
1 
 

 

 

 
 

 Trường ĐH Bách khoa nâng 
tầm học hiệu chuyên ngành kỹ thuật 
hàng đầu bằng chính chất lượng đào 
tạo. 
 

 
 

Sáng 05/9/2012, Trường ĐHBK tổ chức 
Lễ Khai giảng năm học 2013 – 2014. 
Trường hiện đào tạo 27 chuyên ngành kỹ 
thuật, công nghệ trình độ ĐH, ThS, TS 
cho khoảng 10.000 SV.  

 
Trong những năm tới, Trường ĐHBK 
giảm dần hệ không chính quy, tập trung 
đào tạo chính quy và đặc biệt là hệ đào 
tạo tinh hoa, sớm đưa nhà trường trở 
thành hạt nhân định hướng nghiên cứu 
trong chiến lược phát triển ĐHĐN đến 
năm 2020. 

  

 

 
Hiệu trưởng Trường ĐHBK đọc diễn văn khai giảng 

năm học 2013 – 2014 
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 Trường ĐH Kinh tế bước vào 
năm học mới: Khởi động xây dựng 
các chuyên ngành tiên tiến, tinh hoa.  

Sáng ngày 09/9/2013, Trường ĐHKT đã tổ 
chức khai giảng năm học mới. Trong kỳ 
tuyển sinh ĐH 2013, đã có hơn 12.000 thí 
sinh đăng ký dự thi, tỷ lệ chọi 7,59. Và lần 
đầu tiên, 23 suất học bổng được trao cho 
các SV trúng tuyển vào trường với điểm 
số rất cao. 
Năm nay, Quản trị khách sạn, Thương 
mại điện tử và Tài chính công là những 
lựa chọn mới về ngành nghề của SV. 

Có 188 SV trúng tuyển vào 04 chương 

trình chất lượng cao (Quản trị Tài chính, 
Ngân hàng, Kiểm toán và Ngoại thương). 
Các chương trình chất lượng cao sẽ là 
yếu tố then chốt của thi tầm nhìn và sứ 
mệnh mới: Trở thành Trung tâm Nghiên 
cứu, Đào tạo & Chuyển giao tri thức khoa 
học kinh tế và quản lý. 
 

 

 

Hiệu trưởng ĐHKT trao học bổng cho tân SV 
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KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 
 

 

Ngày 21/7/2013, Trường ĐH Kinh tế - ĐHĐN đã tổ chức 

Hội thảo về Khoa học Quản trị 2013 (CMS-2013), thu 

hút sự tham gia của hơn 200 học giả, các nhà nghiên 

cứu, doanh nghiệp đến từ hơn 30 trường đại học, viện 

nghiên cứu trên cả nước. 

 

Các báo cáo thuộc các lĩnh vực Quản trị Chiến 

lược; Quản trị Chuỗi cung ứng; Khoa học 

Marketing; Quản trị Nguồn Nhân lực; Tài chính–Ngân 

hàng; Kinh tế lượng và mô hình hóa, bao gồm nghiên 

cứu lý thuyết, phân tích thực nghiệm, kinh nghiệm quản 

lý, cung cấp bức tranh về thực tiễn, xu hướng và tiến bộ 

mới nhất trong lĩnh vực khoa học quản trị. 

 

 

Ngày 03/7/2013, Trường CĐCNTT tổ chức hội thảo 

nghiên cứu khoa học lần thứ II với chủ đề “CNTT và ứng 

dụng CNTT trong các lĩnh vực”. Ở một mức độ nào đó, 

như TS. Trần Tấn Vinh – hiệu trưởng nhà trường phát 

biểu, diễn đàn này trước hết là cầu nối khoa học giữa 

những người làm công tác đào tạo, nghiên cứu khoa 

học với nhau; giữa giảng viên với các nhà khoa học và 

giữa giảng viên với các nhà quản lý. Là sự thể hiện mối 

quan tâm, trách nhiệm đối với sự nghiệp đào tạo và 

nghiên cứu khoa học của toàn thể giảng viên”. 

Hội thảo CMS 2013 – Trường Đại học Kinh tế 
Được biết, từ năm 2012 đến nay, Trường CĐCNTT đã 

phối hợp với Ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường - 

ĐHĐN tổ chức thành công 02 hội thảo “CNTT và Ứng 

dụng CNTT trong các lĩnh vực” với 40 bài của gần 80 

tác giả trong và ngoài ĐHĐN, trong đó có 22 bài được 

tuyển chọn, đăng trên số đặc biệt của Tạp chí Khoa học 

và Công nghệ - ĐHĐN. 

TS. Nguyễn Trần Quốc Vinh báo cáo đề tài “Nghiên cứu xây 

dựng và tích hợp mô-đun viết lại truy vấn hỗ trợ khung nhìn 

thực trong PostgreSQL”. 

 

Một số hội thảo, tọa đàm khoa học 
trong quý III - 2013 

 
1. Hội thảo ”Đo dao động và ăn mòn của kết cấu 

khu vực cầu Thuận Phước, Đà Nẵng”, 15/7/2013 
2. Semianar “Ứng dụng và sức mạnh của thiết bị 

NMR trong nghiên cứu khoa học”, ngày 23/7/2013 
3. Seminar “Big Data, khoa học dịch vụ và khoa 

học tính toán”, ngày 19/8/2013 
4. Hội thảo “Ứng dụng CNTT trong quản lý hệ 

thống thư viện tập trung”, ngày 09/8/2013 
5. Hội thảo quốc tế “Quản lý sản xuất theo phong 

cách Nhật Bản”, ngày 12/9/2013 
6. Hội thảo quốc tế “Giáo dục Kỹ thuật Chất lượng 

cao 2013” (IWEEE2013), ngày 12/9/2013 
7. Hội thảo “Tư vấn quản lý tài chính và hướng 

nghiệp cho sinh viên ĐHĐN” phối hợp với ĐHQG TP 
Hồ Chí Minh và Ngân hàng HSBC, ngày 29/9/2013 

8. Hội thảo “Năng lượng và tự động hóa công 
nghiệp” phối hợp  với Siemens, ngày 23/9/2013 

9. Hội thảo “Công nghệ lập trình ứng dụng trên 
thiết bị di động” – Trường CĐ Công nghệ, ngày 
04/10/2013 

10. Tọa đàm “Cập nhật Triển vọng phát triển kinh tế 
châu Á” (Asian Development Outlook Updates), ngày 
04/10/2013. 

 

Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin và hội 

thảo “Công nghệ thông tin và ứng dụng công 

nghệ thông tin trong các lĩnh vực” lần thứ 2  
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Khuyến khích sinh viên chủ động học tập – Phát triển 

mối quan hệ giữa nhà trường và doanh nghiệp – Thiết 

kế và đảm bảo chất lượng chương trình giảng dạy 

chuyên ngành kỹ thuật. Đó là các chủ đề chính của Hội 

thảo quốc tế về Giáo dục đại học kỹ thuật chất lượng 

cao (IWEEE) do Hội đồng Anh Việt Nam và Trường ĐH 

Bách khoa - ĐHĐN phối hợp tổ chức vào ngày 

12/9/2013 với sự tham dự của hơn 60 nhà giáo dục, 

quản lý và nghiên cứu trong lĩnh vực giáo dục đại học 

chuyên ngành kỹ thuật trong nước và quốc tế. 

 

PGS.TS Đoàn Quang Vinh - Phó Giám đốc 

ĐHĐN (giữa) tặng hoa và cảm ơn ông Ian Robinson - 

Phó Giám đốc Hội đồng Anh Việt Nam (trái) và GS. 

Steve Bull, Khoa Kỹ thuật Hóa học và Vật liệu Cao cấp, 

Đại học Newcastle, Chủ tịch Sterling Group (phải). 

Hội thảo đánh dấu một bước phát triển mới giữa cộng 

đồng các trường ĐH Vương quốc Anh với ĐHĐN trong 

giai đoạn ĐHĐN và Hội đồng Anh đã và đang hợp tác 

triển khai đề án xây dựng Trường ĐH Việt – Anh tại Đà 

Nẵng. Sẵn sàng cho lộ trình đầy thử thách này, ĐHĐN 

đã thành lập các nhóm Giảng dạy–Nghiên cứu 

(Teaching Research Team - TRT); xúc tiến các chương 

trình trao đổi sinh viên–giảng viên; các chương trình đào 

tạo tiên tiến; tổ chức/đồng tổ chức các hội nghị khoa học 

quốc tế.  

 

Diễn đàn IWEEE tại Trường Đại học Bách 

khoa –  ĐHĐN  

  

 

Phiên khai mạc IWEEE 

Phó Giám đốc Hội đồng Anh Việt Nam, ông Ian 

Robinson nhìn nhận: "Hội thảo quốc tế Giáo dục Đại học 

Kỹ thuật Chất lượng cao là cơ hội để các đại biểu Việt 

Nam và quốc tế gặp gỡ và chia sẻ những vấn đề tồn tại, 

kinh nghiệm chuyên môn, đồng thời thảo luận về ý 

tưởng và giải pháp để nâng cao chất lượng của SV tốt 

nghiệp ĐH ngành kỹ thuật. Cùng với Sterling Mission 

2013 – Chương trình giảng bài của các giáo sư Vương 

quốc Anh dành cho hàng ngàn SV tại Việt Nam, hội thảo 

này một lần nữa khẳng định tầm quan trọng của ngành 

kỹ thuật đối với tương lai phát triển bền vững của bất cứ 

quốc gia nào." 

 

 

1. Nghiên cứu chế tạo bộ điều chỉnh góc đánh lửa 
sớm cho động cơ thí nghiệm Daewo – ThS. Huỳnh Bá 
Vang 
2. Ứng dụng phần mềm tin học vào việc nâng cao 
chất lượng sử lý số liệu điều tra khảo sát phục vụ hoạt 
động đảm bảo chất lượng của tổ khảo thí-đảm bảo chất 
lượng giáo dục – Trịnh Thế Anh. 
3. Xây dựng quy trình kỹ thuật và ứng dụng các 
phần mềm trong việc xây dựng ngân hàng câu hỏi trắc 
nghiệm – Nguyễn Vinh San 
4. Xây dựng mô hình sư phạm dạy đọc hiểu văn 
bản quảng cáo theo phương pháp hành động. 

 

NGHIỆM THU 
ĐỀ TÀI KHOA HỌC, SÁNG KIẾN CẢI TIẾN 
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HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO  
 

                

Ngày 29/8/2013, ĐHĐN long trọng tổ chức Lễ trao bằng 

đợt II năm 2013 cho 04 Tiến sĩ và 525 Thạc sĩ.  

 

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS Trần Văn Nam – Giám đốc 

ĐHĐN tin tưởng: Các tân tiến sĩ, tân thạc sĩ sẽ là một lực 

lượng cán bộ nòng cốt, tham gia giải quyết những vấn đề 

khoa học công nghệ, quản lý kinh tế, quản lý giáo dục đặt 

ra ở địa phương, doanh nghiệp miền Trung – Tây Nguyên 

và cả nước, xứng đáng với học vị đã được công nhận. 

 

 

 Quy mô tuyển sinh năm học 2012 – 2013: 

Khóa 
Bậc 

đào tạo 

SL dự 
tuyển 

SL 
trúng 
tuyển 

Tỷ lệ % 
trúng 
tuyển 

Khóa 26 
Cao học 1532 539 35 
NCS 9 7 77 

Khóa 27 
Cao học 1542 633 41 
NCS 26 25 96 

 Số lượng tốt nghiệp năm học 2012 – 2013: Thạc 
sĩ: 1.045, Tiến sĩ: 09. 

 Quy mô đào tạo SĐH hiện nay: 

Đơn vị NCS 
HV  

cao học 
Tổng số 

ĐH Bách khoa  65 889 954 
ĐH Kinh tế 71 1891 1962 
ĐH Sư phạm 7 526 533 
ĐH Ngoại ngữ 4 248 252 
ĐH Đà Nẵng 147 3554 3701 

 Ngành đào tạo mới:  Ngôn ngữ Anh (TS); XD cầu 
hầm, Cơ điện tử và CN sinh học (ThS).  

 

 

 

 

LỄ TRAO BẰNG TIẾN SĨ, THẠC SĨ ĐỢT II - 2013 

MỘT VÀI SỐ LIỆU THỐNG KÊ VỀ ĐTSĐH 

SỐ LIỆU THỐNG KÊ VỀ ĐÀO TẠO ĐH, CĐ, TCCN 

BẢN TIN ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG QUÝ III - NĂM 2013 

 Kết quả tốt nghiệp năm học 2012 – 2013:  

Đại học Cao đẳng TCCN Tổng 
cộng CQ Phi 

CQ 
CQ Phi 

CQ 
CQ Phi 

CQ 

6724 4125 1497 131 233 119 8916 

 Tình hình tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy năm 
2013: 

Chỉ tiêu SL  
đăng ký 

SL  
dự thi 

SL  
trúng tuyển  

NV1 
11.130 58.675 49.368 

84.1% 
10.487 
94.2% 

 
 Số lượng ngành đào tạo (146): ĐH: 102; CĐ: 

29; THCN: 15. 

 Ngành đào tạo mới (8): ĐH: Quản trị khách sạn, 
Tài chính công, Thương mại điện tử, Hệ thống 
thông tin quản lý (ĐHKT); Đông phương học 
(ĐHNN); Kiểm toán, Kinh doanh thương mại 
(PHKT) ; Điều dưỡng (Khoa Y Dược). CĐ: Công 
nghệ sinh học (PHKT). 

 Chương trình chất lượng cao (10): Kỹ thuật XD 
công trình giao thông, CNTT, Kỹ thuật điện-điện 
tử (ĐHBK) ; Quản trị Tài chính, Ngân hàng, 
Kiểm toán và Ngoại thương (ĐHKT); Ngôn ngữ 
Anh – biên, phiên dịch; Tiếng Anh thương mại; 
Quốc tế học (ĐHNN).  

 Chương trình tiên tiến (2): Kỹ thuật điện tử, 
Thông tin (ECE) và Tự động hóa. 
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Ngày 30/6/2013, Trường ĐH Ngoại ngữ - ĐHĐN đã 

long trọng tổ chức Lễ Bế giảng và trao bằng tốt 

nghiệp cho SV hệ chính quy khóa 2009-2013 và hệ 

liên thông khóa 2011-2013.  

 

Văn nghệ chào mừng 

Khóa học đã thành công mỹ mãn: 978 SV tốt nghiệp, 
trong đó 19 SV đạt loại xuất sắc, 158 SV đạt loại giỏi, 
637 SV đạt loại khá. Bên cạnh thành quả học tập, SV 
ĐHNN đã tham gia nhiều hoạt động xã hội, từ thiện, 
làm tình nguyện viên các hội nghị, hội thảo, các sự 
kiện mang tầm quốc gia và quốc tế; nhiều SV tham 
gia các cuộc thi quốc tế và đạt giải cao. 

 

Toàn cảnh hội trường 

Trường ĐH Ngoại ngữ tổ chức Lễ Bế giảng và 
trao bằng tốt nghiệp cho SV khóa 2009- 2013 

Trường ĐH Kinh tế tổ chức 
Lễ trao bằng tốt nghiệp đợt II năm học 2012-2013 

Ngày 01/7/2013, Trường ĐH Kinh tế -  ĐHĐN đã tổ 

chức trọng thể Lễ trao bằng tốt nghiệp đợt II năm học 

2012-2013. Đây là đợt có số sinh viên (SV) tốt nghiệp 

nhiều nhất: 1.696 SV (gồm 1.360 SV hệ đào tạo ĐH 

chính quy tập trung thuộc 15 chuyên ngành và 305 SV 

liên thông chính quy từ CĐ lên ĐH thuộc 5 chuyên 

ngành). Trong đó: 1.400 SV tốt nghiệp từ loại khá trở 

lên chiếm tỷ lệ 82,5%;  277 SV xếp loại Giỏi (16,39%); 

22 SV xếp loại xuất sắc (chiếm tỷ lệ 1,30%).  

 

Hiệu trưởng ĐHKT và các tân cử nhân xuất sắc 

Nếu tính cả năm 2012-2013, Trường ĐH Kinh tế đã 

cung ứng cho thị trường nguồn lực 2.665 lao động đã 

qua đào tạo với quy trình gồm: 125 tín chỉ thuộc các 

môn học khác nhau; bên cạnh đó, để trở thành cử 

nhân, các SV đã vượt qua chuẩn đầu ra về Ngoại ngữ 

tương đương trình độ TOEIC 450-500. 

 

Giám đốc ĐHĐN trao giấy khen cho SV xuất sắc 
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Ngày 06/6/2013 tại Hà Nội, ĐH Đà Nẵng công bố hợp 
tác chiến lược với ĐH Aston (vương quốc Anh) và Rolls-
Royce, công ty toàn cầu về hệ thống năng lượng. 

 

Theo đó, ĐH Aston và Rolls-Royce sẽ hỗ trợ ĐH Đà 
Nẵng trong việc tìm hiểu về cơ chế quản lý nhân tài, 
những kỹ năng các nhà tuyển dụng tìm kiếm và cả kinh 
nghiệm chuyên môn liên quan đến nhu cầu của doanh 
nghiệp. ĐH Đà Nẵng và ĐH Aston đang chuẩn bị khởi 
động Trung tâm Lãnh đạo Doanh nghiệp tại ĐH Đà 
Nẵng vào tháng 10 tới với sự hỗ trợ của Rolls-Royce. 
Mô hình hợp tác này khẳng định vai trò của doanh 
nghiệp trong việc bảo đảm sinh viên tốt nghiệp sẽ đáp 
ứng được nhu cầu của các nhà tuyển dụng. 
 

Các hội thảo quốc tế trong quý III – 2013 

 
- 06/8/2013: Hội thảo trực tuyến với ĐH quốc gia 

Yokohama, Nhật Bản 

- 11/9/2013: Hội thảo quốc tế “Quản lý sản xuất 

tại Nhật Bản: Những vấn đề ứng dụng đối với doanh 

nghiệp Việt Nam”. 

- 12/9/2013: Hội thảo quốc tế về Giáo dục kỹ 

thuật chất lượng cao 2013 (IWEEE2013);  

- 13/9/2013: Các GS Sterling Group báo cáo 

chuyên đề “Những thách thức lớn của ngành kỹ thuật 

với các kỹ sư và xã hội tương lai”. 

 

ĐHĐN hợp tác chiến lược 
với ĐH Aston và Rolls-Royce 

 

 

Chiều 05/9/2013, TS.BS. Nguyễn Đăng Quốc Chấn, 
Trưởng Khoa Y Dược - ĐHĐN, TS.BS. Phan Thế Phước 
Long, Giảng viên Khoa Y Dược - ĐHĐN đã phối hợp với 
BS Helmut Sieber (Đức) và Bệnh viện Chỉnh hình và 
Phục hồi chức năng Đà Nẵng cắt bỏ thành công khối u 
che nửa mặt bên phải bệnh nhân Trương Thị Thanh (49 
tuổi, trú tại huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi).   

 

Ca phẫu thuật kéo dài 8 giờ đồng hồ; các bác sĩ đã tách 

toàn bộ khối u hơn 1kg, đồng thời lấy vạt da cơ ngực 

đắp lại khuôn mặt bệnh nhân. Theo TS.BS. 

Nguyễn Đăng Quốc Chấn, trong vòng 10 ngày bệnh 

nhân có thể bình phục và xuất viện. Toàn bộ chi phí cho 

ca mổ và việc đi lại  được Khoa Y Dược - ĐH Đà Nẵng 

và các nguồn khác tài trợ.  

Khoa Y Dược – ĐHĐN phối hợp với bác sĩ CHLB 

Đức và Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức 

năng Đà Nẵng giải phẫu miễn phí cho bệnh nhân 
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Nói như anh Đặng Ngọc Sang, Bí thư Đoàn Cơ quan 
ĐHĐN: “…Vì ở đó còn có nhiều người nghèo khổ, không 
được đến lớp...  nó chính là động lực để chúng tôi quyết 
tâm vượt qua chặng đường dài để lên đây - để được 
san sẻ yêu thương và trải nghiệm cuộc sống và được 
thấy nụ cười trên môi của bà con dân bản”.  

Điểm nhấn của chiến dịch “Mùa Hè Xanh 2013” là 
chương trình phổ cập và ôn luyện văn hóa cho gần 60 
em học sinh cấp 1 và tại 2 điểm trường tiểu học Đăk Kôi 
và trường PT Dân tộc nội trú Đăk Kôi.    

 

  “Từ ngày các bạn tình nguyện viên lên đây, cuộc sống của bà 

con dân bản nhộn nhịp hơn hẳn, các em nhỏ có sân chơi thoải 

mái, bà con được cười nhiều hơn từ những lời hỏi thăm, động 

viên; còn các bạn thanh niên thì tiếp cận được với cách thức tổ 

chức hoạt động mới. Hơn cả, cái mà tôi thấy ở các bạn đó là 

nhiệt huyết và đam mê tình nguyện” – anh Nguyễn Tấn Vũ,  

Phó Chủ tịch xã Đăk Kôi tâm sự. 

 

 

Từ ngày 28/6/2013 đến 16/7/2013, hơn 500 tình nguyện 
viên (TNV) là sinh viên ĐHĐN đã túc trực tại các địa 
điểm “nóng” như Ga Đà Nẵng, Bến xe TP, tại các trường 
ĐH Bách khoa, ĐH Kinh tế, ĐH Sư phạm, ĐH Ngoại 
ngữ… để kịp thời hỗ trợ các thí sinh và người nhà trong 
kỳ tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2013.  

 

 Chương trình đã huy động được hơn 3.000 chỗ ở trong 
các ký túc xá của các trường thành viên ĐHĐN, gần 
1.000 chỗ trợ giá rẻ tại các hộ dân xung quanh các điểm 
thi tuyển sinh, 50 chỗ trọ miễn phí, 2.000 suất cơm miễn 
phí, 200 thùng nước phát cho thí sinh và người nhà; 
phối hợp với Ký túc xá DMC 579 hỗ trợ 1.000 chỗ ở 
miễn phí cho thí sinh thuộc hộ nghèo, gia đình chính 
sách… 
 

Tuổi trẻ ĐHĐN sôi nổi  
cùng chiến dịch Mùa Hè Xanh tại mặt trận Đắk Nôi 

 

Hè 2013, nhiều SV ĐHĐN chọn cho mình một kỳ nghỉ 

với việc tham gia mùa hè xanh để san sẻ sự vất vả với 

bà con tại xã Đăk Kôi, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum. 

Với chủ đề “Thanh niên xung kích xây dựng nông thôn 

mới” trong 7 ngày của tháng 7/2013 các chiến sĩ tình 

nguyện đã chung tay xây dựng nông thôn mới cho bà 

con, tham gia phát quang, dọn dẹp vệ sinh đường làng 

ngõ xóm, đào mương thoát nước, làm nhà vệ sinh, hố 

rác,… 

Sinh viên Đại học Đà Nẵng 
với chương trình Tiếp sức mùa thi năm 2013 

 

HOẠT ĐỘNG SINH VIÊN  

BẢN TIN ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG QUÝ III - NĂM 2013 
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ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG 

BẢN TIN ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG QUÝ III - NĂM 2013 

 

Thực hiện kế hoạch đảm bảo chất lượng giáo dục 

ĐHĐN năm 2013, được sự hỗ trợ của Đại học Aston, 

Vương quốc Anh, ngày 07/6/2013, Đại học Đà Nẵng 

tổ chức Hội nghị tập huấn xây dựng kế hoạch chiến 

lược trường đại học và cao đẳng. 

Tham dự Hội nghị tập huấn còn có các cán bộ, 

chuyên viên trực tiếp tham gia xây dựng kế hoạch 

chiến lược tại các ban chức năng của ĐHĐN, các 

trường và đơn vị thành viên. Báo cáo viên là các 

thành viên đến từ  Đại học Aston, Vương quốc Anh. 

 

 TS. Terry Hodgetts, Giám đốc Trung tâm Phát triển 

kỹ năng lãnh đạo, Đại học Aston, Vương quốc Anh 

báo cáo nội dung chuyên đề xây dựng kế hoạch chiến 

lược trường đại học. Theo TS. Terry Hodgetts, việc 

xác định rõ mục đích tồn tại và hoạt động của nhà 

trường; xây dựng sứ mạng, tầm nhìn; chọn lọc những 

giá trị cốt lõi của nhà trường làm cơ sở nhà trường tổ 

chức và quản lý mọi hoạt động; hoạch định chiến lược 

phát triển một cách khoa học, đồng thời là động lực, 

là kim chỉ nam cho mọi hoạt động của nhà trường 

trong xu thế phát triển. TS. Terry Hodgetts cũng chia 

sẻ thêm kinh nghiệm xây dựng sứ mạng, tầm nhìn và 

kế hoạch chiến lược của Đại học Aston, Vương quốc 

Anh. 

Hội nghị tập huấn Xây dựng kế hoạch chiến lược 

trường đại học và cao đẳng là cơ sở để ĐHĐN và các 

trường, đơn vị thành viên xây dựng, rà soát và điều 

chỉnh kế hoạch đảm bảo chất lượng giáo dục của đơn 

vị. 

 

  

 
 

ĐHĐN đã tổ chức rất nghiêm túc kỳ thi đầu vào SĐH 
K27. Tổng số hồ sơ đăng ký là 1.805 (NCS: 25; CH: 
1.779), tăng 33% so với cùng kỳ năm trước.  
Về kết quả, theo báo cáo tại Lễ khai giảng K27 ngày 
19/7/2013, tỷ lệ trúng tuyển cao học chỉ đạt 41% so với 
số thí sinh dự thi thực tế và bằng 35% so với số lượng 
hồ sơ đăng ký. “Con số này so với K26 là 51% và 46%; 
K25 là 56 và 51% và K24 là 68% và 59%. “ĐHĐN đã 
và đang tuân thủ hết sức nghiêm ngặt với quy trình 
ĐTSĐH, từ đầu vào (thi tuyển) lẫn đầu ra (tốt nghiệp) 
để đảm bảo cao nhất chất lượng chung cho cả quy 
trình đào tạo nguồn nhân lực bậc cao phục vụ cho yêu 
cầu cán bộ quản lý và nhu cầu của thị trường lao 
động” – PGS.TS Võ Xuân Tiến-Trưởng Ban ĐTSĐH 
cho biết. Ngoài ra, còn có 25 Thạc sĩ được xét tuyển 
chính thức trở thành NCS. 

 
Với một quy trình đào tạo nghiêm ngặt và những yêu 
cầu rất cao được đặt ra, trước đó, ngày 22/4/2013, 
ĐHĐN và ĐH Nice Sophia Antipolis phối hợp tổ chức 
trao bằng thạc sĩ, theo đó 12/17 học viên ngành Quản 
lý nguồn Nước và Môi trường và 26/31 học viên ngành 
Quản trị Kinh doanh đã vinh được nhận bằng thạc sĩ 
có giá trị công nhận quốc tế này. 

 
Giám đốc ĐHĐN (phải) và Chủ tịch ĐH Nice Sophia 

Antipolis (trái) tiến hành nghi thức công nhận và trao bằng 
thạc sĩ quốc tế 

 

SIẾT CHẶT CHẤT LƯỢNG ĐẦU VÀO ĐÀO TẠO SAU 

ĐẠI HỌC 

HỘI NGHỊ TẬP HUẤN XÂY DỰNG KẾ HOẠCH 

CHIẾN LƯỢC TRƯỜNG ĐẠI HỌC VÀ CAO ĐẲNG 
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CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC 
 

 
 

 

Nhằm tạo sân chơi lành mạnh đồng thời tăng cường mối 
giao lưu, học hỏi trong sinh viên giữa các trường thành 
viên cùng thuộc Đại học Đà Nẵng, trong tháng 5/2013, 
Đoàn Thanh viên các Trường ĐH Bách khoa, ĐH Ngoại 
Ngữ và CĐ Công nghệ đã phối hợp và đồng tổ chức 
cuộc thi “Students Idol Couples” với sự tài trợ của Công 
ty Thông tin di động Mobifone - Chi nhánh Đà Nẵng.  

 
Kết thúc cuộc thi, Ban Tổ chức đã trao các giải Nhất, Nhì 
và Ba cho các cặp đôi dưới đây: Giải Nhất: Lê Anh Tôn 
(ĐHBK) – Nguyễn Thị Thanh Thảo (ĐHNN). Giải Nhì: 
Dương Đức Anh (CĐCN) – Nguyễn Thị Ngọc Ánh 
(ĐHNN); Phạm Thị Thanh Thảo (CĐCN) – Trần Minh 
Quân (ĐHBK). Giải Ba: Bùi Huy Bảo (CĐCN) – Lê 
Thanh Tịnh  (ĐHNN); Võ Thị Huơng (ĐHNN) – Nguyễn 
Bảo Châu (ĐHBK); Lê Triệu Vỹ  (ĐHBK) – Trần Thị 
Uyên Phương (ĐHNN). 
 

 

Business Plan Competition 2013 là sân chơi thử thách 
dành cho các bạn sinh viên theo học môn “Khởi sự 
doanh nghiệp”. Nội dung cuộc thi yêu cầu kiến tạo và xử 
lý các tình huống phát sinh trong một môi trường kinh 
doanh “như thật”. Đề thi yêu cầu các nhóm tham gia 
phải lập kế hoạch phát triển kinh doanh trong thời gian 5 
năm cho các cửa hàng cà phê (coffe shop) trên địa bàn 
TP Đà Nẵng (mô hình doanh nghiệp nhỏ).  
Các trải nghiệm bắt đầu từ lúc quan sát, khảo sát tình 
hình kinh doanh trong thực tế, nhen nhóm ý tưởng, viết 
đề cương khung cho đến khi hoàn thiện dự án và trình 
bày trước Ban Giám khảo và cử tọa, tất cả thật sự là 
những “bài tập sống” cần thiết để người chơi tự đánh giá 
mức độ thẩm thấu kiến thức, việc vận dụng hàm lượng 
kiến thức đó vào một hoàn cảnh-điều kiện và môi trường 
kinh doanh. 

 CIE-DUE và “Business Plan Competition 2013”: 
Tạo môi trường để SV trải nghiệm sớm “trận mạc 
thương trường”! 

 

 

 

 

KH kinh doanh xuất sắc nhất: Nhóm “Moc Coffee shop”. 

KH Marketing xuất sắc nhất: Nhóm "Han Pho Coffee Shop". 

KH Tài chính xuất sắc nhất: Nhóm "Anh Coffee Shop" 

Trình bày tốt nhất: Nhóm "Daily Coffee Shop". 

 KH hoạt động xuất sắc nhất: Nhóm "Mercury Coffee Shop" 

 

Cuộc thi STUDENTS IDOL COUPLES do Trường 

Đại học Bách khoa, Trường Đại học Ngoại ngữ và 

Trường Cao đẳng Công nghệ đồng tổ chức 

BẢN TIN ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG QUÝ III - NĂM 2013 


