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Nhân dịp xuân Quý 
Tỵ, Đại học Đà Nẵng 
(ĐHĐN) đã tổ chức gặp 
mặt và vinh danh các 
Phó Giáo sư và Tiến sĩ 
mới được công nhận 
trong năm 2012.

Riêng năm 2012, 
ĐHĐN đã có thêm 6 
Phó Giáo sư và 51 Tiến 
sĩ (trong đó có trên 
75% tốt nghiệp ở nước 

ngoài). Đây là nguồn lực quan trọng và là động lực cho những bước 
phát triển bền vững của ĐHĐN trong thời gian đến.

Gặp mặt đầu xuân Quý Tỵ

PGS.TS. Trần Văn Nam và các tân Phó Giáo sư

ĐHĐN ban hành 
quy định: Tất cả các 
cán bộ trẻ đều cam kết 
sẽ đi học ở nước ngoài 
trong vòng 3 năm kể 
từ khi ký hợp đồng 
và chính sách này đã 
mang lại kết quả rất 
tốt. ĐHĐN hiện có hơn 
350 cán bộ đang học 
tập ở nước ngoài.

Trong 3 năm đến, tỉ 
lệ giảng viên có trình độ tiến sĩ ở ĐHĐN sẽ đạt trên 25% (mức chuẩn 
của Bộ Giáo dục và Đào tạo).

Quý I - năm 2013

TRONG SỐ NÀY Gặp gỡ các tân Phó Giáo sư, Tiến sĩ
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KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Hội nghị sơ kết hoạt động các Trung tâm

Sáng ngày 30/3/2013, ĐHĐN đã tổ chức Hội nghị sơ 
kết hoạt động các Trung tâm nghiên cứu khoa học và 
chuyển giao công nghệ. 

Hiện nay, ĐHĐN có 17 Trung tâm nghiên cứu khoa 
học, chuyển giao công nghệ hoạt động theo mô hình tự 
chủ hoàn toàn về tài chính. Các Trung tâm đã góp phần 
quan trọng vào việc ứng dụng các thành tựu nghiên cứu 
vào thực tế và nâng cao chất lượng đào tạo tại ĐHĐN.

Học bổng khoa học L’Oréal- Unesco năm 2012
TS. Nguyễn Thị Thanh Xuân, Giảng viên 

Khoa Hóa, Trường Đại học Bách khoa, ĐHĐN 
đã nhận học bổng khoa học L’Oréal - Unesco 
năm 2012. Với đề tài “Nghiên cứu mô hình nuôi 
trồng vi tảo để tạo nguồn sinh khối ứng dụng 
trong sản xuất nhiên liệu sinh học”, tác giả đã 
thử nghiệm một hướng mới trong việc xử lý 
nước thải giàu chất hữu cơ dinh dưỡng bằng 
việc nuôi trồng vi tảo, từ đó xây dựng mô hình 
nuôi trồng vi tảo phù hợp với quy mô sản xuất.

ROBOCON 2013 Để chuẩn bị lực lượng tham gia cuộc thi 
Sáng tạo Robot Việt Nam năm 2013, sáng ngày 
26/01/2013, ĐHĐN đã tổ chức Vòng chung kết 
cấp ĐHĐN để chọn ra 8 đội mạnh nhất tham gia 
Vòng loại khu vực miền Trung.

Sau Vòng loại khu vực miền Trung, ĐHĐN có 
2 đội được chọn tham dự Vòng Chung kết Toàn 
quốc (gồm 32 đội đã xuất sắc vượt qua 180 đội 
ở các Vòng loại khu vực). 

Tại Vòng Chung kết, Đội BKD–PTC (Trường 
Đại học Bách khoa – ĐHĐN) đã đạt giải Ba và giải 
Công nghệ.

ĐHĐN đã có thành tích tốt qua 
các kỳ Robocon:

Năm 2007: Đội BKDC đã đoạt chức Vô địch 
Toàn quốc và đại diện Việt Nam tham dự cuộc 
thi Robocon Châu Á – Thái Bình Dưong. Đội 
đã được tặng giải “Ý tưởng hay nhất” và Cúp 
của nhà tài trợ Misumi.

Năm 2008: Đội “Ngũ Hành Sơn” đoạt ngôi 
Á quân tại Vòng chung kết Toàn quốc.

Năm 2010: Đội BK-MEPRO đã vào vòng 1/8 
tại Vòng chung kết Toàn quốc và đoạt giải 
Công nghệ. 

Năm 2012: Đội BK–SPIRIT đoạt ngôi Á quân 
và Giải Công nghệ.
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Lễ tổng kết Cuộc thi “Mùa hè sáng tạo: 
Nghiên cứu, phát triển ứng dụng cho thiết bị di động”

Ngày 03/01/2013, ĐHĐN đã tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi 
“Mùa hè sáng tạo: Nghiên cứu, phát triển ứng dụng cho thiết bị di động”.

Chính thức khởi động từ tháng 6 năm 2012, cuộc thi Mùa hè sáng 
tạo do Ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường phối hợp với Trung 
tâm Phát triển Phần mềm (SDC) – ĐHĐN tổ chức. Cuộc thi đã nhận 
được sự hưởng ứng nhiệt tình của các sinh viên đam mê nghiên cứu 
sáng tạo, đặc biệt là lĩnh vực nghiên cứu và phát triển ứng dụng trên 
các thiết bị di động sử dụng hệ điều hành Android.

Giải Nhất: Nhóm tác 
giả Hoàng An, Ninh Văn 
Ngọc và Nguyễn Quốc Mỹ 
với phần mềm “Tra cứu từ 
điển đa ngữ trên UD Smart 
Book”.

Giải Nhì: Tác giả Cao 
Quảng Bình với phần mềm 
“Phát âm tiếng Anh trên 
thiết bị di động”.

Giải Ba: Nhóm tác 
giả Võ Đại Lượng, Hoàng 
Quang Quốc, Võ Phước 
Hòa Nhã với phần mềm 
“Quản lý điểm sinh viên trên 
Smart Table”.

Trung tâm Phát triển 
Phần mềm Đại học Đà 
Nẵng (SDC) đã phát triển 
máy tính bảng cho sinh 
viên với nhãn hiệu UD 
Smart Book.

Nghiên cứu chế tạo vật liệu tổ hợp TiO2/polyaniline bằng •	
phương pháp điện hóa, Mã số: Đ2012-02-28.
Chế tạo lớp phủ silica và silica biến tính hữu cơ trên bề mặt thủy •	
tinh bằng phương pháp sol-gel, Mã số: Đ2012-02-29.
Xây dựng chương trình tự động sinh mã trigger phục vụ cập •	
nhật khung nhìn thực, Mã số: Đ2012- 04-19.
Văn hóa ứng xử lời nói của sinh viên Đại học Đà Nẵng trong giai •	
đoạn hiện nay - Thực trạng và các giải pháp giáo dục, Mã số: 
Đ2012-05-12.
Nghiên cứu thiết kế và chế tạo các bề mặt phức tạp trên máy •	
phay CNC 5 trục UCP600 ứng dụng phần mềm CAD/CAM Esprit, 
Mã số: Đ2011-02-02.
Xây dựng kế hoạch hoạt động đảm bảo chất lượng ở Trường •	
Đại học Ngoại ngữ, Mã số: Đ2012-05-09.
Nghiên cứu đặc điểm ngữ nghĩa và cú pháp của phụ tố trong •	
câu tiếng Anh: Ứng dụng vào biên dịch Anh - Việt, Mã số: 
Đ2012-05-13.
Thiết kế, xây dựng công cụ phục vụ công tác đào tạo trực tuyến •	
cho một số môn học thuộc ngành Điện, Mã số: B2009-ĐN02-45.
Quản trị lợi nhuận thông qua lựa chọn chính sách kế toán trong •	
các công ty niêm yết trên thị trường Chứng khoán Việt Nam, Mã 
số: Đ2012-04-13.
Giải pháp hoàn thiện môi trường kinh doanh tỉnh Kon Tum giai •	
đoạn 2011 - 2020, Mã số: Đ2011-08-01.

Ngày 28. 3. 
2013, tại Trường 
Đại học Ngoại 
ngữ – ĐHĐN, Hội 
Ngôn ngữ học 
TP Đà Nẵng đã 
tổ chức Đại hội 
lần thứ I.Ra mắt Ban chấp hành nhiệm kỳ 2013-2018

Đại hội Hội Ngôn ngữ học TP Đà Nẵng lần I

Nghiệm thu đề tài khoa học
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HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO

Lễ trao tặng danh hiệu Tiến sĩ Danh dự

Ngày 29. 3. 
2013, ĐHĐN tổ 
chức lễ trao tặng 
danh hiệu Tiến sĩ 
Danh dự cho TS. 
Wolfgang Heu-
bisch, Bộ trưởng 
Bộ Nghiên cứu 
Khoa học, Nghệ 
thuật bang Ba-
varia (CHLB Đức) 
và TS. Erich Leje-
une, người sáng 
lập và Chủ tịch Tổ 
chức từ thiện “Trái 
tim vì trái tim”, để 
tôn vinh những 
đóng góp cho sự 
nghiệp giáo dục, y 
tế, khoa học và các 
hoạt động nhân 
đạo ở Việt Nam.

Lễ trao bằng Thạc sĩ, Tiến sĩ năm 2012

Ngày 04. 01. 
2013, ĐHĐN đã tổ 
chức trọng thể Lễ 
trao bằng Tiến sĩ và 
Thạc sĩ cho 5 nghiên 
cứu sinh và 736 học 
viên cao học đã bảo 
vệ thành công luận 
án Tiến sĩ và luận 
văn Thạc sĩ. 

Qua 22 năm 
phát triển công tác 
đào tạo sau đại học, 
đã có 53 NCS tốt 

nghiệp Tiến sĩ và gần 5.500 học viên cao học tốt nghiệp Thạc sĩ tại 
ĐHĐN.

MỘT SỐ SỰ KIỆN QUAN TRỌNG

04/01/2013: Lễ trao các 
học bổng: KF Samsung (Hàn 
Quốc), Sài Gòn Coop chắp 
cánh tương lai; Nguyễn 
Thái Bình – Vườn ươm nhân 
tài Liên Việt Post Bank.

09/01/2013: Họp xác 
định chỉ tiêu tuyển sinh 
2013 và đăng ký thông tin 
tuyển sinh ĐH, CĐ chính 
quy Trường Đại học Bách 
khoa.

22/01/2013: Hội nghị 
thi và tuyển sinh năm 2013 
(qua mạng trực tuyến tại 
6 điểm cầu Hà Nội, Thái 
Nguyên, Nghệ An, Đà 
Nẵng, TP Hồ Chí Minh và 
Cần Thơ).

26/02/2013: Lễ trao 
bằng Tiến sĩ Danh dự cho 
ngài Robert Dalla Pozza, 
Giáo sư Đại học Ludwig 
Maximilians, Đức.

10-14/3/2013: Bảo vệ 
luận văn thạc sĩ chuyên 
ngành Kế toán và Quản trị 
kinh doanh khóa K21 và K22

16/3/2013: Thi đánh giá 
trình độ ngoại ngữ B1 cho 
học viên cao học.

23/3/2013: Bảo vệ luận 
văn thạc sĩ chuyên ngành 
Tài chính – Ngân hàng.

25/3/2013: Họp thống 
nhất một số quy định 
trong đào tạo tín chỉ khi 
triển khai áp dụng Thông 
tư 57/2012/TT-BGDĐT ngày 
27/12/2012 của Bộ trưởng 
Bộ Giáo dục và Đào tạo.

TS. Erich Lejeune                   TS. Wolfgang Heubisch



BẢN TIN ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG QUÝ 1. 20135

Sáng ngày 30/01/2013, Trường Đại học Kinh tế - 
ĐHĐN đã tổ chức Lễ trao bằng tốt nghiệp đại học hệ 
chính quy đợt 1, năm học 2012-2013.

Trong đợt này có 969/1544 sinh viên được xét tốt 
nghiệp và cấp bằng, chiếm 62,75%. Có đến 429/575  
học viên chưa được công nhận tốt nghiệp do chưa đạt 
chuẩn đầu ra về Ngoại ngữ. Từ khi áp dụng đào tạo 
theo hệ tín chỉ, mặc dù đây là đợt có tỉ lệ tốt nghiệp 
thấp nhất từ trước đến nay, song lại khẳng định được 
cam kết chất lượng đào tạo của nhà trường.

Lễ trao bằng tốt nghiệp Trường ĐHBK - ĐHĐN

Sáng ngày 31/3/2013, Trường Đại học Bách khoa – ĐHĐN 
đã tổ chức Lễ trao bằng tốt nghiệp Kỹ sư, Cử nhân cho sinh 
viên hệ chính quy các khóa 2008-2013, hệ liên thông khóa 
2010-2013 và hệ vừa học vừa làm khóa 31.

Trong tổng số 1259 sinh viên được nhận bằng tốt nghiệp 
đợt này, có 585 sinh viên hệ chính quy, chính quy liên thông 
và 674 SV hệ vừa học vừa làm. Trong đó, số lượng sinh viên 
hệ chính quy và chính quy liên thông tốt nghiệp đúng tiến 

CHỉ TIêU TUyểN SINH HỆ CHíNH QUy NăM 2013-2014
Tên đơn vị thành viên Chỉ tiêu
Trường Đại học Bách khoa 2.940
Trường Đại học Kinh tế 1.580
Trường Đại học Sư phạm 1.790
Trường Đại học Ngoại ngữ 1.520
Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum 460
Trường Cao đẳng Công nghệ 1.900
Trường CĐ Công nghệ thông tin 760
Trung tâm Phát triển Phần mềm 400

Tổ chức thi tiếng Nhật tại Đại học Đà Nẵng

Lễ trao bằng tốt nghiệp Trường ĐH Kinh tế

Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHĐN đã phối 
hợp với Quỹ giao lưu quốc tế Nhật Bản tổ chức 
“Kỳ thi năng lực tiếng Nhật đợt 1 năm 2013”.  
Tham dự kỳ thi đợt 1 này có 1223 thí sinh đến 
từ Đà Nẵng và các tỉnh, thành miền Trung.

Kỳ thi năng lực tiếng Nhật này dành cho 
những người mà tiếng Nhật không phải là 
ngôn ngữ mẹ đẻ. Kể từ năm 2010, kỳ thi được 
tổ chức ở 5 cấp độ khác nhau: N1 (cấp độ cao 
nhất), N2, N3, N4, N5.

Nội dung thi bao gồm: từ vựng, nghe, đọc, 
hiểu, ngữ pháp. Đà Nẵng là một trong ba điểm 
thi được tổ chức tại Việt Nam cùng với Hà Nội, 
TP Hồ Chí Minh.

Quan hệ giữa Việt Nam và Nhật Bản ngày 
càng tốt đẹp, ngày càng nhiều doanh nghiệp 
Nhật Bản đầu tư vào khu vực miền Trung; theo 
đó số lượng người học tiếng Nhật có nhu cầu 
tham dự “Kỳ thi năng lực tiếng Nhật” ở miền 
Trung ngày một tăng lên.

Đợt 2 của kỳ thi sẽ diễn ra vào 01/12/2013.

độ là 196. Có 20 sinh viên đạt loại giỏi, 102 đạt loại khá và 74 loại trung bình.

Trang web: http://ts.udn.vn/
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HỢP TÁC QUỐC TẾ
Giám đốc ĐHĐN thăm và làm việc tại NIIT, Ấn Độ

Nhận lời mời của Tập đoàn NIIT, Giám đốc 
ĐHĐN và Giám đốc Trung tâm SDC đã thăm và 
làm việc tại NIIT vào cuối tháng 12/2012. 

NIIT là một trong những tập đoàn hàng 
đầu thế giới, đã có mặt tại hơn 40 quốc gia 
để cung cấp các giải pháp đào tạo, phần mềm 
và tri thức cho các tổ chức, các tập đoàn đa 
quốc gia như Worldbank, Citigroup, British 
Airways, Ford Motors, IBM, Microsoft….

Thăm và làm việc tại Đại học KITAKYUSHU

Nhận lời mời của Giám đốc Đại học Kitaky-
ushu, đoàn ĐHĐN do PGS.TS. Trần Văn Nam, 
Giám đốc ĐHĐN làm Trưởng đoàn đã sang 
thăm và làm việc với Đại học Kitakyushu từ ngày 
19/02/2013 đến ngày 23/02/2013. Hai bên đã ký 
thỏa thuận hợp tác về đào tạo đại học, sau đại 
học và nghiên cứu khoa học.

MỘT SỐ SỰ KIỆN QUAN TRỌNG

10/01/2013: Tiếp Phái đoàn Chính phủ 
Hungary và ký MOU với ĐH Kỹ thuật & Kinh tế 
Budapest, Hungary.

15/01/2013: 
Tiếp đoàn ĐH 
Công nghệ 
Quốc gia Đài 
Bắc, Đài Loan.

16/01/2013: 
Ký MOU với ĐH 
Hallym, Hàn Quốc.

24/01-7/02/2013: Đoàn sinh viên Úc tiến 
hành các hoạt động tại Đà Nẵng và Quảng Nam.

14,15/02/2013: Tiếp đoàn ĐH Kobe, Nhật Bản.
26/02/2013: Phối hợp tổ chức Lễ trao bằng 

Tiến sĩ danh dự cho GS. Robert Dalla Pozza, Đức.
21/03/2013: Tiếp đón đoàn Trường ĐH Dân 

tộc Quảng Tây, Trung Quốc.

Hai bên đã ký kết thỏa thuận hợp tác với tập đoàn 
NIIT về việc sẽ xây dựng một Trung tâm Phát triển Kỹ 
năng trong Công nghệ Thông tin (CNTT) và Truyền 
thông tại ĐHĐN. Ngoài ra, ĐHĐN và Đại học NIIT đã ký 
thỏa thuận hợp tác về trao đổi cán bộ, sinh viên; phối 
hợp thực hiện các chương trình đào tạo và nghiên cứu 
chung trên các lĩnh vực CNTT, công nghệ giáo dục, 
điện tử viễn thông, GIS, công nghệ sinh học, năng 
lượng, quản trị kinh doanh và tài chính ngân hàng...
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ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG

MỘT SỐ SỰ KIỆN QUAN TRỌNG

Phiên họp thứ nhất Hội đồng đảm bảo 
chất lượng giáo dục Đại học Đà Nẵng

Ngày 20/3/2013, ĐHĐN tổ chức họp Hội đồng 
đảm bảo chất lượng giáo dục, phiên họp thứ I.

Phiên họp đã thông qua quy định về nhiệm 
vụ, quyền hạn và hoạt động của Hội đồng đảm 
bảo chất lượng giáo dục ĐHĐN; kế hoạch hoạt 
động đảm bảo chất lượng năm 2013 của ĐHĐN 
với những nội dung trọng tâm tập trung vào hoạt 

động kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục và kiểm 
định chất lượng chương trình đào tạo; bồi dưỡng 
năng lực cán bộ làm công tác đảm bảo chất lượng 
trong toàn ĐHĐN; tăng cường thực hiện hoạt động 
đánh giá đồng cấp.

Sáng ngày 26/01/2013, Ban Đảm bảo chất lượng 
giáo dục ĐHĐN tổ chức Hội nghị tập huấn tự đánh 
giá kiểm định chất lượng giáo dục tại Trường Cao 
đẳng Công nghệ thông tin.

Hội nghị chuyên đề về                                                                           
Đảm bảo chất lượng giáo dục

Sáng ngày 05/3/2013, ĐHĐN phối hợp với Đại 
học Aston, Vương quốc Anh tổ chức Hội nghị 
chuyên đề “Đảm bảo chất lượng giáo dục: Kinh 
nghiệm từ Vương quốc Anh”.

Các báo cáo viên của hội nghị đến từ Đại học 
Aston, Vương quốc Anh, bao gồm: GS. Alison Hal-
stead, Phó Hiệu trưởng; bà Sarah Davies, Trưởng 
ban Đảm bảo chất lượng, đã giới thiệu về: 

- Hoạt động đảm bảo chất lượng ở các trường 
đại học ở Vương quốc Anh nói chung và tại Đại học 
Aston nói riêng; 

- Tổ chức Đảm bảo chất lượng giáo dục ở Anh 
(QAA); 

- Quan điểm của Đại học Aston về đảm bảo chất 
lượng và hoạt động đảm bảo chất lượng giáo dục 
tại Đại học Aston trong hợp tác đào tạo.

22/01/2013: Họp triển khai hoạt động đảm bảo 
chất lượng giáo dục ĐHĐN năm 2013. 

04/3/2013: Tiếp và làm việc với đoàn Đại học 
Aston, Vương quốc Anh về dự án “Nâng cao khả 
năng việc làm của sinh viên tốt nghiệp”.

15/3/2013: Thành lập Hội đồng đảm bảo chất 
lượng giáo dục ĐHĐN.

26/3/2013: Giới thiệu các chương trình đào tạo 
sau đại học của Đại học Aston, Vương quốc Anh. 

27/3/2013: Họp ban điều hành dự án “Nâng 
cao khả năng việc làm của sinh viên tốt nghiệp”. 

28/3/2013: Họp triển khai hoạt động đảm bảo 
chất lượng giáo dục ĐHĐN quý 2 năm 2013.

Hội nghị tập huấn tự đánh giá kiểm 
định chất lượng giáo dục
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Kỷ niệm 63 năm ngày Truyền thống HSSV

Ngày 05/01/2013, Hội Sinh viên ĐHĐN tổ chức Lễ kỷ 
niệm 63 năm Ngày Truyền thống Học sinh – Sinh viên 
Việt Nam (09/01/1950 – 09/01/2013) và Festival “Tự hào 
Sinh viên Đại học Đà Nẵng”. 

Chương trình nằm trong chuỗi các hoạt động giáo 
dục truyền thống 63 năm xây dựng và trưởng thành 
của Hội Sinh viên Việt Nam, chào mừng thành công Đại 
hội Đoàn toàn quốc lần thứ X; đồng thời nâng cao chất 
lượng học tập và rèn luyện, khát vọng cống hiến, lập 
nghiệp của các bạn học sinh, sinh viên.

Ngoài Hội Sinh viên các trường thành viên của 
ĐHĐN, Festival còn có sự tham gia của Hội Sinh viên 
các trường: CĐ Thương mại, CĐ Kinh tế - Kế hoạch, CĐ 
Giao thông vận tải II,  CĐ Nghề Đà Nẵng.

Tại buổi lễ, Hội Sinh viên ĐHĐN đã tuyên dương 4 
gương mặt đạt danh hiệu Sinh viên 5 tốt cấp trung ương, 
3 sinh viên đạt giải thưởng “Sao Tháng Giêng” và 13 “Sinh 
viên 5 tốt” cấp ĐHĐN. Các điển hình sinh viên vượt khó 
trong học tập, tích cực tham gia các hoạt động Hội, Đoàn 
được xét trao học bổng của Công ty Bảo hiểm Nhân thọ 
Cathay, học bổng Học thuật Equest tại Đà Nẵng.

Chương trình “SAMSUNG ASIA 
ELITE 2013”

Ngày 30/3/2013, ĐHĐN phối hợp với 
các tập đoàn SAMSUNG tổ chức Chương 
trình tuyển dụng Thực tập viên và tuyển 
chọn Tài năng trẻ Châu Á. Chương trình 
đã thu hút gần 700 sinh viên tự nguyện 
đăng ký tham gia qua website của Ban 
Công tác HSSV.

Tặng vé tàu xe cho sinh viên

Chiều ngày 16/01/2013 tại Hội 
trường Viện Anh ngữ – ĐHĐN, Hội 
Sinh viên ĐHĐN đã tổ chức chương 
trình trao tặng vé tàu xe cho sinh viên 
về quê đón Tết nhân dịp Xuân Qúy Tỵ 
2013.

HOẠT ĐỘNG SINH VIÊN
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Một số sinh hoạt của 
Công đoàn ĐHĐN

Giao lưu văn hóa hữu nghị Việt Pháp

Ngày 31/3/2013 tại Hội trường A, Trường 
Đại học Ngoại ngữ – ĐHĐN đã diễn ra 
buổi Giao lưu văn hóa hữu nghị nhân kỷ 
niệm 40 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại 
giao CHXHCN Việt Nam – Cộng hòa Pháp 
(12/4/1973–12/4/2013) và ngày Quốc tế 
Pháp ngữ (20/3/2013).

Hành trình về nguồn của Hội Cựu chiến 
binh Cơ quan ĐHĐN

Hội Cựu chiến binh và Đoàn TNCS HCM Cơ quan Đại 
học Đà Nẵng đã tổ chức một cuộc hành trình về dâng 
hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh tại 
nghĩa trang Trường Sơn và Thành cổ Quảng Trị.

Khai mạc Giải Cầu lông Bóng bàn Cơ quan ĐHĐN

Trao giải Nhất, Nhì, Ba về Bóng bàn Giải Cầu lông của Trường Đại học Sư phạm

CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC


