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          Năm 2017 là năm thứ hai 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, đẩy mạnh 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 công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều 
kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội 
nhập quốc tế. Trong năm qua, ĐHĐN đã đạt được nhiều kết 
quả quan trọng, nổi bật trên tất cả các lĩnh vực: Đào tạo, Đảm 
bảo chất lượng và Kiểm định giáo dục, Khoa học và Công 
nghệ, Tổ chức cán bộ, Cơ sở vật chất, Kế hoạch tài chính, 
Hợp tác quốc tế, Thanh tra, pháp chế, thi đua, Công tác sinh 
viên, cựu sinh viên...Tiếp tục khẳng định vị thế và sức mạnh 
của hệ thống đại học vùng với vai trò chỉ đạo toàn diện, hiệu 
quả, gắn kết các cơ sở giáo dục đại học thành viên, đơn vị trực 
thuộc, phát huy vai trò tự chủ, sáng tạo, tiềm năng, lợi thế, đặc 
thù của mỗi thành viên đóng góp vào thành quả chung của 
ĐHĐN và nền giáo dục đào tạo nước nhà. Thành công của năm 2017 không chỉ dừng lại ở những chỉ số phát 
triển nhanh và bền vững trên mọi lĩnh vực mà còn thể hiện ở những giá trị về chất lượng, hiệu quả cũng như 
tầm ảnh hưởng sâu rộng, lan tỏa của học hiệu ĐHĐN, xứng tầm là một trong những đại học đổi mới, sáng tạo 
trong top đầu của Việt Nam, có vị thế, uy tín trong hệ thống giáo dục đại học khu vực và thế giới. 

 
 

  Thay mặt lãnh đạo ĐHĐN, tôi trân trọng cám ơn, ghi nhận, đánh giá cao sự đoàn kết, đồng thuận, cống 
hiến của gần 2500 giảng viên, các nhà khoa học, cán bộ quản lý, phục vụ và sự đóng góp của gần 60.000 sinh 
viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc, Hội đồng đại học 
vùng, sự phối hợp của các hội đồng tư vấn, các tổ chức chính trị xã hội của ĐHĐN, các Đảng ủy, Ban Giám 
hiệu, Hội đồng trường của 06 cơ sở giáo dục đại học thành viên và các đơn vị trực thuộc; Trân trọng tri ân sự 
quan tâm, chỉ đạo sâu sát và toàn diện của lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Bộ Giáo dục và Đào tạo, sự ủng hộ, 
giúp đỡ và hợp tác của các các Bộ, ngành, các  tỉnh, thành trong khu vực miền Trung - Tây nguyên cũng như 
cả nước, trong đó có Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Đà Nẵng đã luôn tin yêu, đồng hành với 
mỗi chặng đường phát triển của ĐHĐN trong hơn 40 năm qua. Đặc biệt, sự kiện chuyến thăm và làm việc của 
Thủ tướng và đoàn công tác của Chính phủ, các Bộ ngành và địa phương (tháng 02/2017) đã đem đến cho 
ĐHĐN khí thế mới, nguồn động viên to lớn và khát vọng để sớm hiện thực hóa những mục tiêu, chiến lược 
phát triển trong thời kỳ mới. 

 
 

          Năm 2018, giữa vận hội mới của đất nước và toàn ngành giáo dục và đào tạo, trước những cơ hội và 
thách thức của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 trong kỷ nguyên kinh tế tri thức, ĐHĐN sẽ tiếp tục thực hiện 
các mục tiêu và giải pháp chiến lược, đó là: Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ và không ngừng hoàn thiện mô hình đại 
học vùng đã được Chính phủ giao phó sứ mệnh tiên phong trong đổi mới giáo dục đại học, có cơ chế tương tự 
các đại học quốc gia và là một trong ba trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, 
hợp tác quốc tế hàng đầu Việt Nam sớm có vị trí xứng đáng trên các bảng xếp hạng đại học châu lục và thế 
giới; Vận dụng sáng tạo các tri thức quản trị đại học tiên tiến, hiệu quả bằng việc kết nối, tối ưu hóa sức mạnh 
thống nhất của toàn hệ thống; Cam kết và thực thi mạnh mẽ văn hóa đảm bảo chất lượng giáo dục theo tiêu 
chuẩn quôc tế để đem lại những tinh hoa làm đậm đà thêm bản sắc, giá trị cho học hiệu 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 quyết liệt 
tăng tốc hơn nữa trên lộ trình “tự chủ” đại học; Quán triệt và thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ đổi mới toàn diện 
theo tinh thần chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương 
xây dựng “Đô thị Đại học Đà Nẵng” tạo nền tảng phát triển bền vững cho một đại học định hướng nghiên cứu 
hàng đầu Việt Nam, đạt đẳng cấp và thứ hạng cao trên bản đồ xếp hạng đại học khu vực thế giới.  
 
 

 Dưới sự chỉ đạo của các cấp lãnh đạo và chiến lược phát triển mới giai đoạn 2015-2025, tầm nhìn đến 
năm 2035, với niềm tin, trí tuệ và quyết tâm cao nhất, phát huy tính sáng tạo, tự chủ và trách nhiệm của mỗi cá 
nhân, đơn vị, nhất định chúng ta sẽ hoàn thành được những mục tiêu của năm 2018, hoàn thành sứ mệnh là 
“nơi hun đúc trí tuệ và tài năng, vì sự phát triển của miền Trung - Tây nguyên và cả nước”.  
 

           

            Chào thân ái ! 
 

                                                                   
              

 

 

 

 

              NGƯT. GS.TS. Trần Văn Nam 

    Bi thư Đảng ủy, Chủ tịch Hôi đồng đại học 

                  Giám đốc Đại học Đà Nẵng 
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“Nơi hun đúc trí tuệ và tài năng, vì sự phát triển của miền Trung - Tây Nguyên và cả nước” 

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

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

 

       Sứ mạng 

         Đaị hoc̣ 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. 

 

      Tầm nhìn 

▪  

 

                SỨ MẠNG - TẦM NHÌN 
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Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy 

 

Chủ tịch Hội đồng đại học, Giám đốc ĐHĐN 

  NGƯT. PGS.TS. Ngô Văn Dưỡng 

Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy,  
Phó Giám đốc ĐHĐN 

 

 

 PGS.TS. Nguyễn Ngọc Vũ 

Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng ủy, 
Phó Giám đốc ĐHĐN 
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               Năm 2017 khép lại với nhiều thành quả nổi bật của Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) như: Tỷ lệ giảng 
viên có học hàm, học vị tiếp tục tăng nhanh; Chất lượng đào tạo được nâng cao theo lộ trình triển khai 
“tự chủ đại học”; Nhiều cơ sở giáo dục đại học thành viên và chương trình đào tạo được kiểm định và 
công nhận đạt chuẩn quốc tế;  Khoa học và công nghệ phát triển mạnh mẽ với nhiều công trình và công 
bố khoa học có giá trị, gắn kết với doanh nghiệp và phục vụ cộng đồng; Hợp tác quốc tế ngày càng sâu 
rộng với nhiều đối tác mới và dự án quốc tế lớn; Sinh viên ĐHĐN đạt được nhiều giải thưởng khu vực, 
quốc gia và quốc tế; Cơ sở vật chất không ngừng được đầu tư, khánh thành, khởi công xây dựng nhiều 
dự án, công trình trọng điểm. Những kết quả nêu trên có được là nhờ sự quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ của 
các cấp lãnh đạo, sự đồng lòng, chung sức của đội ngũ cán bộ viên chức, giảng viên, các nhà khoa học, 
cán bộ quản lý và học sinh sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh, thực tập sinh…trong toàn 
ĐHĐN đã góp phần tạo nên bước phát triển mới cho ĐHĐN vươn lên xứng tầm là một trong ba trung tâm 
đào tạo và nghiên cứu hàng đầu của Việt Nam, có uy tín, vị thế cao trong nước và quốc tế. Nhìn lại một 
năm qua, có thể đánh giá và ghi nhận “Những dấu ấn nổi bật của ĐHĐN năm 2017” như sau: 

 

 

 

1. Đại học Đà Nẵng được Thủ tướng Chính phủ đồng ý cho phép áp dụng các cơ chế tương tự như hai 
đại học quốc gia và đầu tư tập trung để xây dựng “Khu đô thị đại học” quy mô, hiện đại tại khu vực 
Miền Trung  

            Chuyến thăm và làm việc của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng Vũ Đức 
Đam, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ và lãnh đạo các Bộ, ngành, địa phương trong 
những ngày đầu năm mới 2017 đã thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng và Nhà nước đối với sự 
nghiệp đổi mới giáo dục và đào tạo, trong đó có ĐHĐN, một trong ba trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa 
học, chuyển giao công nghệ và hợp tác quốc tế hàng đầu của cả nước. Thủ tướng đã trực tiếp đến thăm, 
thị sát một số cơ sở giáo dục đại học thành viên (Trường Đại học Bách khoa-ĐHĐN, Trường Cao đẳng 
Công nghệ Thông tin-ĐHĐN và Làng ĐHĐN) và đã có những chỉ đạo mang tính quyết sách cho sự phát 
triển bền vững của ĐHĐN như: Xác định mục tiêu chiến lược để phát triển ĐHĐN mạnh mẽ hơn nữa (từ 
nay đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035); Tái khởi động đầu tư xây dựng “Khu đô thị đại học” tại khu 
vực Miền Trung (phường Hòa Quý, thành phố Đà Nẵng và xã Điện Ngọc, tỉnh Quảng Nam); Thống nhất 
chủ trương cho phép ĐHĐN được sắp xếp, tổ chức để thành lập một số cơ sở giáo dục đại học thành 
viên mới… 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Dấu ấn nổi bật của Đại học Đà Nẵng năm 2017 
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Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo Phùng Xuân Nhạ 
chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo chủ chốt của Đai học Đà Nẵng nhân chuyến thăm và làm việc ngày 24/02/2017 

          Tại phiên làm việc ngày 02/11/2017, Thủ tướng đã chỉ đạo và kết luận “…cần tập trung phát triển ba 
đại học thành những trung tâm đào tạo nguồn nhân lực cho đất nước, trước hết là cho ba vùng trước 
cuộc cách mạng công nghiệp 4.0” (theo Thông báo số 542/TB-VPCP ngày 22/11/2017). 

 

http://www.udn.vn/posts/view/2848/85
http://www.udn.vn/


 

Thường trực Chính phủ làm việc với lãnh đạo các đại học quốc gia và Đại học Đà Nẵng 

Trao Quyết định thành lập Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật-ĐHĐN 

 
 
 

              Với tầm nhìn, chủ trương và quyết tâm phát triển giáo dục và đào tạo, trong thời gian đến, ĐHĐN 
sẽ được Chính phủ và các địa phương quan tâm chỉ đạo đầu tư tập trung xây dựng “Khu đô thị đại học” 
quy mô và hiện đại với cơ sở hạ tầng đảm bảo đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới xứng tầm 
“…là những đại học đổi mới, sáng tạo, đi đầu nâng cao chất lượng cho các đại học Việt Nam trong công 
cuộc đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục nước nhà”. Kết luận của Thủ tướng “đồng ý về nguyên tắc để 
ĐHĐN được áp dụng các cơ chế tương tự như hai đại học quốc gia”; Thủ tướng cho phép ĐHĐN và các 

đại học quốc gia 
được thành lập các 
dự án hợp tác công 
tư (PPP) để đầu tư 
các công trình hạ 
tầng và chỉ đạo các 
địa phương chủ trì, 
phối hợp, hỗ trợ 
ĐHĐN điều chỉnh 
quy hoạch, giải 
phóng mặt bằng và 
tái định cư trong lộ 
trình xây dựng “Khu 
đô thị đại học”. 

.     
   2. Thành lập Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật, cơ sở giáo dục đại học thành viên mới của Đại học Đà Nẵng 
 

             Thực hiện Kết luận của Thủ tướng Chính phủ với tinh thần quyết tâm nỗ lực cao nhất, ĐHĐN đã 
xây dựng và  ban hành “Chiến lược phát triển ĐHĐN đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035”, theo đó rà 
soát và triển khai cơ chế tổ chức và hoạt động ĐHĐN như các đại học quốc gia; điều chỉnh đồ án quy 
hoạch (bao gồm cả quy hoạch sử dụng đất để phù hợp với chiến lược phát triển ĐHĐN trong giai đoạn 
mới); phối hợp với các Bộ, ngành và địa phương (thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam) xây dựng các 
dự án đền bù, giải tỏa, tái định cư và đầu tư cơ sở hạ tầng, các công trình chính tại “Khu   đô thị đại học” 
và nhiều dự án phát triển cơ sở vật chất cần thiết khác đảm bảo đáp ứng nhu cầu đào tạo và nghiên cứu 
khoa học. ĐHĐN cũng đã xúc tiến xây dựng và tái cấu trúc hệ thống, trong đó nổi bật là thành lập 
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật 
thuộc ĐHĐN (trên cơ sở tổ chức lại 
Khoa Sư phạm Kỹ thuật-Trường Đại 
học Bách khoa-ĐHĐN và Trường 
Cao đẳng Công nghệ-ĐHĐN) đúng 
vào dịp kỷ niệm 55 năm xây dựng và 
phát triển Trường Cao đẳng Công 
nghệ (1962-2017). Trong thời gian 
đến, ĐHĐN sẽ tiếp tục triển khai các 
đề án thành lập các cơ sở giáo dục 
đại học thành viên mới như: Trường 
Đại học Công nghệ Thông tin và 
Truyền thông Việt-Hàn, Trường Đại 
học Quốc tế Việt-Anh và Trường Đại 
học Y-Dược. 

 
 

 

   3. Khánh thành “Không gian sáng   
chế” (Innovation Maker Space UD)   

    - nơi khơi nguồn khởi nghiệp sáng tạo cho sinh viên ĐHĐN 
 

 

             Trong khuôn khổ dự án BUILD-IT, ĐHĐN đã hợp tác với Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ 
(USAID) và Đại học bang Arizona (Arizona State University) để xây dựng và lắp đặt các trang thiết bị 
nghiên cứu cho Không gian sáng chế (Innovation Maker Space -UD) tạo điều kiện cho các hoạt động học  

    tập, thực hành và rèn luyện kỹ năng làm việc, sáng tạo cho sinh viên. Nhân dịp Tuần lễ cấp cao APEC-
2017 tổ chức tại thành phố Đà Nẵng, ĐHĐN đã vinh dự đón tiếp tân Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam, ngài 
Daniel Kritenbrink cùng đoàn doanh nghiệp Hoa Kỳ đến thăm “Innovation Maker Space-UD”. 
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   4. Đại học Đà Nẵng tổ chức thành công 
nhiều diễn đàn, hội nghị quốc tế đặc biệt nhân 
dịp chào mừng sự kiện “Tuần lễ cấp cao 
APEC-2017” tổ chức tại thành phố Đà Nẵng  
 

     Trong khuôn khổ của “Tuần lễ cấp cao 
APEC-2017” tại  thành phố Đà Nẵng, ĐHĐN đã 
tích cực triển khai nhiều sự kiện, hoạt động lớn 
hưởng ứng và chào mừng sự kiện có ý nghĩa 
đặc biệt này như: Phối hợp và tham gia cùng 
với Bộ Giáo dục và Đào tạo và Hiệp hội các 
trường đại học vành đai Châu Á-Thái Bình 
Dương (APRU) tổ chức “Diễn đàn Hiệu trưởng     
các trường đại học Châu Á-Thái Bình Dương” 

(khai mạc ngày 08/11/2017); Đăng cai tổ chức  
                                                                                                Diễn đàn “Tiếng nói tương lai APEC-2017” 

(APEC Voice of the Future-VOF) do Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Ban Thư ký 
Quốc gia APEC-2017 và Ban Tổ chức Quốc tế VOF phối hợp tổ chức (từ  ngày 06-10/11/2017 tại 
ĐHĐN); Đoàn Thanh niên,  
Hình 5- Diễn đàn VOF 
trong khuôn khổ Tuần lễ 
cấp cao APEC-2017  tại 
ĐHĐN, Đoàn thanh niên, 
Hội Sinh viên ĐHĐN tổ 
chức thành công Cuộc thi 
“Sinh viên ĐHĐN với 
APEC-2017” thu hút hàng 
nghìn sinh viên hưởng ứng 
tham dự… 

 

 

   5. Tỷ lệ giảng viên, cán bộ 
khoa học có học hàm và 
học vị tiếp tục tăng nhanh  

 

            Để tăng cường đội 
ngũ cán bộ giảng dạy, 
khoa học và quản lý có 
trình độ cao, xứng tầm là 
đại học vùng trọng điểm 
quốc gia phát triển theo 
định hướng đại học nghiên cứu, nhiều năm qua, ĐHĐN đã có những quyết sách, chủ trương cử các cán 
bộ viên chức, giảng viên đi học tập, bồi dưỡng chuyên sâu ở nước ngoài và có chính sách thu hút, đãi 
ngộ nhân lực có trình độ cao về công tác tại ĐHĐN. Nhờ đó đến nay, đội ngũ giảng viên của ĐHĐN đã 
đạt tỷ lệ hơn 30%  giảng viên có trình độ tiến sĩ, vượt chỉ tiêu của nhiệm kỳ 2015-2020, (trong đó cao 
nhất là Trường ĐH Bách khoa đạt tỷ lệ 42%, Trường Đại học Kinh tế và Trường ĐH Sư phạm đạt tỷ lệ 
trên 30%). Năm 2017, ĐHĐN vinh dự có thêm 14 nhà giáo ưu tú, 21 nhà giáo, nhà khoa học được công 
nhận chức danh Phó Giáo sư (tăng 61 % so với năm 2016) và 50 tân Tiến sĩ, trong đó chủ yếu được đào 
tạo từ các nền giáo dục ở các nước tiên tiến. 

 

    6. Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng thuộc top 4 trường đại học đầu tiên của Việt Nam đã  
    kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học và được công nhận đạt tiêu chuẩn Châu Âu (HCERES) 
 

        Tiếp nối thành công của năm 2016 (ĐHĐN là đại học vùng đầu tiên của Việt Nam có 100% cơ sở giáo 
dục đại học thành viên được kiểm định và đạt chất lượng giáo dục quốc gia), năm 2017, ĐHĐN tiếp tục 
đẩy mạnh phát triển nhiều chương trình đào tạo tiên tiến, chất lượng cao gắn liền với triển khai lộ trình 
“tự chủ đại học” (tiêu biểu như: Trường Đại học Kinh tế, Trường Đại học Bách khoa…). Ngày 17/10/2017, 
Trường Đại học Bách khoa - ĐHĐN vinh dự đạt chuẩn chất lượng trường đại học của Hội đồng cấp cao 
về đánh giá nghiên cứu và giáo dục đại học Pháp (HCERES là thành viên của Hiệp hội đảm bảo chất 
lượng giáo dục đại học Châu Âu (ENQA) với Bộ tiêu chuẩn và Hướng dẫn về đảm bảo chất lượng (ESG) 
trong hệ thống giáo            dục đại học Châu Âu (EHEA). 
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            Những kết quả nêu trên đã góp phần nâng cao uy tín và thứ hạng của ĐHĐN trong khu vực và thế 
giới (Top 5 Bảng xếp hạng của tổ chức xếp hạng các trường đại học For International Colleges and 
Universities,  http://www.4icu.org/vn; Top 9 Bảng xếp hạng của Webometric Ranking of World 
Universities; Top 4 Bảng xếp hạng của nhóm chuyên gia nghiên cứu độc lập 49 trường đại học Việt Nam 
công bố ngày 06/9/2017…). 

 

    7. Đại học Đà Nẵng có nhiều chương trình đào tạo đạt tiêu chuẩn chất lượng quốc tế  
 

              Nhiều chương trình đào tạo 
tại ĐHĐN đã được kiểm định chất 
lượng theo tiêu chuẩn của Châu Âu 
(CTI) và tiêu chuẩn của mạng lưới 
các trường đại học Đông Nam Á 
(AUN-QA), trong đó đặc biệt vinh 
dự có 02 chương trình đào tạo 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) của Trường 
Đại học Bách khoa-ĐHĐN được 
đánh giá đạt chất lượng hàng đầu 
trong số các chương trình đào tạo đã       Trao chứng nhận kiểm định chất lượng AUN-QA cho các chương trình 

    được kiểm định theo tiêu chuẩn AUN-QA tại Việt Nam.  tiên tiến của Trường Đại học Bách khoa-ĐHĐN 
 
 

    8. Trên 600 bài báo khoa học, hơn 5 tỷ đồng chuyển giao công nghệ và 6 triệu Euro cho các dự án  
    nghiên cứu hợp tác quốc tế giữa Đại học Đà Nẵng với Châu Âu và Hoa Kỳ 
 

            Năm 2017, hoạt động khoa học công nghệ của ĐHĐN tiếp tục được đầu tư và phát triển mạnh mẽ 
với hơn 10 tỷ đồng cho các đề tài khoa học công nghệ các cấp, hơn 5 tỷ đồng chuyển giao công nghệ và 
công bố hơn 600 bài báo khoa học (trong đó có 120 bài báo tạp chí thuộc danh mục ISI), chủ trì tổ chức 
nhiều hội nghị khoa học quốc tế có uy tín (tiêu biểu như: Hội nghị quốc tế “Hợp tác Đại học - Doanh 
nghiệp ở Châu Á”, Hội nghị Quốc tế về quản lý các tầng chứa nước ven biển Châu Á -Thái Bình Dương - 
2017 (APCAMM 5), Hội thảo khoa học quốc tế lần thứ ba về Kế toán và Tài chính (ICOAF 2017)…  

 

      Năm 2017 tiếp 
tục khẳng định vai 
trò và nâng cao vị 
thế, uy tín cuả 
ĐHĐN trong khu 
vực và thế giới với 
việc ký kết triển 
khai các thỏa 
thuận (MOU, 
MOA) với các đối 
tác quốc tế lớn và 
chủ trì nhiều dự án 
hợp tác nghiên 
cứu  quốc tế (tiêu 
biểu như: Dự án 
HUB4GROWTH  

             Lễ ký kết MOA với Đại học Nice Sophia Antipolis thành lập Viện Công nghệ Quốc tế        trong khuôn  khổ 
 
 
 

Dự án ERASMUS+ của Châu Âu; dự án của Cơ quan Phát triển Hoa Kỳ-USAID…)  có giá trị hơn 6 triệu 
Euro, gắn kết phục vụ cộng đồng và thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, Hợp tác với Tổ chức Đại học  
Pháp ngữ (AUF) và Đại học Nice Sophia Antipolis (CH Pháp) Viện Công  nghệ Quốc tế Đà Nẵng (DNIIT). 
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    9. Hơn 5 tỷ đồng học bổng và nhiều giải thưởng quốc gia, quốc tế dành cho sinh viên Đại học Đà Nẵng 
 

           Năm 2017, sinh viên ĐHĐN tiếp tục khẳng định tài năng và bản lĩnh trong các cuộc thi, sân chơi trí 
tuệ, đạt nhiều giải thưởng quốc gia và quốc tế tiêu biểu như: Giải Nhất Olympic Tin học, Giải Nhất 
Olympic Toán học, Giải Nhất Olympic Tiếng Anh, Tiếng Nga…, Vô địch lập trình theo chuẩn quốc tế 
ACM/ICPC, Giải Nhì giải thưởng sáng tạo VIFOTEC, Giải Ba Quốc gia Cuộc thi tìm kiếm đại sứ truyền 
thông khoa học (Famelab 2017)…, hàng trăm sinh viên của ĐHĐN đã được tuyển chọn và cử tham dự 
các chương trình hợp tác quốc tế trao đổi học tập và nghiên cứu ở các nước tiên tiến, tham gia làm tình 
nguyện viên phục vụ sự kiện APEC-2017 và nhiều hoạt động vì cộng đồng như: Hiến máu nhân đạo, 
Chiến dịch học sinh, sinh viên tình nguyện hè tại các địa phương vùng sâu, vùng xa…Huy động hơn 05 
tỷ đồng học bổng (ngoài quỹ học phí) trao cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.       
 

 
   10. Gần 340 tỷ đồng đầu tư cho cơ sở vật chất của Đại học Đà Nẵng 
 

            Trong năm 2017, ĐHĐN đã khởi công và khánh thành nhiều dự án, công trình với tổng giá trị gần 
340 tỷ đồng trong đó tiêu biểu như: Công trình phục vụ đào tạo Khoa Y Dược thuộc dự án đầu tư xây 
dựng ĐHĐN giai đoạn III, công trình dự án đầu tư xây dựng Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum, công trình cải 
tạo và nâng cấp sân vận động Khoa Giáo dục thể chất-ĐHĐN, dự án đầu tư và nâng cấp Hệ thống thư 
viện của Trung tâm Thông tin Học liệu và của các cơ sở giáo dục đại học thành viên thuộc ĐHĐN… 
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Hình 1-Trao tặng Huân chương Lao động Hạng Nhì cho GS. Lê Kim Hùng; Hình 2-Trao Cờ thi đua của Bộ Giáo dục và 
Đào tạo cho Trường Đại học Sư phạm-ĐHĐN và Trường Đại học Ngoại ngữ-ĐHĐN ; Hình 3,4-Trao Cờ thi đua của Bộ 
Giáo dục và Đào tạo cho 12 tập thể thuộc ĐHĐN;  Hình 5,6-Trao Danh hiệu «Tập thể Lao động xuất sắc» cho 06 cơ sở 
giáo dục đại học thành viên thuộc ĐHĐN;  Hình 7-Trao Danh hiệu «Nhà giáo tiêu biểu» của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho 
TS. Trần Hữu Phúc; Hình 8-Trao Danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc cho 04 nhà giáo ĐHĐN ; Hình 9-Trao Danh hiệu 
«Nhà giáo Đà Nẵng tiêu biểu» cho PGS.TS. Phan Văn Hòa, nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ-ĐHĐN. 
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CHỈ SỐ PHÁT TRIỂN - 2017 

 
 

21 
Tân PGS 

 
 

PHÁT TRIỂN 

ĐỘI NGŨ 

CÁN BỘ, 

GIẢNG VIÊN 

14 
Nhà giáo 

ưu tú 

 

50 
Tân  

Tiến sĩ 
 

28,04% 
GV có  

trình độ TS 
 

394 NCS  

186 CH  

ở nước ngoài 

38 chuyên 

gia quốc tế 
giảng dạy, 

NCKH tại ĐHĐN 

121 
Bài báo quốc 

tế ISSN 

/1.174 bài báo 

KH 
Bà 

   

KHOA HỌC  
& 

 CÔNG NGHỆ   

 

34 sự kiện 

hội thảo KH 
quốc gia, 
quốc tế 

 

53 
Giáo trình 

được  
xuất bản 

 

07 đề tài 

Nafosted ,10 

Đề tài cấp 
Nhà nước  

 

96 
Đề tài KHCN 
cấp Bộ, tỉnh 

thành 

 
 

23 Dự án, 

chương trình 
nghiên cứu  

quốc tế 
 

340 
Tỷ VND  

đầu tư cho  
cơ sở vật chất 

 
đ 

CƠ SỞ 
  VẬT CHẤT 
& HỢP TÁC 

QUỐC TẾ 

 

12 dự án 

quốc tế gần 
06 triệu Euro 

 
 

05 dự án 
CSVC, 06  

PTN  
trọng điểm 

 

05 tỷ 

VND học 
bổng  

cho SV 

50 chương 

trình trao đổi 
liên kết đào 
tạo quốc tế 

 

41  
MOU, MOA 

hợp tác 
quốc tế 
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CHỈ SỐ PHÁT TRIỂN - 2017 

 

01 trường đạt 

chuẩn quốc tế (*)  

04 trường đạt    

 chuẩn quốc gia 
 

ĐẢM BẢO 
CHẤT 

LƯỢNG 
GIÁO DỤC 

05 chương 

trình đào tạo 

kiểm định 

quốc tế (**) 
 

Top 05 
đại học  

Việt Nam (theo 
4icu.orgvn)  

 

 

5 

Mở mới 

nhiều 

chương 

trình đào 

tạo: Khoa 

Công 

nghệ (06 

chuyên 

ngành), 

Khoa 

Công 

nghệ 

Thông tin 

và truyền 

thông (02 

chuyên 

ngành), 

Phân hiệu 

ĐHĐN tại 

Kon Tum 

(01 

chuyên 

ngành) 

nâng tổng 

số chuyên 

ngành 

đào tạo 

lên  225 

chuyên 

ngành (22 

chuyên 

ngành 

tiến sĩ, 44 

chuyên 

ngành 

thạc sĩ, 

121 

chuyên 

ngành đại 

học và 38 

chuyên 

ngành cao 

đẳng). 
 

 

03 

Chương 

trình đào 

Top 04 
đại học Việt 

Nam (nhóm 

nghiên cúu  

độc lập) 
 

Top 09  
đại học  

Việt Nam (theo 

Webometric) 
 

Trung tâm  

CEA-UD  

kiểm định 04  
trường đại học  

Việt Nam  

75%  
chuyên ngành  

có đào tạo  
sau đại học 

 

 
 

ĐÀO TẠO  

 

13 chuyên 

ngành ĐH 

mở mới  đạt 

118 ngành 

(***) 
 

05 chuyên 

ngành ThS 

mở mới đạt  

41 ngành 
 

02 chuyên 

ngành TS mở 

mới đạt  

23 ngành 
 

      26 %     
tỷ lệ  

       tiến sĩ/ 
       giảng viên 

 

  18 %  
       tỷ lệ NCS, 

cao học 
        /sinh viên 

 

39  
Trung tâm, 
Viện nghiên 
cứu KHCN 

 

 
 

ĐÀO TẠO 

 

21  
Nhóm  TRT 
nghiên cứu 
giảng dạy 

nghiên cứu 

 

 11.133 
SV tuyển 
sinh mới 

 

   1.606 
CH & 38 
NCS tuyển 

mới 
 

11 tân 

TS, 1.417 
tân ThS 

 7.146  
  kỹ sư, cử 

nhân, KTS      
tốt nghiệp 

(**) 
 

03 Chương trình đào tạo Kỹ sư 
chất lượng cao Việt-Pháp 
(PFIEV) được kiểm định và tiếp 
tục được công nhận đạt chất 
lượng (giai đoạn 2017-2022) của 
Ủy ban Bằng kỹ sư Cộng hòa 
Pháp (Commission  des Titres 

d’Ingénieurs - CTI) gồm:  
 

       Sản xuất tự động 
(Programme de Production 
Automatisée;  
       Tin học công nghiệp 
(Programme d’Informatique 
Industrielle); 
       Công nghệ phần mềm 
(Programme de Gesnie Logiciel);  

 

 

02 Chương trình Tiên tiến được 
kiểm định theo tiêu chuẩn AUN-
QA (ASEAN University Network-
Quality Assurance) và được công 
nhận đạt chất lượng hàng đầu 
trong các chương trình đào tạo 
của các trường đại học ở khu vực 
Đông Nam Á:  
     Chương trình tiên tiến ngành 
Hệ thống nhúng (Advanced 
Program in Embedded Systems);  

 

     Chương trình tiên tiến ngành 
Điện tử-Viễn thông (Advanced 
Program in Electronic and 
Communication Engineering)   
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(***) Tổng số chuyên ngành 
đào tạo của ĐHĐN: 217 
chuyên ngành, trong đó: 23 
chuyên ngành tiến sĩ, 41 
chuyên ngành thạc sĩ, 118 
chuyên ngành đại học và 35 
chuyên ngành cao đẳng. 

 

(*) Trường Đại học Bách khoa-
ĐHĐN là một trong 04 trường 
đại học đầu tiên của Việt Nam 
đã kiểm định quốc tế bởi 
HCERES (Cộng hòa Pháp)  

 

http://www.4icu.org/vn
http://www.udn.vn/


 
 
 
 
 
 
 
 

     BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 
 

 

2017 

www.udn.vn 

 

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG 
 

 

 
 
 

       TOÀN CẢNH HỆ THỐNG 

http://www.udn.vn/
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          Năm 2017, ĐHĐN đã thực 
hiện đúng quy trình quy hoạch, 
miễn nhiệm và bổ nhiệm nhiều 
chức danh cán bộ lãnh đạo, quản 
lý quan trọng, tiếp tục kế thừa và 
phát triển những kết quả và kinh 
nghiệm của thế hệ tiền nhiệm 
như: PGS.TS. Đoàn Quang Vinh, 
Phó Giám đốc ĐHĐN được điều 
động và bổ nhiệm giữ chức vụ 
Hiệu trưởng Trường Đại học 
Bách khoa-ĐHĐN (Hình1); 
PGS.TS. Lưu Trang được bổ 
nhiệm giữ chức vụ Hiệu trưởng 
Trường Đại học Sư phạm-ĐHĐN 
(Hình 2); PGS.TS. Phan Cao Thọ 
được bổ nhiệm giữ chức vụ Hiệu 
trưởng Trường Đại học Sư phạm 
Kỹ thuật-ĐHĐN (Hình 3); 
PGS.TS. Huỳnh Công Pháp 
được bổ nhiệm giữ chức vụ Hiệu 
trưởng Trường Cao đẳng Công 
nghệ Thông tin-ĐHĐN (Hình 4); 
PGS.TS. Nguyễn Ngọc Vũ, Phó 
Giám đốc ĐHĐN được bổ nhiệm 
kiêm nhiệm giữ chức vụ Giám 
đốc Trung tâm Đào tạo Thường 
xuyên (Hình 5); TS.Nguyễn Thị 
Mỹ Hương được bổ nhiệm Phó 
Viện trưởng phụ trách Viện 
nghiên cứu và đào tạo Việt-Anh 
(Hình 6).                 

        Năm 2017, lĩnh vực tổ chức - nhân sự của toàn bộ hệ thống đại học vùng và các cơ sở giáo dục đại học 
thành viên đã gặt hái được nhiều kết quả nổi bật:  

 
 

        Tiếp tục hoàn thiện mô hình ĐHĐN là đại học vùng trọng điểm quốc gia (theo Thông tư 08/2014/TT-
BGD&ĐT ngày 20/3/2014) theo 02 cấp bao gồm: Đại học vùng, 06 cơ sở giáo dục đại học thành viên (CSGDĐHTV) 
và các đơn vị trực thuộc (ĐVTT), 39 Viện, Trung tâm. Phát huy vai trò của Hội đồng đại học vùng, Hội đồng khoa học 
và đào tạo, Hội đồng đảm bảo chất lượng giáo dục…thông qua quy chế làm việc và mối quan hệ với Đảng ủy, Ban 
Giám đốc để thống nhất lãnh đạo, điều hành ĐHĐN theo đúng Luật Giáo dục đại học và Điều lệ Trường đại học. 

 

       Ban hành “Chiến lược phát triển ĐHĐN đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035”  theo đó rà soát và triển 
khai cơ chế tổ chức và hoạt động của ĐHĐN tương tự như các đại học quốc gia; điều chỉnh đồ án điều chỉnh quy 
hoạch (để phù hợp Chiến lược phát triển trong giai đoạn mới); phối hợp với các Bộ, ngành và địa phương      

 

       Tái cấu trúc hệ thống và thành lập mới các CSGDĐHTV mà nổi bật nhất là sự kiện Thủ tướng Chính phủ 
đã ra quyết định thành lập Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật thuộc ĐHĐN (Theo QĐ số 1749/QĐ-TTg ngày 
8/11/2017) trên cơ sở tổ chức lại Khoa Sư phạm Kỹ thuật-Trường Đại học Bách khoa và Trường Cao đẳng Công 
nghệ. Trong thời gian đến, ĐHĐN sẽ tiếp tục xây dựng và triển khai các đề án thành lập các CSGDĐHTV mới như: 
Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt-Hàn và Trường Đại học Quốc tế Việt-Anh. 

 

       Nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên và cán bộ quản lý: Thường xuyên rà soát, đánh giá và nâng cao 
chất lượng đội ngũ giảng viên và cán bộ quản lý nhằm đáp ứng được các yêu cầu phát triển theo các tiêu chuẩn 
hạng chức danh nghề nghiệp. ĐHĐN hiện có 1.462  giảng viên/2.366 CBVC, trong đó có: 09 Giáo sư, 104 Phó giáo 
sư và 414 tiến sĩ khoa học và tiến sĩ, tỷ lệ giảng viên đại học có trình độ tiến sĩ xấp xỉ 30%, tỷ lệ giảng viên đại học 
có trình độ thạc sĩ trở lên đạt gần 90%. Chất lượng đội ngũ giảng viên, cán bộ khoa học và quản lý không ngừng 
được nâng cao. Năm 2017 có 14 nhà giáo được vinh danh “Nhà giáo ưu tú”, 21 nhà giáo được công nhận chức 
danh Phó Giáo sư, 50 tân tiến sĩ khẳng định tính đúng đắn của quyết sách mà ĐHĐN kiên trì thực hiện trong những 
năm qua là 100% giảng viên, cán bộ trẻ phải được đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài (hiện có 394 nghiên cứu sinh 
và 186 học viên cao học đang đào tạo ở nước ngoài). 

 

      Hoàn thành công tác quy hoạch, luân chuyển, bổ nhiệm và bổ nhiệm lại đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý 
đúng quy trình, quy định; chú trọng phát triển cán bộ kế thừa, cán bộ trẻ và cán bộ nữ (Các CSGĐĐHTV, ĐVTT đều 
có cán bộ nữ tham gia Ban Giám hiệu và lãnh đạo các đơn vị) nhờ đó góp phần tạo nên sức mạnh đoàn kết, thống 
nhất trong toàn ĐHĐN.  

 

         

 

  Tổ chức - Nhân sự 
 

  Toàn cảnh hệ thống  

http://www.udn.vn/
http://www.udn.vn/
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 Năm 2018, ĐHĐN vinh dự có thêm 14 nhà giáo ưu tú, 21 tân phó giáo sư và 50 tân tiến sĩ 

Thực hiện Nghị quyết số 77/NQ-CP ngày 24/10/2017 của Chính phủ về thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động đối với 
các cơ sở giáo dục đại học công lập giai đoạn 2014-2017, ĐHĐN đã xây dựng lộ trình tự chủ đại học ngày từ năm 2016. 
ĐHĐN đã chỉ đạo và hỗ trợ Trường Đại học Kinh tế-ĐHĐN (được Thủ tướng Chính phủ chính thức phê duyệt đề án thí 
điểm đổi mới tổ chức và hoạt động vào ngày 28/12/2016 theo Quyết định số 2533/QĐ-TTg) triển khai tốt cơ chế tự chủ để 
nâng cao chất lượng đào tạo, thu hút người học, đầu tư trang bị cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy và nghiên cứu… ĐHĐN 
sẽ tổ chức đánh giá về việc thực hiện thí điểm mô hình “tự chủ đại học” tại Trường ĐH Kinh tế-ĐHĐN để đánh giá, rút 
kinh nghiệm cho các cơ sở giáo dục đại học thành viên khác của ĐHĐN lần lượt tiến hành trong các năm tiếp theo. 

 

Kết thúc năm học 2016 – 2017, ĐHĐN sẽ tổ chức đánh giá về việc thực hiện thí điểm tự chủ tại Trường ĐHKT, rút 
kinh nghiệm để các Trường ĐHBK, Đại học Ngoại ngữ (ĐHNN), Đại học Sư phạm (ĐHSP) lần lượt tiến hành việc thực 
hiện tự chủ trong các năm học tiếp theo. 

 

Vinh danh 14 Nhà giáo ưu tú của ĐHĐN năm 2017 (từ trái qua phải): PGS.TS. Đinh Thành Việt, 
PGS.TS. Trần Thanh Hải Tùng, PGS.TS. Lê Thành Bắc, PGS.TS.Phan Cao Thọ, PGS.TS. Lưu 
Trang, PGS.TS. Đoàn Quang Vinh, PGS.TS.Ngô Văn Dưỡng, NGƯT.GS.TS. Trần Văn Nam (Giám 
đốc ĐHĐN trao Chứng nhận và tặng hoa chúc mừng các Nhà giáo ưu tú năm 2017), PGS.TS. 
Dương Quốc Cường, PGS.TS. Phan Văn Hòa, PGS.TS. Lưu Qúy Khương, PGS.TS. Nguyễn Ngọc 
Chinh, PGS.TS. Ngô Hà Tấn, GS.TS. Nguyễn Trường Sơn và GS.TSKH. Bùi Văn Ga. 

Tân Phó giáo sư năm 2017 
 

 

 

1.   Trần Ngọc Ánh 
      Trường ĐH Kinh tế 
      Ngành Triết học  
 

2.   Lưu Đức Bình,  
      Trường ĐH Bách khoa     
      Ngành Cơ khí 
 

3.   Nguyễn Chí Công 
      Trường ĐH Bách khoa 
      Ngành Thủy lợi 
 

 

4.   Lê Tiến Dũng 
      Trường ĐH Bách khoa  
      Ngành Tự động hóa 
 

5.   Nguyễn Hồng Hải 
      Trường ĐH Bách khoa 
      Ngành Giao thông vận tải 
 

6.   Nguyễn Thị Diệu Hằng,     
      Trường ĐH Bách khoa 
      Ngành Hóa học 
 

7.   Ngô Minh Hiền 
      Trường ĐH Sư phạm 
      Ngành Văn học 
 

8.   Nguyễn Hữu Hiếu 
      Trường ĐH Bách khoa 
      Ngành Điện 
 

9.   Nguyễn Văn Hiếu 
      Trường ĐH Sư phạm 
      Ngành Vật lý 
 

10. Nguyễn Thị Quỳnh Hoa   
      Trường ĐH Ngoại ngữ 
      Ngành Ngôn ngữ học 
 

11. Giang Thị Kim Liên 
      Cơ quan ĐHĐN 
      Ngành Hóa học 
 

12. Bùi Trọng Ngoãn 
      Trường ĐH Sư phạm 
      Ngành Ngôn ngữ học 
 

13. Trần Hữu Phúc 
      Trường ĐH Ngoại ngữ 
      Ngành Ngôn ngữ học 
 
 

14. Trần Văn Sáng 
      Trường ĐH Sư phạm 
      Ngành Ngôn ngữ học 
 

15. Trần Thanh Sơn 
      Trường ĐH Bách khoa 
      Ngành Cơ khí 
 

16. Trương Công Quỳnh 
      Trường ĐH Sư phạm 
       Ngành Toán học  
 

17. Phạm Thị Kim Thoa 
      Trường ĐH Bách khoa 
      Ngành Lâm nghiệp 
 

18. Đặng Công Thuật 
      Trường ĐH Bách khoa 
      Ngành Xây dựng 
 

19. Phan Quý Trà 
      Trường ĐHSP Kỹ thuật  
      Ngành Cơ khí 
20. Trương Hữu Tri 
      Trường ĐH Bách khoa 
      Ngành Hóa học 
21. Bùi Thị Minh Tú 
      Trường ĐH Bách khoa 
      Ngành Điện tử 
 
  
       
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Năm 2017 cũng đánh dấu bước chuyển động trong chiến lược tái 
cấu trúc ĐHĐN bằng sự kiện Thủ tướng Chính phủ ra quyết định 
thành lập Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật-ĐHĐN (hình dưới).  

 

  Giáo sư Trần Văn Nam,, Giám đốc ĐHĐN, Chủ tịch Hội đồng đại học tặng hoa chúc mừng 50 tân Tiến sĩ năm 2017 

http://www.udn.vn/


              

 
       

 

      

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

   Ngày  04/01/2017, Hội đồng Khoa học và Đào tạo Đại 
học Đà Nẵng nhiệm kỳ 2015-2020 đã họp và thảo 
luận, đưa ra nhiều quyết sách, chiến lược phát triển 
đào tạo và khoa học công nghệ (Hình trên). 

 

 

  Thường trực Hội đồng Khoa học và Đào tạo  
Đại học Đà Nẵng (Nhiệm kỳ 2016-2020) 

 

 

1) GS.TS. Trần Văn Nam - Chủ tịch Hội đồng 
2) PGS.TS. Đoàn Quang Vinh - Phó Chủ tịch Hội đồng  
3) PGS.TS. Võ Trung Hùng - Thư ký Hội đồng 

 

 

 

 

     05 Chương trình KHCN trọng điểm đến năm 2020: 
 

1) Phát triển kinh tế tư nhân tại khu vực 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 đẩy mạnh phát triển kinh tế biển  
    tại khu vực miền Trung-Tây Nguyên. 
4) Công nghệ thông minh phục vụ phát triển bền vững 
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.   
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Năm 2017, theo định hướng đại học nghiên cứu, ĐHĐN đẩy mạnh đào tạo chất lượng cao được kiểm định quốc 
gia và quốc tế, đổi mới và phát triển nhiều chương trình đào tạo, liên hệ chặt chẽ với các doanh nghiệp để tham khảo ý 
kiến và nghiên cứu dự báo nhu cầu thị trường lao động từ đó điều chỉnh cơ cấu ngành nghề, quy mô đào tạo và chỉ tiêu 
tuyển sinh, giảm dần chỉ tiêu đào tạo các ngành sư phạm, tăng cường đào tạo các ngành kỹ thuật, công nghệ (23 
chuyên ngành Tiến sĩ, 41 chuyên ngành Thạc sĩ, 04 chuyên ngành Thạc sĩ liên kết quốc tế, 118 chuyên ngành đại học 
và 35 chuyên ngành cao đẳng. Tâp trung đầu tư một số ngành mũi nhọn, chú trọng giảng dạy ngành khoa học, công 
nghệ, kỹ thuật và toán học (STEM), phát triển các chuyên ngành khoa học cơ bản, các ngành học liên quan đến kỹ 
thuật và công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực thích ứng với cuộc cách mạng công nghệ 4.0.  

 

 
 

  Đào tạo 
 

 

  Toàn cảnh hệ thống  

Thông qua các hoạt động hợp tác quốc tế, ĐHĐN đã thu hút được nhiều nhà khoa học, chuyên gia hàng đầu 
người Việt Nam ở nước ngoài cũng như quốc tế tham gia giảng dạy và hợp tác nghiên cứu khoa học góp phần đổi mới 
chương trình đào tạo, nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học theo chuẩn khu vực và quốc tế như : GS 
Trần Văn Thọ (ĐH Waseda Nhật Bản) trong giảng dạy, nghiên cứu về kinh tế; GS Lê Thành Nhân (ĐH Nice, Pháp) 
thành lập Viện DNIIT - ĐH không tường - mô hình nghiên cứu, GS Trần Quốc Tuấn (ĐH Grenoble, Pháp) trong nghiên 
cứu và ứng dụng Smart City, GS Lê Ngọc Thọ (ĐH Mc Gill Canada) nghiên cứu MIMO (Multiple-Input Multiple-Output), 
GS Lê Đình Thắng (Canada) về các lĩnh vực Marketing, GS. Nguyễn Đức Khương (Học viện IPAG Paris), chuyên gia tài 
chính, hiện là thành viên Tổ tư vấn kinh tế của Chính phủ Việt Nam…ĐHĐN đã liên kết với nhiều trường đại học có uy 
tín ở nước ngoài để sinh viên có thể chuyển tiếp 2+2, 3+1…; Hợp tác với ĐH Singapore Polytechnic tổ chức các khóa 
đào tạo ngắn hạn cho các giảng viên, các nhà quản lý giáo dục tiếp cận xây dựng chương trình đào tạo theo CDIO, gắn 
kết đào tạo với yêu cầu thực tiễn. Chú trọng việc xây dựng, mở rộng và phát triển quan hệ hợp tác với các doanh 
nghiệp; Tăng cường quản lý chất lượng đầu ra để đảm bảo chất lượng đào tạo nguồn nhân lực phục vụ nhu cầu phát 
triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế. Tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ sinh viên định hướng rèn luyện kỹ năng khởi 
nghiệp và tìm việc làm. Tỷ lệ sinh viên sau 01 năm có việc làm đạt trên 92% (theo số liệu khảo sát kiểm định)… 
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 Chương trình tiên tiến ngành Hệ thống nhúng  

▪    (Advanced Program in Embedded Systems)  
 
  

  Chương trình tiên tiến ngành Điện tử viễn thông  

▪ (Advanced Program in Electronic  
              and Communication Engineering) 

 

 
 

 

 

02 Chương trình Tiên tiến được kiểm định và công nhận đạt  
chất lượng top hàng đầu các chương trình đào tạo của  các  
trường đại học ở khu vực Đông Nam Á theo chuẩn AUN-QA 
 (Asean University Network - Quality Assurance) 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

Chương trình Sản xuất tự động 
(Programme de Production Automatisée)                                                                         
 

 
 

Chương trình Tin học công nghiệp  
(Programme  d’Informatique Industrielle)  
 
 

 

Chương trình Công nghệ phần mềm 
(Programme de Gesnie Logiciel) 
 

 

 
 

 

 

03 Chương trình đào tạo kỹ sư chất lượng cao Việt-Pháp        
(PFIEV) được kiểm định tiếp tục đạt chất lượng (2017-2022)   
của Ủy ban bằng kỹ sư CH Pháp (Commission  des Titres   
d’Ingénieurs - CTI)  

 
 
 

    Tiếp nối thành công năm 2016 (ĐHĐN là đại học vùng 
đầu tiên của Việt Nam có 100% cơ sở giáo dục đại học 
thành viên được kiểm định và đạt chất lượng giáo dục quốc 
gia), năm 2017, với cam kết tiếp tục thực thi văn hóa chất 
lượng trong mọi hoạt động, ĐHĐN tiếp tục phát triển nhiều 
chương trình đào tạo tiên tiến, chất lượng cao theo triển 
khai lộ trình “tự chủ đại học” trong đó có nhiều chương trình 
đào tạo được kiểm định đạt chuẩn quốc tế tiêu biểu như: 

 

Ngày 17/10/2017, Trường Đại học Bách khoa-ĐHĐN 
vinh dự là một trong bốn trường đầu tiên của Việt Nam 
đạt chuẩn chất lượng trường đại học của Hội đồng cấp 
cao về đánh giá nghiên cứu và giáo dục đại học Pháp 
(HCERES). HCERES  là thành viên của Hiệp hội đảm 
bảo chất giáo dục đại học Châu Âu (ENQA)  với Bộ tiêu 
chuẩn và Hướng dẫn về đảm bảo chất lượng (ESG) 
trong hệ giáo dục đại học Châu Âu (EHEA). Trong nhiều 
năm qua, ĐHĐN luôn lấy đảm bảo chất lượng là mục 
tiêu hàng đầu và đã triển khai hiệu quả hệ thống tổ chức 
và kế hoạch đảm bảo chất lượng giáo dục xuyên suốt, 
đồng bộ (Hội đồng đảm bảo chất lượng giáo dục, các 
ban-phòng chức năng) từ cấp đại học vùng đến các cơ 
sở giáo dục đại học thành viên, đơn vị trực thuộc. 

        Những quyết sách và nỗ lực của ĐHĐN trong công tác 
đảm bảo chất lượng và kiểm định giáo dục đã góp phần 
nâng cao uy tín và thứ hạng của  ĐHĐN trong khu vực và 
thế giới trong năm 2017 vừa qua tiêu biểu như:  

 

        Top 04 Bảng xếp hạng của nhóm chuyên gia nghiên cứu 
độc lập 49 trường đại học Việt Nam công bố ngày 
06/9/2017;  

        Top 05 Bảng xếp hạng của tổ chức xếp hạng các trường 
đại học For International Colleges and Universities, 
http://www.4icu.org/vn;  

         Top 09 trường đại học Việt Nam trên Bảng xếp hạng 
của Webometric Ranking of World Universities….  
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    Hình 1- GS.TS.Lê Kim Hùng, Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa-ĐHĐN (thứ hai bên trái qua) nhận Chứng nhận kiểm định  
                 cơ sở giáo dục đại học của Hội đồng cấp cao về đánh giá nghiên cứu và giáo dục đại học Pháp (HCERES).  
    Hình 2- Phiên họp lần thứ 4 của Hội đồng Đảm bảo chất lượng giáo dục ĐHĐN (07/03/2017) 
    Hình 3- Lễ trao Chứng nhận các Chương trình tiên tiến của Trường Đại học Bách khoa-ĐHĐN đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục  
                 của Mạng lưới các trường đại học khu vực Đông Nam Á (AUN-QA) (13/01/2017) 
 

 

 

Đảm bảo chất lượng giáo dục 
 

  Toàn cảnh hệ thống  

http://www.4icu.org/vn
http://www.udn.vn/
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   Hình 1- Sinh viên ĐHĐN đạt thành tích cao tại Cuộc thị Olympic tin học sinh viên lần thứ 26 và lập trình quốc tế (ACM/ICPC - 2017)      
                 - khẳng định chất lượng đào tạo của ĐHĐN trong lĩnh vực công nghệ thông tin, một mũi nhọn của cách mạng công nghiệp 4.0 
 . Hình 2- Triển lãm BK Techshow-DUT-2017 là sự kiện thường niên giới thiệu các sản phẩm sáng tạo công nghệ của sinh viên Trường  
                Đại học Bách khoa-ĐHĐN. Hình 3- Đoàn khảo sát của tổ chức HCERES đánh giá ngoài tại Trường ĐH Bách khoa-ĐHĐN 
   Hình 4- Các đại biểu chụp hình lưu niệm nhân dịp Trường ĐH Bách khoa-ĐHĐN nhận Chứng nhận kiểm định chất lượng của HCERES  
 
 tiên tiến của Trường Đại học Bách khoa-ĐHĐN theo tiêu chuẩn AUN-QA 
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Năm 2017 tiếp tục khẳng định sự phát triển mạnh mẽ về khoa học công nghệ (KHCN) của ĐHĐN theo chiến 

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

KHCN bao gồm: 09 Giáo sư, 83 Phó giáo sư và gần 414 tiến sĩ khoa học và tiến sĩ, 39 viện, trung tâm và hơn 60 

nhóm nghiên cứu - giảng dạy TRT (Teaching Reseach Team), hoạt động KHCN tiếp tục được đầu tư và tăng cường 

gặt hái những kết quả quan trọng: Kinh phí đầu tư phát triển KHCN ngày càng tăng mạnh, đặc biệt ĐHĐN là một 

trong những đại học đi đầu xây dựng và triển khai có hiệu quả mô hình “Quỹ phát triển Khoa học và Công nghệ 

ĐHĐN” thúc đẩy hoạt động nghiên cứu KHCN, trọng tâm ưu tiên thúc đẩy các công trình nghiên cứu có giá trị khoa 

học và thực tiễn cao được công bố và thừa nhận trên phạm vi quốc tế. Ngoài ra, các CSGDĐHTV còn dành thêm 

các nguồn quỹ phục vụ cho hoạt động KHCN trên cơ sở trích từ nguồn thu học phí. Năm 2017 đã phát triển thêm 06 

phòng thí nghiệm với cơ sở vật chất, trang thiết bị nghiên cứu, thí nghiệm hiện đại theo các ngành mũi nhọn của 

ĐHĐN như: Công nghệ  sinh học, Công nghệ Y Sinh, Công nghệ Thông tin, Công nghệ Vật liệu và Hóa Dầu…Thành 

lập thêm nhiều nhóm nghiên cứu-giảng dạy (TRT) và đầu tư đồng bộ để kết hợp chặt chẽ giữa đào tạo, nhất là đào 

tạo sau đại học với nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế.  
 

 

 

 

 

 

Ddhd    Hình 1- Hội thảo quốc tế “Hợp tác Đại học - Doanh nghiệp ở châu Á: Xu hướng và thách thức” trong khuôn khổ Dự án Châu Âu, 
Hub4Growth (ngày 06/10/2017). Hình 2 - Hội thảo Quốc gia “Đẩy mạnh gắn kết đào tạo với nghiên cứu khoa học & chuyển giao công 
nghệ trong các cơ sở giáo dục đại học” (27/10/2017). Hình 3-Hội nghị “Tăng cường công bố khoa học quốc tế” của ĐHĐN  
(28/04/2017).  

                                                                                                        “ 
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Khoa học và Công nghệ 
 

  Toàn cảnh hệ thống  

Với tiềm lực và những nỗ lực nêu trên, số công trình, bài báo công bố khoa học quốc tế có giá trị tăng đáng 

kể so với những năm trước đó. Trong năm qua, ĐHĐN tiếp tục thể hiện rõ vai trò, vị thế của một đại học có uy tín 

không chỉ trong nước mà còn trên bình diện quốc tế tiêu biểu như: Hợp tác với ĐH Nice Sophia và AUF (Pháp) 

thành lập Viện Công nghệ Quốc tế (DNIIT); Hợp tác với ĐH Arizona (Hoa Kỳ) triển khai “Maker Innnovation Space”; 

Chủ trì nhiều chương trình, dự án (20 dự án quốc tế với tổng kinh phí hơn 06 triệu Euro, tiêu biểu là các dự án hợp 

tác với Châu Âu (ERAMUS+) và Cơ quan Phát triển Hoa Kỳ (USAID)...); Đăng cai tổ chức 12 hội nghị, hội thảo khoa 

học quốc tế lớn. Có thể khẳng định, hoạt động KHCN của ĐHĐN đã góp phần nâng cao chất lượng đào tạo và 

nghiên cứu khoa học, quảng bá học hiệu và uy tín của ĐHĐN trong nước và quốc tế, đóng góp hiệu quả vào sự 

phát triển tri thức khoa học và kinh tế-xã hội khu vực miền Trung Tây Nguyên cũng như cả nước.  

 

12 tỷ đồng cho các đề tài KHCN các cấp 

06 tỷ đồng ứng dụng và chuyển giao công nghệ, triển khai 

20 dự án quốc tế với tổng kinh phí hơn 06 triệu EUR; 

04 đề tài KHCN cấp nhà nước, 07 đề tài Nafosted96 đề tài cấp Bộ (37 đề tài 

dùng kinh phí NSNN, 49 đề tài dùng Quỹ KHCN ĐHĐN) 

13 đề tài cấp tỉnh,TP 

Hơn 600 bài báo khoa học (trong đó có 120 bài thuộc hệ thống ISI và SCOPUS) 

Đăng cai chủ trì 12 hội nghị, hội thảo khoa học quốc tế lớn... 

 

http://www.udn.vn/posts/view/3525/58
http://www.udn.vn/posts/view/3525/58
http://www.udn.vn/


              

 Thành lập Viện Công nghệ Quốc tế Đà Nẵng- ĐHĐN (Danang International Institute of Technology - DNIIT) 
minh chứng sinh động của mối quan hệ hợp tác giữa Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) với các đối tác Pháp ở Châu Âu 

 

 
 

Một dấu son đáng nhớ trong năm 2017 là Viện DNIIT thuộc ĐHĐN được thành lập và chính thức đi vào hoạt động. 
Mục đích thành lập Viện là nhằm đáp ứng yêu cầu hợp tác khoa học, đào tạo sau đại học và chuyển giao công 
nghệ  của ĐHĐN với các đại học và tổ chức quốc tế có uy tín dựa trên thỏa thuận hợp tác ngày 18/3/2017 giữa ba 
thành viên sáng lập gồm: ĐHĐN, Tổ chức đại học Pháp ngữ AUF (Agence Universitaire de la Francophonie) và ĐH  

Nice-Sophia Antipolis thành 
viên của Comue Université 
Côte d’Azur (UNS-UCA). DNIIT 
có nhiệm vụ phát triển nghiên 
cứu khoa học đa ngành, đào 
tạo sau đại học, chuyển giao 
công nghệ, phổ biến tri thức 
khoa học và sáng tạo dựa trên 
mô hình tích hợp năng lực giữa 
các đại học thông qua việc hợp 
tác quốc tế trong lĩnh vực đào 
tạo và nghiên cứu khoa học 
giữa ĐHĐN với UNS-UCA … 

 

Hình 1-GS.TS.Féredérique Vidal, 
Giám đốc ĐH Nice-Sophia (nay là 
Bộ trưởng Bộ Giáo dục đại học, 
nghiên cứu và đổi mới CH Pháp) và 
GS.TS.Trần Văn Nam Giám đốc 
ĐHĐN ký kết MOU thành lập Viện 
DNIIT trước sự chứng kiến của 
GS.TSKH.Bùi Văn Ga, Thứ trưởng 
Bộ GD&ĐT. Hình 2-GS.TS.Trần 
Văn Nam Giám đốc ĐHĐN trao 
quyết định bổ nhiệm Phó Viện 
trưởng cho TS. Nguyễn Thị Anh 
Thư &TS. Nguyễn Thị Thanh Xuân. 
 

 

Năm 2017 cũng là năm có nhiều nhà khoa học, giảng viên của ĐHĐN được khen thưởng vì có những công 
trình nghiên cứu khoa học được công bố quốc tế giá trị thuộc hệ thống ISI (48 nhà khoa học được UBND 
Thành phố Đà Nẵng tuyên dương khen thưởng về thành tích xuất sắc trong hoạt động KHCN năm 2017...) 

 

Năm 2017, ĐHĐN tiếp tục thể hiện uy 
tín thông qua việc tham gia đóng góp 
với các tổ chức, sự kiện KHCN của khu 
vực và quốc tế như: PGS.TS. Võ Trung 
Hùng -Trưởng ban Ban KHCN và môi 
trường ĐHĐN được Bộ GD&ĐT giới 
thiệu đại diện Việt Nam tham gia và 
được Hội đồng bầu làm Chủ tịch Hội 
đồng Quản trị (gồm đại diện 10 quốc gia 
Asean & Timor Leste) nhiệm kỳ 2017-
2019 của Trung tâm Đổi mới Giáo dục 
và Công nghệ (SEAMEO INNOTECH) 
do Philippines và SEAMEO (Southeast 
Asian Ministers of Education 
Organization) bảo trợ (hình bên). Các 
phát minh sáng chế, sản phẩm KHCN 
được công nhận tiêu biểu như Máy tính 
“Smart book UD” vinh dự đón nhận 
“Giải thưởng Quốc gia WIPO-2017” 
(hình dưới). 
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  Hợp tác quốc tế 
 

  Toàn cảnh hệ thống  

 

 Ddhd   Năm học 2016- 2017, ĐHĐN đã ký nhiều biên bản ghi nhớ 
(MOU, MOA) hợp tác đào tạo, nghiên cứu khoa học với 
các đối tác nước ngoài. Đến nay, ĐHĐN đã thiết lập quan 
hệ hợp tác với hàng trăm trường đại học thuộc các nền 
giáo dục tiên tiến tên hàng đầu như: Hoa Kỳ (University of 
Washington, Arizona State University, Catholic University 
of America, Portland State University, Texas Tech 
University, University of Texas At Arlington, The Board of 
Trustees of The University of Illinois, Ball State University, 
City University of Seatlle, University of Akron…); Anh 
(Aston University, University of Sunderland, Towson 
University, Cardiff Metropolitan University, Heriot-Watt 
University, University of Hull, University of Sunderland, 
Aston University, Manchester Metropolitan of 
University…); Pháp (University of Nice-Sophia Antipolis, 
University of Grenoble, University of Nantes, University of 
Lyon, Aix-Marseille University, University of Valenciennes 
and Hainaut-Cambresis, Viện Hàn lâm Kiến trúc Quốc gia 
Pháp...); ); Đức (The University of Konlenz-Landau, 
Westphalian University of Applied Sciences, Frankfurt 
University of Applied Sciences); Ireland (University of 
Dublin); Nhật Bản (Yokohama National Universtity, Kyoto 
University, University of Kitakyushu, Kobe University, 
Nagaoka University of Technology, Nara Gakuen 
University, Kogakuin University, Nagano University, 
Toyohashi University of Technology...); Úc (University of 
Queensland, University of Technology Sydney, 
Queensland University of Technology...); Canada 
(University Quebec Trois Rivieres); Bỉ  (University of Liège, 
University of Ghent); Phần Lan (Turku University of 
Applied Sciences); Bồ Đào Nha (University of Évora,...);  

 

             Hàn Quốc (Paichai University, Sejong University, Keimyung 
University, SungKongHoe University); Singapore (Nanyang 
Technological University); Đài Loan (National Central 
University, National Chi Nan University, National Chung 
Cheng University, Viện Hàn lâm Khoa học Đài Loan)... Năm 
2017, ĐHĐN cũng đã tiếp đón hơn 40 nhà khoa học và 
chuyên gia quốc tế đến tham gia giảng dạy và hợp tác 
nghiên cứu tại các cơ sở giáo dục đại học thành viên, đơn 
vị trực thuộc tiêu biểu như: GS. Trần Văn Thọ (ĐH 
Waseda, Nhật Bản), GS. Lê Thành Nhân (ĐH Nice, Pháp), 
GS. Trần Quốc Tuấn (Grenoble, Pháp), GS.Lê Ngọc Thọ 
(ĐHN Mc Gill Canada), GS. Lê Đình Thắng (Canada), GS. 
Nguyễn Đức Khương (Học viện IPAG-Paris, Pháp)...54 
sinh viên Nauy, Thụy Điển, Đan Mạch sang học tập ngắn 
hạn, 09 sinh viên các nước Châu Âu sang trao đổi nghiên 
cứu theo Dự án EMMA, 12 sinh viên của Trường ĐH Nice 
Sophia Antipolis, Pháp theo Dự án MIRE…ĐHĐN hiện đào 
tạo 522 lưu học sinh Lào và 29 lưu học sinh Hàn Quốc… 

 

Năm 2017 cũng là năm in đậm dấu ấn về chuỗi sự kiện hợp tác quốc tế của ĐHĐN đồng hành, chuyển động cùng 
Năm APEC Việt Nam như: Diễn đàn VOF-Tiếng nói tương lai (Hình trên trái), Chuyến thăm lịch sử của Tân đại sứ 
Hoa kỳ đến ĐHĐN với điểm dừng là Maker Innovation Space - Không gian sáng chế (Hình trên phải), những 
chuyến công du  tiếp           tục  làm sâu sắc, bền vững thêm mối quan hệ với các đối tác Nhật Bản (các hình dưới) 
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Dự án HR4Asia được Cộng đồng Châu 
Âu chọn tài trợ kinh phí (810,985 EUR) để 
triển khai (2017-2019) do ĐHĐN làm 
Coordinator và có 12 trường đại học và tổ 
chức tham gia (Agora Institute for 
Knowledge Management (Tây Ban Nha), 
Universidade de Évora (Bồ Đào Nha), 
Università degli stadiof di Siena (Ý), Vihius 
Gediminas Technical University (Litva), 
Prince of Songkla University, Thammasat 
University (Thái Lan), Royal University of 
Phnom Penh, Svay Rieng University 
(Campuchia), National University of Laos 
(Lào), trường Đại học Qui Nhơn, Đại học 
Đà Nẵng (Việt Nam) và Bộ Giáo dục và 
Đào tạo Việt Nam.  
 

Mục đích của Dự án là nhằm nâng cao 
chất lượng quản trị nguồn nhân lực cho 
các trường đại học Đông Nam Á thông 
qua sự hỗ trợ của các trường đại học 
Châu Âu …http://hr4asia.udn.vn/                   

Dự án HR4ASIA - Dự án Quản trị Chiến lược Nguồn nhân lực cho các 
trường đại học khu vực Đông Nam Á (Strategic Human Resources 
Management for Southeast Asian Universities - viết tắt là HR4Asia) đã 
chính thức được khởi động tại ĐHĐN trong 02 ngày (23,24/3/2017) với sự 
tham gia của đại diện 12 tổ chức, trường đại học từ 08 quốc gia thành viên.  
 
. 

 

 
 

Dự án Hub4Growth (Heightening University - Business partnerships FOR smart and sustainable GROWTH in Asia): 

Từ ngày 09-12/01/2017, ĐHĐN phối hợp với London Metropolitan University (Anh) tổ chức sơ kết 01 năm triển khai Dự 
án tại London, Vương quốc Anh. Dự án do ĐHĐN làm chủ dự án và được Cộng đồng Châu Âu tài trợ. Đây là dự án đầu 
tiên của Erasmus+ do một đại học của Việt Nam làm chủ dự án (2016-2018). Tham gia dự án có 04 trường đại học Châu 
Âu (London Metropolitan University - Vương quốc Anh, University of the Peloponnese - Hy Lạp, Mykolas Romeris 
University - Lithuania và Agora  Iinstitute for Knowledge Management - Tây Ban Nha), 08 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) và 04 Phòng Thương mại và Công nghiệp của 04 quốc gia Châu Á. 

Dự án MekongSkills2Work của ĐHĐN triển khai chủ trì 
dưới sự tài trợ của Cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ 
(USAID) nhằm phát triển các trung tâm huấn luyện kỹ 
năng cho sinh viên sẵn sàng làm việc trong thị trường toàn 
cầu năng động thuộc lĩnh vực kỹ thuật và toán học 
STEM+AT tại các quốc gia ASEAN vùng sông Mekong. 

Triển khai “Trung tâm hợp tác doanh nghiệp ĐHĐN” & các 
hoạt động đổi mới sáng tạo khởi nghiệp trong khuôn khổ 
Dự án Eramus+ do Cộng đồng Châu Âu EU tài trợ. Ngày 
26/05/2017, Bà Patricia Moreau (hình trên, thứ tư bên trái 
qua), Cố vấn cao cấp của Dự án đã đến thăm, phối hợp 
đánh giá tiến độ dự án và xúc tiến các hợp tác tương lai... 

http://www.udn.vn/


  VINH DANH, PHONG TẶNG CHỨC DANH “GIÁO SƯ DANH DỰ” GHI NHẬN NHỮNG  

CỐNG HIẾN XUẤT SẮC CỦA CÁC NHÀ KHOA HỌC, CHUYÊN GIA QUỐC TẾ  

ĐÓNG GÓP CHO CỘNG ĐỘNG VÀ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA ĐHĐN 

 

 

 
 

Vinh danh phong tặng Giáo sư Danh dự  cho 
GS. TSKH. Trần Quốc Tuấn (ngày 26/5/2017) 

 

 
 

GS.TSKH. Trần Quốc Tuấn là Trưởng Dự án 
Cơ quan Năng lượng nguyên tử và Năng lượng 
thay thế, Viện quốc gia về năng lượng mặt trời 
(CEA-INES), Cộng hòa Pháp đã có những đóng 
góp to lớn đối với Trường ĐH Bách Khoa nói 
riêng và ĐHĐN nói chung. Giáo sư là cố vấn 
Chương trình Đào tạo Kỹ sư Chất lượng cao 
(PFIEV) tại Việt Nam hiện đang triển khai tại 
Trường ĐH Bách khoa-ĐHĐN đồng thời đã có 
nhiều đóng góp quan trọng trong việc phát triển 
đội ngũ giảng viên và nâng cao chất lượng đào 
tạo, nghiên cứu khoa học của Ngành Điện tại 
Trường ĐH Bách khoa-ĐHĐN …  
 
 

   (Hình bên: GS.TS. Trần Văn Nam, Giám đốc ĐHĐN trao      
   Chứng nhận Giáo sư Danh dự cho GS. Trần Quốc Tuấn) 

 
 

 

 

Vinh danh phong tặng Giáo sư Danh dự cho 
GS.Marc Daniel (ĐH Aix Marseille,  
Cộng hòa Pháp, ngày 14/6/2017) 

 
 

Năm 2004, Giáo sư đã tham gia xây dựng 
chuyên ngành Công nghệ Thông tin và là người 
đặt nền móng xây dựng chương trình Công 
nghệ Phần mềm cho Chương trình Kỹ sư Chất 
lượng cao PFIEV tại Trường ĐH Bách khoa-
ĐHĐN.  

 

Năm 2015, Giáo sư tiếp tục tham gia dự án 
Erasmus+ nhằm tăng cường liên kết ngành giữa  
hai Trường ĐH Bách khoa-ĐHĐN và Đại học Aix 
Marselle…  
 

Gần 15 năm qua, GS. .Marc Daniel đã có những 
đóng góp to lớn đối với sự phát triển của Trường 
ĐH Bách Khoa-ĐHĐN... 

 

(Hình bên:  PGS.TS. Đoàn Quang Vinh, Phó Giám đốc ĐHĐN 

trao Chứng nhận Giáo sư Danh dự cho GS. Marc Daniel) 

 

Vinh danh phong tặng Giáo sư Danh dự cho  
Cố GS.TS.Yoshiaki Takahashi  

(ĐH Chuo - Nhật Bản, ngày 16/02/2017) 
 

Cố GS. Yoshiaki Takahashi đã có nhiều đóng 
góp to lớn trong hoạt động đào tạo và nghiên 
cứu khoa học của ĐHĐN. Giáo sư Yoshiaki 
Takahashi tham gia công tác nghiên cứu về 
chuyển giao kỹ thuật và giảng dạy Quản lý 
doanh nghiệp tại các Trường ĐH Bách khoa (từ 
năm 2006), Trường ĐH Ngoại ngữ (từ năm 
2010) và Trường ĐH Kinh tế (từ năm 2013). 
GS. Yoshiaki Takahashi đã  trao tặng 7.000 đầu 
sách chuyên ngành Kinh tế, Quản trị kinh doanh 
và Khoa học nhân sự cho Trường ĐH Kinh tế-
ĐHĐN và thành lập Quỹ học bổng dành cho 

sinh viên nghèo học giỏi của Trường ĐH Kinh 
tế - ĐHĐN (2010)... Năm 2017, GS Yoshiaki 
Takahashi qua đời để lại niềm thương kính cho 
nhiều thế hệ thầy và trò của ĐHĐN… 
 

       (Hình bên: GS.TS. Trần Văn Nam, Giám đốc ĐHĐN trao      
  Chứng nhận Giáo sư Danh dự cho cố GS.Yoshiaki Takahashi) 
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1- Các chuyên gia làm việc tại Khoa Sinh Môi trường-ĐH Sư phạm-ĐHĐN  2-GS. Lê Ngọc Thọ, ĐH Mc Gill-Canada (chuyên gia 
hàng đầu về kỹ thuật điện tử viễn thông - Huy chương Kim cương của Nữ hoàng Canada năm 2013)  3- GS.Lê Thành Nhân hợp 
tác nghiên cứu và thành lập Viện Công nghệ Quốc tế với ĐH Nice Sophia -CH Pháp   4- GS.Trần Văn Thọ, ĐH Waseda, Nhật 
Bản thiuyết giảng về kinh tế về chiến llược công nghiệp hóa Việt Nam trong thời kỳ mới  5- GS. Nguyễn Văn Tuấn (Viện nghiên 
cứu Y khoa Garvan - Úc) chuyên gia hàng đầu về các bệnh lý liên quan đến loãng xương hợp tác với các nhà khoa học, bác sỹ 
của ĐHĐN để thành lập Trung tâm nghiên cứu về xương khớp tại Khoa Y dược-ĐHĐN 6- GS. Ngô Bảo Châu, Giám đốc Viện 
Nghiên cứu cao cấp về Toán của Việt Nam, GS ĐH Chicago-Hoa Kỳ đến thăm và giao lưu với giảng viên, sinh viên của ĐHĐN...  

 
 

VINH DỰ CHÀO ĐÓN CÁC GIÁO SƯ, CÁC NHÀ KHOA HỌC VÀ CHUYÊN GIA QUỐC TẾ 
HÀNG ĐẦU TRONG LĨNH VỰC ĐẾN THĂM, HỢP TÁC NGHIÊN CỨU VÀ GIẢNG DẠY, 

TRAO ĐỔI TRI THỨC TIÊN TIẾN TẠI ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NĂM 2017 
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quốc tế sâu rộng, có nhiều dự án quốc tế lớn như: 
ERASMUS, USAID, WB; Đào tạo phát triển được 25 
chương trình chất lượng cao; Sinh viên ĐHĐN nhận 
được nhiều giải thưởng quốc gia và quốc tế; Cơ sở 
vật chất được đầu tư mạnh, khởi công xây dựng 
nhiều dự án trọng điểm Những thành tích mà ĐHĐN 
đạt được là nhờ vào sự đóng góp trí tuệ, sáng tạo và 
cống hiến không ngừng của mỗi tập thể, cá nhân 
trong ĐH; bên cạnh đó phản ánh sự 
đoàn kết nhất trí, sự nỗ lực vượt bậc của 
toàn thể các thầy cô giáo, CCVC và sinh 

viên trong ĐHĐN dưới sự 
lãnh đạo đúng đắn và có hiệu 
quả của Đảng  

                          
Năm 2017, lĩnh vực đầu tư phát triển cơ sở vật chất, tài chính kế hoạch của ĐHĐN tiếp tục khởi sắc mạnh mẽ và tuân 
thủ nghiêm các quy định của Nhà nước và pháp luật. Ngày 02/11/2017, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Xuân 
Phúc, Thường trực Chính phủ đã làm việc và chỉ đạo các Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí 
Minh và Đại học Đà Nẵng theo đó (Kết luận theo Thông báo số 542 /TB-VPCP ngày 22/11/2017), ba đại học hàng đầu 
của Việt Nam sẽ được Chính phủ ưu tiên tập trung xây dựng các “đô thị đại học” có quy hoạch hoàn chỉnh, cơ sở hạ 
tầng hiện đại đảm bảo đáp ứng yêu cầu phát triển xứng tầm là ba trung tâm tiên phong trong sự nghiệp giáo dục và đào 
tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước trước cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Trong thời gian đến, Nhà 
nước sẽ hỗ trợ kinh phí giải phóng mặt bằng từ nguồn kinh phí dự phòng đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và 
các địa phương (Thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam) sẽ hỗ trợ việc tái định cư cho người dân, bên cạnh đó ĐHĐN 
sẽ xúc tiến phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương tìm kiếm và huy động các nguồn lực khác để đầu tư phát triển cơ 
sở hạ tầng thiết yếu cho khu đô thị đại học… Năm 2017 đánh dấu nhiều dự án công trình trọng điểm được khánh 
thành/khởi công xây dựng phục vụ nhu cầu học tập, giảng dạy, nghiên cứu khoa học và phát triển của ĐHĐN tại các cơ 
sở giáo dục đại học thành viên, đơn vị trực thuộc như: Dự án đầu tư xây dựng Phân hiệu ĐHĐN tại Kontum (hình dưới 
bên trái); Tòa nhà A6 Nhà hiệu bộ và ký túc xá sinh viên Trường ĐH Sư phạm-ĐHĐN (hình dưới bên phải); Không gian 
sáng chế Maker Innovation Space (hình dưới cùng); Dự án đầu tư xây dựng ĐHĐN giai đoạn III cho Khoa Y Dược-
ĐHĐN; Công trình cải tạo nâng cấp sân vận động Trường ĐH Bách khoa-ĐHĐN (hình trang bên); Dự án Nhà đa năng 
các Trường ĐH Bách khoa; Dự án phát triển Trung tâm Học liệu ĐHĐN... Các dự án quốc tế từ các thỏa thuận hợp tác 
đa phương và song phương của ĐHĐN với các thiết chế, tổ chức khoa học, giáo dục, tài chính của Châu Âu, Hoa Kỳ, 
Nhật Bản… cũng đem lại hơn 06 triệu Euro thể hiện uy tín, vị thế của ĐHĐN trên trường quốc tế. Trong năm học 2016 – 
2017, đoàn thanh tra Chính phủ đã đến làm việc với ĐHĐN và các cơ sở giáo dục đại học thành viên về quản lý nhà 
nước về giáo dục đào tạo theo đó trong các kết luận thanh tra, ĐHĐN và các CSGDĐHTV đã thực hiện đúng và đầy đủ, 
nghiêm túc các quy định của Nhà nước và các Bộ, ngành liên quan, phòng ngừa không để xảy ra các sai phạm, thiếu 
sót trong lĩnh vực đầu tư, phát triển, quản lý cơ sở vật chất, tài chính và quản trị đại học. 
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Hình dưới - Công trình sân cỏ và đường chạy điền kinh cho Khoa Giáo dục Thể chất, Trung tâm Thể thao ĐHĐN 

Hình trên - Công trình giảng đường (Khu đô thị đại học, Phường Hòa Quý, Quận Ngũ Hành Sơn)  
mới được đưa vào sử dụng đáp ứng nhu cầu học tập và giảng dạy cho Khoa Y Dược - ĐHĐN 

http://www.udn.vn/


 
Năm 2017, ĐHĐN tiếp tục phương châm “người học là trung tâm”, là “khách hàng”, đối tượng phục vụ, nguồn lực và  
là sản phẩm đào tạo mà thành công của người học sẽ góp phần nâng cao giá trị “học hiệu”, đóng góp cho sự phát 
triển bền vững của nhà trường. Mọi lĩnh vực hoạt động của ĐHĐN và các cơ sở giáo dục đại học thành viên luôn 
hướng đến đem lại các giá trị về chất lượng tốt nhất và một môi trường lý tưởng để học tập, phát triển tri thức người 
học và cống hiến vì cộng đồng. Trong năm qua, sinh viên ĐHĐN tiếp tục gặt hái được  nhiều thành tích nổi bật, đạt 
nhiều giải thưởng quốc gia, quốc tế điển hình như: Sản phẩm UD Smartbook đạt giải 2 Giải thưởng Vifotec; Đội tuyển 
sinh viên Trường ĐH Bách khoa-ĐHĐN lần thứ 2 đạt Giải Ba kỳ thi Lập trình quốc tế ACM/ICPC khu vực Châu Á; đạt 
01 Giải Nhì  và 02 Giải Ba Kỳ thi Olympic Tin học Việt Nam lần thứ 25; Vô địch lập trình chuẩn quốc tế ACM/ICPC 
trong cuộc thi IT Talent tại Đà Nẵng-2017; Sinh viên Trường ĐH Sư phạm đạt Giải Nhất Olympic Toán học toàn quốc; 
Sinh viên Trường ĐH Kinh tế đạt 01 Giải Nhì sinh viên nghiên cứu khoa học Eureka lần thứ XIX (10/2017); Sinh viên 
Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt-Anh đạt 01 giải Nhì và sinh viên Trường ĐH Sư phạm đạt 01 giải Ba kỳ thi Olympic 
Tiếng Anh toàn quốc; Sinh viên Trường ĐH Ngoại ngữ  đạt 01 đạt Giải Nhất toàn quốc Cuộc thi Tiếng Anh trong Sinh 
viên (Star Awards - 2017); Giải Nhất Olympic Tiếng Nga toàn quốc; Sinh viên Trường ĐH Bách khoa đạt giải 3 toàn 
quốc Cuộc thi “Tìm kiếm đại sứ truyền thông khoa học toàn quốc” (FAMELAB-2017)…Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên 
ĐHĐN đã tổ chức phát động nhiều phong trào học tập, lập thân-khởi nghiệp với nhiều mô hình hiệu quả, sáng tạo tiếp 
nối truyền thống, bản sắc tốt đẹp của sinh viên ĐHĐN (hình minh họa bên dưới). 
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Năm 2017, với sứ mạng liên kết vùng - quốc gia và hợp tác quốc tế đổi mới sáng tạo phục vụ cộng đồng, nhiều 
công trình nghiên cứu khoa học ứng dụng có giá trị đã bám sát nhu cầu thực tiễn của khu vực miền Trung-Tây 
nguyên cũng như cả nước đã được công bố, triển khai ứng dụng và đem lại hiệu quả thực tiễn như: Các phát 
minh sáng chế, sản phẩm KHCN tiêu biểu được vinh danh, giới thiệu tại các sự kiện Techmart, Triển lãm thành 
tựu KHCN kỷ niệm 20 năm thành phố Đà Nẵng trực thuộc Trung ương; 03 nhà khoa học của ĐHĐN được vinh 
danh vì thành tích hoạt động KHCN; nhiều nhà khoa học có công bố quốc tế được thành phố Đà Nẵng ghi nhận, 
trao giải thưởng năm 2017 …Một điểm nhấn trong các hoạt động đổi mới sáng tạo vì cộng đồng là “Cuộc thi 
WEPICS - Phụ nữ với các Dự án kỹ thuật phục vụ cộng đồng - 2017” do Fablab Đà Nẵng, ĐHĐN và ĐH Arizona 
và Evergreen Labs (Hoa Kỳ) phối hợp tổ chức qua đó, ĐHĐN được ghi nhận, đánh giá là đại học tiên phong 
"Thúc đẩy Phụ nữ trong khoa học" của cả nước, góp phần xây dựng hệ sinh thái và mạng lưới khởi nghiệp… 

 
 

  

Năm 2017 cũng ghi dấu chuỗi sự kiện nổi bật của ĐHĐN hòa nhịp cùng “Năm APEC-Việt Nam-2017” với hàng trăm 
lượt cán bộ, sinh viên của ĐHĐN đã tham gia làm tình nguyện viên phục vụ “Tuần lễ cấp cao APEC-2017”; Công đoàn 
ĐHĐN với nhiều hoạt động thiết thực hướng về cộng đồng qua các chương trình “Xây dựng nông thôn mới” (tại huyện 

Hòa Vang); “Vì người nghèo”, “Ngân hàng bò cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn” Đoàn Thanh niên, Hội sinh 
viên ĐHĐN hưởng ứng các đợt vận động “Hiến máu nhân đạo”; đặc biệt là Chiến dịch sinh viên tình nguyện hè - 2017  
tại các địa phương của khu vực miền Trung -Tây Nguyên (Quảng Nam, Quảng Ngãi, Kontum… ) lan tỏa tinh thần xung 
kích, tình nguyện của             tuổi trẻ, thực sự là môi trường rèn luyện cho tuổi trẻ ĐHĐN cống hiến và trưởng thành. 
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            SINH VIÊN ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG HÒA NHỊP CÙNG NĂM APEC -  VIỆT NAM 2017 

Hình 1-Diễn đàn “APEC Voice of the Future 2017” trong khuôn khổ Tuần lễ cấp cao APEC tại ĐHĐN (06/11/2017) 

Hình 2-Sinh viên ĐHĐN tự hào là tình nguyện viên APEC. Hình 3,4 - Cuộc thi “Sinh viên ĐHĐN với APEC-2017” 
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Trường Đại học Bách khoa - ĐHĐN, một trong ba trường Đại học Bách khoa của cả nước với bề dày truyền thống 
hơn 40 năm xây dựng và phát triển được đánh giá là trường đại học thuộc top hàng đầu Việt Nam về uy tín và chất 
lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học. Năm 2016, Trường đã được công nhận đaṭ chất luợng giáo duc̣ Quốc gia giai 
đoaṇ 2016-2021. Tháng 10/2017 vừa qua, Trường Đại học Bách khoa-ĐHĐN tiếp tục là một trong bốn trường đại 
học đầu tiên của Việt Nam được kiểm định và đạt chất lượng giáo dục quốc tế bởi tổ chức HCERES (Hội đồng cấp 
cao về đánh giá nghiên cứu và giáo dục đại học Cộng hòa Pháp) xứng danh luôn là cánh chim đầu đàn của ĐHĐN. 
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Dấu ấn nổi bật năm 2017 của nhà trường là sự chuyển giao trọng trách lãnh đạo với Lễ bổ nhiệm PGS.TS. Đoàn 
Quang Vinh, nguyên Phó Giám đốc ĐHĐN, Chủ tịch Hội đồng trường giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Đại học 
Bách khoa-ĐHĐN tiếp tục nhiệm kỳ 2015-2020 của GS.TS. Lê Kim Hùng (Hình dưới bên trái). Trong năm học 
2016-2017, Trường Đại học Bách khoa-ĐHĐN tiếp tục gặt hái nhiều thành tích nổi bật, vinh dự được các cấp trao 
tặng những danh hiệu và hình thức khen thưởng cao quý: 

 

 

01 Nhà giáo được trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì (GS.TS. Lê Kim Hùng, hình dưới bên phải) 
02 tập thể  được nhận Cờ thi đua của Bộ Giáo dục và Đào tạo 
06 cá nhân được trao tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Bộ. 
08 tập thể và 6 cá nhân được trao tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 
81 cá nhân được công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở. 
02 Chương trình đào taọ được công nhận đạt chất lượng thuộc top các chương trình đào tạo dẫn đầu của các 
trường đại học trong khu vực Đông Nam Á theo tiêu chuẩn AUN-QA giai đoạn 2016-2020 (Chương trình Tiên tiến 
ngành Điện tử - Viễn thông và Chương trình tiên tiến ngành Hệ thống nhúng) (Hình cuối trang) 
03 Chương trình đào tạo tiếp tục được công nhận đạt chất lượng Châu Âu theo tiêu chuẩn CTI giai đoạn 2016-2022 
(Chương trình Kỹ sư chất lượng cao PFIEV Sản xuất Tự động, Tin học Công nghiệp và Công nghệ Phần mềm)  
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Hội đồng Quốc gia hoàn thiện chương trình đào tạo Kỹ sư chất lượng cao PFIEV đã họp phiên thứ 09 (ngày 
10/11/2017) tại trường (Hình trên) tiếp tục nâng tầm chất lượng các chương trình đào tạo của nhà trường. Từ năm 
1999 đến nay, PFIEV đã 03 lần Uỷ ban bằng kỹ sư Pháp CTI công nhận đạt chất lượng Châu Âu (2004-2009, 2010-
2016 và 2017- 2022) và đã được Châu Âu cũng như Hoa kỳ công nhận bằng tốt nghiệp tương đương trình độ Thạc sĩ. 

 

 

Trong giai đoạn Việt Nam đang cùng với thế giới bước vào cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 với nhiều cơ 
hội và thách thức cam go, Trường Đại học Bách khoa - ĐHĐN cần có những chuyển biến thực sự căn 
bản và toàn diện để đáp ứng được yêu cầu của nhiệm vụ mới. Sinh viên ra trường phải có đầy đủ năng 
lực cạnh tranh với thị trường lao động không chỉ trong nước mà còn cả trong thị trường cộng đồng kinh tế 
chung ASEAN và thế giới, phải có việc làm và tự tạo được việc làm trong bối cảnh robot đang ngày càng 
thay thế con người nhiều hơn trong hầu khắp các lĩnh vực… Xây dựng và tiếp tục khẳng định uy tín và 
học hiệu của Trường Đại học Bách khoa-ĐHĐN với mục tiêu đến năm 2022, nhà trường sẽ trở thành một 
trường đại học nghiên cứu, đổi mới, sáng tạo, chất lượng quốc tế, cung cấp cho người học một môi 
trường giáo dục và nghiên cứu tri thức khoa học tiên tiến của nhân loại ngang tầm top các trường đại học 
hàng đầu Châu lục…(NGUT.PGS.TS. Đoàn Quang Vinh, Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa-ĐHĐN) 

 

Các tân thạc sĩ năm 2017Trường Đại học Bách khoa-ĐHĐN chụp ảnh lưu niệm với các thầy cô giáo 
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 10 dấu ấn nổi bật của Trường Đại học Bách khoa năm 2017 
 
 

 
 

1. Đạt chuẩn chất lượng giáo dục Châu Âu (HCERES) giai đoạn 2017-2022, 02 chương trình tiên tiến đạt    
    điểm cao thứ 2 trong số các chương trình đào tạo của khu vực Đông Nam Á được kiểm định theo tiêu 

chuẩn AUN-QA và 03 chương trình PFIEV lần thứ 3 liên tiếp đạt chất lượng Châu Âu theo tiêu chuẩn CTI  
 

2. Tuyển sinh năm 2017 đủ số lượng ngay đợt đầu và đạt tỷ lệ nhập học 100%. 
 

3. 162 thạc sĩ, 2.175 kỹ sư, 85 kiến trúc sư và 24 cử nhân tốt nghiệp với tỷ lệ có việc làm đạt trên 98% 
4. 41 bài báo khoa học công bố quốc tế thuộc danh mục SCOPUS, ISI, SCI và SCIE 
5. PGS.TS. Đoàn Quang Vinh nhận trọng trách Tân Hiệu trưởng nhà trường nhiệm kỳ 2017- 2022 
6. Thủ tướng Chính Phủ đến thăm, chỉ đạo và đánh giá cao những thành tựu và quyết sách của nhà trường. 
7. Chăm lo đời sống cán bộ viên chức với mức thu nhập bình quân tăng gần 10% so với năm 2016. 
8. Cơ sở vật chất được tăng cường với nhiều dự án cải tạo nâng cấp giảng đường B,C,E và hoàn thành 

công trình thanh niên khu H, Tòa nhà đa năng (10 tầng) phục vụ giảng dạy, học tập và NCKH 
9. 179 sinh viên giao lưu trao đổi học thuật với sinh viên trường đại học tiên tiến trên thế giới. 
10. Nhiều “sân chơi” sáng tạo, bổ ích dành cho sinh viên phát triển toàn diện (Cuộc thi tôn vinh phụ nữ sáng 

tạo trong lĩnh vực khoa học công nghệ kỹ thuật và toán học (STEM ); Cuộc thi Phụ nữ với các dự án kỹ 
thuật phục vụ cộng đồng (WEPICS); Cuộc thi Thiết kế Robot (CAPS-TECH 1st Contest); BK got talent…) 
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Trường Đại học Kinh tế - ĐHĐN có bề dày truyền thống hơn 40 năm xây dựng và phát triển với “khát vọng trở thành 
đại học nghiên cứu hàng đầu Việt Nam, đóng góp tích cực vào sự thịnh vượng của cộng đồng ASEAN và tri thức 
nhân loại”. Năm 2016, Nhà trường đã được công nhận đaṭ tiêu chuẩn chất luợng giáo duc̣ Quốc gia. Năm 2017, 
Trường Đại học Kinh tế - ĐHĐN trở thành trường đại học đầu tiên của khu vực miền Trung -Tây nguyên được Thủ 
tướng Chính phủ phê duyệt đề án đổi mới cơ chế hoạt động theo mô hình tự chủ (28/12/2016). Vượt qua những  
 
  
 

thách thức và khó khăn trong năm đầu tiên thực hiện 
mô hình “tự chủ đại học” khi Nhà trường không còn 
nhận được nguồn kinh phí từ ngân sách cho chi 
thường xuyên, song tập thể cán bộ viên chức, giảng 
viên và sinh viên Nhà trường đã đồng tâm, hiệp lực, 
sáng tạo từ tư duy đến hành động để thực hiện sứ 
mạng tiên phong trên lộ trình “tự chủ đại học” đáp 
ứng kỳ vọng của ĐHĐN và yêu cầu đổi mới của 
ngành giáo dục và đào tạo. Những kết quả nổi bật 
năm 2017 thể hiện toàn diện trên các mặt công tác 
trọng tâm của Nhà trường: Công tác tuyển sinh được 
đổi mới với sự tham gia tích cực của tất cả các Khoa 
với những phương thức hiệu quả, năng động đã 
đem lại một mùa tuyển sinh (đại học và sau đại học)  
  
 

thành công nhất là đối với các ngành đào tạo chất lượng 

cao; 05 chương trình đào tạo được rà soát, đổi mới đã sẵn 

sàng cho kiểm định quốc tế theo tiêu chuẩn AUN-QA gồm: 

Kế toán, Kiểm toán, Quản trị kinh doanh, Kinh doanh quốc tế 

và Marketing; Ban hành Quy chế đào tạo thạc sỹ và Quy chế 

đào tạo tiến sỹ cùng các quy trình quản trị đại học tiên tiến, 

tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin đã nhận được sự 

đồng thuận, ủng hộ từ phía người học và xã hội. Hoạt động 

khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế tiếp tục khẳng định 

thế mạnh đem lại học hiệu uy tín cho Nhà trường với việc 

chủ trì tổ chức nhiều sự kiện, hội thảo, hội nghị khoa học 

quốc gia và quốc tế đã trở thành thương hiệu trong những  
 
 
 
 
  
 

năm gần đây thu hút sự quan tâm, hưởng ứng tham dự của giới khoa học và cộng đồng 

doanh nghiệp cũng như các tổ chức phi chính phủ, các trường đại học, viện nghiên cứu, 

như: ICOAF (hình dưới), MICA, VEAM, COMB…Một sự kiện đáng nhớ là ngày 24/11/2017 

vừa qua, dưới sự chứng kiến của Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ - Bộ trưởng Bộ Giáo dục & 

Đào tạo Việt Nam (hình trên, thứ ba từ trái qua) và Ngài Richard Bruton - Bộ trưởng Giáo 

dục và Kỹ năng Ai-len, PGS. TS. Võ Thị Thúy Anh - Phó Hiệu Trưởng Nhà trường và Đại 

sứ Ailen đã ký kết Dự án hợp tác giai đoạn 2018-2019 trong khuôn khổ Chương trình Hợp 

tác Giáo dục Việt Nam - Cộng hòa Ireland (VIBE) do Quỹ Irish Aid tài trợ và Học viện Công 

nghệ Cork (CIT) làm đối tác chính. Dự án VIBE (giai đoạn II) sẽ thúc đẩy đào tạo nhằm 

phát triển một hệ sinh thái khởi nghiệp bền vững cho khu vực miền Trung -Tây Nguyên. 

  
 
 
  

 

 

44 đề tài NCKH trong 
đó có 01 đề tài cấp 
Nhà nước, 01 đề tài 
Nafosted, 12 đề tài 
cấp Bộ, 05 đề tài cấp 
tỉnh, thành phố, 14 đề 
tài ĐHĐN và 11 đề tài 
cơ sở với tổng kinh phí 
NCKH gần 10 tỷ đồng.  
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Năm 2017 in đậm dấu son kỷ niệm chặng 
đường xây dựng và phát triển của các Khoa 
và ngành đào tạo then chốt của Nhà Trường 
như: 40 năm đào tạo ngành Kế toán-Kiểm 
toán (Hình bên); 30 năm đào tạo ngành Ngân 
hàng (Hình dưới cùng bên phải) và 25 năm 
xây dựng Khoa Quản trị kinh doanh (Hình 
dưới). Với những thành tích nổi bật trong đào 
tạo và nghiên cứu khoa học, Khoa Quản trị 
Kinh doanh đã vinh dự được Nhà nước trao 
tặng Huân chương Lao động Hạng 3, Khoa Kế 
toán nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính 
phủ và Khoa Ngân hàng nhận Bằng khen của 
Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam…  

 Năm đầu tiên triển khai “tự chủ đại học”, Nhà 
trường đã tập trung nguồn lực tăng cường đầu tư 
cơ sở vật chất, phủ sóng wifi toàn bộ các giảng 
đường; khánh thành khu nhà học phục vụ đào tạo 
các chương trình chất lượng cao với trang thiết bị 
và các nhà vệ sinh khang trang và hiện đại (12 
phòng-Khu C); xây dựng phòng làm việc cho 
nghiên cứu viên và nghiên cứu sinh tiện nghi, 
thoải mái; đầu tư nâng cấp thư viện với hàng vạn 
bản sách, giáo trình, tài liệu số; hoàn thành dự án 
Ký túc xá cho Lưu học sinh Lào…Công tác kế 
hoạch-tài chính của Nhà trường được đánh giá là 
luôn minh bạch, đúng quy định; ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ (áp dụng từ 01/08/2017) đã góp phần nâng cao 
chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học và đời sống cán bộ viên chức. Dấu ấn nổi bật trong công tác sinh viên 
chính là việc đồng hành với lợi ích của người học trở thành trường đại học đầu tiên trong cả nước ký kết hợp tác với 
Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam  hỗ trợ toàn bộ lãi suất cho sinh viên được vay vốn tín dụng học tập theo 
Quyết định 157/2007/QĐ-TTg (Hình dưới bên trái, kể từ ngày 18/09/2017). Nhà trường có nhiều chính sách hỗ trợ 
người học, đặc biệt đối với sinh viên thuộc diện chính sách, gia đình hộ nghèo, mồ côi cha mẹ, có hoàn cảnh khó 
khăn, đồng thời cam kết không để bất cứ sinh viên nào phải bỏ học vì lý do kinh tế. Năm 2017, Nhà trường đã cấp 
hàng trăm suất học bổng, phần thưởng có giá trị dành cho sinh viên có thành tích học tập xuất sắc, các tân sinh viên 
đạt điểm cao trong kỳ tuyển sinh cũng như tìm các nguồn học bổng tài trợ khác cho sinh viên với tổng trị giá hơn 10 
tỷ đồng.…Với những kết quả đã đạt được, nhiều tập thể và cá nhân đã được các cấp khen thưởng: Kỷ niệm chương 
“Vì sự nghiệp giáo dục” cho 03 cá nhân; Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp Bộ” cho 04 cá nhân; Bằng khen của Bộ 
trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cho 02 tập thể và 04 cá nhân; Giấy khen của Giám đốc Đại học Đà Nẵng cho 03 tập 
thể và 13 cá nhân; Giấy khen của Hiệu trưởng cho 02 tập thể và 30 cá nhân…Năm 2018, Nhà trường tiếp tục mở 01 
ngành mới (Thương mại điện tử) nâng tổng số ngành đào tạo lên 17 ngành học với 28 chuyên ngành, tăng cường 
hợp tác với doanh nghiệp nhất là các lĩnh vực kinh tế, du lịch, công nghệ thông tin …theo đó, sinh viên sẽ được nâng 
cao thời lượng thực tập, thực hành (30% và 50%) tại các doanh nghiệp để thích ứng với yêu cầu ngày càng cao của 
thị trường lao động trong nước và quốc tế, khẳng định “học hiệu” hàng đầu của Trường Đại học Kinh tế-ĐHĐN. 
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Trường Đại học Sư phạm - ĐHĐN là cơ sở giáo dục đại học thành viên có nhiệm vụ đào tạo giáo viên, cán bộ 
quản lý giáo dục, cán bộ khoa học có trình độ đại học và sau đại học; giảng dạy các môn khoa học cơ bản cho các 
cơ sở giáo dục đại học thành viên khác của ĐHĐN; nghiên cứu khoa học và ứng dụng chuyển giao công nghệ 
phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội của khu vực miền Trung - Tây Nguyên và cả nước. Là một trường đại học 
sư phạm trọng điểm quốc gia, chiến lược phát triển của nhà trường là tiếp tục khẳng định học hiệu của một trường 
đại học đa ngành, đa lĩnh vực, phát triển theo hướng đại học nghiên cứu. Tháng 04/2016, Trường Đại học Sư 
phạm vinh dự trở thành trường đại học đầu tiên của Việt Nam được công nhận đạt chất lượng giáo dục quốc gia.  

 
 
 

     

Với bề dày truyền thống hơn 40 năm xây dựng và phát triển, năm 2016, nhà trường đã vinh dự đón nhận 
Huân chương Lao động Hạng Nhất. Năm 2017, sự kiện nổi bật của nhà trường là sự chuyển giao kế thừa 
của đội ngũ lãnh đạo chủ chốt trong Ban Giám hiệu: PGS.TS. Lưu Trang đảm nhận trọng trách trở thành 
Hiệu trưởng nhà trường tiếp tục nhiệm kỳ 2015-2020 (Hình trên thứ ba bên trái qua), PGS.TS. Trần Xuân 
Bách (Hình trên thứ hai bên trái qua) và PGS.TS. Võ Văn Minh (Hình trên thứ hai bên phải qua) được bổ 
nhiệm chức vụ Phó Hiệu trưởng nhà trường. Với tinh thần đoàn kết, nỗ lực của tập thể cán bộ viên chức, 
học viên, sinh viên của nhà trường, năm 2017, Trường Đại học Sư phạm đã đạt được nhiều kết quả nổi bật: 
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01 tập thể vinh dự được nhận Bằng khen của  
Thủ tướng Chính phủ (Phòng Tổ chức - Hành chính);  

02 tập thể được nhận Cờ Thi đua của Bộ trưởng  
Bộ Giáo dục và Đào tạo (Hình bên) 

02 tập thể và 07 cá nhân được nhận Bằng khen  
của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;  
01 cá nhân được công nhận danh hiệu  

“Chiến sĩ thi đua cấp Bộ”.  
Hiệu trưởng nhà trường tặng Giấy khen cho các tân 

tiến sĩ và các cá nhân đạt thành tích xuất sắc,  
đóng góp tích cực cho sự phát triển của nhà trường 

Một dấu ấn nổi bật trong năm 2017 là sự kiện đội tuyển sinh viên Trường Đại học Sư phạm đã đạt Giải 
Nhất Cuộc thi “Sinh viên ĐHĐN với APEC 2017” sau khi vượt qua các vòng thi cùng 05 đội tuyển các 
trường thành viên khác của ĐHĐN trong Đêm chung kết tại Nhà hát Trưng Vương-Thành phố Đà Nẵng. 
Thành công của các bạn thực sự đã thể hiện trí tuệ, tài năng và tinh thần hội nhập của tuổi trẻ nhà trường.  
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  tâm lý học, giáo dục học năm 2017). Bước sang năm 
2018, nhà trường tiếp tục đứng trước cơ hội và thách 
thức trong tiến trình đổi mới của ngành giáo dục và đào 
tạo nước nhà khi chỉ tiêu tuyển sinh các trường sư 
phạm ngày càng yêu cầu phải thực sự gắn chặt với nhu 
cầu sử dụng như tinh thần chỉ đạo của Bộ Giáo dục và 
Đào tạo (GD&ĐT) tại Hội nghị Hiệu trưởng các trường 
sư phạm (27/12/2017). Tại Hội nghị này, PGS.TS. Lưu 
Trang, Hiệu trưởng nhà trường đã phát biểu khẳng định 
cam kết đảm bảo chất lượng tuyển sinh cũng như mọi 
hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học của nhà 
trường sẽ theo đúng với chiến lược đổi mới căn bản và  

 

“Đây là thời điểm, cơ hội tốt nhất để tái cấu trúc bởi cả 
xã hội đang mong đợi các trường nâng cao chất lượng 
đào tạo sư phạm…Chúng ta sẽ không vì chạy theo chỉ 
tiêu tuyển sinh mà chấp nhận điểm đầu vào các trường 
sư phạm thấp…Sinh viên các ngành sư phạm phải là 
những sinh viên ưu tú có điểm xét tuyển đầu vào cao”      

 

                      (Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ)  
 
 

  
Năm 2017, nhà trường đã hoàn thành xuất sắc các 
nhiệm vụ đào tạo, tuyển sinh đủ chỉ tiêu các ngành 
đào tạo đại học và sau đại học, tỷ lệ sinh viên tốt 
nghiệp đạt loại khá, giỏi, xuất sắc và tỷ lệ sinh viên ra 
trường có việc làm đáp ứng yêu cầu xã hội cao (Các 
khóa 29,30, 31 năm 2017 đã có 107 học viên cao học 
vinh dự nhận Bằng Thạc sĩ thuộc 09 chuyên ngành, 
hình bên: PGS.TS.Lê Quang Sơn, Phó Hiệu trưởng 
nhà trường trao bằng cho tân Thạc sĩ). Công tác 
nghiên cứu khoa học ngày càng khẳng định trở thành 
thế mạnh của nhà trường với việc chủ trì đăng cai tổ 
chức nhiều hội nghị, hội thảo khoa học quốc gia & 
quốc tế (Hình dưới Hội thảo khoa học toàn quốc về  

 

 toàn diện của toàn ngành GD&ĐT...Trường Đại học 
Sư phạm - ĐHĐN sẽ tiếp tục là một trong những 
trường đi đầu thực hiện quyết tâm của Bộ GD&ĐT về  
trong việc đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo của 
các trường sự phạm trong những năm sắp đến... 
 

 

 

 

 

     

 
 

  
Với cam kết lấy chất lượng là nền tảng, đảm bảo sự tồn tại và phát triển bền vững cho mọi hoạt động, tập thể cán 
bộ viên chức, giảng viên, học viên và sinh viên của nhà trường luôn đoàn kết, nỗ lực phấn đấu (Hình trên - Hội 
nghị cán bộ viên chức Trường Đại học Sư phạm - ĐHĐN năm học 2017-2018) không ngừng nâng cao chất lượng 
giáo dục toàn diện, đem đến cho người học cơ hội, điều kiện tốt nhất để phát huy tiềm năng trí tuệ và sáng tạo, 
tích cực rèn đức, luyện tài khi ra trường sẽ vững bước lập thân, khởi nghiệp, phụng sự Tổ quốc và nhân dân; 
quyết tâm xây dựng và phát triển nhà trường lên những tầm cao mới, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 
2017-2018, hiện thực hóa mục tiêu trở thành một trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học hàng đầu của Việt Nam 
có vị thế và uy tín cao             trong hệ thống các trường đại học các nước tiên tiến của khu vực và quốc tế. 
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của Đề án Ngoại Ngữ Quốc gia 2020; Bồi dưỡng 
năng lực ngoại ngữ và năng lực sư phạm: Bồi 
dưỡng năng lực ngoại ngữ cho giáo viên tiếng 
Anh phổ thông thuộc các Sở GD&ĐT ở 09 tỉnh, 
thành phố: Đà Nẵng, Quảng Nam, Phú Yên, 
Khánh Hòa, Bình Thuận, Lâm Đồng, Gia Lai, 
Kontum và Đắk Lắk; Bồi dưỡng nâng cao năng 
lực sư phạm cho giáo viên tiếng Anh thuộc các 
Sở GD&ĐT ở 05 tỉnh, thành phố gồm: Đà Nẵng, 
Quảng Ngãi, Ninh Thuận, Gia Lai, Đắk Lắk. 
 
 

4. Trường Đại học Ngoại ngữ được nhận Cờ thi 
đua của Bộ GD&ĐT năm học 2016-2017 (Hình 
trên bên phải); Bằng khen của Chủ tịch UBND 
thành phố Đà Nẵng về thành tích đối ngoại nhân 
dân (2007-2017); 02 tập thể được tặng Cờ thi 
đua của Bộ GD&ĐT, 01 tập thể được Bộ trưởng  

 

   

  
Trường Đại học Ngoại ngữ-ĐHĐN là một trong 
ba trường đại học chuyên ngành ngoại ngữ của 
cả nước, có sứ mạng đào tạo nguồn nhân lực 
chất lượng cao về lĩnh vực ngoại ngữ (gồm các 
ngôn ngữ: Tiếng Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc, 
Nhật, Hàn, Thái Lan và Quốc tế học). Là một 
trung tâm nghiên cứu ngôn ngữ và văn hóa của 
khu vực miền Trung-Tây Nguyên, hoạt động 
đào tạo và nghiên cứu của nhà trường đáp ứng 
nhu cầu giáo dục và đào tạo, đối ngoại, giao 
lưu trao đổi học thuật và văn hóa góp phần tích 
cực vào sự phát triển kinh tế-xã hội của thành 
phố Đà Nẵng nói riêng và cả nước nói chung. 
Năm 2016, Nhà trường vinh dự là một trong 
chín trường đại học đầu tiên của cả nước được 
kiểm định và công nhận đạt tiêu chuẩn chất 
lượng giáo dục quốc gia bởi một tổ chức kiểm 
định độc lập. Năm 2017 ghi nhận và đánh giá  

   
 

những dấu ấn nổi bật trên các lĩnh vực phát triển 
của Nhà trường cụ thể như sau: 
 

1. Hoàn thành Đề án đào tạo chất lượng cao các 
ngành Ngôn ngữ Trung Quốc, ngành Ngôn ngữ 
Nhật Bản, Ngôn ngữ Hàn Quốc được Bộ Giáo 
dục và Đào tạo (GD&ĐT) phê duyệt cho phép 
tuyển sinh đào tạo từ khóa tuyển sinh năm 2018. 
 

2. Làm tốt công tác tư vấn tuyển sinh đại học 
chính quy năm 2017. Chỉ tiêu tuyển sinh đại học 
chính quy năm 2017 là 1.825, đã tuyển 1.933 
(đạt tỷ lệ 105%). Điểm chuẩn các ngành cao 
(thấp nhất 18.75/30; cao nhất: 25/30), Thủ khoa 
toàn trường đạt điểm xét tuyển cao (29,75/30). 
 

3. Hoàn thành tốt các nhiệm vụ và mục tiêu đề ra  

Bộ GD & ĐT tặng Bằng  khen, 04 tập thể được  
Giám đốc Đại học Đà Nẵng tặng Giấy khen và 03            Lễ Ký kết hợp tác chiến lược với Hội đồng Anh (05/07/2017) 

tập thể được Hiệu trưởng Nhà trường tặng Giấy khen. 
 
 

5. Hội thảo Khoa học Quốc gia “Nghiên cứu và giảng dạy Bản ngữ, Ngoại ngữ và Khu vực học trong thời kỳ hội 
nhập” (Ngày 28,29/7/2017) (TS.Trần Hữu Phúc, Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu tại Hội thảo - Hình trên bên trái); 
đồng tổ chức 02 Hội thảo Quốc gia trong chương trình hợp tác của ba trường đại học ngoại ngữ với Trường Đại 
học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội (04/2017), Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế (11/2017). 
 
 

6. Các chương trình, dự án tiếp nhận các nguồn tài trợ để tăng cường cơ sở vật chất, tài nguyên cho Nhà trường. 

 
 

 
 

7. Các chương trình               học bổng dành cho sinh viên và các hoạt động đẩy mạnh quan hệ với doanh nghiệp. 
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8. Tham gia phục vụ các chương trình trọng 
điểm: Đại hội thể thao bãi biển Châu Á lần thứ V, 
Hội nghị Giáo giới ASEAN, Diễn đàn Hợp tác 
Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương APEC 2017. 
 

9.  Sinh viên đạt giải Nhất toàn đoàn Hội thi 
Olympic Tiếng Anh chuyên khu vực miền Trung - 
Tây Nguyên; vô địch cá nhân sinh viên Nguyễn 
Lê Quyền cuộc thi sinh viên giỏi tiếng Anh toàn 
quốc 2017. 
 

10. Kết quả thực hiện chương trình Hội nghị mô 
phỏng cấp cao ASEAN 2017. 
 

Bước vào năm học 2017-2018, toàn thể cán bộ 
viên chức, giảng viên, sinh viên Trường Đại học 
Ngoại ngữ - ĐHĐN quyết tâm thực hiện thắng lợi 
nhiệm vụ năm học, phấn đấu khắc phục khó 
khăn, tiếp tục khẳng định uy tín, học hiệu đã tạo 

vị thế của một trong ba trường đại học chuyên 
ngữ,của cả nước, từng bước vươn xa hội nhập 
cùng dòng chảy nền giáo dục tiên tiến trong khu 
vực và thế giới. Với quy mô đào tạo gần 6.500 
sinh viên, 23 chuyên ngành đào tạo bậc đại học, 
02 chuyên ngành đào tạo cao học và 01 chuyên 
ngành đào tạo tiến sĩ thuộc 08 Khoa (Khoa Tiếng 
Anh, Khoa Tiếng Anh chuyên ngành, Khoa Tiếng 
Pháp, Khoa Tiếng Nga, Khoa Tiếng Trung, Khoa 
Tiếng Nhật-Hàn-Thái, Khoa Quốc tế học và Khoa 
Sư phạm Ngoại ngữ (Hình bên- Lễ công bố quyết 
định thành lập Khoa Sư phạm Ngoại ngữ tháng 
04/2017), Nhà trường sẽ phấn đấu đạt  tỷ lệ tuyển 
sinh 100% với điểm chuẩn các chuyên ngành vào 
trường cao hơn năm học trước. Đào tạo sau đại 
học  tiếp tục thu hút với chất lượng ngày càng cao  
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(Hiện Nhà trường đang quản lý và tổ chức đào 
tạo sau đại học 20 nghiên cứu sinh và 112 hoc ̣
viên cao hoc,̣ bên cạnh đó, nhà trường còn nỗ 
lực triển khai nhiều dự án hợp tác liên kết đào 
tạo, trao đổi học thuật và nghiên cứu khoa học 
với các tổ chức khoa học, giáo dục, các trường 
đại học danh tiếng hàng đầu trong nước và quốc 
tế để thu hút ngày càng nhiều sinh viên, lưu học 
sinh, thực tập sinh và chuyên gia quốc tế đến 
tham gia học tập, giảng dạy và nghiên cứu khoa 
học. Nhà trường đề ra chiến lược tập trung nâng 
cao trình độ cử các giảng viên, cán bộ quản lý, 
các nhà khoa học tham gia đào tạo, bồi dưỡng và 
trao đổi chuyên môn ở nước ngoài, nâng cao tỷ lệ 
giảng viên có trình độ sau đại học, có học vị, học 
hàm cao; Xác định gắn kết hoạt động hợp tác 
quốc tế với đào tạo, nghiên cứu khoa học là một  
 trong những giải pháp nâng cao chất lượng, uy tín của Nhà trường. Tiếp tục tăng cường, đẩy mạnh hợp tác 

ngày càng sâu rộng với các trường đại học, các viện nghiên cứu, tổ chức khoa học, giáo dục (Hình trên- TS. 
Trần Hữu Phúc, Hiệu trưởng Nhà trường tặng hoa GS.TSKH. Bùi Văn Ga, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT, GS.TS. Trần 
Văn Nam, Giám đốc ĐHĐN và Bà Sophie Goedefroit, Giám đốc Văn phòng Châu Á-Thái Bình dương của Tổ 
chức đại học Pháp ngữ quốc tế trong Ngày hội Pháp ngữ năm 2017 tổ chức tại trường) các nước tiên tiến như: 
Trung Quốc, Hàn Quốc, Anh, Nhật Bản, Úc, Hoa Kỳ, New Zealand, Nga... cùng các cơ quan tổ chức, doanh 
nghiệp trong và ngoài nước để phát triển, nâng tầm uy tín và học hiệu của Nhà trường. Bên cạnh đó, năm 2018 
Nhà trường sẽ tiếp tục mở rộng quan hệ với các địa phương, doanh nghiệp, lấy ý kiến phản hồi từ các nhà tuyển 
dụng để nâng cao chất lượng đào tạo, gắn kết đào tạo với nhu cầu xã hội. Thông qua các hoạt động liên kết 
giữa Nhà trường với doanh nghiệp và các cựu sinh viên, các sinh viên của nhà trường sẽ tiếp tục nhận được sự 
hỗ trợ về mọi mặt từ các nguồn học bổng, cơ hội thực tập, kiến tập và rèn luyện các kỹ năng mềm, đón nhận 
ngày càng nhiều các cơ hội tuyển dụng việc làm  và khởi nghiệp khi ra trường....Những định hướng và quyết 
sách của Nhà trường như trên sẽ hun đúc thêm ý chí và niềm tin để tập thể cán bộ viên chức, giảng viên, học 
viên và sinh viên hoàn thành được sứ mạng “đào tạo nâng cao tri thức về ngôn ngữ và văn hóa nhân loại nhằm 
phục vụ sự nghiệp xây dựng phát triển đất nước và hội nhập quốc tế trong những năm sắp đến. 
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Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật là cơ sở giáo duc̣ đại học thành viên của - Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) đào tạo 
theo định hướng ứng dụng cung cấp nguồn nhân lực kỹ thuật công nghệ có chất lượng (kỹ sư công nghệ, cử nhân 
sư phạm kỹ thuật và kỹ sư thực hành ứng dụng) phục vụ cho sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội của khu vực miền 
Trung - Tây nguyên cũng như cả nước. Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - ĐHĐN được thành lập theo Quyết định 
số 1749/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên cơ sở tổ chức và sắp xếp Trường Cao đẳng Công nghệ - ĐHĐN và 
Khoa Sư phạm Kỹ thuật - Trường Đại học Bách khoa-ĐHĐN có bề dày truyền thống 55 năm đào tạo các ngành kỹ 
thuật công nghệ. Cơ cấu tổ chức của nhà trường hiện có 05 Khoa gồm: Khoa Cơ khí, Khoa Điện-Điện tử, Khoa Kỹ 
thuật Xây dựng, Khoa Công nghệ Hóa học-Môi trường và Khoa Sư phạm Công nghiệp. Đội ngũ của nhà trường 
gồm có: 216 cán bộ viên chức, giảng viên, trong đó có 02 Phó Giáo sư, 22 Tiến sĩ, 104 Thạc sĩ, tỷ lệ giảng viên có 
trình độ sau đại học đạt 60%. Năm 2017, với những thành tích  xuất sắc, nhà trường đã vinh dự đón nhận Huân 
chương Lao động Hạng Nhì đúng vào dịp kỷ niệm 55 năm xây dựng và phát triển (1962-2017) (Hình 3) 
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Hình 1 - GS.TS. Trần Văn Nam, Giám đốc ĐHĐN (bên phải) trao Quyết định bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường Đại học 
Sư phạm Kỹ thuật - ĐHĐN cho PGS.TS. Phan Cao Thọ (bên trái, nguyên Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghệ - ĐHĐN). 

Hình 2 - GS.TSKH. Bùi Văn Ga, nguyên Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (ngoài cùng bên trái) và  
PGS.TS.Nguyễn Ngọc Vũ, Phó Giám đốc ĐHĐN (ngoài cùng bên phải) tặng hoa chúc mừng Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật. 
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4. Được giao nhiệm vụ thực hiện Đề tài Khoa học  
    công nghệ trọng điểm cấp Nhà nước: “Nghiên cứu,  
    phát triển một số dịch vụ hỗ trợ và quản lý du khách  
    nhằm phát triển du lịch bền vững theo định hướng  
    thành phố thông minh và chính phủ điện tử”.  
    Mã số KC-01/16-20 trong thời gian từ 2017-2019     
    với kinh phí 6,1 tỷ đồng (Hình bên - Lễ ký hợp đồng  
    thực hiện đề tài KHCN cấp Nhà nước tại Trường     
    ngày 11/10/2017) 

 
 

5. Tổ chức thành công Hội thảo khoa học Quốc gia  
    Thường niên lần thứ 3 năm 2017 “Ứng dụng  
    công nghệ trong công trình xanh” (AtiGB) lần 3-2017 
    với 78 công trình được công bố đăng trên Tạp chí  
    Khoa học công nghệ số 11 (120)-2017 của ĐHĐN 
    (Hình dưới - Toàn cảnh Hội thảo AtiGB lần 3- 2017)   

6. Nhóm  sinh viên học tập-
nghiên cứu (viết tắt là SRT) 
BIOMES_TECH gồm 04 sinh 
viên của nhà trường đạt Giải 
Nhất tại “Diễn đàn Khoa học 
và Công nghệ khu vực miền 
Trung Tây Nguyên lần thứ 5” 
với sản phẩm công nghệ 
“Thiết bị hỗ trợ an toàn cho 
người có chấn thương ở 
chân” và được cử tham dự 
“Hội nghị trình diễn công nghệ 
Châu Á” (Tech in Asian) ở 
Singapore  (Hình dưới) 
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    Năm 2017 là một dấu son đáng nhớ trên chặng đường xây dựng và phát triển của nhà trường với nhiều dấu ấn: 
 
 

1. Thành lập Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật: - ĐHĐN trên cơ sở sắp xếp, tổ chức lại Trường Cao đẳng  
    Công nghệ - ĐHĐN và Khoa Sư phạm Kỹ thuật - Trường Đại học Bách khoa-ĐHĐN (QĐ 1749/QĐ-TTg) 
2. Tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 55 năm xây dựng và phát triển Trường Cao đẳng Công nghệ-ĐHĐN (18/11/2017) 
3. Vinh dự đón nhận Huân chương Lao động Hạng Nhì của Chủ tịch Nước trong giai đoạn 2012-2017  

  

7. PGS.TS. Phan Cao Thọ được Thành phố Đà Nẵng   
    vinh danh là “Nhà hoạt động khoa học & công nghệ 
    tiêu biểu giai đoạn 1997-2017”  đặc biệt trong lĩnh  
    vực xây dựng nhân dịp kỷ niệm 20 năm Thành phố 
    Đà Nẵng trực thuộc Trung Ương.  
 

8. Đào tạo 06 chuyên ngành đại học (tại Khoa Công  
    nghệ-ĐHĐN) với quy mô tuyển sinh 352 sinh viên. 
 
 

9. Đại hội Công đoàn Trường Đại học Sư phạm  
    Kỹ thuật lần thứ I nhiệm kỳ 2017- 2022 thành công  
    tốt đẹp (23/12/2017) bầu được BCH gồm 11 đ/c. 
 

10.Triển lãm “Techshow - 2017” được tổ chức     
    thành công giới thiệu được 45 sản phẩm công  
    nghệ tiêu biểu nhân dịp kỷ niệm 55 năm thành lập 
   Trường Cao đẳng Công nghệ - ĐHĐN (1962-2017). 

Năm 2018, phát huy thế mạnh là một cơ sở giáo dục đại học thành viên của ĐHĐN, Trường Đại học Sư phạm Kỹ 
thuật - ĐHĐN sẽ được kế thừa và chia sẻ các nguồn lực chung của ĐHĐN đặc biệt là đội ngũ giảng viên, các nhà 
khoa học có học hàm , học vị giàu kinh nghiệm và trình độ chuyên môn cao đầy tâm huyết của nhà trường và các  
trường thành viên khác của ĐHĐN đến giảng dạy, nghiên cứu khoa học tại nhà trường.  
 
 

Với triết lý “Lấy người học làm trung tâm” và tiêu chí “Chất lượng đào tạo là sống còn”, quyết định sự tồn tại và 
phát triển bền vững của nhà trường, các chương trình đào tạo sẽ tiếp tục được xây dựng và thường xuyên rà soát 
và hoàn thiện theo hướng thực tiễn và hiệu quả theo định hướng nghề nghiệp ứng dụng giúp sinh viên tốt nghiệp 
có đủ những phẩm chất, trình độ và kỹ năng cần thiết, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường lao động 
trong nước và quốc tế, sẵn sàng thích ứng với yêu cầu nhân lực của cách mạng công nghiệp 4.0 cũng như trong 
bối cảnh đất nước đổi mới và hội nhập quốc tế. 
 
 

        “Tự tin, năng động, thực tiễn và sáng tạo là các cam kết của Nhà trường về phẩm chất của 
sinh viên tốt nghiệp trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng 
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Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin - Đại học Đà 
Nẵng (ĐHĐN) có sứ mạng đào tạo nguồn nhân lực chất 
lượng cao, triển khai thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu 
khoa học và chuyển giao công nghệ góp phần vào sự 
phát triển của công nghệ thông tin Việt Nam. Sự kiện nổi 
bật trong năm 2017 là Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm 
Hiệu trưởng và Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng 
Công nghệ Thông tin-ĐHĐN nhiệm kỳ 2017-2022 vào 
ngày 12/12/2017. PGS.TS. Huỳnh Công Pháp đã được 
Giám đốc ĐHĐN ra Quyết định bổ nhiệm giữ trọng trách 
Hiệu trưởng nhà trường (Hình bên - PGS.TS. Ngô Văn 
Dưỡng, Phó Giám đốc ĐHĐN bên phải trao Quyết định 
bổ nhiệm tân Hiệu trưởng) và TS. Cao Xuân Tuấn được 
điều động và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng 
nhà trường (Hình dưới bên trái, thứ nhất từ bên trái).  
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Hình dưới bên trái - Các Phó Giám đốc ĐHĐN (PGS.TS. Ngô Văn Dưỡng thứ hai bên phải qua và PGS.TS. Nguyễn Ngọc Vũ thứ 
nhất bên phải qua) tặng hoa cám ơn TS. Trần Tấn Vinh, nguyên Hiệu trưởng nhà trường. Hình dưới bên phải - GS.TSKH. Bùi 
Văn Ga, nguyên Thứ trưởng Bộ GD&ĐT (thứ hai bên trái qua), GS.TS. Lê Kim Hùng, nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Bách 
khoa - ĐHĐN (thứ nhất bên trái qua) và TS. Lê Tấn Duy, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Phó Giám đốc ĐHĐN tặng hoa chúc 
mừng Ban giám hiệu mới của Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin - ĐHĐN 
 
 
 

  

Năm 2017, vượt qua nhiều khó khăn và thách thức đổi mới GD&ĐT, đặc biệt trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 
4.0 và yêu cầu ngày càng cao về chất lượng của nguồn nhân lực lĩnh vực công nghệ thông tin, nhà trường vẫn tiếp 
nối truyền thống đoàn kết, thống nhất trong toàn thể cán bộ viên chức, giảng viên và học sinh, sinh viên hoàn thành 
tốt nhiệm vụ và mục tiêu đề ra: Công tác đào tạo và kiểm định chất lượng giáo dục tiếp tục cam kết đảm bảo chất 
lượng trong mọi hoạt động, giúp sinh viên tốt nghiệp ra trường có đủ phẩm chất, năng lực và kỹ năng cần thiết để 
có việc làm và thực hiện được ước mơ khởi nghiệp. Hoạt động  khoa học và công nghệ có nhiều khởi sắc với việc 
chủ trì đăng cai nhiều sự kiện hội thảo, hội nghị khoa học quốc gia và quốc tế, tiêu biểu như Hội thảo phát triển đào 
tạo công nghệ thông tin và truyền thông tại Việt Nam (hình bên dưới); Hội nghị khoa học “Công nghệ thông tin và 
ứng dụng trong các lĩnh vực”  (CITA- 2017)... với nhiều công trình nghiên cứu khoa học và công nghệ được công 
bố trên các tạp chí trong và ngoài nước. Về hợp tác quốc tế, trong năm qua, nhà trường tiếp tục triển khai các 
chương trình hợp tác với các trường đại học có uy tín quốc tế như: Đại học Monash (Úc), Đại học Lunghwa (Đài 
Loan), Đại học Bucheon (Hàn Quốc), Đại học Newcastle   (Anh). Đặc biệt nhà trường đã hợp  tác với Đại học Turku 
(Phần Lan)  triển khai dự án nâng cao năng lực đào tạo theo nhu cầu xã hội, tổ chức Hội thảo nhà trường và doanh 
nghiệp và Chương trình “Uơm mầm ý tưởng sáng tạo và khởi nghiệp công nghệ thông tin” (PISI-CIT)… 
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PISI-CIT là chương trình hỗ trợ triển khai các ý tưởng sáng tạo 

và khởi nghiệp trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền 

thông dành cho sinh viên, đặc biệt là nữ sinh ở khu vực Miền 

Trung -Tây Nguyên do Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin - 

ĐHĐN phối hợp với các đối tác quốc tế thuộc Chương trình đối 

tác đổi mới sáng tạo (IPP) được Chính phủ Việt Nam và Phần 

Lan đồng tài trợ,Chương trình nhằm mục đích thúc đẩy tinh 

thần sáng tạo, tư duy năng động, ý tưởng khởi nghiệp giúp sinh 

viên hiện thực hóa giấc mơ kinh doanh phát triển sản phẩm 

sáng tạo …Sự kiện tiêu biểu về khoa học công nghệ năm 2017 

 chính là “Hội thảo Khoa học Quốc gia công nghệ thông tin và ứng dụng trong các lĩnh vực lần thứ 6“ (CITA 2017) 

là diễn đàn dành cho các nhà khoa học trẻ nghiên cứu và ứng dụng công nghệ thông tin trong các lĩnh vực. Hội 

thảo là nơi gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ và thảo luận nhiều vấn đề, định hướng nghiên cứu mới, góp phần thúc đẩy 

phong trào nghiên cứu khoa học công nghệ trong cán bộ giảng viên trẻ của nhà trường nói riêng và của t khu vực 

miền Trung và Tây nguyên nói chung, góp phần thực hiện thắng lợi Chiến lược phát triển công nghệ thông tin 

Quốc gia trước cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 (Hình dưới - Toàn cảnh hội thảo) CITA2017 đã thu hút được 

hơn 150 nhà khoa học, chuyên gia, giảng viên, trong đó có một số đại biểu quốc tế đến từ Nhật Bản và Ấn Độ, 

công bố 50 bài báo khoa học đăng trên Kỷ yếu Hội thảo…(Hình dưới - Hội thảo khoa học quốc gia CITA 2017).  

 

 

Năm 2018, nhà trường tiếp tục tập trung xây dựng đội ngũ giảng viên cơ hữu có trình độ chuyên môn vững vàng, 

thường xuyên được bồi dưỡng nâng cao trình độ đáp ứng yêu cầu ngày càng phát triển của các chuyên ngành 

công nghệ thông tin. Bên cạnh đó, còn có sự tham gia giảng dạy của những giảng viên giàu kinh nghiệm ở các 

trường thành viên khác như: Trường Đại học Bách khoa, Trường Đại học Kinh tế, Trường Đại học Sư phạm và 

Trường Đại học Ngoại ngữ…Công tác cơ sở vật chất sẽ được nhà trường tiếp tục tăng cường đầu tư. Trường 

hiện nay có trụ sở tại Làng ĐHĐN, Phường Hòa Quý, Quận Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng với cơ sở vật 

chất và trang thiết bị dạy học khang trang, hiện đại. Ngoài ra, nhà trường còn được sự hỗ trợ về cơ sở vật chất, 

trang thiết bị đầy đủ, hiện đại của ĐHĐN và các trường thành viên. Mạng cáp quang tốc độ cao được kết nối đến 

tất cả các trường thành viên và Trung tâm Thông tin Học liệu ĐHĐN với hệ thống máy tính cấu hình mạnh là điều 

kiện thuận lợi để nhà trường có thể đào tạo thành công các chuyên ngành về công nghệ thông tin theo tín chỉ . 

Toàn thể cán bộ viên             chức, giảng viên  sẽ phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, tiếp tục 

xây dựng và phát  triển           bền vững nhà trường, đóng góp vào sự phát triển chung của toàn ĐHĐN… 

 
              

 
 

Trong chuỗi hoạt động nhằm thúc đẩy sự phát triển vững chắc của hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp 

tại Việt Nam, cũng như hướng đến mục tiêu biến Đà Nẵng trở thành thành phố khởi nghiệp trong tương lai, từ 

ngày 23-30/9 năm 2017, Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin-ĐHĐN phối hợp với Khoa Công nghệ Thông tin 
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Năm 2017 ghi dấu ấn kỷ niệm 10 năm ngày thành 
lập Phân hiệu ĐHĐN tại Kontum (14/2/2007-
14/2/2017) (Hình bên trên). Trải qua 10 năm xây 
dựng và phát triển, nhà trường đã đạt được những 
thành tựu đáng tự hào: Xây dựng được mô hình đạo 
tạo theo định hướng ứng dụng, đào tạo đa ngành, đa 
cấp, đa lĩnh vực. Số lượng giảng viên có trình độ sau 
đại học tăng nhanh, quy mô tuyển sinh năm sau cao 
hơn năm trước...Đặc biệt, trong năm 2017 cơ sở vật 
chất của UD-CK đã được đầu tư xây dựng mạnh với 
nhiều công trình mới, đa năng như tòa nhà hành 
chính (07 tầng) hiện đại, khang trang, khu giảng 
đường mới (04 tầng), khu ký túc xá mới với nhà đa 
năng đáp ứng được nhu cầu học tập, sinh hoạt cho 
hơn 600 sinh viên. Có thể ghi nhận những dấu ấn nổi 
bật của Phân hiệu Kontum năm 2017 như sau: 
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1. Sôi động với chuỗi sự kiện kỷ niệm 10 năm thành lập 
Phân hiệu ĐHĐN tại Kontum (từ tháng 9/2016-02/2017). 
Tổ chức thành công buổi Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập 
Phân hiệu (18/2/2017) Ghi nhận những cống hiến của 
Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum trong sự nghiệp giáo dục 
đào tạo góp phần phát triển kinh tế xã hội địa phương, 
UBND Tỉnh đã tặng nhà trường bức trướng mang dòng 
chữ “Đoàn kết-Trí tuệ-Đổi mới-Phát triển”; Bộ trưởng Bộ 
Giáo dục và Đào tạo và Giám đốc ĐHĐN đã tặng Bằng 
khen và Giấy khen cho nhiều tập thể và cá nhân nhân dịp 
này (Hình trên). Tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia “Phát 
triển kinh tế - xã hội vùng Tây Nguyên” (17/02/2017) do 
Phân hiệu chủ trì phối hợp với Trường Đại học Kinh tế-
ĐHĐN và Đại học Tây Nguyên công bố 105 báo cáo khoa 
học, tham luận trên nhiều lĩnh vực đóng góp những nghiên 
cứu, giải pháp hữu hiệu cho sự phát triển kinh tế-xã hội 
vùng Tây nguyên (Hình bên bên dưới)... 
2. Họp báo công bố Đề án tuyển sinh - 2017 (29/03/2017) 
3. Chuỗi hoạt động chào mừng “Ngày sách Việt Nam” 
Tỉnh Kontum và giao lưu Ngày hội đọc sách (18/04/2017) 
4. Ký kết Thỏa thuận hợp tác đào tạo và tuyển dụng với 
Công ty Mía đường TTC Attapeu (Lào) (27/04/2017) 
5. Cơ sở vật chất Phân hiệu được đầu tư mạnh mẽ với 
việc khởi công xây dựng nhiều dự án công trình lớn 
6. Tổ chức nhiều chương trình ngoại khóa cho sinnh viên 
7. Khai giảng năm học mới 2017-208 với nhiều sự kiện  
8. Tổ chức Lễ trao bằng tốt nghiệp (đợt II) năm 2017 
9. Lễ kỷ niệm 35 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 
10. Xúc tiến nhiều chương trình hợp tác quốc tế với các 
trường đại học của Pháp, Thái Lan và Đài Loan. 
 
 

Với khát vọng và tầm nhìn vươn xa, Phân hiệu ĐHĐN tại 
Kontum sẽ tiếp tục phát triển nhanh, bền vững trên lộ trình 
trở thành cơ sở giáo dục đại học thành viên của ĐHĐN. 
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Năm 2018, Phân hiệu tiếp tục đoàn kết, nỗ lực, xây 
dựng chiến lược phát triển với tầm nhìn đến năm 2035; 
Tâp trung xây dựng và phát triển mô hình đào tạo theo 
định hướng ứng dụng gắn sát với thực tế và nhu cầu 
doanh nghiệp; Đẩy mạnh hỗ trợ, đào tạo khởi nghiệp 
cho sinh viên; Tăng cường quảng bá học hiệu UD-CK 
với nhiều phương thức đổi mới, sáng tạo; Tiếp tục bồi 
dưỡng và nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên có 
cơ hội đào tạo sau đại học ở cả trong và ngoài nước.... 
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Viện Nghiên cứu & Đào tạo Việt Anh (VN-UK) là một cơ 
sở giáo dục đại học thành viên của Đại học Đà Nẵng, 
phát triển theo định hướng nghiên cứu và giảng dạy 
dựa trên mô hình các trường đại học Vương quốc Anh. 
VN-UK được thành lập theo thỏa thuận hợp tác giữa hai 
Chính phủ Việt Nam và Vương quốc Anh với mục tiêu 
xây dựng VN-UK trở thành một trường đại học đẳng 
cấp quốc tế tại Thành phố Đà Nẵng. Các chương trình 
đào tạo tại VN-UK nhận được sự tư vấn, hỗ trợ toàn 
diện từ các trường đại học hàng đầu của Vương quốc 
Anh như: Aston University, Heriot-Watt University, 
Trinity College...và được giảng dạy 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 VN-UK có nhiều cơ hội học 
chuyển tiếp đến các trường đại học hàng đầu của Anh...  
 
 

VIỆN NGHIÊN CỨU & ĐÀO TẠO VIỆT- ANH 
VN-UK Institute for Research and Excutive Education  

 

  

Năm 2017 ghi dấu ấn của VN-UK với nhiều kết quả 
phát triển toàn diện trên nhiều lĩnh vực: Đào tạo, 
nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, hợp 
tác quốc tế... Các chương trình hợp tác đào tạo tiên 
tiến trong môi trường đẳng cấp quốc tế  đã và đang 
được VN-UK triển khai với mạng lưới đối tác sâu rộng 
mang lại cho sinh viên nhiều cơ hội học tập và nghiên 
cứu tại các đại học hàng đầu của Vương quốc Anh 
như Imperial College of London, Southampton, Leeds, 
Conventry, Nottingham Trent…Nhiều công trình 
nghiên cứu khoa học và công bố quốc tế của VN-UK 
khẳng định hiệu quả trong trong lĩnh vực hợp tác quốc 
tế về giáo dục và đào tạo. Dấu son đáng nhớ là sự kế 
thừa thế hệ lãnh đạo VN-UK trong giai đoạn mới với 
sự kiện TS. Nguyễn Thị Mỹ Hương được bổ nhiệm 
giữ trọng trách trở thành tân Viện trưởng của VN-UK. 
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Năm 2018 sẽ là năm bản lề tập trung nỗ lực để tạo dựng nền tảng phát triển bền vững trong tương lai cho 
VN-UK theo định hướng chiến lược trở thành trường đại học quốc tế Việt - Anh với một môi trường nghiên 
cứu và đào tạo đẳng cấp quốc tế, thừa hưởng và phát huy các yếu tố ưu việt nhất của ccácchương trình tiên 
tiến của nền giáo dục đại học hàng đầu thế giới của Vương quốc Anh nhằm đáp ứng được những yêu cầu 
đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục đại học nước nhà. Đại học quốc tế Việt - Anh đặt mục tiêu sẽ là 
đầu tàu đổi mới về phương pháp giáo dục và nghiên cứu, góp phần đưa giáo dục Việt Nam có thứ hạng cao 
trên các bảng xếp hạng giáo dục đại học ở Châu Á và thế giới.  
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Khoa Y Dược - Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) được thành 
lập theo Quyết định số 1154/QĐ-TCCB ngày 16/3/2007 
của Giám đốc ĐHĐN có nhiệm vụ: Đào tạo nguồn nhân 
lực y tế có trình độ đại học và sau đại học; bồi dưỡng 
chuyên môn cho cán bộ y tế trong các bệnh viện và các 
cơ sở y tế; nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế 
trong lĩnh vực y - dược. Năm 2017 đánh dấu bước phát 
triển mạnh mẽ của Khoa sau chặng đường 10 năm xây 
dựng và phát triển. Khoa đã tuyển sinh 347 sinh viên; 
thiết lập và phát triển quan hệ hợp tác phát triển với hầu 
hết các Bệnh viện hàng đầu trên địa bàn thành phố Đà 
Nẵng (Bệnh viện Đà Nẵng, Bệnh viện C, Bệnh viện Phụ 
sản -  
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sản Nhi, Bệnh viện Ung thư, Bệnh viện Quân Y 17); 
Bệnh viện Thủ Đức, Bệnh viện OTA Nhật Bản... Khai 
trương “Trung tâm Huấn luyện lâm sàng” là nơi thực 
hành thực tập chuyên môn cho sinh viên ngay tại Bệnh 
viện Đà Nẵng (ngày 14/04/2017, hình bên) nhờ đó, sinh 
viên có nhiều điều kiện thuận lợi hơn trong việc học tập 
lâm sàng tại bệnh viện, góp phần nâng cao chất lượng 
trong quá trình đào tạo. Trong năm qua, Khoa đã tiếp tục 
làm sâu rộng các mối quan hệ hợp tác quốc tế với Tổ 
chức Y tế thế giới, Đại học Ludwig - Maxilians (Đức), 
(hàng năm tổ chức các khóa học ngắn hạn tại Đức và 
TP. Hồ Chí Minh cho giảng viên Khoa Y Dược), Đại học 
Nantes (Pháp); Đaị hoc̣ Aston (Anh), Đaị hoc̣ Ubon 
Ratchathani (Thái Lan); Tổ chức Deviemed (Đức)... qua 
đó quảng bá học hiệu, phát triển đôị ngũ, phát huy được 
tiềm năng thế mạnh là đơn vị thành viên của ĐHĐN... 
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Năm 2018, Khoa Y Dược - ĐHĐN sẽ tiếp tục phát huy nội lực, tăng cường nguồn lực, mở rộng quy mô đào tạo, 
đẩy mạnh hợp tác quốc tế,  phấn đấu đến năm 2025 sẽ có đủ năng lực hợp tác ngang tầm với các trường đại học y 
khoa danh tiếng của cả nước và khu vực, từng bước phát triển thành một trung tâm đào tạo y học có uy tín và 
thương hiệu; Tiếp tục củng cố và phát triển các mối quan hệ hợp tác Viện - Trường, tranh thủ mọi sự ủng hộ, hợp 
tác phát triển với các trường, viện, bệnh viện và các đối tác trong và ngoài nước để phát triển bền vững; Định 
hướng xây dựng Trung tâm Y khoa - ĐHĐN có cơ sở vật chất được trang bị hiện đại, kỹ thuật cao, phấn đấu nỗ lực 
vì mục tiêu phát triển Khoa Y Dược - ĐHĐN đến năm 2020 sẽ trở thành Trường Đại học Y Dược – ĐHĐN, là 
Trường Đại học chuyên ngành sức khỏe đa ngành, đa cấp, đa lĩnh vực đáp ứng nhu cầu nhân lực y tế của Khu 
vực miền Trung – Tây Nguyên và cả nước, góp phần bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho nhân dân. 
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Khoa Công nghệ Thông tin và Truyền thông - ĐHĐN 
(SICT) là đơn vị đào tạo và nghiên cứu chuyên sâu về 
các lĩnh vực khoa học công nghệ thông tin và truyền 
thông có sứ mạng đào tạo cung ứng nguồn nhân lực chất 
lượng cao phục vụ cho sự phát triển đất nước đặc biệt 
trong bối cảnh của cách mạng công nghiệp 4.0 (Internet 
of Things - IoT). Với đội ngũ giảng viên và các nhà khoa 
học tâm huyết và có trình độ cao và quan hệ hợp tác sâu 
rộng trong và ngoài nước, Khoa đã không ngừng xây 
dựng và hoàn thiện các chương trình đào tạo đại học 
năm 2017 đã tuyển sinh 237 sinh viên của 03 ngành: 
Ngành Công nghệ Thông tin; Ngành Công nghệ Kỹ thuật 
máy tính và Ngành Quản trị Kinh doanh với cam kết chất 

lượng luôn là tiêu chí hàng đầu trong mọi hoạt động... 

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN & TRUYỀN THÔNG 
    The School of Information and Communication Technology  

 

  

Mặc dù mới thành lập, song với vị thế là đơn vị thành viên của ĐHĐN, SICT đã có những bước khởi đầu rất vững chắc, 
đầu tư trang bị cơ sở vật chất khang trang, hiện đại, thừa hưởng một môi trường học tập năng động, chuyên nghiệp 
cùng những điều kiện thuận lợi về đội ngũ cán bộ giảng viên có chuyên môn, được tiếp thu chương trình đào tạo tiên 
tiến bám sát chuẩn khu vực và quốc tế. Một trong nhiều sự kiện đáng nhớ trong hoạt động khoa học công nghệ của 
SICT trong năm qua chính là Hội thảo Khoa học Quốc gia Công nghệ Thông tin và ứng dụng trong các lĩnh vực lần thứ 
VI (CITA- 2017) được nhà trường chủ trì đăng cai tổ chức thu hút hơn 150 nhà khoa học, chuyên gia và giảng viên 
tham dự với 70 công trình nghiên cứu và bài báo khoa học được công bố (Hình dưới); Hội thảo Khoa học “Công cụ 
đánh giá và giải pháp phát triển các đơn vị đào tạo đại học” trong khuôn khổ  Dự án hỗ trợ phát triển khởi nghiệp trong 
lĩnh vực công nghệ thông tin tại các trường đại học Việt Nam - ERAMUS+... Cũng trong năm qua, SICT cũng vừa khai 
trương Khu Nghiên cứu - Sáng tạo -Thí nghiệm và thực hành hiện đại cho sinh viên với nhiều trang thiết bị được đầu tư 
đồng bộ (Hình 1,2- PGS.TS. Nguyễn Ngọc Vũ, Phó Giám đốc ĐHĐN, TS. Võ Duy Khương, nguyên Phó Chủ tịch UBND 
thành phố, Chủ tịch Hội đồng điều phối khởi nghiệp Đà Nẵng và PGS.TS. Huỳnh Công Pháp, Trưởng Khoa cắt băng 
khai trương). SICT là điểm đến của nhiều dự án, chương trình hỗ trợ đổi mới sáng tạo khởi nghiệp công nghệ thông tin 
mang tầm quốc gia và quốc tế như: Chương trình khoa học và khởi nghiệp Trẻ (Yes-ICT), Dự án phát triển hệ sinh thái 
khởi nghiệp sáng tạo (hợp tác với Vườn ươm và Viện Phát triển Kinh tế xã hội Thành phố Đà Nẵng; Dự án nâng cao 
năng lực đào tạo thông qua hoạt động khởi nghiệp và quan hệ doanh nghiệp hợp tác với 03 đại học Châu Âu và 02 đại 
học Việt Nam... Những thành công bước đầu sẽ chắp cánh cho sự phát triển SICT mạnh mẽ hơn trong năm 2018… 
 
 
Hòa chung vào bầu không khí ấm áp của ngày khai trường, từ những lời phát biểu của PGS. TS. Huỳnh Công Pháp – Trưởng Khoa 
CNTT&TT “Với tư cách là người đứng đầu của Khoa CNTT&TT, và với lương tâm của một Thầy giáo, Thầy cam kết cùng với đội ngũ 
cán bộ, giảng viên của Khoa sẽ cố gắng hết sức mình, sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi và đồng hành cùng các em vượt qua những khó 
khăn thách thức để giúp các em hiện thực được ước mơ của mình và đạt được thành công trong tương lai.”, các em sinh viên và đội 
ngũ cán bộ, giảng viên càng được tiếp thêm động lực , vững vàng niềm tin vào sự phát triển lớn mạnh của Khoa CNTT&TT, góp 
phần vào việc thực hiện thắng lợi Đề án thành lập trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông trong một tương lai không 
xa. 
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KHOA ĐÀO TẠO QUÔC TẾ 
The School of International Education  

 

Khoa Đào tạo Quốc tế (SIE - UD) có sứ mạng tạo ra những cơ hội tiếp cận các chương trình quốc tế, phát triển 
hoài bão và tài năng của sinh viên; Tìm kiếm, kết nối, phát triển các mối quan hệ hợp tác giáo dục và nghiên cứu 
với các trường đại học và các tổ chức nước  ngoài nhằm cung ứng các chương trình đạt chuẩn quốc tế, thực hiện 
chiến lược “là cầu nối” hội nhập và vươn ra thế giới. Năm 2017, SIE-UD đã gặt hái được nhiều thành quả ý nghĩa 
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trong các mảng hoạt động: Liên kết đào tạo quốc tế với điểm 
nhấn là Lễ tốt nghiệp Chương trình liên kết đào tạo Thạc sĩ 
Quản trị kinh doanh cho các học viên tốt nghiệp khóa đầu tiên 
của chương trình liên kết đào tạo giữa ĐHĐN, Đại học 
Sunderland (Vương quốc Anh) và Trường Đại học Quốc tế 
TEG (Singapore) “Thực hiện chiến lược tạo cơ hội cho sinh 
viên du học tại chỗ, từ năm 2005, ĐHĐN và Đại học 
Sunderland đã liên kết đào tạo cử nhân ngành Quản trị Kinh 
doanh, đến năm 2013 là liên kết đào tạo thạc sĩ ngành Quản 
trị Kinh doanh do Đại học Sunderland cấp bằng, đây là cơ hội 
tốt để các bạn được học tập các chương trình của các trường 
đại học danh tiếng trên thế giới với chi phí hợp lý” (PGS.TS 
Nguyễn Ngọc Vũ, Phó Giám đốc ĐHĐN) (Sau 18 tháng của 
khóa học, các học viên đã hoàn tất 10 học phần (với 120 tín 
chỉ) và luận văn thạc sĩ (60 tín chỉ). Các tiêu chuẩn và chất 
lượng của ĐH Sunderland trong giáo dục đã được Cơ quan 
đảm bảo chất lượng Vương quốc Anh khen thưởng vì những 
cách tiếp cận chiến lược nhằm quản lý và cải thiện cơ hội học 
tập của sinh viên, cam kết của Nhà trường với các nhà tuyển 
dụng và các cam kết giảng dạy sáng tạo)...SIE-UD cũng đã 
hợp tác và tham gia dự án phát triển Không gian sáng tạo 
Maker Innovation Space-UD hợp tác với ĐH Arizona (Hoa Kỳ); 
Phối hợp tổ chức Cuộc thi Phụ nữ với các dự án kỹ thuật phục 
vụ cộng đồng (WEPICS-2017) với nhiều đề án khởi nghiệp... 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

Năm 2018, Khoa Đào tạo Quốc tế (SIE - UD) sẽ tiếp tục phát huy tiềm năng, thế mạnh của một đơn vị thành viên 
kế thừa những mối quan hệ hợp tác quốc tế sâu rộng của ĐHĐN để xúc tiến đẩy mạnh kết nối, triển khai các thảo 
thuận hợp tác MOU, MOA mà ĐHĐN đã ký kết với các trường đại học và các tổ chức nước  ngoài, đem đến cho 
cộng đồng xã hội những giá trị đạt chuẩn quốc tế, hiện thực hóa ước mơ và hoài bão chiếm lĩnh tri thức tương lai. 
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KHOA GIÁO DỤC THỂ CHẤT  
  The School of Physical Education  

 

Khoa Giáo dục Thể chất - Đại học Đà Nẵng có sứ mạng đào tạo các môn học giáo dục thể chất cho sinh viên các 

cơ sở  giáo dục đại học thành viên, đào tạo trình độ đại học các chuyên ngành Giáo dục Thể chất  và  triển  khai các 

hoạt động nghiên cứu khoa học.. Khoa có 03 Bộ môn: Lý luận, Điền kinh Thể dục, Thể thao tập thể và Thể thao cá 

nhân với 41 cán bộ viên chức.  Năm 2017 đánh dấu nhiều sự kiện ý nghĩa của Khoa như: Đại hội TDTT sinh viên 

năm 2017 (Hình 2,3,4); Phát triển đội ngũ và cơ sở vật chất mở ngành đào tạo mới; Bổ nhiệm ThS. Võ Đình Hợp, 

Trưởng Khoa kiêm nhiệm Giám đốc Trung tâm Thể thao ĐHĐN (Hình 1); Đầu tư cơ sở vật chất và trang thiết bị 

phục vụ đào tạo giáo dục thể chất và các hoạt động thể thao cho các CLB sinh viên tại các trường thành viên... 

Những thành quả đạt được năm 2017 đem lại niềm tin vững chắc vào sự phát triển mạnh mẽ hơn trong năm 2018. 
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Trung tâm Phát triển Phần mềm ĐHĐN (SDC-UD) đã 
triển khai nhiều hoạt động nghiên cứu phát triển, hợp 
tác chủ trì nhiều dự án, sản phẩm khoa học trong lĩnh 
vực phát triển phần mềm ứng dụng gắn với nhu cầu 
thực tiễn và doanh nghiệp nổi bật nhất là Giải thưởng 
sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam WIPO-2016 với 
sản phẩm UD-Smart Book khẳng định thương hiệu 
SDC. 
 

           

Hình bên - Giám đốc 
ĐHĐN trao Quyết 
định bổ nhiệm 
PGS.TS. Nguyễn 
Ngọc Vũ, Phó Giám 
đốc ĐHĐN kiêm 
nhiệm Giám đốc 
Trung tâm Đào tạo 
Thường xuyên ĐHĐN   
(CCE-UD) kế nhiệm 
PGS.TS. Đoàn Quang 
Vinh đảm nhận chức 
vụ Hiệu trưởng 
Trường Đại học Bách 
khoa-ĐHĐN.  
 

 
 

 
. 

 
 

           

    Năm 2017, Trung tâm Y khoa - ĐHĐN đã bước đầu 
xây dựng được cơ sở vật chất với nhiều trang thiết bị 
đồng bộ, hiện đại (Hình dưới) đáp ứng nhu cầu khám 
chữa bệnh cho nhân dân, đặc biệt là công tác khám 
sức khỏe cho cán bộ viên chức, giảng viên các cơ sỏ 
giáo dục đại học thành viên ĐHĐN, tin tưởng được 
giao phó trách nhiệm khám chữa bệnh cho đối tượng 
bảo hiểm y tế trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; Trong 
năm 2018, Trung tâm Y khoa-ĐHĐN sẽ tiếp tục mở 
rộng hợp tác với các bệnh viên, xây dựng đội ngũ, 
hoàn thiện cơ chế để phát triển nhanh, bền vững. 

 

           

 

Trung tâm Thông tin và Truyền thông ĐHĐN (CIC-
UD) sau 01 năm thành lập đã hoàn thành tốt nhiệm 
vụ: Phát hành 04 bản tin định kỳ (Newsletter số 
1,2,3,4 năm 2017); Phát hành Brochure UD-2017; 
Phát hành Báo cáo Thường niên - Anual Report 
UD-2016, 2017...Tham mưu tổ chức thành công 
“Họp báo ĐHĐN năm học 2016-2017” (Hình dưới). 
. 

 
 

            CÁC TRUNG TÂM TRỰC THUỘC - MỘT NĂM ĐẦY HỨNG KHỞI 

           

Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục ĐHĐN (CEA-
UD) trong năm 2017 tiếp tục đẩy mạnh thực thi sứ mệnh 
đánh giá kiểm định các cơ sở giáo dục đại học của khu 
vực miền Trung-Tây Nguyên và cả nước, tiêu biểu như: 
Hoàn thành các đợt đánh giá kiểm định giáo dục các 
Trường Đại học Quy Nhơn (Hình trên), Trường Đại học 
Quảng Bình cùng nhiều trường đại học khác sẽ được 
tiếp tục thực hiện trong năm 2018 góp phần hiệu quả vào 
việc nâng cao chất lượng cơ sở giáo dục đại học Việt 
Nam, hội nhập với khu vực và thế giới, qua đó góp phần 
quảng bá học hiệu, danh tiếng của ĐHĐN. 
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http://www.dct.udn.vn/TinTuc/797/1/Giang-vien-Truong-Cao-dang-Cong-nghe-tham-du-Tap-huan-lan-toa-giai-doan-3-cua-Du-an-CDIO.aspx
http://www.dct.udn.vn/TinTuc/797/1/Giang-vien-Truong-Cao-dang-Cong-nghe-tham-du-Tap-huan-lan-toa-giai-doan-3-cua-Du-an-CDIO.aspx
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ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG 
 

 

 
 
 

      VƯƠN ĐẾN TẦM CAO 
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   ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG 
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Sự quan tâm, chỉ đạo đặc biệt của Chính phủ và sự hỗ trợ, phối hợp hiệu quả của các Bộ ngành, địa phương   
là động lực quan trọng thúc đẩy sự phát triển nhanh và bền vững cho Đại học Đà Nẵng  
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Ngày 02/11/2017, tại Trụ sở 
Chính Phủ, Thủ tướng 
Nguyễn Xuân Phúc đã chủ 
trì cuộc họp Thường trực 
Chính phủ và lãnh đạo các 
đại học quốc gia (Hà Nội, 
thành phố Hồ Chí Minh) và 
Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) về 
cơ chế, chính sách đặc thù 
để phát triển trở thành các 
trung tâm đào tạo, nghiên 
cứu uy tín trong nước và 
quốc tế (Hình bên)  

   

Những nội dung kết luận của Thủ tướng tại cuộc họp (Theo Thông báo số 542/TB-VPCP ngày 22/11/2017) 
 
 
 

1. Các Đại học quốc gia Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) có vai trò trọng yếu trong 
hệ thống giáo dục và đào tạo cần phải đi tiên phong trong đổi mới, sáng tạo nâng cao chất lượng giáo dục đại 
học góp phần đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng nhu cầu đào tạo nhân lực cho đất nước, 
trước hết cho ba vùng theo yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, góp phần phát triển bền vững đất 
nước. Để tương xứng với vị trí, vai trò nêu trên, Chính phủ và các bộ, ngành, địa phương tiếp tục tạo điều kiện, 
ưu tiên phát triển ba đại học này thành các trung tâm đào tạo, nghiên cứu uy tín trong nước và khu vực, được 
vào bảng xếp hạng các trường đại học của thế giới. Các đại học này cần không ngừng vươn lên đổi mới sáng 
tạo với khát vọng và quyết tâm cao nhất để xứng đáng với vai trò, vị trí trong hệ thống các trường đại học của 
Việt nam. 
 

2. Chính phủ tâọ trung phát triển Đại học Quốc gia Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và ĐHĐN thành ba đô thi đại 
học chất lượng cao của quốc gia tại ba miền Bắc, Trung, Nam. Cùng với ba đại học này, trong các đô thị đại học 
còn có các trường đại học có năng lực hợp tác quốc tế, các trường đại học cần di dời ra các vùng nội đô, các 
trường đại học của các nhà đầu tư nước ngoài hoặc phân hiệu của các trường đại học nước ngoài, các trường 
đại học hình thành trên cơ sở hợp tác quốc tế. 
 

3. Rà soát ngay các quy hoạch, tập trung nguồn lực để hoàn thành dứt điểm giải phóng mặt bằng, tái định cư, 
xây dựng các công trình thiết yếu, đề xuất sử dụng nguồn vốn dự phòng đầu tư công trung hạn 2016-2020 để hỗ 
trợ công việc này 
4. Về các kiến nghị của ĐHĐN: Đồng ý về nguyên tắc để ĐHĐN áp dụng các cơ chế tương tự hai đại học quốc 
gia, giao Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan xem xét, giải quyết cụ thể, trường 
hợp vượt thẩm quyền, báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Đồng ý thành lập Trường Đại học Công nghệ Thông tin và 
Truyền thông Việt-Hàn thuộc ĐHĐN trên cơ sở Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin hữu nghị Việt-Hàn, 
Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin và một số đơn vị khác của ĐHĐN… 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

CHÍNH PHỦ QUAN TÂM CHỈ ĐẠO ĐỂ PHÁT TRIỂN CÁC ĐẠI HỌC QUỐC GIA (HÀ NỘI,  
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH) VÀ ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRỞ THÀNH CÁC TRUNG TÂM  

ĐÀO TẠO, NGHIÊN CỨU CÓ UY TÍN TRONG NƯỚC VÀ QUỐC TẾ 

 
 

 
 

▪ Đồng ý về chủ trương vay ODA khoảng 300 triệu USD từ tổ chức tài chính quốc té để đầu tư xây dựng một 
số công trình trọng điểm, cấp bách cho ba khu đô thị đại học. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối 
hợp với Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia Hồ Chí Minh, 
Đại học Đà Nẵng và các cơ quan liên quan thống nhất, đề xuất phương án cụ thể theo yêu cầu cấp bách 
của nhà trường, báo cáo Thủ tướng Chính phủ quyết định.  

▪ Giao Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan hướng dẫn các đại học này xây 
dựng các Đề án phát triển, tái cấu trúc ba đại học này thành các đại học lớn mang tầm quốc tế, trong đó, 
xác định rõ sứ mạng, tầm nhìn, mục tiêu toàn diện về phát triển đào tạo, khoa học công nghệ, xếp hạng 
quốc tế, bảo đảm phù hợp với quy hoạch mạng lưới các trường đại học, đẩy mạnh xã hội hóa, tăng cường 
hợp tác với các doanh nghiệp, hợp tác quốc tế nhằm thu hút các nguồn lực cho công tác giáo dục, đào tạo 
và nghiên cứu khoa học.  

▪ Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Quảng Nam, Bình Dương 
có các chính sách hỗ trợ thiết thực, cụ thể về vốn, đầu tư xây dựng một số công trình công cộng như ký túc 
xá, hệ thống xe buýt nội bộ, trung tâm thể dục thể thao… trong các đô thị đại học trên địa bàn quản lý.  

▪ Đồng ý các đại học này được lập các dự án hợp tác công-tư (PPP) để xây dựng các công trình hạ tầng          
cần thiết trong khu đô thị đại học, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

www.udn.vn 

 

http://www.udn.vn/


  

 

 

                                  
 
                      
 
 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
  
 

  
 
 
 
 

51 
 
 

   ANNUAL REPORT UD - 2017 

1. Hoàn thiện quy hoạch lại mạng lưới cơ sở giáo dục đại học 
(GDĐH) và cơ sở đào tạo giáo viên, khuyến khích phát triển/thành 
lập mới các trường đại học ngoài công lập hoạt động không vì lợi 
nhuận; tăng cường sử dụng các công cụ quản lý nhà nước như 
công khai, minh bạch thông tin về điều kiện đảm bảo chất lượng, 
kết quả đầu ra, kiểm định chất lượng giáo dục để định hướng đầu 
tư và tổ chức, sắp xếp lại các cơ sở trong hệ thống cho phù hợp 
với nhu cầu phát triển nguồn nhân lực của đất nước.  

 

2. Hoàn thiện hệ thống các quy định pháp luật, tạo hành lang pháp 
lý đẩy mạnh thực hiện tự chủ đại học; tạo điều kiện cho các cơ sở 
đào tạo phát huy sự năng động, sáng tạo để nâng cao chất lượng 
đào tạo; thành lập Hội đồng trường trong toàn hệ thống; hoàn 
thiện các chuẩn chất lượng đối với GDĐH làm căn cứ để các cơ 
sở đào tạo thực hiện tự chủ, cơ quan có thẩm quyền quản lý, xã 
hội và người học giám sát. 

 

3. Tiếp tục phát huy hiệu quả của các chương trình đào tạo chất lượng cao, đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa 
học, gắn đào tạo với nhu cầu của thị trường để nâng cao tỷ lệ có việc làm cho sinh viên tốt nghiệp. 

4. Hoàn thành việc xây dựng chuẩn giảng viên và cán bộ quản lý để đào tạo, bồi dưỡng, đáp ứng yêu cầu đào tạo 
chất lượng cao và quản trị GDĐH hiệu quả trong điều kiện tự chủ đại học và hội nhập quốc tế. 

 
5. Tăng cường công tác dự báo nhu cầu nhân lực, phát triển các ngành nghề đào tạo phù hợp với yêu cầu của thị 
trường lao động, thực hiện liên thông giữa giáo dục nghề nghiệp và GDĐH để thúc đẩy phân luồng; tăng cường cơ 
sở vật chất, đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong dạy, học và quản lý giáo dục; nâng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ, 
đặc biệt là tiếng Anh, mở rộng hội nhập quốc tế trong GDĐH. 

 
6. Đẩy mạnh kiểm định chất lượng các cơ sở đào tạo, các chương trình đào tạo, khuyến khích kiểm định theo các 
tiêu chuẩn của khu vực và quốc tế, tăng cường công tác tự đánh giá, đánh giá ngoài để cải tiến nâng cao chất lượng 
giáo dục và đào tạo. 

. 

 

 

 

▪ Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) hiện có 13 cơ sở giáo dục đại học thành viên, đơn vị trực thuộc (trường đại 
học, cao đẳng, viện, phân hiệu, khoa trực thuộc…)/235 trường đại học, học viện thuộc Bộ Giáo dục và 
Đào tạo (gồm 170 trường công lập, 60 trường ngoài công lập, 05 trường có 100% vốn nước ngoài, 37 
viện nghiên cứu khoa học được đào tạo trình độ tiến sĩ)  

▪ Tổng số giảng viên ĐHĐN hiện có: …..giảng viên, trong đó có ……GS, ….PGS,…..TSKH và TS, 
     tỷ lệ giảng viên có trình độ tiến sĩ là …..(….%) so với cả nước hiện có 72.792 giảng viên, trong đó  
     giảng viên có trình độ tiến sĩ là 16.514 người (chiếm tỷ lệ 21,4%). 
▪ 01/04 trường đại học của cả nước đạt chuẩn kiểm định chất lượng Châu Âu (HECERES) 
▪ 05 chương trình đào tạo đạt chuẩn kiểm định giáo dục quốc tế (CTI và AUN-QA)  
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MỤC TIÊU CƠ BẢN TRONG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN  
ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG GIAI ĐOẠN TỪ NAY ĐẾN 2025, TẦM NHÌN ĐẾN 2035 

 

 

 

  Mục tiêu chung: 
 
 

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

 biểu mang tầm vóc quốc gia và quốc tế. 
 

 

 

 

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

 học bao gồm nhiều trường đại học và các đơn vị thành viên dựa trên một mô hình quản  

 trị đại học tiên tiến; tạo ra môi trường học tập, nghiên cứu năng động, sáng tạo nhằm    

 đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; đủ  

 sức giải quyết tất cả các vấn đề chuyên ngành và đa ngành đặt ra trong thực tế, tạo  

 động lực phát triển bền vững cho khu vực; là cầu nối quan trọng trong hợp tác quốc tế  

 để hỗ trợ quá trình hội nhập toàn diện của khu vực trong quá trình toàn cầu hóa. 
 

  Mục tiêu cụ thể: 
 

▪ 2017: Hoàn thiện mạng lưới các tổ chức khoa học công nghệ gồm các trung tâm, các  

                     nhóm nghiên cứu giảng dạy và viện nghiên cứu bên cạnh các khoa để triển khai  

                     nhiệm vụ nghiên cứuvà chuyển giao công nghệ. 

▪ 2018: Hoạt động hợp tác quốc tế phải thực sự trở thành động lực quan trọng góp phần  

                     hội nhập quốc tế sâu rộng và toàn diện. Tất cả các khoa phải có chương trình,  

                     dự án hợp tác quốc tế cụ thể. 

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

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

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

▪ 2020: Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện, xây dựng đề án nâng cấp Viện Nghiên cứu và  

                     Đào tạo Việt-Anh thành Trường Đại học Quốc tế Việt-Anh, trình Bộ Giáo dục  

                     và Đào tạo, các cấp thẩm quyền và Chính phủ phê duyệt.  

                     ĐHĐN phải được xếp trong nhóm 10 trường đại học hàng đầu của Việt Nam  

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

                     khu vực Đông Nam Á và nhóm 500 trường đại học hàng đầu Châu Á). 

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

                     đầu của Đông Nam Á và nhóm 200 trường đại học hàng đầu của Châu Á. 
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Theo Kế hoạch số 4128/ĐHĐN ngày 08/12/2017 về việc triển khai thực hiện các Kết luận của Thủ 
tướng Chính phủ, Giám đốc ĐHĐN yêu cầu các cá nhân, tập thể được phân công nhiệm vụ cần chủ 
động, tích cực phối hợp để triển khai các công việc được giao, đúng thời hạn như sau:  
 
 

A. Chiến lược phát triển ĐHĐN và thực hiện cơ chế tương tự như đại học quốc gia 
 

Hoàn thành và ban hành Chiến lược phát triển ĐHĐN đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2035 (rà 
soát lại các nhiệm vụ chung, các chỉ tiêu về đội ngũ cán bộ, đào tạo, NCKH, kiểm định chất lượng... đã 
nêu trong Thông báo số 149/TB-VPCP ngày 21/3/2017 và Thông báo số 542/TB-VPCP ngày 
22/11/2017 để bổ sung). 
 
 

Triển khai cơ chế tương tự như đại học quốc gia: Các đơn vị rà soát theo chức năng, nhiệm vụ giữa 
quyền của ĐHĐN hiện nay với cơ chế các ĐHQG để tham mưu, đề xuất những nội dung cần phải bổ 
sung và triển khai trong thời gian đến.  
 

B. Phát triển khu đô thị đại học  
 

Rà soát và lập đồ án điều chỉnh quy hoạch ( bao gồm quy hoạch sử dụng đất) phù hợp với Chiến lược 
phát triển của ĐHĐN và tình hình thực tế trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.  
 

Xây dựng các dự án về đền bù, giải tỏa, tái định cư, bao gồm việc phối hợp với UBND thành phố Đà 
Nẵng và tỉnh Quảng Nam xây dựng khung chính sách bồi thường, giải phóng mặt bằng.  
 

Xây dựng Đề án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng; Đề án đầu tư xây dựng các công trình chính của Đô 
thị ĐHĐN. 
 

Xây dựng các dự án phát triển cơ sở vật chất đảm bảo phục vụ giảng dạy và nghiên cứu hiện nay và 
tương lai (bằng nguồn ngân sách Nhà nước, ODA, xã hội hóa). 
 

Xây dựng các dự án kêu gọi xã hội hóa, hợp tác công tư (TPP).  
 
C. Tái cấu trúc ĐHĐN bao gồm thành lập các cơ sở giáo dục đại học thành viên, đơn vị trực thuộc mới  
 

Tham mưu hoàn thiện đề án thành lâp Trường Đại học Công nghệ Thông tin & Truyền thông Việt - Hàn 
thuộc ĐHĐN theo chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo.  
 

Xây dựng đề án tái cấu trúc ĐHĐN (Xây dựng đề án tổ chức sắp xếp lại, thành lập các đơn vị mới) theo 
hướng Đại học nghiên cứu (hạn chế các ngành đào tạo, các đơn vị trùng lắp cấu trúc, tăng thêm các 
ngành đào tạo phù hợp với Cách mạng Công nghệ 4.0.  
 

 

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN KẾT LUẬN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 
 Theo Thông báo số 149/TB-VPCP (21/03/2017)và Thông báo số 542/TB-VPCP  (22/11/2017) 
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Nhóm giải pháp 1: Qui hoạch lại mạng lưới các cơ sở giáo dục đại học thành viên, đơn vị trực thuộc 

▪ Đến năm 2030 sẽ hoàn thiện mạng lưới các trường đại học thành viên của ĐHĐN bao gồm: 

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

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

thông, trường Đại học Y-Dược, trường Đại học Quốc tế, Trường Đại học Khoa học và Phân hiệu 

ĐHĐN tại Kontum.  

▪ Hình thành mạng lưới các Viện nghiên cứu, Trung tâm nghiên cứu và chuyển giao công nghệ đủ 

sức giải quyết các vấn đề của khu vực, quốc gia và đóng góp tích cực vào sự phát triển tri thức 

của nhân loại. 

▪ Xây dựng qui hoạch tổng thể ĐHĐN và các cơ sở giáo dục đại học thành viên. 
 

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

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

bộ tiêu chí phân loại trường đại học.  

▪ Tập trung phát triển nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và quan hệ doanh nghiệp.  

▪ Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ.  

▪ Phát triển các nguồn lực phục vụ nghiên cứu và học tập.  

▪ Phát triển mạnh mẽ hơn nữa mối quan hệ giữa ĐHĐN và Thành phố Đà Nẵng.  
 

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

▪ Thực hiện thường xuyên công tác đánh giá nội bộ.  

▪ Tham gia kiểm định chất lượng cấp quốc giavà quốc tế.  
 

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

▪ Đẩy mạnh hoạt động hợp tác quốc tế. 

▪ Tăng cường năng lực ngoại ngữ cho đội ngũ cán bộ và sinh viên.  

▪ Đẩy mạnh các chương trình đào tạo quốc tế.  

▪ Phát triển các chương trình trao đổi sinh viên quốc tế.  
 

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

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

nâng cao hiệu quả công tác. 

▪ Kiện toàn, đổi mới và hoàn chỉnh mô hình ĐHĐN và các cơ sở giáo dục đại học thành viên, định 

hướng quản trị đại học theo tiêu chuẩn quốc tế. 

▪ Triển khai áp dụng tiêu chuẩn ISO trong quản lý hoạt động trường đại học.  

▪ Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý.  

▪ Xây dựng cơ chế phối hợp và chia sẻ nguồn lực trong toàn ĐHĐN.  

▪ Thực hiện tự chủ về tài chính.  

▪ Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý, cán bộ nguồn 

trong diện quy hoạch.  
 

Nhóm giải pháp 6:  Phát triển cơ sở vật chất 

▪ Phát triển cơ sở vật chất và trang thiết bị mang tính hiện đại, đồng bộ và phù hợp với định 

hướng phát triển về đào tạo và nghiên cứu khoa học. 

▪ Hoàn thiện các phòng học đạt tiêu chuẩn.  

▪ Hoàn thiện hệ thống các phòng thí nghiệm phục vụ nghiên cứu và đào tạo. 

▪ Xây dựng mới và hoàn thiện hệ thống ký túc xá phục vụ sinh viên. 

▪ Xúc tiến triển khai Dự án Đô thị ĐHĐN.  

 

 

 

 

CÁC NHÓM GIẢI PHÁP THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG 
GIAI ĐOẠN TỪ NAY ĐẾN NĂM 2025, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2035 
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1. Đảm bảo cơ cấu tổ chức, quản trị trường theo Điều lệ trường đại học. Thành lập mới các cơ 
sở giáo dục đại học thành viên 

      Phát huy vai trò của Hội đồng ĐHĐN và Hội đồng các trường. Thành lập Trường Đại học Sư phạm 
Kỹ thuật và Trường Đại học Công nghệ Thông tin & Truyền thông trên cơ sở sắp xếp, cấu trúc lại các 
đơn vị trực thuộc trong ĐHĐN. Nâng cao chất lượng quản trị đại học, đẩy mạnh mọi mặt hoạt động để 
thực hiện các mục tiêu theo Nghị quyết Đảng bộ ĐHĐN lần thứ V (nhiệm kỳ 2015-2020) và định hướng 
phát triển của Chính phủ và Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

2. Công tác đào tạo  

     Tiếp tục hoàn thiện hệ thống văn bản quản lý đào tạo; Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin 
trong công tác quản lý đào tạo. Đa dạng hóa các hệ đào tạo; Giữ ổn định chỉ tiêu đại học; tăng dần chỉ 
tiêu đào tạo sau đại học. Đổi mới chương trình, phương pháp dạy học. Thực hiện nhiều giải pháp để 
nâng cao trình độ ngoại ngữ và tin học cho sinh viên tốt nghiệp; Chuẩn hóa việc thi, đánh giá trình độ 
tiếng Anh, tin học theo chuẩn quốc gia; Mở rộng địa điểm liên kết, đặt lớp đào tạo Sau đại học, vừa học 
vừa làm tại các địa phương. Tăng cường thu hút người nước ngoài vào học tại các cơ sở giáo dục đại 
học thành viên của ĐHĐN. 

3. Công tác đảm báo chất lượng giáo dục  

       Kiểm định chất lượng các chương trình đào tạo theo Tiêu chuẩn Việt Nam và Tiêu chuẩn AUN-
QA. Xây dựng cơ sở dữ liệu, hệ thống quản lý đảm bảo chất lượng qua mạng để tham gia xếp hạng 
trường đại học trong nước và quốc tế.  

4. Công tác khoa học và công nghệ 

      Ban hành các quy định chung trong toàn ĐHĐN về hỗ trợ kinh phí cho các bài báo đăng trên tạp 
chí trong danh mục ISI. Xây dựng các chế độ đãi ngộ đặc biệt cho các cán bộ khoa học và công nghệ 
được giao chủ trì thực hiện các nhiệm vụ khoa học công nghệ quốc gia và quốc tế. 

Đổi mới tổ chức, cơ chế quản lý hoạt động khoa học và công nghệ phù hợp với yêu cầu phát triển kinh 
tế xã hội, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế theo cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm; triển khai hiệu 
quả Quỹ phát triển khoa học và công nghệ ĐHĐN. Tăng cường tiềm lực cơ sở vật chất, năng lực đội 
ngũ khoa học và công nghệ. Đầu tư phát triển các lĩnh vực nghiên cứu theo định hướng ưu tiên của 
quốc gia, các tỉnh khu vực miền Trung-Tây Nguyên, Thành phố Đà Nẵng và thế mạnh của ĐHĐN. 
Tham mưu nghiên cứu xây dựng ban hành quy chế trao đổi cán bộ giữa đại học và doanh nghiệp. 

5. Công tác tổ chức cán bộ 

     Đổi mới và hoàn thiện mô hình quản trị đại học. Tăng cường vai trò của các cơ sở giáo dục đại học 
thành viên  trong việc quản lý toàn diện các hoạt động nhà trường, ĐHĐN đóng vai trò giám sát, định 
hướng. Từng bước lựa chọn phương án thích hợp để xây dựng các trường đại học thành viên phát 
triển theo mô hình trường đại học tự chủ. Phát triển các mô hình theo hướng nâng cao chất lượng, 
trong đó có vai trò của Hội đồng ĐHĐN, Hội đồng trường, Hội đồng Khoa học và Đào tạo; phát huy vai 
trò các Văn phòng, Ban (cấp ĐHĐN), phòng (cấp trường, Viện và khoa trực thuộc ĐHĐN). 

      Chuẩn hóa đội ngũ cán bộ giảng dạy theo các tiêu chuẩn của các trường đại học hàng đầu trong 
nước và khu vực. Hoàn thành quy chế tổ chức và hoạt động tất cả các đơn vị trực thuộc ĐHĐN làm cơ 
sở pháp lý để tổ chức thực hiện. 

 

6. Công tác cơ sở vật chất  

      Tập trung nhân lực và phối hợp tốt với Bộ Giáo dục và Đào tạo để đẩy nhanh tiến độ các dự án đã 
được phê duyệt đầu tư, đặc biệt đẩy nhanh tiến độ triển khai xây dựng Đô thị ĐHĐN theo kết luận của 
Thủ tướng Chính phủ. 

      Tiếp tục tìm kiếm, huy động các nguồn đầu tư, đặc biệt từ các doanh nghiệp để tăng cường cơ sở 
vật chất phục vụ đào tạo và nghiên cứu. Tăng cường công tác kiểm tra khai thác sử dụng cơ sở vật 
chất nhằm đạt được hiệu quả đầu tư cao nhất. 

 

 
 

PHƯƠNG HƯỚNG  VÀ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM  
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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 596 202 377 2 42 159 232 145 3 57 

Trường ĐHKT 387 213 272 4 20 75 184 85 2 41 

Trường ĐHSP 373 196 247 1 17 81 181 77 4 30 

Trường ĐHNN 303 244 214 0 8 31 178 76 2 16 

Trường ĐHSPKT 216 88 116 0 2 22 104 59 1 30 

Trường CĐCNTT 70 41 36 0 1 2 29 27 0 12 

Phân hiệu Kontum 93 63 64 0 1 4 55 28 2 4 

Khoa Y Dược 61 29 43 0 2 7 22 27 2 3 

Cơ quan ĐHĐN  

(các VP,Ban, TrT) 

267 117 93 2 9 33 97 111 0 26 

Tổng 2366 1193 1462 9   102          414 1082 635 16 219 

 

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 377 96 2 42 158 41,91 195 51,72 24 6,37 

Trường ĐHKT 272 141 4 20 75 27,57 173 63,60 17 6,25 

Trường ĐHSP 247 127 1 17 80 32,39 156 63,16 11 4,45 

Trường ĐHNN 214 188 0 8 31 14,49 155 72,43 26 12,15 

Trường ĐHSPKT 116 51 0 2 21 18,10 77 66,38 18 15,52 

Trường CDCNTT 36 27 0 1 2 5,56 23 63,89 11 30,56 

Phân hiệu Kontum 64 39 0 1 4 6,25 48 75,00 10 15,62 

Khoa Y Dược 43 14 0 2 7 16,28 19 44,19 17 39,53 

Cơ quan ĐHĐN  

(các VP,Ban, Tr.tâm) 
93 19 2 9 32 34,41 44 47,31 17 18,28 

Tổng 1462 695 9   102         410 28,04 890 60,88 151 10,33 
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Phụ lục 1c - Số liệu giảng viên, giảng viên quốc tế  
 

 

STT Chỉ số 
Số liệu 

(toàn thời gian) 
Chú thích 

1 

Số lượng giảng viên  
quốc tế giảng daỵ,  

nghiên cứu tại ĐHĐN 
 (từ 03 tháng trở lên) 

38 
Số lượng GV quốc tế là những người 

trực tiếp tham gia giảng dạy đại học hoặc 
làm công tác nghiên cứu tại đơn vị ít nhất 
03 tháng trong năm học vừa qua 

2 

Số lượng giảng viên  
quốc tế thỉnh giảng  

tại ĐHĐN 

(từ 03 tháng trở lên) 

03 

GV quốc tế từ một cơ sở giáo dục ở 
nước ngoài được mời tham gia giảng dạy 
đại học hoặc làm công tác nghiên cứu tại 
đơn vị ít nhất 03 tháng trong năm học 
vừa qua 

4 

Số lượng giảng viên quốc 
tế giảng daỵ, nghiên cứu tại 

ĐHĐN có trình độ tiến sĩ  

(từ 03 tháng trở lên) 

07 

Số lượng GV quốc tế đạt trình độ tiến 
sĩ hoặc bằng cấp tương đương là những 
người trực tiếp tham gia giảng dạy đại 
học hoặc làm công tác nghiên cứu tại 
đơn vị ít nhất 03 tháng trong năm học 
vừa qua 

5 
Số giảng viên 

có trình độ tiến sĩ 
417 

Số lượng giảng viên làm việc tại đơn 
vị (bao gồm trong nước và quốc tế) đạt 
trình độ tiến sĩ hoặc bằng cấp tương 
đương trong năm học vừa qua 

6 Tổng số giảng viên 
1500 

 

Tổng số giảng viên (bao gồm trong 
nước và quốc tế) là những người trực 
tiếp tham gia giảng dạy đại học hoặc làm 
công tác nghiên cứu tại đơn vị. Bao gồm 
cả các cấp quản lý, đọc giả (reader), nhà 
nghiên cứu (researcher) là những người 
có tham gia giảng dạy, hoặc nghiên cứu, 
nghiên cứu sinh sau tiến sĩ. Trừ các trợ 
giảng nghiên cứu (research assistant), 
nghiên cứu sinh, giảng viên về hưu, kỹ 
thuật viên phòng thí nghiệm hoặc nhân 
viên vận hành thiết bị 
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       Phụ lục 1d - Biểu đồ phát triển trình độ giảng viên 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tỷ lệ trình độ giảng viên 
ĐHĐN 
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 Phụ lục 2a - Danh sách Nhà giáo ưu tú năm 2017 
 
 
 

 HỌ VÀ TÊN TRƯỜNG/ĐƠN VỊ 

1 GS.TSKH. Bùi Văn Ga Trường Đại học Bách khoa 

2 PGS.TS. Lê Thành Bắc Cơ quan Đại học Đà Nẵng  

3 PGS.TS. Nguyễn Ngọc  Chinh Trường Đại học Ngoại ngữ  

4 PGS.TS. Dương Quốc Cường Trường Đại học Ngoại ngữ 

5 PGS.TS. Ngô Văn  Dưỡng Cơ quan Đại học Đà Nẵng 

6 PGS.TS. Phan Văn  Hoà Trường Đại học Ngoại ngữ  

7 PGS.TS. Lưu Quý  Khương Trường Đại học Ngoại ngữ 

8 GS.TS. Nguyễn Trường Sơn Trường Đại học Kinh tế  

9 PGS.TS. Ngô Hà  Tấn Trường Đại học Kinh tế  

10 PGS.TS. Phan Cao  Thọ Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật 

11 PGS.TS. Trần Thanh Hải Tùng Cơ quan Đại học Đà Nẵng 

12 PGS.TS. Lưu  Trang  Trường Đại học Sư phạm  

13 PGS.TS. Đinh Thành  Việt  Cơ quan Đại học Đà Nẵng 

14 PGS.TS. Đoàn Quang  Vinh  Trường Đại học Bách khoa  
 
 

 
(Danh sách gồm 14 người) 
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 Phụ lục 2b - Danh sách Tân Phó Giáo sư năm 2017 
 
 
 

 HỌ VÀ TÊN TRƯỜNG/ĐƠN VỊ - NGÀNH 

1 Trần Ngọc Ánh Trường Đại học Kinh tế      - Triết học 

2 Lưu Đức  Bình Trường Đại học Bách khoa - Cơ khí 

3 Nguyễn Chí Công Trường Đại học Bách khoa - Thủy lợi 

4 Lê Tiến Dũng Trường Đại học Bách khoa - Tự động hóa 

5 Nguyễn Hồng Hải Trường Đại học Bách khoa - Giao thông vận tải 

6 Nguyễn Thị Diệu Hằng Trường Đại học Bách khoa - Hóa học 

7 Ngô Minh  Hiền Trường Đại học Sư phạm    - Văn học 

8 Ngưyễn Hữu  Hiếu Trường Đại học Bách khoa  - Điện 

9 Nguyễn Văn  Hiếu Trường Đại học Sư phạm    - Vật lý 

10 Nguyễn Thị Quỳnh  Hoa Trường Đại học Ngoại ngữ  - Ngôn ngữ học 

11 Giang Thị Kim Liên Cơ quan Đại học Đà Nẵng   - Hóa học 

12 Bùi Trọng Ngoãn Trường Đại học Sư phạm    - Ngôn ngữ học 

13 Trần Hữu Phúc Trường Đại học Ngoại ngữ  - Ngôn ngữ học 

14 Trần Văn Sáng Trường Đại học Sư phạm    - Ngôn ngữ học 

15 Trần Thanh Sơn Trường Đại học Bách khoa - Cơ khí 

16 Trương Công Quỳnh Trường Đại học Sư phạm    - Toán học 

17 Phạm Thị Kim  Thoa  Trường Đại học Bách khoa - Lâm nghiệp 

18 Đặng Công  Thuật Trường Đại học Bách khoa - Xây dựng 

19 Phan Quý Trà Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Cơ khí 

20 Trương Hữu  Trì Trường Đại học Bách khoa - Hóa học 

21 Bùi Thị Minh Tú Trường Đại học Bách khoa - Điện tử 
 

 
(Danh sách gồm 21 người) 
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 Phụ lục 2c - Danh sách Tân Tiến sĩ năm 2017 
 
 

STT HỌ VÀ TÊN KHOA/ĐƠN VỊ TRƯỜNG NƯỚC 

1 Huỳnh Ngọc  Thọ  Khoa CNTT ĐHBK Pháp 

2 Cao Xuân  Tuấn  Phó Hiệu trưởng     CĐCNTT Việt Nam  

3 Hoàng Trọng  Lâm  Khoa XDCĐ  ĐHBK Nhật Bản  

4 Phan Đình  Chung  Khoa Điện  ĐHBK Nhật Bản  

5 Phạm Quốc  Thái  Khoa CKGT  ĐHBK Nhật Bản  

6 Mạc Thị Hà  Thanh  Khoa Hoá  ĐHBK Úc  

7 Đặng Quang  Hải  Khoa Môi trường  ĐHBK Úc 

8  Võ Quang  Sơn  Khoa Điện  ĐHBK  Đài Loan 

9  Lê Văn  Thảo  Khoa XD TL-TĐ  ĐHBK  Pháp  

10  Võ Như  Thành  Khoa Cơ khí  ĐHBK  Nhật Bản  

11 Ngô Thái Bích  Vân  Khoa Hoá  ĐHBK  Nhật Bản  

12  Nguyễn Dương Quang  Chánh  Khoa Môi trường  ĐHBK  Nhật Bản  

13  Nguyễn Trần Phương  Thảo  Khoa Hoá  ĐHBK  Úc 

14 Lê Phong Nguyên  Khoa Kiến trúc  ĐHBK  Nhật Bản  

15  Nguyễn Duy Nhật  Viễn  Khoa Điện tử VT  ĐHBK  Việt Nam  

16  Hoàng Lê Uyên  Thục  Khoa Điện tử VT  ĐHBK  Việt Nam  

17  Lê Hồng  Lâm  Khoa Điện  ĐHBK  Ý  

18  Đặng Phước  Vĩnh  Khoa Cơ khí  ĐHBK  Ý  

19 Huỳnh Nhật  Tố  Khoa QLDA  ĐHBK  Đài Loan  

20  Trần Thị  Sáu  Khoa Luật  ĐHKT  Việt Nam  

21 Lê Trung  Hiếu  Khoa Kinh tế  ĐHKT  Nga  

22 Nguyễn Hữu Nguyên  Xuân  Phòng KH&HTQT  ĐHKT  Nga  

23 Phan Thị Thanh  Hồng  Khoa KDQT  ĐHKT  Úc  

24  Lê Diên  Tuấn  Khoa TK-TH  ĐHKT  Úc  

25 Nguyễn Thị Xuân  Trang  Khoa Kế toán  ĐHKT  Hungary 

26  Nguyễn Thị Như  Ý  Khoa N-H-T ĐHNN  Nhật Bản 

27 Hoàng Thị Thảo  Miên  Khoa T.Trung ĐHNN  Trung Quốc 

28 Dụng Văn  Lữ  Khoa Vật Lý  ĐHSP  Nga  

29  Kiều Thị  Kinh  Khoa Sinh-MT  ĐHSP  Nhật Bản  

30 Trần Thị  Ân Khoa Địa Lý  ĐHSP  Nhật Bản  

31 Nguyễn Quang  Huy  Khoa Ngữ Văn  ĐHSP  Việt Nam  
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32  Trần Thị Hồng  Khoa Vật Lý  ĐHSP  Việt Nam  

33 Hà Văn  Hoàng  Khoa TLGD  ĐHSP  Nga  

34  Vũ Thường  Linh  Khoa Ngữ văn  ĐHSP  Nga  

35  Lê Thị Thu  Hiền  Khoa Lịch sử ĐHSP  Việt Nam  

36  Thân Vĩnh  Dự  Khoa KTXD  ĐHSPKT  Pháp  

37  Nguyễn Hữu Phước  Trang  Khoa CNHH  ĐHSPKT  Pháp  

38  Hoàng Thị Mỹ  Lệ  Khoa Điện ĐT  ĐHSPKT  Việt Nam  

39  Nguyễn Minh  Thông  Khoa SP&DBĐH  PHKT  Việt Nam  

40  Đồng Ngọc Nguyên  Thịnh  Khoa KT-NN PHKT  Pháp  

41  Trần Văn  Nam  Tổ KT-Kiểm toán PHKT  Bồ Đào Nha 

42 Trần Lê Nhật  Hoàng Khoa Công nghệ  ĐHĐN  Pháp  

43 Nguyễn Thị Ái  Lành  Khoa Công nghệ  ĐHĐN  Pháp  

44 Phạm Thị Kim  Liên  Viện VN-UK  ĐHĐN  Nhật Bản  

45 Bùi Thanh  Hiếu Viện VN-UK ĐHĐN  Hàn Quốc  

46 Phan  Học  Khoa ĐTQT  ĐHĐN  Thuỵ Điển  

47 Phạm Văn  Đôi  Khoa Y Dược  ĐHĐN  Việt Nam  

48  Trương Quan  Tuấn  Khoa Y Dược  ĐHĐN  Việt Nam  

49 Lê Viết  Nho Khoa Y Dược  ĐHĐN Việt Nam  

50 Nguyễn Thị Thuỳ  Trang PHKT  PHKT Úc 

 
(Danh sách gồm 50 người) 
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     Phụ lục 3 -  Biểu đồ bồi dưỡng đào tạo nhân lực ở nước ngoài   
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    Phụ lục 4 -  Các Nhóm Nghiên cứu - Giảng dạy (TRT- 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 Nghiên cứu giảng dạy Công nghệ thông tin 
Teaching and Research  
of Informatic Technology 

 Đại học Bách  khoa 

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

8  Động cơ Biogas  GATEC  Đại học Bách khoa  

9  
Năng lượng mới và tái tạo tích hợp trong 
hệ thống điện  

New and Renewable 
Energy in Power System 

Đại học Bách khoa  

10  Kỹ thuật kết cấu thép xây dựng tiên tiến  
Advanced Steel 
Structure Engineering in 
Construction  

Đại học Bách khoa  

11 
Vật liệu cacbon và ứng dụng  

Carbon Materials and 
Application  

Đại học Bách khoa  
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12 TRT Đổi mới Kinh doanh 

Teaching and Research 
Team for Business 
Innovation (TRTBusiness 
Innovation) 

   Đại học Kinh tế 

13 
Phát triển và Ứng dụng Mô hình cân bằng 
tổng thể  

Teaching and Research 
Team for Modelling 
Computable General 
Equilibrium 

Đại học Kinh tế  

14 Tài chính công ty và Định giá tổng thể  
Teaching and Research     
Team for Corporate 
Finance and Asset Pricing 

       Đại học Kinh tế  

15 Marketing Kết nối  
Teaching and Research 
Team for Connected 
Marketing  

Đại học Kinh tế  

16 Báo cáo và Phân tích tài chính tổ chức  
Teaching and Research 
Team for Financial 
Reporting and Analysis  

Đại học Kinh tế  

17 Nhóm tâm lý giáo dục và công tác xã hội  
Psychology - Education 
and Social Work  

Đại học Sư phạm 

18 
Kỹ thuật máy tính - Truyền thông  
& ĐIều khiển tự động  

Computer Technology - 
Communication & 
Control 

Đại học Sư phạm  

Kỹ thuật  

19 
Nhóm nghiên cứu giảng dạy ngành  
Kinh doanh Tài chính Kế toán  

 VN-UK  

20 
Nhóm nghiên cứu giảng dạy ngành  
Công nghệ sinh học  

 VN-UK  

21 
Nhóm nghiên cứu giảng dạy ngành Điện tử 
viễn thông - Khoa học máy tính  

 VN-UK  

 

 
      (Danh sách gồm 21 nhóm TRT)  

66 
 

 
 

   ANNUAL REPORT UD - 2017 www.udn.vn 

 

http://www.udn.vn/


 

Phụ lục 5 - Các Trung tâm trực thuộc ĐHĐN 
 

TT TÊN TRUNG TÂM 

I Cơ quan Đại học Đà Nẵng (09 Trung tâm) 

1 Trung tâm Đào tạo Thường xuyên  

2 Trung tâm Kiểm định Chất lượng  

3 Trung tâm Nghiên cứu rủi ro và Khoa học An toàn 

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

5 Trung tâm Phát triển Phần mềm  

6 Trung tâm Thể Thao  

7 Trung tâm Thông tin Học liệu  

8 Trung tâm Thông tin và Truyền thông  

9 Trung tâm Y Khoa  

II Trường Đại học Bách khoa - ĐHĐN (14 Trung tâm) 

10 Trung tâm Khoa học công nghệ và Tư vấn đầu tư 

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

12 Trung tâm Học liệu và Truyền thông  

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

14 Trung tâm Kỹ thuật Nền móng công trình 

15 Trung tâm Nghiên cứu Bảo vệ môi trường 

16 Trung tâm Nghiên cứu Điện - Điện tử 

17 Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên nước 

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

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

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

21  Trung tâm Tin học Bách khoa 

22 Trung tâm Xuất sắc 

23  Viện Khoa học và Công nghệ Bách khoa Đà Nẵng 

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

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

25  Trung tâm Lao động và Dân số 

26  Trung tâm Nghiên cứu và Tư vấn du lịch 

27 Trung tâm Phát triển động lực thúc đẩy cá nhân 

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

29 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) 

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

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

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

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

33 Trung tâm Dịch thuật 

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

35 Trung tâm Ngoại ngữ 

36 Trung tâm Ngôn ngữ và Văn hóa 

 

 

 

 

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

37 Trung tâm Hỗ trợ sinh viên và Quan hệ với doanh nghiệp Trường CĐCN 

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

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

Tổng cộng 39 Trung tâm 
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 Phụ lục 6a - Ngành đào tạo truyền thống  

TT Đơn vị 
2015-2016 2016-2017 

ĐH CĐ ĐH CĐ 

1 Trường ĐH Bách khoa 24 0 24 0 

2 Trường ĐH Kinh tế 27 0 16 0 

3 Trường ĐH Sư phạm 30 04 31 04 

4 Trường ĐH Ngoại ngữ 20 0 14 0 

5 Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật 06 18 06 18 

6 Trường CĐCN Thông tin 0 09 0 09 

7 Phân hiệu ĐHĐN tại Kontum 15 04 17 04 

8 Viện VN-UK 03 0 03 0 

9 Khoa Y Dược 02 0 04 0 

10 Khoa CNTT và Truyền thông 03 0 03 0 

 Cộng 130 35 118 35 
 

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

 Phụ lục 6b - Ngành đào tạo tinh hoa 

TT Đơn vị 2016-2017 2017-2018 

TT CLC PFEIV TT CLC PFEIV 

1 Trường ĐH Bách khoa 02 05 03 02 08 03 

2 Trường ĐH Kinh tế 0 07 0 0 10 0 

3 Trường ĐH Sư phạm 0 0 0 0 01 0 

4 Trường ĐH Ngoại ngữ 0 03 0 0 03 0 

   Cộng 02 15 03 02 22 03 
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        Phụ lục 7a - Các chuyên ngành đào tạo Tiến sĩ 
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        Phụ lục 7b - Các chuyên ngành đào tạo Thạc sĩ 
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Phụ lục 8a- Số liệu tuyển sinh 2017 

 

Năm 2017, Đại học Đà Nẵng tuyển sinh đại học hệ chính quy áp dụng đồng thời hai phương thức là xét 

tuyển theo kết quả kỳ thi THPT quốc gia và theo học bạ với tổng số lượng nhập học là 11.133, trong đó tuyển 

sinh bằng THPT quốc gia là 10641, chiếm 95,6% tổng số sinh viên nhập học.  

Số lượng thí sinh nhập học vào Đại học Đà Nẵng theo kết quả kỳ thi THPT quốc gia đến từ 45 tỉnh thành, 

đa số là các tỉnh miền Trung, nhiều nhất là Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam, sau đó đến các tỉnh lân cận như Thừa 

Thiên Huế, Quảng Ngãi, Quảng Trị, Nghệ An, Quảng Bình.... Ít nhất là tỉnh Trà Vinh có 01 thí sinh nhập học vào 

Đại học Đà Nẵng. Số lượng thí sinh của thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam chiếm hơn 45% trên tổng số thí 

sinh nhập học.  

 

 

  

Số lượng sinh viên nhập học vào từng trường thành viên năm 2017 
theo tỉnh thành cụ thể như sau: 
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Xét theo trường: số sinh viên nhập học Trường Đại học Bách khoa (ĐHBK) chủ yếu đến từ các 

tỉnh là Quảng Nam (22,13%), Đà Nẵng (19,04%) và Thừa Thiên Huế (17,87%). 

Trường Đại học Kinh tế (ĐHKT) có 700 sinh viên đến từ thành phố Đà Nẵng, chiếm 24,64% số 

sinh viên nhập học, tiếp đến là tỉnh Quảng Nam (20,80%). 

Trường Đại học Sư phạm (ĐHSP), số sinh viên nhập học chủ yếu đến từ Đà Nẵng và Quảng 

Nam với tỉ lệ lần lượt là 29,79% và 26,98%. 

Trường Đại học Ngoại ngữ (ĐHNN) thu hút sinh viên thành phố Đà Nẵng nhiều nhất, chiếm 

30,02% tổng số sinh viên nhập học vào trường này. 

Khoa Y Dược (KYD) có số sinh viên nhập học hầu hết đến từ 3 tỉnh là Quảng Nam (15,18%), Đà 

Nẵng (14,29%) và Quảng Ngãi (10,42%). 

Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum (PHKT) có đa số sinh viên nhập học năm 2017 ở khu 

vực Tây Nguyên, trong đó Kon Tum (44,38%) và Gia Lai (31,88%). 
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Xét theo địa phương: học sinh thành phố Đà Nẵng chọn vào Đại học 

Đà Nẵng theo thứ tự như sau: ĐHKT (27,32%), ĐHBK (24,24%), ĐHNN 

(21,58%) và ĐHSP (21,55%). 

Học sinh tỉnh Quảng Nam chọn vào nhiều nhất tại ĐHBK (30,72%), 

tiếp đến là ĐHKT (25,15%), ĐHSP (21,28%) và ĐHNN (17,4%). 

Học sinh tỉnh Thừa Thiên Huế chọn ĐHBK (58,59%) và ĐHKT (27,64%) do tại tỉnh này các 

trường đại học đã có thế mạnh về khối ngành sư phạm và ngoại ngữ. 

 

Năm 2017, Đại học Đà Nẵng tuyển sinh 125 ngành/chương trình đào tạo vào 9 trường đại học, 

phân hiệu, khoa, viện trực thuộc với tổng số lượng nhập học là 11133. 
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Trường Đại học Bách Khoa: Top 5 ngành có số lượng thí sinh nhập học nhiều nhất vào gồm: Công 

nghệ thông tin (308 thí sinh), Kỹ thuâ ṭ công trình xây dựng (253), Kỹ thuật điêṇ tử và viễn thông (217), Kỹ 

thuật điêṇ, điêṇ tử (217), Kỹ thuật cơ khí (172). 

Trường Đại học Kinh tế có số lượng thí sinh nhập học cao vào các ngành Quản trị kinh doanh (428), 

Kế toán (333), Tài chính - Ngân hàng (317), Kinh doanh quốc tế (229), Kiểm toán (209). 

Trường Đại học Sư phạm, ngành Báo chí có 271 thí sinh nhập học, Công nghệ thông tin (219), Việt 

Nam học (213), Tâm lý học (120), Địa lý học (116). 

Trường Đại học Ngoại ngữ, các ngành có số thí sinh nhập học cao nhất gồm: Ngôn ngữ Anh (1059), 

Ngôn ngữ Trung Quốc (145), Quốc tế học (114), Ngôn ngữ Nhật (107), Ngôn ngữ Hàn Quốc (104). 
 

 

Xét theo điểm chuẩn, top 10 ngành có điểm chuẩn trúng tuyển cao (quy về thang điểm 30) gồm: 

(1)       Công nghệ thông tin (ĐHBK): 26 

(2)       Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (ĐHBK): 25 

(3)       Công nghệ thực phẩm (ĐHBK): 25 

(4)       Ngôn ngữ Nhật (ĐHNN): 25 

(5)       Sư phạm Tiếng Anh (ĐHNN): 24,75 

(6)       Công nghệ thông tin (Chất lượng cao Ngoại ngữ Anh) (ĐHBK): 24,5 

(7)       Kinh doanh quốc tế (ĐHKT): 24,5 

(8)       Kỹ thuâṭ cơ - điêṇ tử (ĐHBK): 24,25 

(9)       Sư phạm Toán học (ĐHSP): 24,25 

(10)     Ngôn ngữ Hàn Quốc (ĐHNN): 24,25 

 

 

         Đối với các Khoa trực thuộc mới thành lập năm 2017 là Khoa CNTT 
& Truyền thông (Khoa CNTT&TT) và Khoa Công nghệ, ngành Công nghệ 
thông tin của Khoa CNTT&TT thu hút 68,35% tổng số thí sinh nhập học 
tại Khoa này, ngành Công nghệ Kỹ thuật Ô tô của Khoa Công nghệ có số 
thí sinh nhập học chiếm tỉ lệ là 39,32%. 
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Phụ lục 8b- Số liệu người học - 2017  

 

STT Chỉ số 

 
Số liệu 
(toàn 
thời 
gian) 

 

 
Số liệu 
(bán 
thời 
gian) 

 

Chú thích 

1  

Tổng số người học tại 

ĐHĐN 

(Students – Overall)  

44174 8229 

- Tổng số sinh viên và học viên sau 

đại học (cao học và nghiên cứu sinh) 

đang học tại ĐHĐN. 

- Tính cho năm học 2016-2017 

2 

Tổng số người học là nữ 

tại ĐHĐN 

(Number of Female 

Students) 

22074 5113 

- Tổng số sinh viên và học viên sau 

đại học là nữ (cao học và nghiên cứu 

sinh) đang học tại ĐHĐN. 

- Tính cho năm học 2016-2017 

3 

Tổng số người học là 

nam tại ĐHĐN 

(Number of Male 

Students) 

19012 3116 

- Tổng số sinh viên và học viên sau 

đại học là nam (cao học và nghiên 

cứu sinh) đang học tại ĐHĐN. 

- Tính cho năm học 2016-2017 

4 

Tổng số người học quốc 

tế học trao đổi tại ĐHĐN 

(từ 01 học kỳ trở lên) 

(Exchange Students – 

Inbound) 

69  

- Số lượng SV và HV SĐH (cao học 

và nghiên cứu sinh) ngoại quốc học 

tại đơn vị theo chương trình trao đổi 

quốc tế giữa đơn vị với một CSGD 

nước ngoài, ít nhất 01 học kỳ trong 

năm học vừa qua 

- Tính cho năm học 2016-2017 

5 

Tổng số  người học tại 

ĐHĐN học tham gia học 

trao đổi taị các cơ sở giáo 

duc̣ ở nước ngoài (từ 01 

học kỳ trở lên) 

(Exchange Students – 

Outbound) 

86  

 

- Số lượng SV và HV SĐH  (cao học 

và nghiên cứu sinh) của đơn vị học 

tại CSGD nước ngoài theo chương 

trình trao đổi quốc tế giữa đơn vị với 

một CSGD nước ngoài, ít nhất 01 học 

kỳ trong năm học vừa qua 

- Tính cho năm học 2016-2017 
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Phụ lục 8c- Số liệu sinh viên, lưu học sinh - 2017 

 

STT Chỉ số 
Số liệu 

(toàn thời gian) 
Chú thích 

1 

Số lượng lưu học sinh 
(quốc tế) học trình đô ̣ 

đaị hoc̣ tại ĐHĐN  
 

(từ 03 tháng trở lên)  
 

(Undergraduate 
International Students) 

431 

 

- Tổng số lưu học sinh (quốc tế) 
   học trình độ đại học tại ĐHĐN (*) 
 

(*) Không tính sinh viên học hệ từ xa  
    Tính cho năm học 2016-2017    
 

Đối với lưu học sinh (quốc tế) học 
ngôn ngữ hoặc học kỳ hè sẽ tính vào 
mục "Lưu học sinh (quốc tế) đang 
học trình độ đại học tại ĐHĐN" nếu 
các học phần học tại đơn vị là một 
phần trong chương trình đào tạo của 
lưu học sinh đó. Với những lưu học 
sinh (quốc tế) học ngôn ngữ hoặc học 
kỳ hè còn lại sẽ được tính vào mục 
"Tổng số lưu học sinh (quốc tế) đang 
học trình độ đại học tại ĐHĐN" 
 

Đối với lưu học sinh (quốc tế) học 
bằng kép có thể được tính đến trong 
'Lưu học sinh (quốc tế) đang học 
trình độ đại học tại ĐHĐN' nếu đáp 
ứng các tiêu chí sau: Thời gian học 
từ 03 tháng trở lên, tín chỉ đạt được 
tại ĐHĐN nhằm giúp đạt được bằng 
cấp cuối cùng và có tên của ĐHĐN 
ghi trên bằng tốt nghiệp. 
 

 

2 

Số lượng sinh viên  
học trình độ đaị hoc̣ 

tại ĐHĐN  
 

(Undergraduate Students) 

41.086 

- Tổng số sinh viên học trình độ đại 
học tại ĐHĐN (bao gồm trong nước 
và quốc tế) (*) 
(*) Không tính SV học hệ từ xa  
    Tính cho năm học 2016-2017 

3 

Số lượng lưu học sinh 
(quốc tế) học trao đổi  

taị ĐHĐN  
(từ 01 học kỳ trở lên)  

 

(Undergraduate 
Exchange Students -

Inbound ) 

16 

- Tổng số lưu học sinh (quốc tế) học 
tại ĐHĐN theo chương trình trao đổi 
quốc tế giữa đơn vị với một cơ sở 
giáo dục đại học nước ngoài, ít nhất 
01 học kỳ trong năm học vừa qua 
 

(*)Tính cho năm học 2016-2017 

4 

Số lượng sinh viên của 
ĐHĐN học trao đổi taị các 
cơ sở giáo duc̣ đại học ở 

nước ngoài  
(từ 01 học kỳ trở lên)  

 

(Undergraduate 
Exchange Students -

Outbound ) 

85 

- Tổng số sinh viên của ĐHĐN học tại 
cơ sở giáo dục đại học nước ngoài 
theo chương trình trao đổi quốc tế 
giữa ĐHĐN với một cơ sở giáo dục 
đại học nước ngoài, ít nhất 01 học kỳ 
trong năm học vừa qua (*) 
 

(*) Tính cho năm học 2016-2017 

5 

Số lượng sinh viên (đại 
học) năm nhất 

(Undergraduate Students 
- First Year) 

11.251 

-Tổng số sinh viên năm nhất học trình 
độ đại học tại ĐHĐN (bao gồm trong 
nước và quốc tế)( *) 
 

(*) Không tính SV học hệ từ xa  
    Tính cho năm học 2016-2017 
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Phụ lục 8d- Số liệu học viên cao học, NCS - 2017 

 

STT Chỉ số 
Số liệu 

(toàn thời gian) 
Chú thích 

1 

Số lượng hoc̣ viên sau 
đại học quốc tế  

(từ 03 tháng trở lên) 
(International Graduates/ 
Postgraduates Students) 

68 

- Tổng số học viên sau đại học quốc 
tế học tại đơn vị, bao gồm cả hai 
hướng nghiên cứu và ứng dụng từ 03 
tháng trở lên (*) 
(*) Không tính hoc viên học hệ từ xa  
    Đối với học viên quốc tế học ngôn 
ngữ hoặc học kỳ hè, sẽ tính vào mục 
"Số lượng học viên sau đại học quốc 
tế" nếu các học phần học tại đơn vị là 
một phần trong CTĐT của SV đó. Với 
những HV quốc tế học ngôn ngữ 
hoặc học kỳ hè còn lại sẽ được tính 
vào mục "Tổng số HV quốc tế đang 
học trình độ đại học tại đơn vị" 
   Đối với học viên quốc tế học bằng 
kép có thể được tính đến trong Số 
lượng học viên sau đại học quốc tế' 
nếu họ đáp ứng các tiêu chí sau: thời 
gian học từ 03 tháng trở lên, tín chỉ 
đạt được tại đơn vị nhằm giúp đạt 
được bằng cấp cuối cùng của họ và 
có tên của đơn vị ghi trên bằng tốt 
nghiệp của họ. 
   Tính cho năm học 2016-2017 

2 

Số lượng hoc̣ viên sau 
đại học quốc tế tham gia 

học trao đổi taị ĐHĐN  
(từ 01 học kỳ trở lên)  

(Postgraduates Exchange 
Students - Inbound) 

53 

- Tổng số học viên sau đại học ngoại 
quốc học tại đơn vị theo chương trình 
trao đổi quốc tế giữa ĐHĐN với một 
cơ sở giáo dục nước ngoài, ít nhất 01 
học kỳ trong năm học vừa qua 
- Tính cho năm học 2016-2017 

3 

Số lượng hoc̣ viên sau 
đại học của ĐHĐN  

tham gia học trao đổi taị 
các cơ sở giáo duc̣ ở 

nước ngoài  
(từ 01 học kỳ trở lên) 

(Postgraduates Exchange 
Students - Outbound) 

1 

- Tổng số học viên sau đại học của 
ĐHĐN học tại cơ sở giáo dục nước 
ngoài theo chương trình trao đổi quốc 
tế giữa ĐHĐN với một cơ sở giáo dục 
nước ngoài, ít nhất 01 học kỳ trong 
năm học vừa qua 
- Tính cho năm học 2016-2017 

4 

Số lượng hoc̣ viên sau 
đại học  

(Postgraduates Exchange 
Students -Outbound) 

3061 

 

- Tổng số học viên sau đại học (bao 
gồm trong nước và quốc tế) tại 
ĐHĐN, bao gồm cả hai hướng nghiên 
cứu và ứng dụng 
- Tính cho năm học 2016-2017 
 

 

Phụ lục 8e- Số liệu học phí - 2017  

 

Hệ đào tạo 

Học phí (USD) 

Trong nước Quốc tế 

Hệ đại học 373.87 550.61 

Hệ sau đại học 620.76 807.67 
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   Phụ lục 9  - Thành tích hoạt động khoa học và công nghệ  
 

 

 

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

1 

Tuyên dương, khen thưởng đơn vị, cá 
nhân có thành tích xuất sắc trong NCKH & 
HTQT năm 2017 của Trường Đại học Kinh 
tế 

Bài báo 
khoa học 
được 
công bố 
trên các 
tạp chí 
khoa học 
quốc tế uy 
tín thuộc 
danh mục 
ISI 

Dang Thi To Nhu, Piotr MATUS, Minh 
Hieu LE, Lubin VULKOV, Francisco 
GASPAR, Thi Kim Tuyen VO, Tung Lam 
DANG, Thi Hong Hanh HUYNH, Manh 
Toan NGUYEN, Thi Minh Hue NGUYEN, 
Thanh Huong NGUYEN, Tram Anh 
nguyen TRAN, Thi Thuy Anh VO, Thi Bich 
Ngoc Hoang, Josiane Mothe, 

2 

Tuyên dương, khen thưởng đơn vị, cá 
nhân có thành tích xuất sắc trong NCKH & 
HTQT năm 2017 của Trường Đại học Kinh 
tế 

Nhà khoa 
học, nhóm 
TRT, 
nhóm 
nghiên 
cứu có 
thành tích 
xuất sắc 
trong việc 
thực hiện 
nhiệm vụ 
khoa học 
cấp nhà 
nước và 
cấp tỉnh, 
địa 
phương 

Bùi Quang Bình 
Nhóm nghiên cứu - giảng dạy Phát Triển 
và Ứng Dụng Mô hình Cân Bằng Tổng 
Thể (TRT – CGE) 

3 
Khen thưởng hoạt động khoa học và công 
nghệ thành phố Đà Nẵng năm 2017 

Tác giả, 
nhóm tác 
giả có bài 
báo được 
đăng trên 
Tạp chí 
thuộc 
danh mục 
ISI 
 

Đặng Tùng Lâm – Huỳnh Thị Hồng Hạnh 
– Nguyễn Mạnh Toàn 

 
 
 
 
4 Khen thưởng hoạt động khoa học và công 

nghệ thành phố Đà Nẵng năm 2017 

Tác giả, 
nhóm tác 
giả có bài 
báo được 
đăng trên 
Tạp chí 
thuộc 
danh mục 
ISI 
 

 
 
 
 
Đặng Hữu Mẫn 
Phan Thị Phú Quyến 
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5 
Bằng khen về Nghiên cứu Khoa học  
của Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng 

Giáo dục 
Nguyễn Đức Chỉnh -  Khoa Sư phạm NN 
Nguyễn Thị Mỹ Hằng - Khoa Sư phạm NN  
Võ Thanh Sơn Ca - Khoa tiếng Anh 

6 
Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố 
Đà Nẵng về công bố quốc tế 

Khoa học  
tự nhiên 

TS. Phạm Quý Mười – Phòng KH&HTQT 
– Trường Đại học Sư phạm - ĐHĐN 
TS. Nguyễn văn Hiếu – Khoa Vật lý - 
Trường Đại học Sư phạm - ĐHĐN 
TS. Đinh Thanh Khẩn - Khoa Vật lý - 
Trường Đại học Sư phạm - ĐHĐN 
TS. Nguyễn Thị Xuân Hoài - Khoa Vật lý - 
Trường Đại học Sư phạm - ĐHĐN 
TS. Nguyễn Trần Quốc Vinh – Khoa Tin 
học - Trường Đại học Sư phạm - ĐHĐN 
TS. Nguyễn Thị Ngọc Anh – Khoa Tin học 
- Trường Đại học Sư phạm - ĐHĐN 
TS. Nguyễn Thị Kiều Liên – Khoa Vật lý – 
trường Đại học Sư phạm - ĐHĐN 
TS. Nguyễn Minh Hiền – Khoa Hóa học – 
Trường Đại học Sư phạm - ĐHĐN 
TS. Nguyễn Trần Nguyên - Khoa Hóa học 
– Trường Đại học Sư phạm - ĐHĐN 

7 
Bằng khen của Chủ tịch UBND  
TP. Đà Nẵng 

Bài báo 
khoa học 
được 
công bố 
trên các 
Tạp chí 
khoa học 
quốc tế ISI 

Phạm Duy Dưởng/ Khoa Điện - Đại học 
Sư phạm Kỹ thuật 
Phạm Thanh Phong - Khoa Điện, Trường 
Đại học Sư phạm Kỹ thuật 
Huỳnh Thị Diễm Uyên – Khoa Công nghệ 
Hóa học, Trường Đại học Sư phạm Kỹ 
thuật 
 

8 Giải thưởng VIFOTEC 
CNTT,  
Điện tử,  
Viễn thông 

 
Võ Trung Hùng, Trịnh Công Duy và Đinh 
Trần Trung Hiếu (Trung tâm Phát triển 
Phần mềm ĐHĐN)  
 

9 Giải Ba Giải thưởng INSEE 2017  Trần Nhật Tiến - 14KT1 - Khoa Kiến trúc 

10 Giải Honda Yes 2017  Nguyễn Đình Tiến - Khoa Điện 

11 Giải Ba Giải thưởng Loa Thành  Nguyễn Thị Mỹ  - Khoa Kiến Trúc 
 

12 
Giải Nhất Cuộc thi ASU/AWS 
EduHackathon 2017 

 

Nguyễn Thái Hoàng, Nguyễn Khánh 
Trình, Nguyễn Thiên Phước, Tạ Sinh 
Phúc, Bùi Lê Đạt- 14TDHCLC - Khoa 
Điện 

13 
Giải Nhì Giải thưởng Nghiên cứu khoa học 
EUREKA lần thứ XIX - Năm 2017 

 
SV Nguyễn Thị Hoàng Thương  
- Khoa Tài chính 

14 
Giải Ba – Cuộc thi Tài năng và Cơ hội công 
nghệ thông tin 2017 – IT Talent 2017 

CNTT 

Sinh viên Phạm Hữu Thắng, Hoàng Văn 
Bảo (lớp 15T2) và Nguyễn Huy Hoàng 
(lớp 14T4), Trường Đại học Sư phạm Kỹ 
thuật 

 
 
 
 

15 
Giải Nhất tại Diễn đàn Khoa học và Công 
nghệ lần thứ 5 

“Thiết bị 
hỗ trợ an 
toàn cho 
người có 
chấn 
thương ở 
chân” 

Sinh viên Nguyễn Thanh Hiếu (lớp 
14ĐL3), Lê Hiệp (lớp 14ĐL4), Trần Đình 
Tươi (lớp 15CĐT2), Hoàng Thị Phương 
Uyên (lớp 15MT1), Trường Đại học Sư 
phạm Kỹ thuật 
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   Phụ lục 10  -  Danh sách các hội nghị, hội thảo KHCN năm 2017 
 

 

 

STT Tên hội nghị, hội thảo 
Cấp 

(Quốc gia/Quốc tế) 
Thời gian tổ chức 

1 Hội nghị khoa học Dự án SAUNAC Quốc tế 2017 

2 
Hội thảo "Công nghệ xây dựng tiên tiến hướng đến  

phát triển bền vững" lần thứ 3 (ATCESD 2017) 
Quốc gia 2017 

3 Hội thảo diễn đàn giáo dục 2017 Quốc tế 2017 

4 
Hội thảo Khoa học Toàn quốc "Hoá học với sự phát triển 

bền vững" 
Quốc gia 2017 

5 Hội nghị SV NCKH năm học 2016-2017 ĐHĐN 03/6/2017 

6 Hội thảo quốc tế về Kế toán & Tài chính (ICOAF 2017) Quốc tế 15-16/6/2017 

7 
Hội thảo khoa học của các trường Hiệp hội Tài chính 
Quốc tế VN, Trường ĐH Ngoại thương Hà Nội, Trường 
ĐH Kinh tế-Luật, Trường ĐH Kinh tế-ĐHĐN 

Quốc tế 22-23/6/2017 

8 
Hội thảo “Đổi mới phương pháp đào tạo, cập nhật giáo 
trình kế toán phù hợp với yêu cầu cải cách tại các trường 
Đại học, Cao đẳng” 

Quốc gia 
29/6/2017 
 

9 
Hội thảo “Các rào cản về thể chế kinh tế đối với phát triển 
kinh tế-xã hội Việt Nam thời kỳ đổi mới và giải pháp khắc 
phục” 

Quốc gia 
28/8/2017 
 

10 
Hội thảo quốc tế Nhà khoa học trẻ các Trường Đại học 
khối ngành Kinh tế và Quản trị Kinh doanh (ICYREB 
2017) 

Quốc tế 30/10/2017 

11 
Hội thảo “Chứng khoán phái sinh và thị trường chứng 

khoán phái sinh” 
Quốc gia 3/11/2017 

12 Hội thảo quốc gia Quản trị và Kinh doanh (COMB 2017) Quốc gia 16/12/2017 

13 
Nghiên cứu và giảng dạy ngôn ngữ, ngoại ngữ và khu 

vực học trong thời kỳ hội nhập 
Quốc gia  07/2017 

14 
“Innovative Language Teaching: Help Increase Language 

Teaching Awareness” 
Seminar Quốc tế 12/2017 

15 Hội thảo Tâm lý Giáo dục với Tình yêu Hôn nhân Gia đình Quốc gia 07/2017 

16 
Hội nghị khoa học quốc gia lần thứ X về "Nghiên cứu cơ 

bản và ứng dụng Công nghệ thông tin" (FAIR) 
Quốc gia 17-18/8/2017 

17 

Hội thảo quốc tế “Đào tạo, bồi dưỡng giáo viên phổ thông, 

cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông, giảng viên sư 

phạm trên thế giới” 

Quốc tế 09/12/2017 

18 Hội thảo quốc gia “Bệnh hại thực vật lần thứ 16” Quốc gia 21/07/17 

19 
Hội thảo khoa học “Ứng dụng Công nghệ mới trong Công 

mẫu 5trình Xanh” lần thứ 3 
Quốc gia 11/2017 

20 Phát triển kinh tế xã hội vùng Tây Nguyên Quốc gia 17/2/2017 

21 
Hội thảo khoa học quốc gia “Công nghệ thông tin và ứng 

dụng trong các lĩnh vực” – Lần thứ 6 (CITA2017) 
Quốc gia 22/12/2017 
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   Phụ lục 11  -  Các sự kiện hoạt động KHCN năm 2017 
 

 

STT Tên sự kiện Giới thiệu tóm tắt  Địa điểm  Thời gian  

1 
 

Workshop tăng 
cường năng lực 
NCKH: Phân tích  
dữ liệu với SPSS 

Workshop với chủ đề: “Phân tích dữ liệu với SPSS”, 
nhằm hỗ trợ các bạn sinh viên trong quá trình thực hiện 
đề tài SVNCKH. SPSS là phần mềm thống kê được sử 
dụng phổ biến cho các nghiên cứu, điều tra xã hội học và 
kinh tế lượng. SPSS có giao diện thân thiện và dễ sử 
dụng. SPSS rất mạnh trong các nghiên cứu cần kiểm 
định phi tham số, thống kê mô tả, kiểm định tương quan, 
hồi quy tuyến tính, hồi quy nhị thức... 

Trường Đại 
học Kinh tế 

- ĐHĐN 
04/3/2017 

2 

Workshop tăng 
cường năng lực 
NCKH: Phân tích  

dữ liệu với STATA 

Workshop với chủ đề: “Phân tích dữ liệu với STATA”, 
nhằm hỗ trợ các bạn sinh viên trong quá trình thực hiện 
đề tài SVNCKH. Đây là phần mềm trong tổng hợp dữ 
liệu, tính toán, phân tích dữ liệu để nghiên cứu khoa học. 
Phần mềm STATA đang được các nhà khoa học quan 
tâm và ứng dụng nhiều trong phân tích dữ liệu, đặc biệt 
trong khối ngành Tài chính - Kế toán - Ngân hàng. 

Trường Đại 
học Kinh tế 

- ĐHĐN 
 

14/4/2017 

3 
DevDay 

Đà Nẵng 2017 

Sự kiện quy tụ hơn 2200 lượt đăng ký, hơn 1400 người 
tham dự gồm các lập trình viên, những người đang làm 
việc tại các công ty công nghệ, sinh viên và các cá nhân 
quan tâm lĩnh vực công nghệ thông tin. Sự kiện được 
đồng tổ chức bởi Axon Active Việt Nam và Trường Đại 
học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng và được tài trợ bởi 
các doanh nghiệp lớn trong và ngoài nước bao gồm 
Sembcorp Development, AgilityIO, Axon Active Vietnam, 
Netnam, mgm technology partners, CMC Telecom, 
Seadev, Neolab Việt Nam, Grand Mercure Danang cùng 
nhiều đơn vị hỗ trợ khác như ICT Da Nang, QTN Global, 
Eurocham, Ybox… 

Trường 
Đại học 

Bách khoa - 
ĐHĐN 

16/4/2017 

4 

Triển lãm Sản phẩm 
Công nghệ BKDN 
TECHSHOW 2017 
 

90 sản phẩm công nghệ và 117 Posters giới thiệu sản 
phẩm của các đề tài sinh viên NCKH đăng ký tham gia 
triển lãm BKDN Techshow 2017. Hội nghị sinh viên 
nghiên cứu khoa học cũng là ngày hội việc làm (Job Fair) 
với sự tham gia của 11 công ty lớn trong và ngoài nước 
đến tham gia tuyển dụng  

Trường  
Đại học 

Bách khoa- 
ĐHĐN 

19/5/2017 

5 

Hội nghị Sinh viên 
nghiên cứu khoa 

học Trường Đại học 
Sư phạm Kỹ thuật 

Sinh viên trao đổi, trình bày những ý tưởng, kết quả 
nghiên cứu khoa học, triển lãm các sản phẩm khoa học, 
chia sẻ những mối quan tâm về khoa học để góp phần 
nâng cao hiệu quả học tập trong nhà trường, tăng cường 
khả năng độc lập học tập và nghiên cứu,  nâng cao khả 
năng làm việc nhóm cho sinh viên 

Trường ĐH 
Sư phạm 
Kỹ thuật-

ĐHĐN 

19/05/2017 

6 

Hội nghị Sinh viên 
nghiên cứu khoa 

học năm học 2016-
2017 Trường Đại 

học Kinh tế 

Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học của sinh viên là một 
trong những giải pháp cơ bản nhằm nâng cao chất 
lượng đào tạo và hỗ trợ sinh viên hình thành thói quen 
nghiên cứu và khả năng học tập suốt đời. Hội nghị nhằm 
thúc đẩy và tạo cơ hội cho sinh viên có điều kiện tham 
gia hoạt động nghiên cứu khoa học, trình bày những ý 
tưởng và chia sẻ những kiến thức về khoa học góp phần 
nâng cao hiệu quả học tập trong Nhà trường. 

Trường  
Đại học 
Kinh tế - 
ĐHĐN 

06/6/2017 

7 

Hội thảo triễn lãm 
khởi nghiệp  
SURF-2017 

Hội nghị và Triển lãm khởi nghiệp được 27 quốc gia 
tham gia, đón hơn 2000 khách tham dự, hơn 70 gian 
hàng của các đơn vị cùng sản phẩm trưng bày và hàng 
chục diễn giả, chuyên gia khởi nghiệp. Khoa Sinh – Môi 
trường (Trường Đại học Sư phạm – ĐHĐN) tham gia hội 
nghị lần này với 2 nhóm sản phẩm là công nghệ nấm và 
công nghệ nuôi cấy in vitro. Nhóm công nghệ nấm được 
các bạn trưng bày các sản phẩm được làm từ nấm, do 
các bạn chế tạo: nấm bào ngư tím, nấm bào ngư vàng, 
các sản phầm từ nấm: nấm tươi, nấm khô, bột nấm, nấm 
giống,… 

Trung tâm 
hội nghị 
Nalod,  
TP. Đà 
Nẵng 

21-
22/7/2017 
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8 

Workshop “Thiết kế 
Quảng trường trung 
tâm Thành phố Đà 
Nẵng” 

Workshop với chủ đề “Thiết kế Quảng trường trung tâm 
Thành phố Đà Nẵng” cũng như cùng thực hiện các hoạt 
động giao lưu, trao đổi các vấn đề liên quan đến thiết kế 
Quy hoạch kiến trúc cảnh quan. 

Trường Đại 
học Bách 

Khoa - 
ĐHĐN 

10/9 - 
16/9/2017 

9 
Dự án Learning 
Express lần III 

 

3 tuần học tập và trải nghiệm của sinh viên trường Đại 
học Bách khoa tại Singapore và 2 tuần tại trường Đại 
học Bách khoa để trải nghiệm thực tế, gặp gỡ, giao lưu 
với các bạn sinh viên giữa hai nước. Tại đây, sinh viên 
hai Trường sẽ được tập huấn và thực hiện các kỹ năng 
tư duy thiết kế CDIO, trải nghiệm cuộc sống thực tế tại 
các làng nghề truyền thống của Đà Nẵng. 

 
 

Trường Đại 
học Bách 

khoa-ĐHĐN 

24/09 -
05/10/17 

 

10 Education Fair 2017 

Hội thảo là kênh thông tin chính thống và đầy đủ nhất về 
môi trường học tập, học bổng, chi phí, điều kiện sinh 
hoạt tại từng quốc gia du học. Đây là cơ hội để các 
Trường đại học quảng bá hình ảnh và tiến gần hơn nữa 
đến tất cả quý phụ huynh, sinh viên, học sinh trên địa 
bàn thành phố Đà Nẵng. Education Fair 2017 là ngày hội 
mở về du học, cầu nối đưa du học sinh vươn ta thế giới, 
khám phá tri thức nhân loại với những trải nghiệm tuyệt 
vời tại Châu Âu, Bắc Mỹ, Châu Đại Dương và Châu Á. 

Trường  
Đại học 
Kinh tế - 
ĐHĐN 

20/10/2017 

11 

Cuộc thi “LINE 
FOLLOWING 
ROBOT RACE 
2017” CAPSTech 
1st Contest 
 

CAPSTech 1st Contest là cuộc thi do CLB CAPSTech -
TTXS lần đầu tiên tự tổ chức cho sinh viên CTTT nhằm 
đẩy mạnh phong trào nghiên cứu khoa học trong sinh 
viên, đồng thời tạo môi trường chuyên nghiệp cho các 
bạn sinh viên giao lưu, học tập, trau dồi kỹ năng và xây 
dựng hợp tác với Doanh nghiệp, thu hút sự tham gia của 
20 đội với hơn 40 sinh viên của Chương trình Tiên tiến 
ECE và ES. 

Trường  
Đại học 

Bách khoa - 
ĐHĐN 

27/10/2017 

12 
Vòng thi Quốc gia 
online ACM/ICPC 
khu vực miền Trung 

Tổng số 20 đội tham dự đến từ Trường Đại học Bách 
khoa - ĐHĐN, Trường Đại học Kinh tế - ĐHĐN, Trường 
Đại học Sư phạm – ĐHĐN, Trường Đại học Duy Tân, 
Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế, Trường Đại 
học Phạm Văn Đồng và Khoa Công nghệ Thông tin & 
Truyền thông  

Trường  
Đại học 

Bách khoa-
ĐHĐN 

05/11/2017 

13 

Cuộc thi lập trình 
chuẩn quốc tế 
ACM/ICPC 
 

Nhóm 03 sinh viên của khoa CNTT, Đại học Bách khoa 
gồm Nguyễn Công Định (sinh viên năm 2), Nguyễn 
Thanh Bằng (sinh viên năm 3), Tăng Văn Quốc Chí (sinh 
viên năm 3) đã giành giải vô địch của cuộc thi.  

Công viên 
phần mềm 

Quang 
Trung 

Tp.Đà Nẵng 

19/11/2017 

14 
Trình diễn kết nối 
cung cầu công nghệ 
(TechDemo) 

500 sản phẩm, quy trình công nghệ, thiết bị nghiên cứu 
của 200 đơn vị trong nước và 55 tổ chức, doanh nghiệp 
quốc tế như: Mỹ, Nhật Bản, Nga, Hàn Quốc, Úc, Đài 
Loan. Khoa Sinh – Môi trường, Trường Đại học Sư 
phạm – ĐHĐN tham gia sự kiện lần này với 03 nhóm sản 
phẩm là công nghệ nấm, công nghệ tảo, và công nghệ 
nuôi cấy in vitro. Nhóm công nghệ nấm do chính tay các 
bạn sinh viên chế tạo: nấm linh chi, nấm tươi, nấm khô, 
bột nấm, nấm giống,… 

Cung thể 
thao Tiên 

Sơn 
Tp.Đà Nẵng 

15/10/2017 

14 
Triển lãm thành tựu 
KH&CN Techshow 
2017 

44 sản phẩm công nghệ thiết kế và chế tạo là kết quả 
nghiên cứu từ những đề tài khoa học công nghệ các cấp; 
những luận văn cao học, luận án tiến sĩ, sách và giáo 
trình mà tác giả là các cán bộ của nhà trường  

Trường ĐH 
Sư phạm 
Kỹ thuật-

ĐHĐN 

17/11/2017 

15 
Hội thảo khoa học 
quốc gia “Công nghệ 
thông tin và ứng 
dụng trong các lĩnh 
vực” – Lần thứ 6 
(CITA2017) 

Hội thảo đã quy tụ được đông đảo những nhà khoa học, 
những nhà chuyên môn trong lĩnh vực công nghệ thông 
tin tham gia chia sẻ và thảo luận, đồng thời hội thảo cũng 
đã thu hút và chọn lọc được nhiều bài báo có chất lượng 
đăng trên các số riêng của Tạp chí Khoa học và Công 
nghệ ĐHĐN. Đến nay, hội thảo đã tổ chức được 06 lần 
với 294 bài báo được đăng trên kỷ yếu và 104 bài đăng 
trên Tạp chí KHCN ĐHĐN. 

Trường CĐ 
Công nghệ 
Thông tin-

ĐHĐN 

22/12/2017 
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    Phụ lục 12a - Các dự án, đề tài hợp tác nghiên cứu quốc tế 
 

STT Tên dự án 
Tên các tổ chức  
đối tác quốc tế 

Kinh phí 
(triệu đồng) 

Thời gian  
thực hiện 

1 

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”) 

Turku University of 
Applied Sciences, 
Finland; Utrecht 
University of Applied 
Science, The 
Netherlands; 
Polytechnic 
University of 
Valencia, Spain; 
Manchester 
Metropolitan 
University, England; 
Hamburg University 
of Applied Sciences, 
Germany. 

995.775Euro
Trong đó 
kinh phí 
dành cho  
DUT là 
61.600 Euro 

Tháng 10/2016 
đến tháng 
10/2019 

2 Chương trình Tiết kiệm nước (UNEP)    

3 
Hợp tác đồng nghiên cứu với công ty 
JFE (Nhật bản) 

Công ty JFE (Nhật 
bản) 

300 triệu 
Tháng 05/2016 
đến tháng 
05/2017 

4 
VIBE - Vietnam Ireland Bilateral 
Exchange Programme 

Cork Institution of 
Technology (Ai-len) 

100,000 
EUR 

01/2016 - 
12/2017 

5 
ERASMUS+ - Mobility of individuals in 
the field of young 

Đại học Khoa học 
Ứng dụng 
Westphalian (Đức); 
Học viện Công nghệ 
Cork (Ireland); 
Đại học Cardiff 
Metropolitan (Anh); 
Đại học Nice Sophia 
Antipolis (Pháp); 

100,000 EUE 
01/2017 - 
12/2017 

6 
USAID COMET - “Connecting the 
Mekong through Education and 
Training” 

The U.S. Agency for 
International 
Development 
(USAID) 

618.000.000 
VNĐ 

2016 - 2017 

7 

HEF - “Xây dựng nền tảng đúng đắn 
để đạt được tính hiệu quả và bền 
vững trong công tác quản trị ở 
Trường Đại học” 

Trường Đại học 
Heriot -Watt (Anh) 

15,000 GBP 
1/2017 - 
12/2017 

8 
Dự án Ươm mầm ngành Hàn Quốc 

học 

Viện Nghiên cứu TW 

Hàn Quốc học, 

Hàn Quốc 

145.000.000 

KRW 

(03 năm) 

Từ tháng 

7/2014 đến 

tháng 7/2017 

9 Dự án E-Learning 
Đại học ChungAng, 

Hàn Quốc 
 

Tháng 7/2011 

đến nay 

10 

Chương trình bồi dưỡng giảng viên 

và bồi dưỡng kỹ năng mềm cho sinh 

viên 

Nhật Bản   

11 
Chương trình chuyển tiếp sinh của 

chính phủ Nga 
Nga   

12 Chương trình bồi dưỡng giảng viên 

theo Hiệp định 

 

Nga 
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13 

 

Dự án                 E-learning, Bồi 

dưỡng xây dựng khóa học trực tuyến 

và các khóa học miễn phí 

 

Pháp 
  

14 
Chương trình phái cử TNV của các tổ 

chức quốc tế 

Văn phòng KT&VH 

Đài Bắc và Ủy ban 

Hán ngữ đối ngoại, 

Trung Quốc 

  

15 
Dự án Phát triển nguồn học liệu điện 
tử với Đại học Hull, Vương Quốc Anh 

Đại học Hull, Vương 
Quốc Anh 

Hai bên đồng 
tài trợ 

2017-2019 

16 
Dự án hợp tác giữa Khoa Sinh – Môi 
trường với Hội động vật học Frankfurt 

Hội động vật học 
Frankfurt 

132 2017 

17 
Dự án Trang bị Mẫu đá cho Phòng 
Thực hành Địa lý 

University of Graz, 
Austria 

4000 USD 
(90 triệu) 

2017-2018 

18 

Vietnamese-German Joint Research 
Initiative on Wind Power 
Project “Analysis of the Large Scale 
Integration of Renewable Power into 
the Future Vietnamese Power 
System” 

   

 
19 

 
Quy trình đảm bảo chất lượng giáo 
dục đại học ở và UK 

 
Hội đồng Anh,  
ĐH Southampton 

 
Hội đồng 
Anh (tài trợ 
50%) 

 

 
20 

 
Khơi nguồn tư duy sáng tạo và tinh 
thần khởi nghiệp trong giáo dục 
STEM 

 
Hội đồng Anh 

 
Hội đồng 
Anh (tài trợ 
50%) 

 

 
21 

 
Hợp tác nghiên cứu xúc tác sinh học 
và hoá học để xử lý phụ phẩm lúa 
gạo 

Đại học Aston, 
Quadram Institute 
Bioscience (UK), 
Viện Công nghệ Hoá 
học Ấn Độ 

Global 
Challenge 
Research 
Fund 

 

22 

Development of Da Nang 
Entrepreneurship and Innovation 
Ecosystem (Phát triển hê ̣ sinh thái 
khởi nghiêp̣ và sáng taọ taị Đà Nẵng) 

IPP (Innovative 
Partnership 
Program) 
Quỹ Lotus Fund 

1.248 triệu 2016 – 2017 

23 

Building projects in the field of Higher 
Education 
(ICTentr) (Nâng cao năng lực đào tạo 
cho các trường đại học) 

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

30.000 EUR 2016-2018 

 

Phụ lục 12b - Thống kê số lượng và kinh phí đề tài/dự án KHCN năm 2017 
 

Loại đề tài/dự án/hợp đồng Số lượng 
Kinh phí 

(triệu đồng) 
Ghi chú (nếu có) 

Dự án KHCN 1 
1 
8 

59.099 
492 
2.300 

Dự án FIRST 
Đề tài NAFOSTED 
Dự án ETEP 

Đề tài Nghị định thư 1 99.975 EUR  

Đề tài KHCN cấp Quốc gia/nhà nước  9 23.386  

Đề tài KHCN cấp Bộ (GD&ĐT, KH&CN, ….) 80 17.198 49 cấp bộ tiền 
Quỹ 

Đề tài KHCN cấp Địa phương (Tỉnh, thành phố) 14 7.129  

Đề tài KHCN cấp Cấp ĐHĐN    

Đề tài KHCN cấp Cấp Trường 145 3.242  

Đề tài KHCN cấp              Cơ quan ĐHĐN 7 260  
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   Phụ lục 13  -  Danh sách đề tài/dự án KHCN năm 2017 sử dụng  
                          nguồn kinh phí khác (địa phương, doanh nghiệp) 

 

 

STT Tên đề tài/dự án 
Tên tổ chức  

tài trợ 
Kinh phí 

(triệu đồng) 
Thời gian  
thực hiện 

1 

Nghiên cứu ảnh hưởng của việc vận 
hành các công trình thủy điện ở 
thượng nguồn đến việc cấp nước của 
nhà máy nước Cầu Đỏ trong điều 
kiện biến đổi khí hậu, nước biển dâng 
và phát triển kinh tế xã hội của thành 
phố Đà Nẵng - Đề xuất các giải pháp 
phù hợp 

TP. Đà Nẵng 432.5 2015-2017 

2 
Nghiên cứu sử dụng bột đá Non 
Nước phế thải để sản xuất vật liệu 
composite 

TP. Đà Nẵng 752.117 2017-2018 

3 

Nghiên cứu ứng dụng vật liệu địa 
phương dùng trong công nghệ gạch 
không nung trên địa bàn tỉnh Quảng 
Nam 

Quảng Nam 602 2017-2018 

4 
Nghiên cứu sử dụng bột dá non nướ 
phế thải để sản xuất vật liệu 
composite 

TP.Đà Nẵng 752.117 2017-2018 

5 

Nghiên cứu  giải pháp sử dụng phế 
phẩm tro bay, xỉ than từ nhà máy 
nhiệt điện Duyên Hải làm cọc đất tro 
bay xi măng, lớp gia cố nền, cọc vật 
liệu rời xỉ than gia cố nền đất yếu hạn 
tầng giao thông và dùng làm vật liệu 
đắp cho tường có cốt, san nền tại tỉnh 
Trà Vinh 

Trà Vinh 900 2017-2018 

6 

Nghiên cứu thực trạng và dự báo nhu 
cầu lao động cho các ngành kinh tế-
kỹ thuật quan trọng trên địa bàn tỉnh 
Quảng Nam 

Quảng Nam  

Nghiên cứu thực 
trạng và dự báo 
nhu cầu lao động 
cho các ngành 
kinh tế-kỹ thuật 
quan trọng trên 
địa bàn tỉnh 
Quảng Nam 

Đây là cơ sở để 
hoạch định chính sách 
kinh tế vĩ mô trên địa 
bàn tỉnh Quảng Nam, 
đầu tư phát triển 
nguồn lao động có 
chất lượng cao. 

7 
Nghiên cứu tác động của ngành du 
lịch đến tăng trưởng kinh tế tỉnh 
Quảng Nam 

Quảng Nam  

Nghiên cứu tác 
động của ngành 
du lịch đến tăng 
trưởng kinh tế 
tỉnh Quảng Nam 

Đề tài cung cấp 
những cái nhìn tổng 
quan và cụ thể về vai 
trò của ngành du lịch 
đối với nền kinh tế 
của tỉnh Quảng Nam, 
từ đó đưa ra những 
đề xuất phù hợp và 
hiệu quả để phát triển 
ngành du lịch Quảng 
Nam nói riêng và kinh 
tế Quảng Nam nói 
chung. 

8 

Xây dựng và chuyển giao mô hình 
liên kết sản         xuất cà phê, hồ tiêu 
tại tỉnh Gia            Lai 

Gia Lai  

Xây dựng và 
chuyển giao mô 
hình liên kết sản 
xuất cà phê, hồ 
tiêu tại tỉnh Gia 
Lai 

Đề tài tập trung 
nghiên cứu bản chất 
của liên kết kinh tế 
trong nông nghiệp; 
các mô hình liên kết 
trong nông nghiệp bao 
gồm cả liên kết dọc 
giữa hộ nông dân và 
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các doanh nghiệp và 
các liên kết ngang; 
thực trạng và mức độ 
liên kết, các mô hình 
liên kết trong sản xuất 
kinh doanh 2 nông 
sản chủ lực cà phê và 
hồ tiêu tỉnh Gia Lai. 

9 
Tác động của đầu tư công tới đầu tư 
tư nhân trong tăng trưởng kinh tế 
Tỉnh Quảng Nam 

Quảng Nam  

Tác động của đầu 
tư công tới đầu tư 
tư nhân trong 
tăng trưởng kinh 
tế Tỉnh Quảng 
Nam 

Đề tài làm cơ sở cho 
hoạch định chính sách 
đầu tư trong những 
năm tới của tỉnh 
Quảng Nam; điều 
chỉnh và tái cơ cấu 
đầu tư công của tỉnh 
Quảng Nam; mở ra 
hướng nghiên cứu về 
tác động của đầu tư 
công tới tăng trưởng 
kinh tế trong điều kiện 
một tỉnh. 

10 

Đánh giá tác động của đầu tư công 
tới đầu tư tư nhân và đề xuất chính 
sách sử dụng đầu tư công hợp lý để 
khuyến khích đầu tư tư nhân cho tăng 
trưởng kinh tế Tỉnh Đăk Nông 

Đăk Nông 

Đánh giá tác 
động của đầu tư 
công tới đầu tư tư 
nhân và đề xuất 
chính sách sử 
dụng đầu tư công 
hợp lý để khuyến 
khích đầu tư tư 
nhân cho tăng 
trưởng kinh tế 
Tỉnh Đăk Nông 

Kết quả làm cơ sở 
cho hoạch định chính 
sách đầu tư trong 
những năm tới của 
tỉnh; điều chỉnh và tái 
cơ cấu đầu tư công 
của tỉnh Đăk Nông; 
mở ra hướng nghiên 
cứu về tác động của 
đầu tư công tới tăng 
trưởng kinh tế trong 
điều kiện một tỉnh. 

 
11 

 
Nghiên cứu thành phần hóa học và 
tác dụng gây độc tế bào ung thư máu 
của một số thực vật thuộc chi 
Erythrophleum ở Quảng Nam. 

 
Quỹ Nafosted 

 
796 

 

 
12 

 
Nghiên cứu sàng lọc và tìm kiếm một 
số chất có tác dụng ức chế dòng tế 
bào ung thư tuyến tụy từ dược liệu 
thu hái ở Quảng Nam, Đà Nẵng 

Bộ Giáo dục  
và Đào tạo 

 
350 

 

 
13 

 
Phát triển các quy trình và sản phẩm 
mới dựa trên công nghê ̣ sinh hoc̣ và 
hóa hoc̣ để gia tăng chuỗi giá tri ̣kinh 
tế cho ngành điều Viêṭ Nam 

 
Dự án FIRST 

 
59.099 

 

14 
Đánh giá tiềm năng và khả năng sử 
dụng năng lượng tái tạo của Thành 
phố Đà Nẵng 

Sở KHCN Đà 
Nẵng 

367 12/2015-06/2017 
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    Phụ lục 14 - Xuất bản giáo trình, tài liệu 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
   Phụ lục 15 - Các bài báo khoa học công bố quốc tế  

 

Năm 2017, ĐHĐN đã công bố 1.295 bài báo trong đó có 80 bài báo ISI, 41 bài báo SCOPUS, 121 bài báo  

tạp chí quốc tế, 549 bài báo tạp chí trong nước và 504 bài báo kỷ yếu hội nghị trong và ngoài nước. 
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   Phụ lục 16 - Thống kê trang thiết bị thí nghiệm năm 2017 

 

 

STT Tên PTN Lĩnh vực  
Kinh phí  
đầu tư 

(triệu đồng) 

Thiết bị  
tiêu biểu 

1 
Công nghệ  
Chế biến Dầu khí 

Hóa học 56.936.000 

Thiết bị quang học & quang phổ 
Hệ thống quang phổ tử ngoại khả 
biến 
Máy quang phổ hồng ngoại biến đổi 
chuỗi FT-IR 
Máy đồng hóa siêu âm 
Máy khuấy từ gia nhiệt + Nhiệt kế 
Bể rửa siêu âm 
Máy cô quay chân không hiện số + 
Bơm chân không 
Thiết bị xác định đường cong chưng 
cất điểm sôi thực vận hành theo 
chuẩn ASTM D2892 
Hệ thống Sắc ký lỏng cao áp HPLC 
Thiết bị phân tích dầu thô C1-C100 
Chưng cất mô phỏng thô SIMDIS kết 
hợp DHA 
Cân kỹ thuật 
Thiết bị xác định lượng SUNFUR 
bằng phương pháp X-RAY 
Hệ thống sắc ký khối phổ GCMS 
Hệ thống thiết bị phụ trợ 
Hệ thiết bị xác định diện tích bề mặt 
riêng 
Kính hiển vi điện tử quét SEM + Thiết 
bị tạo lớp phủ 
Hệ phân tích nhiệt trọng trường 
TGA/DSC 
Bộ làm mát cho thiết bị nhiệt trị 
Cân phân tích điện tử hiện số 

2 
Trung tâm NC Điện 
- Điện tử 

Tự động hóa 253.476 Bàn thử nghiệm công tơ 1 pha 

3 
Trung tâm NC Điện 
- Điện tử 

Tự động hóa 114.522 Bàn thử nghiệm công tơ 3 pha 

4 
Trung tâm Môi 
trường (CNSH) 

Môi trường 380.600 Bộ điện di 2 chiều IEF cho IPG strip 

5 
Trung tâm Môi 
trường (CNSH) 

Môi trường 1.782.000 Bộ điện di mao dẫn 

6 
PTN Kết cấu Công 
trình - Khoa XDDD 

 352.875 Bộ đô chuyển vị LVDT 

7 
Phòng Nghiên cứu 
(Lab Research) 

Kinh tế - xã hội 1.072.000 

Cơ sở dữ liệu Fiin Pro (Stoxplus) 
cung cấp các báo cáo, thông tin, dữ 
liệu tài chính, doanh nghiệp, ngành..; 
cơ sở dữ liệu thống kê Việt Nam giai 
đoạn 2010-2015, Phần mềm Turnitin - 
Originality check 

 
 
8 

Phòng TN Khoa học 
Y-Sinh 

Khoa học  
Y - Sinh 

1.498.149 

Bể siêu âm mẫu, Máy li tâm, Bộ điện 
di ngang, Hệ kính hiển vi quang học, 
Máy đo pH, Hệ cô quay, Bộ nồi chiết 
dược liệu, Tủ đựng tiêu bản, lưu mẫu, 
Tủ lạnh 
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   Phụ lục 17 -  Danh mục các bài báo khoa học quốc tế năm 2017 
 

STT Tên các tác giả Tên bài báo Tên tạp chí 

Loại tạp chí 

ISI 

SCOPUS  
SCI 

 
SCIE 

 
SSCI 

 
AHCI 

1 
V.N. Le, L. Benabou, 
V. Etgens and Q.B. 
Tao 

Modeling of 
intergranular thermal 
fatigue cracking of a 
lead-free 

International 
Journal of Solids 
and Structures 

x     

2 
Ngo Minh Tri and 
Marieke Huisman 

Complexity and 
information flow 
analysis for multi-
threaded programs 

The European 
Physical Journal 
Special Topics 

x     

3 

Steven Chatterton, 
Phuoc Vinh Dang, 
Paolo Pennacchi, A 
De Luca, F Flumian 

Experimental evidence 
of a two-axial groove 
hydrodynamic journal 
bearing under severe 
operation conditions 

Tribology 
International 

x     

4 

Thu Ha Thi Vu, Hang 
Thi Au, Thu Trang Thi 
Nguyen, Manh Hung 
Do, Minh Tu Pham, 
Duy Hung Bui, Thanh 
Son Phan & Dinh Lam 
Nguyen 

Synthesis of carbon 
nanotube/titanate 
nanotube composites 
with photocatalytic 
activity for H 2 S 
oxidation 

Journal of Sulfur 
Chemistry 

 x    

5 

Housseinou Ba, 
Jingjie Luo, Yuefeng 
Liu, Cuong Duong-
Vieta, Giulia Tuci, 
Giuliano Giambastiani, 
Jean-Mario Nhut, Lam 
Nguyen-Dinh, Ovidiu 
Ersen, Dang Sheng 
Su, Cuong Pham-Huu 

Macroscopically 
shaped monolith of 
nanodiamonds @ 
nitrogen-enriched 
mesoporous carbon 
decorated SiC as a 
superior metal-free 
catalyst for the styrene 
production 

Applied Catalysis 
B: Environmental 

x     

6 
Dong NguyenHuynh, 
Thi Thuy Nguyen, Thi 
Thanh Xuan Nguyen 

Prediction of vapor-
liquid and liquid-liquid 
equilibria at high 
pressures of 2-
alkoxyethanol mixtures 
using PC-SAFT EoS 

Fluid Phase 
Equilibria 

x     

7 Ngoc Hong Nguyen 

Generative forces 
shaping the traditional 
city: the case of Hoian, 
Vietnam 

Journal of 
Urbanism: 
International 
Research on 
Placemaking and 
Urban 
Sustainability 

    x 

8 

SAEID NEZAMABADI, 
THANH HAI 
NGUYEN, JEAN-
YVES DELENNE, 
JULIEN AVERSENG, 
XAVIER FRANK, 
FARHANG RADJAI 

MPM with frictional 
contact for application 
to soft particulate 
materials 

Procedia 
Engineering 

    x 

9 

SAEID NEZAMABADI, 
THANH HAI 
NGUYEN, JEAN-
YVES DELENNE, 

Modeling soft granular 
materials 

Granular Matter 

 x    
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FARHANG RADJAI 

10 

Dinh Duong LE , Nhi 
Thi Ai NGUYEN , Van 
Duong NGO , Alberto 
BERIZZI 

Advanced probabilistic 
power flow 
methodology for power 
systems with 
renewable resources 

Turkish Journal of 
Electrical 
Engineering 
&amp; Computer 
Sciences 

 x    

11 
Dinh Chung Phan, 
Shigeru Yamamoto 

Rotor speed control of 
doubly fed induction 
generator wind turbines 
using adaptive 
maximum power point 
tracking 

Energy x     

12 
Dinh Chung Phan, 
Shigeru Yamamoto. 

Maximum energy 
output of a DFIG wind 
turbine using an 
improved MPPT-curve 
method 

Energies  x    

13 

József Németh, Viktor 
Sebestyén, Tatjana 
Juzsakova, Endre 
Domokos, László 
Dióssy, Cuong Le 
Phuoc, Péter Huszka, 
Ákos Rédey 

Methodology 
development on 
aquatic environmental 
assessment 

Environmental 
Science and 
Pollution Research 

x     

14 
Thanh Tung Khuat, 
My Hanh Le 

Applying Teaching-
Learning to Artificial 
Bee Colony for 
Parameter Optimization 
of Software Effort 
Estimation Model 

Journal of 
Engineering 
Science & 
Technology 

    x 

15 
Thanh Tung Khuat, 
My Hanh Le 

A Novel Hybrid ABC-
PSO Algorithm for 
Effort Estimation of 
Software Projects 
Using Agile 
Methodologies 

Journal of 
Intelligent Systems 

    x 

16 
Thanh Tung Khuat, 
My Hanh Le 

Optimizing Parameters 
of Software Effort 
Estimation Models 
using Directed Artificial 
Bee Colony Algorithm 

Informatica     x 

17 

Thai Quoc Pham, 
Chihiro Nakagawa, 
Atsuhiko Shintani, and 
Tomohiro Ito 

Experimental 
Evaluation of an 
Assistance System for 
the Driver of a Personal 
Mobility Vehicle 

Advanced Science 
Letters 

    x 

18 
Pham, T. Q., 
Nakagawa, C., 
Shintani, A., Ito, T. 

Modeling and 
simulation of multiple 
personal mobility 
vehicles in pedestrian 
flows using personal 
space 

Journal of 
Advanced 
Simulation in 
Science and 
Engineering 

    x 

19 
Kim-Anh Nguyen, 
Phuc Do, Antoine 
Grall 

Joint predictive 
maintenance and 
inventory strategy for 
multi-component 
systems using 
Birnbaum’s structural 
importance 

Reliability 
Engineering & 
System Safety 

x     

20 

Manh The Van, 
Nguyen Van Tuan, 
Tran The Son, Hoa 
Le-Minh, Andrew 

Weighted k-nearest 
neighbour model 
forindoor VLC 
positioning 

IET 
Communications 
Journal 

x     

90 
 

 

   ANNUAL REPORT UD - 2017 



 

 
 

Burton 

21 
P. C. Thang, A. V. 
Kopylov, and S. D. 
Dvoenko 

EDGE–PRESERVING 
DENOISING BASED 
ON DYNAMIC 
PROGRAMMING ON 
THE FULL SET OF 
ADJACENCY 
GRAPHS 

Int. Arch. 
Photogramm. 
Remote Sens. 
Spatial Inf 

    x 

22 Pham Cong Thang 

Image Processing 
Procedures Based on 
Multi-Quadratic 
Dynamic Programming 

Informatica     x 

23 
Pham Van Ngoc, Brett 
Turner, Jingson 
Huang & Richard Kelly 

Long-term strength of 
soil-cement columns in 
coastal areas 

Soils and 
Foundations 

 x    

24 
Cong-Thuat Dang and 
Ngoc-Hieu Dinh 

Experimental Study on 
Structural Performance 
of RC Exterior Beam-
Column Joints 
Retrofitted by Steel 
Jacketing and Haunch 
Element under Cyclic 
Loading Simulating 
Earthquake Excitation 

Advances in Civil 
Engineering 

 x    

25 

Thi Chinh Ngo,  Duy 
Quang Dao,  Minh 
Thong Nguyen  and  
Pham Cam Nam 

A DFT analysis on the 
radical scavenging 
activity of oxygenated 
terpenoids present in 
the extract of the buds 
of Cleistocalyx 
operculatus 

RSC Advances  x    

26 

Duy Quang Dao, 
Truong Dinh 
Hieu,Thong Le Minh, 
PhamDinh Tuan, 
Pham Cam Nam, Ime 
Bassey Obot 

DFT study of the 
interactions between 
thiophene-based 
corrosion inhibitors and 
an Fe4 cluster. 

Journal of 
Molecular 
Modeling 

 x    

27 

N. D. Le, X. France, S. 
Pontvianne, H. Poirot, 
J. P. Leclerc & M. N. 
Pons 

Daily wastewater 
pollutant dynamics with 
respect to catchment 
population structure 

Urban Water 
Journal 

 x    

28 
Dong Nguyen Huynh. 
Thi Thanh Xuan 
Nguyen 

Application of the 
modified group-
contribution PC-SAFT 
to nitrile and their 
mixtures 

Fluid Phase 
Equilibria 

x     

29 
Jui-Sheng Chou and 
Anh-Duc Pham 

Nature-inspired 
metaheuristic 
optimization in least 
squares support vector 
regression for obtaining 
bridge scour 
information 

Information 
Sciences 

x     

30 

Van Duong Ngo, Dinh 
Duong Le, Kim Hung 
Le, Van Kien Pham 
and Alberto Berizzi 

A Methodology for 
Determining 
Permissible Operating 
Region of Power 
Systems According to 
Conditions of Static 
Stability Limit 

Energies  x    

31 
Anh T. Vo, N.H Tran, 
T.H Duong, H.C Kim 

A new Method for 
Measuring Generalized 
Geometric Errors for a 

Experimental 
Techniques  x    

91 
 
 

   ANNUAL REPORT UD - 2017 



 

 
 

new type of Coordinate 
Measuring Machine 
Using a Laser Tracker 

32 

 
M.T. Vu, N.D. Vo, P. 
Gourbesville, S.V. 
Raghavan & S.-Y. 
Liong 

Hydro-meteorological 
drought assessment 
under climate change 
impact over the Vu 
Gia–Thu Bon river 
basin, Vietnam 

Hydrological 
Sciences Journal 

 x    

33 
Ngo Minh Khoa, 
Nguyen Huu Hieu, 
Dinh Thanh Viet 

A Study of SVC’s 
Impact Simulation and 
Analysis for Distance 
Protection Relay on 
Transmission Lines 

International 
Journal of 
Electrical and 
Computer 
Engineering 

    x 

34 
Thu Ha Thi Vu, Manh 
Hung Do, Hang Thi Au 
and Lam Nguyen-Dinh 

A Facile Synthesis of 
TiO2 Nanotube Co-
Loaded with Pt 
Nanoparticles and 
Reduced Graphene 
Oxide with Enhanced 
Photocatalytic Activity 
under UV/Visible Light 

International 
Journal of 
Chemical 
Sciences 

    x 

35 
Marot D., Rochim A., 
Sibille L., Le V.T 

Effect of hydraulic 
loading history on the 
characterization of 
suffusion susceptibility 
of cohesionless soils. 

Journal of 
Geotechnical and 
Geoenvironmental 
Engineering 

x     

36 
Thanh Vo Nhu and 
Hideyuki Sawada 

Performance of the 
Talking Robot with 
Newly Redesigned 
Artificial Vocal Cords 

International 
Conference on 
Mechatronics and 
Automation 

    x 

37 
Vo Nhu Thanh and 
Hideyuki Sawada 

Text-to-Speech of a 
Talking Robot for 
Interactively Speech 
Training of Hearing 
Impaired 

10th International 
Conference on 
Human System 
Interaction 

    x 

38 
Thanh Vo Nhu and 
Hideyuki Sawada 

Cerebellum-like Neural 
Network for Short-
range Timing Function 
of a Robotic Speaking 
System 

Automation and 
Robotics (ICCAR 
2017) Nagoya 

    x 

39 
Nordine Leklou, Van-
Huong Nguyen, Pierre 
Mounanga 

The effect of the partial 
cement substitution 
with fly ash on delayed 
ettringite formation in 
heat-cured mortars 

KSCE Journal of 
Civil Engineering 

 x    

40 

M.Q. Duong, H.H. 
Nguyen, T.H.D. 
Nguyen, T.T. Nguyen, 
G.N. Sava 

Effect Of Component 
Design On The dc/dc 
Power Converters 
Dynamics 

IEEE-The 10th 
International 
Symposium on 
ADVANCED 
TOPICS IN 
ELECTRICAL 
ENGINEERING 

    x 

41 

Minh Quan Duong, 
Kim Hung Le, Thi Sen 
Dinh, Marco Mussetta, 
Gabriela Nicoleta 
Sava 

Effects of Bypass 
Diode Configurations 
on Solar Photovoltaic 
Modules Suffering from 
Shading Phenomenon 

IEEE-The 10th 
International 
Symposium on 
ADVANCED 
TOPICS IN 
ELECTRICAL 
ENGINEERING 

    x 

42 Chủ biên: Q.B. Tao. 
Reliability and Failure 
Analysis of Novel Lead-
free Solders 

Nơi XB: LAP 
LAMBERT 
Academic 

     

92 
 

 

   ANNUAL REPORT UD - 2017 



 

 
 

Publishing. Năm 
2017 

43 

Filippo Cangioli, Paolo 
Pennacchi, Giuseppe 
Vannini, Lorenzo 
Ciuchicchi, Andrea 
Vania, Steven 
Chatterton, Phuoc 
Vinh Dang 

On the Thermodynamic 
Process in the Bulk-
Flow Model for the 
Estimation of the 
Dynamic Coefficients of 
Labyrinth Seals 

ASME Turbo Expo 
2017: 
Turbomachinery 
Technical 
Conference and 
Exposition, 
Charlotte 

x     

44 

HongPhan Duong1, *, 
MinhDuc Le1, 
HungCuongDao2, 
Chia-Yun Chen 

Surface modification of 
TiO2 nanotubes by 
Grafting with APTS 
coupling agents 

Mater. Res. 
Express 

 x    

45 
M.Q. Duong, H.H. 
Nguyen, K.H. Le, T.V. 
Phan and M. Mussetta 

Simulation and 
Performance Analysis 
of a New LVRT and 
Damping Control 
Scheme for DFIG Wind 
Turbines 

2016 IEEE 
International 
Conference on 
Sustainable 
Energy 
Technologies 

    x 

46 
H.H. Nguyen, M.Q. 
Duong 

High-Performance 
Coordination for 
Accurate Matlab 
Simulink PV Module 
Simulator based on 
aTwo-Diode Model 

2016 IEEE 
International 
Conference on 
Sustainable 
Energy 
Technologies 
(ICSET) 2016 

    x 

47 

 
 
Doan, T. T. Loan 
Brodowsky, H. ,Mäder, 
E 

Coir, jute, rice husk and 
saw dust as composite 
reinforcements 

2016     x 

48 
Nguyễn Hữu Hiếu, Lê 
Hồng Lâm 

Using double Fed 
induction generator to 
enhance voltage 
stability and solving 
economic issue 

IEEE International 
Conference on 
Sustainable 
Energy 
Technologies 
2016 

    x 

49 

Thai Quoc Pham, 
Chihiro Nakagawa, 
Atsuhiko Shintani, and 
Tomohiro Ito 

The Effect of a Semi-
Active Driving 
Assistance System on 
the Driver of a Four-
Wheeled Personal 
Mobility Vehicle 

International 
Journal of 
Mechanical 
Engineering and 
Robotics 
Research 

    x 

50 
Jui-Sheng Chou, 
Ngoc-Tri Ngo 

Modified firefly 
algorithm for 
multidimensional 
optimization in 
structural design 
problems 

Structural and 
Multidisciplinary 
Optimization 

 x    

51 

Minh Quan Duong, 
Gabriela Nicoleta 
Sava, Gabriela 
Ionescu, Horia Necula, 
Sonia Leva, Marco 
Mussetta 

Optimal bypass diode 
configuration for PV 
arrays under shading 
influence 

2017 IEEE 
International 
Conference on, 
Millano, Italy 

    x 

52 

Gabriela Nicoleta 
Sava, Gabriela 
Ionescu, Horia Necula, 
Mircea Scripcariu, 
Minh Quan Duong, 
Sonia Leva, Marco 
Mussetta 

Efficiency analysis of a 
hybrid power system 
for a campus in 
Romania 

2017 IEEE 
International 
Conference on, 
Milano, Italy 

    x 

53 Jui-Sheng Chou, The use of artificial Engineering  x    

93 
 

 

   ANNUAL REPORT UD - 2017 



 

 
 

Ngoc-Tri Ngo, Wai K. 
Chong 

intelligence combiners 
for modeling steel 
pitting risk and 
corrosion rate 
 
 
 

Applications of 
Artificial 
Intelligence 

54 
Nordine Leklou, Van-
Huong Nguyen, Pierre 
Mounanga 

The effect of the partial 
cement substitution 
with fly ash on delayed 
ettringite formation in 
heat-cured mortars 

KSCE Journal of 
Civil Engineering 

 x    

55 
V.N. Le, L. Benabou, 
V. Etgens and Q.B. 
Tao 

Modeling of 
intergranular thermal 
fatigue cracking of a 
lead-free 

International 
Journal of Solids 
and Structures 

x     

56 
Ngo Minh Tri and 
Marieke Huisman 

Complexity and 
information flow 
analysis for multi-
threaded programs 

The European 
Physical Journal 
Special Topics 

x     

57 

Steven Chatterton, 
Phuoc Vinh Dang, 
Paolo Pennacchi, A 
De Luca, F Flumian 

Experimental evidence 
of a two-axial groove 
hydrodynamic journal 
bearing under severe 
operation conditions 

Tribology 
International 

x     

58 

Thu Ha Thi Vu, Hang 
Thi Au, Thu Trang Thi 
Nguyen, Manh Hung 
Do, Minh Tu Pham, 
Duy Hung Bui, Thanh 
Son Phan & Dinh Lam 
Nguyen 

Synthesis of carbon 
nanotube/titanate 
nanotube composites 
with photocatalytic 
activity for H 2 S 
oxidation 

Journal of Sulfur 
Chemistry 

 x    

59 DANG Thi To Nhu 

Estimation of the Hurst 
and the stability indices 
of a H-self-similar 
stable process 

Electronic Journal 
of Statistics 
Vol. 11, Number 2 
(2017), 4103-
4150. 

  X   

60 
Piotr MATUS, 
Minh Hieu LE, 
Lubin VULKOV 

Analysis of second 
order difference 
schemes on non-
uniform grids for 
quasilinear parabolic 
equations 

Journal of 
Computational and 
Applied 
Mathematics, 
Vol. 310 (2017) 
186-199 

  X   

61 

Piotr MATUS, 
Francisco GASPAR, 
Minh Hieu LE, 
Thi Kim Tuyen VO 

Monotone Difference 
Schemes for Weakly 
Coupled Elliptic and 
Parabolic Systems 

Computational 
Methods in 
Applied 
Mathematics, 
Vol. 17, issue 2, 
287-298 

  X   

62 

Tung Lam DANG, 
Thi Hong Hanh 
HUYNH, Manh Toan 
NGUYEN, 
Thi Minh Hue 
NGUYEN 

The firm information 
environment and 
capital structure: 
International evidence 

Applied 
Economics, Vol. 
49 (44), 4482-
4500 

  X   

63 
Kien Trung NGUYEN, 
Eric RAMSTETTER 

Wage differentials 
among Ownership 
Groups and Worker 
Quality in Vietnamese 
manufacturing 

Global Economic 
Review:Perspectiv
es on East Asian 
Economies and 
Industries. No: 1. 
1-19. 

  X   

64 
Tung Lam DANG, 
Thanh Huong 

Institutional ownership 
and stock liquidity: 

Asia-Pacific 
Journal of 

  X   

94 
 

 

   ANNUAL REPORT UD - 2017 



 

 
 

NGUYEN, Tram Anh 
nguyen TRAN, 
Thi Thuy Anh VO 

International evidence Financial Studies 
(In-Press) 

65 

Man DANG, 
Darren HENRY, 
Xiangkang YIN, 
Thi Thuy Anh VO 

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

Pacific-Basin 
Finance Journal 
(In-Press) 

  X   

66 
Thi Bich Ngoc Hoang, 
Josiane Mothe 

Location Extraction 
from Tweets 

Journal of 
Information 
Processing and 
Management, 
(Volume 54, page 
129-144) 

  X   

67 
Thi Bich Ngoc Hoang, 
Josiane Mothe 

Predicting Information 
Diffusion on Twitter - 
Analysis of predictive 
features 

Journal of 
Computational 
Science 

  X   

68 
Man DANG, 
Darren HENRY, 
Viet Anh HOANG 

Target CEO age, 
ownership decisions, 
and takeover outcomes 

Research in 
International 
Business and 
Finance, Vol. 42, 
769-783 

    X 

69 
Van Cang NGUYEN, 
Ngoc Tuan CHAU 
 

Research framework 
for the impact of total 
quality management on 
competitive advantage: 
The mediating role of 
innovation performance 

Review of 
International 
Business and 
Strategy, Vol. 27 
(3), 335-351 

    X 

70 Hong Trinh TRUONG 
A primer on GDP and 
economic growth 

International 
Journal of 
Economic 
Research, 
Vol. 14, No. 5, 13-
24 

    X 

71 
Manh Toan NGUYEN, 
Thi Huong NGUYEN, 
Thi Tuong Vi LE 

Tax reform, sectoral 
restructuring, and 
household welfare in 
Vietnam 

International 
Journal of 
Economics and 
Management, (In-
Press) 

    X 

72 
Tz-Li Wang, Tran Thi 
Kim Phuong, Tran 
Trung Vinh 

Destination perceived 
quality, Tourist 
satisfaction and Word-
of-mouth 

Tourism Review 
(ISSN: 1660-5373, 
Vol. 72, No. 4, pp. 
392-410) 

    X 

73 
Tran Trung Vinh, Tran 
Thi Kim Phuong 

Examining the 
interrelationships 
among destination 
brand image, 
destination perceived 
quality, tourist 
satisfaction and tourist 
loyalty: evidence from 
Danang City, Vietnam 

International 
Journal of Tourism 
Policy (ISSN: 
1750-4104, Vol. 7, 
No. 4, pp. 352-
374) 

    X 

74 
TS. Nguyễn Đức 
Chỉnh 

Creating spaces for 
constructing practice 
and identity: 
Innovations of teachers 
of English language to 
young learners in 
Vietnam 

Research Papers 
in Education, 
32(1), 56-70 
(2017) 

  X   

75 
TS. Nguyễn Đức 
Chỉnh 

Beyond the school 
setting: Language 
teachers and tensions 
of everyday life 

Teachers and 
Teaching: Theory 
and Practice, 
23(7), 766-780 

  X   

95 
 

 

   ANNUAL REPORT UD - 2017 



 

 
 

(2017) 

76 
ThS. Võ Thanh Sơn 
Ca 

Review of Assessing 
Foreign Language 
Students’ Spoken 
Proficiency: 
Stakeholder 
Perspectives on 
Assessment Innovation 
by M. East, Language 
Assessment Quarterly, 
14(1), 93-96. 

Language 
Assessment 
Quarterly, 14(1), 
93-96 (2017) 

  X   

77 

Huynh Vinh Phuc, 
Nguyen Ngoc Hieu, 
Bui Dinh Hoi, Le T. T 
Phuong, Nguyen Van 
Hieu, Chuong N Van 

Out-of-plane strain and 
electric field tunable 
electronic properties 
and Schottky contact of 
graphene/atimonene 
heterostructure 

Superlattice and 
Microstructures, 
112, (2017) 554-
560 

X     

78 

Chuong V. Nguyen, 
Nguyen N. Hieu, 
Carlos A. Duque, 
Nikolai A. Poklonski, 
Victor V. 
Ilyasov,Nguyễn V. 
Hiếu, Le Dinh, Quach 
K. Quang, Luong V. 
Tung, Huynh V. Phuc 

Linear and nonlinear 
magneto-optical 
absorption coefficients 
and refractive index 
changes in grapheme, 
69, 328-332, (2017) 

Optical Materials-
Elsevier 

X     

79 

Chương Văn 
Nguyễn, Nguyễn Văn 
Hiếu, Huỳnh Ngọc 
Toàn, Lễ Công Nhận, 
Ngô Thị Anh & 
Nguyễn Ngọc Hiếu 

Phase Transition in 
Armchair Graphene 
Nanoribbon Due to 
Peierls Distortion, 6, 
3815-3819 

Journal of 
Electronic 
Materials 

X     

80 

Chuong V. Nguyen, 
Victor V. Ilyasov, Hieu 
V. Nguyen & Hieu N. 
Nguyen 

Band gap and 
electronic properties of 
molybdenum disulphide 
under strain 
engineering: density 
functional theory 
calculations, 2, 86-91 
(2017) 

Journal Molecular 
Simulation 

X     

81 

Nguyen Ngoc Hieu, 
Huynh Vinh Phuc, 
Nguyen Van Hieu, 
Nguyen Van Chuong 

First principles study of 
the structural and 
electronic properties of 
graphene/MoS2 
interfaces, 122,104301 
(2017) 

JOURNAL OF 
APPLIED 
PHYSICS 

X     

82 

Nguyen Van Chuong, 
Nguyen Van Hieu, Le 
Cong Nhan, Huynh 
Vinh Phuc, Nguyen 
Ngoc Hieu 

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

Indian Journal of 
Physics 

x     

83 

Đinh Thanh Khẩn,  
Shotaro Takeuchi, 
Yoshiaki Nakamura, 
Kunihiko Nakamura, 
Takuji Arauchi, Hideto 
Miyake, Kazumasa 
Hiramatsu, Yasuhiko 
Imai, Shigeru Kimura, 
and Akira Sakai 

Study on the influence 
of different trench-
patterned templates on 
the crystalline 
microstructure of AlN 
epitaxial films by X-ray 
microdiffraction 

Japanese Journal 
of Applied Physics 

 x    

84 
Le Van Dung ( with Ta 
Cong Son, Dang Hung 

On convergence of 
moving average series 

Communications 
in Statistics - 

 x    

96 
 
 

   ANNUAL REPORT UD - 2017 



 

 
 

Thang) ofmartingale 
differences fields taking 
values inBanach 
spaces 

Theory and 
Methods 

85 Luong Quoc Tuyen 
A partial answer to a 
question of Y. Ikeda, C. 
Liu and Y. Tanaka 

Novi Sad Journal 
of Mathematics 

    x 

86 Luong Quoc Tuyen 
On an affirmative 
answer to Y. Tanaka's 
and Y. Ge's problem 

Commentationes 
Mathematicae 
Universitatis 
Carolinae 

    x 

87 Nguyen Ngoc Anh 

HOKF: High Order 
Kalman Filter for 
Epilepsy Forecasting 
Modeling 

Biosystems, 
Số: 5, Trang: 1-32, 
Năm: 2017 

x     

88 

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

Surface modification of 
TiO2 nanotubes by 
grafting with 
APTScoupling agents 

Mater. Res. 
Express 

 x    

89 

Nguyen Cong Thuy 
Tram, Ninh The Son, 
Nguyen Thi Nga, Vu 
Thi Thu Phuong, 
Nguyen Thi Cuc, Do 
Thi Phuong, Gilles 
Truan, Nguyen Manh 
Cuong, Do Thi Thao 
(2017) 

The hepatoprotective 
activity of a new 
derivative kaempferol 
glycoside from the 
leaves of 
Vietnamese Phyllanthu
s acidus (L.) 

Skeels. Med 
Chem Res, 26 (9), 
p. 2057-2064 

 x    

90 
A. N. Abyzov, Truong 
Cong Quynh  and 
Dinh Duc Tai 

Dual automorphism-
invariant modules over 
perfect rings 

Siberian 
Mathematical 
Journal 

 x    

91 
M. Tamer Kosan , 
Truong Cong Quynh, 
S. Serap 

Weakly automorphism 
invariant modules and 
essential tightness 

Commu. Algebra,  x    

92 
Pedro A. Guil Asensio, 
Truong Cong Quynh, 
Ashish K. Srivastava 

Additive unit structure 
of endomorphism rings 
and invariance of 
modules 

Bulletin of Math. 
Sciences 

 x    

93 

Yasser Ibrahim, M. 
Tamer Kosan, Truong 
Cong Quynh,  M. 
Yousif, 

Simple-direct-modules Comm. Algebra  x    

94 
M. Tamer Kosan , 
Truong Cong Quynh 

Nilpotent-invariant rings 
and modules 

Comm. Algebra  x    

95 
M. Tamer Kosan,  S. 
Serap and Truong 
Cong Quynh 

On  rings with 
associates elements 

Comm. Algebra 
 

 x    

96 
A. N. Abyzov and 
T.N.H. Nhan, Truong 
Cong Quynh 

Modules close to SSP- 
and SIP-modules 

Lobachevskii 
Journal of 
Mathematics 

    x 

97 
M. Tamer Kosan , 
Truong Cong Quynh, 

On infinite direct sums 
of lifting modules 

Asian-European 
Journal of 
Mathematics 

    x 

98 
Ngo Minh Khoa, 
Nguyen Huu Hieu, 
Dinh Thanh Viet 

A Study of SVC’s 
Impact Simulation and 
Analysis for Distance 
Protection Relay on 
Transmission Lines. 

International 
Journal of 
Electrical and 
Computer 
Engineering 
(IJECE), Vol. 7, 
No. 4, August 

    x 

97 
 

 

   ANNUAL REPORT UD - 2017 



 

 
 

2017, pp. 1-10. 

99 

Alexander Kies, Bruno 
Schyska, Dinh Thanh 
Viet, Lueder von 
Bremen, Detlev 
Heinemann, Stefan 
Schramm 

Large Scale Integration 
of Renewable Power 
Sources into the 
Vietnamese Power 
System. 

Energy Procedia, 
Volume 125, 
September 2017, 
pp. 207-213. 

    x 

100 
Nguyen Thanh Binh, 
Trinh Cong Duy, 
Ioannis Parissis 

LusRegTes: A 
Regression Testing 
Tool for Lustre 
Programs 

International 
Journal of 
Electrical and 
Computer 
Engineering 
(IJECE, ISSN: 
2088-8708, 
a SCOPUS indexe
d Journal); Vol 7, 
No 5, 2017. 
 

    x 

101 

Ha MT, Tran MH, 
Phuong TT, Kim JA, 
Woo MH, Choi JS, 
Lee S, Lee JH, Lee 
HK, Min BS. 

Cytotoxic and 
apoptosis-inducing 
activities against 
human lung cancer cell 
lines of cassaine 
diterpenoids from the 
bark of Erythrophleum 
fordii. 

Bioorg Med Chem 
Lett. 

x     

102 
Tae N, Hung TM, Kim 
O, Kim N, Lee S, Na 
S, Min BS, Lee JH. 

A cassaine diterpene 
alkaloid, 3β-acetyl-nor-
erythrophlamide, 
suppresses VEGF-
induced angiogenesis 
and tumor growth via 
inhibiting eNOS 
activation. 

Oncotarget. x     

103 

Rainey, MD, 
Quachthithu, 
H,Gaboriau, D, 
Santocanale, C. 

DNA Replication 
Dynamics and Cellular 
Responses To ATP 
Competitive Cdc7 
Kinase Inhibitors 

ACS Chemical 
Biology 

 x    

104 

Tri Minh Huynh, Vu 
The Tran, Hung Huu 
Huynh, Hiep Xuan 
Huynh 

Solution for Ordered 
Weighted Averaging 
Operator for Making in 
The Interaction Multi-
Criteria Decision in 
User-Based 
Collaborative Filtering 
Recommender System 

International 
Journal of 
Machine Learning 
and Computing 
(IJMLC); 

    x 

105 

Tri Minh Huynh, Vu 
The Tran, Hung Huu 
Huynh, Hiep Xuan 
Huynh 

Item-based 
collaborative filtering in 
the multi-criteria 
recommender system 
with ordered weighted 
averaging operator on 
sparse datasets 

The International 
Conference on 
Information and 
Communication 
Technology and 
Digital 
Convergence 
Business 

    x 

106 

Tran L.-S., Herbinet 
H., Li Y., Wullenkord 
J., Zeng M., Bräuer E., 
Qi F., Kohse-
Höinghaus K., Battin-
Leclerc F. 

Low-temperature gas-
phase oxidation of 
diethyl ether: fuel 
reactivity and 
fuel-specific products 

Proceedings of the 
Combustion 
Institute 

 x    

107 
Wullenkord J., Tran L.-
S., Julia Böttchers J.,  

A laminar flame study 
on di-n-butyl ether as a 

Combustion and 
Flame 

x     

98 
 

 

   ANNUAL REPORT UD - 2017 

http://www.sciencedirect.com/science/journal/18766102/125/supp/C
http://www.iaesjournal.com/online/index.php/IJECE/announcement/view/41
http://www.iaesjournal.com/online/index.php/IJECE/issue/view/364
http://www.iaesjournal.com/online/index.php/IJECE/issue/view/364
https://www.researchgate.net/publication/321713553_A_laminar_flame_study_on_di-n-butyl_ether_as_a_potential_biofuel_candidate?_iepl%5BviewId%5D=hKhDuPQr9uBUqsJ3xvyV972Y&_iepl%5BprofilePublicationItemVariant%5D=default&_iepl%5Bcontexts%5D%5B0%5D=prfpi&_iepl%5BtargetEntityId%5D=PB%3A321713553&_iepl%5BinteractionType%5D=publicationTitle
https://www.researchgate.net/publication/321713553_A_laminar_flame_study_on_di-n-butyl_ether_as_a_potential_biofuel_candidate?_iepl%5BviewId%5D=hKhDuPQr9uBUqsJ3xvyV972Y&_iepl%5BprofilePublicationItemVariant%5D=default&_iepl%5Bcontexts%5D%5B0%5D=prfpi&_iepl%5BtargetEntityId%5D=PB%3A321713553&_iepl%5BinteractionType%5D=publicationTitle


 

 
 

Graf I., Kohse-
Höinghaus K. 

potential biofuel 
candidate 

108 

Tran L.-S., Wang Z., 
Carstensen H.-H., 
Battin-Leclerc F., 
Kohse-Höinghaus K. 

Comparative 
experimental and 
modeling study of the 
low- to moderate-
temperature oxidation 
chemistry of 2,5-
dimethylfuran, 2-
methylfuran, and furan 

Combustion and 
Flame 

x     

109 Bùi Hệ Thống 

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

Computer 
Methods in 
Biomechanics and 
Biomedical 
Engineering 

x     

110 Bùi Hệ Thống 

Influence of different 
types of wheelchair 
cushions for pressure 
ulcers in view of the 
experimental approach 

IEEE     x 

111 

L. J. Jiang, 
S. Shy, M. T. Nguyen, 
S. Y. Huang, and D. 
W. Yu 

Spark ignition 
probability and 
minimum ignition 
energy transition of the 
lean iso-octane/air 
mixture in premixed 
turbulent combustion 

Combustion and 
Flame 

x     

112 
S.S. Shy, 
M.T. Nguyen, S.Y. 
Huang, and C.C. Liu. 

Is turbulent facilitated 
ignition through 
differential diffusion 
independent of spark 
gap? 

Combustion and 
Flame 

x     

113 
Phạm Duy Dưởng, 
Young Soo Suh 

Remote length 
measurement system 
using a single point 
laser distance sensor 
and an inertial 
measurement unit. 

Computers 
Standards & 
Interfaces 

 x    

114 
Phạm Duy Dưởng, 
Huu Toan Duong, 
Young Soo Suh 

Walking Monitoring for 
Users of Standard and 
Front-Wheel Walkers. 
Authors:  . 

IEEE Transactions 
on Instrumentation 
and Measurement 

x     

115 
Jeng-Tze Huang, 
Phạm Thanh Phong 

Differentiation-Free 
Multiswitching 
Neuroadaptive 
Control of Strict-
Feedback Systems 

IEEE Transactions 
on neural network 
and learning 
systems 

x     

116 

Minh N. H. Nguyen, 
Nguyen H. Tran, 
Mohammad A. Islam, 
Chuan Pham, Shaolei 
Reny, Choong Seon 
Hong 

Fair Sharing of Backup 
Power Supply in Multi-
Operator Wireless 
Cellular Towers 

IEEE Transactions 
on Wireless 
Communications 

x     

117 
Uyen T.D. Huynh, Ali 
Assifaoui, Odile 
Chambin 

Pellets based on 
polyuronates: 
Relationship between 
gelation and release 
properties 

Journal of Food 
Engineering 

 x    

118 

Huu Phuoc Trang 
Nguyen, Michèle 
Morancais, Joel 
Fleurence, Justine 
Dumay 

Mastocarpus stellatus 
as a source of R-
phycoerythrin: 
optimization of enzyme 
assisted extraction 

Journal of Applied 
Phycology 

x     

99 
 
 

   ANNUAL REPORT UD - 2017 

https://www.researchgate.net/publication/321713553_A_laminar_flame_study_on_di-n-butyl_ether_as_a_potential_biofuel_candidate?_iepl%5BviewId%5D=hKhDuPQr9uBUqsJ3xvyV972Y&_iepl%5BprofilePublicationItemVariant%5D=default&_iepl%5Bcontexts%5D%5B0%5D=prfpi&_iepl%5BtargetEntityId%5D=PB%3A321713553&_iepl%5BinteractionType%5D=publicationTitle
https://www.researchgate.net/publication/321713553_A_laminar_flame_study_on_di-n-butyl_ether_as_a_potential_biofuel_candidate?_iepl%5BviewId%5D=hKhDuPQr9uBUqsJ3xvyV972Y&_iepl%5BprofilePublicationItemVariant%5D=default&_iepl%5Bcontexts%5D%5B0%5D=prfpi&_iepl%5BtargetEntityId%5D=PB%3A321713553&_iepl%5BinteractionType%5D=publicationTitle


 

 
 

using response surface 
methodology 

119 
Phạm Phú Song Toàn, 
Hoàng Minh Giang, 
Takeshi Fujiwara 

Analyzing solid waste 
management practices 
for the hotel industry 

Global Journal of 
Environmental  
Science and 
Management 

 x    

120 

Hoàng Minh Giang, 
Takeshi Fujiwara, 
Phạm Phú Song Toàn, 
Nguyễn Thị Kim Thái 

Predicting waste 
generation using 
Bayesian model 
averaging 

Global Journal of 
Environmental  
Science and 
Management 

 x    

121 

Chao-Lung 
Hwang,Chi-Hung 
Chiang, Trong-Phuoc 
Huynh, Duy-Hai Vo, 
Si-Huy Ngo 

“Properties of alkali-
activated controlled 
low-strength material 
produced with waste 
water treatment sludge, 
fly ash, and slag" 

Journal of 
Construction and 
Building Materials 

x     

122 

Thi Chinh Ngo, Duy 
Quang Dao,* Minh 
Thong Nguyen and 
Pham Cam Nam 

 
A DFT analysis on the 
radical scavenging 
activity of oxygenated 
terpenoids present in 
the extract of the buds 
of Cleistocalyx 
operculatus. 

RSC Advances. 
No: 7. Pages: 
39686–39698 

 x    

123 

Duy Quang Dao,*,Thi 
Chinh Ngo, Nguyen 
Minh Thong, Pham 
Cam Nam 

Is Vitamin A an 
Antioxidant or a 
Prooxidant? 

J. Phys. Chem. B. 
No: 121 (40) 
Pages: 9348–
9357 

x     

124 
Thinh Dong, Chan Le 
Duc, Myriam Lamolle 

Tableau-based 
Revision for Expressive 
Description Logics with 
Individuals. 

Journal of Web 
Semantics. No: 
45. Pages: 63-79 

    x 

125 
Huỳnh Công Pháp, 
Nguyễn Văn Bình 

A System of Exploiting 
and Building 
Homogeneous and 
Large Resources for 
the Improvement of 
Vietnamese-Related 
Machine Translation 
Quality 

International 
Journal of Applied 
Engineering 
Research ISSN 
0973-4562 
Volume 12, 
Number 20 (2017) 
pp. 10242-10248 
Research India 
Publications. 

    x 

 
 

 

100 
 

 

 

   ANNUAL REPORT UD - 2017 www.udn.vn 

 

http://scv.udn.vn/phantienvinh/BBao/6874
http://scv.udn.vn/phantienvinh/BBao/6874
http://scv.udn.vn/phantienvinh/BBao/6874
http://www.udn.vn/


 

 
 

 
 

 
 

www.udn.vn 

 

 
 

 
 

 
 

Copyright Trung tâm Thông tin và Truyền thông ĐHĐN 
 

(Có sử dụng hình ảnh từ nguồn internet) 

 

 

http://www.udn.vn/


 

 
 
 
 
 
 
 
 

   ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG 
  

   THE UNIVERSITY OF DANANG 
   Add: 41 Le Duan St, Hai Chau Dist, Danang City, Vietnam  
      Tel: (84) 236.3822041 - Fax: (84) 236.823683 
      Website: www.udn.vn - Email: vanphong.dhdn@ac.udn.vn 

   

http://www.udn.vn/

