
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

NEWSLETTER  

No.3-2017 

   
 

THE UNIVERSITY OF DANANG 
 
 
 
 

▪ The University of Danang announced  
         the selection criteria training 2017 (Page 5) 
 

▪ News from UD’s affiliated members (Page 10-13) 

▪  

▪ The University of Danang has been selected as the 
organizational partner of the program "APEC Voice 
of the Future" and "Youth within APEC Events 2017” 

Welcome APEC Danang Vietnam - 2017 
 

 

Welcome new academic year 2017-2018 

             Job and Ooportunities ..Page 13 

 

Webometrics announces rankings report, July 2017: 
  UD is ranked the top 10 universities in Vietnam and the 

top 100 universities in Southeast Asia (Page 3) 

 
 

 
Prof. Ngo Bao Chau, Director of the Institute for Advanced      
Study in Mathematics paid a working visit to UD...Page 2 

 

The University of Danang awarded the title of Honorary Professor 
to Prof. Marc Daniel University of Aix Marseille ...Page 1 

 

Conference on Strengthening International  
Scientific Publication ... Page 2 

 

    University of  Science and Technology - UD is honored  
to be among the top 4 universities in Vietnam 

    which are internationally accredited and recognized  
by HCERES (Photo on the left, page 3). 

 
 

http://www.udn.vn/posts/view/3194/58
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Minister Phung Xuan Nha accompanied by a delegation from the Ministry of Education and Training 
worked with leaders of the Danang city on education and training development 

 

In the morning of July 14, Minister Phung Xuan Nha, Deputy Minister Bui Van Ga together with the delegation of the MOET 

had a meeting with leaders of Danang city on the development of education and training. Attendees were Danang Party 

Secretary Nguyen Xuan Anh, Chairman of Danang People's Committee Huynh Duc Tho, President of UD - Prof. Dr.Tran 
Van Nam. One of the primary concerns of Danang education was to launch a revitalization of the UD’s Urban Area project. 
The city leaders requested the MOET to support the master planning approach, choose the mode of development and 
investment, and guide the city and UD on how they can work the ministries and agencies to overcome clearance difficulties 
related to capital and mechanism and ultimately, attract investment. See details here  

 
 

                     (Photo 1- Overview of the meeting; Photo 2 - Prof.Dr.Phung Xuan Nha, Minister of MOET delivered speech at the meeting) 

 

UD in collaboration with the MOET and the SHARE 
Project successfully organized the National 

Symposium on "Impact of National Qualifications 
Framework and Regional Quality Assurance Standards 

on higher education in Vietnam” 
 

 

From 30 May to 1 June, UD coordinated with MoET and 
SHARE Project to organize the National Symposium on 
"Impact of National Qualifications Framework and Regional 
Quality Assurance Standards on higher education in 
Vietnam." The symposium consisted of 8 working 
sessions. There were 141 senior leaders higher education 
institutions, 4 Quality Assurance Centers, experts from EU 
and ASEAN, and 40 universities in Vietnam in attendance. 
The Symposium was chaired by Deputy Minister Bui Van 
Ga and Ambassador Bruno Angelet, Chief Representative 
of the European Union delegation to Vietnam. The 
symposium was a great success. Danang city made a 
great impression on delegates and UD was able to 
showcase itself as a top-tier, prestigious university in 
Vietnam. The Center for Education Quality Accreditation 
UD together with 3 testing centers nationwide, will 
contribute to the implementation of the National 
Qualification Framework of Vietnam ... See details here. 
(Photo 3- Deputy Minister Bui Van Ga, President of UD - Prof. Dr. 
Tran Van Nam and delegates taking photos at the seminar) 
 

 

The President of UD welcomed Mr. Christopher 
Tremewan, Secretary General of the Association of 

Pacific Rim Universities (APRU).  
 
 

In the morning of 28 July 2017, Prof. Dr. Tran Van Nam, 
President of UD warmly welcomed and worked with the 
Secretary General of the APRU Christopher Tremewan. 
The meeting discussed plans for the APRU Leadership 
Forum, which is scheduled to be held on Nov. 8 in 
Danang City and to coincide with the APEC 2017 
Economic Leader’s  Week  (November 6-11). In late 
May 2017, UD also welcomed the APEC National 
Secretariat and was selected as the partner for the 
"Voices of the Future" and  the Youth Forum in the 
Framework of the APEC 2017 in Danang (see details 
here). In addition, hundreds of UD’s students and staff 
will suppor and participate in APEC events as 
volunteers and liaisons. Both parties wish and trust UD 
will become a member of APRU in the coming time ...  

See details here. 
(Photo 4 – Overview meeting of the President of UD and 
Secretary-General of APRU, Christopher Tremewan) 
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http://www.udn.vn/posts/view/3275/58
http://www.udn.vn/posts/view/3154/58
http://www.udn.vn/posts/view/3290/78
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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 
hoc̣ sinh, sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh 
đã và đang công tác, học tập, nghiên cứu taị 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,  
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Prof. Ngo Bao Chau, Director of the Institute for Advanced      
Study in Mathematics paid a working visit to UD               

 

 

      Assuming the advisory role for MOET and the Government on the 
Vietnam Education Development Strategy, in the working session at UD 
on 25 April 2017, Prof. Ngo Bao Chau, Director of the Institute for 
Advanced Study in Mathematics shared his experiences in scientific 
research and the model of advanced university governance at the 
University of Chicago (USA). The meeting opened an opportunity for 
cooperation in scientific research between the Institute for Advanced 
Study in Mathematics and UD, especially in improving the quality of 
training, research in mathematics ... See details here. 

 

 
 

 (Photo3- Prof. Ngo Bao Chau took a photo with leaders and scientists of UD   
 Photo 4- Prof. Ngo Bao Chau interacts with students of University of Science and 
Technology – UD and University of Education – UD “Students must prepare a state 
of mind to become global citizen”) 
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 UD awarded the title of Honorary Professor to Prof. 
Marc Daniel - University of Aix Marseille (France) 

fda 

 

In the morning of 14 June 2017, the University of Danang (UD) 
solemnly held a ceremony to confer the title of Honorary Professor on 
Prof. Marc Daniel - Professor of French Universities, currently 
working at the University of Science and Technology – UD, Aix-
Marseille University (France), for his contributions to the training, 
research and development of the University of Science and 
Technology in particular and the UD in general for the past 15 years. 
In 2004, he was a team member that built the Information 
Technology major, which was taught in French at the University with 
the support of AUF. In addition, he was also the founder of a software 
engineering program for the PFIEV High Quality Engineer Program. 
In 2015, he participated in the Erasmus + program to strengthen the 
link between Computer Science at the University of Science & 

Technology and Aix Marseille University…See details here. 
 
 

     (Photo 1-Assoc.Prof. Doan Quang Vinh, Vice President of UD 
offered Certificate to Prof. Marc Daniel, France) 

 

Ceremony for conferring honorary professorship 
on Prof. Dr. Tran Quoc Tuan - International 

Specialist In CEA-INES, France 

Recognizing the outstanding achievements in scientific 
research and training activities, as well as the valuable 
contributions to the development of cooperation and 
friendship with UD; UD solemnly held a ceremony for 
conferring honorary professorship on Prof. Dr. Tran 
Quoc Tuan – International Specialist at CEA-INES 
(Atomic Energy Commission - French National Institute 
of Solar Energy) on 26 May 2017 at 41 Le Duan 
Hall. ...See details here (Photo 1- Prof.Dr. Tran Van Nam 

offered Certificate to Prof.Dr. Tran Quoc Tuan)  
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http://www.udn.vn/posts/view/3041/58
http://www.udn.vn/posts/view/3194/58
http://www.udn.vn/posts/view/3194/58
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http://www.udn.vn/posts/view/3136/58
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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 
hoc̣ sinh, sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh 
đã và đang công tác, học tập, nghiên cứu taị 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  
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UD organized the Training Course "Guidelines for 
writing AUN-QA self assessment for training 

program version 3.0". 

On 17/6/2017, UD organized the training course 
“Guidelines for writing AUN-QA self assessment for 
training program version 3.0” for more than 100 cadres 
and teaching staff of  UD’s members. The course was 
in preparation for a quality self-assessment of the 
training program and later, an AUN-QA external 
assessment in 2018 and 2019. In February 2017, 
Advanced Programs in Electronics and 
Telecommunications and Embedded Systems of 
University of Science and Technology – UD has been 
recognized to meet the standards of AUN-QA with the 
second highest score in Southeast Asia...See details 
here.. (Photo 3 – President of UD and delegates at the 
training course 

Photo 4 – Group practicing report writing) 
 

 

Webometrics announced rankings in 
July 2017, UD rose to Top 10 

universities in Vietnam and Top 100 
universities in Southeast Asia 

 

Webometrics decreased the key 
indicator of presence from 10% to 5%, 
while the key indicator of outstanding 
research is based on Scimago data for 
five years from 2011-2015 (Excellence) 
increased from 30% to 35% ... See 
details here. (Photo 2, Webometric 
Ranking Top 10 Universities in Vietnam, 
7/2017). 
 

 
 

 

University of Science and Technology - UD was 
among the top 4 universities in Vietnam, accredited 
by the European Accreditation Council (HCERES)  

 
 

 

After more than three months of assesment and review of  
the dossiers of evidence, the HCERES organization has 
concluded and recognized the University of Science and 
Technology – UD as one of the top universities in Vietnam 
to meet European accreditation standards in a 5-year 
term. The other universities in the top four were Hanoi 
University of Science and Technology, University of Civil 
Engineering, and VNU HCMC University of Science and 
Technology. ... See details here. Previously, in October 
2016, University of Science and Technology – UD also 
participated in accreditation and met national quality 
standards...See details here) with many international 
standard training programs (CTI, AUN-QA ..., See details 
here). 

 
 

 

(Photo 1, The external assessment panel of HCERES, France 
took a photo with leaders of University of Science and 

Technology – UD). 

High Council for Evaluation of Research and Higher 
Education (HCERES) is a member of European Association 
for Quality Assurance in Higher Education (ENQA) and ESG 
in European Higher Education Area (EHEA). 
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http://www.udn.vn/posts/view/3209/58
http://www.udn.vn/posts/view/3209/58
http://www.udn.vn/posts/view/3315/58
http://www.udn.vn/posts/view/3315/58
http://www.udn.vn/posts/view/3192/83
http://www.udn.vn/posts/view/2658/58
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http://www.udn.vn/posts/view/2859/83
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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 
hoc̣ sinh, sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh 
đã và đang công tác, học tập, nghiên cứu taị 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. Nhiêṃ vu ̣đặt ra hết 
sức năṇg nề, tôi mong muốn và tin tưởng rằng toàn thể 
cán bô,̣ công chức, viên chức, người lao động và hoc̣ 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 announced the 2017 phase 1 admission scores of 
students admitted to UD’s members based on the 
results of the National High School exam and school 
records 
 
 

On 30 July 2017, UD announced its first round of 2017 
admission to its members according to the results of the 
national high school exams and the school records, of which 
there were high entrance points in Information Technology 
(26 points), Control and Automation Engineering, Food 

Technology (25 points), Mechatronics Engineering (24.25 
points), International Business (24.5 points), Hotel 
Management (23.75 points); Mathematical Education (24,25 
points), Natural Geography (24.00 points); Japanese 
Language (25.00 points), English Language Teaching (24.75 
points); General Medicine (26.25 points), dentomaxillofacial 
(25.50 points), Pharmacentics (25.25 points) 
See details here. 

 

 

New students were excited to confirm  
their admission at UD’s members  

 
 

 

On August 4-12, many new students and their families were 
present at UD’s members to complete the admissions process. 
Excited and pleased at the prospect of becoming new students, 
these students were also nervous to start a new, independent life 
away from home and their families. In order to create favorable 
conditions for new students to confirm their admissions, the 
universities prepared themselves well. The facilities were ready 
to receive the students and guidance staff and volunteers were 
always present in the reception area to receive the certificates, 
exam results, answers questions, review application procedures. 
Previously, the universities were primarily communicating 
through their websites regarding enrollment regulations, , 
dormitory registration, accommodation assistance ... to help 
students  and their families be confident and involved in the new 
academic year.  
See details here. 

 

 

 

UD is the first regional university in Vietnam with 100% of its member institutions (4 universities) to be accredited and 
recognized for meeting national standards  (10/2016). Of which,  University of Education – UD was proud to be the first 
university in Vietnam to be accredited and recognized for meeting national standards  (5/2016). In June, 2017, University of 
Science and Technology-UD was honored to be one of the first four universities in Vietnam to reach international accreditation 
standards by HCERES 

 
  

 

03 Vietnam-France high quality engineer training (PFIEV) was 
accredited for continuously reaching quality standards phase  
(2017 - 2022) in accordance with the standards of the 
Commission des Titres d’Ingénieurs-CTI 

  
 Programme de Production Automatisée                                                                        
 

 Programme  d’Informatique Industrielle 
 

 Programme de Gesnie Logiciel 
 
 

  

 

 
 

 Advanced Program were accredited and recognized 

ashaving high quality standards among the training programs 

of southeast Asian universities according to AUN-QA   

(Asean University Network-Quality Assurance) 

             
 

 

                        Advanced Program in Embedded Systems 
 
 

       Advanced Program in Electronic   
      and Telecommunication Engineering) 

 

 
 

 

1 2 3 

Photo 1,2,3: Students of Advanced program  

4

1 

 
Photo 4 – Welcome to new academic years 2017 - 2018 

http://www.udn.vn/posts/view/3292/58
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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 
hoc̣ sinh, sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh 
đã và đang công tác, học tập, nghiên cứu taị 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. Nhiêṃ vu ̣đặt ra hết 
sức năṇg nề, tôi mong muốn và tin tưởng rằng toàn thể 
cán bô,̣ công chức, viên chức, người lao động và hoc̣ 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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  National Conference "Development of Science 
and Technology in Higher Education Institutions 
                   for the period 2017-2025" 

 
 

On 29 July, UD’s delegation attended the National 
Conference "Development of Science and Technology 
(S & T) in higher education institutions for the period 
2017-2025" in Hanoi. It was organized by MOET in 
collaboration with MOST.  The conference reported on 
the results of the survey of S & T activities in 142 HEIs 
for the period 2011-2015. It showed that HEIs 
contributed more than half (50.08%) of the total 
human resources in S & T nationwide in 2011-2015 
and the total number of S & T products of HEIs 
accounted for more than two-thirds of the country.  

 

        

 
 
 

Speaking at the conference, Prof. Dr. Tran Van Nam, 
President of UD, (photo on the right) suggested HEIs 
should promote the development of teaching research 
teams (TRT). Currently, UD has 60 TRT groups in 
operation at UD. He suggested ministries and agencies 
to support this model. 

 

Many positive solutions raised were the following: 
capacity building, resources, motivation, formation of 
research culture in the universities; business order, 
cooperation in research and technology transfer, 
renovation in mechanism of management policy, 
finance ... At this conference, Minister of MOET Phung 
Xuan Nha and Minister of MOST Chu Ngoc Anh signed 
the Coordination Program between the two ministries 
for the period 2017-2025… See details here 
 

        

 

      Conference "Strenthening international scientific publication of UD" at the development strategy  
                                             of research university development strategy 

 

The Conference comprised of plenary sessions and discussions under the chairmanship of regional university leaders, 
editors-in-chief of some prestigious scientific journals, and leading scientists in the fields of science and technology. 
There were more than 200 delegates in attendance. These attendees including leaders of UD’s member colleges and 
other scientists inside and outside UD. Aligned with its aim to develop into a research university, UD issued a report, 
highlighting its Resolution on S & T development  strategy for 2015-2020 and goal of increasing international 
publications in prestigious journals under the ISI / SCOPUS catalog. (In 2016-2017, more than 800 scientific articles, 
including 72 ISI articles, were published. In the first six months of 2017, 40 articles from the top 10 universities were 
published, marking the most international publications in Vietnam ... See details here). The conference was a good 
opportunity for managers and scientists to share experiences and suggestions to UD to formulate strategies and 
policies with effective solutions to further promote S&T  activities and international publications... See details here 
 

 
 

http://udn.vn/posts/view/3291/61
https://www.tienphong.vn/giao-duc/cong-bo-quoc-te-isi-cua-cac-dai-hoc-viet-nam-trong-nam-hoc-20162017-1171799.tpo
http://www.udn.vn/posts/view/3055/58
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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  
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   The MoU signing ceremony between  
The University of Danang and Danang Hi-Tech Park 

 

To build and develop a comprehensive strategic 
cooperation on highly qualified  human resources 
training, research, application, technology transfer 
between the University of Danang (UD) and the 
Management Board of Danang Hi-Tech Park, in the 
morning of 8 August 2017, Prof. Dr. Tran Van Nam, 
President of UD and Dr. Phung Tan Viet, Head of 
Management Board, Danang Hi-Tech Park officially 
signed a MoU, which is the premise for the 
establishment of three centers: Center for Applied 
Research and Technology Development, Training Center 
and High Tech Enterprise Incubation Center ...  
See details here. 
. 
 

                    

The project “Research and Development of UD Smart 
Book Application for Training and Research" from the 
UD team won second prize of VIFOTEC Vietnam 2016 

 

 

On 16 May 2017 in Hanoi, Vietnam Union of Science and 
Technology Associations in coordination with  Ministry of 
Science and Technology  organized a Vietnam Science and 
Technology Innovation Award grating ceremony (VIFOTEC) 
and WIPO-2016 award. In this ceremony, the research work of 
team Vo Trung Hung, Trinh Cong Duy and Dinh Tran Trung 
Hieu (Software Development Center, UD) were honorably 
awarded second prize... See details here 
. 

  
 
 

 The launching ceremony of Maker Innovation 
Space UD for scientists, lecturers and students 
 

  In the afternoon of 11 August, the United States Agency 
for International Development (USAID), Arizona State 
University (ASU) and the University of Danang (UD) co-
organized the opening ceremony of "Maker Innovation 
Space, UD" at the campus of UD, 41 Le Duan, Danang 
City. This project aims to promote the cooperative 
relationship between universities and enterprises through 
technology innovation and creation in five years in order 
to 

 

The University of Danang cooperated with Hanoi University of Resources and Environment  
to host the Asia-Pacific Coastal Aquifer Manager Meeting in 2017 (APCAMM 5) 

 
 

In the morning of 17 July 2017, the 5th Annual International Conference on Asia-Pacific Coastal Aquifer Management 
Meeting officially opened at the University of Danang (UD). The conference took place from17 to 19 July 2017 with more 
than 30 science reports by authors from different countries in the world (Thailand, South Korea, USA, Hong Kong, China, 
Australia and Vietnam). Report topics included coastal fisheries management; Coastal cisterns survey; Hydrology; Saline 
submergence; Climate change and sea-level rise in coastal areas ... Deputy Minister of Natural Resources and 
Environment Department Vo Tuan Nhan stated, "This conference is a great opportunity for scientists to cooperate in 
research to contribute into the sustainable development "... See details here. 
 
 

 

to help Vietnam modernize the education system in science, technology and mathematics (STEM). This is the second 
maker space in Vietnam, wit the first one opening in June 2017 at the high tech park in Ho Chi Minh City ...See details 
here. 

http://www.udn.vn/posts/view/3317/58
http://www.udn.vn/posts/view/3104/61
http://www.udn.vn/posts/view/3273/58
http://www.giaoduc.edu.vn/khai-truong-khong-gian-sang-che-maker-space-thu-2.htm
http://www.giaoduc.edu.vn/khai-truong-khong-gian-sang-che-maker-space-thu-2.htm
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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   
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The University of Danang welcomed Senior Director 
of International Programs and Internships from 

University of Illinois, Springfield, USA 
 
 

Following the visit in November 2016, in the morning of 
June 26, 2017, representatives from the University of 
Illinois at Springfield (UIS), USA and Prof. Jonathan 
GoldbergBelle, Senior Director, International Programs and 
Internships paid a working visit to the University of Danang 
(UD). Prof. Doan Quang Vinh - Vice President of UD, 
leaders from International Cooperation, Quality Assurance, 
R&D, together with the staff in charge of international 
relations activities of the UD's member institutions, warmly 
welcomed the delegation. The meeting opened many 
opportunities for cooperation in online training programs in 
Economics, Data Analysis and Political Science, Water 

Environment Management and English Language. See 
details here. 
   

Professor Frédérique Vidal – President of the University 
of Nice - Sophia Antipolis is appointed as Minister of 

Higher Education, Research and Innovation of the 
French Republic Government 

 

According to a statement issued at the Élysée Hall on May 17, 
2017, Professor Frédérique Vidal - President of the University of 
Nice - Sophia Antipolis was officially appointed as Minister of Higher 
Education, Research and Innovation of the French Republic 
Government , under the office term of President Emmanuel 
Macron.. On the occasion of Prof. Frédérique Vidal ‘s  appointment 
to the position Minister, Prof. Dr. Tran Van Nam – President of UD 
sent a congratulatory letter and expressed his deep gratitude on the 
sentiment and effective cooperation that Prof. Frédérique Vidal has 
been with UD for the past few years. … See details here. 

  

The University of Danang has been selected as the  
 partner to organize the Youth Forum “Voice of the Future”  

during the 2017 APEC high-level week in Da Nang 
 

On 25 May 2017, representatives of APEC National Secretariat 
2017 including Ms. Tran Nam Binh (from the Ministry of Foreign 
Affairs), Ms. Aileen Yap and Mr James Soh (from APEC Voices 
Secretariat) visited and worked with UD’s leaders in preparation 
for the Youth Forum “Voices of the Future (VOF)” in Danang and 
Hoi An for the upcoming Asia-Pacific Economic Cooperation 
Forum (APEC) 2017 which will take place in Danang City in 
November. …See details here.                

The University of Danang fostered the cooperation 
relationship with Yokohama National University, Japan 

 

On 13 June 2017, Prof. Dr. Tran Van Nam, President the 
University of Da Nang (UD), welcomed and worked with 
professors from Yokohama National University (YNU). Until 
recently, YNU and UD have developed cooperation in training and  
science research in Construction, Economics, Business 
Administration, Education, Foreign Languages, Mechanical 
Engineering, Transportation Engineering, Electronics 
Telecommunications, Chemical Technology ... See details here. 
 

 

The University of Danang warmly welcomed Senior  
Adviser of Erasmus+ Program, the European Commission 

 

 

On May 26th, 2017, Mrs.Patricia Moreau, Senior Adviser of the 
Erasmus+ Program, the European Commission, visited and 
worked at the University of Danang (UD) with a purpose to 
introduce the program funded by the European Commission 
and review the progress of Erasmus + projects at UD. Ms. 
Patricia Moreau highly appreciated the project management 
capacity of UD, and was impressed with the results achieved by 
UD as well as the project’s partners …See details here. 

http://www.udn.vn/posts/view/3222/62
http://www.udn.vn/posts/view/3222/62
http://www.udn.vn/posts/view/3145/62
http://www.udn.vn/posts/view/3196/62
http://www.udn.vn/posts/view/3131/62
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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  
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Delegation of the University of Danang visited and 
worked at University of Siena and University of Évora 

in the framework of Erasmus + Program 
 

The delegation of the University of Danang (UD) led by 
Prof. Tran Van Nam – President of UD paid a working 
visit to University of Siena (Italy) on 22 to 23 June 2017 
and University of Évora (Portugal) on 26 to 28 June 
2017. The mission was conducted with a purpose to 
attend two Benchmarking Visits within the framework of 
the HR4Asia Project (Strategic Human Resources 
Management for Southeast Asian Universities). On this 
occasion, the UD’s delegation had an official visit to 
University of Siena and University Learn Évora. See 
details here. 

                    

Meeting with Lee Kuan Yew School Delegation 
 

On the 3rd of August 2017, Dr.  Kwong Weng Yap, Ms. 
Tiffany Wan, and Ms. Gurpreet Kaur Kohli came from Lee 
Kuan Yew School of Public Policy, the National University of 
Singapore for a meeting with the University of Danang 
President; our Interim-Rector, Dr. Huong Nguyen; and 
University of Economics representatives. Discussion topics 
included plans for joint research projects in fields of mutual 
interests and other exchanges of academic publications and 
reports. …See details here. 

 

  
 

Senior leader of VNUK, UD participated in Conference 
“Going Global-2017” In UK  

 
 

 

This month (May 2017) Dr. Huong Nguyen visited Aston 
University to meet the new Chancellor of Aston, Professor 
Alec Cameron, alongside Dr. Fiona Lacey, Associate Pro-
Vice Chancellor International, and Ms. Hoang Van Anh, 
Assistant Director, Education British Council Vietnam. 
The two sides shared their achievements and discussed 
the new pathway of Vietnam-UK University, as well as the 
role of Aston University in the upcoming months. 
Professor Cameron expressed his desire to continue to be 
a main and strategic partner of Vietnam-UK University. Dr. 
Huong Nguyen suggested that Aston University would be 
the leading university of the British partner university 
alliance joining in the development. See details here 

  
 
. 

Laotian students at the University of Danang 
organized Lao traditional Bunpimay Festival 

(Buddhist calendar year 2560) 
 

On the afternoon of 8 April 2017, at the Trung Vuong 
Theater Square in Danang City, hundreds of Lao students 
from the University of Danang attended the annual 
Bunpimay - Lao traditional Bunpimay Festival, held in a 
very special context: Vietnam and Laos celebrated the 
55th anniversary of the establishment of diplomatic 
relations and the 40th anniversary of the signing ceremony 
of the Vietnam-Laos cooperation agreement. Every year, 
UD receives and trains hundreds of doctoral students and 
master students studying at member universities of UD. 
There are currently over 500 Laotian students studying in 
UD, evidence of the friendship of Vietnam and Laos. 
…See details here. 
 

 

http://www.udn.vn/posts/view/3227/58
http://www.udn.vn/posts/view/3227/58
http://www.udn.vn/posts/view/3305/62
http://www.udn.vn/posts/view/3135/58
https://www.google.com.vn/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiP-Ym7s67WAhVKa7wKHcCmA-UQFgg1MAU&url=http%3A%2F%2Fen.nhandan.com.vn%2Fpolitics%2Fitem%2F4183002-lao-traditional-bunpimay-festival-celebrated-in-hanoi.html&usg=AFQjCNEyOXegKP8KhhbcdVKtC1CMzf9--g
https://www.google.com.vn/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiP-Ym7s67WAhVKa7wKHcCmA-UQFgg1MAU&url=http%3A%2F%2Fen.nhandan.com.vn%2Fpolitics%2Fitem%2F4183002-lao-traditional-bunpimay-festival-celebrated-in-hanoi.html&usg=AFQjCNEyOXegKP8KhhbcdVKtC1CMzf9--g
http://udn.vn/posts/view/2998/58
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chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo; các cán bộ, viên chức và người lao động; các thế hệ hoc̣ sinh, sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh đã và 

đang công tác, học tập, nghiên cứu taị 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.pdfhttp://ts.udn.vn/file
s/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 điểmNhững thành tích mà ĐHĐN đạt được là nhờ vào sự  
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Female students from University of Science and 
Technology, UD won the first prize of WEPICS 2017 

Competition – Women Engineering Projects in 
Community Service 

 

On 24 June, the Starlight team from University of Science 
and Technology (DTU – UD)overtookeightteams to win 
Women Engineering Projects in Community Servicewith 
the Project"Reading and Writing Devices for persons with 
vision problems.” They received $1,000 reward and $500 
start-up package. WEPICS is a competition sponsored by 
United States Agency for International Development 
(USAID), Arizona State University (ASU-USA), Fablab 
Da Nang and Evergreen Labs to promote the role of 
women in the field of STEM (Science, Technology, 
Engineering and Mathematics) through start-up projects. 
See details here. 
 

 
Ngày 19/11/2016, Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin – 
ĐHĐN đã long trọng tổ chức Lễ Kỷ niệm 10 năm Xây dựng và 
Phát triển Nhà trường nhằm ôn lại truyền thống tốt đẹp, quyết 
tâm thực hiện sứ mạng của mình trong sự nghiệp giáo dục vaf 
đào tạo.Trair qua 10 năm xây dựng và phát triển, nhà trường 
đã trở thành địa chỉ đào tạo tin cậy, với hơn 5.000 cử nhân cao 
đẳng tốt nghiệp; xuất bản 20 giáo trình, hơn 200 bài báo khoa 
học trong nước và quốc tế; 85 đề tài khoa học các cấp, 05 dự 
án quốc tế… Nhân dịp này, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT, GS.TSKH. 
Bùi Văn Ga đã trao tặng bằng khen cho các tập thể và cá nhân 
có thành tích của nhà trường. Xem tại đây. 

 

Students of DUT-UD won the championship of ACM / 
ICPC International Programming Competition 

 

The ACM / ICPC International Programming Competition 
is a part of the " IT Talent 2017 program” organized by 
the Danang Information and Communications 
Departmentwith 23 teams from nineuniversities and 
colleges in Danang city. The three - member team 
including Nguyen Cong Dinh, Nguyen Thanh Bang and 
Tang Van Quoc Chi are second and thirdyear students of 
Information Technology, DUT - UD ... See details here. 

 
The Science Seminar on "Geotechnology - Solution 
and Practical application in construction work On 6 
June 2017, University of Science and Technology, UD in 
collaboration with Vietnam Society for Soil Mechanics 
and Geotechnical Engineering (VSSMGE) held a 
scienceseminar on "Geotechology - Solution and 
practical applications in construction works" with the 
participation from more than 100 representatives from 
departments, design consultantenterprises, construction 
companies in Quang Nam Province, Quang Ngai 
Province, Hue City and Danang city as well as scientists, 
experts, engineers, graduate students and students in 
order to publish meaningful research results and 
exchange experiences relating to specialized issues. See 
details here. 

 

 
Ngày 19/11/2016, Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin – 
ĐHĐN đã long trọng tổ chức Lễ Kỷ niệm 10 năm Xây dựng và 
Phát triển Nhà trường nhằm ôn lại truyền thống tốt đẹp, quyết 
tâm thực hiện sứ mạng của mình trong sự nghiệp giáo dục vaf 
đào tạo.Trair qua 10 năm xây dựng và phát triển, nhà trường 
đã trở thành địa chỉ đào tạo tin cậy, với hơn 5.000 cử nhân cao 
đẳng tốt nghiệp; xuất bản 20 giáo trình, hơn 200 bài báo khoa 
học trong nước và quốc tế; 85 đề tài khoa học các cấp, 05 dự 
án quốc tế… Nhân dịp này, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT, GS.TSKH. 
Bùi Văn Ga đã trao tặng bằng khen cho các tập thể và cá nhân 
có thành tích của nhà trường. Xem tại đây. 

 

 

“ DUT Teachshow-2017” 
 

Of those who attended the conference included Assoc. 
Prof. Nguyen Ngoc Vu – Vice President of UD,Assoc. Prof. 
Vo Trung Hung – Director of Research and Development 
Department - UD; Dr. Pham Tan Ngoc Thuy – Senior 
Representative of Danang Department of Education and 
Training, Dr. Phung Tan Viet - Head of Management Park 
of Da Nang Hi-Tech Park; Prof. Le Kim Hung – Rector of 
DUT, senior representatives from rectorate boards, related 
departments; lecturers, scientists and more. 

"DUT Techshow 2017" is a school traditionwith the 
participation of more than 90 technology applications and 
117 posters. Many of the topics either drew from reality 
of production from companies (Foster Company, JFE, 
Shinko Technos ...) or received financial support, 
components of equipment, research materials and 
awards (INSSEE, Bosch Engineering, Texas Instrument, 
Doosan Vina, Thaco, Daikin, Binh Son Petrochemical 
Company ...) See details here. 

 

http://www.udn.vn/posts/view/3218/83
http://www.dct.udn.vn/TinTuc/797/1/Giang-vien-Truong-Cao-dang-Cong-nghe-tham-du-Tap-huan-lan-toa-giai-doan-3-cua-Du-an-CDIO.aspx
http://www.udn.vn/posts/view/3113/58
http://www.udn.vn/posts/view/3189/83
http://www.udn.vn/posts/view/3189/83
http://www.dct.udn.vn/TinTuc/797/1/Giang-vien-Truong-Cao-dang-Cong-nghe-tham-du-Tap-huan-lan-toa-giai-doan-3-cua-Du-an-CDIO.aspx
http://www.udn.vn/posts/view/3107/83
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 chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo; các cán bộ, viên chức và người lao động; các thế hệ hoc̣ sinh, sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh đã và 

đang công tác, học tập, nghiên cứu taị 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.pdfhttp://ts.udn.vn/file
s/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  
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  The MoU signing ceremony between University of   
Economics, UD and General Statistics Office of Vietnam  

 

In the morning of 13 July 2017, University of Economics – 
UD (UE-UD) signed a MOU with General Statistics Office 
of Vietnam (GSO). Those who attended the ceremony 
included Dr. Nguyen Bich Lam – Director General of 
GSO; Mr. Pham Quang Vinh - Deputy General Director of 
GSO; Prof. Tran Van Nam – President of UD; Assoc. Prof. 
Nguyen Manh Toan – Rector of UE; Assoc. Prof. Tran 
Dinh Khoi Nguyen - Vice Rector of UE and Directors 
General of Statistics Offices of other provinces and cities; 
seniors representatives of the Faculties, Centers of UE 
and the news agency. The signing of cooperation 
between the two sides will promote the information and 
data exchange in socio-economic statistics to serve for 
science research, improve the training quality, and 
increase job opportunities for Students from Statistics 
Faculty ... See details here. 
 
 

  

“Personal Financial Management Skills Contest” to 
celebrate the 30th anniversary of establishment of 

Banking Faculty, UE-UD (1987-2017). 
 
The contest attracted nearly 150 students from colleges 
and universities in Danang City such as UE-UD, DUT-
UD, Dong A University, University of Architecture and 
College of IT. Five teams participated in the final round 
and completed four tests: Start,  Individual, Resist and 
Debate. The first prize went to the CREDIT team from 
Faculty of Finance, UE-UD (three students Nguyen Thi 
Hoang Thuong, Le Huy and Nguyen Truong Quoc Anh). 
See details here. 
   

UE-UD continued to chair the third International Conference on Accounting and Finance (ICOAF 2017) 
 

In the morning of 15 June 2017, the 3rd International Conference on Accounting and Finance (ICOAF 2017) was 
officially opened at Olalani Resort & Condotel with the participation of nearly 200 delegates, scientists, international 
speakers, senior representatives of UD, UE-UD, co-organizations, donors and staff, and lecturers of UD. At the 
opening session, Assoc. Prof. Dr. Nguyen Manh Toan - Rector of UE-UD delivered the opening remark to give a 
warm welcome and special thanks to the support of co-organizers, speakers, scientists, delegates and lecturers for 
attending the ICOAF 2017. According to Rector Nguyen Manh Toan, ICOAF 2017 is a bridge for researchers, 
lecturers and students to share experiences, ideas and research results in accounting and finance to propose 
solutions to overcome challenges ... This event is also a valuable opportunity to promote research activities, update 
useful knowledge from experts and scientists in many countries. See details here. 

http://www.udn.vn/posts/view/3253/84
http://udn.vn/posts/view/3020/83
http://www.udn.vn/posts/view/3123/84
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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  
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    University of Foreign Language Studies, UD organized the 
National Science Conference on “Research and Teaching 

Foreign Languages and Study Space in the Integration Period”   
 

Following the success of the National Science Conference 
"Interdisciplinary Study of Language and Language Teaching" and 
the National Science Workshop "Studying and teaching foreign 
languages, languages and international studies in Vietnam", on 28 
July 2017 University of Foreign Languages - University of Da 
Nang in collaboration with University of Foreign Languages - 
Hanoi National University, Foreign Languages University - Hue 
University held the National Science Conference. This year’s 
theme was "Research and teaching of foreign language and 
language in the integration period", and attracted nearly 200 
members who are researchers, scientists, educators and experts 
in Whole country ... See details here. 

  

Strategic partnership between Vietnam, UK in 
English language assessment and training 

 
 

 

In the morning of 5 July 2017, University of Foreign Language 
Studies, the University of Danang, and the British Council in 
Vietnam signed a Memorandum of Understanding (MOU) on 
evaluation, assessment development, and English proficiency 
improvement. Accordingly, the two parties are providing 
solutions to English examination and English learning 
resources to prepare students for international tests such as 
Aptis and IELTS.  

 
 

  

 
 

University of Education - UD organized the 16th 
National Conference on Plant Pathology in Vietnam 

 
 In the morning of 21 July, the 16th National Conference on 
Plant Pathology took place at University of Education – UD 
(UE-UD) and attracted more than 100 people. This 
conference published 38 research papers and selected ten 
excellent research papers for reporting. This was a chance 
to meet and exchange ideas among scientists from various 
fields ... See details here. 
 
 

   

   The Science Conference on "Solution for 
conservation and sustainable development of 

Son Tra peninsula, Danang city " 
at University of Education – UD 

 

 The conference was co-organized by PanNature, 
GreenViet Biodiversity Conservation Center and 
Biological Resource Teaching Research Team of UD on 
28 April 2017 with the participation of many scholars, 
science researchers, lecturers and managers of 
associations and enterprises who are interested in 
sustainable development associated with environmental 
protection. At the conference, delegates shared 
information, presented viewpoints, and discussed the 
importance and value of Son Tra Peninsula ecosystem. 
In particular they highlighted the outstanding values for 
biodiversity and the ecosystem as well as the role of Son 
Tra Peninsula towards the tourism and socio-economic 
development of Danang city. They also discussed 
recommendation and policies relating to conservation 
and  

 

 
 

  

 development of Son Tra Peninsula. Dr Vu Ngoc Long - 
Institute of Ecology said that Son Tra Peninsula resembles 
a coat put over the shoulder of Da Nang, so if the shoulder 
is torn, it is difficult to protect Danang ... This conference 
was the voice of organizations, associations and scientists 
to submit comments, science backgrounds and criticisms 
after the Da Nang Tourist Association sent a letter to the 
Prime Minister and related Ministries to review a plan for 
the development of the National Park on Son Tra 
Peninsula. See details here 
 
 

http://www.udn.vn/posts/view/3299/86
http://udn.vn/posts/view/3279/85
http://www.qdnd.vn/xa-hoi/tin-tuc/hoi-thao-giai-phap-bao-ton-va-phat-trien-ben-vung-ban-dao-son-tra-thanh-pho-da-nang-505994
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College of Technology - UD organized a conference 
to summarize the activities of students in science 

research and SRT for the academic year 2016-2017 
 
 

On 19 May 2017, College of Technology – UD (CO-CD) 
has held a conference to summarize the activities of 
research students and Study-Research Team (SRT) in 
the academic year 2016-2017. In the conference, there 
were 194 students with 58 topics reporting to 11 
subcommittees, of which 107 students (55%) were 
members of 24 SRT. Finally, there were 11 first prize, 12 
second prize and 9 third prize awarded. See details here. 

 

UD Campus in Kontum hold conference to improve the 
quality of application oriented training 

 

On 13 July 2017, UD branch in Kon Tum held a 
conference on "Enhancing the quality of application 
oriented training" with the participation of 
representatives of Party Committee, Rectorate board, 
Faculties, Offices as well as staff and lecturers. This 
conference provided the scientific and practical basis for 
the development of a procedure, plan and system to 
synchronize the effective deployment of training 
programs. The conference aimed to improve the quality 
and effectiveness of training as well as contribute to the 
sustainable development of UD Campus. See details 
here. 

. 
 
 

 

 

 

School of Medicine and Pharmacy – UD officially opened 

the Clinical Training Center at Danang General Hospital 
 

In the afternoon of 14 April 2017, School of Medicine and 

Pharmacy - UD officially launched and put into operation the 

Clinical Training Center at Da Nang General Hospital. Attending 

the Opening Ceremony, there was Prof. Dr. Tran Van Nam – 

President of UD, Doctor Tran Ngoc Thanh - Director of Danang 

Hospital, Assoc. Prof. Nguyen Dang Quoc Chan - Dean of 

School of Medicine and Pharmacy together with representatives 

of functional offices and students. Prof. Dr. Tran Van Nam – 

President of UD welcomed and highly appreciated the important 

steps of the School of Medicine and Pharmacy in training and 

gave a special thanks to Danang Hospital for its effective 

support. The establishment of the Clinical Training Center at Da 

Nang Hospital would not only create opportunities for students 

of School of Medicine and Pharmacy to have a high quality 

clinical practice base but also continue to affirm the close 
cooperation relationship between UD and Danang Hospital. See 

details here. 

 

Center for Education Accreditation, UD (CEA-UD) 
completed the official survey to serve for the external 

evaluation of Quy Nhon University 
 

On the morning of 21 April 2017, CEA-UD in cooperation 
with Quy Nhon University (QNU) organized the closing 
ceremony of the official survey for the external evaluation 
of QNU under the chairmanship of Assoc. Prof. Doan 
Quang Vinh - Director of CEA, Vice President of UD 
(Head of Delegation) and Assoc. Prof.  Do Ngoc My – 
Rector of QNU with the external evaluation delegation 
and senior representatives of offices, faculties and 
students of QNU. After five working days, the CEA 
External Evaluation delegation read the documentation of 
the 10 standards, 61 criteria, worked directly with leaders 
of the departments, offices of QNU,  directly interviewed 
various groups and practically examined infrastructure to 
clarify the strengths and limitations of QNU. See details 
here. 
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http://www.dct.udn.vn/TinTuc/840/1/Hoi-nghi-tong-ket-hoat-dong-Sinh-vien-NCKH-va-cac-nhom-SRT-nam-hoc-20162017-cua-Truong-Cao-dang-Cong-nghe--Dai-hoc-Da-Nang.aspx
http://www.kontum.udn.vn/News/Hoi_nghi_nang_cao_chat_luong_dao_tao_theo_dinh_huong_ung_dung___mo_ra_nhung_huong_di_moi_cho_Nha_truong_trong_cong_tac_dao_tao2017.7.84814/3875
http://www.kontum.udn.vn/News/Hoi_nghi_nang_cao_chat_luong_dao_tao_theo_dinh_huong_ung_dung___mo_ra_nhung_huong_di_moi_cho_Nha_truong_trong_cong_tac_dao_tao2017.7.84814/3875
http://www.dct.udn.vn/TinTuc/797/1/Giang-vien-Truong-Cao-dang-Cong-nghe-tham-du-Tap-huan-lan-toa-giai-doan-3-cua-Du-an-CDIO.aspx
http://cea.udn.vn/Detail.aspx?id=129
http://cea.udn.vn/Detail.aspx?id=129
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 chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo; các cán bộ, viên chức và người lao động; các thế hệ 

hoc̣ sinh, sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh đã và đang công 
tác, học tập, nghiên cứu taị 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.pdfhttp://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 
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 University of Science and Technology organizes 
“DUT JOB FAIR- 2017” 

 
 
 

 On 19 May 2017, DUT successfully organized "DUT JOB 
FAIR-2017" (photo on the left) with the cooperation of more 
than 10 corporations and enterprises in Danang and the 
Central Region. This event attracted more than 3,000 alumni 
and students from many universities and colleges. This is an 
annual activity which aims to raise awareness, change 
attitudes of cognition, foster capacity development, and 
teach soft skills to help students prepare for future careers. 
See details here. 

 
 
 
 

"Job Fair 2017” at the University of Economics - 
University of Da Nang  

 
 

 

On 30 June 2017, the "3rd Job Fair" was officially opened at the 
University of Economics - University of Danang with more than 
4,000 job opportunities from the business community. The 
inauguration ceremony (photo on the right) witnessed the 
participation of Ms. Nguyen Thi Thanh Hung - Director of the 
Department of Labor, Invalids and Social Affairs, Assoc. Prof. 
Nguyen Manh Toan - Rector of University of Economics, leaders of 
departments, business representatives, and thousands of students 
and workers. See details here. 

Many recruitment opportunities at the "Job Fair 2017" 
of the University of Foreign Languages 

- University of Da Nang  
 

On 14 July 2017, the University of Foreign Languages - 
University of Danang organized the "2017 Job Fair" with the 
participation of 32 companies: Consolidated Independent 
Company, Four Points By Hotel Jelsoft Enterprises, Da 
Nang Branch, Samsung Electro-Mechanics Vietnam, Prex 
Vinh, Sofia Hotel Danang, VBPO Company, Fusion Maia 
Resort Da Nang, Novotel Hotel, Premier Han River , 
Gameloft Company in Danang ... See details here. 
 

University of Economics successfully held the “Startup Runway Danang 2017.” 
 

On 19 May 2017, the "Startup Runway 2017" the final round was held and included 10 teams of students with start-up projects. 

The start-up playground was hosted by the University of Economics-UD in collaboration with the Irish Academy (Ireland), and 

funded by the Irish Aid Foundation (Ireland). The start-up playground has continued its tremendous success and finished the 

inspirational mission to help students launch careers in business entrepreneurship. Knowing the opportunitie, accepting 

challenges, and using creativity with the development of a versatile application, the C-Tek Group of the University of Economics 

won the competition and secure tickets to Ireland. They also received a precious opportunity to learn from the most respected and 

leading experts in the field of entrepreneurship at the Rubicon Incubation Center (CORK Technology Institute). The success of 

Startup Runway is the dedication and efforts of the University of Economics which has created a dynamic academic environment 

and enhanced relationships with Irish partners. See details here. 

 

http://www.udn.vn/posts/view/3106/83
http://www.udn.vn/posts/view/3106/83
http://ulis.vnu.edu.vn/ngay-hoi-viec-lam-2017-tai-truong-dai-hoc-ngoai-ngu-noi-tuoi-tre-boc-lo-nhiet-huyet-tim-viec/
http://tuoitredhdn.udn.vn/thong-bao/sinh-vien-khoi-nghiep/cuoc-thi-khoi-nghiep-da-nang-startup-runway-2017-da-goi-ten-nguoi-chien-thang-1108.html
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hoc̣ sinh, sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh đã và đang công 
tác, học tập, nghiên cứu taị 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.pdfhttp://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. 
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DUT students won IT Talent 2017 

UD students won the first prize of the 2017 
National Math Olympiad 

UD students won the first prize of the  
2017 National English Olympiad 

 

Students co-perform Rhythmic Gymnastics in the UD Olympic 
Games X-2017 

UD students won the first prize of 
 the 2017 National Russian Olympiad 

 

Assoc. Prof. Nguyen Ngoc Vu, Vice President of UD and Dr. Bui Cong Tho - 
Head of Hessen State Office (Germany) awarded WUS-HESSEN Scholarship 

   

 

UD Student Beauty Contest - 2017  
 

UD Student Green Campaign - 2017 
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Page 1 Highlights 
 

 

 
 

▪ Minister Phung Xuan Nha and the mission of the Ministry of Education and Training worked with leaders of 
Danang city on education and training development. 

 

 

▪ The University of Danang in collaboration with the Ministry of Education and Training and SHARE 
successfully organized the National Workshop on "Impact of National Qualification Framework and Regional 
Quality Assurance Standards for Higher Education Vietnam" 

▪ UD President had a meeting with Christopher Tremewan, Secretary General of the Association of Pacific Rim 
Universities (APRU). 

 
 

 
 

 

 
 

Page 2 Highlights (cont.) 
 
 

 
 

 

▪ UD awarded the title of Professor of Honor to Professor. Tran Quoc Tuan  
▪ UD awarded the title of Professor of Honor to Prof. Marc Daniel - Aix Marseille University 

▪ Professor Ngo Bao Chau - Scientific Director of the Institute for Advanced Study in Mathematics visited and 
worked at the University of Danang 

 

 
 
 

Page 3 Quality assurance and educational accreditation 
 

 

▪ University of Technology - University of Danang in the Top 3 universities of Vietnam for international accreditation 
and quality standards of universities of European Testing Organization (HCERES) 

▪ Webometrics announces rankings in July 2014, UD rises in rankings to Top 10 in Vietnam and Top 100 universities 
in Southeast Asia 

▪ UD organizes the Training Course "Guidelines for writing AUN-QA self-assessment training report version 3.0” 
 

Page 4 Training - Admissions 2017  

 

▪ The University of Danang announced the successful selection phase 1 and the additional selection of full-time 
university degree in 2017 into higher education institutions members according to the results of the National High 
School exam and study 

 

 
 

Page 5 Science and Technology 
 

 
 

 
 

▪ Conference on "Developing Science and Technology in Higher Education Institutions 2017-2025" 
▪ Conference on "Strengthening international scientific publication of Danang University" 
 

 
 

Page 6 Science and Technology (cont.) 
 

▪ UD and Danang Hi-tech Zone signed a comprehensive cooperation agreement 
▪ "Research, Development and Application of UD Smart Book for training and research" by the group from 

University of Danang won the second prize VIFOTEC Vietnam Award – 2016 
▪ Launch "Maker Space UD" for scientists, lecturers and students 
▪ UD coordinated with Hanoi University of Resources and Environment to host the annual International 

Conference on the management of coastal aquifers in Asia-Pacific - 2017  
 
 
 

Page 7 International cooperation 
 

▪ University of Danang congratulated Professor Frédérique Vidal Director of the University of Nice-Sophia 
Antipolis for his appointment to Minister of Higher Education, Research and Innovation of the French 
Government 

▪ Leaders of Danang University welcomed and worked with the University of Illinois, Springfield, USA. The 
Erasmus + Program Senior Advisor visited and worked at the University of Danang 

▪ University of Danang welcomed and worked together with Yokohama National University-Japan to strengthen 
cooperation and training cooperation. 

▪ UD was selected to host the "Voice of the Future" and "Youth Forum" under the APEC 2017 Summit in 
Danang. 

 

Page 8   International cooperation (cont.) 
 

▪ UD visited and worked at the University of Siena and the University of Évora within the framework of the 
Erasmus + 

▪ Many scholarship opportunities were offered by the Lee Kuan Yew School of Public Policy, National 
University of Singapore 

▪ Leadership Institute VN-UK attended the Global Education Conference "Going Global-2017" in the United 
Kingdom 

▪ Laotian students at the University of Danang hosted traditional Bunpimay Festival 
 

Page 9-12 News from member institutions  
 

Page 13 Students with Jobs and Startups 
 

Page 14 photo activity students  
 

Page 15 Headlines 



 

  



 

 
     
   

   
 
 
 
 
 

Lần đầu tiên, Việt Nam có 02 
chương trình đào tạo tiên tiến thuộc  
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The University of Danang welcomes APEC Danang-Vietnam 2017 

 


