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Quan hệ hợp tác giữa Đại học Nice – 
Sophia Antipolis (Cộng hòa Pháp) và Đại 
học Đà Nẵng (ĐHĐN) bắt đầu từ năm 
2005. Sau nhiều chuyến công tác giữa 
hai bên, đến tháng 7/2007, một thỏa 
thuận hợp tác khung đã được ký kết 
giữa GS. Albert Marouani – Giám đốc 
Đại học Nice - Sophia Antipolis và GS. 
Bùi Văn Ga – Giám đốc ĐHĐN. Từ khi 
ký kết thỏa thuận hợp tác, hai bên đã 
triển khai nhiều hoạt động hợp tác và đã 
mang lại những kết quả tốt. 

Hợp tác toàn diện giữa Đại học Nice – Sophia Antipolis và ĐHĐN 
T R O N G  S Ố  N À Y   

Khoa học và công nghệ 2 

Hoạt động đào tạo 5 

Hoạt động hợp tác quốc tế 7 

Hoạt động của sinh viên 8 

Hoạt động kiểm định chất lượng 9 

 

 

Quý 2 - năm 2013 www.udn.vn   - 41 Lê Duẩn, Đà Nẵng 

 

Trao bằng tốt nghiệp Thạc sĩ 

chương trình MBA 

 

GS.TSKH. Bùi Văn Ga, Giám đốc 

ĐHĐN thăm và làm việc tại Đại học 

Nice – Sophia Antipolis năm 2009 

Đặc biệt, tháng 9/2009, Nice-Campus - một cơ sở đào tạo sau đại học của Đại 
học Nice - Sophia Antipolis đã được khánh thành tại ĐHĐN. Đến nay đã có gần 
100 học viên tốt nghiệp từ các chương trình Thạc sĩ Khoa học Máy tính, Quản lý 
nguồn nước và MBA của NiceCampus.  

Ngoài ra, hai bên đã phối hợp tổ chức thành công Hội thảo RUNSUD (tổ chức 2 
năm một lần và xen kẽ giữa 2 nước) và phát triển một số nhóm nghiên cứu chung 
như Cơ học tính toán, Hệ thống nhúng tại ĐHĐN.  

Hai bên cũng đã triển khai Dự án EMMA 2010 và thông qua dự án này, ĐHĐN đã 
gửi hàng chục cán bộ sang Đại học Nice để trao đổi nghiên cứu, học Thạc sĩ và 
Nghiên cứu sinh. Ngoài ra, hai bên đã phối hợp đề xuất một số dự án nghiên cứu 
chung trong khuôn khổ Nghị định thư, Asia Stic và các chương trình khác. 
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BẢN TIN ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG QUÝ 2 - NĂM 2013 

KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 
 

Trong hai ngày 20 - 21/6/ 2013, tại Trung tâm Học liệu –

ĐHĐN đã diễn ra Hội nghị Khoa học Quốc tế Việt Pháp 

lần thứ 3 với chủ đề “Hóa học và Vật liệu vì Môi trường 

bền vững – Chimie et Matériaux pour un Environnement 

Durable – CMED2013”. Tham dự Hội nghị có nhiều nhà 

khoa học hàng đầu trong lĩnh vực hóa học và vật liệu 

đến từ các các trường đại học của Cộng hòa Pháp và 

Việt Nam, cũng như đông đảo các lãnh đạo, giảng viên, 

sinh viên của ĐHĐN.  

 

Giám đốc ĐHĐN phát biểu khai mạc Hội nghị 

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe 4 báo cáo đề dẫn 

trong lĩnh vực Hóa học và Vật liệu của GS. André 

MARGAILLAN, GS. Cuong PHAM-HUU, GS. Pascal 

CARRIERE và GS. Pascal GRANGER. Các đại biểu 

cũng đã nghe 18 báo cáo khoa học tiêu biểu với nhiều 

cách tiếp cận khác nhau trong việc ứng dụng hóa học và 

vật liệu cho sự phát triển bền 

vững

 

HỘI THẢO QUỐC TẾ CMED 2013  

Sáng ngày 23/04/2013, Đại học Nice – Sophia 

Antipolis (UNS, Cộng hòa Pháp) và ĐHĐN đã tổ chức 

Hội thảo khoa học RUNSUD 2013. Chủ đề của Hội 

thảo lần này là “Nghiên cứu phát triển hệ thống chăm 

sóc sức khỏe điện tử”. 

 

Lễ ký thỏa thuận hợp tác giữa UNS, ĐHĐN  

và Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Đà Nẵng. 

Có hơn 100 nhà khoa học đến từ UNS, ĐHĐN và một 

số Đại học khác trong khu vực. Tại hội thảo, các nhà 

khoa học đã trình bày gần 20 báo cáo khoa học liên 

quan đến lĩnh vực nghiên cứu, phát triển và thử 

nghiệm hệ thống chăm sóc sức khỏe điện tử. 

 

Sáng ngày 11/4/2013, Ngài Rudy Demotte, Bộ trưởng 

- Thủ hiến các Chính phủ Vùng Wallonie và Cộng 

đồng người Bỉ nói tiếng Pháp cùng các thành viên 

trong đoàn đã đến thăm và tham dự Hội thảo Khoa 

học Quốc tế về Logistics tại ĐHĐN. 

 

HỘI THẢO QUỐC TẾ RUNSUD 2013 

HỘI THẢO QUỐC TẾ LOGISTICS 
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BẢN TIN ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG QUÝ 2 - NĂM 2013 

 

01/4/2013: Nghiệm thu đề tài KHCN từ nguồn kinh phí tỉnh 

Thừa Thiên – Huế năm 2010: “Đánh giá thực trạng các 

hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên – Huế và đề xuất 

giải pháp phát triển bền vững trong thời kỳ hội nhập”.  

06/5/2013: Nghiệm thu đề tài KHCN từ nguồn kinh phí tỉnh 

Quảng Ngãi năm 2011: “Điều tra, đánh giá thực trạng 

công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi và đề 

xuất giải pháp phát triển công nghiệp hỗ trợ giai đoạn 

2011-2015, định hướng 2020”. 

26/6/2013: Nghiệm thu đề tài KHCN cấp cở sở do ĐHĐN 

quản lý: "Xây dựng mô hình sư phạm dạy đọc hiểu văn 

bản quảng cáo theo phương pháp hành động”. 

 

 

08/4/2013: Họp Hội đồng khoa học tư vấn tuyển chọn 

chủ trì và xác định kinh phí đề tài cấp cơ sở của ĐHĐN 

năm 2014. 

11/4/2013: Đón đoàn Bộ trưởng – Thủ hiến vùng 

Wallonie-Bruxelles, Bỉ tham dự Hội thảo “Tầm quan trọng 

của Logistics trong phát triển kinh tế”. 

18/4/2003: Triển lãm Khoa học Questacon, Úc. 

18/4/2003: Họp giao ban Khoa học Công nghệ. 

14/6/2013: Thẩm định đề án thành lập Phòng khám đa 

khoa, Khoa Y Dược – ĐHĐN. 

28/6/2013: Tọa đàm với đoàn Ngân hàng Thế giới (WB) 

về tăng cường mối quan hệ giữa trường đại học và 

doanh nghiệp. 

 

MỘT SỐ SỰ KIỆN QUAN TRỌNG 

NGHIỆM THU ĐỀ TÀI 

 

 

 

Sáng ngày 26/3/2013, Trường Đại học Kinh tế – 
ĐHĐN tổ chức Hội thảo khoa học về Phát triển các 
nguồn lực cho du lịch miền Trung và Tây 
Nguyên. Hội thảo là dịp cho các nhà nghiên cứu, kinh 
doanh và giảng dạy trong ngành du lịch có điều kiện 
trao đổi ý kiến, trình bày các công trình nghiên cứu, 
gắn việc nghiên cứu, giảng dạy với thực tiễn phát 
triển du lịch, hướng đến mục tiêu xây dựng một diễn 
đàn thảo luận, hợp tác và trao đổi ý tưởng cho tất 
cả những người quan tâm trong bất kỳ lĩnh 
vực nghiên cứu hoặc thực hành về quản lý và kinh 
doanh du lịch. 

 

 

Sáng ngày 30/5/2013, Trường Đại học Kinh tế – 

ĐHĐN tổ chức Hội nghị Sinh viên nghiên cứu khoa 

học năm 2013. Với hơn 70 đề tài tham dự, Ban Tổ 

chức đã chọn và trao 04 giải Nhất, 04 giải Nhì và 04 

giải Ba cho các công trình xuất sắc. Ngoài ra, Ban Tổ 

chức cũng tuyển chọn 03 công trình xuất sắc nhất gửi 

tham dự Cuộc thi “Tài năng khoa học trẻ Việt Nam 

năm 2013”. 

 
TS. Đào Hữu Hòa – Phó Hiệu trưởng Trường ĐHKT 

trao giải Nhất cho các công trinh đoạt giải 

HỘI THẢO PHÁT TRIỂN CÁC NGUỒN LỰC 
 CHO DU LỊCH MIỀN TRUNG VÀ TÂY NGUYÊN 

Hội nghị SVNCKH Trường Đại học Kinh tế 
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Sáng ngày 26/4/2013, tại Hội trường A5 Trường Đại 

học Sư phạm – ĐHĐN đã diễn ra Hội nghị Khoa học 

Cán bộ trẻ các trường đại học sư phạm (ĐHSP) toàn 

quốc lần thứ ba 2013 với sự tham dự của đông đảo 

lãnh đạo, BCH Đoàn của các trường ĐHSP và các 

trường có Khoa Sư phạm trong toàn quốc. 

Tại Hội nghị, có hơn 40 báo cáo được trình bày và 

317 bài báo được đăng trong kỷ yếu Hội nghị. 

 
Ban Tổ chức tặng hoa cho các đơn vị tham dự Hội nghị 

Sáng ngày 22/5/2013, Trường Đại học Sư phạm – 

ĐHĐN tổ chức Hội nghị Sinh viên nghiên cứu khoa học 

lần thứ X năm 2013. Hội nghị thu hút sự quan tâm của 

đông đảo các nhà khoa học, sinh viên trong và ngoài 

trường.  

Trong 196 công trình của sinh viên được công bố tại 

Hội nghị, Ban Tổ chức đã trao 10 giải Nhất, 09 giải Nhì 

và 09 giải Ba cho các công trinh xuất sắc nhất. Ban Tổ 

chức cũng đã chọn 02 công trình gửi tham dự Giải 

thưởng Tài năng Khoa học trẻ Việt Nam năm 2013. 

 

Ban Tổ chức trao giải nhất cho các công trình tại Hội nghị 

Hội nghị khoa học cán bộ trẻ Đại học Sư phạm Toàn 

quốc lần thứ III 

Hội nghị SVNCKH Trường Đại học Sư phạm 

 

BẢN TIN ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG QUÝ 2 - NĂM 2013 

 

Ngày 21/05/2013, Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHĐN 

đã tổ chức thành công Hội nghị Nghiên cứu khoa học 

sinh viên năm học 2013. Hội nghị SV NCKH năm nay 

có 64 đề tài được chọn báo cáo tại các tiểu ban. 

 

 

Ngày 11/ 5/2013, Trường Cao đẳng Công nghệ – 

ĐHĐN đã tổ chức Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu khoa 

học năm 2013. Tổng cộng có 15 đề tài do 31 sinh viên 

đang theo học tại các Khoa của nhà trường được 

chọn báo cáo tại 4 Tiểu ban chuyên môn.  

 

 

Hội nghị SVNCKH Trường Đại học Ngoại ngữ 

Hội nghị SVNCKH Trường Cao đẳng Công nghệ 
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ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TOÀN QUỐC LẦN THỨ III 

 
 

 

 

 

 

 

HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO  

BẢN TIN ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG QUÝ 2 - NĂM 2013 

 

Ngày 22/4/2013, tại ĐHĐN đã diễn ra Hội thảo quốc tế 

“Xây dựng chương trình đào tạo theo mô hình C.D.I.O” 

(Conceiving – Designing – Implementing – Operating: 

Hình thành Ý tưởng – Thiết kế ý tưởng – Thực hiện và 

Vận hành).  

 

Hội thảo lần này do Trường Đại học Bách khoa Hà 

Nội, Trường Đại học Thăng Long, Đại học Đà Nẵng 

(đơn vị đăng cai) phối hợp với Đại học Khoa học ứng 

dụng Turku (Phần Lan) tổ chức. 

 

Sáng ngày 28/6/2013, Ngân hàng Thế giới (World 

Bank), ĐHĐN và các doanh nghiệp trên địa bàn khu 

vực miền Trung – Tây Nguyên phối hợp tổ chức buổi 

tọa đàm “Kỹ năng mới cho Công việc mới”. 

 

Hội thảo xây dựng chương trình đào tạo 

Hợp tác đại học và doanh nghiệp 

 

Sáng ngày 30/6/2013, Trường Đại học Ngoại Ngữ – 

ĐHĐN đã long trọng tổ chức Lễ Bế giảng và trao bằng 

tốt nghiệp cho sinh viên hệ chính quy khóa 2009-2013 

và sinh viên hệ liên thông chính quy khóa 2011-2013. 

Trong không khí trang trọng của buổi lễ, 978 sinh viên 

đã được trao bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy. 

Đây là lần đầu tiên các tân cử nhân của trường được 

nhận bằng tốt nghiệp của mình ngay tại lễ tốt nghiệp. 

 
Tặng Giấy khen cho các sinh viên đạt loại xuất sắc 

 

03/4/2013: Họp thẩm định chương trình đào tạo trình 

độ thạc sĩ, chuyên ngành “Kỹ thuật Cơ điện tử” của 

ĐHĐN. 

18/4/2013: Bảo vệ luận văn thạc sĩ chuyên ngành 

Công nghệ Chế tạo máy. 

23/4/2013: Lễ trao học bổng của Bộ Khoa học – Nghệ 

thuật Bang Hessen CHLB Đức và Tổ chức Hỗ trợ Đại 

học CHLB Đức cho sinh viên Việt Nam . 

02/5/2013: Họp thống nhất một số quy định về tuyển 

sinh và đào tạo liên thông theo Thông tư số 55 

/2012/TT-BGDĐT ngày 25/12/2012 của Bộ GD&ĐT. 

10/5/2013: Triển lãm Giáo dục Nhật Bản tại Trường 

Đại học Bách khoa – ĐHĐN. 

10/5/2013: Thi tuyển sinh sau đại học khóa K27. 

17/5/2013: Lớp học trực tuyến của ĐH Kobe. 

Lễ bế giảng và phát bằng tốt nghiệp  

CÁC SỰ KIỆN KHÁC 
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BẢN TIN ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG QUÝ 2 - NĂM 2013 

Ngày 22/4/2013, ĐHĐN tổ chức trao bằng tốt nghiệp 
Thạc sĩ Quản trị kinh doanh và Thạc sĩ Quản lý nguồn 
nước thuộc chương trình liên kết đào tạo với nước 
ngoài. 

Đợt này, có 38 học viên được nhận bằng Thạc sĩ, 
gồm 12 học viên lớp Quản lý nguồn nước và Bảo vệ 
môi trường, 26 học viên lớp Quản trị kinh doanh. 

Đây là chương trình liên kết đào tạo giữa ĐHĐN và 
Đại học Nice Sophia Antipolis, được giảng dạy hoàn 
toàn bằng tiếng Anh theo chương trình tiên tiến,... 

 

 

Các ngành mới mở năm 2013 gồm Quản trị khách 
sạn, Tài chính công, Thương mại điện tử (Trường ĐH 
Kinh tế); Đông phương học (Trường ĐH Ngoại ngữ); 
Kiểm toán, Kinh doanh thương mại, Công nghệ sinh 
học (hệ cao đẳng thuộc Phân hiệu ĐHĐN tại Kon 
Tum). 

ĐHĐN là cơ sở đào tạo đa ngành được Bộ Giáo dục 
và Đào tạo giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm 
trong việc mở các ngành đào tạo mới theo yêu cầu 
của xã hội. 

 

Lễ phát bằng tốt nghiệp Thạc sĩ  

ĐHĐN vừa ký thỏa thuận hợp tác chiến lược với Đại 
học Aston (Vương quốc Anh) và Rolls-Royce. Hợp tác 
này khẳng định vai trò của doanh nghiệp trong việc 
bảo đảm chất lượng sinh viên tốt nghiệp đáp ứng 
được nhu cầu của các nhà tuyển dụng. 

 

Với kinh phí tài trợ ban đầu 50.000 bảng Anh từ Rolls-
Royce, dự án đang chuẩn bị cho việc khởi động thành 
lập Trung tâm Lãnh đạo Doanh nghiệp tại ĐHĐN vào 
tháng 10/2013. Sáng kiến này sẽ tạo sự liên kết chặt 
chẽ giữa các doanh nghiệp Việt Nam và Anh, tạo ra 
cơ hội việc làm cho sinh viên Việt Nam. Hợp tác với 
Đại học Aston và Rolls-Royce đồng thời hỗ trợ ĐHĐN 
trong việc tìm hiểu cơ chế quản lý nhân tài, những kỹ 
năng mà các nhà tuyển dụng tìm kiếm và cả kinh 
nghiệm chuyên môn liên quan đến nhu cầu của doanh 
nghiệp. Cả hai đối tác Đại học Aston và Rolls Royce 
đều sử dụng những mối quan hệ đối tác hiện có, nhất 
là mối quan hệ với Hiệp hội Doanh nghiệp Anh tại Việt 
Nam (BBGV) để khuyến khích nhiều doanh nghiệp 
khác tham gia 

Hiện dự án này tìm kiếm những công ty muốn tham 
gia và sẵn sàng cung cấp các chương trình thực tập 
cho sinh viên cũng như các dự án thực tế để khích lệ 
sinh viên tham gia. 

Rolls-Royce tài trợ cho dự án giáo dục ở ĐHĐN 

Đại học Đà Nẵng tuyển sinh thêm 7 ngành mới 
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HỢP TÁC QUỐC TẾ  

BẢN TIN ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG QUÝ 2 - NĂM 2013 

 

Ngày 03/5/2013, ĐHĐN đã tiếp và làm việc với đoàn đại 
biểu (gồm có 49 thành viên) của Trường Đại học Nakhon 
Phanom, Thái Lan.  

Hai bên đã giới thiệu các thông tin về hoạt động đào tạo, 
nghiên cứu khoa học và đã trao đổi các khả năng hợp 
tác trong tương lai. 

 

 

 

26/4/2013: Tổ chức Hội thảo hợp tác với Tổ chức Tăng 
trưởng xanh Toàn cầu (GGGI), Hàn Quốc. 

9/5/2913: Tiếp Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Nhà nước 
Israel tại Việt Nam. 

10/5/2013: Tổ chức Triển lãm du học Nhật Bản. 

13/5/2013: Tiếp đoàn Cán bộ Vụ công tác học sinh – Bộ 
Giáo dục và Thể thao CHDCND Lào 

15/5/2013: Tiếp đoàn Cơ quan Thương vụ Úc. 

29/5/2013: Tiếp đoàn Nghị sĩ hữu nghị Anh của Quốc 
hội Anh. 

13/6/2013: Làm việc với Đoàn Thành phố Boras. 

20/6/2013: Tổ chức Hội thảo Du học Hoa Kì. 

26/6/2013: Tiếp đoàn giảng viên và sinh viên ĐH Sakon 
Nakon Rajabhat và sinh viên các nước Tiểu vùng sông 
Mekong 

 

 

Tiếp Đoàn Đại học NAKHON PHANOM 

MỘT SỐ SỰ KIỆN QUAN TRỌNG 

Tiếp Đoàn Nghị sĩ Quốc hội Anh 

Nhân chuyến viếng thăm thành phố Đà Nẵng, sáng 
ngày 29/5/2013, đoàn Nghị sĩ hữu nghị Anh – Việt 
Nam của Quốc hội Anh do Nghị sĩ George Howarth 
làm Trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc tại ĐHĐN. 
PGS.TS Trần Văn Nam – Giám đốc ĐHĐN chủ trì 
buổi tiếp. Ngoài ra còn có PGS.TS Đoàn Quang Vinh 
– Phó Giám đốc ĐHĐN; Phó Hiệu trưởng của các 
trường Đại học Bách khoa, Đại học Kinh tế, Đại học 
Ngoại ngữ, Trưởng các ban chức năng của ĐHĐN 
cùng các chuyên viên phụ trách.  

 

 

 

 

Sáng ngày 09/5/2013, ĐHĐN đã đón tiếp và làm việc 
với bà Meiraw Eilon Shahar, Đại sứ đặc mệnh toàn 
quyền nhà nước Israel tại Việt Nam. Tham gia Đoàn 
còn có bà Lê Thị Thanh Nhàn, Trợ lí điều hành của 
Đại sứ.  

Về phía ĐHĐN, tham dự buổi tiếp có PGS.TS. Đoàn 
Quang Vinh, Phó Giám đốc ĐHĐN; TS Hoàng Hải, 
Trưởng Ban Hợp tác Quốc tế cùng với một số cán bộ, 
chuyên viên khác của ĐHĐN. 

TIẾP VÀ LÀM VIỆC VỚI BÀ MEIRAW EILON 

SHAHAR – ĐẠI SỨ ĐẶC MỆNH TOÀN QUYỀN 

TẠI VIỆT NAM 
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Ngày 22/4/2013, ĐHĐN đã phối hợp với Liên doanh 

DMC-579 tổ chức Hội thảo “Hợp tác khai thác hiệu quả 

các ký túc xá đáp ứng nhu cầu chỗ ở của sinh viên trên 

địa bàn TP Đà Nẵng”. 

 

Sáng ngày 04/5/2013, ĐHĐN đã tổ chức khai mạc cuộc 

thi “DYNAMIC 2013”. 

 

 

Sáng ngày 17/6/2013, tại ĐHĐN đã diễn ra Lễ trao học 
bổng Nguyễn Thái Bình năm 2013 cho 100 sinh viên 
nghèo, vượt khó, học giỏi đang theo học tại các trường 
thành viên của ĐHĐN. 

Buổi lễ do Báo Thanh Niên, Ban Công tác Học sinh Sinh 
viên ĐHĐN và Ngân hàng Xuất nhập khẩu Việt Nam – 
Eximbank phối hợp tổ chức. 

 

UD’s Got Talent 2013 

Ngày 20/4/2013, tại Hội trường Viện Anh ngữ đã diễn ra 
Vòng sơ khảo cuộc thi Tìm kiếm Tài năng SV “UD’s Got 
Talent 2013” do Hội Sinh viên và Đoàn Thanh niên 
ĐHĐN tổ chức. 

 

Ở vòng sơ khảo này có đến 83 tiết mục tham gia dự thi 
gồm nhiều thể  loại khác nhau. “UD’s Got Talent 2013” là 
hoạt động giao lưu, học hỏi lẫn nhau của các tài năng 
HSSV ở các lĩnh vực văn hóa, văn nghệ, thể thao, v.v…  

Ký túc xá cho sinh viên Lễ trao học bổng Nguyễn Thái Bình năm 2013 

HOẠT ĐỘNG SINH VIÊN  

BẢN TIN ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG QUÝ 2 - NĂM 2013 
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ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG 

BẢN TIN ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG QUÝ 2 - NĂM 2013 

Sáng ngày 03/4/2012, ĐHĐN tổ chức Hội nghị triển 

khai công tác đảm bảo chất lượng giáo dục và Lễ ký 

cam kết thực hiện kế hoạch đảm bảo chất lượng giáo 

dục ĐHĐN năm 2013.  

Tại Hội nghị, ĐHĐN và các trường, đơn vị thành viên 

đã công bố chính sách chất lượng và triển khai kế 

hoạch đảm bảo chất lượng giáo dục năm 2013. Hiệu 

trưởng các trường, đơn vị thành viên tiến hành ký 

cam kết đảm bảo chất lượng giáo dục với Giám đốc 

ĐHĐN, thể hiện những cam kết về chất lượng giáo 

dục đối với xã hội và cộng đồng, đồng thời triển khai 

hoạt động đảm bảo chất lượng trong năm 2013 một 

cách đồng bộ và có hệ thống.  

 

 

Ngày 04/6/2013, ĐHĐN đã phối hợp với Đại học 

ASTON (Vương quốc Anh) giới thiệu về Chương trình 

Thạc sĩ Chất lượng Quốc tế trong Giáo dục Đại học. 

 Đây là chương trình đào tạo mang tầm vóc quốc tế, 

có tính thực hành cao, được thiết kế dành riêng cho 

cán bộ, giảng viên hoạt động trong lĩnh vực quản lý, 

kiểm định chất lượng hoặc tổ chức đào tạo tại các 

trường đại học. Chương trình được giảng dạy bằng 

tiếng Anh, thời gian học dự kiến 2 năm; có cấu trúc 

180 tín chỉ Anh, gồm 6 modules (trong đó có 1 module 

bồi dưỡng tiếng Anh và 1 module luận văn tốt 

nghiệp). 

Hội nghị đảm bảo chất lượng 

Sáng ngày 7 tháng 6 năm 2013, Đại học Đà Nẵng tổ 

chức Hội nghị tập huấn Xây dựng kế hoạch chiến lược 

trường đại học và cao đẳng.  

 

Các báo cáo viên của Hội nghị đến từ Đại học Aston, 

Vương quốc Anh, bao gồm: GS. Alison Halstead, Phó 

Hiệu trưởng; TS. Sue Garton, Giám đốc các chương 

trình tiếng Anh sau đại học; TS. Terry Hodgetts, Giám 

đốc Trung tâm Phát triển kỹ năng lãnh đạo, đã trình 

bày những nội dung cơ bản về xây dựng sứ mạng, tầm 

nhìn; xác định những giá trị cốt lõi của nhà trường; 

hoạch định chiến lược phát triển một cách khoa học 

đồng thời chia sẻ kinh nghiệm xây dựng kế hoạch 

chiến lược của Đại học Aston, Vương quốc Anh. 

 

03/5/2013: Tư vấn viết báo cáo tự đánh giá kiểm định 

chất lượng giáo dục tại Trường CĐ CNTT. 

08/5/2013: Tập huấn tự đánh giá kiểm định chất lượng 

giáo dục tại Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum.  
28/5/2013: Hội thảo qua mạng trực tuyến lấy ý kiến 

phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của 

giảng viên tại 3 điểm cầu: Hà Nội, Đà Nẵng và thành 

phố Hồ Chí Minh. ĐHĐN là đơn vị chủ trì điểm cầu tại 

Đà Nẵng.  

04/6/2013: Hội thảo về chương trình đào tạo Thạc sĩ 

Chất lượng giáo dục quốc tế. 

28/6/2013: Tọa đàm với đoàn Ngân hàng Thế giới về 

tăng cường mối quan hệ giữa đại học và doanh 

nghiệp. 

Hội nghị tập huấn xây dựng chiến lược 

MỘT SỐ SỰ KIỆN QUAN TRỌNG 

Chương trình Thạc sĩ Chất lượng Quốc tế  


