu” và cam kết đảm 
bảo chất lượng đối với toàn xã hội. 

 

 5. Ngày 26-7, Đại học Đà Nẵng tổ chức lễ phong tặng học vị “Tiến sĩ Danh dự “ cho Ngài Hagiwara Seiji Thị 
trưởng thành phố Mimasaka, Tỉnh Okayama, Nhật Bản, vì những đóng góp tích cực xây dựng quan hệ hữu nghị 
và hợp tác giữa ĐHĐN và TP Mimasaka. 
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 6. Ngày 9/4/2016, Hội nghị tổng kết hoạt động KHCN giai đoạn 2011-2015: Hoạt động nghiên cứu  khoa học  
     & chuyển giao công nghệ đã đạt nhiều thành tựu, đóng góp to lớn vào sự phát triển bền vững của ĐHĐN. 
 

 7. Ngày 6/3/2016, Đại học Đà Nẵng vinh dự được Bộ GD&ĐT ra quyết định thành lập và cấp phép hoạt động  
     cho Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục ĐHĐN (là trung tâm thứ ba của cả nước được cấp phép). 
 8. Ngày  13/10/2016, Trường ĐH Bách khoa tham gia kiểm định chất lượng theo Tiêu chuẩn AUN- QA (Bộ  
     tiêu chuẩn ĐBCL hệ thống các trường đại học Đông Nam Á) đối với 02 chương trình: Chương trình Tiên  
    tiến ngành Điện tử - Viễn thông (Advanced Program in Electronic and Communication Engineering) và  
    Chương trình Tiên tiến ngành Hệ thống nhúng (Advanced Program in Embedded Systems). Trước đó, từ  
    ngày 21/3 đến 25/3/2016, Chương trình đào tạo kỹ sư chất lượng cao (PFIEV) của Trường ĐH Bách khoa  
     tiếp tục được Uỷ ban Bằng kỹ sư CH Pháp (Commission des Titres d’Ingénieurs - CTI) công nhận chất  
     lượng quốc tế giai đoạn 2017 - 2020.  
 9. Ngày 28/11/2016, ĐHĐN tổ chức “Hội nghị Cán bộ công chức, viên chức năm 2016” (02 năm/lần). 
10.Ngày 17-18/12/2016, Hội sinh viên tổ chức “Đại hội Hội Sinh viên ĐHĐN lần thứ IV, nhiệm kỳ 2016-2021”. 
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13 
PHÓ GIÁO SƯ 

      
 

43 
TIẾN SĨ 

 

 

339 
 ĐỀ TÀI   
KHCN 

 

 

 26.597  
TRIỆU ĐỒNG 
(Tổng kinh phí 

các đề tài) 
 

      
 

69 
Giáo trình 

xuất bản mới 

 
 

844  
bài báo KH  

   (60 bài ISI, 26  
bài SCOPUS) 

 
 

  333 đề tài (02  
cấp NN, 96 cấp Bộ, 
13 cấp Tỉnh/TP; 41 
cấp ĐHĐN; 181 

cấp trường) 
 

 

 35  
TỶ ĐỒNG 

(Doanh thu các 
Trung tâm) 

 

   11.291 
Sinh viên 
chính quy 

tuyển sinh mới 

 
 
 

38 
Nghiên  

cứu sinh  
trúng tuyển mới 

 

    1.606 
Học viên  
cao học  

trúng tuyển mới 
 

 

1.460  
Sinh viên  
hệ VHVL 

tuyển sinh mới 

      

7.146  
Kỹ sư/Cử nhân 
tốt nghiệp hệ 

chính quy 
 

 

11  
Nghiên cứu 
sinh nhận 

Bằng Tiến sĩ  

  

1.417  
Học viên  

cao học nhận 
Bằng Thạc sĩ 

 2.808  
Kỹ sư/Cử nhân 
nhận Bằng tốt 
nghiệp ĐH hệ 

VHVL 
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02 
Ngành Thạc sĩ (*) 
được mở thêm  
(Đạt 36 ngành 
đào tạo Thạc sĩ) 

01 
Ngành Tiến sĩ  (**) 
được mở thêm  
(Đạt 21 ngành 
đào tạo Tiến sĩ)   

 
 04 

Ngành Đại học  
được mở thêm  
(Đạt 106 ngành   
ĐH, 38 ngành CĐ) 

 
 

04 
Chương trình  

Chất lượng cao  
mở thêm (Đạt 24  

Chương trình CLC)      
 

      
 

03  
Trung tâm 

Thành lập mới 

     

300 tỷ  
VND Thực hiện 

các dự án CSVC 
 

14 
Dự án hợp tác 

quốc tế với tổng 
kinh phí hơn  
06 triệu USD 

 

35 Trung tâm, 
Viện nghiên cứu, 
10 nhóm Nghiên 

cứu giảng dạy  
(TRT) 

  04 
CSGDĐHTV 

(100% trường ĐH kiểm 
định và đạt chất lượng 

giáo dục Quốc gia)  
 

 
 
 
 
 

  70%  
Số chuyên 

ngành có đào tạo  
sau đại học 

 
 

    02 
Chương trình 

kiểm định  
quốc tế AUN 

 

 

 

 03  
Chương trình  

PFEIV kiểm định 
quốc tế CTI 

 

      

   26,17% 
     Tỷ lệ Tiến sĩ 
     /Giảng viên 

 

  
 

    18% 
     Tỷ lệ Cao học, 

NCS/ sinh viên  

 

 4,5 tỷ  
Kinh phí huy động 
cho các quỹ học 
bổng của HSSV 

 

240 
NCS đang đào 
tạo, NCKH tại 

các CSGD ĐHTV 



 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
  

 
    ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG 
    THE UNIVERSITY OF DANANG 
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13  Phó Giáo sư - 2016: 
 
 

1. PGS.TS. Trần Quang Hưng, 
Ngành Xây dựng dân dụng  
Trường ĐH Bách khoa 
2. PGS.TS. Huỳnh Công Pháp, 
Ngành Công nghệ thông tin  
Trường CĐ CNTT 
3. PGS.TS. Đoàn Ngọc Phi 
Anh, Ngành Kế toán, Trường 
ĐH Kinh tế 
4. PGS.TS. Đường Nguyên 
Hưng, Ngành Kế toán, Trường 
ĐH Kinh tế 
5. PGS.TS. Nguyễn Phúc 
Nguyên, Ngành Quản trị Kinh 
doanh, Trường ĐH Kinh tế 
6. PGS.TS. Ngô Văn Hà, 
Ngành Lịch sử Đảng CSVN  
Trường ĐH Kinh tế 
7. PGS.TS. Trương Hồng 
Trình, Ngành Quản trị Kinh 
doanh, Trường ĐH Kinh tế 
8. PGS.TS. Trần Xuân Bách, 
Ngành Giáo dục học, Trường 
ĐH Sư phạm 
9. PGS.TS. Đỗ Thu Hà, Ngành 
Sinh học, Trường ĐH Sư phạm 
10. PGS.TS. Nguyễn Quang 
Giao, Ngành Giáo dục học, 
Ban ĐBCLGD ĐHĐN 
11. PGS.TS. Lê Đình Sơn, 
Ngành Giáo dục học, Trường 
ĐH Sư phạm 
12. PGS.TS. Nguyễn Bá Trung, 
Ngành Hóa học, Trường ĐH 
Sư phạm 
13. PGS.TS. Nguyễn Đăng 
Quốc Chấn, Ngành Y,  Khoa Y 
Dược ĐHĐN 
 
 

1 1 

1 
1 

 
       

 

TỔ  
CHỨC  
&  
NHÂN SỰ 

 

 
 
 

       Đại học Đà Nẵng hiện có 
2.315 cán bộ, công chức, viên 
chức, trong đó có 1.490 giảng 
viên và 147 kỹ sư hướng chiếm 
tỷ lệ 26,17% (Trường ĐH Bách 

khoa đạt tỷ lệ cao nhất ĐHĐN 39,38%) và 1.287 giảng viên có trình độ Thạc sĩ trở lên chiếm tỉ lệ 86,38% . Chất lượng đội 
ngũ không ngừng được nâng cao, hầu hết giảng viên sau khi được tuyển dụng đều cam kết đào tạo sau đại học ở nước 
ngoài (có 517 cán bộ, viên chức đang đào tạo sau đại học với 210 cao học và 307 NCS, trong đó đào tạo nước ngoài có 
120 cao học và 234 NCS, ngoài ra có 21 cán bộ được đào tạo, bồi dưỡng chuyên sâu ở nước ngoài …).  

 

Năm 2016, ĐHĐN vinh dự có thêm 13 nhà giáo được công nhận Phó Giáo sư và 43 nhà giáo, CBVC có trình độ Tiến sĩ.  
 

Hình 1 - GS.TS. Trần Văn Nam, Giám đốc ĐHĐN tặng hoa chúc mừng 13 tân Phó Giáo sư năm 2016 
Hình 2 - PGS.TS. Đoàn Quang Vinh, Phó Giám đốc ĐHĐN tặng hoa chúc mừng các tân Tiến sĩ năm 2016 
Hình 3 - PGS.TS. Ngô Văn Dưỡng, Phó Giám đốc ĐHĐN tặng hoa chúc mừng các tân Tiến sĩ năm 2016. 

      
 

2 
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TỔ CHỨC & NHÂN SỰ 
        Năm 2016, một trong những sự kiện quan trọng trong công tác tổ chức cán bộ là việc bổ nhiệm và bổ nhiệm lại các 
chức danh lãnh đạo, quản lý cấp đại học vùng: Ngày 10/10/2016, ĐHĐN tổ chức lễ công bố quyết định bổ nhiệm lại hai 
Phó Giám đốc ĐHĐN nhiệm kỳ 2015-2020 là PGS.TS Đoàn Quang Vinh và PGS.TS Ngô Văn Dưỡng. Ngày 7/12/2016,  
ĐHĐN tổ chức lễ công bố quyết định điều động và bổ nhiệm PGS.TS. Nguyễn Ngọc Vũ trở lại làm Phó Giám đốc ĐHĐN  
nhiệm kỳ 2015-2020 (Hình 1,2 - Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bùi Văn Ga trao quyết định và tặng hoa chúc mừng các Phó Giám 
đốc ĐHĐN). Ngày ngày 04/11/2016 Đại học Đà Nẵng đã tổ chức Lễ Công bố Quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cấp 
trưởng và cấp phó các đơn vị trực thuộc nhiệm kỳ 2015 - 2020 (Hình 3,4 - GS.TS.Trần Văn Nam, Giám đốc ĐHĐN trao 
Quyết định và tặng hoa chúc mừng các trưởng đơn vị được bổ nhiệm lại). 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
 

PGS.TS Lê Thành Bắc: Chánh Văn phòng ĐHĐN; 
TS.Đoàn Gia Dũng: Trưởng ban Ban Tổ chức Cán bộ; 
TS.Nguyễn Hoàng Hải: Trưởng ban Ban Thanh tra; 
TS.Hoàng Hải:Trưởng ban Ban Hợp tác Quốc tế; 
TS.Nguyễn Hiệp: Trưởng ban Ban Kế hoạch Tài chính; 
PGS.TS Võ Trung Hùng: Trưởng ban Ban KHCN & MT ; 
TS.Trần Đình Khôi Quốc: Trưởng ban Ban Đào tạo;; 
PGS.TS Trần Thanh Hải Tùng: Trưởng ban Ban CSVC;  
PGS.TS Đinh Thành Việt: Trưởng ban Ban ĐBCLGD; 
TS.Nguyễn Phi Hùng:  Phó Trưởng ban phụ trách  
                                     Ban PC&TĐ ; 
ThS.Nguyễn Đức Tiến:Phó Trưởng ban phụ trách  
                                     Ban CTHSSV 
PGS.TS.BS Nguyễn Đăng Quốc Chấn: Trưởng Khoa Y dược; 
ThS.Võ Đình Hợp: Quyền Trưởng khoa Khoa GDTC; 
ThS.Phan Thị Thu Nga: Giám đốc Trung tâm Học liệu; 
TS.Huỳnh Minh Sơn: Giám đốc TT Thông tinTruyền thông; 
KS.Phan Ngọc Thiết: Giám đốc Trung tâm Thể thao ĐHĐN. 
 
 

 

ThS. Phạm Văn Tường: Phó Chánh Văn phòng ĐHĐN; 
ThS. Hồ Phan Hiếu: Phó Chánh Văn phòng ĐHĐN. 
ThS. Đinh Thị Mỹ Hạnh: Phó Chánh Văn phòng ĐHĐN; 
TS. Lê Mai Anh: Phó Trưởng ban Ban TCCB; 
PGS.TS. Nguyễn Quang Giao: Phó Trưởng ban  
                                                  Ban ĐBCLGD; 
ThS. Ngô Thị Hương Giang: Phó Trưởng ban Ban PC&TĐ  
ThS. Nguyễn Văn Hân: Phó Trưởng ban Ban KHTC; 
ThS. Lê Thị Minh Hằng: Phó Trưởng ban Ban KHTC; 
PGS.TS Nguyễn Lê Hùng: Phó Trưởng ban Ban KHCN&MT; 
ThS. Huỳnh Văn Kỳ: Phó Trưởng ban Ban CSVC; 
ThS. Phan Hồng Sáng: Phó Trưởng ban Ban CSVC; 
TS. Giang Thị Kim Liên: Phó Trưởng ban Ban Đào tạo; 
ThS. Nguyễn Bắc Nam: Phó Trưởng ban Ban Đào tạo; 
ThS. Hồ Lộng Ngọc: Phó Trưởng ban Ban HTQT; 
ThS. Trần Đình Liêm: Phó Trưởng khoa GDTC. 

Ban Giám đốc ĐHĐN (2015-2020):  
GS.TS. Trần Văn Nam: Chủ tịch Hội đồng Đại học vùng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc ĐHĐN;  
PGS.TS. Đoàn Quang Vinh: Phó Bi thư Đảng ủy, Phó Giám đốc ĐHĐN; 
PGS.TS.Ngô Văn Dưỡng, Phó Giám đốc ĐHĐN;  
PGS.TS. Nguyễn Ngọc Vũ, Phó Giám đốc ĐHĐN 

1 

4 

2 
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    ĐÀO TẠO - CAM KẾT VĂN HÓA CHẤT LƯỢNG  
 Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) được Bộ GD&ĐT phân cấp quản lý và giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm rất 
cao: Được mở các ngành đào tạo mới theo nhu cầu xã hội, tổ chức quản lý chất lượng và cấp bằng tất cả các bậc 
học (từ trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học và sau đại học), được chủ động hợp tác quốc tế về đào tạo, 
liên kết với các địa phương và đào tạo theo nhu cầu phát triển xã hội học tập. ĐHĐN là một trong những đại học 
đa lĩnh vực, đa ngành đầu tiên vận hành đào tạo theo học chế tín chỉ toàn bộ hệ thống (từ năm 2006) qua đó phát 
huy tối đa vai trò tích cực, trung tâm của người học, đảm bảo cho sinh viên có cơ hội liên thông các cấp học, nhận 
“bằng kép” hoặc được tuyển chọn đào tạo nhiều chương trình tiên tiến, xuất sắc, chất lượng cao, các chương trình 
du học quốc tế hoặc chuyển tiếp sau đại học…Năm 2016, 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 mạnh mẽ các chương trình đào 
tạo (21 chuyên ngành Tiến sỹ, 36 chuyên ngành Thạc sĩ, 106 chuyên ngành đại học và 38 chuyên ngành 
cao đẳng) kết hợp nghiên cứu khoa học với ứng dụng, chuyển giao công nghệ… 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Năm 2016, ĐHĐN hợp tác với Trường Bách khoa Singapore (Singapore Polytechnic - SP) triển khai mô hình 
đào tạo CDIO - 2. Năm 2016, ĐHĐN lần đầu tiên “tuyển sinh theo nhóm trường” tạo thuận lợi tối đa cho thí sinh - 3. 
Đào tạo quốc tế ngày càng được mở rộng, tham gia “Triển lãm giáo dục đại học Việt Nam lần thứ I” tại CHDCND 
Lào - 4. Đào tạo sau đại học tiếp tục khẳng định thế mạnh, ngày 14/5/2016, “Lễ trao bằng Tiến sĩ và Thạc sĩ đợt 1 
năm 2016”  (trao Bằng Tiến sĩ cho 05 NCS và Bằng Thạc sĩ cho 752 học viên Cao học) - 5. Ngày 21/10/2016, Hội 
thảo “Nâng cao chất lượng đào tạo Tiến sĩ - Kinh nghiệm thực tế Việt Nam” do Đại học Aston, Việt Nghiên cứu và 
Đào tạo Việt - Anh và ĐHĐN tổ chức. 
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ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG & KIỂM ĐỊNH GIÁO DỤC  
                NHIỀU THÀNH TỰU GHI DẤU MỐC QUAN TRỌNG 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            Hoạt động đảm bảo và kiểm định chất lượng giáo dục là cam kết và trở thành văn hóa chất lượng 

trong mọi lĩnh vực công tác của ĐHĐN, thể hiện trách nhiệm xã hội và uy tín, học hiệu của đại học 
vùng, trọng điểm quốc gia. Ngày 15/03/2013, ĐHĐN đã sớm thành lập Hội đồng Đảm bảo chất lượng 
giáo dục (Hình 1- Phiên họp lần thứ 3 ngày 16/02/2016). Năm 2016 là một năm với nhiều thành tựu 
mang dấu mốc quan trọng đối với hoạt động ĐBCL và kiểm định chất lượng giáo dục đại học của 
ĐHĐN (Hình 2,3: Thành lập Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục đầu tiên tại khu vực Miền Trung 
Tây Nguyên và thứ ba của cả nước – CEA, thành lập Hội đồng Kiểm định chất lượng giáo dục ĐHĐN) 
và vinh dự là đại học vùng đầu tiên hoàn thành kiểm định chất lượng giáo dục theo chuẩn quốc gia 
đối với tất cả các trường đại học thành viên và 02 chương trình tiên tiến theo chuẩn quốc tế (AUN-QA) 
và 01 chương trình chất lượng cao (PFEIV) tại trường ĐH Bách khoa – ĐHĐN. 
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     NGHIÊN CỨU KHOA HỌC & CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ THEO    
                           CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN ĐẠI HỌC NGHIÊN CỨU 

 

          ĐHĐN hiện có đội ngũ cán bộ gồm 08 Giáo sư, 83 Phó giáo sư và 393 Tiến sĩ, 14 trung tâm và hơn 
50 nhóm nghiên cứu, giảng dạy và làm việc trong các lĩnh vực khoa học công nghệ (KHCN), tiêu biểu là 11 
nhóm nghiên cứu - giảng dạy TRT (Teaching Reseach Team), Năm 2016, hoạt động KHCN được đầu tư 
và phát triển mạnh mẽ với hơn 26 tỷ đồng cho các đề tài KHCN các cấp, 33 tỷ đồng ứng dụng và chuyển 
giao công nghệ, triển khai 02 đề tài KHCN cấp nhà nước, 04 đề tài Nafosted, 96 đề tài cấp Bộ, 13 đề tài 
cấp tỉnh,TP và công bố 844 bài báo khoa học (trong đó có 60 bài trên các tạp chí thuộc danh mục ISI và 26 
bài SCOPUS), tổ chức được nhiều hội nghị, hội thảo khoa học cấp quốc gia và quốc tế. Bên cạnh đó, ĐHĐN 
đã và đang phối hợp thực hiện nhiều dự án lớn (15 dự án quốc tế với tổng kinh phí gần 6 triệu Euro), trong 
đó tiêu biểu là các dự án hợp tác với Châu Âu - ERAMUS+ và Cơ quan Phát triển Hoa Kỳ - USAID. 

 
 

      
 

. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.  
 
 
 
 

      
 

3 

Hình 2 - Hội thảo quốc tế 
khởi động Dự án 
HUB4GROWTH (Heightening 
University - Business 
partnerships for smart and 
sustainable Growth in Asia 
(HUB4GROWTH) từ ngày 19-
21/9/2016 do ĐHĐN chủ trì 
(Coordinator Institution) được 
Cộng đồng Châu Âu tài trợ 
(2016-2018). Đây là dự án 
đầu tiên của Erasmus+ do 
một đại học của Việt Nam là 
chủ dự án (4 trường đại học ở 
châu Âu: London Metropolitan 
University - Anh, University of the 
Peloponnese - Hy Lạp, Mykolas 
Romeris University - Lithuania và 
Agora  Iinstitute for Knowledge 
Management - Tây Ban Nha và 8 
trường đại học Châu Á: Royal 
University of Phnom Penh - 
Campuchia, Svay Rieng 
University - Campuchia, 
Tribhuvan University - Nepal, 
Purbanchal University - 
Nepal,  Mongolian National 
University of Medical Sciences - 
Mông Cổ, CITI Institute of 
Mongolia - Mông Cổ, Đại học 
Thăng Long và ĐHĐN của Việt 
Nam) 

Hình 1 - Hội nghị quốc tế 
“Hợp tác Áo - Việt Nam” trong 
khuôn khổi những ngày 
ASEA – UNINET tại Việt Nam  
 

Hình 3 - Hội thảo khoa học 
Quốc tế RUNSUD (Rencontre 
de recherche de l’Uiversité de 
Nice Sophia Antipolis et 
l’Université de Danang) lần 
thứ III do Đại học Nice 
Sophia Antipolis (Pháp) và 
Đại học Đà Nẵng tổ chức tại 
ĐHĐN (21/4/2016).  
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        Một trong những sự kiện dấu ấn KHCN cơ bản năm 2016 là đăng cai Hội nghị Quốc tế 
NAFOSTED lần thứ 3 (NICS-2016) do Quỹ phát triển Khoa học & Công nghệ Quốc gia (NAFOSTED) phối 
hợp với ĐHĐN tổ chức góp phần thúc đẩy phát triển nghiên cứu cơ bản trong khoa học thông tin, máy tính nói 
chung và trong khuôn khổ NAFOSTED nói riêng (Hội nghị NAFOSTED lần thứ nhất - NICS 2014 đã được tổ 
chức tại Hà Nội, lần thứ 2 tại TP. Hồ Chí Minh và lần thứ 3 được tổ chức tại TP. Đà Nẵng từ ngày 14-16/10/2016.  
 

Hội nghị là diễn đàn học thuật cho các nhà khoa học Việt Nam và trên thế giới công bố các kết quả nghiên cứu mới nhất 
trong các lĩnh vực thông tin và máy tính, đặc biệt là các kết quả thuộc hướng nghiên cứu ưu tiên được NAFOSTED tài trợ 
như: Khoa học máy tính, hệ thống mạng, truyền thông, công nghệ phần mềm, hệ thống thông tin, trí tuệ nhân tạo, phát triển 
tri thức. NICS 16 làm việc với 13 tiểu ban kỹ thuật (4 tiểu ban Trí tuệ nhân tạo; 7 tiểu ban Truyền thông Mạng, 1 Tiểu ban về 
Kỹ thuật phần mềm cùng 1 tiểu ban về Khoa học máy tính. Hội nghị đã mở ra cơ hội gặp gỡ, giao lưu và hợp tác khoa học, 
đặc biệt trong các lĩnh vực nghiên cứu tiệm cận với xu hướng nghiên cứu của thế giới như: Mạng vô tuyến thu thập năng 
lượng, trí tuệ nhân tạo, tính toán hiệu năng cao... với 103 bài báo của các nhà khoa học đến từ 14 quốc gia thuộc 4 châu lục.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

STT Tên đề tài Chủ nhiệm  Đơn vị 

1 Tác động của báo chí truyền thông đến thanh khoản và tính thông 
tin của giá cổ phiếu, và vai trò của môi trường thể chế quốc gia TS. Đặng Tùng Lâm Khoa Tài Chính, Trường 

Đại học kinh tế, ĐHĐN 

2 Thiết kế và nghiên cứu bằng phương pháp hóa tính toán các chất 
chống oxy hóa mới dựa trên các hợp chất amine thơm 

PGS.TS. Phạm Cẩm Nam 
  

Khoa Hóa, Trường Đại 
học Bách khoa, ĐHĐN 

3 
Nghiên cứu tổng hợp và phân tích đặc trưng xúc tác oxi hóa 
hoàn toàn trên cơ sở oxit mangan nhằm phân hủy các hợp chất 
hữu cơ dễ bay hơi VOC ở nhiệt độ thấp 

TS. Nguyễn Đình Minh Tuấn 
  

Khoa Hóa, Trường Đại 
học Bách khoa, ĐHĐN 

4 Nghiên cứu giảm méo tín hiệu phi tuyến cho các hệ thống thông 
tin quang băng rộng dùng các siêu kênh Terabit TS. Nguyễn Tấn Hưng 

Khoa Điện tử - Viễn 
thông, Trường Đại học 
Bách khoa, ĐHĐN 

 

      
 

 

Quy định của Quỹ NAFOSTED yêu cầu sản phẩm khoa học tối thiểu của mỗi đề tài nghiên cứu cơ bản (2-3 năm) cần có 
để nghiệm thu là 02 bài báo được công bố trên tạp chí trong danh mục ISI. Với tiềm lực nghiên cứu khoa học của ĐHĐN 
(công bố khoảng 60-80 bài báo ISI mỗi năm), số lượng đề tài NAFOSTED được phê duyệt hàng năm cho ĐHĐN có thể 
tăng hơn nhiều so với hiện nay (Năm 2016 có 04 đề tài, xem bảng dưới đây). Để nâng cao chất lượng công bố khoa học 
và tăng nguồn kinh phí cho hoạt động nghiên cứu cơ bản, ĐHĐN sẽ ban hành các chính sách khuyến khích ngày càng 
nhiều hơn nữa các cán bộ tham gia nghiên cứu các đề tài NAFOSTED trong thời gian đến. 
 
 

 

«Tại ĐHĐN, công nghệ thông tin và truyền 
thông (Information and Communication 
Technology - ICT) đã và đang được chú trọng 
đầu tư nghiên cứu. Trong những năm gần 
đây, các kết quả nghiên cứu của ĐHĐN về 
ICT đã được công bố trên nhiều tạp chí khoa 
học trong nước và quốc tế… Nghiên cứu 
khoa học nói chung và nghiên cứu 
khoa học cơ bản nói riêng là một 
trong những định hướng chính giúp 
ĐHĐN hướng đến mô hình đại học 
nghiên cứu » (GS.TS. Trần Văn Nam, 
Giám đốc ĐHĐN) 
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    NGHIÊN CỨU KHOA HỌC & CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ,  
        KHẲNG ĐỊNH CHIẾN LƯỢC TRỞ THÀNH ĐẠI HỌC NGHIÊN CỨU  

 

 

  Ngày 9/4/2016, ĐHĐN tổ chức “Hội nghị tổng kết hoạt động KHCN giai đoạn 2011-2015” - Giám đốc ĐHĐN,  
 GS.TS.Trần Văn Nam  tặng Giấy khen cho 53 cá nhân tiêu biểu trong NCKH và hoạt động KHCN (2011-2015) 

      
 

 

 

10 thành quả nổi bật trong hoạt động khoa học công nghệ của ĐHĐN giai đoạn 2011-2015: 
 
 

1) Ban hành nhiều chủ trương, chính sách, quy định thúc đẩy hoạt động khoa học công nghệ: Quy định giảng viên phải 
tham gia nghiên cứu khoa học thông qua quy định về giờ chuẩn NCKH; quy định tiêu chuẩn thi đua dựa trên kết quả 
nghiên cứu khoa học hàng năm; Đầu tư kinh phí phục vụ hoạt động nghiên cứu khoa học, tạo điều kiện để giảng viên trẻ 
tiếp cận thông qua chế độ ưu tiên giảng viên trẻ thực hiện đề tài cấp cơ sở; quy định về nhóm nghiên cứu giảng dạy 
(TRT-Teaching Research Team) , quy định quản lý các hoạt động khoa học công nghệ, sở hữu trí tuệ,… 
 

2) Từng bước hoàn thiện bộ máy tổ chức, mạng lưới các đơn vị hoạt động khoa học công nghệ. Mỗi đơn vị đều có lãnh 
đạo phụ trách mảng khoa học. Hình thành mạng lưới các Viện, Trung tâm nghiên cứu và chuyển giao công nghệ; hình 
thành các nhóm nghiên cứu giảng dạy (TRT) bước đầu phát huy vai trò trong hoạt động nghiên cứu. 
 

3) Đào tạo, bổi dưỡng, tuyển dụng đội ngũ các nhà khoa học có trình độ chuyên môn cao, có đạo đức, tâm huyết và tận 
tụy với hoạt động nghiên cứu khoa học và ứng dụng chuyển giao công nghệ.  
 
4) Triển khai nhiều dự án, đề tài nghiên cứu: Trong giai đoạn 2011 - 2015, đã thực hiện 899 đề tài khoa học các cấp, 
(trong đó có 4 đề tài cấp Nhà nước, 23 cấp Bộ và tương đương, 853 đề tài cấp cơ sở và 19 đề tài do các tỉnh/thành phố 
cấp kinh phí với 22 phát minh sáng chế đã được cấp bằng chứng nhận. 
 

5) Công bố khoa học: 05 năm qua ĐHĐN đã công bố 2.877 bài báo khoa học với 602 bài báo quốc tế chiếm tỷ lệ 20,9%. 
 
6) Tổ chức nhiều hội thảo khoa học quốc gia và quốc tế: ĐHĐN đã chủ trì và phối hợp tổ chức hàng trăm hội thảo khoa 
học cấp quốc tế và quốc gia, bên cạnh đó, các cơ sở giáo dục thành viên và các khoa đã tổ chức nhiều hội thảo chuyên 
ngành để tạo điều kiện cho các nhà khoa học, giảng viên công bố kết quả nghiên cứu như: International Conference 
KSE-IEEE 2012 (Knowledge and Systems Engineering), International Conference on Integrated Circuits, Design, and 
Verification (ICDV 2012), International Symposium on Information and Communication Technology (SoICT 2013),... 
(Trường ĐH Bách khoa); Hội thảo quốc tế “Korea – Vietnam 20 years and forward”,  Hội thảo “Quản trị và kinh doanh – 
COMB 2012”, International Conference on Accounting (ICOA 2015),… (Trường ĐH Kinh tế); Hội thảo quốc tế về Ứng 
dụng CNTT trong dạy và học ngoại ngữ toàn cầu (GLoCALL 2013), Hội thảo quốc tế về giảng dạy tiếng Anh như một 
ngoại ngữ (TESOL 2015), Hội thảo quốc gia về Diễn ngôn, tri thức và văn hóa năm 2012 (Trường ĐH Ngoại ngữ); Hội 
nghị toàn quốc 2012 về Hệ thống thông tin địa lý GIS, Hội thảo quốc gia năm 2015 về “Bồi dưỡng năng lực cho giảng 
viên các trường sư phạm”  (Trường ĐH Sư phạm). Đặc biệt, các đơn vị như Phân hiệu ĐH vùng ĐN tại Kon Tum, Viện 
Nghiên cứu và Đào tạo Việt Anh, Trường CĐCN, Trường CĐCNTT cũng đã tổ chức nhiều hội nghị, hội thảo khoa học thu 
hút được nhiều nhà khoa học trong và ngoài nước tham gia. Việc tổ chức thành công các hội nghị, hội thảo khoa học 
quốc gia và quốc tế đã góp phần quan trọng trong trao đổi học thuật, phát triển các quan hệ hợp tác trong nghiên cứu và 
góp phần nâng cao năng lực nghiên cứu cho giảng viên ĐHĐN. 
 



Annual Report 2016                                                                                                                              22  

 
 

      

  NGHIÊN CỨU KHOA HỌC & CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ 
                               Sứ mệnh đổi mới sáng tạo tri thức vì cộng đồng 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        “Với sự bùng nổ của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ IV, thế giới 
đang chứng kiến sự xuất hiện của các mô hình kinh doanh mới, sự phá sản 
của các hình thức hiện hành và sự tái hình thành các hệ thống sản xuất tiêu 
thụ, vận chuyển và cung ứng. Tác động của cuộc cách mạng này liên quan 
đến sự chuyển dạng của toàn bộ hệ thống một cách xuyên suốt và sâu rộng 
giữa các quốc gia, các công ty và cả xã hội. Sự chuyển dịch kinh tế nói riêng 
và chuyển dịch xã hội nói chung đã làm thay đổi cách nhìn, cách làm việc, 
cách phát biểu, cách thông báo và giải trí của nhân loại. Sự thay đổi này không 
chỉ liên quan đến làm cái gì, như thế nào mà còn “Ta là ai? …Con người sẽ tự 
viết ra những sản phẩm tùy biến phục vụ cho nhu cầu của chính mình và sản 
phẩm đó sẽ được hoàn thiện thông qua công nghệ của trí thông minh nhân 
tạo…Tốc độ thay đổi nhanh chóng của công nghệ trong cuộc Cách mạng công 
nghiệp lần thứ IV đặt ra cho công cuộc giáo dục và đào tạo nhiều thách thức 
rất lớn”  
 

Hình 1- GS.TS Phạm Huy Dũng, nguyên Phó Viện trưởng Viện Chính sách y tế - Bộ Y tế 
tại Hội thảo “Đại học Đà Nẵng trước những thách thức và cơ hội của Cách mạng Công 
nghiệp lần thứ 4” tổ chức ngày 09/11/2016) 
 
 

Hình 2 -Chủ tịch điều hành kiêm người sáng lập Diễn đàn Kinh tế Thế giới - Klaus Schwab giới thiệu và trình bày tác phẩm  
“Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4” tại diễn đàn ngày 23/01/2016, ở Cologny, Geneva, Thụy Sỹ (Nguồn:VOA News) 

      
 

10 thành tựu nổi bật trong hoạt động khoa học công nghệ của ĐHĐN giai đoạn 2011-2015 
 
 

7) Công tác xuất bản: Từ một tạp chí với 04 số phát hành mỗi năm, đến nay ĐHĐN đã có 03 tạp chí khoa học và 
công nghệ có uy tín được hấu hết các Hội đồng chức danh giáo sư công nhận (Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại 
học Đà Nẵng, Tạp chí Khoa học Kinh tế và Tạp chí Khoa học và Giáo dục), 01 chuyên san tiếng Anh (ICT issues) với 
hơn 20 số phát hành mỗi năm. Các tạp chí của ĐH vùng ĐN đã từng bước khẳng định chất lượng, uy tín và thu hút 
rất nhiều các nhà khoa học trong và ngoài nước gửi bài công bố khoa học. 
 

8) Phát triển hoạt động nghiên cứu của sinh viên: Song song với hoạt động NCKH của giảng viên, hoạt động NCKH 
của sinh viên được ĐHĐN thường xuyên chú trọng đẩy mạnh với nhiều hỗ trợ hiệu quả và thông qua các mô hình 
khác nhau nhằm khơi nguồn sáng tạo, say mê học tập và NCKH đến từng sinh viên. NCKH trở thành hoạt động 
thường xuyên của sinh viên bên cạnh các hội nghị sinh viên NCKH còn có các Triển lãm sản phẩm khoa học công 
nghệ, sáng tạo của sinh viên (Techshow) đạt được nhiều kết quả đáng kể cả về số lượng lẫn chất lượng. 
 

9) Tăng cường hợp tác với các địa phương và doanh nghiệp: ĐHĐN đã đẩy mạnh hợp tác với các tỉnh, thành trong 
khu vực Miền Trung - Tây Nguyên triển khai nhiều đề tài nghiên cứu và ứng dụng, chuyển giao công nghệ sát với 
thực tiễn địa phương góp phần quan trọng trong việc phát triển kinh tế - xã hội tại khu vực. 
 

10) Tăng cường hợp tác quốc tế: ĐHĐN đã triển khai nhiều dự án nghiên cứu hợp tác nhiều trường đại học hàng đầu 
trên thế giới như: UW, ASU, CUA (Hoa Kỳ); ĐH Nice–Sophia Antipolis, ĐH Bách khoa Grenoble, ĐH Nantes (Cộng 
hòa Pháp); ĐH Kyoto, ĐH Tokyo, ĐH quốc gia Yokohama, ĐH Kita Kyushu; ĐH Turku, ĐH HAAGA-HELIA (Phần 
Lan),… Đặc biệt, ĐHĐN cũng đã triển khai nhiều dự án hợp tác nghiên cứu với các tập đoàn như Microsoft, IBM, 
Nokia, Texas Instrument, BOSH, Intel, FPT, Mishubishi, Ôtô Trường Hải… 
 

1
x 

2
x 



   
  Annual Report 2016                                                                                                                                23 

 

 
       

          CHUYỂN ĐỘNG HỢP TÁC QUỐC TẾ  ĐHĐN - 2016 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
 

Kết quả hợp tác chính trong thời gian qua: 
1. Đào tạo: 04 chương trình liên kết đào 
tạo bậc Thạc sĩ (Quản lý nguồn nước, 
Khoa học máy tính, MBA và Hệ thống 
nhúng). Xúc tiến thêm chương trình về 
Quản trị du lịch (thông qua Khoa Đào tạo 
Quốc tế của ĐHĐN). 05 giảng viên và cựu 
sinh viên ĐHĐN hoàn thành Tiến sĩ tại ĐH 
Nice (Nguyễn Trung Kiên, Trung tâm xuất 
sắc, trường ĐHBK, Nguyễn Văn Dương, 
Khoa Thủy lợi Thủy điện, trường ĐHBK, 
Nguyễn Thị Khánh Hồng, Trường CĐCN, 
Nguyễn Thị Huệ Trường CĐCNTT Việt-
Hàn và Nguyễn Văn Huy, cựu sinh viên 
PFIEV) và đang có 6 NCS tại ĐH Nice… 
2. Nghiên cứu khoa học:  Thành lập 
Nhóm nghiên cứu E-Health; Được AUF 
chấp nhận dự án nghiên cứu, đào tạo 
NCS thuộc lĩnh vực E-Health; Tổ chức 
thành công Hội nghị RUNSUD lần III… 
3.Trao đổi cán bộ, sinh viên hàng năm. 
4. Dự án: Đã được tài trợ trong khuôn khổ 
hợp tác 2 đại học: EMMA East 2010, 
EMMAsia 2013, Erasmus+ 2016; Đã được 
tài trợ dự án AUF và đề xuất làm đề án 
thành lập Campus AUF-Nice tại ĐHĐN. 
 

Dự án "Smart City" (Thành phố Nice được 
xếp hạng trong "Top 5") bởi "Juniper 
Research" từ năm 2015 và ĐH Nice sẵn 
sàng liên hệ với Thành phố Nice để mời 
Thành phố Đà Nẵng tham gia vào mạng 
lưới Innovatice City (giữa Smart City và 
Khu Công nghệ cao)… 
 

Lễ ký kết biên bản hợp tác MOU giữa 
ĐHĐN và ĐH Nice Sophia Antipolis, Pháp 
đánh dấu sự hợp tác lâu dài, bền chặt và 
thành công giữa hai bên (26/04/2016). 
Đoàn Đại học Nice Sophia Antipolis do GS 
Vidal Frédérique (Chủ tịch ĐH Nice) dẫn 
đầu và 3 thành viên: GS Ngo Mai 
Stéphane (Phó Chủ tịch ĐH Nice), PGS 
Peraldi-Frati Marie-Agnès và GS Staccini 
Pascal…đã đến thăm, làm việc và ký kết 
hợp tác giai đoạn tiếp theo (Hình 1) 
 

          Năm 2016 là một năm đầy sự kiện và thành quả gặt hái từ hoạt động hợp tác và hội nhập quốc tế của ĐHĐN với  
tinh hoa giáo dục đại học thế giới. Những dấu ấn hợp tác quốc tế đáng nhớ trong năm qua có thể ghi nhận như sau:  

§ Hợp tác với các đại học Á - Âu mà một trong số đó là đại học Nice Sophia Antipolis, CH Pháp góp phần mang 
lại vinh dự là trường đại học Việt Nam đầu tiên được Cộng đồng Châu Âu chọn là chủ dự án của ERASMUS + (2016-
2018) trong khuôn khổ Dự án HUB4GROWTH với kinh phí là gần 750.000 Euros (năm 2016 ĐHĐN hợp tác thực hiện 15 
dự án quốc tế với tổng kinh phí gần 6 triệu Euros);  

§ Hợp tác với các đối tác Vương quốc Anh đem lại cơ hội phát triển ĐHĐN nói chung, Viện nghiên cứu và đào 
tạo Việt Anh nói riêng sớm hiện thực hóa trở thành trường đại học quốc tế Việt-Anh như mong muốn của các bên;  

§ Hợp tác với các đại học Hoa Kỳ tiếp tục đẩy mạnh phát triển các chương trình tiên tiến, chất lượng cao trong 
đó 02 chương trình tiên tiến hợp tác với các trường đại học Hoa Kỳ đã được công nhận và đạt tiêu chuẩn AUN-QS, trong 
đó dấu ấn rõ nét là vinh dự là trường đại học Việt Nam duy nhất trong 12 trường khu vực vùng MeKong (Việt Nam, Thái 
Lan,, Campuchia,, Lào và, Myanmar được Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ tài trợ trong chương trình USAID COMET. 
Dự án “Kết nối Mekong thông qua Giáo dục và Đào tạo của Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ” là một phần trong 
Chương trình Sáng kiến Thủ lĩnh Trẻ Đông Nam Á (YSEALI) của Tổng thống Mỹ - Barack Obama, nhằm phát triển lực 
lượng lao động ở 5 nước thuộc khu vực hạ lưu sông Mekong (Campuchia, Lào, Myanmar, Thái Lan và Việt Nam) nhằm 
phát triển lực lượng lao động thông qua quá trình sáng tạo trong việc dạy và học, phát triển kỹ năng và gắn kết nhà 
trường và doanh nghiệp bằng những phương thức đào tạo tiên tiến nhất. 
 

§ Hợp tác với các trường đại học Nhật Bản tiếp tục là thế mạnh, hiện thực hóa các cam kết Hội nghị Hiệu 
trưởng các trường đại học Việt Nam-Nhật Bản (ĐHĐN đăng cai Hội nghị lần thứ III, 28-29/9/2015) và các thỏa thuận với 
nhiều đối tác khác không chỉ giới hạn trong hợp tác giáo dục mà còn góp phần thúc đẩy, làm sống động thêm, nối nhịp 
cầu hợp tác hiệu quả và bền vững giữa Thành phố Đà Nẵng với các tập đoàn, doanh nghiệp, địa phương Nhật Bản… 
 

“Chúng tôi rất vinh dự khi được hợp tác cùng ĐHĐN để đóng góp vào việc phát triển 
nguồn nhân lực của Việt Nam. Với lợi thế là một ĐH đa ngành, đa cấp, ĐHĐN đã và 
đang giữ một vai trò quan trọng trong cung ứng nguồn nhân lực cho cả khu vực. Việc 
lựa chọn ĐHĐN là đối tác hợp tác đào tạo nguồn nhân lực thể hiện cam kết của chúng 
tôi trong hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đồng thời khẳng định Nhật Bản luôn quan tâm 
đến Châu Á. Thông qua hợp tác cùng ĐHĐN, chúng tôi mong muốn được làm hết sức 
mình để đóng góp cho sự phát triển của Việt Nam, góp phần thúc đẩy trao đổi, phát 
triển kinh tế giữa các quốc gia châu Á, và tạo nên một xã hội kết nối sôi động hơn… ”      
 

Mr. Tomoaki Horiguchi, Tổng Giám đốc Sun Frontier, Nhật Bản tại Lễ ký MOU (Hình 2)  
 

1 

2 
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          CHUYỂN ĐỘNG HỢP TÁC QUỐC TẾ  ĐHĐN - 2016 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
= 

      
 

Ngày 22/06/2016, GS. Eiichi Kajita - Hiệu trưởng 
Trường Đại học Nara Gakuen (Nhật Bản) và GS. 
Trần Văn Nam, Giám đốc ĐHĐN ký kết Biên bản 
hợp tác. 
 

Lễ ký kết MOU giữa TS. Hosung Chang - Hiệu 
trưởng Trường Đại học Dankook (Hàn Quốc) và 
GS.Trần Văn Nam, Giám đốc ĐHĐN. 
 

Ngày 01/06/2016, Ngài Hamilton Smith, Bộ 
trưởng Bộ Thương mại và đầu tư, Bang Nam Úc 
đến thăm và làm việc với PGS.TS. Đoàn Quang 
Vinh, PGĐ ĐHĐN. 
 

Ngày 12/09/2016, Trường Đại học Tokushima, 
Nhật Bản do GS.Noji Sumihare - Hiệu trưởng, 
Mr.Jin Chenghai - đại diện Trung tâm quốc tế và 
Mr. Kobayashi Hideki - Quản lý quốc tế đã đến 
thăm và làm việc với ĐHĐN. 

Ngày 15/12/2016, ĐHĐN đã ký kết hợp tác với 
Academia Sinica (AS) - Viện Hàn lâm khoa học 
hàng đầu, có lịch sử lâu đời nhất Đài loan và đã 
có 07 giải Nobel. GS.TS Trần Văn Nam Giám đốc 
ĐHĐN tặng quà lưu niệm cho TS. Kuei-Hsien 
Chen - Quyền Giám đốc Viện Khoa học nguyên tử 
và phân tử (IAMS), Academia Sinica. 
 
 

Ngày 19/02/2016, tại Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) 
đã diễn ra Lễ ký kết MOU giữa Đại học Hoàng 
gia Ubon Ratchathani, Thái Lan và ĐHĐN. Dẫn 
đầu đoàn là PGS.TS Prachoom Pongpan - Giám 
đốc Đại học Ubon Ratchathani Rajabhat 
(UBRU). 
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ĐẨY MẠNH HỘI NHẬP VÀ HỢP TÁC VỚI GIÁO DỤC ĐẠI HỌC HOA KỲ  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
 

1- Ngày 19/4 - Đoàn đại biểu Đại học Bang Arizona, Hoa Kỳ (ASU) do GS. Jeff Goss - Phó Hiệu trưởng ASU và ông 
Karl Theisen - Giám đốc ASU tại Việt Nam dẫn đầu đã đến thăm và làm việc với ĐHĐN mở ra nhiều dự án hợp tác 
mới thiết thực. 
2,3,4,5 - Nhiều trường đại học cuả Hoa Kỳ như: Arizona University; Catholic of America (CUA); Porland State 
University; University of Washington… là các đối tác tin cậy và điểm đến cho những dự án trao đổi, hợp tác hiệu quả 
với ĐHĐN trong nhiều năm qua. 
 

1 2 

3 3 

4 5 
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   THÚC ĐẨY HỢP TÁC GIÁO DỤC ĐẠI HỌC VỚI VƯƠNG QUỐC ANH 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

      
 

1- Ngày 08/10/2016, phái đoàn Anh quốc gồm ông Ben Chapman, Chủ tịch Mạng lưới Việt-Anh (Vietnam-UK 
Network), Cựu thành viên Nghị viện; ông Warwick Morris, Phó Chủ tịch Mạng lưới Việt-Anh, Cựu Đại sứ 
Vương quốc Anh tại Việt Nam; ông David Priestley, Cựu Giám đốc Điều hành Rolls-Royce tại Việt Nam; bà 
Helen Griffiths, Phó Hiệu trưởng phụ trách về Quan hệ Quốc tế, Đại học Aston; ông John Callow, Công đoàn 
GMB, Công đoàn những người bạn của Việt Nam; ông Lương Sơn Thanh, Chủ tịch Hiệp hội Việt-Anh đã đến 
thăm và làm việc với Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN).  
2- Ngày 26/7/2016, Đại sứ Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len tại Việt Nam, Ngài Giles Lever đã có buổi 
làm việc với lãnh đạo ĐHĐN và Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt-Anh (VNUK). GS.TS Trần Văn Nam, Giám 
đốc ĐHĐN cảm ơn Ngài Đại sứ đã sắp xếp thời gian quý báu để đến thăm và làm việc với ĐHĐN. Trong thời 
gian qua, ĐHĐN đã cố gắng hết sức để phát triển VNUK và mong muốn thông qua Ngài Đại sứ, ĐHĐN sẽ 
nhận được sự hỗ trợ mạnh hơn nữa từ chính phủ Anh để phát triển Viện VN-UK trở thành Trường Đại học 
quốc tế Việt-Anh trong năm 2020. Ngài Giles Lever: “Trong 2 năm tới trước khi kết thúc nhiệm kỳ tại Việt Nam, 
tôi sẽ hỗ trợ hết sức trong việc tác động đến Chính phủ Anh cũng như làm việc với Bộ Giáo dục và Đào tạo 
Việt Nam để phát triển Viện VN-UK”.  
3,4- Một số  trường Đại học Anh (Reading, Leeds, Aston,Sunderland…) là các đối tác hàng đầu của ĐHĐN. 
 

1 

2 

4 

3 
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  KẾT NỐI NHỊP CẦU HỢP TÁC HỘI NHẬP GIÁO DỤC ĐẠI HỌC THẾ GIỚI 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
 

Hình 1,2 - Từ ngày 23-28/8/2016, GS.TS. Trần Văn Nam, Giám đốc ĐHĐN và PGS.TS. Võ Trung Hùng,Trưởng 
Ban Khoa học Công nghệ và Môi trường đã có chuyến công tác đến Canada và tham dự Hội nghị CITEF “Đổi 
mới chương trình đào tạo và hoạt động nghiên cứu trong bối cảnh biến đổi khí hậu nhằm phục vụ phát triển bền 
vững” 2016 (Conférence Internationale d’ingénieurs et de TEchniciens Francophones là tổ chức bao gồm các 
trường đại học và cao đẳng đào tạo Kỹ sư và Kỹ thuật viên của AUF). Hình 3,4,5 - Thăm Université du Québec 
à Trois-Rivières, École de Technologie Supérieure (ÉTS- Đến thăm Viện nghiên cứu Broadband Access 
Communications). Hình 6 - Thăm và làm việc với McGill University (QS Ranking 2014-2015, McGill đứng thứ 2 
tại Canada và thứ 21 thế giới). Hình 7 - Từ ngày 11-14/04/2016, PGS.TS. Ngô Văn Dưỡng, Phó GĐ ĐHĐN và 
GS.TS. Lê Kim Hùng, Hiệu trưởng Trường ĐH Bách khoa đã có chuyến công tác tại Tây Ban Nha. 
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    THẮT CHẶT HỢP TÁC GIÁO DỤC VỚI ĐẠI HỌC NHẬT BẢN -   VINH DANH  

   “TIẾN SĨ DANH DỰ”  -  VÌ CỐNG HIẾN CHO KHOA HỌC VÀ CỘNG ĐỒNG  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 

      
 

   Dấu son trong nỗ lực vươn 
ra thế giới bằng chất lượng và 
uy tín của học hiệu Đại học Đà 
Nẵng 
 

Đẩy mạnh hợp tác quốc tế là chủ 
trương nhất quán của Đại học Đà 
Nẵng từ ngày thành lập đến nay. Hoạt 
động này ngày càng được mở rộng, 
dưới nhiều hình thức khác nhau. Nếu 
như trước kia Đại học Đà Nẵng chỉ 
tiếp nhận viện trợ, gửi người ra nước 
ngoài đào tạo thì những năm gần đây 
chúng tôi đã thiết lập quan hệ hợp tác 
song phương trên tinh thần bình đẳng. 
Một trong những nỗ lực của Đại học 
Đà Nẵng để vươn ra thế giới bằng 
năng lực, chất lượng và uy tín của 
mình là việc xem xét phong tặng danh 
hiệu "Tiến sĩ danh dự" cho một số 
công dân nước ngoài có thành tích 
xuất sắc trong hoạt động nghiên cứu, 
giảng dạy và phát triển hợp tác với Đại 
học Đà Nẵng. 

 

Ngày 22/03/2016, Đại học Đà 
Nẵng đã tổ chức trọng thể Lễ trao 
tặng học vị Tiến sĩ danh dự cho 
GS.TS. Hitoshi Yamada- Đại học 
quốc gia Yokohama, Nhật bản. 
Phần thưởng trân trọng dành cho 
Người đã có những đóng góp lớn 
vào sự phát triển của Việt Nam. 
 

“…GS.TS. Hitoshi Yamada - Đại học 
quốc gia Yokohama là một trong 
những người đặt viên gạch đầu tiên 
cho quan hệ hợp tác trao đổi học thuật 
giữa Ðại học Đà Nẵng và Ðại học quốc 
gia Yokohama từ năm 2008, ký kết văn 
bản hợp tác giữa Trường Ðại học Bách 
khoa – Ðại học Đà Nẵng và Ðại học 
quốc gia Yokohama vào năm 2008 và 
Ðại học Đà Nẵng-Ðại học quốc gia 
Yokohama vào năm 2011…”  
 

GS.TS. Trần Văn Nam, Giám đốc Đại 
học Đà Nẵng, đồng thời cũng là Tiến sĩ 
danh dự của ĐH Quốc gia Yokohama 
nhấn mạnh trong buổi lễ. 
 

Ngày 26/07/2016, ĐHĐN long 
trọng tổ chức Lễ phong tặng Học vị 
“Tiến sĩ Danh dự” cho Ngài 
Hagiwara, Thị trưởng Thành phố 
Mimasaka (Nhật Bản). 

2 

 GS. Trần Văn Nam, Giám đốc ĐHĐN trao bằng Tiến sĩ Danh dự 
của ĐHĐN vinh danh: GS.TS. Hitoshi Yamada, DDHQG Yokohama  
(03/2016) (Hình 1) và Ngài TS. Hagiwara, Thị trưởng thành phố 
Mimasaka (07/2016) (Hình 2). 
Hình 2 -  
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     DANH HIỆU “TIẾN SĨ DANH DỰ”  -  VINH DANH CỐNG HIẾN KHOA HỌC  
    ĐÓNG GÓP VÌ CỘNG ĐỒNG  VÀ PHÁT TRIỂN HỢP TÁC QUỐC TẾ  

  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 

 
 
 

 

          Dr. Hagiwara, Thị trưởng Thành phố Mimasaka - Nhật Bản chụp ảnh lưu niệm với đại biểu tham dự  
                                        Lễ phong tặng học vị Tiến sĩ Danh dự của ĐHĐN ngày 26/07/2016. 
 

      
 

 

Ngày 26/07/2016, ĐHĐN phong tặng Học vị “Tiến sĩ Danh dự” cho Ngài Hagiwara, Thị trưởng Thành phố 
Mimasaka (Nhật Bản) vì những đóng góp của ông đối với việc  phát triển quan hệ hợp tác về giáo dục, việc 
làm và thắt chặt tình hữu nghị Việt – Nhật giữa Thành phố Mimasaka (Nhật Bản) và Thành phố Đà Nẵng. 
 

Ngài Hagiwara làm việc tại Bộ Thương mại Công nghiệp Nhật Bản (1980-1998); Thị trưởng Thành Phố 
Okayama (Nhật Bản) (1999-2005); Thành viên Hạ Nghị viện Nhật Bản (2005-2009); Giáo sư  Đại học 
Teikyo Heisei (2010); Giáo sư phụ trách học thuật Trung tâm Nghiên cứu Công nghệ Thông tin Đại học 
Housei (2011-2013); Thị trưởng Thành phố Mimasaka thuộc Tỉnh Okayama (Nhật Bản) từ năm 2014 đến 
nay. Ngày 06/04/2015, ông thay mặt Thành phố Mimasaka ký kết Thảo thuận Hợp tác với ĐHĐN, ngoài ra 
ông còn hoạt động trong các lĩnh vực tư vấn hỗ trợ, quyết định chính sách với tư cách cố vấn Bộ Nông Lâm 
Nước CHDCND Lào, Chủ tịch Hiệp Hội Quản lý rủi ro và Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Vừa và Nhỏ 
 

“Chúng tôi tin tưởng rằng Ngài Hagiwara cùng các tiến sĩ danh dự khác của ĐHĐN giữ trọng trách 
làm sứ giả của nhà trường góp phần đưa danh tiếng của ĐHĐN vươn ra thế giới đồng thời củng cố 
các mối quan hệ hợp tác đã có và phát triển mở rộng các mối quan hệ hợp tác mới ngày càng sâu 
sắc và bền chặt hơn nữa giữa hệ thống giáo dục đại học Việt Nam và Nhật Bản đặc biệt là giữa 
ĐHĐN và thành phố Mimasska” 
                                                                                                  (GS.TS. Trần Văn Nam, Giám đốc ĐHĐN) 
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         CƠ SỞ VẬT CHẤT & TÀI CHÍNH - 2016 

  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 

      
 

1- Ngày Lễ khánh thành phòng thí nghiệm tự động hóa  tại Trường Đại học Bách khoa được tài trợ bởi Công ty 
Mitsubishi Electric Vietnam (07/09/2016) 
 

2- Nhằm ghi nhận thực hiện những cam kết lâu dài, bền vững, ĐHĐN và BIDV Hải Vân đã tổ chức Lễ Ký kết 
thỏa thuận hợp tác và bàn giao phòng LAB do BIDV Hải Vân tài trợ tại Trường ĐH Bách khoa và Trường ĐH 
Kinh tế với số tiền đầu tư gần 1 tỷ đồng (23/5/2016) 
 

3, Lễ khởi công xây dựng các hạng mục Phân hiệu ĐHĐN tại Kontum (14/01/2017) 
 

4, Ngày 16/10, ĐHĐN đã tổ chức lễ khai trương Trung tâm Y khoa - ĐHĐN, mô hình Viện - Trường đẩy mạnh 
gắn kết đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ cùng với các cơ sở y tế trên địa bàn Đà Nẵng 
đáp ứng tốt nhu cầu chăm sóc bảo vệ sức khỏe của nhân dân và cán bộ viên chức, giảng viên, sinh viên, góp 
phần nâng cao chất lượng đào tạo và uy tín, học hiệu của Khoa Y Dược và ĐHĐN. 
 

5- Lễ khởi công xây dựng công trình Nhà làm việc, học tập và thực hành Khoa Y Dược - ĐHĐN (16/01/2017) 
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         TOP SỰ KIỆN TIÊU ĐIỂM CỦA SINH VIÊN ĐHĐN - 2016 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

      
 

1- Đại hội Hội sinh viên ĐHĐN nhiệm kỳ 2017-2022 - Đ/c Đinh Thị Mỹ Hạnh, Chủ tịch Hội sinh viên ĐHĐN nhận cờ thi đua 
xuất sắc từ Đ/c Nguyễn Bá Cảnh, Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội sinh viên Thành phố. 
2- Lễ Vinh danh Thủ khoa - Nâng bước tân sinh viên lần thứ V-2016, GS.Trần Văn Nam, Giám đốc ĐHĐN và đ/c Nguyễn 
Thanh Quang, UV BTV Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo vinh danh trao thưởng top thủ khoa kỳ tuyển sinh 2016. 
3- Lễ tổng kết Kỳ thi Olympic sinh viên giỏi ĐHĐN (2 năm/lần, từ ngày đến ngày) trao  
167 giải gồm: 18 giải Nhất, 28 giải Nhì, 54 giải Ba và 67 giải Khuyến khích. Về Giải tập thể, Giải Nhất toàn đoàn thuộc về 
Trường ĐH Sư phạm; Trường ĐH Kinh tế đạt Giải Nhì toàn đoàn; Giải Ba toàn đoàn thuộc về Trường ĐH Bách khoa và 
Giải Phong trào thuộc về Phân hiệu Kon Tum. 
4- Nhóm BDTT.NeverGiveUp (trường ĐH Bách khoa-ĐH Đà Nẵng) với 3 thành viên là: Đỗ Minh Thắng, Đoàn Công Danh, 
Nguyễn Tấn Bảo đã xuất sắc giành giải 3 (bảng CHUYÊN), kỳ thi Lập trình quốc tế ACM/ICPC khu vực châu Á lần thứ 42, 
diễn ra từ ngày 29/11 đến ngày 2/12/2016 tại TP Nha Trang-Việt Nam. Đây là lần thứ hai, trường ĐH Bách khoa-ĐH Đà 
Nẵng giành giải 3 ở cấp châu lục (lần đầu được giải này và năm 2008 tại TP Hồ Chí Minh). Và Team BDTT.NeverGiveUp 
cũng với 3 thành viên gồm Đỗ Minh Thắng, Đoàn Công Danh, Nguyễn Tấn Bảo, còn giành giải Nhì ACM/ICPC toàn quốc. 
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         TOP SỰ KIỆN TIÊU ĐIỂM CỦA SINH VIÊN  ĐHĐN - 2016 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
 

Hình 5,6- Ngày hội sinh viên Khởi nghiệp 2016, Cuộc thi Start up Runway 2016 – lan tỏa tinh thần sáng tạo khởi 
nghiệp của sinh viên ĐHĐN. Hình 7- Lễ ra quân Chiến dịch HSSV tình nguyện hè 2016 (Liên tục từ năm 2002 đến 
nay) thắp lửa, tỏa sáng tinh thần tình nguyện dấn thân vì cộng đồng. Hình 8 - Lê Nguyễn Phương Trâm - Trường ĐH 
Kinh tế-ĐHĐN là đại biểu duy nhất cho sinh viên thành phố vinh dự dự “Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác 
toàn quốc lần thứ IV - năm 2016”. Hình 9- Nguyễn Hùng Anh -  Tân sinh viên khuyết tật, vượt khó, đạt thành tích cao 
kỳ tuyển sinh 2016, được VTV3 chọn là “Nhân vật - Điều ước thứ 7” (GS.TS. Trần Văn Nam, GĐ ĐHĐN và GĐ Tổ 
chức Trẻ em Việt Nam tuyên dương và trao học bổng 10 triệu đồng/năm và quà tặng 01 máy tính bảng cho Hùng 
Anh). Hình 10- Nguyễn Hoàng Thương, sinh viên ĐH Kinh tế - ĐHĐN vinh dự nhận giải thưởng “Tôi yêu Tổ quốc tôi”. 
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  HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ SÁNG TẠO CỦA SINH VIÊN 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
 

3 

4 

Hình 1,2,3,4 - Triển lãm Công nghệ sinh viên Trường ĐH Bách khoa - ĐHĐN (BKDN Techshow - 2016) đã trở thành 
sự kiện truyền thống thường niên (từ năm 2014) mang “học hiệu”, đặc trưng riêng của nhà trường với 92 sản phẩm 
công nghệ và 69 posters từ các đề tài sinh viên NCKH. Đây là dịp để sinh viên trình diễn các sản phẩm, chia sẻ ý 
tưởng, kỹ năng và kinh nghiệm nghiên cứu khoa học, thực sự là ngày hội thể hiện trí tuệ, sáng tạo và trách nhiệm xã 
hội của sinh viên. Các sản phẩm công nghệ của sinh viên ngày càng có nhiều đề tài có ý nghĩa thực tiễn, phong phú, 
chất lượng tốt, tiếp cận được “các khuynh hướng công nghệ tiên tiến như IoT”. BKDN Techshow 2016 có các giải 
thưởng Công nghệ (1 Giải Nhất, 2 Giải Nhì và 3 Giải Ba), ngoài ra còn có Giải Ý tưởng (1 Giải Nhất, 2 Giải Nhì, 3 
Giải Ba) với các tiêu chí về hàm lượng khoa học, tính độc đáo, tính mới, mức độ hoàn thiện và khả năng ứng dụng.  
 

Hình 5 - Ba sinh viên Phạm Hồng Trường, Nguyễn Thành Minh, Lê Hoàng (Trường Đại học Bách khoa - ĐHĐN) với 
ý tưởng chế tạo xích lô chạy bằng năng lượng mặt trời. Sắp đến chiếc xích lô thân thiện môi trường này sẽ được bảo 
trợ chuyển giao ứng dụng cho ngành du lịch Đà Nẵng 
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 “SÂN CHƠI TRÍ TUỆ” - MÔI TRƯỜNG PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG VÀ SÁNG TẠO  
     CHO SINH VIÊN ĐHĐN  “THỰC HỌC VỮNG NGHIỆP, SẴN SÀNG HỘI NHẬP” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
 

Hình 1- Hoạt động trải  
nghiệm “Learning Express” 
giữa sinh viên Trường 
ĐHBK-ĐHĐN à Singapore 
Polytechnic, một sân chơi 
trí tuệ, phát triển kỹ năng.  
Hình 2 - Đội tuyển sinh viên 
Trường ĐHKT đạt giải Nhất 
Cuộc thi “Tìm hiểu Sở hữu 
trí tuệ năm 2016”. 
Hình 3 - Nhóm TERMSKIP 
(ĐHBK) nhận giải “Sản 
phẩm toàn diện nhất” Cuộc 
thi Mobile Hackathon trong 
sự kiện GDG DevFest 
MiềnTrung - 2016.  
Hình 4 - Hội nghị sinh viên 
NCKH các trường ĐH Kinh 
tế & QTKD Toàn quốc lần 
thứ IV do  Trường ĐH Kinh 
tế - ĐHĐN đăng cai tổ chức 
Hình 5 - Cuộc thi “Start up 
Runway” do Trường ĐH 
Kinh tế và Viện Công nghệ 
CORK (CH Ailen) tổ chức. 
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     Năm 2016 in đậm dấu ấn với nhiều thành tựu 
và sự kiện nhiều ý nghĩa và đáng tự hào đối với 
Trường Đại học Bách khoa - ĐHĐN với vai trò 
đầu tàu  đại học vùng (ĐHĐN) luôn gắn kết đào 
tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công 
nghệ, tiên phong phát triển các nhóm giảng dạy-
nghiên cứu (Teaching Research Team - TRT) 
đóng góp trí tuệ phục vụ cộng đồng và đẩy mạnh 
mở rộng hợp tác quốc tế phấn đấu “trở thành 
một trong những trường đại học hàng đầu trong 
khu vực Đông Nam Á”.  
 

Hình 1-GS.TS. Trần Văn Nam, Giám đốc ĐHĐN trao 
Cờ thi đua “Đơn vị tiêu biểu xuất sắc” của Bộ GD&ĐT 
cho GS.TS. Lê Kim Hùng, Hiệu trưởng nhà trường 
Hình 2-GS.TSKH Bùi Văn Ga, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT 
tặng Bằng khen các Nhà giáo nhân Lễ kỷ niệm 40 
năm ngành Xây dựng ĐHBK (03/09/2016);  
Hình 3 - Hội thảo khoa học quốc tế liên ngành Điện và 
Điện tử-Viễn thông (ICATEC 2016) International 
Conference on Advanced Technologies in Electrical 
and Communication Engineering.  
Hình 4 - Khánh thành phòng thí nghiệm tự động hóa 
do Công ty Mishubishi Electric hợp tác và tài trợ. 
Hình 5 - Hội nghị sinh viên NCKH và BKDN Techshow 
 
 
 
 

 “Trường ĐH Bách Khoa trong nhiều năm qua tiếp 
tục khẳng định vai trò là cánh chim đầu đàn của 
ĐHĐN trong việc nâng cao chất lượng đào tạo 
gắn với nhu cầu xã hội, được kiểm định chất 
lượng đạt chuẩn quốc gia, phấn đấu trở thành ĐH 
nghiên cứu, được xếp hạng hàng đầu khu vực 
Đông Nam Á góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội khu 
vực Miền Trung và Tây Nguyên và thực hiện 
thành công Nghị quyết 29 về đổi mới căn bản và 
toàn diện GD&ĐT nước nhà”. GS.TS Lê Kim Hùng, 
Hiệu trưởng Trường ĐH Bách khoa - ĐHĐN:   
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Cam kết chất lượng hàng đầu, 
xứng danh “học hiệu”  
hơn 40 năm truyền thống “BKĐN” 
 

Ngày 16/10/2016, Trường ĐH Bách Khoa - ĐHĐN, vinh dự 
được trao quyết định công nhận hoàn thành kiểm định chất 
lượng giáo dục Quốc gia (Hình 1) 
 

Đoàn sinh viên trường ĐH Bách khoa lần thứ 2 đạt giải ba 
Châu lục kỳ thi lập trình quốc tế ACM/ICPC Châu Á - 2016  
(Hình 2).  
 

Lễ trao bằng tốt nghiệp đại học năm 2016 (Hình 3) 
Từ ngày 12-14/10/2016, đoàn đánh giá ngoài AUN-QA đã 
kiểm định và công nhận chất lượng 02 Chương trình Tiên 
tiến ngành Hệ thống nhúng (Advanced Program in 
Embedded Systems) và ngành Điện tử-Viễn thông 
(Advanced Program in Electronic and Communication 
Engineering) theo bộ tiêu chuẩn của “Hệ thống đảm bảo 
chất lượng các trường đại học  Đông Nam Á” (ASEAN 
University Network Quality Assurance - AUN-QA)  (Hình 4) 
 

Từ ngày 21-25/3/2016, đoàn công tác Ủy ban Bằng kỹ sư 
Cộng hòa Pháp (Commission des Titres d’Ingénieurs - CTI) 
đã kiểm định và đánh giá Chương trình đào tạo kỹ sư chất 
lượng cao Việt-pháp (PFIEV hiện đào tạo 03 chuyên 
ngành: Sản xuất tự động, Tin học Công nghiệp và 
Công nghệ phần mềm, được triển khai tại 4 trường đại 
học Việt Nam là Trường ĐH Bách khoa Hà Nội, Trường ĐH 
Xây dựng Hà Nội, Trường ĐH Bách khoa - ĐH Đà Nẵng và 
Trường ĐH Bách khoa - ĐHQG TP. Hồ Chí Minh) qua đó 
tiếp tục công nhận chất lượng giai đoạn 2016 – 2022 (Việt 
Nam hiện có 61 chương trình đào tạo của các trường đại 
học được các tổ chức kiểm định quốc tế và khu vực công 
nhận, trong đó có 16 chương trình đào tạo thuộc Chương 
trình PFIEV ). 
GS.TS. Lê Kim Hùng, Hiệu trưởng Nhà trường: “Mục tiêu 
chiến lược của Chương trình PFIEV là tiếp tục đào tạo 
những kỹ sư có nền tảng vững vàng về khoa học cơ bản, 
khoa học kỹ thuật tiên tiến, có năng lực, trình độ ngoại ngữ 
tốt, có kỹ năng thực hành cơ bản; có kiến thức chuyên môn 
vững vàng trong các lĩnh vực tương ứng, sẵn sàng làm việc 
trong môi trường cạnh tranh hội nhập quốc tế  đáp ứng nhu 
cầu doanh nghiệp”.  
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Với bề dày lịch sử hơn 40 năm “truyền cảm hứng, vững tương lai”, năm 2016 đánh dấu những thành công vượt bậc 
của nhà trường, vinh dự được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục Quốc gia và là cơ sở giáo dục đại học 
đầu tiên tại Miền Trung-Tây Nguyên được Chính phủ cho phép thí điểm tự chủ đai học, mở ra nhiều cơ hội phát triển 
mạnh mẽ hơn nữa trong giai đoạn mới. Với gần 280 giảng viên, trong đó có 18 GVCC, 04 GS, 19 PGS và 52 TS, 
trường hiện đào tạo 27 chuyên ngành cử nhân, 06 chương trình thạc sỹ và 04 chương trình tiến sỹ với quy mô hơn 
12.000 sinh viên. Bên cạnh 10 chương trình đào tạo chất lượng cao còn có các chương trình liên kết đào tạo quốc tế 
với các trường đại học uy tín trên thế giới như: Đại học Towson, Đại học Keuka (Hoa Kỳ); Đại học Sunderland; Đại 
học Stirling (Anh)...Các chương trình cử nhân của trường được công nhận để chuyển tiếp (2+2 hoặc 3+1) tại nhiều 
trường danh tiếng như : Đại học Hull (Anh Quốc), Đại học Saxon (Hà Lan), Đại học Massey (New Zealand), Đại học 
Công nghệ Queen (Úc), Đại học Keuka (Hoa kỳ)… Hoạt động NCKH phát triển mạnh với 15 bài báo quốc tế (có 2 bài 
ISI và 5 bài báo Scopus). Năm 2016, trường đã tổ chức thành công Hội nghị Sinh viên nghiên cứu khoa học Toàn 
quốc lần thứ IV các trường đại học kinh tế và quản trị kinh doanh, 05 hội thảo quốc tế, 05 hội thảo quốc gia và thực 
hiện 05 dự án quốc tế góp phần đưa học hiệu Trường ĐH Kinh tế - ĐHĐN từng bước vươn ra tầm quốc tế 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”. Hình 1,2- Trường ĐH Kinh tế nhận cờ đơn vị tiêu biểu xuất sắc năm học 2015-2016 của Bộ 
GD&ĐT. Hình 3- PGS.TS. Nguyễn Mạnh Toàn, Hiệu trưởng nhà trường nhận Chứng nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng 
giáo dục Quốc gia. Hình 4 - Vinh danh các tân Phó giáo sư năm 2016. Hình 5 - Ký kết hợp tác quốc tế với  sự chứng 
kiến của Tổng thống Ai Len. Hình 6 - Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế trao giải Nhất Cuộc thi“Start up Run Way 2016”. 
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       Năm 2016 - Trường Đại học Kinh tế ĐHĐN đã đăng cai nhiều sự kiện hội nghị, hội thảo  
khoa học quốc tế, trở thành “điểm đến” uy tín hội tụ trí tuệ kinh tế trong nước và ngoài nước. 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

      
 

 

Hội thảo Quốc tế Kế toán Tài 
chính  (ICOAF 2016) (20-
21/5/2016) tại Khách sạn Grand 
Tourane do Trường Đại học 
Kinh tế-ĐHĐN phối hợp với  Đại 
học Quốc gia Yokohama (Nhật 
Bản) và Đại học Aston (Vương 
quốc Anh) đồng tổ chức mở 
rộng nhiều lĩnh vực Kinh tế và 
Tài chính, được tài trợ bởi Hiệp 
hội Kế toán Anh  (ACCA). 

 

“Hội thảo toàn cầu về Kinh doanh và Quản lý (WCBM) với chủ đề ““Cải cách quản trị định hướng con người 
nhằm sáng tạo giá trị và phát triển bền vững trong kinh doanh toàn cầu” do Trường ĐH Kinh tế – ĐHĐN phối 
hợp với Trường Đại học Kyung Hee và Hiệp hội P&GBA (Hàn Quốc) tổ chức quy tụ gần 200 nhà khoa học đến từ 
hơn 30 quốc gia trong các lĩnh vực Kế toán, Kinh tế, Tài chính, Marketing, Quản trị nhân lực, du lịch và khách sạn… 

 

Hội thảo Marketing trong Kỷ nguyên kết nối 
(MICA 2016 (15/10/2016) do Trường Đại học Kinh 
tế - ĐHĐN phối hợp với Trường Đại học Kinh tế 
Quốc dân; Hội đồng các Giám đốc Viện Đại học 
Công nghệ Pháp (ADIUT); Hội Doanh nhân Trẻ Đà 
Nẵng; Viện Công nghệ Cork và Hội Marketing Việt 
Nam  quy tụ hơn 100 nhà nghiên cứu từ gần 20 
trường đại học và cao đẳng của Việt Nam và các 
chuyên gia quốc tế.  

Hội thảo Quốc tế về Tài chính 
tại Việt Nam (VietNam 
International Conference in 
Finance-VCIF 2016) tại Furama 
Resort (ngày 9-10/6/2016. Đồng 
tổ chức Hội thảo với Trường ĐH 
Kinh tế-ĐHĐN là Hiệp hội Tài 
chính Quốc tế Việt Nam (VIFAI) 
với sự tham gia của Trường Đại 
học Ngoại thương Hà Nội và 
Trường Đại học Kinh tế-Luật, 
Đại học Quốc gia TP HCM.  
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Trường Đại học Sư phạm tại Đà Nẵng là trường 
đại học đầu tiên trong cả nước được đánh giá và 
được cấp Chứng nhận đạt chuẩn chất lượng bởi 
một tổ chức kiểm định chất lượng độc lập của 
Việt Nam. Đây là dấu mốc trong hoạt động kiểm 
định chất lượng giáo dục ở Việt Nam đồng thời 
cũng là sự kiện đánh dấu bước ngoặt quan trọng 
trong chặng đường xây dựng và phát triển của 
nhà trường. Qua 41 năm xây dựng và phát triển, 
Trường ĐH Sư phạm không ngừng lớn mạnh, 
đạt nhiều thành tựu trong công tác đào tạo, 
nghiên cứu khoa học. Toàn trường có 281 cán 
bộ, giảng viên, trong đó, có 14 giáo sư, 64 tiến sĩ 
khoa học. Trường hiện đang đào tạo 29 chuyên 
ngành ĐH, trong đó nhiều ngành đào tạo trình 
độ thạc sĩ, tiến sĩ, chỉ tiêu tuyển sinh hằng năm 
2.000 sinh viên ĐH chính quy. Kể từ ngày thành 
lập, nhà trường đã đào tạo, cung cấp cho xã hội 
hơn 30.000 sinh viên ĐH, học viên cao học, 
nghiên cứu sinh. Cơ sở vật chất, trang thiết bị 
dạy học, nghiên cứu của nhà trường không 
ngừng được đầu tư đồng bộ, đáp ứng yêu cầu 
đào tạo, cũng như hội nhập quốc tế và khu vực. 
Với những thành tích nêu trên, năm 2016, 
trường Đại học Sư phạm vinh dự được đón 
nhận “Huân chương Lao động Hạng Nhất” 
Hình 1 - Ngày 27-1, Trường ĐH Sư phạm - 
ĐHĐN một trong bảy trường đại học sư phạm 
trọng điểm quốc gia long trọng tổ chức Lễ đón 
nhận Huân chương Lao động hạng nhất của 
Chủ tịch nước. 
Hình 2 - Hội nghị khoa học toàn quốc về nghiên 
cứu và giảng dạy sinh học tại Việt Nam do 
Trường chủ trì đăng cai tổ chức (20/05/2016). 
Hình 3 - Ký kết hợp tác với Trường Đại học 
Calgary (Canada) 
Hình 4 - Hội thảo Quốc tế tâm lý học đường lần 
thứ V (28,29/7/2016) trong xu hướng toàn cầu 
hóa thu hút nhiều nhà khoa học, nhà giáo dục, 
nhà quản lí tham dự. PGS.TS. Nguyễn Bảo 
Hoàng Thanh trao logo lưu niệm của Hội thảo. 
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                             University of Education 

 
 
 

      Trường đại học đầu tiên của Việt Nam kiểm định chất lượng giáo dục Quốc gia 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 

 

           
  

            

Trường Đại học Sư phạm ĐHĐN luôn không 
ngừng phấn đấu nâng cao chất lượng đào 
tạo, cung cấp cho Miền Trung – Tây Nguyên 
nguồn nhân lực cán bộ khoa học, giáo viên 
phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa đất nước ; Khẳng định vị thế của một cơ 
sở đào tạo trong top các trường đại học sư 
phạm trọng điểm. Dấu ấn nổi bật năm 2016  
của nhà trường là trường đại học đầu tiên 
trong cả nước kiểm định và được công nhận 
đạt chuẩn chất lượng giáo dục.quốc gia.  
Hình 1 - Lễ công bố quyết định công nhận 
Trường đại học Sư phạm – ĐHĐN đạt chất 
lượng giáo dục quốc gia (08/04/2016). Hình 2 
– PGS.TS. Nguyễn Bảo Hoàng Thanh, Hiệu 
trưởng nhà trường nhận quyết định từ 
PGS.TS. Nguyễn Quý Thanh, GĐ Trung tâm 
kiểm định ĐHQG Hà Nội. Hình 3 - Lễ Bế 
giảng và trao bằng tốt nghiệp khóa 2012-
2016.(22/6/2016). 
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                         University of Foreign Languages Studies 

 
 
 

					"Năm 2016 phát triển bền vững, khẳng định học hiệu đào tạo và nghiên cứu về  
giáo dục ngoại ngữ, bản ngữ và quốc tế học có uy tín trong khu vực." 
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Hình 1 - TS.Trần Hữu Phúc, Hiệu trưởng 
Trường Đại học Ngoại ngữ-ĐHĐN  (Hình 
2) nhận Quyết định công nhận đạt tiêu 
chuẩn chất lượng giáo dục Quốc gia từ 
PGS.TS. Nguyễn Quý Thanh, Giám đốc 
Trung tâm kiểm định ĐHQG Hà Nội 
(Ngày 16/10/2016).  
 

Hình 3 - GS.TS Trần Văn Nam và TS 
Trần Hữu Phúc, chụp ảnh lưu niệm với 
ông Shigetoshi, Giám đốc Sumitomo tại 
Việt Nam và ông Tomohiro Egawa, 
Trưởng Ban Cống hiến xã hội, Tập đoàn 
Sumitomo, Tokyo, Nhật Bản, đơn vị tài 
trợ cùng khánh thành Phòng Văn hóa 
Nhật Bản (29/11/2016) đem lại một không 
gian giao lưu, trao đổi văn hóa và học 
thuật ngôn ngữ văn hóa Nhật Bản cho 
giảng viên và sinh viên của nhà trường. 
 

Hình 4 - Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác 
giữa Hiệu trưởng 03 trường đại học 
ngoại ngữ của Việt Nam (Trường ĐH 
Ngoại ngữ - ĐHQG Hà Nội, Trường ĐH 
Ngoại ngữ - ĐHĐN và Trường ĐH Ngoại 
ngữ - ĐH Huế, ngày 01/08/2016) thống 
nhất hợp tác toàn diện đào tạo, nghiên 
cứu khoa học và quản trị đại học, tạo sức 
mạnh tổng hợp thực hiện nhiệm vụ của 
các trường, đồng thời phục vụ hệ thống 
giáo dục quốc dân và xã hội trong lĩnh 
vực đào tạo ngoại ngữ ở Việt Nam. 
 

Hình 5 - Trường Đại học Ngoại Ngữ - 
ĐHĐN ký kết hợp tác với Furama Resort 
Đà Nẵng (27/11/2016) phát triển đào tạo 
nguồn nhân lực có chất lượng cho ngành 
du lịch tạo cơ hội việc làm cho sinh viên. 
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Hình 1 - TS.Đặng Việt Dũng, Phó Chủ 
tịch UBND TP.Đà Nẵng và TS. Trần Hữu 
Phúc, Hiệu trưởng nhà trường trao bằng 
tốt nghiệp cho SV xuất sắc trong Lễ trao 
bằng tốt nghiệp đại học năm 2016 
(16/07/2016). 
Hình 2 - Hội thảo “Blended Learning and 
Innovative Approaches in Language 
Teaching” do Trường Đại học Ngoại ngữ 
phối hợp với Balsamo Outreach for 
Learning and Teaching (BOLT) tổ chức 
(ngày 17/12/2016) thu hút sự tham gia 
của hơn 100 giảng viên ngoại ngữ đến từ 
các trường ĐH,CĐ và THPT trên địa bàn 
thành phố Đà Nẵng góp phần cải thiện 
chất lượng dạy và học tiếng Anh, đổi mới 
tích cực việc dạy và học ngoại ngữ trong 
bối cảnh hội nhập. 
Hình 3 - Diễn đàn thanh niên Châu Á lần 
thứ 14 do Trường ĐH Ngoại ngữ đăng 
cai. Hình 4 - Niềm vui sinh viên tốt nghiệp 
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Năm 2016, Trường Cao đẳng Công 
nghệ - ĐHĐN tiếp tục đầu tư, phát triển 
hoạt động khoa học công nghệ, hướng 
đến người học tạo động lực quan trọng 
trên chiến lược phát triển  trở thành 
trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật "định 
hướng nghiên cứu ứng dụng". Nhà 
trường lần đầu tiên đưa mô hình SRT 
(Study Research Team - Nhóm Học tập  
Nghiên cứu Sinh viên), một khái niệm 
cấu trúc mới bên cạnh Nhóm Giảng 
dạy-Nghiên cứu (Teaching-Research 
Team, TRT) của giảng viên để phát huy 
tính chủ động, sáng tạo học tập và 
NCKH giúp người học  thích ứng với 
nhu cầu xã hội luôn cần nguồn nhân lực 
kỹ thuật công nghệ chất lượng cao. 
 

Hình 1 - Phó Chủ tịch UBND Thành phố 
Đà Nẵng Nguyễn Ngọc Tuấn trao Cờ 
Thi đua của Thủ tướng Chính phủ năm 
2016 cho Trường CĐCN - ĐHĐN. 
 

Hình 2- PGS.TS. Phan Cao Thọ, Hiệu 
trưởng Trường CĐCN-ĐHĐN vinh dự 
được bầu chọn và vinh danh “Nhà hoạt 
động KHCN tiêu biểu” nhân kỷ niệm 20 
năm thành phố Đà Nẵng (01/01/1997-
01/01/2017, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ 
tịch UBND Thành phố Huỳnh Đức Thơ; 
Phó Chủ tịch thường trực HĐND Thành 
phố Nguyễn Nho Trung trao chứng nhận 
cho PGS.TS. Phan Cao Thọ trong buổi 
lễ (ngày 24/12/2016). 
 
 

Hình 3 - Hội thảo khoa học Quốc gia 
“Ứng dụng công nghệ mới trong công 
trình xanh lần thứ 2 năm 2016” , dấu ấn 
sự kiện khoa học công nghệ nổi bật của 
nhà trường gắn kết đào tạo, nghiên cứu 
khoa học và chuyển giao công nghệ 
phục vụ cộng đồng thu hút sự tham gia 
của nhiều nhà khoa học, giảng viên. 
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    Xây dựng chương trình đào 
tạo và tổ chức đào tạo gắn liền 
với nhu cầu xã hội là nhiệm vụ 
trọng tâm trong kế hoạch đảm 
bảo chất lượng đào tạo của 
Trường Cao đẳng Công nghệ 
(CĐCN). Ngày 15 và 22/10/2016, 
Nhà trường đã tổ chức Hội nghị 
tập huấn với chủ đề “Xây dựng 
và thiết kế chương trình đào tạo 
theo hướng tiếp cận CDIO” 
(Conceive - Design - Implement - 
Operate, “Ý tưởng - Thiết kế - 
Thực hiện - Vận hành”) nhằm 
nâng cao chất lượng đào tạo 
hướng đến kiểm định chương 
trình đào tạo tiếp cận với tiêu 
chuẩn khu vực và quốc tế.  
 

Hình 1 - PGS.TS. Phan Cao Thọ, 
Hiệu trưởng nhà trường khai mạc 
hội nghị. 
Hình 2- Lễ bế giảng Lớp đào tạo kỹ 
thuật thang máy “Elevator 
Technology Teaching Course” 
(ETTC) (Ngày 18/10/2016) do 
Trường Cao đẳng Công nghệ - 
ĐHĐN và Công ty ME (Nhật Bản) 
phối hợp tổ chức - một mô hình hợp 
tác đào tạo điển hình hiệu quả giữa 
nhà trường- doanh nghiệp tại trường 
CĐCN trong nhiều năm qua. 
 

Hình 3 - Trường CĐCN đang vững 
bước trên con đường trở thành 
Trường ĐHSPKT phát triển theo 
định hướng ứng dụng.  
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  C I T 
 
 

     Năm 2016, Trường CĐCNTT 
đã đạt được những kết quả nổi 
bật trong đào tạo, NCKH, khởi 
nghiệp và hợp tác quốc tế. Nhà 
trường đã tổ chức thành công 
Chương trình "Ươm mầm ý 
tưởng sáng tạo và khởi nghiệp” 
(PISI-CIT), khai trương Vườn 
ươm Khởi nghiệp và Sáng tạo, 
tham gia thực hiện thành công 
nhiều dự án quốc tế như 
Erasmus+, HEI ICI, USAID 
COMET... 
 
 

Đặc biệt, Trường CĐ CNTT đã 
chủ trì xây dựng và triển khai 
thành công dự án Phát triển Hệ 
sinh thái khởi nghiệp và sáng tạo 
tại Thành phố Đà Nẵng trong 
khuôn khổ Chương trình Đối tác 
Đổi mới Sáng tạo (IPP) từ nguồn 
ODA đồng tài trợ bởi Chính phủ 
Việt Nam và Phần Lan.  
 
 
Sự kiện nổi bật năm 2016 đánh 
dấu bước phát triển của trường 
CĐCNTT là thành lập Đảng bộ 
Nhà trường từ Chi bộ cơ sở 
(thành lập ngày 12/3/2007 theo 
Quyết định số 23-QĐ/TV). Qua 
gần 10 năm phát triển để tiếp tục 
nâng cao năng lực lãnh đạo và 
sức chiến đấu của tổ chức cơ sở 
đảng và đảng viên, Đảng ủy 
ĐHĐN đã ra Quyết định số 184-
QĐ/ĐU, ngày 28/3/2016 thành 
lập Đảng bộ cơ sở Trường 
CĐCNTT trực thuộc Đảng bộ 
ĐHĐN trong đó, Ban chấp hành 
Đảng bộ gồm 07 đồng chí, trong 
đó đồng chí Trần Tấn Vinh giữ 
chức vụ Bí thư Đảng ủy, Hiệu 
trưởng Nhà trường.  
 
 

Hình 1- Lễ công bố Quyết định 
thành lập Đảng bộ trường 
CĐCNTT - ĐHĐN (14/04/2016).  
 

Hình 2 - Chuỗi các sự kiện khoa 
học, sáng tạo và khởi nghiệp  tại 
Trường CĐCNTT- ĐHĐN đang 
được triển khai hiệu quả trong 
năm qua. 
 

Hình 3- Ra quân chiến dịch tình 
nguyện hè 2016 “Chung sức 
cộng đồng” 
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  C I T 

     Năm học 2016-2017 tiếp tục đặt ra nhiều 
thách thức đối với Trường CĐCNTT trong bối 
cảnh cạnh tranh, hội nhập và yêu cầu ngày 
càng cao của thị trường lao động trong và 
ngoài nước. Nhà trường sẽ nỗ lực phát huy 
những lợi thế của một trường thành viên  của 
ĐHĐN luôn được sự quan tâm, chỉ đạo sát 
sao của lãnh đạo ĐHĐN, sự ủng hộ, hợp tác 
với các cơ sở giáo dục đại học thành viên 
khác. Trường CNTT sẽ phấn đấu gặt hái 
nhiều thành tích về đào tạo, NCKH, chuyển 
giao công nghệ và hợp tác quốc tế...Đến nay, 
nhà trường đã có đội ngũ giảng viên cơ hữu 
có trình độ chuyên môn vững vàng và năng 
lực sư phạm tốt, thường xuyên được bồi 
dưỡng nâng cao trình độ nhằm đáp ứng 
được yêu cầu phát triển. Bên cạnh đó, nhà 
trường không ngừng đầu tư, hoàn thiện cơ 
sở vật chất, trang thiết bị, phòng thực hành 
khang trang, hiện đại để có thể đào tạo các 
chuyên ngành CNTT đáp ứng nhu cầu xã hội.  

     Với tiêu chí và cam kết về chất lượng về 
mọi mặt và thực sự coi “ngươi học là trung 
tâm”, Trường CĐCNTT sẽ tiếp tục nỗ lực 
không ngừng phấn đấu để hiện thực hóa trở 
thành trường đại học công nghệ thông tin và 
truyền thông như chiến lược phát triển của 
nhà trường trong thời gian đến. 
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Năm 2016 đi qua với nhiều dấu ấn phát triển đối với Phân hiệu ĐHĐN tại Kontum. Những kết quả toàn diện mà 
Phân hiệu đã đạt được về đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, hợp tác quốc tế, công tác 
HSSV… trong năm 2016 tiếp tục khẳng định chiến lược phát triển đúng đắn, bền vững của nhà trường trên hành 
trình 10 năm xây dựng và phát triển (2007-2017) luôn không ngừng nỗ lực phấn đấu trở thành cơ sở giáo dục “đại 
học đa ngành, đa cấp, đa lĩnh vực; đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu khoa học và chuyển giao 
kết quả nghiên cứu vào thực tiễn, phục vụ cho sự phát triển kinh tế - xã hội các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên, Nam 
Lào và Đông Bắc Campuchia”. Hình 1 - Ngày 15/11/2016, Lễ Công bố Quyết định số 6507/QĐ-ĐHĐN của Giám 
đốc ĐHĐN về việc bổ nhiệm lại Giám đốc Phân hiệu Kon Tum nhiệm kỳ 2015 - 2020 cho PGS.TS. Đặng Văn Mỹ. 
Hình 2 – PGS.TS. Ngô Văn Dưỡng, Phó Giám đốc ĐHĐN trao chứng nhận “Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở” năm học 
2015-2016 cho các CBVC Phân hiệu Kontum. Hình 3 - Phân hiệu Kontum luôn chăm lo bồi dưỡng, phát triển đội 
ngũ CBVC quản lý, giảng dạy và phục vụ đáp ứng yêu cầu ao của sự nghiệp đổi mới GD&Đt. Hình 4,5: Lễ hội giao 
lưu văn hóa lưu học sinh (Lào, Thái Lan…) tại Phân hiệu Kontum. 
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Sự kiện khởi công xây dựng công trình chào mừng kỷ niệm 
10 năm thành lập và phát triển Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kontum 

 
 

         Ngày 14/01/2017, trong không khí phấn khởi đón mừng Xuân mới và chào mừng kỷ niệm 10 năm thành lập 
Phân hiệu ĐHĐN. tại Kon Tum, ĐHĐN tổ chức Lễ khởi công Dự án đầu tư xây dựng các hạng mục mới cho Phân 
hiệu Kon Tum, phục vụ phát triển đào tạo, NCKH và góp phần nâng cao chất lượng đời sống học tập và sinh hoạt của 
sinh viên.Dự án đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) phê duyệt theo Quyết định số 4987/QĐ-BGDĐT ngày 
30/10/2015. Đây là dự án rất quan trọng, ưu tiên cho các cơ sở giáo dục ở khu vực Tây Nguyên nói chung, nhằm tăng 
cường cơ sở vật chất cho Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum nói riêng theo hướng đồng bộ và hiện đại. Công trình được 
đầu tư xây dựng mới với quy mô bao gồm hai cơ sở: Cơ sở 1 (nhà đa năng 7 tầng vừa là văn phòng làm việc và các 
giảng đường chất lượng cao, nhà công vụ là nơi lưu trú cho các giảng viên từ ĐHĐN, giảng đường 4 tầng phục vụ 
giảng dạy và học tập); Cơ sở 2 (ký túc xá, nhà tập luyện giáo dục thể chất) và các hạng mục hạ tầng, kỹ thuật, công 
trình phụ trợ (san nền, đường giao thông nội bộ, cây xanh, điện chiếu sáng, nhà để xe, trạm biến áp, v.v…). Dự án 
được triển khai từ ngày 14/01/2017 và dự kiến sẽ hoàn thành vào tháng 12/2017 với tổng kinh phí đầu tư là 110 tỷ 
đồng từ nguồn vốn Ngân hàng thế giới WB, do ĐHĐN làm chủ đầu tư. Khi hoàn thành, công trình sẽ góp phần hiện 
đại hóa cơ sở vật chất, phục vụ tốt hơn nữa công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, tạo môi trường thuận lợi cho các 
thế hệ sinh viên học tập và mang lại một diện mạo và hình ảnh mới cho Phân hiệu đóng góp nhiều hơn nữa cho sự 
phát triển của Tây Nguyên. Hình 1,2 - Lễ khởi công xây dựng các hạng mục mới cho Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum.  

2 
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      VN-UK hiện đang triển khai các chương trình 
đào tạo bậc đại học với ba ngành: Khoa học Y 
sinh, Khoa học và Kỹ thuật máy tính, Quản trị và 
Kinh doanh quốc tế. Các chương trình đào tạo tại 
VNUK nhận được sự tư vấn từ đại học Aston. 
Chương trình đào tạo hoàn toàn bằng tiếng Anh 
với chuẩn đầu ra IELTS 6.5 đối với ngành Quản 
trị và Kinh doanh quốc tế, IELTS 6.0 đối với 
ngành Khoa học và Kỹ thuật máy tính và ngành 
Khoa học y sinh. Sinh viên theo học các chương 
trình tại VNUK có cơ hội chuyển tiếp sang học tại 
các trường đại học hàng đầu của Anh quốc như 
Aston, Heriot-Watt, Trinity College theo mô hình 
2+2 hoặc 3+1.  
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Năm 2016 tiếp tục ghi dấu bước phát triển mạnh mẽ của 
Khoa Y Dược ĐHĐN, không ngừng mở rộng quan hệ 
hợp tác với các bệnh viện, các tổ chức y tế, thúc đẩy các 
hoạt động hợp tác trong đào tạo và NCKH trong nước và 
quốc tế.  
 

Hình 1 - Khoa Y Dược ĐHĐN làm việc với lãnh đạo 
Bệnh viện Đà Nẵng.  
Hình 2- Khoa Y Dược ĐHĐN phối hợp với Đại học Y 
Dược TP.HCM tổ chức Lễ Trao bằng tốt nghiệp Bác sĩ Y 
khoa năm 2016 (30/12/2016) (Từ năm 2011, 2012 Khoa Y 
Dược ĐHĐN đã phối hợp với Đại học Y Dược TP.HCM trong 
việc đào tạo 120 bác sĩ cho 2 tỉnh Quảng Nam và Quảng Ngãi. 
Đây là một công việc hết sức ý nghĩa, góp phần quan trọng rất 
lớn trong việc hỗ trợ nguồn nhân lực y tế chất lượng cao cho các 
địa phương còn thiếu nhiều cán bộ y tế, còn nhiều khó khăn, 
đặc biệt vùng sâu vùng xa) 
Hình 2- Khoa Y Dược ĐHĐN phối hợp với Đại học Y 
Dược TP.HCM long trọng tổ chức Lễ Trao bằng tốt 
nghiệp Bác sĩ Y khoa (LT) năm 2016 (30/12/2016) 
Hình 3 - Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Khoa Y Dược 
ĐHĐN và Trung tâm Pháp y Thành phố Đà Nẵng. 
Hình 4 -  Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Khoa Y 
Dược ĐHĐN và Tổ chức Deviemed liên kết đào tạo Bác 
sĩ Răng Hàm Mặt cũng như đào tạo Sau đại học, hỗ trợ 
phát triển song phương và hợp tác sâu rộng. PGS.TS. 
Nguyễn Đăng Quốc Chấn, Trưởng Khoa Y Dược và 
GS.TS. Alexander Hemprich - Chủ tịch Tổ chức 
Deviemed, Giám đốc bệnh viện phẫu thuật hàm mặt tạo 
hình Đại học Leipzich, CHLB Đức. 
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Hình 1,2 - Ngày 16/01/2017, Lễ 
Khởi công công trình thuộc dự án 
đầu tư xây dựng ĐHĐN giai đoạn 
III tại Phường Hòa Quý, Quận 
Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng với 
quy mô đầu tư xây dựng mới công 
trình 05 tầng (Khối hiệu bộ - tầng 
1 và 2; nhà làm việc, học tập, thí 
nghiệm thực hành, hội trường - 
tầng 3, 4 và 5) với tổng diện tích 
sàn là 8.127m2 và các hạng mục 
hạ tầng, kỹ thuật và các công trình 
phụ trợ (san nền, đường giao 
thông nội bộ, cây xanh, điện chiếu 
sáng, tường rào, nhà để xe…) 
GS.TS Trần Văn Nam, Giám đốc 
ĐHĐN: “Công trình đánh dấu mốc 
rất quan trọng trong việc tăng 
cường CSVC cho sự phát triển 
của Khoa Y Dược - ĐHĐN được 
thành lập cách đây 10 năm. Trong 
suốt thời gian qua, đội ngũ cán bộ 
giảng viên và sinh viên của Khoa 
đã phải làm việc và học tập trong 
điều kiện thiếu thốn. Hy vọng rằng 
sau 11 tháng nữa, tại mảnh đất 
này, nhà làm việc, học tập, thí 
nghiệm thực hành thuộc dự án 
đầu tư xây dựng ĐHĐN giai đoạn 
III sẽ hoàn thành đưa vào sử dụng 
giúp Khoa Y Dược tập trung đào 
tạo, đảm bảo nguồn nhân lực chất 
lượng cao được xã hội tin dùng.” 
Hình 3- Lễ trao tặng thiết bị trị liệu 
xương khớp của Hiệp hội doanh 
nghiệp Satama NBC - Nhật Bản.  
Hình 4 - Ký kết hợp tác Khoa Y 
Dược với trường đại học Chung 
Nam (Hàn Quốc) 
Hình 5 - Khai trương Trung tâm Y 
Khoa ĐHĐN với nhiều trang thiết 
bị y tế hiện đại. “Đây là mô hình 
Viện - Trường góp phần trước hết 
vào nhiệm vụ đào tạo, nghiên cứu 
khoa học, chuyển giao công nghệ, 
qua đó nâng cao chất lượng đào 
tạo và học hiệu của Khoa Y Dược 
đồng thời cùng với các cơ sở y tế 
đáp ứng tốt nhu cầu chăm sóc  và 
bảo vệ sức khỏe của nhân dân 
trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.  
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Thành lập ngày 31/07/2014 theo QĐ số 4584/QĐ-ĐHĐN với sứ mệnh tạo cơ hội tiếp cận các 
chương trình quốc tế, phát triển hoài bão và tài năng sinh viên, SIE luôn tìm kiếm phát triển các mối 
quan hệ hợp tác giáo dục và nghiên cứu với các trường đại học và các tổ chức giáo dục nghiên cứu 
nước ngoài, qua đó cung cấp các chương trình đạt chuẩn quốc tế, thực hiện chiến lược “làm cầu 
nối” liên kết, hợp tác đào tạo quốc tế, chủ động hội nhập và vươn ra thế giới. 
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UD	chủ	trì	hội	thảo	WiSTEM		(Women	In	Entrepreneurship	and	Innovation)	

 
 
 
 
 
 
 
Chương	trình	WEPICS		-	Women	Engineering	Projects	in	Community	Service	

 

Cuộc thi WEPICS mang lại cơ hội cho nữ giới: 
- Giúp đỡ cộng đồng 
- Theo đuổi đam mê trong lĩnh vực nghiên cứu, sáng tạo và xây dựng 
- Được tạo động lực tham gia những ngành nghề trong lĩnh vực STEM thông qua các dự án và tinh thần 
   làm chủ doanh nghiệp 
- Xây dựng mạng lưới và các mối quan hệ. 
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Thành lập từ Trung tâm Giáo dục Thể chất ĐHĐN tách ra thành 02 đơn vị: Khoa Giáo dục Thể chất ĐHĐN và Trung tâm Thể 
Thao ĐHĐN, Khoa có chức năng đào tạo các môn học giáo dục thể chất cho HSSV, đào tạo trình độ đại học các chuyên 
ngành giáo dục thể chất và triển khai các hoạt động NCKH và chuyển giao công nghệ có liên quan.  
 
Khoa 03 bộ môn: Lý luận, Điền kinh thể dục; Thể thao tập thể và Thể thao cá nhân.  
 
Năm 2016, Khoa phối hợp với Trung tâm Thể thao tổ chức thành công nhiều sự kiện, các giải thể dục thể thao cho CBVC và 
HSSV tham dự, đặc biệt là Đại hội TDTT CBVC ĐHĐN lần thứ IV năm 2016 từ ngày 09/4/2016 đến ngày 24/4/2016, tổ chức 
thi đấu 05 bộ môn với 06 nội dung (bóng đá nam, bóng chuyền nam, bóng chuyền nữ, quy tụ 573 CBVC tham gia gồm cán bộ 
lãnh đạo đoàn, huấn luyện viên, chỉ đạo viên, trọng tài và 445 VĐV được tuyển chọn từ 08 đơn vị trực thuộc. Các Đoàn vận 
động viên tham gia thi đấu đã có sự chuẩn bị tập luyện chu đáo, đặc biệt trình độ chiến thuật, thể lực của vận động viên khá 
đồng đều, nhiều trận thi đấu diễn ra sôi nổi, hấp dẫn kịch tính với chất lượng chuyên môn cao, thể hiện tinh thần thi đấu Đoàn 
kết – Trung thực và Cao thượng với kết quả đoàn Thể thao Cơ quan ĐHĐN đạt giải Nhất toàn đoàn. Năm 2016 Khoa GDTC 
đã trình Giám đốc ĐHĐN ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Khoa; kế hoạch phối hợp tổ chức Đại hội TDTT HSSV 
ĐHĐN lần thứ X năm 2017 dự kiến tổ chức tháng 04/2017. 
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     CÁC TRUNG TÂM TRỰC THUỘC - 2016,  
       Một năm sôi động hòa nhịp chuyển động cùng đại học vùng 
 

      
 

Năm 2016 tiếp tục sôi 
động nhiều sự kiện, hoạt 
động nổi bật của các trung 
tâm trực thuộc ĐHĐN.  
 
Chúc mừng 03 Trung tâm 
mới thành lập năm 2016 
trực thuộc ĐHĐN đáp ứng 
yêu cầu phát triển bền 
vững:  
 
Trung tâm Y Khoa  
Trung tâm Kiểm định  
Chất lượng Giáo dục  
Trung tâm Thông tin  
& Truyền thông 
 
Hình 1- Lễ khánh thành 
Trung tâm Y Khoa ĐHĐN 
 
Hình 2-Lễ ra mắt Trung 
tâm Kiểm định chất lượng 
giáo dục - ĐHĐN (CEA-
UD), Trung tâm thứ ba 
trên cả nước được Bộ 
Giáo dục và Đào tạo ra 
Quyết định thành lập. 
(05/3/20916) 
 

Hình 3- Lễ trao bằng tốt 
nghiệp đại học (Trung tâm 
Đào tạo Thường xuyên 
CCE-UD) 
 
Hình 4- Ngày hội sinh viên 
khởi nghiệp (Trung tâm 
Nghiên cứu tư vấn việc 
làm du học tự túc CESO-
UD) 
 

Hình 5,6: Đại hội TDTT 
CBVC ĐHĐN lần thứ IV –  
 

Hình 7: Ra mắt UD smart 
book (Trung tâm SDC) 
Hình 8: Khen thưởng 
CBVC, HSSV đạt thành 
tích nhân Ngày Thể thao 
Việt Nam 27/3 (Trung tâm 
Thế thao ĐHĐN)  
 
Hình 9, 10- Tập huấn về 
tài nguyên giáo dục mở; 
Hội thảo Quyền tác giả - 
Phương pháp giáo dục 
Hoa Kỳ (Trung tâm Thông 
tin Học liệu ĐHĐN) 
 
 
 

1 2 

3 4 

7 8 

5 6 

9 10 



Annual Report 2016                                                                                                                              57            
 
 

 
 

      

SỨ MỆNH ĐÓNG GÓP TRÍ TUỆ SÁNG TẠO VÌ CỘNG ĐỒNG 
                           Đổi mới sáng tạo tri thức gắn kết, phục vụ cộng đồng 

 
 
 
 

 

 

      
 

Trong chuỗi các hoạt động chào mừng Kỷ niệm 20 năm thành phố Đà Nẵng trở thành đơn vị hành chính trực thuộc 
Trung ương (01/01/1997-01/01/2017), UBND thành phố đã tổ chức bầu chọn  “Nhà hoạt động khoa học và công 
nghệ tiêu biểu của thành phố Đà Nẵng giai đoạn 1997-2017”. Lễ vinh danh đã được long trọng tổ chức vào sáng 
ngày 24/12/2016 tại Trung tâm Hành chính của thành phố với sự hiện diện của Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND 
thành phố Huỳnh Đức Thơ; Phó Chủ tịch thường trực HĐND thành phố Nguyễn Nho Trung; Phó Chủ tịch UBND 
thành phố Đặng Việt Dũng và Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng Đặng Thị Kim Liên cùng lãnh đạo 
và đại biểu của các Sở, Ban, Ngành. Sự kiện được tổ chức nhằm tôn vinh các cá nhân là những nhà quản lý, nhà 
khoa học đã hoặc đang công tác trên địa bàn thành phố có nhiều công trình và thành tích khoa học và công nghệ nổi 
bật, có những nghiên cứu, giải pháp, sáng kiến được ứng dụng vào công tác quản lý, sản xuất và đời sống, góp phần 
vào sự phát triển của thành phố Đà Nẵng trong 20 năm qua. Đại học Đà Nẵng vinh dự có 03 nhà khoa học được vinh 
danh: PGS.TS. Đoàn Quang Vinh, Phó Giám đốc ĐHĐN, PGS.TS. Phan Cao Thọ, Hiệu trưởng Trường Cao 
đẳng Công nghệ - ĐHĐN và GS.TS. Lê Thế Giới, Trường Đại học Kinh tế, Nguyên Phó Giám đốc ĐHĐN. 
 

PGS.TS. Đoàn Quang Vinh tốt nghiệp đại học và tiến sĩ tại Tiệp Khắc, giảng dạy và nghiên cứu chuyên ngành Kỹ thuật điện - Tự 
động hóa. Cho đến nay, PGS TS. Đoàn Quang Vinh chủ nhiệm 05 đề tài KHCN cấp Nhà nước, cấp Bộ trọng điểm và cấp Bộ, công 
bố 51 bài báo và báo cáo khoa học được đánh giá cao trong nước và quốc tế, được tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT năm 
2001. PGS Đoàn Quang Vinh cũng như hai đồng nghiệp tại ĐHĐN được vinh danh lần này là những người có thâm niên nhiều năm 
trong việc đào tạo ở bậc đại học và sau đại học, có nhiều đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển nguồn nhân lực có trình độ 
cao của thành phố Đà Nẵng. 
PGS.TS. Phan Cao Thọ tốt nghiệp Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, giảng dạy tại Khoa Xây dựng Cầu đường Trường Đại học 
Bách khoa - ĐHĐN. Từ đó đến nay, PGS.TS. Phan Cao Thọ đã thực hiện được 8 đề tài KHCN các cấp, công bố 69 bài báo, báo cáo 
khoa học trong nước và quốc tế, trong đó có nhiều công trình liên quan đến công tác quy hoạch, thiết kế và phát triển giao thông đô 
thị Thành phố Đà Nẵng và các tỉnh Miền Trung - Tây Nguyên. Năm 2016, PGS.TS. Phan Cao Thọ chủ trì nhóm nghiên cứu “Xây 
dựng bộ chỉ số phát triển xanh và bền vững TP Đà Nẵng” thuộc dự án Phát triển bền vững TP Đà Nẵng, đã được Ngân hàng Thế 
giới và UBND thành phố phê duyệt và đánh giá cao, góp phần vào sự phát triển bền vững của thành phố. PGS.TS. Phan Cao Thọ 
được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba vào năm 2012. 
GS.TS. Lê Thế Giới có đóng góp lớn trong việc đào tạo và hướng dẫn nghiên cứu cho đội ngũ cán bộ công tác trong lĩnh vực kinh 
tế, quản lý kinh tế của thành phố. Giáo sư là chủ nhiệm 11 đề tài KHCN các cấp, trong đó có những đề tài liên quan trực tiếp đến 
thành phố Đà Nẵng như “Nghiên cứu mối quan hệ giữa chất lượng dịch vụ, sự hài lòng và lòng trung thành của khách hàng trong 
lĩnh vực ngân hàng - Nghiên cứu thực tế tại thành phố Đà Nẵng” (cấp Bộ), “Các giải pháp phát triển các ngành công nghiệp hỗ trợ 
của thành phố Đà Nẵng” (cấp thành phố),...GS đã công bố 58 bài báo trong nước và quốc tế, chủ biên 14 sách và giáo trình. 
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SỨ MỆNH PHÁT TRIỂN HỢP TÁC NHÀ TRƯỜNG  
VÀ DOANH NGHIỆP THỂ HIỆN “TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI” 
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Ngày 3/4/2016, Hội hữu nghị Nhật Bản-Việt Nam thành 
phố Mimasaka được thành lập nhằm trở thành cầu nối 
thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa thành phố 
Mimasaka, các địa phương thuộc tỉnh Okayama với Việt 
Nam trên nhiều lĩnh vực như kinh tế, chính trị, giáo dục, 
văn hóa, du lịch và giao lưu nhân dân. Tại buổi lễ, ông 
Seiji Hagiwara, Thị trưởng thành phố Mimasaka, Chủ tịch 
danh dự của Hội hữu nghị (được ĐHĐN phong tặng học 
vị Tiến sĩ danh dự) đã nhấn mạnh tầm quan trọng của 
việc tăng cường quan hệ hợp tác, giao lưu giữa 
Mimasaka với Việt Nam và tin tưởng quan hệ hữu nghị 
và hợp tác giữa Mimasaka với Việt Nam nói riêng, Nhật 
Bản với Việt Nam nói chung sẽ ngày càng được tăng 
cường. Thành phố Mimasaka sẽ tích cực thúc đẩy quan 
hệ hợp tác hữu nghị nhiều mặt với Việt Nam, đặc biệt là 
lĩnh vực giáo dục - đào tạo, lao động, kinh tế - thương 
mại, du lịch, ký kết Thỏa thuận hợp tác với Đại học Đà 
Nẵng tháng 4/2015, tiếp nhận sinh viên tốt nghiệp ĐHĐN 
sang làm nhân viên chính thức tại Tòa thị chính (Hình 1) 

Ngày 25/5/2016, Hiệp Hội doanh nghiệp Nhật Bản 
(Japan New Business Conference Association - JNB và 
đơn vị trực thuộc là Tokyo New Business Conference - 
NBC) do Chủ tịch Shitamura dẫn đầu đã đến thăm và 
làm việc với ĐHĐN. Đoàn gồm các chuyên gia đều là 
Giám đốc của các doanh nghiệp tại Nhật Bản. Mục đích 
của chuyến thăm lần này của đoàn nhằm thống nhất các 
hướng hợp tác để đi đến ký kết thỏa thuận hợp tác phát 
triển, tuyển dụng nhân lực với ĐHĐN, qua đó cho thấy 
cộng đồng doanh nghiệp Nhật luôn tin tưởng và đánh giá 
cao chất lượng đào tạo của sinh viên ĐHĐN hội đủ phẩm 
chất và năng lực làm việc cho các doanh nghiệp Nhật 
trong bối cảnh hội nhập và toàn cầu hóa (Hình 2). 
Ngày 23/05/2016, GS.TS. Trần Văn Nam, GĐ ĐHĐN và 
Ông Trần Thanh Dũng, GĐ BIDV Hải Vân ký kết hợp tác  
và tài trợ 02 phòng LAB cho ĐHBK và ĐHKT (Hình 3). 
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SỨ MỆNH ĐÓNG GÓP TRÍ TUỆ  SÁNG TẠO VÌ CỘNG ĐỒNG 
                           Đổi mới sáng tạo tri thức gắn kết, phục vụ cộng đồng 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
 

Ngày 14/12/2016, hệ thống xe máy điện cộng đồng 
đầu tiên tại miền Trung-Tây Nguyên chính thức đi 
vào hoạt động tại trường ĐHBK (ĐH Đà Nẵng). Đây là 
thành quả của một dự án hợp tác giữa Bosch tại Việt 
Nam với 03 trường (trường ĐHBK TP Hồ Chí Minh, ĐH 
Việt Đức, ĐHBK - ĐHĐN) qua đó góp phần thúc đẩy việc 
hợp tác trong hoạt động nghiên cứu và phát triển giữa 
doanh nghiệp và trường đại học đồng thời tham vọng 
hướng đến hình thành môi trường ”trường đại thông 
minh trong lòng thành phố thông minh” GS.TS Lê Kim 
Hùng, Hiệu trưởng Trường ĐHBK - ĐHĐN (Hình 1) đã 
đánh giá  «Hệ thống xe máy điện cộng đồng thân thiện 
với môi trường được sự quan tâm và hỗ trợ từ Bosh để  
cải tiến và nhân rộng sẽ góp phần xây dựng thành phố 
thông minh - môi trường thiết thực hưởng ứng chương 
trình hành động Đà Nẵng tham gia “Thành phố Xanh 
quốc tế 2017-2018” do Quỹ Quốc tế bảo vệ thiên nhiên 
(WWF) Việt Nam phát động. PGS.TS. Đoàn Quang Vinh, 
PGĐ ĐHĐN và GS.TS. Lê Kim Hùng Hiệu trưởng trường 
ĐHBK cắt băng khai trương (Hình 2) 

Năm 2016, Triển lãm BKTECHSHOW đã thực sự trở 
thành “sân chơi trí tuệ” phát triển tài năng sáng tạo của 
sinh viên với nhiều ý tưởng, đề tài và sản phẩm công 
nghệ có tính ứng dụng thực tiễn phục vụ cộng đồng cao 
như: Xe Xích lô sử dụng năng lượng mặt trời; thiết bị sấy 
bánh tráng tận dụng nhiệt thải; các thiết bị in 3D; gương 
thông minh... 
 

Trong nhiều năm qua, sinh viên ĐHĐN đã đạt các giải 
thưởng khoa học như Holcim Prize, MCU Design 
Contest, Go Green in the City, Monokon, Giải thưởng Tài 
năng khoa học trẻ ... được xã hội ghi nhận, đánh giá cao.  
 
Hình 3 – Xe xích lô sử dụng năng lượng mặt trời của 
sinh viên trường ĐHBK-ĐHĐN có khả năng ứng dụng tốt. 
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SỨ MỆNH CHUNG SỨC HÀNH ĐỘNG VÌ CỘNG ĐỒNG 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
 

Hình  1 -  Lễ ra quân Chiến dịch HSSV tình nguyện Hè ĐHĐN – 2016 (27/6/2916) 
Hình 2 - BS. Hồ Xuân Tuấn, Khoa Y Dược ĐHĐN tham gia cùng sinh viên tình nguyện khám bệnh cho người dân  
Hình  3 -  Sinh viên ĐHĐN tình nguyện làm đường bê tông trong chương trình “Xây dựng Nông thôn mới” 
Hình  4 -   Sinh viên Trường ĐH Kinh tế hưởng ứng hiến máu nhân đạo nhân “Ngày Chủ nhật đỏ” (1.200 đơn vị máu) 
Hình 5,6 - Sinh viên Viện Nghiên cứu đào tạo Việt Anh (VN-UK) tổ chức sự kiện “Cuối tuần thay đổi môi trường - Make a 
change weekend” qua đó phát triển các ý tưởng khởi nghiệp “xanh” góp phần nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường 
như: Sử dụng thực phẩm sạch (Hình 5) và bảo vệ loài vọc chà và chân nâu ở bán đảo Sơn Trà (Đà Nẵng) (Hình 6)… 
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SỨ MỆNH CHUNG SỨC HÀNH ĐỘNG VÌ CỘNG ĐỒNG 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
 

Hình 1,2 - Ngày 18/1, Hội Bảo trợ nạn nhân chất độc da cam/dioxin thành phố Đà Nẵng phối hợp với Đại học Đà Nẵng và 
Báo Công an Đà Nẵng tổ chức trao 100 phần quà Tết (mỗi phần quà trị giá 400.000 đồng) cho nạn nhân chất độc da 
cam/dioxin có hoàn cảnh khó khăn. GS.TS Trần Văn Nam, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc ĐHĐN trao quà cho các nạn nhân 
chất độc da cam/dioxin thành phố Đà Nẵng động viên các em thêm nghị lực  và niềm tin vào cuộc sống. 
Hình 3 - Ngày 19/5, tại Trung tâm Pháp y TP Dà Nẵng, Khoa Y Dược - ĐHĐN long trọng tổ chức Lễ Tri ân (Macchabée) 
những người hiến tặng thi hài cho sự nghiệp đào tạo và nghiên cứu Y khoa.  
Hình 4 - Chào mừng 67 năm ngày truyền thống Học sinh Sinh viên Việt Nam (09/01/1950 - 09/01/2017), Đội Công tác xã 
hội - Hội Sinh viên Đại học Bách khoa – Hội Sinh viên Đại học Đà Nẵng đã tổ chức đợt tình nguyện kéo dài 03 ngày 02 
đêm tại Thôn 1, xã Phước Mỹ, huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam. 
Hình 5- Các bác sĩ và sinh viên Khoa Y Dược ĐHĐN khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho người nghèo tại Quảng Ngãi 
Hình 6- Đêm 23.12), nhiều người lao công trên các tuyến phố tại Đà Nẵng đã vô cùng bất ngờ trước những món quà của 
các bạn sinh viên thuộc Khoa Y dược - ĐHĐN trao tặng. Thông qua những suất quà bao gồm: bao tay, khẩu trang, đồ ăn 
uống… các bạn mong muốn được góp thêm niềm vui nhỏ đến các cô,  bác đang lao động trong tiết trời se lạnh. 
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         NĂM 2017 - ĐỔI MỚI QUẢN TRỊ HỆ THỐNG VÀ TỰ CHỦ ĐẠI HỌC 
 

 

      
 

 

PHƯƠNG HƯỚNG TRỌNG TÂM - 2017 

 
 

§ Tiếp tục đẩy mạnh công tác chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống; tổ chức thực hiện tốt các chủ 
trương, đường lối, các cuộc vận động và dân chủ cơ sở, tăng cường tiếp xúc, nắm bắt tâm tư, 
nguyện vọng, dư luận xã hội trong CBVC-HSSV; Đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội 
giữ vững ổn định góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của ĐHĐN 

 
 

§ Tiếp tục hoàn thiện quản lý và đảm bảo chất lượng đào tạo, đổi mới chương trình, phương pháp 
dạy-học để nâng cao chất lượng đào tạo, đặc biệt là đào tạo tiến sĩ; Mở rộng và đa dạng hóa 
phương thức, loại hình đào tạo (chương trình tiên tiến, chất lượng cao, chương trình đại trà, liên 
kết quốc tế, ngắn hạn…), tăng cường liên thông giữa các cơ sở giáo dục đại học thành viên; Đổi 
mới tuyển sinh thu hút nguồn tuyển sinh có chất lượng, lưu học sinh, thực tập sinh nước ngoài; 
Tiếp tục đẩy mạnh đảm bảo chất lượng và kiểm định giáo dục chương trình đào tạo theo chuẩn 
quốc tế, đánh giá cơ sỏ giáo dục đại học thành viên theo chuẩn AUN và chuẩn quốc gia; Chuẩn bị 
cơ sở dữ liệu, hệ thống quản lý để tham gia xếp hạng trường đại học trong nước và quốc tế; Tiếp 
tục nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục toàn diện, đảm bảo chế độ chính sách và an ninh trật 
tự trong HSSV 

§ Đổi mới cơ chế, hoạt động khoa học công nghệ đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội và hội 
nhập quốc tế theo hướng tự chủ, tự chịu trách nhiệm; triển khai hiệu quả Quỹ phát triển khoa học 
công nghệ, tăng cường năng lực, đội ngũ, cơ sở vật chất nghiên cứu khoa học và chuyển giao 
công nghệ; Ưu tiên đầu tư phát triển các lĩnh vực nghiên cứu khoa học công nghệ theo nhu cầu 
quốc gia, khu vực, thành phố Đà Nẵng phù hợp thế mạnh của ĐHĐN; Ban hành quy chế trao đổi, 
hợp tác nghiên cứu giữa nhà trường và doanh nghiệp; Ban hành quy định và hỗ trợ kinh phí công 
bố quốc tế và các chế độ đãi ngộ cán bộ chủ trì, tham gia thực hiện các nhiệm vụ khoa học công 
nghệ quốc gia, quốc tế; Nâng điểm công trình các tạp chí khoa học công nghệ trong các Hội đồng 
chức danh giáo sư Nhà nước, mở thêm chuyên san Tiếng Anh về các lĩnh vực khoa học kỹ thuật, 
khoa học tự nhiên 

 

§ Đổi mới, hoàn thiện mô hình quản trị đại học, tăng cường tự chủ các cơ sở giáo dục đại học thành 
viên và vai trò định hướng, giám sát, liên kết của ĐHĐN; Từng bước xác định lộ trình thực hiện tự 
chủ đại học cho các cơ sở giáo dục đại học thành viên và làm rõ, đề xuất mô hình này trong cơ chế 
đại học vùng; Phát huy vai trò, sức mạnh hệ thống các hội đồng, hội đồng khoa học và đào tạo của 
đại học vùng và các cơ sở giáo dục đại học thành viên; Ban hành và hoàn thiện quy chế tổ chức 
hoạt động của tất các các đơn vị trực thuộc; Tiếp tục tổ chức, sắp xếp hình thành trường đại học 
công nghệ thông tin và truyền thông, trường đại học sư phạm kỹ thuật và trường đại học Việt – Anh 

 
 

§ Tiếp tục đổi mới công tác kế hoạch tài chính cho mục tiêu phát triển theo định hướng đại học 
nghiên cứu; Ban hành các quy định quản lý tài chính và giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho 
các cơ sở giáo dục dại học thành viên, đơn vị trực thuộc gắn liền tăng cường giám sát của đại học 
vùng; Chăm lo, nâng cao đời sống, thu nhập cho CBVC; Đẩy nhanh các dự án được phê duyệt, 
tăng cường tìm kiếm nguồn đầu tư cơ sở vật chất và nâng cao hiệu quả khai thác sử dụng 

 

§ Xây dựng chiến lược để nâng cao hiệu quả và mở rộng hợp tác quốc tế và hội nhập quốc tế, chú 
trọng triển khai thực hiện hiệu quả các thỏa thuận, chương trình, dự án đã ký kết; đẩy mạnh tìm 
kiếm, mở rộng đối tác, các nguồn học bổng, liên kết đào tạo quốc tế, trao đổi giảng viên, HSSV, 
tiếp nhận đầu tư, viện trợ nước ngoài và đảm bảo an ninh chính trị và các quy định về hợp tác 
quốc tế 

 

§ Tiếp tục hoàn thiện quy chế, văn bản về thanh tra, tiếp công dân, xử lý khiếu nại, tố cáo; Tăng 
cường các văn bản pháp quy, phổ biến pháp luật và công tác thi đua trong CBVC và HSSV 

 

§ Thực hiện tốt các nhiệm vụ an ninh quốc phòng, bảo vệ chính trị nội bộ và trật tự an toàn xã hội. 
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               CHỈ TIÊU TRỌNG TÂM 2017-2018 

 

§ Tất cả các chương trinh đào tạo được rà soát, cập nhật và ban 
hành theo quy định, mở mới 08 chương trình chất lượng cao, 04 
chương trình liên kết quốc tế; 03 chương trình đào tạo thạc sĩ và 
02 chương trình đào tạo tiến sĩ, 05 địa điểm liên kết đào tạo sau 
đại học; Sinh viên tốt nghiệp đại học từ năm 2017 trở đi đạt chuẩn 
Tiếng Anh bậc 3 theo khung năng lực ngoại ngữ quốc gia; Tất các 
các cơ sở giáo dục đại học thành viên công bố và áp dụng chuẩn 
đầu ra về tin học; Đến hết năm học 2017-2018 có 08 chương trình 
đào tạo được đánh giá theo tiêu chuẩn AUN; Trường CĐCN, 
CĐCNTT đánh giá ngoài theo chuẩn quốc gia; Các cơ sở giáo dục 
đại học thành viên đánh giá trong theo tiêu chuẩn AUN và theo 
Thông tư 04/2016/BGDĐT; 

 
 

§ Tăng 5% số đề tài khoa học công nghệ, 10% số sáng kiến, giải 
pháp và sở hữu trí tuệ, xuất bản tối thiểu 14 số tạp chí khoa học 
công nghệ ĐHĐN/năm; 

§ Có ít nhất 01 cơ sở giáo dục đại học thành viên đổi mới hoạt động 
theo mô hình tự chủ; Tổ chức sắp xếp hình thành 02 cơ sở giáo 
dục đại học thành viên mới  trước năm 2018 (trường đại học công 
nghệ thông tin và truyền thông; trường đại học sư phạm kỹ thuật); 
Tuyển dụng mới 120 CBVC/năm trong đó có 80% là giảng viên 
đạt trình độ thạc sĩ trở lên, ưu tiên đào tạo sau đại học ở nước 
ngoài; Cử 100 CBVC, giảng viên đào tạo nâng cao trình độ trong 
đó có 90% là giảng viên và 95% là NCS đào tạo trình độ tiến sĩ; 
Nâng hạng 107 giảng viên hạng III lên hạng II; 

§ Tăng thu nhập bình quân hàng năm cho CBVC ở mức 5-7%; đưa 
vào nghiệm thu, khai thác 06 dự án xây dựng cơ bản; Hoàn thành 
02 dự án đầu tư giai đoạn 2016-2020; 

§ Tìm nguồn tài trợ mời 7-8 giảng viên nước ngoài; Xây dựng 10 
chương trình, đề án tìm nguồn tài trợ nâng cao năng lực CBVC, 
giảng viên và đầu tư phát triển cơ sở vật chất; Tìm kiếm và triển 
khai 05 dự án hợp tác nghiên cứu khoa học công nghệ và đào tạo 
quốc tế; Thu hút, tiếp nhận, đón tiếp và giao lưu 25-30 đoàn 
khách quốc tế; Phối hợp chủ trì, đăng cai, tổ chức 30 hội thảo 
quốc tế; 

§ Triển khai ít nhất 02 cuộc thanh tra các cơ sở giáo dục đại học 
thành viên/năm; 01 cuộc thanh tra các cơ sở giáo dục đại học 
thành viên, đơn vị trực thuộc/năm; Không để tồn đọng đơn thư, 
khiếu nại, tố cáo; 

§ 100% cơ sở giáo dục đại học thành viên, cơ quan ĐHĐN và đơn 
vị trực thuộc có phương án tác chiến bảo đảm an ninh quốc phòng, 
trật tự an toàn xã hội; 100 CBVC tham gia huấn luyện tự vệ hàng 
năm. 
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     Ý nghĩa lớn nhất của Chương trình tiên tiến 
(CTTT) đó là đã tăng cường năng lực quản trị 
chương trình, năng lực đào tạo và hợp tác quốc tế 
cho nhà trường. Từ đó, các cơ sở đào tạo có thể tự 
lực tiếp tục đào tạo những khóa sinh viên tốt. “Lộ 
trình nâng cao chất lượng các chương trình đào tạo 
nói chung trong đó tập trung đầu tư cho những ngành 
then chốt của nền kinh tế nói riêng thông qua CTTT 
là đúng hướng… Giai đoạn 10 năm thực hiện CTTT 
đã tạo tiền đề về cơ bản là vững chắc cho một số 
ngành đào tạo (35 ngành CTTT) để xây dựng những 
điều kiện cần thiết cho việc thực hiện nhiệm vụ đào 
tạo trong giai đoạn tiếp theo. Đó là giai đoạn tập 
trung đào tạo những sản phẩm chất lượng cao và 
nghiên cứu khoa học đỉnh cao …Chính phủ đã giao 
cho Bộ GDĐT thực hiện Đề án nâng cao chất lượng 
nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - 
xã hội và hội nhập quốc tế. Do vậy một trong những 
tiêu chí của chương trình đào tạo chất lượng cao tới 
đây là phải đào tạo phù hợp với nhu cầu của thị 
trường lao động được dự báo, tăng cường các ngành 
công nghệ mũi nhọn theo xu hướng của cuộc cách 
mạng công nghệ lần thứ tư và 8 nhóm ngành di 
chuyển lao động tự do ASEAN ưu tiên trước để đầu 
tư… Các trường sẽ cạnh tranh quyết liệt thỏa mãn 2 
tiêu chí : Đáp ứng đúng nhu cầu của nền kinh tế, là 
chương trình mà trường có thế mạnh đào tạo…”  
                  (Bộ trưởng Bộ GD&ĐT  Phùng Xuân Nhạ) 

04 trường đại học thành viên đạt chất lượng giáo dục Quốc gia 
21 Chương trình đào tạo Tiến sĩ;  
36 Chương trình đào tạo Thạc sĩ; 
05 Chương trình đào tạo Đại học (được kiểm định quốc tế): 
03 Chương trình Kỹ sư chất lượng cao Việt Pháp (PFEIV)  
Sản xuất tự động (PA) (tuyển sinh từ năm học 1999-2000) 
Tin học công nghiệp (II-DN)  
(tuyển sinh từ năm học 2007-2008)  
Công nghệ phần mềm (TL) (tuyển sinh từ năm học 2011-2012) 
02 Chương trình Tiên tiến (đã kiểm định chuẩn AUN)  
Chương trình Tiên tiến ngành Điện tử - Viễn thông  
(Advanced Program in Electronic and Communication Engineering) 
Chương trình Tiên tiến ngành Hệ thống nhúng  
(Advanced Program in Embedded Systems)  
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       Để xây dựng Đề án đào tạo nguồn nhân lực chất lượng 
cao tới đây, Bộ chỉ đạo các trường thực hiện theo 2 bước. 
       Bước 1, rà soát lại các chương trình đào tạo trên cơ sở 
nghiên cứu kỹ thị trường nguồn nhân lực tầm nhìn 5-10 
năm tới ; bám sát chủ trương của Chính phủ, chính sách 
của địa phương trên cơ sở đó, rà soát lại ngành nghề đào 
tạo của trường để phân làm 03 loại: Loại 1 rất đúng rất 
trúng, Loại 2 khả năng đúng 50/50, Loại 3 nhận định không 
cần thiết, không phù hợp. Số lượng cơ cấu ngành cần phù 
hợp với cơ cấu, nhu cầu của nền kinh tế-xã hội. Quy hoạch 
cơ cấu ngành đào tạo của trường, chỉ nên xác định tầm 
nhìn 10 năm, kế hoạch cụ thể trong 5 năm vì kinh tế xã hội 
đất nước thay đổi rất nhanh. Sau khi có bản đồ về số 
lượng, sẽ xây dựng bản đồ về chất lượng. Trong số những 
ngành cần thiết đó, sẽ xác định những ngành nào cần chú 
trọng đầu tư. Nên chọn các ngành đầu tư trọng điểm ưu tiên 
từ Chương trình tiên tiến, tuy nhiên nhiều ngành khác 
không nằm trong 35 ngành này mà vẫn đáp ứng yêu cầu về 
sự cần thiết được vẫn có thể đưa vào.  
 

        Bước 2, Sau khi có bản đồ tổng quan về các ngành 
đào tạo về cơ cấu, mục tiêu đào tạo… các trường xác định 
mục tiêu phát triển, năng lực đào tạo để chọn chương trình 
nào mà trường thấy là quan trọng nhất. Mỗi trường chỉ nên 
chọn tối đa 5 ngành tham gia Đề án, thực hiện được 2-3 
chương trình thành công là rất tốt, không phát triển dàn 
hàng ngang ...Với Đề án chương trình tiên tiến mới, Bộ sẽ 
không trực tiếp làm nhưng sẽ hỗ trợ định hướng, Đề án sẽ 
thiết kế theo hướng mở có chính sách rõ ràng, hỗ trợ bằng 
tiền, cơ chế thậm chí hỗ trợ cả nhân lực. Chủ trương là sẽ 
hỗ trợ theo đầu người học chứ không hỗ trợ theo mục tiêu 
như trước và giữa các trường phải có sự cạnh tranh. 
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  CÔNG NGHỆ THEO CHIẾN LƯỢC ĐẠI HỌC NGHIÊN CỨU GẮN VỚI HỘI NHẬP QUỐC TẾ 
 
 

 

Sáng ngày 04/01/2017, Hội đồng Khoa học và 
Đào tạo Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) nhiệm kỳ 
2016-2020 đã tiến hành phiên họp lần thứ Nhất. 
Hội đồng cũng đã thảo luận nhiều vấn đề liên 
quan đến công tác đào tạo như: tuyển sinh chính 
quy cho năm học 2016-2017; giải pháp tuyển 
sinh cho 02 trường cao đẳng; giải pháp tuyển 
sinh và đào tạo hệ từ xa, vừa học vừa làm; giải 
pháp thu hút sinh viên nước ngoài; đổi mới 
chương trình, phương pháp đào tạo; giải pháp 
phát triển đào tạo sau đại học. Cũng trong phiên 
họp này, Hội đồng đã thống nhất bầu Thường 
trực Hội đồng gồm: GS.TS. Trần Văn Nam (Chủ 
tịch), PGS.TS. Đoàn Quang Vinh (Phó Chủ 
tịch) và PGS.TS. Võ Trung Hùng (Thư ký) với 
100% thành viên có mặt đồng ý. Ngoài ra, Hội 
đồng đã bỏ phiếu tín nhiệm để bổ nhiệm chức 
danh Phó Giáo sư cho TS.BS. Nguyễn Đăng 
Quốc Chấn với 100% phiếu đồng ý. Phiên họp 
thứ Nhất của Hội đồng đã thành công tốt đẹp. 
Hội đồng đã đưa ra những ý kiến đóng góp bổ 
ích và thực hiện tốt chức năng tham mưu cho 
Giám đốc ĐHĐN trong việc định hướng phát 
triển hoạt động nghiên cứu khoa học và đào tạo 
trong thời gian đến 

05 Chương trình khoa học công nghệ trọng điểm đến năm 2020: 
1) Phát triển kinh tế tư nhân tại miền Trung - Tây Nguyên. 
2) An toàn vệ sinh thực phẩm phục vụ sức khỏe cộng đồng. 
3) Ứng dụng khoa học, công nghệ và tiến bộ kỹ thuật trong nông, 
lâm, ngư nghiệp và đẩy mạnh phát triển kinh tế biển tại miền 
Trung Tây Nguyên. 
4) Công nghệ thông minh phục vụ phát triển bền vững cho khu 
vực miền Trung Tây Nguyên. 
5) 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. 
 

      
 

“Với quyết tâm trở thành đại học định hướng nghiên cứu vào năm 2020, ĐHĐN đã, đang và sẽ tiếp tục nâng cao hơn 
nữa chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, cung ứng cho thị trường lao động đội ngũ 
nghiên cứu có chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu hội nhập”  (GS.TS Trần Văn Nam, Chủ tịch Hội đồng KH&ĐT ĐHĐN) 
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                THEO MÔ HÌNH TỰ CHỦ  

      
 

Đẩy mạnh tự chủ gắn với nâng cao chất lượng giáo dục là 
một trong những nội dung quan trọng trong Nghị quyết số 
89/NQ-CP phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9/2016. 
“Chính phủ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt 
động của các trường đại học khi thực hiện tự chủ” (Hình 
3 - Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu tại phiên họp 
tháng 9/2016). Chính phủ thống nhất chủ trương đẩy mạnh 
thực hiện tự chủ đại học gắn với nâng cao chất lượng giáo 
dục đại học. Theo đó, các trường đại học được giao quyền 
tự chủ cả về chuyên môn, tổ chức nhân sự, tài chính và tăng 
cường trách nhiệm giải trình; quy định rõ về kiểm định chất 
lượng và cơ chế học bổng nhằm bảo đảm quyền tiếp cận 
giáo dục đại học chất lượng cao cho con em hộ nghèo, đối 
tượng chính sách. Giảm mạnh sự can thiệp hành chính của 
các cơ quan chủ quản đối với hoạt động của các trường đại 
học, tiến tới xóa bỏ cơ chế chủ quản; đổi mới mô hình quản 
trị đại học theo hướng chuyển từ chế độ thủ trưởng (hiệu 
trưởng) sang chế độ tập thể lãnh đạo (hội đồng trường). 
 
Trường Đại học Kinh tế - ĐHĐN 
là 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) (Hình 1,2) 
 

Theo chủ trương của Bộ GD&ĐT, 
các trường phải cân đối chất 
lượng với giá, đi sâu vào chất 
lượng, không chạy theo số lượng. 
Với các trường công, Bộ yêu cầu 
khi xây dựng giá học phí phải có 
lộ trình, không đẩy giá không 
đúng với chất lượng và điều kiện 
đảm bảo chất lượng. Đa dạng 
hóa nguồn thu, không chỉ tập 
trung vào một nguồn thu từ học 
phí như hiện nay. Một trong 05 
nhóm giải pháp nâng cao chất 
lượng giáo dục đại học trong thời 
gian đến cần tập trung triển khai 
thực hiện có hiệu quả đó là: 
Nhóm giải pháp thứ 3, đẩy mạnh 
quản trị đại học theo hướng tự 
chủ. Bộ yêu cầu các trường tự rà 
soát lại các ngành đào tạo trên cơ 
sở bám sát thị trường lao động, 
quy hoạch, chiến lược phát triển 
kinh tế của Chính phủ tầm nhìn 5-
10 năm theo hướng chuyển từ từ 
thâm dụng lao động rẻ sang thâm 
dụng khoa học công nghệ. Với 
tinh thần tiên phong đổi mới, ngày 
31/12/2016 vừa qua, Trường Đại 
học Kinh tế - ĐHĐN đã được Thủ 
tướng Chính phủ phê duyệt đề án 
đổi mới cơ chế hoạt động và là 
trường đại học đầu tiên của miền 
Trung Tây Nguyên và là đơn vị 
thứ 16 được thí điểm mô hình “tự 
chủ đại học”. 
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Phụ lục 1a - Số liệu cán bộ viên chức 

Đơn vị 
 

Tổng 
số Nữ Giảng 

viên 
Học hàm Học vị, trình độ đào tạo 
GS PGS TS,TSKH ThS ĐH CĐ Khác 

Trường ĐHBK 588 189 386 2 31 154 237 136 4 57 

Trường ĐHKT 370 208 253 4 19 70 171 85 2 42 

Trường ĐHSP 371 194 266 1 13 77 180 80 4 30 

Trường ĐHNN 315 252 226 0 6 32 179 87 2 15 

Trường CĐCN 216 89 145 0 1 20 106 64 1 25 

Trường CĐCNTT 85 46 47 0 1 3 38 31 0 13 

Phân hiệu Kontum 80 54 56 0 1 1 37 39 2 1 

Khoa Y Dược 38 20 27 0 1 5 15 14 2 2 

Cơ quan ĐHĐN  
(các VP,Ban, TrT) 

252 106 84 1 10 31 70 122 0 29 

Tổng 2315 1158 1490 8 83 393 1033 658 17 214 
 

Phụ lục 1b - Số liệu giảng viên 

Đơn vị 
 

Tổng 
số Nữ 

Học hàm Học vị, trình độ đào tạo 
 

GS 
 

PGS TS,TSKH Tỷ lệ 
(%) ThS Tỷ lệ 

(%) ĐH Tỷ lệ 
(%) 

Trường ĐHBK 386 95 2 31 152 39,38 204 52,81 30 7,77 

Trường ĐHKT 253 135 4 19 70 27,67 161 63,64 22 8,70 

Trường ĐHSP 266 127 1 13 76 28,57 164 61,65 26 9,77 

Trường ĐHNN 226 188 0 6 32 14,16 158 69,91 36 15,93 

Trường CDCN 145 51 0 1 20 13,79 96 66,21 29 20,00 

Trường CDCNTT 47 27 0 1 3 6,38 36 76,60 8 17,02 

Phân hiệu Kontum 56 39 0 1 1 1,79 35 62,50 20 35,71 

Khoa Y Dược 27 14 0 1 5 18,52 13 48,15 9 33,33 

Cơ quan ĐHĐN  
(các VP,Ban, TrT) 

84 19 1 10 31 36,90 30 35,71 23 27,38 

Tổng 1490 695 8 83 390 26,17 897 60,20 203 13,62 
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       Phụ lục 1c - Biểu đồ trình độ giảng viên 
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 Phụ lục 2a - Danh sách Tân Phó Giáo sư năm 2016 
 

STT HỌ VÀ TÊN TRƯỜNG/ĐƠN VỊ NGÀNH 

1 Trần Quang Hưng Trường Đại học Bách khoa Xây dựng  D.D.C.N 

2 Huỳnh Công Pháp Trường CĐ Công nghệ Thông tin Công nghệ Thông tin 

3 Đoàn Ngọc Phi Anh Trường Đại học Kinh tế Kế toán 

4 Ngô Văn Hà Trường Đại học Kinh tế Lịch sử ĐCS Việt Nam 

5 Đường Nguyễn Hưng Trường Đại học Kinh tế Kế toán 

6 Nguyễn Phúc Nguyên Trường Đại học Kinh tế Quản trị Kinh doanh 

7 Trương Hồng Trình Trường Đại học Kinh tế Quản trị Kinh doanh 

8 Trần Xuân Bách Trường Đại học Sư phạm Giáo dục học 

9 Đỗ Thu Hà Trường Đại học Sư phạm Sinh học 

10 Nguyễn Bá Trung Trường Đại học Sư phạm Hóa học 

11 Nguyễn Đăng Quốc Chấn Khoa Y Dược Y khoa 

12 Nguyễn Quang Giao Cơ quan Đại học Đà Nẵng Giáo dục học 

13 Lê Đình Sơn Cơ quan Đại học Đà Nẵng Giáo dục học 
 

(Danh sách gồm 13 người) 
 
 
 

 Phụ lục 2b - Danh sách Tân Tiến sĩ năm 2016 
 

STT HỌ VÀ TÊN KHOA/ĐƠN VỊ TRƯỜNG NƯỚC GHI CHÚ 
1 Tào Quang Bảng Khoa Cơ khí ĐHBK Pháp  
2 Vũ Huy Công Khoa XD TL-TĐ ĐHBK Hàn Quốc  
3 Trần Phước Cường Khoa Môi trường ĐHBK Úc  
4 Nguyễn Thanh Hải Khoa XD TL-TĐ ĐHBK CH Pháp  
5 Huỳnh Anh Hoàng Khoa Môi trường ĐHBK Việt Nam Tuyển mới 
6 Võ Duy Hùng Khoa XDCĐ ĐHBK Nhật Bản  
7 Nguyễn Hoàng Minh Khoa Hóa ĐHBK Áo  
8 Nguyễn Danh Ngọc Khoa Cơ khí ĐHBK CH Pháp Tuyển mới 
9 Nguyễn Quang Như Quỳnh Khoa ĐT-VT ĐHBK Nhật Bản  

10 Hồ Viết Thắng Khoa Hóa ĐHBK CH Séc 

Nghiên 
cứu sau TS 
đến tháng 

2/2017 
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STT Họ và tên Đơn vị Trường Nước Ghi chú 

11 Phạm Công Thắng Khoa CNTT ĐHBK LB Nga Tuyển mới 
12 Ngô Ngọc Tri Khoa QLDA ĐHBK Đài Loan  

13 Nguyễn Văn Triều Khoa CKGT ĐHBK Nhật Bản 

Nghiên 
cứu sau TS 
đến tháng 

4/2017 
14 Phạm Thị Đoan Trinh Khoa Hóa ĐHBK Anh  
15 Phạm Ngọc Tùng Khoa Hóa ĐHBK Thụy Điển  
16 Nguyễn Thành Đạt Khoa Ngân hàng ĐHKT Úc Tuyển mới 
17 Huỳnh Thị Diệu Linh Khoa Thương mại ĐHKT Úc  
18 Đặng Hữu Mẫn Khoa Tài chính ĐHKT Úc  

19 Dương Bạch Nhật Tổ Ngoại ngữ 
chuyên ngành ĐHKT Việt Nam Tuyển mới 

20 Đặng Thị Tố Như Khoa Kinh tế ĐHKT CH Pháp  
21 Phạm Quang Tín Khoa TK - TH ĐHKT Việt Nam  
22 Nguyễn Thị Ngọc Anh Khoa Tin học ĐHSP Hàn Quốc  
23 Ngô Minh Đức Khoa Hóa học ĐHSP Việt Nam  
24 Lê Mỹ Dung Khoa Tâm lý GD ĐHSP Việt Nam Tuyển mới 
25 Nguyễn Minh Hiền Khoa Hóa học ĐHSP Nhật Bản  
26 Trần Thị Hòa Phòng KH&HTQT ĐHSP Úc  
27 Nguyễn Thị Xuân Hoài Khoa Vật lý ĐHSP Việt Nam  
28 Nguyễn Đình Lầu Khoa Tin học ĐHSP Việt Nam Tuyển mới 
29 Lê Thị Mai Khoa Lịch sử ĐHSP Trung Quốc  
30 Trương Thị Thanh Mai Khoa Sinh-MT ĐHSP Việt Nam  
31 Trịnh Đăng Mậu Khoa Sinh-MT ĐHSP Thái Lan Tuyển mới 
32 Võ Thắng Nguyên Khoa Hóa học ĐHSP Úc  
33 Nguyễn Duy Phương Khoa Lịch sử ĐHSP Việt Nam  
34 Đinh Thị Phượng Khoa GDCT ĐHSP Trung Quốc  
35 Hoàng Nhật Quy Khoa Toán ĐHSP Việt Nam Tuyển mới 
36 Trương Anh Thuận Khoa Lịch sử ĐHSP Trung Quốc  
37 Dương Đình Tùng Khoa GDCT ĐHSP Việt Nam  
38 Nguyễn Thị Huỳnh Lộc Khoa Tiếng Anh ĐHNN NewZealand  
39 Nguyễn Trúc Thuyên Khoa Tiếng Trung ĐHNN Trung Quốc  
40 Đào Thị Ngọc Hoàng Khoa CNHH CĐCN Nhật Bản  
41 Huỳnh Thị Diễm Uyên Khoa CNHH CĐCN CH Pháp Đề án 911 
42 Lê Văn Minh Khoa CNTT CĐCNTT Pháp -VN AUF 
43 Nguyễn Thị Ái Nhi Khoa Điện ĐHBK Ý  

 
(Danh sách gồm 43 người) 
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      Phụ lục 3 -  Các Nhóm Nghiên cứu - Giảng dạy (Teaching Research Team) 
 
 

STT Tên tiếng Việt Tên tiếng Anh Trường 

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) 

Đại học Bách khoa 

2 Cơ học tính toán 
Computational 
Mechanics 
(ComMEC) 

Đại học Bách  khoa 

3 Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa Technical Control 
and Automation Đại học Bách  khoa 

4 Máy điện và Thiết bị điện - điện tử 

Teaching Research 
Team for Electric 
Machines and Electrical 
and Electronic 
Equipments 

Đại học Bách  khoa 

5 
Thiết kế và phát triển hệ thống  

thông tin số 3DCS 

Design and 
Development Digital 
Communication 
System - 3DCS. 

Đại học Bách  khoa 

6 TRT Đổi mới Kinh doanh 

Teaching and Research 
Team for Business 
Innovation (TRTBusiness 
Innovation) 

Đại học Kinh tế 

7 
Vật liệu tổng hợp  

và ứng dụng 
Applied & Synthetic 
Materials (A&SM) 

 

     CĐ Công nghệ 

8 Vì sức khỏe cộng đồng E-Health      Khoa Y Dược 

9 Môi trường và Tài nguyên sinh học 
Environment & 
Biological Resource 
(DN-EBR) 

Đại học Sư phạm 

10 Tin học ứng dụng Applied Informatics Đại học Sư phạm 

11 Nghiên cứu giảng dạy Công nghệ thông tin Teaching and Research  
of Informatic Technology  Đại học Bách  khoa 
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Phụ lục 4 - Biểu đồ bồi dưỡng đào tạo nhân lực ở nước ngoài 
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 Phụ lục 5a - Chương trình đào tạo truyền thống  

TT Đơn vị 
2014-2015 205-2016 

ĐH CĐ TCCN ĐH CĐ TCCN 

1 Trường ĐH Bách khoa 24 0 0 24 0 0 

2 Trường ĐH Kinh tế 27 0 0 27 0 0 

3 Trường ĐH Sư phạm 30 0 01 30 04 01 

4 Trường ĐH Ngoại ngữ 20 0 0 20 0 0 

5 Trường CĐ Công nghệ 0 18 09 0 18 09 

6 Trường CĐCN Thông tin 0 09 0 0 09 0 

7 Phân hiệu ĐHĐN tại Kontum 15 04 01 15 04 01 

8 
Viện Nghiên cứu & Đào tạo 
Việt - Anh (VN-UK) 

02 0 0 03 0 0 

9 Khoa Y Dược 02 0 02 02 0 02 

 Cộng 120 35 13 121 35 13 
 

 (*) Chưa bao gồm Khoa Đào tạo Quốc tế, Khoa GDTC và Trung tâm Đào tạo Thường xuyên 

 Phụ lục 5b - Chương trình đào tạo tinh hoa 

TT Đơn vị 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

TT CLC PFEIV TT CLC PFEIV TT CLC PFEIV 

1 Trường ĐH Bách khoa 02 03 03 02 05 03 02 08 03 

2 Trường ĐH Kinh tế 0 05 0 0 07 0 0 10 0 

3 Trường ĐH Sư phạm 0 0 0 0 0 0 0 01 0 

4 Trường ĐH Ngoại ngữ 0 03 0 0 03 0 0 03 0 

   Cộng 02 11 03 02 15 03 02 22 03 
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Phụ lục 6a - Các chuyên ngành đào tạo Tiến sĩ 

STT Mã 
ngành Tên ngành đào tạo  STT Mã 

ngành Tên ngành đào tạo  

1 62420201 Công nghệ Sinh học  14 62310105 Kinh tế phát triển 

2 62480101 Khoa học máy tính 15 62340102 Quản trị Kinh doanh 

3 62520101 Cơ Kỹ thuật 16 62340201 Tài chính - Ngân hàng 

4 62520103 Kỹ thuật Cơ khí 17 62340301 Kế toán 

5 62520115 Kỹ thuật Nhiệt  18 62620115 Kinh tế nông nghiệp 

6 62520115 Kỹ thuật Cơ khí Động lực 05 ngành tại Trường ĐH Kinh tế 

7 62520202 Kỹ thuật Điện 19 62220201 Ngôn ngữ Anh 

8 62520203 Kỹ thuật Điện tử 01 ngành tại Trường ĐH Ngoại ngữ 

9 62520208 Kỹ thuật Viễn thông 20 62440114 Hóa hữu cơ 

10 62520216 Kỹ thuật Điều khiển  
và Tự động hóa 

21 62220240 Ngôn ngữ học 

11 62540101 Công nghệ Thực phẩm 02 ngành tại Trường ĐH Sư phạm 

12 62580202 Kỹ thuật Xây dựng  
công trình thủy 

Tổng cộng: 21 chuyên ngành đào tạo tiến sĩ 
13 62580212 Kỹ thuật Tài nguyên nước 

13 ngành tại Trường ĐHBK 

 

Phụ lục 6b - Các chuyên ngành đào tạo Thạc sĩ 

STT Mã 
ngành Tên ngành đào tạo  STT Mã 

ngành Tên ngành đào tạo  

1 60420201 Công nghệ Sinh học  18 60220301 Triết học 

2 60480101 Khoa học máy tính 19 60310105 Kinh tế phát triển 

3 60520103 Kỹ thuật Cơ khí 20 60340102 Quản trị kinh doanh 

4 60520114 Kỹ thuật Cơ điện tử 21 60340201 Tài chính - Ngân hàng 

5 60520115 Kỹ thuật Nhiệt  22 60340301 Kế toán 
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6 60520116 Kỹ thuật Cơ khí Động lực 23 60340410 Quản lý kinh tế 

7 60520202 Kỹ thuật Điện 24 60220201 Ngôn ngữ Anh 

8 60520203 Kỹ thuật Điện tử   25  60220103 Ngôn ngữ Pháp 

 9 60520216 Kỹ thuật Điều khiển  
và Tự động hóa 

26 60140111 Lý luận và phương pháp  
dạy học bộ môn Vật lý 

10 60520301 Kỹ thuật hóa học 27 60140114 Quản lý giáo dục 

 11 60520320 Kỹ thuật Môi trường 28 60220121 Văn học Việt Nam 

 12 60540101 Công nghệ thực phẩm  
và đồ uống 

29 60220240 Ngôn ngữ học 

13 60580202 Kỹ thuật xây dựng công trình thủy 30 60420120 Sinh thái học 

14 60580205 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 31 60440114 Hóa hữu cơ 

15 60580208 Kỹ thuật xây dựng công trình  
dân dụng và công nghiệp 

32 60440119 Hóa lý thuyết và hóa lý 

 16 60580212 Kỹ thuật Tài nguyên nước 33 60460102 Toán giải tích 

 17 60580102 Kiến trúc 34 60460104 Đại số và Lý thuyết số 

Các chương trình hợp tác, liên kết quốc tế: Logistique 
(Hợp tác với ĐH Liege - Vương quốc Bỉ); Quản trị truyền 
thông (Hợp tác với ĐH Stirling, UK; Marketting dịch vụ và sản 
phẩm y tế (Hợp tác với ĐH Nantes, CH Pháp); Khoa học máy 
tính (Hợp tác với ĐH Nice, CH Pháp). 

35 60460113 Phương pháp  
Toán sơ cấp 

17 ngành tại Trường ĐHBK; 06 ngành tại ĐHKT;  
02 ngành tại ĐHNN và 11 ngành tại ĐHSP.  
Tổng cộng 36 ngành đào tạo thạc sĩ  

36 60480104 Hệ thống thông tin 
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    Phụ lục 7a - Các đối tác quốc tế đến thăm, làm việc, hợp tác với ĐHĐN 
 

Thời gian 
đến Tên đoàn Tên nước Trưởng đoàn 

29/01/2016 Viện Zifet, Đại học Koblenz - Landau  Đức  Mr Harald von Kortzfleisch 
Viện trưởng Viện Zifet  

02/02/2016 Đại học Thongsook  Thái Lan  TS. Panyaratna Panthong 
Trưởng khoa Sau ĐH  

04/02/2016 Hội đồng Thành phố Luân Đôn  Vương Quốc 
Anh  

Ms. Jannette Arnold   
Chủ tịch Hội đồng TP  
Luân Đôn  

20/02/2016 Đại học Hoàng Gia Ubon Ratchathani  Thái Lan  PGS.TS. Prachoom 
Pongpan - Giám đốc 

23/02/2016 Đại học Naragakuen  Nhật Bản  
PGS.TS. Miki Yamamoto 
Khoa Giáo dục Phát triển 
Nhân văn  

24/02/2016 Đại học Queensland  Úc  GS. Trevor Grigg  
Giáo sư danh dự  

28/03/2016 Đại học Dankook  Hàn Quốc  TS. Hosung Chang   
Hiệu trưởng  

17/04/2016  Đại học Catholic University of America   Hoa Kỳ  GS. William Rainford  
Trưởng khoa Công tác XH 

19/04/2016  Đại học bang Arizona  Hoa Kỳ  GS. Jeff Gross   
Phó Hiệu trưởng  

26/04/2016  Đại học Nice Sophia Antipolis  Pháp  GS. Vidal Frédérique   
Chủ tịch  

23/05/2016  Hiệp hội JNB và NBC  Nhật Bản  Mr. Shitamura - Chủ tịch  

08/06/2016 Chính phủ bang Nam Úc  Úc  
Mr. Hamilton Smith, 
Bộ trưởng Bộ Thương Mại  
và Đầu tư  

14/06/2016  Trường Cao đẳng Pegasus  Úc  
Mr. Abdul Rashid 
Mohamed Ali  
Giám đốc điều hành  

21/06/2016  Đại học Koblenz - Landau Đức  GS. Harald von ortzfleisch  
Viện trưởng Viện Zifet   

23/06/2016 Đại học Naragakuen  Nhật Bản  GS. Eiichi Kajita  
Hiệu trưởng  

05/07/2016  Tập đoàn Microsoft Châu Á  Quốc tế Ms. Felicia Brown  
Giám đốc khối Giáo dục  

06/07/2016  Đại học Nice Sophia Antipois  Pháp  
Ms. Sophia Goedefroit  
Giám đốc Văn phòng Vùng 
Châu Á Thái Bình Dương  

26/07/2016  Liên hiệp Vương Quốc Anh, Bắc Ai len  Anh, Bắc Ailen Mr. Giles Lever - Đại sứ  

15/08/2016 Đại học Adelaide  Úc  GS. John Williams - Phó 
Giám đốc nghiên cứu  

25/08/2016  Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ  
(USAID COMET)  Hoa Kỳ  Ms. Dorothy Lutz -  

Quản lý quốc gia  
25/0/2016  Đại học Fukui  Nhật Bản  TS. Toshihiko Shine -  
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VP Cải tiến chương trình 
giáo dục toàn cầu  

05/9/2016 Đại học Tổng hợp Quốc gia Kurgan  Liên bang Nga  Mr. Prokofyev Konstantin - 
Hiệu trưởng  

07/9/2016  Đại học Nice Sophia Antipolis  Pháp  GS. Vidal Frédérique  
Chủ tịch  

08/9/2016  
Hiệp hội Giáo dục tiếng Nhật cho các 
quốc gia không sử dụng chữ Hán 
(JLAN)  

Nhật Bản  
Mr. Hashino Nobuo -  
Uỷ viên quản trị Hiệp hội, 
Hiệu trưởng  

15/9/2016  Đại học Tokushima  Nhật Bản  Mr. Noji Sumihare   
Hiệu trưởng  

21/9/2016  Đại học Phần Lan  Phần Lan  Mr. Pekka Saavalaine   
Tổng Giám đốc điều hành  

08/10/2016  Phái đoàn Anh Quốc Mạng lưới Việt 
Anh (Vietnam - UK Network)  Anh Quốc  Mr. Ben Chapman  

Chủ tịch  

20/10/2016  Tập đoàn Giáo dục CINEC  Canada  
Mr. Tom Harris - Giám đốc 
các trường quốc tế tại 
British Columbia  

01/11/2016  Trường Cao đẳng Asia Bunka Kaikan  Nhật Bản  Mr. Yamada  
Đại diện trường  

13/11/2016  Đại học Phần Lan  Phần Lan  Mr. Pekka Saavalaine  
Tổng Giám đốc điều hành 

16/11/2016  Tổ chức Hỗ trợ đại học thế giới 
Canada  Canada  Ms. Nguyễn Minh Hạnh  

Điều phối viên Quốc gia  

17/11/2016  Đại học Illinois, Springfield  Hoa Kỳ  TS. Jonatthan  
Đại diện trường  

18/11/2016  Đoàn đại biểu thành phố Tomsk  CHLB Nga  Đoàn đại biểu  
Thành phố Tomsk 

22/11/2016  Đại học Kyoto  Nhật Bản  GS. Jane Singer  
Đại diện trường  

25/11/2016  Tập đoàn Sun Frontier  Nhật Bản  Mr. Tomoaki Horiguchi 
Tổng Giám đốc  

25/11/2016  Trường Đại học Trinity, Dublin  CH Ai-len  
GS. Juliette Hussey  
Phó hiệu trưởng phụ trách 
quan hệ đối ngoại  

06/12/2016  Trường Đại học Đài Loan  Đài Loan  TS. Wu-Hsun Yang  
Tr.Phòng Hợp tác Quốc tế  

08/12/2016  Tập đoàn Nikkiso  Nhật Bản  Mr. Takashi Ozeki  
Tổng Giám đốc  

12/12/2016  Lãnh sự CH Ý tại TP.Hồ Chí Minh  Ý  
Ms. Carlotta Colli   
Tổng Lãnh sự Cộng Hoà Ý 
tại TP.Hồ Chí Minh 

15/12/2016  Viện Hàn lâm KH Academia Sinica   Đài Loan  
GS. Kuei-Hsien Chen  
Giám đốc Viện Khoa học 
nguyên tử và phân tử  

22/12/2016  

Đại diện phòng Chính sách Giáo dục 
và Thanh niên, Phòng Hợp tác Quốc 
tế, Phòng Du lịch và Hiệp hội Du lịch 
Thành phố Deagu  

Hàn Quốc  
Mr. Kim Tagwan  
Phó Giám đốc  
Phòng Hợp tác Quốc tế  
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    Phụ lục 7b - Các đối tác quốc tế có ký kết (MOU) hợp tác với ĐHĐN 
 

TÊN ĐỐI TÁC THỜI GIAN 
HIỆU LỰC 

NGÀY KÝ 
MOU 

The Uni of Shiga Prefecture 3 years 02.03.2016 
Uni. of Nagasaki Concerning Student Exchange 5 years 30.03.2016 
Ubon Ratchathani Rajabhat Uni 5 years 19.02.2016 
Universidad Catolica San Antonio De Murcia  01. 2016 
WKATU  02.2016 
Cooperation Agreement WKATU  02.2016 
KIICE  21.01.2016 
Dankook Uni 5 years 24.03.2016 
The Uni of Suwon 5 years 21.03.2016 
Nice Sophia-FIRST  22.04.2016 
NiceCAMPUS  22.04.2016 
Nice Sophia-Accord-Cadre de Cooperation  22.04.2016 
Kobe City College of Nursing 5 years 11.05.2016 
Ritsumeikan Uni 5 years 19.05.2016 
Metawater Co., Ltd., 5 years 30.05.2016 
Công ty Cổ phần tư vấn và Đầu tư Pegasus 2 years 14.06.2016 
The Uni Koblenz-landau  20.06.2016 
Naragakuen Uni 5 years 22.06.2016 
The Uni. Degli Studi Di Bergamo (Italy)  28.06.2016 
Kansai Uni 5 years 14.08.2016 
Kogakuin Uni.  20.07.2016 
JILAN 5 years 08.09.2016 
Nice Sophia 5 years 07.09.2016 
NIIT 5 years 27.09.2016 
To chuc Ho tro Dai hoc The gioi Canada (WUSC) 4 years 16.11.2016 
UCAM  11.2016 
Finland Uni 3 years 09.11.2016 
NPO Traditonal Japanese Culture Manners Meister 
Association 5 years 22.11.2016 

ATI International Education Academy update every 
2 years 22.11.2016 

University of Technology Sydney (UTS) 5 years 24.11.2016 
Gifu Keizai Uni 5 years 25.11.2016 
Sun Frontier 3 years 25.11.2016 
Tomsk State University of Control Systems 
and Radioelectronics 5 years  

Institute of Information Security (IISEC) 5 years 22.12.2016 
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    Phụ lục 8 - Các dự án, đề tài hợp tác nghiên cứu quốc tế 
 

STT Tên dự án Tên đối tác quốc tế Kinh phí 

 
1 

Development of Da Nang Entrepreneurship 
and Innovation Ecosystem (Phát triển hệ  
sinh thái khởi nghiêp ̣& sáng taọ tại Đà Nẵng) 

IPP (Innovative Partnership 
Program) 
Quỹ Lotus Fund 

 
1.248 triệu VND 

 
2 

 
Dự án Erasmus+ 

Đại học Turku (Phần Lan) 
Đại học Leon (Tây Ban Nha) 
Viện kĩ thuật Dublin (Ireland) 

 
EUR 30.000 

 
3 

Dự án phát triển bền vững TP Đà Nẵng 
DCSP 

Công   ty   tư    vấn    quốc    
tế   Contran    AB    Thụy  
Điển 

- 

 
4 

Sustainability Alliance of Urban Networks in 
Asian Cities - SAUNAC project 

Dự án: “Liên minh bền vững 
mạng lưới đô thị các thành 
phố Châu Á” 

- 

5 Dự án Ươm mầm ngành Hàn Quốc học Viện Nghiên cứu TW  
Hàn Quốc học, Hàn Quốc 

- 

6 Dự án E-Learning Đại học Chung Ang, Hàn 
Quốc 

- 

7 Hợp tác đào tạo 3+1 với Đại học Dân tộc 
Quảng Tây, Trung Quốc 

Đại học Dân tộc Quảng Tây, 
Trung Quốc 

- 

8 Khóa học E-school KF Global Đại học Chung – Ang,  
Hàn Quốc 

- 

9 
Tham gia xây dựng đề án đào tạo cao học 
ngành Hàn Quốc học với Đại học ChoenJu 
(Hàn Quốc) 

Đại học ChoenJu (Hàn Quốc) 
- 

10 
Dự án VOD Hàn Quốc học (hợp tác về 
chương trình giảng dạy trực tuyến) với Đại 
học Inha (Hàn Quốc). 

Đại học Inha (Hàn Quốc). 
- 

11 Chương trình hợp tác Hội Động Vật học 
Frankfurt. Hội Động Vật học Frankfurt 

- 

12 Hợp tác với Đại học Aarhus Đan Mạch tổ 
chức lớp Summer School Đại học Aarhus Đan Mạch 

- 

13 Thực tế của sinh viên ngành Giáo dục Mầm 
non của Đại học Calgary, Canada. Đại học Calgary, Canada. 

- 

14 Dự án VIBE (Hợp tác song phương về giáo 
dục giữa Việt Nam và Ai Len) Chính phủ Ai-len 

EUR 73.154 

15 Trao đổi Giảng viên & Sinh viên trong khuôn 
khổ dự án ERASMUS+ Ủy ban Châu Âu 

EUR 100.000 

16 Dự án USAid COMET Các công ty Cisco, Intel, 
Google và Microsoft 

USD 23.000 

17 

Trung tâm nghiên cứu và phát triển của khu 
vực trong lĩnh vực Logistics và Cluster thuộc 
chương trình hợp tác Việt Nam –Wallonie - 
Bruxxelles 

Chính phủ vùng Wallonie- 
Bruxelees (Vương quốc Bỉ) 

 
EUR 100.000 
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18 EMMAsia Erasmus+ EUR 3.054.000 

19 Hub4Growth Erasmus+ EUR 741.000 

20 Exchange staff and student Obuda (Hungaria) 
and UD Erasmus+ 

EUR 310.000 

21 Exchange staff and student Unice (France) 
and UD Erasmus+ 

EUR 210.000 

22 HR4Asia Erasmus+ EUR 810.985 

23 Xây dựng đầu mối hỗ trợ khởi nghiệp tại  
Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt-Anh 

Đại học Aston (UK),  
Hội đồng Anh 936,0 triệu VND 

24 
Nâng cao chất lượng đào tạo Tiến sĩ ở Việt 
Nam dựa trên kinh nghiệm của Vương quốc 
Anh 

Đại học Aston (UK), 
Hội đồng Anh 459,0 triệu VND 

25 
Nghiên cứu so sánh hoạt động của hội đồng 
trường của các cơ sở giáo dục đại học ở Việt 
Nam và Vương quốc Anh 

Đại học Southampton (UK), 
Hội đồng Anh 298,0 triệu VND 

 
 

Phụ lục 9 - Doanh thu các trung tâm nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao KHCN 
 

TT Tên Trung tâm Doanh thu (1000 VND) 

1 Trung tâm KHCN và Tư vấn đầu tư 13.794.392 

2 Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng & TVKT Nền móng CT 10.744.726 

3 Trung tâm Phát triển Phần mềm ĐHĐN 6.600.000 

4 Trung tâm Ngoại ngữ Đà Nẵng 1.996.000 

5 Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên nước 833.615 

6 Trung tâm Nghiên cứu Bảo vệ Môi trường 607.483 

7 Viện Công nghệ Cơ khí 445.099 

8 Trung Hỗ trợ sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp 110.800 

9 Trung tâm Hỗ trợ sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp CĐCN 100.000 

10 Trung tâm Đà o taọ  ,Bồi dưỡ ng và  Tư vấ n ky ̃ thuâṭ  CN 100.000 

11 Trung tin học Bách khoa 66.802 

12 Trung tâm Đào tạo, Nghiên cứu và Chuyển giao công nghệ 22.450 

Tổng 35.421.367 
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Phụ lục 10 -  Các Trung tâm hoạt động KHCN, tư vấn, dịch vụ trực thuộc ĐHĐN 
 

 

TT TÊN TRUNG TÂM 

I Cơ quan Đại học Đà Nẵng (08 Trung tâm) 

1 Trung tâm Đào tạo Thường xuyên - ĐHĐN (CCE) 
2 Trung tâm Kiểm định Chất lượng - ĐHĐN (CEA) 
3 Trung tâm Nghiên cứu Tư vấn Việc làm, Du học tự túc - ĐHĐN (CESO) 
4 Trung tâm Phát triển Phần mềm - ĐHĐN (SDC) 
5 Trung tâm Thể Thao - ĐHĐN 
6 Trung tâm Thông tin Học liệu - ĐHĐN (LIRC) 
7 Trung tâm Thông tin và Truyền thông - ĐHĐN (CIC) 
8 Trung tâm Y Khoa - ĐHĐN  

II Trường Đại học Bách khoa - ĐHĐN (13 Trung tâm) 
9 Trung tâm Chuyển giao công nghệ và Tư vấn đầu tư 

10 Trung tâm Đào tạo, Bồi dưỡng và Tư vấn kỹ thuật công nghệ 
11 Trung tâm Đào tạo, Nghiên cứu và Chuyển giao công nghệ CIT 
12 Trung tâm Hỗ trợ sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp trường ĐHBK 
13 Trung tâm Kỹ thuật Nền móng công trình 
14 Trung tâm Nghiên cứu Bảo vệ môi trường 
15 Trung tâm Nghiên cứu Điện - Điện tử 
16 Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên nước 
17 Trung tâm Nghiên cứu Thiết bị áp lực và Năng lượng mới 
18  Trung tâm Nghiên cứu Ứng dụng thiết bị và Công nghệ cơ khí 
18  Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng năng lượng thay thế 
20  Trung tâm Tin học Bách khoa 
21  Viện Công nghệ Cơ khí và Tự động hóa 

III Trường Đại học Kinh tế - ĐHĐN (06 Trung tâm) 
22  Trung tâm Hỗ trợ sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp Trường ĐHKT 
23  Trung tâm Lao động và Dân số 
24  Trung tâm Nghiên cứu và Tư vấn du lịch 
 25 Trung tâm Phát triển động lực thúc đẩy cá nhân 
26 Trung tâm Phát triển Quản trị và Tư vấn doanh nghiệp 
27 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) 
28 Trung tâm Nghiên cứu và Bồi dưỡng nhà giáo, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục 
29 Trung tâm Hỗ trợ sinh viên và Quan hệ với doanh nghiệp Trường ĐHSP 
30 Trung tâm Nghiên cứu Khoa học xã hội và Nhân văn 
V Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHĐN (04 Trung tâm) 
31 Trung tâm Dịch thuật 
32 Trung tâm Hỗ trợ sinh viên và Quan hệ với doanh nghiệp Trường ĐHNN 
33 Trung tâm Ngoại ngữ 
34 Trung tâm Ngôn ngữ và Văn hóa 

 
 
 
 

VI Trường Cao đẳng Công nghệ - ĐHĐN (03 Trung tâm) 
35 Trung tâm Hỗ trợ sinh viên và Quan hệ với doanh nghiệp Trường CĐCN 
36 Trung tâm Nghiên cứu và Triển khai thiết bị nâng chuyển 
37 Trung tâm Đào tạo Bồi dưỡng và Tư vấn Kỹ thuật Công nghệ 

Tổng cộng toàn ĐHĐN có 37 Trung tâm 
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   Phụ lục 11 - Kinh phí thực hiện các đề tài KHCN 
Trong năm 2016, Đại học Đà Nẵng thực hiện 333 đề tài khoa học các cấp, trong đó 02 đề tài cấp 
Quốc Gia/Nhà nước, 96 cấp Bộ và tương đương, 41 đề tài cấp cơ sở do ĐHĐN, 181 đề tài cấp 
cơ sở do các trường thành viên quản lý và 13 đề tài do các tỉnh/thành phố cấp kinh phí. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kinh phí (triệu đồng) 
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    Phụ lục 12 - Các hội nghị, hội thảo NCKH quốc gia và quốc tế 
 

STT Tên hội nghị, hội thảo Địa chỉ website của hội nghị 
Hội nghị cấp 
(quốc gia/ 
quốc tế) 

Thời gian  

tổ chức 

1 Hội thảo Nghiên cứu và giảng 
dạy Sinh học ở Việt Nam 

http://conf.ued.udn.vn/ Quốc gia 19-20/05/2016 

2 Hội thảo Kế toán và Tài chính 
(ICOAF) 

http://icoaf2016.due.edu.vn Quốc tế 20/05/2016 

3 Hội nghị Sinh viên NCKH ĐHĐN 
năm 2016 (02 năm/lần) 

http://www.udn.vn/posts/view/2
4 51/87 

Cấp ĐHĐN 05/2016 

4 Hội thảo toàn cầu về Quản trị 
(WCBM) 

http://wcbm.pngba.org Quốc tế 25/06/2016 

5 Hội thảo Tâm lý học học đường http://conf.ued.udn.vn/ Quốc tế 27-28/7/2016 

6 Hội thảo danh pháp Hóa học http://conf.ued.udn.vn/ Cấp Trường 08/2016 

7 Hội thảo Kinh tế Việt Nam lần 
thứ 9 (VEAM) 

http://veam.org Quốc tế 9-12/08/2016 

8 Hội thảo Marketing (MICA) http://due.udn.vn/mica Quốc tế 15/10/2016 

9 Hội thảo Quản trị và Kinh doanh 
(COMB2016) 

http://due.udn.vn/comb Quốc gia 
29/10/2016 

 

10 

Hội thảo “Công nghệ thông tin 
và ứng dụng trong các lĩnh vực” 
- Lần thứ 5 (CITA2016) 

 

http://cit.udn.vn/cita2016 

 

Quốc gia 18/11/2016 

11 Hội thảo Nhà khoa học trẻ 
(ICYREB) 

http://due.udn.vn Quốc tế 18/11/2016 

 

12 

Hội thảo khoa học Quốc gia  
“Ứng dụng Công nghệ mới 
trong Công trình Xanh” lần thứ 
II 

 

www.dct.udn.vn/ATiGB2016 

 

Quốc gia 11/2016 

13 Hội thảo Tài chính (VICIF) https://vicif.sciencesconf.org Quốc tế 10-12/06/2016 

14 Hội thảo Văn học Việt Nam trong 
xu hướng toàn cầu hóa 

http://conf.ued.udn.vn/ Quốc gia 
17-12/2016 
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   Phụ lục 13a - Xuất bản giáo trình, tài liệu 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

   Phụ lục 13b - Công bố các bài báo khoa học 
Trong năm 2016, cán bộ ĐHĐN đã công bố 844 bài báo trong đó có 60 bài báo ISI, 26 bài báo SCOPUS, 52 
bài báo tạp chí quốc tế, 336 bài báo tạp chí trong nước và 370 bài báo kỷ yếu hội nghị trong và ngoài nước. 
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   Phụ lục 14  - Thành tích hoạt động KHCN 

 

 

 

STT Tên giải thưởng Lĩnh vực Tên tác giả/đơn vị 

 

 

1 

Bernard Lewis Fellowship 

(https://www.combustioninstitute.org/news/in
ter national-symposium-on-
combustion/2016- recipients-of-the-bernard-
lewis-fellowship/ ) 

 

Năng lượng 

 

Trần Lực Sỹ, Khoa Cơ khí 

Trường CĐCN - ĐHĐN 

2 Giải thưởng nhà khoa học xuất sắc tiêu biểu 
của Thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2007-
2017 

Kinh tế GS.TS. Lê Thế Giới 

 Trường ĐH Kinh tế - ĐHĐN 

3 Giải thưởng nhà khoa học xuất sắc tiêu biểu 
của Thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2007-
2017 

Kỹ thuật PGS.TS. Đoàn Quang Vinh, ĐHĐN 

4 Giải thưởng nhà khoa học xuất sắc tiêu 
biểu của Thành phố Đà Nẵng giai đoạn 
2007-2017 

Kỹ Thuật PGS.TS. Phan Cao Thọ,  

Trường CĐ Công nghệ - ĐHĐN 

5 Chương trình trọng điểm quốc gia phát triển 
toán học giai đoạn 2010 đến 2020 

Toán học TS.Phạm Quý Mười,  

Trường ĐH Sư phạm - ĐHĐN 

6 Chương trình trọng điểm quốc gia phát triển 
toán học giai đoạn 2010 đến 2020 

Toán học TS. Trương Công Quỳnh,  

Trường ĐH Sư phạm - ĐHĐN 

7 Giải thưởng KH&CN của Sở KH&CN thành 
phố Đà Nẵng (tá c giả  có  bà i đăng trên tap̣   
chí ISI) 

Khoa học  

cơ bản 

Nguyễn Văn Hiếu,  

Trường ĐH Sư phạm - ĐHĐN 

8 Giải thưởng KH&CN của Sở KH&CN thành 
phố Đà Nẵng (tá c giả  có  bà i đăng trên tap̣   
chí ISI) 

Khoa học  

cơ bản 

Trần Thị Hồng,  

Trường ĐH Sư phạm 

9 Giải thưởng Loa Thành- Giải Nhì Xây dựng Đặng Công Thuật- Nguyễn Duy Mỹ-Khoa 
Xây dựng DD&CN, Trường ĐH Bách khoa 

10 Giải thưởng Loa Thành- Giải Hội đồng Xây dựng Trần Đức Quang-Trương Quang Vinh- 
Khoa Kiến trúc, , Trường ĐH Bách Khoa 

11 Giải thưởng Loa Thành- Giải Hội đồng Xây dựng Nguyễn Lan-Ngô Phú Thanh-Khoa Xây 
dựng Cầu đường, Trường ĐH Bách khoa 

12 Giải Nhất SVNCKH toàn quốc lần thứ IV Kinh tế Lê Phương Uyên, Trường ĐH Kinh tế 

13 Giải Ba SVNCKH toàn quốc lần thứ IV Kinh tế Nguyễn Trịnh Minh Khoa, ĐH Kinh tế 
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     Phụ lục 15- Danh mục các bài báo khoa học quốc tế  

 15a. Danh mục SCI (Science Citation Index) (29 bài báo): 
[1] Nguyen Minh Thong, Duy Quang Dao, Thi Chinh Ngo, Trinh Le Huyen, Pham Cam Nam, 

Antioxidant activities of [60]fullerene derivatives from chalcone, flavone and flavanone: A 
ONIOM approach via H- atom and electron transfer mechanism, Chemical Physics Letters. 
No: 652. Pages: 56–61 

[2] De Bruycker R., Tran L.-S., Carstensen H.-H., Glaude P.-A., Monge F., Alzueta M.U., Battin-
Leclerc F., Van Geem K.M., Experimental and modeling study of the pyrolysis and 
combustion of 2-methyl- tetrahydrofuran, Combustion and Flame 

[3] Tran L.-S., Pieper J., Zeng M., Li Y., Zhang X., Li W., Graf I., Qi F., Kohse-Höinghaus K, 
Influence of  the biofuel isomers diethyl ether and n-butanol on flame structure and pollutant 
formation in premixed n-butane flames, Combustion and Flame 

[4] Huỳnh Thị Diễm Uyên, Binding of Divalent Cations to Polygalacturonate: A Mechanism 
Driven by the Hydration Water, ACS (American Chemical Society) - The Journal of Physical 
Chemistry B 

[5] Tinh Quoc Bui, Satoyuki Tanaka, Sohichi Hirose, Thom Van Do, Dat Tien Pham, Lan Hoang 
That Ton,Thien-An Nguyen-Van,Duc Hong Doan, Tiantang Yu, On the high temperature 
mechanical behaviors analysis of heated functionally graded plates using FEM and a new 
third-order shear deformation plate theory, Composites Part B: Engineering 

[6] T.A. N’Guyen, S. Lejeunes, D. Eyheramendy, A. Boukamel, A thermodynamical framework 
for the thermo-chemo-mechanical couplings in soft materials at finite strain, Mechanics of 
Materials 

[7] Cuong Van Vuong, Khuong Ba Dinh, Peter Hannaford, Lap Van Dao, Influence of absorption 
on phase- matched generation of coherent extreme ultraviolet radiation in a long interaction 
geometry, Optik - International Journal for Light and Electron Optics 

[8] Le Phuoc Cuong, Luong Van Tho, Tatjana Juzsakova, Akos Redey, Hoang Hai, Imaging the 
movement of toxic pollutants with 2D electrical resistivity tomography (ERT) in the 
geological environment of the Hoa Khanh Industrial Park, Da Nang, Vietnam, 
Environmental Earth Sciences 

[9] Phuoc Vinh Dang,Steven Chatterton, Paolo Pennacchi, Andrea Vania, Effect of the load 
direction on non-nominal five-pad tilting-pad journal bearings, Tribology International, 
Elsevier 

[10] Nguyen Minh Thong; Duy Quang Dao; T. Chinh Ngo; Trinh Le Huyen, Pham Cam Nam, 
Antioxidant activities of [60]fullerene derivatives from chalcone, flavone and flavanone: A 
ONIOM approach via H- atom and electron transfer mechanism, Chemical Physics letters 

[11] Duc-Hoc Trana, Min-Yuan Chengb, Doddy Prayogob, A novel Multiple Objective Symbiotic 
Organisms Search (MOSOS) for time–cost–labor utilization tradeoff problem, Knowledge-
Based Systems 

[12] Cuong Duong-Viet, Yuefeng Liu, Housseinou Ba, Lai Truong-Phuoc, Walid Baaziz, Lam 
Nguyen-  Dinh, Jean-Mario Nhut, Cuong Pham-Huu, Carbon nanotubes containing 
oxygenated decorating defects as metal-free catalyst for selective oxidation of H2S, Applied 
Catalysis B: Environmental 

[13] M.T.Nguyen Dinh · J.-M. Giraudon · A.M. Vandenbroucke · R. Morent · N.De Geyter · J.-F. 
Lamonier, Hiệu quả của xúc tác oxit mangan cấu trúc bát diện rây phân tử K-OMS-2 trong 
plasma - xúc tác với việc phân hủy trichloetylen trong khí ẩm, Journal of hazardous 
materials 
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[14] Hung Nguyen Tan, Takashi Inoue, Karen Solis-Trapala, Stephane Petit, Yoichi Oikawa, 
Kazuya Ota, Shigehiro Takasaka, Takeshi Yagi, Mark Pelusi, and Shu Namiki, On the 
Cascadability of All-Optical Wavelength Converter for High-Order QAM Formats, IEEE/OSA 
Journal of Lightwave Technology 

[15] József Németh; Viktor Sebestyén; Tatjana Juzsakova; Endre Domokos; László Dióssy; 
Cuong Le Phuoc; Péter Huszka; Ákos Rédey, Methodology development on aquatic 
environmental  assessment, Environ Sci Pollut Res 

[16] Hung Nguyen-Le, Vien Nguyen-Duy-Nhat, Chien Tan-Tang, Vo Nguyen Quoc Bao, Robust 
Precoding and Postcoding for Multicell Multiuser Transmission Using Imperfect CSI, Journal 
of Communications and Networks 

[17] Phạm Quý Mười và Các cộng sự, Descent gradient methods for nonsmooth minimization 
problems in ill-posed problems, Journal of Computational and Applied Mathematics 

[18] Chuong V. Nguyen, V.V.Ilyasov,Nguyen Van Hieu, Nguyen Ngoc Hieu, Transport properties 
of armchair graphene nanoribbons under uniaxial strain: A first principles study, Solid State 
Communications, 237– 238 (2016) 10–13 (SCI) 

[19] Chuong Van Nguyen, Victor V. Ilyasov, Nguyen V. Hieu, Nguyen N. Hieu, Band gap and 
electronic properties of olybdenum disulphide under strain engineering: Density functional 
theory calculations, Molecular Simulation ,Accepted. (SCI) 

[20] Huynh Vinh Phuc, Doan Quoc Khoa, Nguyen Van Hieu, Nguyen Ngoc Hieu, Linear and 
nonlinear magneto-optical absorption in parabolic quantum well, Optik 127 (2016) 10519–
10526 (SCI) 

[21] Nguyễn Thị Xuân Hoài , Trương Minh Đức, Nonclassical properties and teleportation in the 
two- modephoton-added displaced squeezed states, International Journal of Modern 
Physics B, Vol 30,     p. 1650032 

[22] Son Phuong Le, Toshimasa Ui, Tuan Quy Nguyen, Hong-An Shih and Toshi-kazu Suzuki, 
Low- frequency noise in AlTiO/AlGaN/GaN metal-insulator-semiconductor heterojunction 
field-effect transistors, Journal of Applied Physics, 119, 204503, (2016) 

[23] Mai Thi Kieu Lien,Susumu Horita, Material properties of pulsed-laser crystallized Si thin 
films grown on yttria-stabilized zirconia crystallization-induction layers by two-step irradiation 
method., Japanese Journal of Applied Physics, Vol. 55, 03CB02 (2016) 

[24] Le Phuoc Cuong, Luong Van Tho, Tatjana Juzsakova, Akos Redey, Hoang Hai, Imaging the 
movement of toxic pollutants with 2D electrical resistivity tomography (ERT) in the 
geological environment of the Hoa Khanh Industrial Park, Da Nang, Vietnam., Environ Earth 
Sci (2016) 75,286 

[25] Nguyen Tran Nguyen, Bram Verbelen, Volker Leen, Etienne Waelkens, Wim Dehaen and 
Mikalai Kruk, Excitation energy deactivation funnel in subdtituted BIDIPY- porphyrin 
conjugate, Journal of Luminescence 

[26] Ngoc Anh Thi Nguyen, Hidden Discriminative Features Extraction for Supervised High-order 
Time Series Modeling, Computers in Biology and Medicine 

[27] Article: Rings with each right ideal automorphism-invariant. Authors: M.T. Kosan, Truong 
Cong Quynh, and A.K. Srivastava. Journal of Pure and Applied Algebra. No: 220(4). Pages: 
1525-1537. Year    2016. (SCI) 

[28] Tran Thi Hong, Phan Tien Dung, Vu Xuan Quang. Energy transfer process of Eu3+ ions 
doped in Tellurite glass. Electronic Materials, Vol. 45, No. 5 (2016) pp. 2569 -2575. 1,798 

[29] Nguyen Hai, Nguyen Nhan, Nguyen Mai, Le Tho, Van Do Truong, Tran Manh Hung, 
Nguyen Thi Thanh Mai, Tyrosinase inhibitory activity of flavonoids from Artocarpus 
heterophyllous., Chemistry Central Journal,ISSN:1752-153X (ISI, SCI-E; IF 2.54) 

15b. Danh mục SCIE (Science Citation Index Expanded)  (26 bài báo): 
 [1] Nguyen Minh Thong, Thi Chinh Ngo, Duy Quang Dao, Tran Duong, Quoc Tri Tran, Pham 

Cam   Nam,Functionalization of fullerene via the Bingel reaction with α-chlorocarbanions: an 
ONIOM approach, Journal of Molecular Modeling. No: 22. Pages: 113-121 
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 [2]  Thi Chinh Ngo, Duy Quang Dao, Nguyen Minh Thong, Pham Cam Nam, Insight of Antioxidant 
Properties of Non-phenolic Terpenoids Containing in Essential Oils Extracted from the Buds 
of Cleistocalyx operculatus: A DFT study, RSC Advances. No: 6. Pages: 30824-30834 

 [3]   Tran L.-S., Pieper J., Carstensen H.-H, Zhao H., Graf I., Ju Y., Qi F., Kohse-Höinghaus K., 
Experimental and kinetic modeling study of diethyl ether flames, Proceedings of the 
Combustion Institute 

[4]  Felsmann D., Lucassen A., Krüger J., Hemken C., Tran L.-S., Pieper J., Garcia G.A., 
Brockhinke A., Nahon L., Kohse-Höinghaus K., Progress in fixed-photon-energytime-efficient 
PEPICO measurements in quantitative flame analysis, Zeitschrift für Physikalische Chemie 

[5] Nhat-Duc Hoang, Anh-Duc Pham, Hybrid Artificial Intelligence Approach Based on 
Metaheuristic and Machine Learning for Slope Stability Assessment: A Multinational Data 
Analysis, Expert Systems with Applications 

[6]  Mohamed Hamdy, Anh-Tuan Nguyen, Jan LM Hensen, A performance comparison of multi-
objective optimization algorithms for solving nearly-zero-energy-building design problems, 
Energy and Buildings 

[7]  Quynh Nguyen Quang Nhu, Hung Nguyen Tan, Quang Nguyen-The, Motoharu Matsuura, 
Naoto Kishi, Performance of an Inline RZ-DPSK Pulse Compression Using Raman Amplifier 
and Its Application in OTDM Tributary, IEICE Transaction on Electronics 

[8]  Le Nhat Hoang Tran , Laurent Gerbaud , Nicolas Retiere , Hieu Nguyen Huu, Analytical 
frequency model of a diode rectifier: sqp solving versus newton-raphson solving, The 
international journal for computation and mathematics in electrical and electronic engineering 

[9] Nguyen Minh Thong,Thi Chinh Ngo, Duy Quang Dao, Tran Duong, Quoc Tri Tran, Pham 
Cam Nam, Functionalization of fullerene via the Bingel reaction with α-chlorocarbanions: an 
ONIOM approach, Journal of Molecular Modeling 

[10] Thi Chinh Ngo,Duy Quang Dao,Nguyen Minh Thong, Pham Cam Nam, Insight into the  
antioxidant properties of nonphenolic terpenoids contained in essential oils extracted from 
the buds of Cleistocalyx operculatus: a DFT study, RSC Advances - Taylor & Francis 

[11] Q. Nguyen Quang Nhu, Q. Nguyen-The, H. Nguyen Tan, M. Matsuura, and N. Kishi, 
Waveform conversion and wavelength multicasting with pulsewidth tunability using Raman 
amplification multiwavelength pulse compressor, IEICE Transaction on Electronics 

[12] Didier Marot; Abdul Rochim; Hong-Hai Nguyen; Fateh Bendahmane; Luc Sibille, Assessing 
the susceptibility of gap-graded soils to internal erosion: proposition of a new experimental   
methodology, Natural Hazards 

[13]  Housseinou Ba, Yuefeng Liu, Lai Truong-Phuoc, Cuong Duong-Viet, Jean-Mario Nhut, Dinh 
Lam Nguyen, Ovidiu Ersen, Giulia Tuci, Giuliano Giambastiani, Cuong Pham-Huu, N-Doped   
Food-Grade- Derived 3D Mesoporous Foams as Metal-Free Systems for Catalysis , ACS 
Catalysis 

[14] Le Thi My Hanh, Nguyen Thanh Binh, Khuat Thanh Tung, A Novel Fitness function of 
metaheuristic algorithms for test data generation for simulink models based on mutation 
analysis, Journal of Systems and Software 

[15] Thien-Phu Le, Cong-Thuat Dang and Pascal Ray, A comparative study of construction 
methods for seismic fragility curves using numerical simulations , Mechanics & Industry 

[16] Phuoc T. Nguyen, Trung D. Pham and Hoa P. Hoang, A dynamic foundation model for the 
analysis of plates on foundation to a moving oscillator, Structural Engineering and 
Mechanics 

[17] Ngoc Duong Vo, Philippe Gourbesville, Minh Tue Vu, Srivatsan V. Raghavan, Shie-Yui 
Liong, A deterministic hydrological approach to estimate climate change impact on river 
flow: Vu Gia–Thu Bon catchment, Vietnam, Journal of Hydro-environment Research 

[18] Ngoc Duong Vo, Philippe Gourbesville, Application of deterministic distributed hydrological 
model for large catchment: a case study at Vu Gia Thu Bon catchment, Vietnam, JOURNAL 
OF HYDROINFORMATICS 
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[19] Nguyễn Trần Quốc Vinh , Synchronous Incremental Update of Materialized Views for 
PostgreSQL, Programming and Computer Software 

[20] Truong Cong Quynh, Phan The Hai and Le Van Thuyet. The Bulletin of the Malaysian 
Mathematical Sciences Society. No: 39. Pages: 795-803. Year 2016. (SCIE) 

[21] M. Tamer Kosan, Nguyen Thi Thu Ha and Truong Cong Quynh. Journal of Algebra and its 
Application. No: 15(5). Pages: 1650078 (11 pages). Year 2016. (SCIE) 

[22] Le Van Thuyet, Phan Dan and Truong Cong Quynh . Colloqium Mathematicum. No: 143(2). 
Pages: 237-250. Year 2016. (SCIE) 

[23] Bui, H. T. M., Liu, G. and Footner, S., Perceptions of HR practices on job motivation and 
work-life balance: Mixed drives and outcomes in a labor-intensive sector., International 
Journal of Manpower. 

[24]  Bui, H. T. M (R&R). Big five personality traits and job satisfaction: Evidence from a national  
sample,Journal of General Management 

[25] Secchi, D. and Bui, H. T. M. (2016 online)., Group effects on individual attitudes toward social 
responsibility, Journal of Business Ethics. DOI 10.1007/s10551-016-3106-x 

[26] Tien Dung Cao, Huu Hanh Hoang, Hiep Xuan Huynh, Binh Minh Nguyen, Tran Vu Pham, 
Quang Tran Minh, Vu The Tran, Hong Linh truong, IoT Services for Solving Critical Problems 
in Vietnam: A Research Landscape and Directions, Internet computing 

 

15c. Danh mục SSCI (Social Sciences Citation Index) (05 bài báo): 
[1] Nguyễn Đức Chỉnh, Metaphors as a window into identity: A study of teachers of english to 

young learners in Viet Nam, System 
[2] Nguyễn Đức Chỉnh, Creating spaces for constructing practice and identity: innovations of 

teachers of English language to young learners in Vietnam, Research Paper In Education 
[3] Nguyễn Thị Mỹ Hằng, Examining second language receptive knowledge of collocation and 

factors that affect learning, Languages Teaching Reseach 
[4] Đặng Hữu Mẫn, Darren Henry, Partial-control versus full-control acquisitions: Does target 

corporate governance matter? Evidence from eight East and Southeast Asian countries, 
Pacific-BasinFinance Journal\ 

[5] Wann-Yih Wu Phan Thị Phú Quyến, How e-servicescapes affect customer online shopping 
intention:  the moderating effects of gender and online purchasing experience, Information 
Systems and e- Business Management, 1-27 

 
 

15d. Danh mục SCOPUS (26 bài báo): 
[1]  Huỳnh Công Pháp, Solutions of Creating Large Data Resources in Natural Language 

Processing, Studies in Computational Intelligence, Volume 642, Springer. No: ISSN: 1860-
949X, E-ISSN: 1860-9503 [2] Đinh Thành Việt, A Method of Monitoring Voltage 
Disturbances Based on Discrete Wavelet Transformand Adaptive Linear Neural Network, 
International Review of Electrical Engineering (I.R.E.E) 

[3] Nguyen Duy Minh PHAN, Yann Quinsat, and Claire Lartigue, Simulation of laser-sensor 
digitizing for on-machine part inspection, Lecture Notes in Mechanical Engineering Advances 
on Mechanics, Design Engineering and Manufacturing 

[4]  T.P. Nguyen, D.T. Pham, P.H. Hoang, A New Foundation Model for Dynamic Analysis of 
Beams on Nonlinear Foundation Subjected to a Moving Mass, Procedia Engineering 

[5]  Dinh Thanh Viet, Nguyen Huu Hieu, Ngo Minh Khoa, A Method for Monitoring Voltage 
Disturbances Based on Discrete Wavelet Transform and Adaptive Linear Neural Network, 
International Review of Electrical Engineering 

[6] MQ DUONG, A Dolara, F Grimaccia, S Leva, M Mussetta, G Sava, Fault ride-through 
capability and damping improvement in DFIG, U.P.B. Sci. Bull 

[7] Thanh Tung Khuat, Quang Chanh Le, Bich Loan Nguyen, and My Hanh Le, Forecasting Stock 
Price Using Wavelet Neural Network Optimized by Directed Artificial Bee Colony Algorithm, 
Journal of Telecommunications and Information Technology 

[8] David Rockwood, Duc Quang Tran, Urban immigrant worker housing research and design 
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for Da Nang, Viet Nam, Sustainable Cities and Society 
[9] Minh Hoang Hac Le, Kim-Anh Nguyen and Viet Hung Ngo, Hybrid Active Power Filter Method 

in Frequency Domain for Quality Improvement in Variable Frequency Drive Applications, 
Jurnal Teknologi 

[10] Nguyen Anh Tuan, Sigrid Reiter, Bioclimatism in Architecture: an evolutionary perspective, 
International Journal of Design and Nature and Ecodynamics 

[11] Vo Ngoc Duong, Philippe Gourbesville, Model Uncertainty in Flood Modelling. Case Study at 
Vu Gia Thu Bon Catchment – Vietnam, Procedia Engineering 

[12] Qiang Ma, Elodie Zavattero, Mingxuan Du, Ngoc Duong Vo, Philippe Gourbesville, 
Assessment of High Resolution Topography Impacts on Deterministic Distributed 
Hydrological Model in Extreme Rainfall- runoff Simulation, Procedia Engineering 

[13] Vo Ngoc Duong, Nguyen Quang Binh, Le Xuan Cuong, Qiang Ma, Philippe Gourbesville, 
Applying Deterministic Distributed Hydrological Model for Stream Flow Data Reproduction. A 
Case Study of Cu De Catchment, Vietnam, Procedia Engineering 

[14] Shohei Kamada , Shotaro Takeuchi , Dinh Thanh Khan , Hideto Miyake , Kazumasa 
Hiramatsu , Yasuhiko Imai , Shigeru Kimura , and Akira Sakai, Microstructural analysis of an 
epitaxial AlN thick film/trench-patterned template by three-dimensional reciprocal lattice 
space mapping technique, Applied Physics Express, Vol. 9 , p.111001 (2016) 

[15] Châu Ngọc Tuấn, Đào Thị Anh Thư, Studying of The Viability of selected Probiotics in Soy 
milk to develop a functional beverage Product, International Journal on Advanced Science, 
Engineering and Information Technology 

[16] Elizabeth A. Hiser, Hồ Sỹ Thắng Kiệt, C - Tests in Viet Nam: An Exploratory Study of English 
Proficiency, Electronic Journal of Foreign Language Teaching, Vol 12, No. 2, p. 184-202. 

[17] Abyzov Adel Nailevich, Truong Cong Quynh and Tran Hoai Ngoc Nhan. Asian-European 
Journal of Mathematics. No: 19(1). Pages: 1650022 (9 pp). Year 2016. 

[18] Đoàn Ngọc Phi Anh, Enterprise characteristics, capital structure and operational 
performance: The case of listed enterprises in Vietnam, Corporate ownership and control, 
Volume 13, Issue 4 

[19] Pham Hoai Huong, Vietnam’s path to converging with international accounting standards, 
Corporate ownership and control, Volume 14, Issue 1, Fall 2016, 644-655 

[20] Bui Quang Binh, Nguyen Thi Thu Ha, Ong Nguyen Chuong, Internal migration in context of 
trade liberalisation in Vietnam, Malaysian Journal of Economic Studies, 195-209 

[21] Trần Thị Thanh Hương, James Corner, The impact of communication channels on mobile 
banking adoption, International Journal of Bank Marketing, Vol. 34 Iss: 1, pp.78 – 109 

[22] Trần Thị Thanh Hương, Paul Childerhouse; Eric Deakins, Supply chain information sharing: 
challenges and risk mitigation strategies, Journal of Manufacturing Technology 
Management, Vol. 27 Iss: 8, pp.1102 – 1126 

[23] Huynh Cong Phap, Solutions of Creating Large Data Resources in Natural Language 
Processing, Studies in Computational Intelligence, Volume 642, Springer, ISSN: 1860-949X, 
E-ISSN: 1860-9503, 03/2016 

[24] Secchi, D. and Bui, H. T. M. (2016 online), Group effects on individual attitudes toward social 
responsibility, Journal of Business Ethics. DOI 10.1007/s10551-016-3106-x 

[25] Bui, H. T. M., Baruch, Y., Chau, V. and He, H, Team learning: The missing construct from a 
cross- cultural examination of higher education, Asia Pacific Journal of Management, 33: 29-
51, (2016) 

[26] Tien Dung Cao, Huu Hanh Hoang, Hiep Xuan Huynh, Binh Minh Nguyen, Tran Vu Pham, 
Quang Tran Minh, Vu The Tran, Hong Linh truong, IoT Services for Solving Critical Problems 
in Vietnam: A Research Landscape and Directions, Internet computing 

 
   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAN BIÊN TẬP 
 

§ Trưởng ban  
 

GS.TS. Trần Văn Nam 
 
§ Phó Trưởng ban  

 

PGS.TS. Đoàn Quang Vinh,  
PGS.TS. Ngô Văn Dưỡng 
PGS.TS. Nguyễn Ngọc Vũ  
 
§ Uỷ viên Thường trực  
 

TS. Huỳnh Minh Sơn  
 
§ Uỷ viên  
 

PGS.TS. Lê Thành Bắc  
TS. Đoàn Gia Dũng  
TS. Trần Đình Khôi Quốc  
PGS.TS. Võ Trung Hùng  
TS. Nguyễn Hiệp  
PGS.TS.Trần Thanh Hải Tùng  
TS. Hoàng Hải  
TS. Nguyễn Hoàng Hải  
TS. Nguyễn Phi Hùng  
ThS. Nguyễn Đức Tiến  
ThS. Đinh Thị Mỹ Hạnh  
 
 
BBT trân trọng cám ơn sự quan tâm, chỉ đạo và đóng góp ý kiến của Đảng uỷ, Ban Giám đốc, Hội đồng  
Đại học Vùng và các CSGDĐHTV, ĐVTT trong quá trình thực hiện Báo cáo thường niên ĐHĐN - 2016.  
 
BBT mong muốn tiếp tục nhận được ý kiến đóng góp, phản hồi  
Vui lòng gửi về Trung tâm Thông tin và Truyền thông ĐHĐN: DĐ: 0905.173579, Email: cicudn@gmail.com. 
 
 

Trân trọng./. 
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