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▪  Prime Minister directed to address challenges and end “pending 

planning" of UD’s village project in Hoa Quy (Page 3) 

▪ UD cooperates with University of Nice-Sophia 

Antipolis (France) and L’Agence Universitaire de la 

Francophonie (AUF) to establish  “Danang 

International Institute of Technology” (DNIIT) 

…(Continued on page 6) 

▪ Politburo member, Prime Minister Nguyen Xuan Phuc and the 

delegation from the Government to visit and work with UD (Page 2) 

 Welcome to Admission Season - 2017(Page 5,6) 

▪ Prof. Dr. Tran Van Nam, Chairman of the Regional 

University Council, President of the University of 

Da Nang will participate as a member of the 

National Council for Education and Human 

Resources for the period 2016-2021 by Decision 

No. 337 / QD-TTg of Prime Minister... (Continued 

on page 4) 

▪  Enrollment of School of Technology and School 
   of IT and Communications of UD - 2017 (Page 5) 

 

    

▪ The 4th meeting (term of 2016-2020) of the Council for 

Educational Quality Assurance of UD  

UD ranks Top 5 universities in Vietnam (Page 5) 
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▪ UD to deeper cooperation with leading Universities in Japan 
   (Page 7) 

▪ The Kick-off meeting for the “Strategic Human Resources 

Management for Southeast Asian Universities-HR4ASIA” 

project in the framework of Eramus+ programme (Page 3) 

▪ News from UD’s member institutions & schools (Page 11-14) 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Francophonie
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Nhân dịp năm mới Đinh Dậu 2017, thay mặt Đảng ủy, Hội 
đồng Đại học, Ban Giám đốc Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) tôi 
thân ái kính gửi tới các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh 
đạo; các cán bộ, viên chức và người lao động; các thế hệ 
học sinh, sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh 
đã và đang công tác, học tập, nghiên cứu tại ĐHĐN cùng 
gia đình lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng năm mới 
mạnh khoẻ, hạnh phúc và thành công. 
 

Năm qua, nắm bắt thời cơ, bám sát các Nghị quyết của 
Trung ương, Thành ủy Đà Nẵng, Chương trình hành động 
của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đổi mới căn bản toàn diện 
giáo dục và đào tạo, phát triển khoa học và công nghệ, 
kiểm định chất lượng giáo dục,… ĐHĐN đã cụ thể hoá 
bằng những việc làm thiết thực và hiệu quả, qua đó đạt 
được nhiều thành tựu quan trọng, rất đáng tự hào trên tất 
cả các mặt công tác, góp phần khẳng định vị thế, xứng 
đáng với niềm tin, sự kỳ vọng của Đảng, Nhà nước và 
Nhân dân. 
Năm 2016 khép lại với những dấu ấn và sự kiện nổi bật 
của ĐHĐN như: số lượng giảng viên có trình độ Tiến sĩ 
tăng vọt; 100% trường đại học thành viên đã được kiểm 
định chất lượng và được công nhận đạt tiêu chuẩn chất 
lượng cơ sở giáo dục; Khoa học công nghệ phát triển 
mạnh mẽ với 822 bài báo khoa học (trong đó có 64 bài ISI, 
Scopus); Hợp tác 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  

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 uỷ, Ban Giám đốc, 
Lãnh đạo các đơn vị thành viên; sự phối hợp chặt chẽ của 
các đoàn thể trong ĐHĐN và các cấp chính quyền. Nhân 
dịp này, thay mặt lãnh đạo ĐHĐN, tôi nhiệt liệt biểu dương, 
đánh giá cao những đóng góp và nỗ lực vượt bậc đó. 
 

Năm 2017, ĐHĐN xác định nhiệm vụ trọng tâm là tiếp tục 
nâng cao chất lượng, hiệu quả tất cả các mặt hoạt động, 
đặc biệt là trong hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa 
học, chuyển giao công nghệ, kiểm định chất lượng giáo 
dục, hợp tác quốc tế, quản trị đại học, tăng cường cơ sở 
vật chất trang thiết bị nghiên cứu… tạo tiền đề để sớm trở 
thành đại học định hướng nghiên cứu. Nhiệm vụ đặt ra hết 
sức nặng nề, tôi mong muốn và tin tưởng rằng toàn thể 
cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và học sinh, 
sinh viên ĐHĐN luôn chung sức đồng lòng, sáng tạo và 
đổi mới, cùng nhau thực hiện thắng lợi các mục tiêu và 
nhiệm vụ đã đề ra. 
 

Thân ái,                                  
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Mr. Nguyen Xuan Phuc - Member of the 
Political Bureau, Prime Minister and the 
delegation from the Government to visit 
and work with UD 

On February 2, Prime Minister Nguyen Xuan Phuc 
visited the University of Danang accompanied by 
Deputy Prime Miniter Vu Duc Dam, Minister of 
Education and Training - Phung Xuan Nha, leaders of 
Government Office, leaders of ministries and central 
agencies, Chairman of Danang City People’s 
Committee - Huynh Duc Tho and Chaiman or Quang 
Nam Province People’s Committee - Dinh Van Thu... 

 
 

 

Prof. Dr.Tran Van Nam, President of the Regional 
University Council, President of UD reported to the 
Prime Minister and the delegation of the 
Government an overview of the development of UD 
over the last 20 years (from 1994 to present) and 
pledged to achieve the UD’s strategic objectives to 
become a multi-disciplinary, multi-level research 
university, a center of training, scientific research 
and technology transfer in the top ranking of 
Vietnam and in the top of advanced universities in 
Southeast Asia by 2025. 
 

Pic 1- Prime Minister presided over the meeting at UD. 

 
 

 
 

At the meeting, the Prime Minister affirmed that the 
fourth technology revolution was opening up great 
opportunities for universities across Vietnam, and 
that it was critical for UD to participate in moving 
forward. The Prime Minister encouraged UD to 
promote the entrepreneurship and foster innovation 
to promote university autonomy, to improve the 
quality of training and to strive for 80% of student 
employment within 6 months of graduation. In the 
face of UD’s proposals to the Government and the 
Ministry of Education and Training to rearrange the 
affiliated members to establish the University of 
Technical Education and the University of IT and 
Communications, Prime Minister Nguyen Xuan 
Phuc, Deputy Prime Minister Vu Duc Dam and 
Minister Phung Xuan Nha expressed their support 
for the two new institutions based on the guidelines 
provided in the autonomy roadmap for higher 
education… See detail here.  

 

Pic 2- The Prime Minister highly appreciated the 
quality of training, scientific research and technology 
transfer at UD. 

 

 
 

"It is necessary to study the training models reaching regional and international standards, focus on 
specializations that the society needs, and build up the national startup ecosystem. The University of 
Danang must be one of the three major institutions of training and research in the country" (The Prime 
Minister Nguyen Xuan Phuc)) 

build up the national startup ecosystem. The University of Danang must be one of the three major 
institutions of training and research in the country"(Prime Minister Nguyen Xuan Phuc) 
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http://udn.vn/posts/view/2890/58
http://udn.vn/posts/view/2890/58
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Nhân dịp năm mới Đinh Dậu 2017, thay mặt Đảng ủy, Hội 
đồng Đại học, Ban Giám đốc Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) tôi 
thân ái kính gửi tới các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh 
đạo; các cán bộ, viên chức và người lao động; các thế hệ 
học sinh, sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh 
đã và đang công tác, học tập, nghiên cứu tại ĐHĐN cùng 
gia đình lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng năm mới 
mạnh khoẻ, hạnh phúc và thành công. 
 

Năm qua, nắm bắt thời cơ, bám sát các Nghị quyết của 
Trung ương, Thành ủy Đà Nẵng, Chương trình hành động 
của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đổi mới căn bản toàn diện 
giáo dục và đào tạo, phát triển khoa học và công nghệ, 
kiểm định chất lượng giáo dục,… ĐHĐN đã cụ thể hoá 
bằng những việc làm thiết thực và hiệu quả, qua đó đạt 
được nhiều thành tựu quan trọng, rất đáng tự hào trên tất 
cả các mặt công tác, góp phần khẳng định vị thế, xứng 
đáng với niềm tin, sự kỳ vọng của Đảng, Nhà nước và 
Nhân dân. 
Năm 2016 khép lại với những dấu ấn và sự kiện nổi bật 
của ĐHĐN như: số lượng giảng viên có trình độ Tiến sĩ 
tăng vọt; 100% trường đại học thành viên đã được kiểm 
định chất lượng và được công nhận đạt tiêu chuẩn chất 
lượng cơ sở giáo dục; Khoa học công nghệ phát triển 
mạnh mẽ với 822 bài báo khoa học (trong đó có 64 bài ISI, 
Scopus); Hợp tác 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  

  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 uỷ, Ban Giám đốc, 
Lãnh đạo các đơn vị thành viên; sự phối hợp chặt chẽ của 
các đoàn thể trong ĐHĐN và các cấp chính quyền. Nhân 
dịp này, thay mặt lãnh đạo ĐHĐN, tôi nhiệt liệt biểu dương, 
đánh giá cao những đóng góp và nỗ lực vượt bậc đó. 
 

Năm 2017, ĐHĐN xác định nhiệm vụ trọng tâm là tiếp tục 
nâng cao chất lượng, hiệu quả tất cả các mặt hoạt động, 
đặc biệt là trong hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa 
học, chuyển giao công nghệ, kiểm định chất lượng giáo 
dục, hợp tác quốc tế, quản trị đại học, tăng cường cơ sở 
vật chất trang thiết bị nghiên cứu… tạo tiền đề để sớm trở 
thành đại học định hướng nghiên cứu. Nhiệm vụ đặt ra hết 
sức nặng nề, tôi mong muốn và tin tưởng rằng toàn thể 
cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và học sinh, 
sinh viên ĐHĐN luôn chung sức đồng lòng, sáng tạo và 
đổi mới, cùng nhau thực hiện thắng lợi các mục tiêu và 
nhiệm vụ đã đề ra. 
 

Thân ái,                                  

 
 
 
 

 

The Prime Minister Nguyen Xuan Phuc and 
his delegation to visit University of Science & 
Technology-UD, College of IT-UD and UD’s 
village in Hoa Quy  
 

Prof.Dr. Le Kim Hung, Rector of DUT-UD, 
reported the remarkable achievements of the 
University to the Prime Minister.  The Rector 
highlighted the AUN-QA accreditation of two 
advanced training programs. In Owing to these 
recent achievements, the University will pursue 
autonomous governance by 2018. 
 

The Prime Minister also visited UD’s Center for 
Motor and Automobile Testing based at DUT. 
The Prime Minister recognized the innovation 
and potential of the center’s fire risk simulation 
model. By conducting research and analysis 
using this model, researchers can help to find 
solutions to prevent motorbike engine fires, a 
significant challenge faced by motorbike 
drivers.  
 

In recognition of the University’s recent 
achievements and strategic vision, the Prime 
Minister directed University of Science and 
Technology - UD to become a leading 
university not only in the Central - Highlands 
but also in the Southeast Asia... See detail here. 

 
 

 

The Prime Minister Nguyen Xuan Phuc and the 
Government Delegation visited the campus of UD’s 
village project, planned in 1997. The Prime Minister 
requested that the leaders of Da Nang City and 
Quang Nam Province report on planning progress 
and for UD to report on difficulties in the 
implementation process. UD proposed to the Prime 
Minister to address major project challenges to restart 
the efforts.  Looking forward, the project will be 
financed by the state budget, loans, international aid, 
Government bonds, and particularly the support to Da 
Nang City and Quang Nam Province. A total of 22 
hectares of the total project area will be allocated for 
commercial services to raise capital from investors… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

The Prime Minister ordered that the planning phase, 
occurring over the past 20 years, for the UD village 
project be finalized and re-named the “Danang-Quang 
Nam University Centre in the Central Highlands.” This 
decision was made at the request of UD and with 
support from leaders from two locailities and 
ministries.  
The Prime Minister helped to create a medium-term 
investment plan, focusing on compensation and site 
clearance. The Prime Minister also suggested that Da 
Nang city and Quang Nam province to collaborate on 
project support because "thanks to high quality 
human resources, Danang is attracting more and 
more domestic and international investment projects 
in high technology fields such as information 
technology ...In addition, many Japanese enterprises 
have chosen Da Nang as an attractive destination for 
software industry. Japanese businesses have 
repeatedly affirmed: “One of the attractive factors for 
them to decide to invest is to believe in human 
resources of Da Nang ... ". On the occasion, the 
Prime Minister has offered 110 scholarships for 
students of UD…See detail here. 
 

 

Pic 1-The Prime Minister visited University of Science 
and Technology - UD. 
Pic 2-The Prime Minister and the Government delegation 
to site visit UD’s village project. 
Pic 3 - The Prime Minister offered souvenir giift to 
Prof.Dr. Le Kim Hung, Rector of University of Science 
and Technology - UD. 
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Nhân dịp năm mới Đinh Dậu 2017, thay mặt Đảng ủy, Hội 
đồng Đại học, Ban Giám đốc Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) tôi 
thân ái kính gửi tới các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh 
đạo; các cán bộ, viên chức và người lao động; các thế hệ 
học sinh, sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh 
đã và đang công tác, học tập, nghiên cứu tại ĐHĐN cùng 
gia đình lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng năm mới 
mạnh khoẻ, hạnh phúc và thành công. 
Năm qua, nắm bắt thời cơ, bám sát các Nghị quyết của 
Trung ương, Thành ủy Đà Nẵng, Chương trình hành động 
của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đổi mới căn bản toàn diện 
giáo dục và đào tạo, phát triển khoa học và công nghệ, 
kiểm định chất lượng giáo dục,… ĐHĐN đã cụ thể hoá 
bằng những việc làm thiết thực và hiệu quả, qua đó đạt 
được nhiều thành tựu quan trọng, rất đáng tự hào trên tất 
cả các mặt công tác, góp phần khẳng định vị thế, xứng 
đáng với niềm tin, sự kỳ vọng của Đảng, Nhà nước và 
Nhân dân.   
Năm 2016 khép lại với những dấu ấn và sự kiện nổi bật 
của ĐHĐN như: số lượng giảng viên có trình độ Tiến sĩ 
tăng vọt; 100% trường đại học thành viên đã được kiểm  
định chất lượng và được công nhận đạt tiêu chuẩn chất 
lượng cơ sở giáo dục; Khoa học công nghệ phát triển  
mạnh mẽ với 822 bài báo khoa học (trong đó có 64 bài ISI,  
Scopus); Hợp tác 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 uỷ, 
Ban Giám đốc, Lãnh đạo các đơn vị thành viên; sự phối 
hợp chặt chẽ của các đoàn thể trong ĐHĐN và các cấp 
chính quyền. Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo ĐHĐN, tôi 
nhiệt liệt biểu dương, đánh giá cao những đóng góp và nỗ 
lực vượt bậc đó. 
 

Năm 2017, ĐHĐN xác định nhiệm vụ trọng tâm là tiếp tục 
nâng cao chất lượng, hiệu quả tất cả các mặt hoạt động, 
đặc biệt là trong hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa 
học, chuyển giao công nghệ, kiểm định chất lượng giáo 
dục, hợp tác quốc tế, quản trị đại học, tăng cường cơ sở 
vật chất trang thiết bị nghiên cứu… tạo tiền đề để sớm trở 
thành đại học định hướng nghiên cứu. Nhiệm vụ đặt ra hết 
sức nặng nề, tôi mong muốn và tin tưởng rằng toàn thể 
cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và học sinh, 
sinh viên ĐHĐN luôn chung sức đồng lòng, sáng tạo và 
đổi mới, cùng nhau thực hiện thắng lợi các mục tiêu và 
nhiệm vụ đã đề ra. 

Thân ái,                                  
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Prof. Dr.Tran Van Nam, The President of The University of Danang, has 
been honored as a member of the National Council for Education and Human 
Resources Development in the term of 2016-2021. 

(According to Decision No. 337/QD-TTg dated March 17th, 2017 by the Prime Minister) 

The council has 26 members, including Prime Minister Nguyen Xuan Phuc as the 
Council Chairman, Deputy Prime Minister Vu Duc Dam as the Vice Chairman and 
Minister of Education and Training Phung Xuan Nha as the Permanent member. 

The National Council for Education and Human Resources assists the Prime Minister in 
leading innovation in education, training and human resources development; Direct to 
complete and implement the Educational Law, the Law on Higher Education, the Law on 
Vocational Education, the Framework of the National Education System, the National 
Education Framework, development strategy for education, vocational education, strategy 
and planning for human resources development in Vietnam in 2016-2021; Study and 
advise to the Government and the Prime Minister on managing and deciding important 
policies and measures for education and training development, vocational training and 
human resources development; Offer suggestions to formulate and implement important 
mechanisms, and policies in the fields of education, training, vocational education and 
other professional issues as requested by the Prime Minister. The National Council for 
Education and Human Resources Development operates under the Regulation issued by 
the Prime Minister. The standing body of the Council is the Ministry of Education and 
Training. (Pic 1- The Prime Minister Nguyen Xuan Phuc, Deputy Prime Minister Vu Duc Dam and the 

Minister of Education and Training Phung Xuan Nha in the meeting at UD on Feb 24,2017; Pic 2- Prof.Dr. 
Tran Van Nam - Member of the National Council for Education and Human Resources Development). 

1 

2 

"UD’s Mission should target three levels: The local level is the Central Highlands, the National and International level 
is South East Asia ... By 2035, UD strives to become an advanced educational institution in the top 50 research 
universities in Asia, based on excellent academic and a harmonious education combination with practical research 
that has positively influenced the socio-economic issues of the country, especially in Central Vietnam" (Prime Minister 
Nguyen Xuan Phuc)  

Monitoring delegation from the National Assembly’s 
Committee for Culture, Education, Youth, Adolescents and 
Children to work with UD. 

 

On April 11th, 2017, Assoc.Prof. Dr. Phan Thanh Binh, Chairman of the 
National Assembly's Committee for Culture, Education Youth, 
Adolescents and Children had a working visit to UD to collect ideas on 
implementation of Educational Law and Higher Education Law. At the 
meeting, Prof.Dr.Tran Van Nam, Secretary of Party Committee, President 
of UD evaluated:  "Human resources are an extremely important resource 
that determines the success or failure of every organization and every 
country. Therefore, it’s proposed that the new Law on Education should 
be amended to include a separate chapter on social responsibility of 
enterprises in human resources training." At the same time, it is 
suggested to add the following contents: "The State will exempt tax for 
the support of human resources training organizations." This is the policy 
that encourages social responsibility of enterprises for education and 
training. In addition, there were many comments, recommendations to 
amend the Law on Higher Education of UD have been sent to the 
National Assembly. Assoc.Prof. Phan Thanh Binh, Chairman of the 
National Assembly's Committee for Culture, Education, Youth, 
Adolescents and Children acknowledged the recommendations and 
solutions from the UD to contribute to the completion of the Education 
Law system in the near future. 

 

“The development of countries is thanks to 
the development of the human resources. To 
train human resources successfully, 
cooperation with enterprises play a very 
important role ... Society should encourage 
the business community to promote their 
social responsibility to participate in the 
training of human resources effectively" 
 

 

    (Prof. Dr. Tran Van Nam, President of UD) 

http://www.udn.vn/posts/view/2951/58
http://www.udn.vn/posts/view/2951/58
http://www.udn.vn/posts/view/2951/58
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Nhân dịp năm mới Đinh Dậu 2017, thay mặt Đảng ủy, Hội 
đồng Đại học, Ban Giám đốc Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) tôi 
thân ái kính gửi tới các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh 
đạo; các cán bộ, viên chức và người lao động; các thế hệ 
học sinh, sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh 
đã và đang công tác, học tập, nghiên cứu tại ĐHĐN cùng 
gia đình lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng năm mới 
mạnh khoẻ, hạnh phúc và thành công. 
Năm qua, nắm bắt thời cơ, bám sát các Nghị quyết của 
Trung ương, Thành ủy Đà Nẵng, Chương trình hành động 
của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đổi mới căn bản toàn diện 
giáo dục và đào tạo, phát triển khoa học và công nghệ, 
kiểm định chất lượng giáo dục,… ĐHĐN đã cụ thể hoá 
bằng những việc làm thiết thực và hiệu quả, qua đó đạt 
được nhiều thành tựu quan trọng, rất đáng tự hào trên tất 
cả các mặt công tác, góp phần khẳng định vị thế, xứng 
đáng với niềm tin, sự kỳ vọng của Đảng, Nhà nước và 
Nhân dân. 
Năm 2016 khép lại với những dấu ấn và sự kiện nổi bật 
của ĐHĐN như: số lượng giảng viên có trình độ Tiến sĩ 
tăng vọt; 100% trường đại học thành viên đã được kiểm 
định chất lượng và được công nhận đạt tiêu chuẩn chất 
lượng cơ sở giáo dục; Khoa học công nghệ phát triển 
mạnh mẽ với 822 bài báo khoa học (trong đó có 64 bài ISI, 
Scopus); Hợp tác 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 uỷ, 
Ban Giám đốc, Lãnh đạo các đơn vị thành viên; sự phối 
hợp chặt chẽ của các đoàn thể trong ĐHĐN và các cấp 
chính quyền. Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo ĐHĐN, tôi 
nhiệt liệt biểu dương, đánh giá cao những đóng góp và nỗ 
lực vượt bậc đó. 
 

Năm 2017, ĐHĐN xác định nhiệm vụ trọng tâm là tiếp tục 
nâng cao chất lượng, hiệu quả tất cả các mặt hoạt động, 
đặc biệt là trong hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa 
học, chuyển giao công nghệ, kiểm định chất lượng giáo 
dục, hợp tác quốc tế, quản trị đại học, tăng cường cơ sở 
vật chất trang thiết bị nghiên cứu… tạo tiền đề để sớm trở 
thành đại học định hướng nghiên cứu. Nhiệm vụ đặt ra hết 
sức nặng nề, tôi mong muốn và tin tưởng rằng toàn thể 
cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và học sinh, 
sinh viên ĐHĐN luôn chung sức đồng lòng, sáng tạo và 
đổi mới, cùng nhau thực hiện thắng lợi các mục tiêu và 
nhiệm vụ đã đề ra. 

Thân ái,                                  
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“UD has invested in cross-cutting activities aimed at improving and enhancing the training quality of UD and its 
members”. (Assoc.Prof.Dr. Doan Quang Vinh, Vice President of UD, Director of the Center for Educational Quality 
Assurance, CEA). In conclusion of the meeting, Prof. Dr. Tran Van Nam has emphasized the urgent need to focus on 
building information data systems and data to serve university rankings and quality accreditation according to 
international standards; Set up an internal quality assurance system that meets the quality assessment standards 2.0; 
Checking, reviewing and improving the quality of the criteria that the external assessment panel has noted, 
recommendations for settling, upgrading training programs; Continue reviewing and officially registering the plan for 
program accreditation of AUN-QA standards and Circular 04/2016 / TT-BGDDT and start the preparation of the system, 
review the training program for ready to conduct accreditation of 15 programs at AUN-QA standards by the year of 2018-
2019. In the immediate future, it must be conducted to assess the quality of the curriculum at all members in 2017. 

 
. Xem chi tiết tại đây. 

The University of Danang 
ranks fifth in the 2017 
national ranking of 
Vietnamese universities. For 
International Colleges and 
Universities, a rating agency 
has been recognized or 
accredited by national, 
international, educational 
institutions, http://www.4icu.org/vn. 
 

 

This result was announced at 
the 4th meeting session of the 
Council for Educational 
Quality Assurance UD in the 
morning of March 7, 2017 
under the chairmanship of 
Prof.Dr.Tran Van Nam, 
Chairman of the Council, 
President of UD. 
 

Achievement in 2016: 4/4 
member institutions of UD 
were recognized at national 
level on quality; 02 
advanced programs were 
accredited by AUN and 03 
high quality programs PFEIV 
were accredited by CTI 
accredited programs; The 
CEA Center has opened 
three training courses for 
accreditors. 

.

. 

. 

http://www.4icu.org/vn
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Nhân dịp năm mới Đinh Dậu 2017, thay mặt Đảng ủy, Hội 
đồng Đại học, Ban ái kính gửi tới các đồng chí lãnh đạo, 
nguyên lãnh đạo; các cán bộ, viên chức và người lao 
động; các thế hệ học sinh, sinh viên, học viên cao học và 
nghiên cứu sinh đã và đang công tác, học tập, nghiên cứu 
tại ĐHĐN cùng gia đình lời thăm hỏi ân cần và lời chúc 
mừng năm mới mạnh khoẻ, hạnh phúc và thành công. 
http://ts.udn.vn/files/2017/2017_2_14_42_53_180_danh_
muc_mon_tuyen_sinh_sdh_cap_nhat_02.2017_hoa_an.p
dfhttp://ts.udn.vn/files/2017/2017_2_14_42_53_180_danh
_muc_mon_tuyen_sinh_sdh_cap_nhat_02.2017_hoa_an.
pdfNăm qua, nắm bắt thời cơ, bám sát các Nghị quyết của 
Trung ương, Thành ủy Đà Nẵng, Chương trình hành động 
của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đổi mới căn bản toàn diện 
giáo dục và đào tạo, phát triển khoa học và công nghệ, 
kiểm định chất lượng giáo dục,… ĐHĐN đã cụ thể hoá 
bằng những việc làm thiết thực và hiệu quả, qua đó đạt 
được nhiều thành tựu quan trọng, rất đáng tự hào trên tất 
cả các mặt công tác, góp phần khẳng định vị thế, xứng 
đáng với niềm tin, sự kỳ vọng của Đảng, Nhà nước và 
Nhân dân. 
Năm 2016 khép lại với những dấu ấn và sự kiện nổi bật 
của ĐHĐN như: số lượng giảng viên có trình độ Tiến sĩ 
tăng vọt; 100% trường đại học thành viên đã được kiểm 
định chất lượng và được công nhận đạt tiêu chuẩn chất 
lượng cơ sở giáo dục; Khoa học công nghệ phát triển 
mạnh mẽ với 822 bài báo khoa học (trong đó có 64 bài ISI, 
Scopus); Hợp tác 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 uỷ, 
Ban Giám đốc, Lãnh đạo các đơn vị thành viên; sự phối 
hợp chặt chẽ của các đoàn thể trong ĐHĐN và các cấp 
chính quyền. Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo ĐHĐN, tôi 
nhiệt liệt biểu dương, đánh giá cao những đóng góp và nỗ 
lực vượt bậc đó. 
 

Năm 2017, ĐHĐN xác h nhiệm vụ trọng tâm là tiếp tục 
nâng cao chất lượng, hiệu quả tất cả các mặt hoạt động, 
đặc biệt là trong hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa 
học, chuyển giao công nghệ, kiểm định chất lượng giáo 
dục, hợp tác quốc tế, quản trị đại học, tăng cường cơ sở 
vật chất trang thiết bị nghiên cứu… tạo tiền đề để sớm trở 
thành đại học định hướng nghiên cứu. Nhiệm vụ đặt ra hết 
sức nặng nề, tôi mong muốn và tin tưởng rằng toàn thể 
cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và học sinh, 
sinh viên ĐHĐN luôn chung sức đồng lòng, sáng tạo và 
đổi mới, cùng nhau thực hiện thắng lợi các mục tiêu và 
nhiệm vụ đã đề ra. 

Thân ái,                                  
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 Announcement of the 2017 Admissions   
Scheme of the University of Da Nang 

(updated to 31/3/2017) 
 
 

In 2017, UD will simultaneously carry out 02 
methods of enrollment:  
 

Examination based on result of the national 
high school exam 2017 for the regular majors at 
undergraduate level at UD’ members including 
University of Science and Technology, University of 
Economics, University of Education, University of 
Foreign Languages Studies, UD’s branch in 
Kontum, VN-UK, School of Medicine & Pharmacy, 
School of Technology, School of IT and 
Communications. See detail here. 
 

Examinations based on high school study 
record for majors in UD’s members including 
University of Education (Musical Education), UD’s 
branch in Kontum, VN-UK, School of Technology, 
School of IT and Communications. See detail 
here. 
 

See detail Admissions Scheme - 2017 here. 
See detail enrooment at regular form of Bacholor here.  

 
 

Regulation on direct offer and priorities for 
direct offer to regular undergraduate level at UD  
 

See detail here… 
and more detail here. 
 

UD announces the acceptance of enrollment at 
regular form of College level in 2017 

College of Technology-UD: 

2.280 norms 
 

College of IT - UD:  

400 norms 
See detail here. 
 

UD announces regulations on exam of gifted 
subjects and illustrated exam question for 
regular enrollment 2017. See detail here. 
 
 

 See detail here. 

 

UD enrolls 09 university-level majors in 
02 affiliated schools 

School of Technology-UD includes 06 
majors: Mechanical Technology Engineering, 
Automotive Technology Engineering, Electrical - 

Electronics Engineering, Control Engineering 
and Automation Technology, Construction 
Technology, Environmental Technology. 

School of IT and Communications-UD 
includes 03 majors: IT, Computer Technology 
Engineering and Business Administration. 

All majors are recruited based on the results of 
the national high school exam or study records. 
Information on 2017 enrollment in 2 schools of 
UD  at the link below:: 

 Examination based on national high school exam 
2017 

  Examination based on high school study records  
 

 

Examination 2 full-time undergraduates at 
UD’s afiliated members  

 See detail here. 
 

Annoucement of the adjustment  of the plan    
for holding examinations and admission for  

 master level (phase 1-2017) - Course 35 
See detail here. 

 

 

Starting on  April 1, 2017, candidates can look up information related to the enrollment of universities and colleges at 
the Admissions Portal of the Ministry of Education and Training at: http://thituyensinh.vn. See detail here. 

 

ADMISSIONS INFORMATION 
 

The University of Danang 
 

http://ts.udn.vn/files/2017/2017_4_3_35_55_86_03-4-tong_hop_dkxt-dhdn_2017hocba.pdf
http://ts.udn.vn/files/2017/2017_4_3_35_55_86_03-4-tong_hop_dkxt-dhdn_2017hocba.pdf
http://ts.udn.vn/files/2017/2017_4_3_35_55_86_03-4-tong_hop_dkxt-dhdn_2017hocba.pdf
http://ts.udn.vn/files/2017/2017_4_4_34_34_976_de_an_ts_2017_chinh_thuc.rar
http://ts.udn.vn/Detail.aspx?id=1017
http://ts.udn.vn/files/2017/2017_3_23_56_57_243_qd_tuyen_thang_-xtt-20-3-2017.pdf
http://ts.udn.vn/files/2017/2017_4_7_10_43_817_cao-dang-tong_hop-thong_tin_dkxt-2017-07-4.pdf
http://ts.udn.vn/files/2017/2017_4_7_10_43_817_cao-dang-tong_hop-thong_tin_dkxt-2017-07-4.pdf
http://ts.udn.vn/files/2017/2017_4_7_10_43_817_cao-dang-tong_hop-thong_tin_dkxt-2017-07-4.pdf
http://ts.udn.vn/files/2017/2017_4_3_32_25_166_thong_tin_dkxt-02_khoa_moi_30.3thptqg.pdf
http://ts.udn.vn/files/2017/2017_4_3_32_25_166_thong_tin_dkxt-02_khoa_moi_30.3thptqg.pdf
http://ts.udn.vn/files/2017/2017_4_3_32_4_459_thong_tin_dkxt-02_khoa_moi_30.3hocba.pdf
http://ts.udn.vn/DHCD/ct2/gioithieuct2/1015
http://ts.udn.vn/DHCD/ct2/gioithieuct2/1015
http://ts.udn.vn/DHCD/ct2/gioithieuct2/1015
http://www.ts.udn.vn/SDH/Thacsi/THsTBaots/1022
http://thituyensinh.vn/
http://www.udn.vn/bcns/view/537/1631
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ăm mới Đinh Dậu 2017, thay mặt Đảng ủy, 
Hgửi tới các đồng 

 

 
 chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo; các cán bộ, viên chức và người 

lao động; các thế hệ học sinh, sinh viên, học viên 
cao học và nghiên cứu sinh đã và đang công tác, 
học tập, nghiên cứu tại ĐHĐN cùng gia đình lời 
thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng năm mới mạnh 
khoẻ, hạnh phúc và thành công. 
http://ts.udn.vn/files/2017/2017_2_14_42_53_180_
danh_muc_mon_tuyen_sinh_sdh_cap_nhat_02.20
17_hoa_an.pdfhttp://ts.udn.vn/files/2017/2017_2_1
4_42_53_180_danh_muc_mon_tuyen_sinh_sdh_c
ap_nhat_02.2017_hoa_an.pdfNăm qua, nắm bắt 
thời cơ, bám sát các Nghị quyết của Trung ương, 
Thành ủy Đà Nẵng, Chương trình hành động của 
Bộ Giáo dục và Đào tạo về đổi mới căn bản toàn 
diện giáo dục và đào tạo, phát triển khoa học và 
công nghệ, kiểm định chất lượng giáo dục,… 
ĐHĐN đã cụ thể hoá bằng những việc làm thiết 
thực và hiệu quả, qua đó đạt được nhiều thành tựu 
quan trọng, rất đáng tự hào trên tất cả các mặt 
công tác, góp phần khẳng định vị thế, xứng đáng 
với niềm tin, sự kỳ vọng của Đảng, Nhà nước và 
Nhân dân. 
Năm 2016 khép lại với những dấu ấn và sự kiện nổi 
bật của ĐHĐN như: số lượng giảng viên có trình độ 
Tiến sĩ tăng vọt; 100% trường đại học thành viên đã 
được kiểm định chất lượng và được công nhận đạt 
tiêu chuẩn chất lượng cơ sở giáo dục; Khoa học 
công nghệ phát triển mạnh mẽ với 822 bài báo 
khoa học (trong đó có 64 bài ISI, Scopus); Hợp tác 
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 
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          Open day for exam consultation at Da Nang  
 
 

The event took place on March 11, 2017 at Nguyen 
Khuyen Junior High School with the participation of 12 
booths of UD’s members, Academic affairs 
Department and Youth Union of UD. Out of more than 
40 booths with many experts from more than 30 
colleges and universities in the country that have 
attracted the participation of nearly 5,000 students… 
 
. 
 

 Open day for exam consultation at Quang Ngai  

 

The event in Quang Ngai has attracted more than 
1500 pupils from Son Tinh High School, Ba Gia High 
School, Son My High School to attend and express 
their interest and aspirations to important information 
to help their choice for the next university’s entrance...  
 

   

    Open day for exam consultation at Quang Nam  
 

The consultancy program in Quang Nam took place in 
the youthful and eager atmosphere of thousands of 
students coming from high schools together with the 
presence of teachers and consultants who are leaders 
of the Academic Affairs Department of UD and UD’s 
member institutions. The event brought to pupils with 
necessary information for their future choices... 

      Open day for exam consultation at Gia Lai 
 

The event took place in Nguyen Binh Khiem high 
school that attracted more than 800 pupils from 
Nguyen Binh Khiem high school, Tran Cao Van high 
school, Truong Chinh high school, Chu Se district, Gia 
Lai province ...Consultants were leaders of 
departments, offices of UD and it’s member institutions 
with rich of consultancy experiences and enthusiasm... 

     Open day for exam consultation at Kontum 
      

The program was organized solemnly, connecting 
schools and pupils at Kontum Secondary School with 
the participation of teachers and consultants who were 
representatives of UD’s member institutions and 
Academic Affairs Department. It was nearly 1000 
pupils to attend the program. Kontum is also the place 
where the 10th Anniversary of UD’s branch was 
solemnly celebrated. This has confirmed the position 
of a training institution which plays an important role in 
the development of quality human resources in the 
central and western highlands. 
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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 uỷ, Ban Giám đốc, Lãnh đạo 
các đơn vị thành viên; sự phối hợp chặt chẽ của các đoàn thể trong 
ĐHĐN và các cấp chính quyền. Nhân dịp này, thay mặt lãnh 
đạo ĐHĐN, tôi nhiệt liệt biểu dương, đánh giá cao những đóng góp và 
nỗ lực vượt bậc đó. động đào tạo và nghiên cứu khoa học, chuyển giao 
công nghệ, kiểm định chất lượng giáo dục, hợp tác quốc tế, quản trị đại 
học, tăng cường cơ sở vật chất trang thiết bị nghiên cứu… tạo tiền đề 

Kick-off meeting of Strategic Human 
Resources Management for Southeast Asian 
Universities Project. 
The kick-off meeting of the Strategic Human Resources 
Management for Southeast Asian Universities 
(HR4Asia) was held in two days of 23/3-24/3/2017 at 
UD with the participation of representatives of 12 
institutions from 8 countries around the world. On 
behalf of the project coordinator, Prof. Dr. Tran Van 
Nam, President of UD gave opening remarks, thanked 
the partner institutions for their cooperation and 
expressed his confidence in the success of the 
project… See detail here. 

Tổng Lãnh sự Nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào  
tại Thành phố Đà Nẵng đến thăm và chúc Tết  ĐHĐN 
 
 

Sáng ngày 24/01/2017, đoàn Tổng Lãnh sự quán nước Cộng 
hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Đà Nẵng gồm ông Intha 
Vongphachanh – Lãnh sự và ông Lonphanh Phaodavanh – Bí 
thư thứ ba đã đến thăm hỏi, tặng quà và chúc Tết Nguyên đán 
tại ĐHĐN. Trong lễ tốt nghiệp đợt 1 năm học 2016-2017 tại 
Trường Đại học Kinh tế (ĐHĐN) vừa qua, có 15 lưu học sinh 
Lào đã hoàn thành sớm chương trình đào tạo cử nhân trong 
3,5 năm và tốt nghiệp trước thời hạn (4 năm). Cũng trong đợt 
này, 05 sinh viên Lào đã được nhận Giấy khen của Hiệu 
trưởng Nhà trường. Xem tại đây.năm mới Đinh Dậu 2017, 
thay mặt Đảng ủy, Hgửi tới các đồng 

 

                    

Prof. Dr. Le Trong Hung, Director General of Department of 
Science, Technology and Environment, Ministry of 
Education and Training expressed his appreciation for the 
role of UD and the HR4Asia project in supporting, linking to 
promote innovation in higher education institutions in 
Southeast Asia starting from the innovation of human 
resource management system. Assoc. Prof.Dr. Vo Trung 
Hung, Director of R&D Department of UD, the Project 
coordinator, presented the overview and implementation 
plan with work packages for effective implementation of the 
project. At the meeting sessions, there were 12 reports of 
sharing experience and current model of human resource 
management . See detail here. 

 
 
  Xem tại đây. 

HR4Asia Project has been funded by the European 
Community (EUR 810,985) for implementation (2017-
2019). The project has been coordinated by UD that 
there were 12 participating universities and 
organizations. (Agora Institute for Knowledge Management (Spain), 

Universidade de Évora (Portugal), Università degli stadiof di Siena (Italy), 
Vihius Gediminas Technical University (Litva), Prince of Songkla 

University, Thammasat University (Thailand), Royal University of Phnom 

Penh, Svay Rieng  University (Cambodia), National University of Laos 
(Laos), Qui Nhon University, the University of Danang (Vietnam) and 

MOET. The purpose of the project is to improve the 
quality of human resource management for Southeast 
Asian universities through the support of European 
universities. See detail at: http://hr4asia.udn.vn/                   

Training Workshop on Advanced Teaching 
Methods for Information Technology (IT) Teachers 
under the USAID connecting the Mekong through 
Education and Training Project funded by the 
United States Agency for International 
Development (USAID COMET) 

On February 15-16 2017, UD hosted the 
MekongSkills2Work (MS2W) workshop to deploy training 
methods for 35 IT lecturers (including DUT-UD). University 
of Attendees were Ms. Dorothy Lutz - Country Director and 
Mr. Suparb Pasong - USAID COMET Senior Expert. The 
five main lecturers were Assoc. Prof. Dr. Vo Trung Hung, 
Assoc. Prof.Huynh Cong Phap, Assoc. Nguyen Thanh 
Binh, PhD. Huynh Huu Hung and Dr. Tran The Vu. 

 
 

Throughout the two-day workshop, 35 faculty were 
instructed on innovative teaching techniques to prepare 
graduates for workplace skills in 21st century. Students 
trained in the project would also be equipped with skills 
needed to find jobs not only in Vietnam but also in all 
ASEAN countries. Formally launched in March 2016, UD 
has become a Mekong Learning Center (MLCs) in the 
network…See detail here. 

 

  

MekongSkills2Work, one of the twelve leading higher 
education institutions in the ASEAN Economic 
Community, commits graduates to be well-equipped to 
be ready to work in the dynamic global marketplace. 
USAID COMET will help to increase the number of 
qualified workers in the STEM + AT areas in the Mekong 
countries by supporting vocational training centers and 
universities to develop the skills needed to foster growth 
of employment in sectors with high demand in the 
region…See detail here. 
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http://www.udn.vn/posts/view/2968/58
http://udn.vn/posts/view/2844/78
http://www.udn.vn/posts/view/2968/58
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http://www.udn.vn/posts/view/2869/58
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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 uỷ, Ban Giám đốc, Lãnh đạo 
các đơn vị thành viên; sự phối hợp chặt chẽ của các đoàn thể trong 
ĐHĐN và các cấp chính quyền. Nhân dịp này, thay mặt lãnh 
đạo ĐHĐN, tôi nhiệt liệt biểu dương, đánh giá cao những đóng góp và 
nỗ lực vượt bậc đó. động đào tạo và nghiên cứu khoa học, chuyển giao 
công nghệ, kiểm định chất lượng giáo dục, hợp tác quốc tế, quản trị đại 
học, tăng cường cơ sở vật chất trang thiết bị nghiên cứu… tạo tiền đề 
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The University of Danang builds cooperation 
relationship with Université du Québec à Trois-
Rivières, Canada 
 

In the afternoon of February 21st, 2017, The University of 
Danang (UD) organized the signing ceremony of MoA with 
Université du Québec à Trois-Rivières, Canada (UQTR). 
According to the MoA, the cooperation activities between the 
two universities are as follows: Promote and organize the 
professor and researcher exchange participating in the teaching 
or research activities; Jointly seek grants for carrying out joint 
research projects; Share research results; co-organize the 
science conferences; Establish student exchange programs; 
Establish joint postgraduate programs at UD; Receive students 
according to 2+2 Program; Receive master students, fellows 
according to Vietnamese, Canadian or Quebec scholarships…                     

According to Ms. Catherine Parissier – Vice President of UQTR, 
Vietnam is an international partner which Canada always puts in a 
top priority. The educational system of UQTR is currently training 
15,000 students, graduate students and researchers. UQTR 
deployed 02 master programs in Hanoi city. In the upcoming time, 
these programs would be implemented at UD. The delegation from 
UQTR also visited and worked with University of Science and 
Technology - UD and University of Economics – UD to discuss 
specific cooperation activities. See detail here.  
 
 

In the end of August, 2016, Prof. Dr. Tran Van Nam – President of 
UD paid a visit  to Canada to work with famous universities such 
as McGill University, Université du Québec à Trois-Rivières, École 
de Technologie Supérieure (ÉTS) as well as participated in CITEF 
2016 Conference organized by Association of Engineers and 
Technicians Universities of AUF. In this trip, Prof. Dr. Tran Van 
Nam and Prof. Dr. Daniel McMahon – President of UQTR signed 
the MoU to mark the strong relationship between the two 

universities. See more information here. 
 

  
 
  Xem tại đây. 

The University of Danang cooperated with 
University of Nice Sophia Antipolis to establish 
Danang International Institute of Technology 
 
 

In the morning of March 18th, 2017, the MOU signing ceremony 
among the University of Da Nang (UD), University of Nice Sophia 
Antipolis (UNS) and Agence universitaire de la Francophonie 
(AUF) officially marked the establishment of Danang International 
Institute of Technology (DNIIT). 
 
 

This is the result of international cooperation and scientific 
research between the leaders, cadres and lecturers of the two 
universities, stemming from the desire of the two Governments of 
Vietnam and France to strengthen development of teaching and 
research activities at higher education level of Da Nang city.  
 

 
 

 

Accordingly, the event also marked the establishment of the MIRE 
Project’s Office - Research Center in charge of collaborative  

 
. 

 

research, application research, creation, exchange of scientific 
information and technology transfer and Nice CAMPUS - a 
training and scientific unit in charge of  cooperation in teaching, 
teaching and communication in the DNIIT's community…See 
detail here. 

“MOET will provide with necessary resources for this cooperation 
in the possible circumstances as well as reserve PhD 
scholarships abroad or PhD program of cooperation between UD 
and UNS" stressed Deputy Minister Bui Van Ga.  
 

The below image, from the left: Mr. CLÉMENT Jean-Luc, Adviser 
to the Director for European and international relations and 
cooperation, French Ministry of National Education, Higher 
Education and Research, France; Mrs. VIDAL 
Frédérique, President of the University of Nice Sophia Antipolis; 
Prof. Dr. Tran Van Nam, President of UD and Mrs. Sophie 
GOEDEFROIT - Director of AUF of Asia-Pacific area; officially 
signed MOU between the parties with the witness of Prof. Dr. Bui 
Van Ga, Vice Minister of Education and Training and 
representatives from UNS, UCA and UD. 

 
 

 
 

 

 

 

http://www.udn.vn/posts/view/2888/78
http://www.dct.udn.vn/TinTuc/730/2/Doan-cong-tac-Dai-hoc-Da-Nang-tham-va-lam-viec-tai-Canada.aspx
http://www.udn.vn/posts/view/2943/78
http://www.udn.vn/posts/view/2943/78
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thực và hiệu quả, qua đó đạt được nhiều thành tựu 
quan trọng, rất đáng tự hào trên tất cả các mặt 
công tác, góp phần khẳng định vị thế, xứng đáng 
với niềm tin, sự kỳ vọng của Đảng, Nhà nước và 
Nhân dân. 
Năm 2016 khép lại với những dấu ấn và sự kiện nổi 
bật của ĐHĐN như: số lượng giảng viên có trình độ 
Tiến sĩ tăng vọt; 100% trường đại học thành viên đã 
được kiểm định chất lượng và được công nhận đạt 
tiêu chuẩn chất lượng cơ sở giáo dục; Khoa học 
công nghệ phát triển mạnh mẽ với 822 bài báo 
khoa học (trong đó có 64 bài ISI, Scopus); Hợp tác 
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 uỷ, Ban Giám đốc, Lãnh đạo các đơn vị 
thành viên; sự phối hợp chặt chẽ của các đoàn thể 
trong ĐHĐN và các cấp chính quyền. Nhân dịp này, 
thay mặt lãnh đạo ĐHĐN, tôi nhiệt liệt biểu dương, 
đánh giá cao những đóng góp và nỗ lực vượt bậc 
đó. 
 

Năm 2017, ĐHĐN xác định nhiệm vụ trọng tâm là 
tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả tất cả các 
mặt hoạt động, đặc biệt là trong hoạt động đào tạo 
và nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, 
kiểm định chất lượng giáo dục, hợp tác quốc tế, 
quản trị đại học, tăng cường cơ sở vật chất trang 
thiết bị nghiên cứu… tạo tiền đề để sớm trở thành 
đại học định hướng nghiên cứu. Nhiệm vụ đặt ra 
hết sức nặng nề, tôi mong muốn và tin tưởng rằng 
toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao 
động và học sinh, sinh viên ĐHĐN luôn chung sức 
đồng lòng, sáng tạo và đổi mới, cùng nhau thực 
hiện thắng lợi các mục tiêu và nhiệm vụ đã đề ra. 

Thân ái,                                  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

The University of Danang (UD) fostered the cooperation relationship with Japan 

The delegation of UD led by Prof. Dr. Tran Van Nam  - President of UD paid a business trip to Japan from April 2nd to 7th. On April 3rd, 
2017, UD’s delegation visited and worked with Ehime University (EU), one of the top 30 universities in Japan; Moreover, on this 
occasion, UD and the University of Tokushima (UT) also signed a comprehensive MoU on training, science research, publishing, 
lecturers and students exchange. It is known that UT is a general university established in 1949 on the combination of six different 
higher educational institutions in Tokushima Province. Engineering, medicine and environment are one of strengths of UT; In order to 
seek more opportunities for nursing students to do internship in Japan, UD’s delegation also visited and worked with Kurashik i 

Language Academy and Fukushima College of Nursing care & Welfare  - one of the best nursing training schools in Japan with 

100% employed graduates. The UD’s delegation also participated in the new school year opening ceremony of 02 member colleges of 
Osaka Jikei Group of Colleges (Izumo College of Medicine Health and Nursing in Shimane Province and Tottori city College of 
Medicine Health and Nursing in Tottori province); On April 4th, UD’s delegation paid a courtesy visit to People committee of Mimasaka 

City, Okayama Province. On this occasion, Prof. Dr. Tran Van Nam also had a working session with the Japan-Vietnam Friendship 

Association of Mimasaka City as a Chairman of the Vietnam-Japan Friendship Association in Danang City …Click for more details. 
 

 

Pic 1 -  Visited and 
worked with  Mayor 
Hagiwara and Japan - 
Viet Nam Friendship 
Association of 
Mimasaka City 
 

 

Pic 2- Prof. Dr. Tran 
Van Nam delivered 
the presentation 
 
 

Pic 3- The MOU 
signing ceremony 
between UD and 
University of Kobe 
Kango 
 

Pic 4 - Visited and 
worked with leaders 
of  Ehime University 
 

Pic 5- Worked with 
Mr. Ohiama, 
President 
Of Kurashiki 
Language  
Academy 
 
 

Pic 6- Visited and 
worked with 
Fukushima College of 
Nursing care & 
Welfare 
 
 

Pic 7- President Tran 

Van Nam delivered 
the presentation at 
the opening 
ceremony of Izumo 
College of Medicine 
Health and Nursing 
 
 
 

Pic 8- Mayor of 

Tottori city and 
distinguised guests 
attended the opening 
ceremony of Tottori 
city College of 
Medicine Health and 
Nursing 
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https://www.google.com.vn/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwij_bGlqZvTAhUItpQKHc91AgEQFggjMAA&url=http%3A%2F%2Fstudyinjpn.com%2Fen%2Fschools%2F3317%2FTr%25C6%25B0%25E1%25BB%259Dng-chuy%25C3%25AAn-m%25C3%25B4n-%25C4%2591i%25E1%25BB%2581u-d%25C6%25B0%25E1%25BB%25A1ng-v%25C3%25A0-ph%25C3%25BAc-l%25E1%25BB%25A3i-Fukushima&usg=AFQjCNF2I1MNKgpJzwk0lqrXSk9Zb8kPPA
http://udn.vn/posts/view/2989/58
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The final round of Student Science Research Contest 
2016-2017, University of Science and Technology - UD 

 

The Student Science Research Contest 2016- 2017 
attracted more than 600 students, especially the 
presence and interest of senior leaders towards the 
science research and creative movement of students 
such as: Prof. Bui Van Ga, Vice Minister of MoET; Prof. 
Dr. Tran Van Nam, President of UD; Prof. Dr. Le Kim 
Hung, Rector of University of Science and Technology, 
UD (UST - UD); Assoc. Prof. Le Cung, Vice Rector of 
UST- UD ... 11 topics with the most outstanding ideas 
surpassed more than 50 other ideas from various rounds 
to the final rounds of the contest. 
With the investment, the interest of UST leaders and the 
desire of students, topics of this year were considered 
creative, highly feasible, capable application to serve for 
community... See details here. 

 
    

…  Xem tại đây. 

 

 

“Open Day - 2017” at University of Science and 
Technology - UD 

 

 

The open day 2017 attracted hundreds of parents and 
thousands of students from high schools in Quang Nam 
Province and Danang city to learn more about enrollment 
opportunities and career fields, training programs of UTS 
- UD - a university with more than 40 years of training 
generations of talented students to contribute to the 
human resources of the Central Highlands as well as the 
whole country. Many deans of faculties of UTS-UD also 
attended the open day to be willing to share and consult 
information to students. The remarkable point of this day 
was that students and their parents were invited to visit 
faculties, labs, halls and the information resource 

center .... See details here. 
   

 
  

WEPICS 2017 Competition - Women Engineering 
Projects In Community Service - Semi-Final Round 

 

 After 2 months following the competition’s launch, 26 teams 
from different provinces moved on to the semi-final round - 
Idea Presenting Round of WEPICS Competition - Women 
Engineering Projects in Community Service Competition 
held by Fablab Danang in cooperation with Arizona State 
University, UD, UD-DUT and Evergreen Labs on March 5th, 
2017.. The scientific conference STEMCON on March 1st, 
2017 at the InterContinental Hanoi Westlake in Hanoi, the 
representatives of UD and UD-DUT - one of the pioneers in 
promoting WiSTEM trend all over the country - were invited 
to share about their WiSTEM promotion model and related 
activities to other universities and partners. Projects like 
WEPICS were held in order to nurture innovation and 
entrepreneurship of STEM women students, engineers, 
entrepreneurs as well as researchers to support the 
sustainable development of the local community… See 

details here. 
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The delegation from University of Economics - 
UD participate in GSM US Education  

Roadshow Spring 2017 

 

The Education Roadshow took place from April 3rd to 7th, 
2017 in Massachusetts, New Jersey and New York City 
with the participation of more than 40 leading universities 
and research institutions in the United States and the 
Asian region. Assoc. Prof. Vo Thi Thuy Anh, Vice Rector of 
University of Economics - UD (UE-UD) and MA. Ngo Thi 
Ngoc Hoa, International Cooperation Department-UD 
attended and discussed details about the most effective 
way to exchange and transfer students (Undergraduate 
Transfer Programs); benefits and scholarships for 
students; Joint research; Staff exchange; summer school 
and Internship programs, in which UE-UD is ready to 
welcome students from US universities to study, do 
internship and exchange as well as cooperate with other 
universities to bring a global learning environment at 
UD...See detail here. 
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Master's thesis defense ceremony 30th course 

 
 

On March 25th, 2017 UE-UD organized Master's thesis 
defense  ceremony for 45 master students of 30th course. 
Attending the ceremony there were Assoc. Prof. Nguyen 
Ngoc Vu, Vice President of UD, Assoc. Prof. Nguyen 
Manh Toan, Rector of UE-UD and lecturers, scientists of 
the thesis councils and master students. Assoc. Prof. 
Nguyen Manh Toan sent the congratulatory message to 
the excellent students to receive the master's degree. 
From 2000 up to now, UE-UD has trained thousands of 
masters in 06 majors to contribute to the development of 
high - quality human resources for the Central area-
western highlands and the whole country. In addition, UE-
UD would continue to improve the postgraduate training 
curriculum and enhance the quality of teaching to affirm 
the capacity and prestige of the leading education 

institution.... See detail here. 
 

University of Education - UD organized the press 
conference to announce the 2017 enrollment project 

 
 

The press conference was chaired by Assoc. Prof. Luu 
Trang, Rector of University of Education-UD and Assoc. 
Prof. Vo Van Minh, Head of Academic affairs office. This 
conference was live streamed via social networks so that 
students and parents could easily follow information of the 
2017 enrollment project and made questions for leaders. 
University of Education-UD is one of seven key 
pedagogical universities of Vietnam which is honored to be 
the first university to be accredited and recognized as 
National Quality Standard institution... See detail here. 
 

. “We press here not only to enlist enough candidates but 
also to enroll qualifiied candidates, respond their 
aspiration. We want to commit to the quality of training with 
society”  (Assoc. Prof. Dr. Luu Trang, Rector of University 
of Education,UD).  
 

In the academic year 2017-2018, University of Education-
UD will provide scholarships (up to 30 million VND) for 
candidates with 27 marks or more (without priority marks 
and multiplying coefficients); Grant scholarship for 
valedictorian of each faculty (5 million VND); 100% tuition 
fee exemption for candidates who passed the 12 
pedagogical disciplines...In addition, University of 
Education-UD has high quality training programs ... See 
detail here. 

http://www.udn.vn/posts/view/2993/78
http://www.udn.vn/posts/view/2959/84
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Foreign Language Teacher Education started in May, 2015 
pursuant to Decision No. 380/QD-DHNN. After more than 
one and a half year going through different steps 
corresponding to the correct procedure, the Department is 

now officially founded. 
Dr. Le Thi Giao Chi – Dean of Foreign Language Teacher 
Education Department said: “The establishment of the 
Foreign Language Teacher Education Department is a 
gathering of the teacher education branches of different 
departments at UFLS. We are fully aware that this is not 
only a special honor but also a great responsibility. We 
also take pride in being the pioneers and will devote our 
effort to developing our department and contributing to 
accomplishing the university’s mission” … See detail here. 

  

     Announcement Ceremony of Decision on 
Establishing Department of Foreign Language 

Teacher Education at University of  
Foreign Language Studies 

 
 

 On the morning of 10 April, 2017, University of Foreign 
Language Studies, the University of Danang (UFLS) held 
a solemn announcement ceremony of the Decision on 
establishing Department of Foreign Language Teacher 
Education, the eighth department at UFLS. From the 
initial plan of the former Management Board, thanks to 
the support of the University of Danang’s Board of 
Directors and the determination of UFLS’ current 
leaders, the preparation for establishing Department of  
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The conference on “New equipment in Teaching 
on Metrology, Automation, Electronics and 
Telecommunication, Biomedical Electronics” at 
College of Technology" 

As part of a series of activities commemorating the 55th 
anniversary of establishment of College of Technology–
UD (1962-2017), on March 16th, 2017, the conference on 
"New equipment in teaching on metrology, Automation, 
Electronics & Telecommunication, Biomedical electronics" 
attracted a great number of scientists, entrepreneurs, 
lecturers and students. The purpose of this conference 
was to enhance professional activities, improve the quality 
of training to adapt the social requirements, as well as 
seek more cooperative opportunities and transfer 
technology between higher education institutions and 
enterprises. See detail here 
 
 

 

Center for Education Accreditation, UD (CEA-UD) conducted a preliminary survey to serve  
for the external evaluation at Quy Nhon University 

 

On March 4th and 5th, 2017, the External Evaluation delegation of CEA - UD conducted a preliminary survey at Quy 
Nhon University. At the end of preliminary survey, Assoc. Prof. Doan Quang Vinh, Vice President of UD, Director of 
CEA-UD, Head of the External Evaluation delegation and Prof. Dr. Nguyen Hong Anh, Rector of Quy Nhon University 
signed the MoU after the preliminary survey. The official survey schedule of the External Evaluation delegation at Quy 
Nhon University was united to be conducted from April 17th to 21st, 2017 ... See detail  here. 
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School of Medicine and Pharmacy - UD celebrated 
the 62nd anniversary of the Vietnamese Doctor’s Day 

 

On the occasion of the 62 anniversary of the Vietnamese 
Doctor's Day (27/02/1955-27/02/2017), on the afternoon of 
February 27th, 2017, Assoc. Prof. Ngo Van Duong, Vice 
President of UD; MA. Nguyen Van Han, Vice Director of 
Planning and Finance Department-UD, MA. Ho Phan Hieu, 
Vice Director of Administration Department-UD visited and 
congratulated the staff of School of Medicine and Pharmacy. 
Assoc. Prof. Ngo Van Duong had kindly wished doctors 
working at School of Medicine and Pharmacy and Medical 
Center have good health to complete the mission of care 
and treatment as well as foster and train medical staff. 
Assoc. Prof. Dr. Nguyen Dang Quoc Chan expressed his 
thanks for the care and guidance of UD’s leaders and 
promised to strive to quickly and sustainably develop School 
of Medicine and Pharmacy. On this occasion, UD and 
School of Medicine and Pharmacy also visited and 
congratulated doctors of hospitals and medical centers in 
Danang city... See detail here. 
 

UD branch in Kon Tum solemnly celebrated the 
10th anniversary of establishment (2007-2017) 

 

 

On February 14th, 2007, UD branch in Kon Tum was 
established under Decision 893/ QĐ-BGD & ĐT of 
MOET. This was a strategic decision of MOET for the 
development of higher education to contribute to the 
socio-economic development of Kon Tum province in 
particular and the Central Highlands provinces in general. 
During the past 10 years, UD branch in Kon Tum has 
grown steadily, affirmed its prestige in the Central 
Highlands of Vietnam. Kontum People's Committee 
awarded the veil with words "Unity, wisdom, innovation 
and development" to UD branch in Kontum. MOET, the 
Central Highlands’ Steering Committee and Kontum 
People's Committee awarded certificates of merit to 7 
teams and 5 individuals for outstanding contributions in 
the process of establishment and development of UD 

branch in Kontum. See detail here. 

 
 

VN-UK institute for Research and Executive 
Education organized Mastering the Craft of 

Teaching Entrepreneurship Training 
Programme in Danang 

On March 29th, 2017, VN-UK institute for Research and 
Executive Education (VN-UK Institute) cooperated with 
Danang Business Incubator to organize “Mastering The 
Craft of Teaching Entrepreneurship” training programme 
for 21 lecturers, administrators from higher education 
institutions in Danang city. This was a part of the project 
"Establishment of the Startup Center at VN-UK Institute 
to develop High-tech Startup Activities based on the 
basis of using experiences from the UK".See detail here. 
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tác, học tập, nghiên cứu tại ĐHĐN cùng gia đình lời thăm hỏi ân cần và lời 
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Student Le Van Day - University of Science and 
Technology, UD, 1st prize of  FamLab with the invention 
in Simple Watch for the elderly 

The event “Make a change weekend” at VN-UK  
institute enhanced the awareness of environmental 
protection for youth generation 

 
Lighting a fire in Traditional Camp to welcome the 
Youth month at University of Science and 
Technology, UD 

 

Opening Ceremony of Traditional Camp “UFLS Youth with Vietnamese Cultural Identity” 
 

Engineering students got familiar with Robot 
Nao of Soft Bank Group - Japan 

 

   Workshop “Make a change weekend” at VN-UK 

 

BIOMES-TECH Team – College of Technology ,UD 
achieved 1st prize in the primary examination of The 5th 
Scientific Research Platform of Central area 
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▪ Lần đầu tiên, Việt Nam có 02 
chương trình đào tạo tiên tiến 

thuộc 
Label1

Trường Đại 

học Bách 
Label2

khoa, 
Đại học Đà Nẵng được AUN-
QA công nhận đạt tiêu chuẩn 
chất lượng hàng đầu ASEAN  
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học sinh, sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh đã và đang công 
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