
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  Webometrics công bố Bảng xếp hạng tháng 7/2017, 
 Đại học Đà Nẵng nằm trong Top 10 trường đại học 
hàng đầu của Việt Nam và Top 100 trường đại học  

hàng đầu Đông Nam Á (Trang 3) 
 

Đại học Đà Nẵng phong tặng chức danh Giáo sư  
 Danh dự cho GS.Marc Daniel- ĐH Aix Marseille (Pháp)...Trang 1 

 

       Trường Đại học Bách khoa-Đại học Đà Nẵng vinh dự 
     thuộc Top 4 trường đại học đầu tiên của Việt Nam 

   được kiểm định quốc tế và đạt chuẩn chất lượng  
    trường đại học của Tổ chức Kiểm định Châu Âu 

(HCERES) (Hình bên, Trang 3). 
 

 

Hội nghị Tăng cường công bộ khoa học quốc tế ...Trang 2 

 

GS. Ngô Bảo Châu, Giám đốc khoa học Viện Nghiên cứu  
về Toán đén thăm và làm việc với Đại học Đà Nẵng...Trang 2 

 

             Việc làm & cơ hội khởi nghiệp...Trang 13 
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               Chào Năm học mới 2017-2018 

▪ Đại học Đà Nẵng công bố điểm xét tuyển  
     đại học hệ chính quy năm 2017 (Trang  5) 

▪ Tin các cơ sở giáo dục đại học thành viên  
      (Trang 10-13) 
      

▪ Đại học Đà Nẵng được chọn làm đối tác tổ chức  
     Chương trình “Tiếng nói tương lai” và “Diễn đàn 
     thanh niên” trong khuôn khổ APEC 2017 (Trang 7) 

http://www.udn.vn/posts/view/3194/58
http://www.udn.vn/posts/view/3194/58
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Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ cùng đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo  
làm việc với lãnh đạo thành phố Đà Nẵng về phát triển giáo dục và đào tạo  

 

 

Sáng 14/7, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ, Thứ trưởng Bùi Văn Ga cùng đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo 
(GD&ĐT) đã có buổi làm việc với lãnh đạo thành phố Đà Nẵng về phát triển GD&ĐT. Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn 
Xuân Anh, Chủ tịch UBND Thành phố Huỳnh Đức Thơ, Giám đốc Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN)-GS.TS.Trần Văn Nam đã tham 
dự. Tại buổi làm việc, một trong những quan tâm hàng đầu của giáo dục Đà Nẵng là xúc tiến khởi động lại dự án xây dựng 
Khu đô thị ĐHĐN, theo đó lãnh đạo thành phố đề nghị Bộ GĐ&ĐT hỗ trợ định hướng quy hoạch tổng thể, chọn phương 
thức phát triển, cách thức đầu tư, hướng dẫn thành phố và ĐHĐN làm việc với các Bộ, ngành liên quan tháo gỡ khó khăn 
lớn nhất hiện nay cần có nguồn vốn và cơ chế hoàn thành giải phóng mặt bằng để thu hút đầu tư...Xem chi tiết tại đây. 

 
 

                     (Hình 1- Toàn cảnh buổi làm việc; Hình 2- GS.TS. Phùng Xuân Nhạ, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT phát biểu tại buổi làm việc) 

 

Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) phối hợp với Bộ Giáo dục và 
Đào tạo (GD&ĐT) và Dự án SHARE tổ chức thành công 
Hội thảo Quốc gia “Tác động của Khung trình độ Quốc 
gia và Tiêu chuẩn đảm bảo chất lượng khu vực đối với 

giáo dục đại học Việt Nam” 
 

Từ ngày 30/5 đến 01/6, ĐHĐN phối hợp với Bộ GD&ĐT 
và Chương trình hỗ trợ giáo dục đại học khu vực ASEAN 
của Liên minh Châu Âu (Dự án SHARE) tổ chức Hội thảo 
Quốc gia “Tác động của Khung trình độ Quốc gia và Tiêu 
chuẩn đảm bảo chất lượng khu vực đối với giáo dục đại 
học Việt Nam” gồm 08 phiên làm việc với sự tham dự của 
141 đại biẻu là lãnh đạo giáo dục cấp cao, quản lý các 
trường đại học, 04 trung tâm kiểm định chất lượng giáo 
dục, các chuyên gia EU, ASEAN và 40 trường đại học 
Viêṭ Nam. Chủ trì hội thảo có Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Bùi 
Văn Ga và Đại sứ Bruno Angelet, Trưởng đại diện phái 
đoàn Liên minh Châu Âu tại Việt Nam. Hội thảo đã thành 
công tốt đẹp với nhiều ấn tượng của các đại biểu về 
thành phố Đà Nẵng cũng như về ĐHĐN như một đại học 
có uy tín, chất lượng hàng đầu Việt Nam. Trung tâm Kiểm 
định chất lượng giáo dục ĐHĐN cùng với 03 Trung tâm 
kiểm định trong cả nước sẽ góp phần tham gia thực thi, 
đảm bảo Khung trình độ Quốc gia Việt Nam...Xem chi tiết 
tại đây. (Hình 3- Thứ trưởng Bùi Văn Ga, Giám đốc ĐHĐN-GS.TS 

Trần Văn Nam và các đại biểu chụp ảnh tại Hội thảo) 

 

Giám đốc ĐHĐN tiếp Tổng Thư ký Hiệp hội các trường 
đại học vành đai Thái Bình Dương (Association of 

Pacific Rim Universities - APRU) Christopher Tremewan  
 
 

Sáng ngày 28/7/2017, GS.TS. Trần Văn Nam, Giám đốc 
ĐHĐN đã tiếp và làm việc với Tổng Thư ký Hiệp hội các 
trường đại học vành đai Thái Bình Dương (Association of 
Pacific Rim Universities-APRU) Christopher Tremewan, 
thảo luận về việc phối hợp tổ chức Diễn đàn Lãnh đạo các 
trường đại học các nước thành viên APEC dự kiến sẽ 
được tổ chức vào ngày 8/11 tại thành phố Đà Nẵng, nhân 
sự kiện Tuần lễ Cấp cao APEC (từ ngày 6 đến ngày 
11/11). Cuối tháng 5/2017 vừa qua, ĐHĐN cũng đã tiếp 
đón Ban Thư ký Quốc gia của Diễn đàn Hợp tác Kinh tế 
Châu Á-Thái Bình Dương (APEC) và đã được chọn làm 
đối tác tổ chức Chương trình “Voices of the Future” và 
Diễn đàn thanh niên trong khuôn khổ Tuần lễ Cấp cao 
APEC 2017 tại Đà Nẵng (Xem chi tiết tại đây). Bên cạnh 
đó, hàng trăm sinh viên cùng các giảng viên ĐHĐN sẽ hỗ 
trợ, tham gia tổ chức sự kiện APEC trong các vai trò là tình 
nguyện viên và liên lạc viên. Hai bên mong muốn và tin 
tưởng ĐHĐN sẽ trở thành thành viên của APRU trong thời 
gian đến...Xem chi tiết tại đây.  

(Hình 4 -Toàn cảnh buổi làm việc của Giám đốc ĐHĐN  
tiếp Tổng Thư ký 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/3154/58
http://www.udn.vn/posts/view/3154/58
http://www.udn.vn/posts/view/3154/58
http://www.udn.vn/posts/view/3154/58
http://www.udn.vn/posts/view/3154/58
http://www.udn.vn/posts/view/3154/58
http://www.udn.vn/posts/view/3145/62
http://www.udn.vn/posts/view/3145/62
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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Giáo sư Ngô Bảo Châu - Giám đốc Khoa học Viện Nghiên cứu 
Cao cấp về Toán, đã đến thăm và làm việc tại Đại học Đà Nẵng  

              
 

 

      Đảm nhiệm vai trò tư vấn cho Bộ GD&ĐT và Chính phủ về chiến 
lược phát triển giáo dục Việt Nam, sáng ngày 25/4/2017, GS.Ngô 
Bảo Châu, Giám đốc Khoa học Viện Nghiên cứu Cao cấp về Toán 
đã đến thăm và làm việc tại Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN). GS.Ngô Bảo 
Châu đã chia sẻ nhiều kinh nghiệm về nghiên cứu khoa học và mô 
hình quản trị đại học tiên tiến của Đại học Chicago (Hoa Kỳ). Buổi 
làm việc đã mở ra cơ hội hợp tác nghiên cứu khoa học giữa Viện 
Nghiên cứu Cao cấp về Toán và ĐHĐN, đặc biệt là nâng cao chất 
lượng đào tạo, nghiên cứu Toán học…Xem chi tiết tại đây. 

 
 

 (Hình 3- GS.Ngô Bảo Châu chụp ảnh với lãnh đạo, các nhà khoa học của ĐHĐN 
Hình 4- GS. Ngô Bảo Châu giao lưu với sinh viên tại các trường ĐH Bách khoa  
và ĐH Sư phạm: “ Sinh viên phải chuẩn bi tâm thế trở thành công dân toàn cầu”) 
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Đại học Đà Nẵng phong tặng chức danh Giáo sư  
Danh dự cho GS.Marc Daniel- ĐH Aix Marseille (Pháp) 

 

 

Sáng ngày 14/6/2017, Đại học Đà Nẵng  (ĐHĐN) đã long 
trọng tổ chức Lễ phong tặng chức danh Giáo sư Danh dự 
cho GS. Marc Daniel vì những đóng góp cho sự phát triển 
của Trường ĐH Bách Khoa-ĐHĐN nói riêng và ĐHĐN nói 
chung trong hơn 15 năm qua. Năm 2004, Giáo sư đã 
tham gia xây dựng chuyên ngành Công nghệ Thông tin và 
là người đặt nền móng xây dựng chương trình Công nghệ 
Phần mềm cho Chương trình Kỹ sư Chất lượng cao 
PFIEV tại Trường ĐH Bách khoa-ĐHĐN. Năm 2015, Giáo 
sự tiếp tục tham gia dự án Erasmus+ nhằm tăng cường 
liên kết ngành giữa  hai Trường ĐH Bách khoa-ĐHĐN và 
Đại học Aix Marselle…Xem chi tiết tại đây. 

 
 

     (Hình 1- PGS.TS. Đoàn Quang Vinh, Phó Giám đốc ĐHĐN trao  
Chứng nhận Giáo sư Danh dự cho GS. Marc Daniel, Cộng hòa Pháp) 

 

Đại học Đà Nẵng phong tặng chức danh Giáo sư  
Danh dự cho GS. TSKH. Trần Quốc Tuấn 

 

 

Sáng ngày 26/5/2017, Đại học Đà Nẵng  (ĐHĐN) long trọng 
tổ chức Lễ phong tặng chức danh Giáo sư Danh dự cho 
GS.TSKH. Trần Quốc Tuấn, Trưởng Dự án Cơ quan Năng 
lượng nguyên tử và Năng lượng thay thế, Viện quốc gia về 
năng lượng mặt trời (CEA-INES), Cộng hòa Pháp vì những 
đóng góp của Giáo sư đối với Trường ĐH Bách Khoa nói 
riêng và ĐHĐN nói chung. Giáo sư là cố vấn Chương trình 
Đào tạo Kỹ sư Chất lượng cao (PFIEV) tại Việt Nam hiện 
đang triển khai tại Trường ĐH Bách khoa-ĐHĐN đồng thời 
đã có nhiều đóng góp quan trọng trong việc phát triển đội 
ngũ giảng viên và nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu 
khoa học của Ngành Điện tại Trường …Xem chi tiết tại đây. 

 
 

    (Hình 1- GS.TS.Trần Văn Nam, Giám đốc ĐHĐN trao Chứng nhận  
              Giáo sư Danh dự cho GS. TSKH. Trần Quốc Tuấn) 
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http://www.udn.vn/posts/view/3194/58
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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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Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) tổ chức Khóa Tập huấn 
“Hướng dẫn viết báo cáo tự đánh giá chương trình 

đào tạo theo tiêu chuẩn AUN-QA phiên bản 3.0”.  
 

 

Ngày 17/6/2017, ĐHĐN đã tổ chức Khóa tập huấn 
“Hướng dẫn viết báo cáo tự đánh giá chương trình 
đào tạo (CTĐT) theo tiêu chuẩn AUN-QA phiên bản 
3.0” cho hơn 100 cán bộ, giảng viên các cơ sở giáo 
dục đại học thành viên nhằm sẵn sàng cho công tác tự 
đánh giá chất lượng các CTĐT, tiến tới đánh giá ngoài 
theo chuẩn AUN-QA vào các năm 2018 và 2019. 
Tháng 2/2017,02 Chương trình Tiên tiến Ngành Điện 
tử-Viễn thông và Ngành Hệ thống Nhúng của Trường 
ĐH Bách khoa-ĐHĐN được công nhận đạt chuẩn chất 
lượng AUN-QA với số điểm xếp thứ 2 trong TOP các 
CTĐT của khu vực Đông Nam Á…Xem chi tiết tại đây.  

 

(Hình 3 - Giám đốc ĐHĐN và các đại biểu chụp ảnh lưu niệm; 
Hình4 - Các nhóm thực hành viết báo cáo) 

 
  ....Xem chi tiết tại đây.  

(Hình 4 -Toàn cảnh buổi làm việc của Giám đốc ĐHĐN  

 

Webometrics công bố bảng xếp hạng 
tháng 7/2017, Đại học Đà Nẵng vươn 
lên Top 10 của Việt Nam và Top 100 

các trường đại học Đông Nam Á 
 

Bảng xếp hạng lần này, Webometrics 
thay đổi trọng số của mức độ hiện diện 
(Presence) giảm từ 10% xuống 5%, 
trong khi trọng số của kết quả nghiên 
cứu xuất sắc được tính dựa trên nguồn 
dữ liệu Scimago 05 năm từ 2011-2015 
(Excellence)tăng từ 30% lên 35%...Xem 
chi tiết tại đây. (Hình 2, Bảng xếp hạng của 

Webometric Top 10 đại học Việt Nam, 7/2017). 
 

 
 

Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng  
thuộc Top 4 trường đại học đầu tiên của Việt Nam 
kiểm định quốc tế và đạt chuẩn chất lượng trường 
đại học của Tổ chức Kiểm định Châu Âu (HCERES)  

 
 

Sau hơn 03 tháng kiểm tra và xét duyệt các hồ sơ 
minh chứng, Tổ chức HCERES đã kết luận công nhận 
Trường Đại học Bách khoa - ĐHĐN vinh dự  trong top 
đại học đầu tiên của Việt Nam đạt chuẩn kiểm định 
chất lượng Châu Âu cùng với 03 trường đại học khác 
gồm: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, Trường Đại 
học Xây dựng, và Trường Đại học Bách khoa - ĐHQG 
TP. Hồ Chí Minh có thời hạn 05 năm…Xem chi tiết tại 
đây…Trước đó, tháng 10/2016, Trường Đại học Bách 
khoa - ĐHĐN cũng đã tham gia kiểm định và được 
công nhận đạt chuẩn chất lượng quốc gia (Xem chi tiết 
tại đây) cùng với nhiều chương trình đào tạo đạt chuẩn 
quôc tế (CTI, AUN-QA…, Xem chi tiết tại đây). 

 

 

 

Hình 1, Đoàn đánh giá ngoài của Tổ chức HCERES, CH Pháp 
chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo Trường ĐH Bách khoa-ĐHĐN). 

Hội đồng cấp cao về đánh giá nghiên cứu và giáo dục đại học 
Pháp (HCERES) là thành viên của Hiệp hội đảm bảo chất 
lượng giáo dục đại học Châu Âu (ENQA) và Bộ tiêu chuẩn và 
Hướng dẫn về đảm bảo chất lượng (ESG) trong hệ giáo dục 
đại học Châu Âu (EHEA). 

1 

4 

2 

3 

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/3192/83
http://www.udn.vn/posts/view/2658/58
http://www.udn.vn/posts/view/2658/58
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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Đại học Đà Nẵng công bố Điểm trúng tuyển đợt 1  
năm 2017 vào các cơ sở giáo dục đại học thành 

viên theo kết quả thi THPT Quốc gia và theo học bạ 

 
 

Ngày 30/7/2017, ĐHĐN đã công bố Điểm trúng tuyển đợt 
1 năm 2017 vào các cơ sở giáo dục đại học thành viên 
theo kết quả thi THPT Quốc gia và theo học bạ, theo đó 
nhiều ngành có điểm chuẩn cao như: Công nghệ Thông 
tin (26 điểm), Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa, Công 
nghệ thực phẩm (25 điểm), Kỹ thuật Cơ điện tử (24,25 
điểm) (Trường ĐH Bách khoa-ĐHĐN); Kinh doanh Quốc 
tế (24,5 điểm), Quản trị khách sạn (23,75 điểm) (Trường 
ĐH Kinh tế-ĐHĐN); Sư phạm Toán học (24,25 điểm), Địa 
lý tự nhiên (24,00 điểm) (Trường ĐH Sư phạm-ĐHĐN); 
Ngôn ngữ Nhật (25,00 điểm), Sư phạm Tiếng Anh (24,75 
điểm) (Trường ĐH Ngoại ngữ-ĐHĐN); Y Đa Khoa (26,25 
điểm), Răng Hàm Mặt (25,50 điểm), Dược học (25,25 
điểm)  (Khoa Y Dược-ĐHĐN)... Xem chi tiết tại đây. 

 

Tân sinh viên hứng khởi xác nhận nhập học tại  
các cơ sở giáo dục đại học đại học thành viên 

 

 

Trong các ngày 4/8 và từ 10-12/8, nhiều tân sinh viên 
cùng gia đình đã có mặt tại các trường thành viên ĐHĐN 
để làm thủ tục xác nhận nhập học. Xen lẫn niềm vui, 
hứng khởi được trở thành tân sinh viên, các bạn trẻ và 
gia đình cũng hồi hộp khi sẽ bắt đầu một cuộc sống mới, 
tự lập, xa nhà với không ít thử thách. Để tạo điều kiện 
thuận lợi cho tân sinh viên đến xác nhận nhập học, các 
trường đã chuẩn bị chu đáo từ cơ sở vật chất đến đội ngũ 
hướng dẫn, tình nguyện viên luôn có mặt tại khu vực tiếp 
đón để nhận Giấy chứng nhận kết quả thi, giải đáp thắc 
mắc, hướng dẫn chuẩn bị thủ tục cần thiết cho ngày làm 
hồ sơ. Trước đó, các trường đều đã truyền thông trên 
website hướng dẫn chi tiết về quy định nhập học, đăng ký 
ký túc xá, hỗ trợ tìm nhà trọ… giúp các bạn và gia đình tự 
tin, chủ động bước vào năm học mới. Xem chi tiết tại đây. 

 

 

ĐHĐN là đại học vùng đầu tiên của Việt Nam có 100% cơ sở giáo dục đại học thành viên (04 trường đại học) kiểm định 
và được công nhận đạt chuẩn giáo dục quốc gia (10/2016), trong đó Trường Đại học Sư phạm-ĐHĐN vinh dự là trường 

đại học đầu tiên của Việt Nam kiểm định và được công nhận đạt chuẩn giáo dục quốc gia (5/2016). Tháng 6/2017, 
Trường Đại học Bách khoa-ĐHĐN trở thành một trong 04 trường đại học đầu tiên của Việt Nam đạt chuẩn kiểm định 

chất lượng quốc tế bởi Hội đồng cấp cao về đánh giá nghiên cứu và giáo dục đại học Pháp (HCERES). 
 

03 Chương trình đào tạo Kỹ sư chất lượng cao Việt-Pháp 
(PFIEV) được kiểm định tiếp tục đạt chất lượng giai đoạn 

(2017-2022)  theo  chuẩn của Ủy ban Bằng kỹ sư  
Cộng hòa Pháp (Commission des Titres d’Ingénieurs-CTI) 

 

Chương trình Sản xuất tự động 
(Programme de Production Automatisée)                                                                         
 

Chương trình Tin học công nghiệp  
(Programme  d’Informatique Industrielle) 
 

Chương trình Công nghệ phần mềm 
(Programme de Gesnie Logiciel) 

 
 

Chương trình Công nghệ phần mềm 
(Programme de Gesnie Logiciel) 

 

 

 

             02 Chương trình Tiên tiến (CTTT) được kiểm định và 
             đạt chất lượng thuộc top dẫn đầu các chương trình đào tạo 
                của các trường đại học Đông Nam Á theo chuẩn AUN-QA  

            (Asean University Network-Quality Assurance) 
 
 

                       CTTT ngành Hệ thống Nhúng 
                        (Advanced Program in Embedded Systems) 
 

                       CTTT ngành Điện tử -Viễn thông 

▪                                       (Advanced Program in Electronic  
▪                                       & Communication Engineering) 

 
 
 

 

1 2 3 

Hình 1,2,3: Sinh viên Chương trình tiên tiến ĐHBK 
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Hình 4 - Chào năm học mới 2017-2018 

http://www.udn.vn/posts/view/3292/58
http://due.udn.vn/vi-vn/tintuc/tintucchitiet/id/6682
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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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      Hội nghị Quốc gia “Phát triển khoa học công nghệ  
   trong các cơ sở giáo dục đại học giai đoạn 2017-2025” 

 
 

 

Ngày 29/7, ĐHĐN đã tham dự Hội nghị “Phát triển khoa 
học công nghệ (KH&CN) trong các cơ sở giáo dục đại học 
giai đoạn 2017-2025” tại Hà Nội do Bộ GD&ĐT phối hợp 
với Bộ KH&CN tổ chức dưới sự đồng chủ trì của Bộ 
trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ và Bộ trưởng Bộ 
KH&CN Chu Ngọc Anh. Tham dự hội nghị có Chủ nhiệm 
Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội 
Phan Xuân Dũng; đại diện Ngân hàng Thế giới Ngài 
Francisco Marmolejo và hơn 300 đại biểu là lãnh đạo, nhà 
khoa học, giảng viên của các cơ sở giáo dục đại học, Viện 
nghiên cứu, các Bộ, ngành, các doanh nghiệp quan tâm 

tới nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ. Hội nghị 
đã nghe Báo cáo kết quả khảo sát hoạt động KH&CN tại 
142 cơ sở giáo dục đại học giai đoạn 2011-2015 cho thấy 
 

        

 

khu vực các trường đại học đóng góp hơn 1/2 (50,08%) 
tổng số nhân lực KH&CN của cả nước, giai đoạn 2011-
2015, tổng số sản phẩm KH&CN của các trường đại học 
chiếm hơn 2/3 của cả nước. Phát biểu tại Hội nghị, GS.TS 
Trần Văn Nam, Giám đốc ĐHĐN (hình bên) đề xuất các 
trường đại học nên đẩy mạnh phát triển các nhóm nghiên 
cứu giảng dạy (Teaching Research Team-TRT) mà  thực 
tiễn của ĐHĐN đã khẳng định (hiện có 60 nhóm TRT đang 
hoạt động hiệu quả) và đề nghị các Bộ, ngành quan tâm, 
ủng hộ mô hình này. Nhiều giải pháp tích cực đặt ra như: 
Xây dựng tiềm lực, nguồn lực. động lực, hình thành văn 
hóa nghiên cứu trong nhà trường; Doanh nghiệp đặt hàng, 
cùng hợp tác nghiên cứu và chuyển giao công nghệ, đổi 
mới cơ chế chính sách quản lý, tài chính...Tại hội nghị này, 
Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ và Bộ trưởng Bộ 
KH&CN Chu Ngọc Anh đã ký kết Chương trình phối hợp 
giữa hai Bộ trong giai đoạn 2017-2025.Xem chi tiết tại đây. 
 
 

        

 

 Hội nghị “Tăng cường công bố khoa học quốc tế của Đại học Đà Nẵng” theo chiến lược phát triển đại học nghiên cứu 
 

Ngày 28/4/2017, Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) đã tổ chức hội nghị “Tăng cường công bố khoa học quốc tế của ĐHĐN” gồm các 
phiên toàn thể và tọa đàm dưới sự chủ trì của lãnh đạo đại học vùng, tổng biên tập một số tạp chí khoa học uy tín và các nhà 
khoa học hàng đầu trong các lĩnh vực khoa học kỹ thuật (PGS. Nguyễn Xuân Hùng, PGS. Võ Nguyễn Quốc Bảo), khoa học 
kinh tế-xã hội (TS. Nguyễn Việt Cường) cùng hơn 200 đại biểu là lãnh đạo các cơ sở giáo dục đại học thành viên, đơn vị trực 
thuộc ĐHĐN và các nhà khoa học trong và ngoài ĐHĐN. Báo cáo của ĐHĐN tại Hội nghị cho thấy, nhằm mục tiêu phát triển 
thành đại học nghiên cứu,  ĐHĐN đã ban hành Nghị quyết chuyên đề và chiến lược phát triển KH&CN giai đoạn 2015-2020, 
đề ra nhiều quyết sách thúc đẩy gia tăng công bố khoa học quốc tế trên các tạp chí uy tín thuộc danh mục ISI/SCOPUS (Năm 
học 2016-2017 có hơn 800 bài báo khoa học, trong đó có 72 bài báo trên hệ thống ISI, 6 tháng đầu năm 2017 đã có 40 bài 
nằm trong top 10 đại học có công bố quốc tế cao nhất Việt Nam… Xem chi tiết tại đây). Hội nghị là cơ hội bổ ích để các nhà 
quản lý, các nhà khoa học cùng chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm, hiến kế cho ĐHĐN xây dựng chiến lược, chính sách với các 
giải pháp hữu hiệu nhằm đẩy mạnh hơn nữa hoạt động NCKH và công bố quốc tế trong thời gian đến…Xem chi tiết tại đây. 

 
 
 

http://udn.vn/posts/view/3291/61
http://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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                  Đại học Đà Nẵng và Khu Công nghệ cao Đà Nẵng       
                  ký kết Thỏa thuận hợp tác toàn diện 

 

Nhằm xây dựng và phát triển quan hệ hợp tác chiến 
lược toàn diện về đào tạo nguồn nhân lực chất lượng 
cao, nghiên cứu-phát triển, ứng dụng-chuyển giao công 
nghệ và ươm tạo doanh nghiệp công nghệ cao giữa 
Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) và Ban Quản lý Khu Công 
nghệ cao Đà Nẵng (CNC), sáng ngày 08/8/2017, 
GS.TS. Trần Văn Nam, Giám đốc ĐHĐN và TS.Phùng 
Tấn Viết, Trưởng ban Ban Quản lý CNC đã chính thức 
ký kết thỏa thuận hợp tác là tiền đề tiến tới thành lập 03 
trung tâm gồm: Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng và 
Phát triển công nghệ, Trung tâm Đào tạo và Trung tâm 
Ươm tạo doanh nghiệp CNC... Xem chi tiết tại đây.                     

Công trình “Nghiên cứu phát triển và ứng dụng UD Smart 
Book phục vụ đào tạo và nghiên cứu” của nhóm tác giả  
Đại học Đà Nẵng đạt Giải Nhì VIFOTEC Việt Nam 2016 

 
 

Tối 16/5/2017 tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ 
thuật Việt Nam phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ 
(KH&CN) tổ chức Lễ trao tặng Giải thưởng Sáng tạo KH&CN 
Việt Nam (VIFOTEC) và Giải thưởng WIPO-2016, tại đây công 
trình nghiên cứu của nhóm tác giả Võ Trung Hùng, Trịnh Công 
Duy và Đinh Trần Trung Hiếu (Trung tâm Phát triển Phần mềm-
SDC, ĐHĐN) vinh dự được trao Giải Nhì (Tiểu ban Công nghệ 
Thông tin, Điện tử-Viễn thông không có Giải Nhất) vì những sáng 
tạo mới của sản phẩm ứng dụng KH&CN hỗ trợ giáo dục ra đời từ 
sự hợp tác giữa nhà trường (ĐHĐN) và các doanh nghiệp (Tập 

đoàn Microsoft; Tập đoàn ASUS Việt Nam)...Xem chi tiết tại đây. 

  
 
  Xem tại đây. 

 Khai trương “Không gian sáng chế” (Maker Innovation 
Space UD”) cho các nhà khoa học, giảng viên, sinh viên  

 

 

 

Chiều 11/8, Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID), Đại 
học bang Arizona (ASU) và Đại học Đà Nẵng tổ chức khai 
trương "Không gian sáng chế" (Maker Innovation Space UD) 
trong khuôn viên ĐHĐN, 41 Lê Duẩn, thành phố Đà Nẵng. 
Đây là kết quả trong khuôn khổ dự án Liên minh thúc đẩy hợp 
tác giữa các trường đại học và doanh nghiệp thông qua sáng 
tạo và đổi mới công nghệ trong thời gian 05 năm do USAID tài 
trợ với mục tiêu giúp Việt Nam hiện đại hóa hệ thống giáo dục 
trong lĩnh vực KHKT, công nghệ và toán học (STEM). Đây là 
không gian sáng chế thứ hai của Việt Nam sau không gian 
sáng chế vừa khai trương vào tháng 6/2017 tại Khu công 
nghệ cao của Thành phố Hồ Chí Minh...Xem chi tiết tại đây. 

Đại học Đà Nẵng phối hợp với Trường Đại học Tài Nguyên và Môi trường Hà Nội đăng cai tổ chức Hội nghị Quốc tế 
thường niên về quản lý các tầng chứa nước ven biển Châu Á -Thái Bình Dương năm 2017 (APCAMM 5) 

 
 

Sáng ngày 17/7/2017, Hội nghị Quốc tế thường niên về quản lý "Các tầng chứa nước ven biển Châu Á - Thái Bình Dương" 
lần thứ 5 (Asia-Pacific Coastal Aquifer Management Meeting) đã chính thức được khai mạc tại Đại học Đà Nẵng. Hội nghị 
diễn ra từ ngày 17 đến 19/7/2017 với hơn 30 báo cáo khoa học của các tác giả đến từ nhiều nước trên thế giới (Thái Lan, 
Hàn Quốc, Mỹ, Hồng Kông, Trung Quốc, Úc và Việt Nam) tập trung vào các chủ đề: Quản lý ngư trường ven biển; Khảo sát 
các bể chứa ven biển; Địa hóa và đồng vị thiết lập bờ biển; Thủy văn học; Xâm ngập mặn; Biến đổi khí hậu và mực nước 
biển dâng tại các vùng ven biển… Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Võ Tuấn Nhân phát biểu: “Hội nghị lần này là cơ 
hội của các nhà khoa học cùng hợp tác nghiên cứu đóng góp vào sự phát triển bền vững”... Xem chi tiết tại đây. 

 
 

 

http://www.udn.vn/posts/view/3317/58
http://www.udn.vn/posts/view/3104/61
http://www.giaoduc.edu.vn/khai-truong-khong-gian-sang-che-maker-space-thu-2.htm
http://www.udn.vn/posts/view/3273/58
http://www.udn.vn/posts/view/3273/58
http://www.udn.vn/posts/view/3273/58
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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   
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                        Lãnh đạo Đại học Đà Nẵng tiếp đón và làm việc                      
         Vớ            với Giám đốc cấp cao Chương trình Quốc tế 

                     và thực tập sinh Đại học Illinois, Springfield, Hoa Kỳ  
 
 

Tiếp nối chuyến thăm vào tháng 11/2016, sáng ngày 
26/6/2017, GS.Jonathan GoldbergBelle, Giám đốc cấp 
cao, Chương trình Quốc tế và Thực tập sinh Đại học 
Illinois Springfield (UIS), Hoa Kỳ đã đến thăm và làm 
việc với Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN). PGS.TS. Đoàn 
Quang Vinh, Phó Giám đốc ĐHĐN đã tiếp đoàn. Buổi 
làm việc đã mở ra nhiều cơ hội hợp tác, đặc biệt là đào 
tạo trực tuyến một số chuyên ngành như: Kinh tế, Phân 
tích dữ liệu và Khoa học Chính trị, Quản lý môi trường 
nước và Ngôn ngữ Anh… Xem chi tiết tại đây. 

 
  Xem tại đây. 

 Đại học Đà Nẵng chúc mừng Giáo sư Frédérique Vidal  
Giám đốc Đại học Nice-Sophia Antipolis được bổ nhiệm 

chức vụ Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đại học, Nghiên cứu  
và Đổi mới của Chính phủ Cộng hòa Pháp  

 

Theo thông báo của Điện Élysée ngày 17/5/2017, Giáo sư 
Frédérique Vidal, Giám đốc Đại học Nice - Sophia Antipolis 
đã chính thức được bổ nhiệm giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ 
Giáo dục Đại học, Nghiên cứu và Đổi mới của Chính phủ 
Nước Cộng hòa Pháp của Tổng thống Emmanuel Macron. 
Giám đốc ĐHĐN, GS.TS.Trần Văn Nam đã gửi thư chúc 
mừng tân Bộ trưởng Frédérique Vidal tiếp tục thành công 
trên cương vị trọng trách mới…Xem chi tiết tại đây. 

  
 
  Xem tại đây. 

Đại học Đà Nẵng được chọn làm đối tác tổ chức 
“Tiếng nói tương lai” và “Diễn đàn thanh niên” trong 
khuôn khổ Tuần lễ cấp cao APEC 2017 tại Đà Nẵng 

 

Sáng ngày 25/5/2017, Ban Thư ký Quốc gia của Diễn 
đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương 2017 
(APEC-2017) gồm đại diện Bộ Ngoại giao, Bà Trần Nam 
Bình-Chủ tịch Hội đồng Tiếng nói APEC, Ông James 
Soh, Bà Aileen Yat và đã đến thăm và làm việc với lãnh 
đạo ĐHĐN về việc tổ chức chương trình Tiếng nói 
Tương lai (Voices of the Future –VOF) và Diễn đàn 
thanh niên tại Đà Nẵng và Hội An...Xem chi tiết tại đây.                   

Tiếp đón và làm việc cùng tăng cường hợp tác liên kết 
đào tạo với Đại học Quốc gia Yokohama- Nhật Bản 

 

Ngày 13/6/2017, GS.TS. Trần Văn Nam, Giám đốc Đại học 
Đà Nẵng (ĐHĐN) đã đón tiếp các giáo sư của Đại học 
Quốc gia Yokohama, Nhật Bản (Yokohama National 
University - YNU) đến thăm và làm việc với ĐHĐN. Đến 
nay, YNU và ĐHĐN đã triển khai hợp tác đào tạo, nghiên 
cứu ở các ngành: Xây dựng, Kinh tế, Quản trị kinh doanh, 
Giáo dục học, Ngôn ngữ, Cơ khí, Cơ khí Giao thông, Điện-
Điện tử Viễn thông, Công nghệ Hóa học...Xem tiếp tại đây. 
 
Xem chi tiết tại đây. 

 

 

Cố vấn cao cấp của Chương trình Erasmus+  
đến thăm và làm việc tại Đại học Đà Nẵng 

 

Ngày 26/5/2017, GS.TS. Trần Văn Nam, Giám đốc Đại 
học Đà Nẵng (ĐHĐN) đã tiếp Bà Patricia Moreau, Cố 
vấn Cao cấp của Chương trình Erasmus+ thuộc Ủy ban 
Châu Âu đến thăm, giới thiệu các chương trình tài trợ 
của Ủy ban Châu Âu và kiểm tra tiến độ thực hiện các 
dự án Erasmus+ tại ĐHĐN. Bà Patricia Moreau  đánh 
giá cao năng lực quản lý, điều hành dự án của ĐNĐN 
và rất ấn tượng với các kết quả mà dự án đạt được tại 
ĐHĐN cũng như tại các đối tác tham gia dự án dưới sự 
điều phối của ĐHĐN…Xem chi tiết tại đây. 

http://www.udn.vn/posts/view/3222/62
http://udn.vn/posts/view/3112/58
http://www.udn.vn/posts/view/3145/62
http://www.udn.vn/posts/view/3145/62
http://www.udn.vn/posts/view/3145/62
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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  Đại học Đà Nẵng thăm và làm việc tại Đại học Siena  
   và Đại học Évora trong khuôn khổ Dự án Erasmus+ 
 
 
 

Từ ngày 22-28/6/2017, trong khuôn khổ Dự án HR4Asia 
(Strategic Human Resources Management for Southeast 
Asian Universities, Chương trình Eramus+), Đoàn công tác 
của Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) (Hình dưới) gồm có GS.TS. 
Trần Văn Nam (Giám đốc ĐHĐN, đơn vị chủ trì Dự án), 
PGS.TS. Võ Trung Hùng (Trưởng Dự án), TS. Đoàn Gia 
Dũng (Trưởng ban Ban Tổ chức Cán bộ), PGS.TS. Lê 
Thành Bắc (Chánh Văn phòng), Ông Phan Ngọc Thiết 
(Giám đốc Trung tâm Thể thao) và Đại tá Trần Đình Mười 
(Trưởng phòng PA83, Công an Thành phố Đà Nẵng) đã 
đến thăm và làm việc với các đại học Siena và Évora 
(Ý)...Xem chi tiết tại đây. 

                    

Nhiều cơ hội học bổng của Trường Chính sách công 
Lý Quang Diệu, Đại học Quốc gia Singapore dành cho 

giảng viên và sinh viên Đại học Đà Nẵng 
 

Chiều ngày 03/8/2017, GS.TS. Trần Văn Nam, Giám đốc Đại 
học Đà Nẵng (ĐHĐN) đã tiếp và làm việc với đoàn công tác 
gồm các đại diện bộ phận Đối ngoại và Marketing, Trường 
Chính sách công Lý Quang Diệu (Lee Kuan Yew School of 
Public Policy - LKY), Đại học Quốc gia Singapore (National 
University Singapore - NUS) (Hình trên). Qua buổi làm việc, 
Bà Yap Kwong Weng - Tư vấn vùng, Khu vực Đông Dương 

cho biết LKY sẽ dành nhiều cơ hội học bổng sau đại học (bao 
gồm thạc sĩ và tiến sĩ) các ngành Chính sách công, Quản trị 
công dành cho giảng viên và sinh viên ĐHĐN đồng thời đề 
xuất xây dựng chương trình liên kết đào tạo thạc sĩ 1+1 ngành 
Quản trị kinh doanh với Viện nghiên cứu và đào tạo Việt Anh - 
ĐHĐN (VN-UK)…Xem chi tiết tại đây. 

 

  
 
  Xem tại đây. 

Lãnh đạo Viện nghiên cứu và đào tạo Việt-Anh  
(VN-UK) tham dự Hội nghị Giáo dục toàn cầu  

“Going Global-2017” tại Vương quốc Anh  
 

 

 

Từ ngày 22-24/5/2017, TS.Nguyễn Thị Mỹ Hương, Phó Giám 
đốc phụ trách VN-UK (Thứ hai từ bên phải, Hình trên) đã tham 
dự “Going Global 2017” với chủ đề “Các thành phố toàn cầu: 
Kết nối nhân tài, thúc đẩy thay đổi” tại London, Vương Quốc 
Anh. Nhân dịp này, VN-UK đã làm việc với GS. Alec 
Cameron, tân Hiệu trưởng Đại học Aston, TS. Fiona Lacey, 
Phó hiệu trưởng phụ trách quốc tế của Đại học Aston và bà 
Hoàng Vân Anh, Giám đốc Chương trình Giáo dục của Hội 
đồng Anh tại Việt Nam. Hai bên đã trao đổi cơ hội đẩy mạnh 
hợp tác với vai trò của Đại học Aston sẽ là đại học chủ trì 
trong liên minh đối tác đại học Anh tham gia vào quá trình 
hình thành Đại học Việt-Anh trong thời gian đến. VN-UK cũng 
đã làm việc với tập đoàn Tate&Lyle hợp tác tìm thêm nhiều 
nguồn học bổng cho sinh viên... Xem chi tiết tại đây. 

  
 
. 

Lưu học sinh Lào tại Đại học Đà Nẵng vui đón Lễ hội 
Tết cổ truyền Bunpimay - Lào (năm Phật lịch 2560)  

 

Chiều ngày 8/4/2017 tại Quảng trường Nhà hát Trưng 
Vương, Thành phố Đà Nẵng, hàng trăm lưu học sinh Lào tại 
Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) đã tham dự vui đón Lễ hội Tết cổ 
truyền Bunpimay - Lào theo năm Phật lịch 2560, diễn ra 
trong bối cảnh hết sức đặc biệt: Hai nước Viêṭ Nam, Lào 
đang hân hoan chào mừng kỷ niêṃ 55 năm ngày thiết lâp̣ 
quan hê ̣ngoaị giao và kỷ niêṃ 40 năm ký hiêp̣ ước hữu nghi ̣
hợp tác Viêṭ - Lào. Hàng năm, ĐHĐN đã tiếp nhận và đào 
tạo hàng trăm nghiên cứu sinh, học viên cao học và lưu học 
sinh Lào theo học tại các cơ sở giáo dục đại học thành viên 
và hiện có quy mô đào tạo hơn 500 lưu học sinh Lào là minh 
chứng sinh động và rõ nét nhất cho mối quan hệ hợp tác 
hữu nghị gắn bó thủy chung Việt-Lào...Xem chi tiết tại đây. 
 

 

 

http://www.udn.vn/posts/view/3227/58
http://www.udn.vn/posts/view/3305/62
http://www.udn.vn/posts/view/3305/62
http://www.udn.vn/posts/view/3305/62
http://www.udn.vn/posts/view/3305/62
http://www.udn.vn/posts/view/3135/58
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 điểm Những thành tích mà ĐHĐN đạt được là nhờ vào sự  

 9 

Nữ sinh Trường Đại học Bách khoa - ĐHĐN  
giành Giải Nhất Chung kết cuộc thi “Phụ Nữ với các 

Dự án Kỹ thuật phục vụ cộng đồng 2017"  
 
 

 

 

Ngày 24/6, Nhóm nữ sinh Starlight đến từ Trường Đại học 
Bách khoa - ĐHĐN đã xuất sắc vượt qua 08 đội dự vòng 
chung kết để giành chiến thắng Cuộc thi “Phụ Nữ với các 
Dự án Kỹ thuật phục vụ cộng đồng năm 2016-2017 
(Women Engineering Projects In Community Service - 
WEPICS)” với đề án “Thiết bị hỗ trợ đọc và viết cho người 
khiếm thị” nhận phần thưởng 1.000 USD và gói khởi nghiệp 
trị giá 500 USD (Hình bên). WEPICS là cuộc thi do Cơ quan 
Phát triển Quốc tế của Hoa Kỳ - USAID tài trợ, Đại học 
Arizona (ASU-Hoa Kỳ), Fablab Đà Nẵng và Evergreen Labs 
đồng tổ chức nhằm phát huy vai trò phụ nữ trong lĩnh vực 
STEM (Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật và Toán học) qua 
các dự án hướng đến khởi nghiệp. Xem chi tiết tại đây. 
 
Xem tại đây. 

   

 
 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. 

  

     Sinh viên Trường Đại học Bách khoa -ĐHĐN vô địch 
          Cuộc thi lập trình theo chuẩn quốc tế ACM/ICPC  

 
 

 

 

Cuộc thi lập trình theo chuẩn quốc tế ACM/ICPC nằm trong 
khuôn khổ chương trình đồng hành “Tài năng và Cơ hội công 
nghệ thông tin 2017- IT Talent 2017” do Sở Thông tin và Truyền 
thông thành phố Đà Nẵng tổ chức gồm 23 đội tuyển đến từ 09 
trường đại học, cao đẳng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 
Nhóm 03 sinh viên Khoa Công nghệ Thông tin, Trường Đại học 
Bách khoa-ĐHĐN giành chức vô địch (Hình bên) gồm: Nguyễn 
Công Định, Nguyễn Thanh Bằng và Tăng Văn Quốc Chí mới 
chỉ là sinh viên năm thứ 2 và năm thứ 3…Xem chi tiết tại đây.  

 Hội thảo Khoa học “Địa kỹ thuật - Giải pháp và  
thực tiễn ứng dụng trong xây dựng công trình”  

 
 

 
 

Ngày 10/6/2017  Trường Đại học Bách Khoa - ĐHĐN phối 
hợp cùng với Hội Cơ học đất và Địa kỹ thuật công trình Việt 
Nam (VSSMGE) tổ chức Hội thảo khoa học “Địa kỹ thuật - 
Giải pháp và thực tiễn ứng dụng trong xây dựng công trình” 
thu hút sự tham dự của hơn 100 đại biểu các Sở, Ban, 
Ngành, doanh nghiệp tư vấn thiết kế, thi công công trình 
các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Huế và thành phố Đà 
Nẵng cùng các nhà khoa học, chuyên gia, kỹ sư, học viên 
cao học và sinh viên các trường (Hình bên) nhằm công bố 
các kết quả nghiên cứu và trao đổi kinh nghiệm bổ ích liên 
quan đến các vấn đề chuyên ngành…Xem chi tiết tại đây. 
 

   

 
 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. 

  

 

Hội nghị Sinh viên NCKH Trường Đại học Bách khoa và 
Triển lãm sản phẩm công nghệ “BK Teachshow- 2017” 

 
 

 
 

Tham dự Hội nghị có PGS.TS. Nguyễn Ngọc Vũ - Phó Giám 
đốc Đại học Đà Nẵng; PGS. TS. Võ Trung Hùng - Trưởng Ban 
Ban Khoa học Công nghệ và Môi trường; TS. Phạm Tấn Ngọc 
Thụy - Đại diện Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố 
Đà Nẵng, TS. Phùng Tấn Viết - Trưởng ban Ban Quản lý Khu 
Công nghệ cao Đà Nẵng;  GS. TS. Lê Kim Hùng - Hiệu trưởng 
Nhà trường, Ban Giám hiệu, đại diện các Phòng, Khoa; giảng 
viên, các nhà khoa học và hơn 500 sinh viên đại diện với 282 
đề tài nghiên cứu khoa học  được tuyển chọn báo cáo... 

 

“BK Techshow 2017” tiếp tục trở thành truyền thống, đặc 
trưng nổi bật của nhà trường với sự tham gia dự thi, trình 
diễn công nghệ của hơn 90 sản phẩm ứng dụng công nghệ 
và 117 Posters. Nhiều đề tài xuất phát từ thực tế sản xuất 
được thực hiện tại các doanh nghiiệp (Công ty Foster, JFE, 
Shinko Technos...) hoặc nhận được sự hỗ trợ kinh phí, linh 
kiện, thiết bị, vật tư nghiên cứu và giải thưởng (INSSEE, 
Bosch Engineering, Texas Instrument, Doosan Vina, Thaco, 
Daikin, Lọc Hoá dầu Bình Sơn...) Xem chi tiết tại đây. 
 

   

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.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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  Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng ký kết 
  Thỏa thuận hợp tác với Tổng cục Thống kê Việt Nam 
 
 
 

Sáng ngày 13/07/2017, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà 
Nẵng đã ký thỏa thuận hợp tác (Hình bên) với Tổng cục 
Thống kê Việt Nam. Tham dự buổi lễ, về phía Tổng cục 
Thống kê có TS. Nguyễn Bích Lâm - Tổng cục Trưởng Tổng 
cục Thống kê; Ông Phạm Quang Vinh - Phó Tổng cục 
Trưởng Tổng cục Thống kê; GS.TS. Trần Văn Nam - Giám 
đốc Đại học Đà Nẵng; PGS.TS. Nguyễn Mạnh Toàn - Hiệu 
Trưởng Trường Đại học Kinh tế; PGS.TS. Trần Đình Khôi 
Nguyên - Phó Hiệu trưởng nhà trường cùng các Vụ trưởng; 
Cục Trưởng Cục Thống kê các tỉnh, thành phố; đại diện các 
Phòng, Khoa, Trung tâm của Trường Đại học Kinh tế cùng 
các cơ quan báo đài. Việc ký kết hợp tác giữa hai bên sẽ đẩy 
mạnh phối hợp trao đổi thông tin, dữ liệu về thống kê kinh tế 
xã hội, phục vụ NCKH  và hoạch định chính sách đồng thời 
góp phần nâng cao chất lượng đào tạo và gia tăng cơ hội 
việc làm cho sinh viên ngành Thống kê…Xem chi tiết tại đây. 
 

… Xem tại đây. 

 
 

  

Cuộc thi Nâng cao kỹ năng quản lý tài chính cá nhân  
chào mừng kỷ niệm 30 năm đào tạo ngành Ngân hàng  

Trường Đại học Kinh tế (1987-2017).  
 
 

Cuộc thi đã thu hút gần 150 sinh viên đến từ các trường cao 
đẳng, đại học trên địa bàn thành phố Đà Nẵng như Trường 
Đại học Kinh tế-ĐHĐN, Trường Đại học Bách Khoa-ĐHĐN, 
Trường Đại học Đông Á, Trường Đại học Kiến trúc và Cao 
đẳng Công nghệ Thông tin. Vòng chung kết với 05 đội tuyển 
tham dự 04 phần thi: Khởi động, Đối kháng cá nhân, đồng 
đội và Tranh biện. Kết quả giải Nhất thuộc về Đội 
CREDIT đến từ Khoa Tài chính, Trường Đại học Kinh tế 
(gồm 03 sinh viên Nguyễn Thị Hoàng Thương, Lê Huy và 
Nguyễn Trương Quốc Anh). Xem chi tiết tại đây. 
 
 

  

Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng tiếp tục chủ trì tổ chức thành công 
Hội thảo Quốc tế về Kế toán và Tài chính (ICOAF 2017) lần thứ 3 

 
 
 

Sáng ngày 15/6/2017, Hội thảo Quốc tế về Kế toán và Tài chính (ICOAF 2017) lần thứ 3 đã chính thức khai mạc tại Olalani 
Resort & Condotel với sự tham dự của gần 200 đại biểu, các nhà khoa học, diễn giả quốc tế, đại diện lãnh đạo Đại học Đà 
Nẵng (ĐHĐN), Trường Đại học Kinh tế-ĐHĐN là đơn vị chủ trì tổ chức, các đơn vị đồng tổ chức, các nhà tài trợ và cán bộ, 
giảng viên của nhà trường. Phát biểu khai mạc, PGS.TS Nguyễn Mạnh Toàn - Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế, ĐHĐN 
đã gửi chào mừng và cảm ơn sự hỗ trợ của các đối tác đồng tổ chức, các diễn giả, nhà khoa học, các đại biểu khách mời, 
giảng viên đã đến tham dự ICOAF 2017: “ICOAF 2017 là cầu nối để các nhà nghiên cứu, các giảng viên, các học viên và 
sinh viên trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, những ý tưởng mới và kết quả nghiên cứu giá trị về khoa học Kế toán - Tài chính 
để đề ra những giải pháp cùng vượt qua thách thức…Sự kiện này là cơ hội quý giá để thúc đẩy các hoạt động nghiên cứu, 
chia sẻ tri thức từ các nhà chuyên gia, các nhà khoa học thuộc nhiều lĩnh vực đến từ nhiều quốc gia”. Hội thảo đã thành 
công tốt đẹp ghi dấu ấn trong lòng các đại biểu và khách mời quốc tế về thành phố Đà Nẵng và Trường Đại học Kinh tế-
ĐHĐN ngày càng khẳng định là điểm đến của các sự kiện khoa học uy tín trong và ngoài nước. Xem chi tiết tại đây. 
 

http://www.udn.vn/posts/view/3253/84
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://udn.vn/posts/view/3020/83
http://udn.vn/posts/view/3020/83
http://www.udn.vn/posts/view/3123/84
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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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    Trường Đại học Ngoại ngữ-ĐHĐN chủ trì tổ chức Hội thảo  
  khoa học Quốc gia “Nghiên cứu và giảng dạy bản ngữ, 

ngoại ngữ và khu vực học trong thời kỳ hội nhập”  

 
 

 

 

Tiếp nối thành công của Hội thảo Khoa học Quốc gia “nghiên 
cứu liên ngành về ngôn ngữ và giảng dạy ngôn ngữ” và Hội 
thảo Khoa học Quốc gia “nghiên cứu và giảng dạy ngoại ngữ, 
ngôn ngữ và quốc tế học tại Việt Nam”, ngày 28/7/2017 
Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng phối hợp với 
Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội, Trường 
Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế tổ chức Hội thảo Khoa học 
Quốc gia năm 2017 với chủ đề “Nghiên cứu và giảng dạy bản 
ngữ, ngoại ngữ và khu vực học trong thời kỳ hội nhập” thu hút 
gần 200 thành viên là các nhà nghiên cứu, nhà khoa học, nhà 
giáo dục, chuyên gia trong cả nước…Xem chi tiết tại đây. 
 
 

  

       Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHĐN và Hội đồng Anh  
       tại Việt Nam ký kết Thỏa thuận hợp tác đánh giá,  

      phát triển khảo thí và bồi dưỡng năng lực tiếng Anh 
 

 

 

Sáng ngày 05/7/2017, Bà Cherry Gough-Giám đốc Hội đồng 
Anh tại Việt Nam và TS.Trần Hữu Phúc-Hiệu trưởng Trường 
Đại học Ngoại ngữ-ĐHĐN (Hình dưới) đã ký kết Thỏa thuận 
hợp tác chiến lược về đánh giá, phát triển khảo thí và bồi 
dưỡng năng lực tiếng Anh giữa Trường Đại học Ngoại ngữ - 
ĐHĐN và Hội đồng Anh tại Việt Nam đưa Trường Đại học 
Ngoại ngữ trở thành địa chỉ uy tín, tin cậy hàng đầu cung cấp 
các dịch vụ khảo thí và kiểm tra đánh giá các ngoại ngữ, đặc 
biệt là tiếng Anh theo tiêu chuẩn quốc tế. Xem chi tiết tại đây. 
 
 

  

 
 

         Trường Đại học Sư phạm-ĐHĐN chủ trì tổ chức 
 Hội thảo Quốc gia Bệnh hại thực vật Việt Nam lần thứ 16  

 

 
 

 Sáng 21/7, Hội thảo Quốc gia Bệnh hại thực vật Việt Nam lần 
thứ 16 đã diễn ra tại Trường Đại học Sư phạm – ĐHĐN, thu 
hút hơn 100 nhà nghiên cứu cả nước trong lĩnh nông nghiệp 
và bảo vệ thực vật tại Việt Nam. Hội thảo năm nay lần đầu tiên 
tổ chức tại thành phố Đà Nẵng công bố 38 công trình nghiên 
cứu và chọn ra 10 công trình nghiên cứu xuất sắc để báo cáo. 
Hội thảo đac thành công tốt đẹp là dịp gặp gỡ, giao lưu của 
các cán bộ khoa học thuộc nhiều lĩnh vực…Xem chi tiết tại đây. 

 
 

   

   Hội thảo khoa học “Giải pháp bảo tồn và phát triển 

bền vững Bán đảo Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng”  
tại Trường Đại học Sư phạm-Đại học Đà Nẵng 

 
 
 

 
 

Hội thảo do Trung tâm Con người và Thiên nhiên, Trung 
tâm Bảo tồn đa dạng sinh học nước Việt Xanh và Nhóm 
nghiên cứu - giảng dạy môi trường và tài nguyên sinh vật 
Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) phối hợp tổ chức vào ngày 
28/4/2017 thu hút sự tham dự của nhiều học giả, nhà 
nghiên cứu khoa học, giảng viên và các nhà quản lý, hiệp 
hội, doanh nghiệp quan tâm đến các lĩnh vực phát triển 
bền vững gắn liền với bảo vệ môi trường. Tại Hội thảo, các 
đại biểu đã chia sẻ thông tin, đưa ra các quan điểm, tham 
luận và thảo luận về tầm quan trọng và giá trị của của hệ 
sinh thái Bán đảo Sơn Trà; đặc biệt là những giá trị nổi bật 
về đa dạng sinh học và hệ sinh thái cũng như vai trò của 
Bán đảo Sơn Trà đối với sự phát triển du lịch và kinh tế xã 
hội của thành phố Đà Nẵng, từ đó đưa ra những kiến nghị, 
hiến kế chính sách liên quan đến việc bảo tồn và phát triển  

 
Xem tại đây. 

 
 

  

 bền vững Bán đảo Sơn Trà. TS Vũ Ngọc Long - Viện Sinh 
thái học Miền Nam ví Sơn Trà như tấm áo rừng khoác lên vai 
Đà Nẵng, vì vậy nếu vai áo bị rách thì khó mà che chắn cho 
Đà Nẵng được...Hội thảo lần này là tiếng nói của các tổ chức, 
hiệp hội, giới nghiên cứu và khoa học đóng góp ý kiến, cơ sở 
khoa học và phản biện sau khi Hiệp hội Du lịch Thành phố Đà 
Nẵng gửi tâm thư lên Thủ tướng Chính phủ và các Bộ, ngành 
đề nghị xem xét lại quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch 
quốc gia trên Bán đâỏ Sơn Trà đã thu hút đông đảo sự quan 
tâm, ủng hộ của dư luận trong cả nước. Xem chi tiết tại đây 
 
 

http://www.udn.vn/posts/view/3299/86
http://www.udn.vn/posts/view/3241/86
http://udn.vn/posts/view/3279/85
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.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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 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,  của toàn thể các thầy cô giáo, CCVC và sinh viên trong ĐHĐN dưới sự lãnh đạo  
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Trường Cao đẳng Công nghệ - Đại học Đà Nẵng  
  tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động sinh viên nghiên 

cứu khoa học và các nhóm SRT năm học 2016-2017 
 
 

Ngày 19/5/2017, Trường Cao đẳng Công nghệ-Đại học 
Đà Nẵng đã tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động sinh 
viên NCKH và các nhóm SRT (Study-Research Team) 
trong năm học 2016-2017 (Hình bên). Hội nghị đã quy tụ 
194 sinh viên tham gia với 58 đề tài báo cáo trước 11 tiểu 
ban, trong đó có 107 sinh viên (chiếm 55%) là thành viên 
thuộc 24 nhóm SRT. Kết quả  đã có 11 giải Nhất, 12 giải Nhì 
và 09 đề tài đạt giải Ba được khen thưởng. Hội nghị tiếp tục 
khẳng định chủ trương đúng đắn và sáng tạo của nhà trường 
góp phần nâng cao chất lượng đào tạo và NCKH gắn với 
định hướng ứng dụng nghề nghiệp. Xem chi tiết tại đây. 

  

Phân hiệu ĐHĐN tại Kontum tổ chức Hội nghị nâng cao 
       chất lượng đào tạo theo định hướng ứng dụng 

 
 
 

 

Ngày 13/7/2017, Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum đã tổ chức 
Hội nghị “Nâng cao chất lượng đào tạo theo định hướng ứng 
dụng” (Hình bên) với sự tham dự của Đảng uỷ, Ban Giám 
hiệu các Phòng, Khoa cùng toàn thể cán bộ, giảng viên tập 
trung thảo luận về việc nâng cao chất lượng đào tạo theo 
định hướng ứng dụng để phát huy năng lực người học. Hội 
nghị lần này cung cấp thêm cơ sở khoa học và thực tiễn để 
xây dựng lộ trình, kế hoạch và giải pháp hệ thống, đồng bộ 
triển khai hiệu quả việc đổi mới các chương trình đào tạo 
theo định hướng ứng dụng theo tiêu chí nâng cao chất 
lượng, hiệu quả của công tác đào tạo, góp phần vào sự phát 

triển bền vững của Nhà trường. Xem chi tiết tại đây. 

 
Xem tại đây. 
 
 

 
 

 

Khoa Y Dược - Đại học Đà Nẵng khai trương 
Trung tâm Huấn luyện lâm sàng tại Bệnh viện Đà Nẵng 

 
 

Chiều ngày 14/04/2017, Khoa Y Dược - Đại học Đà Nẵng 
(ĐHĐN) đã chính thức khai trương và đưa vào hoạt động 
Trung tâm Huấn luyện lâm sàng tại Bệnh viện Đà Nẵng. Đến 
dự Lễ khai trương có sự hiện diện của GS.TS. Trần Văn 
Nam - Giám đốc ĐHĐN, BSCKII. Trần Ngọc Thạnh - Giám 
đốc Bệnh viện Đà Nẵng, PGS.TS.BS. Nguyễn Đăng Quốc 
Chấn - Trưởng khoa Khoa Y Dược cùng đại diện các đơn vị 
chức năng và sinh viên. GS.TS. Trần Văn Nam - Giám đốc 
ĐHĐN vui mừng và đánh giá cao những bước đi quan trọng 
của Khoa Y Dược trong công tác đào tạo đồng thời ghi nhận 
và cám ơn Bệnh viện Đà Nẵng đã hỗ trợ hiệu quả cho Khoa. 
Sự thành lập Trung tâm Huấn luyện lâm sàng của Khoa Y 
Dược tại Bệnh viện Đà Nẵng sẽ tạo cơ hội cho sinh viên 
Khoa Y Dược có được cơ sở thực hành lâm sàng chất 
lượng cao và tiếp tục khẳng định quan hệ hợp tác bền chặt 
giữa ĐHĐN và Bệnh viện Đà Nẵng… Xem chi tiết tại đây. 

          Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học  
   Đà Nẵng (CEA-UD) hoàn thành đợt khảo sát chính thức 

    phục vụ đánh giá ngoài Trường Đại học Quy Nhơn  

 
 
 

 
 

Sáng 21/4/2017, Trung tâm CEA-UD phối hợp với Trường 
Đại học Quy Nhơn đã tổ chức Bế mạc đợt khảo sát chính 
thức phục vụ đánh giá ngoài Trường Đại học Quy Nhơn 
dưới sự chủ trì của  PGS. TS. Đoàn Quang Vinh - Giám đốc 
CEA, Phó Giám đốc ĐHĐN (Trưởng đoàn) và PGS. TS. Đỗ 
Ngọc Mỹ - Hiệu trưởng nhà trường cùng đoàn đánh giá 
ngoài và đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc, các giảng 
viên và sinh viên của nhà trường. Sau 05 ngày làm việc, 
Đoàn đánh giá ngoài của CEA đã nghiên cứu hồ sơ minh 
chứng của 10 tiêu chuẩn, 61 tiêu chí, làm việc trực tiếp với 
lãnh đạo, cán bộ quản lý các Phòng, Khoa, đơn vị của Nhà 
trường, phỏng vấn trực tiếp với các nhóm đối tượng khác 
nhau và khảo sát thực tế các điều kiện cơ sở vật chất làm 
cơ sở để đưa ra báo cáo đánh giá, làm rõ những điểm mạnh 
cũng như hạn chế của nhà trường. Xem chi tiết tại đây.  

 
Xem tại đây. 

 
 

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.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://udn.vn/posts/view/3021/534
http://cea.udn.vn/Detail.aspx?id=129
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
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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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 Trường Đại học Bách khoa-Đại học Đà Nẵng tổ chức 
“Ngày Hội việc làm - DUT JOB FAIR- 2017” 

 
 
 

 Ngày 19/5/2017, Trường Đại học Bách khoa-ĐHĐN đã tổ 
chức thành công sự kiện “Ngày hội việc làm - DUT JOP 
FAIR-2017” (Hình bên) với sự đồng hành của hơn 10 tập 
đoàn, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và khu 
vực Miền Trung thu hút hơn 3.000 cựu sinh viên, sinh viên 
các trường. Đây là hoạt động thường niên nhằm nâng cao 
nhận thức, thay đổi thái độ nhận thức, bồi dưỡng và phát 
triển năng lực, huấn luyện kỹ năng mềm giúp sinh viên sẵn 
sàng cho nghề nghiệp tương lai. Xem chi tiết tại đây. 
 
 
 

  

     Tưng bừng “Ngày hội việc làm năm 2017”  
  tại Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng 

 
 

 
 

 Sáng ngày 30/6/2017, “Ngày hội việc làm lần thứ 3” đã chính 
thức khai mạc tại Trường Đại học Kinh tế- Đại học Đà Nẵng. 
với cơ hội hơn 4.000 vị trí việc làm từ cộng đồng doanh 
nghiệp. Dự lễ khai mạc (Hình bên) có bà Nguyễn Thị Thanh 
Hưng - Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội thành 
phố, PGS.TS. Nguyễn Mạnh Toàn-Hiệu trưởng Nhà trường, 
lãnh đạo các Sở, Ban, Ngành, các doanh nghiệp và hàng 
nghìn sinh viên và người lao động…Xem chi tiết tại đây.  

  

Nhiều cơ hội tuyển dụng tại “Ngày hội việc làm 2017” 
của Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng 

 
 

Ngày 14/7/2017, Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà 
Nẵng tổ chức “Ngày hội Việc làm 2017” (Hình bên) với sự 
tham gia của 32 doanh nghiệp như: Công ty Consolidated 
Independent, Khách sạn Four Points By Sheraton, Lotte Pk 
Duty Free, JellyFish Education-Chi nhánh Đà Nẵng, 
Samsung Electro-Mechanics Việt Nam, Prex Vinh, Khách 
sạn Sofia Đà Nẵng, Công ty V.B.P.O, Khu nghỉ dưỡng 
Fusion Maia Đà Nẵng, Khách sạn Novotel, Premier Han 
River, Công ty Gameloft tại Đà Nẵng…Xem chi tiết tại đây. 

 
 

  

Trường Đại học Kinh tế-ĐHĐN tổ chức thành công Cuộc thi Khởi nghiệp “Startup Runway Danang 2017” 
 

 

Ngày 19/05/2017 đã diễn ra Chung kết Cuộc thi “Startup Runway 2017” dành cho 10 nhóm sinh viên có dự án khởi nghiệp 
vượt qua nhiều vòng thi thử thách. Sân chơi khởi nghiệp do Trường Đại học Kinh tế-ĐHĐN phối hợp với Học viện Cork (Ai-
len) tổ chức trong khuôn khổ dự án do Quỹ Irish Aid (Ai-len) tài trợ đã tiếp tục thành công rực rỡ, hoàn thiện sứ mệnh truyền  
cảm hứng hích khởi nghiệp trong sinh viên để sớm làm chủ con đường khởi sự kinh doanh. Biết nắm lấy cơ hội, chấp nhận 
thử thách và sáng tạo, Nhóm C-Tek của Trường Đại học Kinh tế-ĐHĐN vớI sản phẩm ứng dụng áo khoác đa năng đã xuất 
sắc giành chiến thắng và đoạt lấy tấm vé đi Ai-len và đứng trước cơ hội quý giá sẽ được học hỏi từ những chuyên gia uy tín 
hàng đầu trong lĩnh vực khởi nghiệp tại Trung tâm ươm tạo Rubicon (Học viện Công nghệ CORK). Thành công của Startup 
Runway là quả ngọt cho những tâm huyết và nỗ lực của Trường Đại học Kinh tế - ĐHĐN đã tạo ra một môi trường học thuật 
năng động, thực tiễn, đồng thời nâng tầm mối quan hệ với các đối tác Ai-len ngày càng sâu rộng. Xem chi tiết tại đây. 

 
 

http://www.udn.vn/posts/view/3106/83
http://www.udn.vn/posts/view/3106/83
http://udn.vn/posts/view/3106/83
http://udn.vn/posts/view/3225/84
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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 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. 
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Sinh viên ĐHBK vô địch IT Talent 2017 

Sinh viên ĐH Sư phạm đạt Giải Nhất 
Olym píc Toán học toàn quốc 2017 

  Sinh viên ĐH Ngoại ngữ đạt Giải Nhất 
Olym píc  Tiếng Anh toàn quốc 2017 

Sinh viên đồng diễn Thê dục nhịp điệu 
trong Đại hội TDTT ĐHĐN lần thứ X-2017 

  Sinh viên ĐH Ngoại ngữ đạt Giải Nhất 
Olym píc  Tiếng Nga toàn quốc 2017 

PGS.TS. Nguyễn Ngọc Vũ, Phó Giám đốc ĐHĐN và TS. Bùi Công Thọ  
Trưởng Văn phòng Bang Hessen (CHLB Đức) trao học bổng WUS-HESSEN  

  Sinh viên ĐH Ngoại ngữ đạt Giải Nhất 
Hội thi Sinh viên Thanh lịch ĐHĐN 2017 

Chùm ảnh Sinh viên tình nguyện ĐHĐN 
trong Mùa hè xanh 2017 
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Trang 1   Sự kiện nổi bật 
 

 
 

 

▪ Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ cùng đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo  
   làm việc với lãnh đạo thành phố Đà Nẵng về phát triển giáo dục và đào tạo  
 

 

▪ Đại học Đà Nẵng phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo và Dự án SHARE tổ chức thành công  
   Hội thảo Quốc gia “Tác động của Khung trình độ Quốc gia và Tiêu chuẩn đảm bảo chất lượng  
   khu vực đối với giáo dục đại học Việt Nam” 
▪ Giám đốc ĐHĐN tiếp Tổng Thư ký Hiệp hội các trường đại học vành đai Thái Bình Dương 

(Association of Pacific Rim Universities - APRU) Christopher Tremewan  
 

 
 

 

 

Trang 2   Sự kiện nổi bật (tt) 
 

▪ Đại học Đà Nẵng phong tặng chức danh Giáo sư Danh dự cho GS. TSKH. Trần Quốc Tuấn 
▪ Đại học Đà Nẵng phong tặng chức danh Giáo sư Danh dự cho GS.Marc Daniel - ĐH Aix Marseille  
▪ Giáo sư Ngô Bảo Châu - Giám đốc Khoa học Viện Nghiên cứu Cao cấp về Toán đến thăm  
   và làm việc tại Đại học Đà Nẵng  

 

 

Trang 3   Đảm bảo chất lượng và kiểm định giáo dục 
 

▪ Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng thuộc Top 3 trường đại học đầu tiên của Việt Nam  
    kiểm định quốc tế và đạt chuẩn chất lượng trường đại học của Tổ chức Kiểm định Châu Âu (HCERES)  
▪ Webometrics công bố bảng xếp hạng tháng 7/2017, Đại học Đà Nẵng vươn lên Top 10 của Việt Nam  
   và Top 100 các trường đại học Đông Nam Á 
▪ Đại học Đà Nẵng tổ chức Khóa Tập huấn “Hướng dẫn viết báo cáo tự đánh giá chương trình đào tạo 

theo tiêu chuẩn AUN-QA phiên bản 3.0 
 

Trang 4   Đào tạo - Tuyển sinh 2017 

 

▪ Đại học Đà Nẵng công bố Điểm trúng tuyển đợt 1 và xét tuyển bổ sung trình độ đại học hệ chính quy 
năm 2017 vào các cơ sở giáo dục đại học thành viên theo kết quả thi THPT Quốc gia và theo học bạ 

 

 
 

Trang 5   Khoa học và Công nghệ 
 

 

▪ Hội nghị  “Phát triển khoa học công nghệ trong các cơ sở giáo dục đại học giai đoạn 2017-2025” 
▪ Hội nghị “Tăng cường công bố khoa học quốc tế của Đại học Đà Nẵng” 

 
 

Trang 5   Khoa học và Công nghệ (tt) 
 

▪ Đại học Đà Nẵng và Khu Công nghệ cao Đà Nẵng ký kết Thỏa thuận hợp tác toàn diện 
▪ Công trình “Nghiên cứu phát triển và ứng dụng UD Smart Book phục vụ đào tạo và nghiên cứu”  
   của nhóm tác giả Đại học Đà Nẵng đạt Giải Nhì Giải thưởng VIFOTEC Việt Nam - 2016 
▪ Khai trương “Không gian sáng chế” (Maker Space UD) cho các nhà khoa học, giảng viên và sinh viên  
▪ Đại học Đà Nẵng phối hợp với Trường Đại học Tài Nguyên và Môi trường Hà Nội đăng cai tổ chức  
   Hội nghị Quốc tế thường niên quản lý các tầng chứa nước ven biển Châu Á -Thái Bình Dương - 2017  

 

Trang 7   Hợp tác quốc tế 
 
 

▪ Đại học Đà Nẵng chúc mừng Giáo sư Frédérique Vidal  Giám đốc Đại học Nice-Sophia Antipolis được  
   bổ nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đại học, Nghiên cứu và Đổi mới của Chính phủ Pháp 
▪ Lãnh đạo Đại học Đà Nẵng tiếp đón, làm việc với Giám đốc cấp cao Đại học Illinois, Springfield, Hoa Kỳ  
▪ Cố vấn cao cấp của Chương trình Erasmus+ đến thăm và làm việc tại Đại học Đà Nẵng 
▪ Tiếp đón, làm việc cùng tăng cường hợp tác liên kết đào tạo với Đại học Quốc gia Yokohama-Nhật Bản 

 

▪ Đại học Đà Nẵng được chọn làm đối tác tổ chức “Tiếng nói tương lai” và “Diễn đàn thanh niên” trong 
khuôn khổ Tuần lễ cấp cao APEC 2017 tại Đà Nẵng 

 

Trang 8   Hợp tác quốc tế (tt) 
 

▪ Đại học Đà Nẵng thăm và làm việc tại Đại học Siena và Đại học Évora trong khuôn khổ Dự án Erasmus+ 
▪ Nhiều cơ hội học bổng của Trường Chính sách công Lý Quang Diệu, Đại học Quốc gia Singapore  
▪ Lãnh đạo Viện VN-UK tham dự Hội nghị Giáo dục toàn cầu “Going Global-2017” tại Vương quốc Anh  
▪ Lưu học sinh Lào tại Đại học Đà Nẵng vui đón Lễ hội Tết cổ truyền Bunpimay   
 

Trang 9-12  Tin từ các cơ sở giáo dục đại học thành viên...  
 
 

 

 

Trang 13      Sinh viên với việc làm và khởi nghiệp... 
 

Trang 14      Chùm tin ảnh hoạt động sinh viên... 
 

Trang 15      Điểm tin. 

http://www.udn.vn/posts/view/3194/58
http://www.udn.vn/posts/view/3145/62
http://www.udn.vn/posts/view/3145/62


 

 
     
   

   
 
 
 
 
 

Lần đầu tiên, Việt Nam có 02 
chương trình đào tạo tiên tiến thuộc  

 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            Copy Rights - Trung tâm Thông tin & Truyền thông ĐHĐN 

Đại học Đà Nẵng chào mừng Tuần lễ cấp cao APEC 2017 

The University of Danang welcome APEC Danang-Vietnam 2017 

 


