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  Bổ nhiệm tân Giám đốc Đại học Đà Nẵng 

                 nhiệm kỳ 2018-2023 (trang 1) 

  Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa thăm  
   và làm việc với Đại học Đà Nẵng (trang 2) 

 

 

 

 

 

 Các trường thành viên, đơn vị trực thuộc 

    tưng bừng khai giảng năm học mới (trang 4)  

 Khánh thành nhiều công trình mới phục vụ 

                 đào tạo và nghiên cứu khoa học (trang 8 ) 

 

Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa  
chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo chủ chốt Đại học Đà Nẵng  
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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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PGS. TS. Nguyễn Ngọc Vũ được Bộ Giáo dục và Đào tạo bổ nhiệm   

chức vụ Giám đốc Đại học Đà Nẵng nhiệm kỳ 2018 - 2023 
 

 

 

 Sáng ngày 03/8/2018, PGS.TS. Nguyễn Văn Phúc - Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (Hình 
1, bên phải) đã trao Quyết định số 2689/QĐ-BGDĐT ngày 24/7/2018 bổ nhiệm PGS.TS Nguyễn 
Ngọc Vũ giữ chức vụ Giám đốc ĐHĐN nhiệm kỳ 2018-2023. Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS 
Nguyễn Ngọc Vũ trân trọng cám ơn lãnh đạo Bộ, Thành ủy và cán bộ giảng viên của ĐHĐN đã 
tin tưởng, ủng hộ và sẽ tiếp tục nỗ lực hết mình trên cương vị mới. Đại diện lãnh đạo các tỉnh, 
thành phố: Đồng chí Trần Văn Minh - Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi, TS. Hồ Kỳ Minh - Phó Chủ 
tịch UBND Thành phố Đà Nẵng, Đồng chí Võ Văn Thương, Uỷ viên Ban Thường vụ Thành ủy, 
Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng (Hình 2); nguyên Thứ trưởng Bộ GD&ĐT GS.TSKH.Bùi 
Văn Ga, nguyên lãnh đạo ĐHĐN qua các thời kỳ và lãnh đạo các cơ sở giáo đục dại học thành 
viên, đơn vị trực thuộc cũng đã tặng hoa chúc mừng. Trước đó, TS. Đặng Việt Dũng - Phó Chủ 
tịch Thường trực UBND Thành phố Đà Nẵng và TS. Nguyễn Đình Vĩnh - Giám đốc Sở GD&ĐT 
(Hình 3) cũng đến ĐHĐN tặng hoa chúc mừng tân Giám đốc ĐHĐN…Xem thêm tại đây.  
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http://www.udn.vn/posts/view/4277/58
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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,  
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  Đồng chí Trương Quang Nghĩa - Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành 
ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng thăm và làm việc với Đại học Đà Nẵng 

 

 
 

Chiều ngày 24/8, đồng chí Trương Quang Nghĩa, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư 
Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng đã dẫn đầu đoàn công tác của 
Thành ủy về thăm và làm việc với các cán bộ chủ chốt của Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN). Cùng dự có 
TS. Đặng Việt Dũng, Uỷ viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân 
dân (UBND) Thành phố Đà Nẵng và đại diện lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng của Thành ủy và 
lãnh đạo các Sở, ngành thành phố. PGS.TS. Nguyễn Ngọc Vũ - Giám đốc ĐHĐN đã báo cáo với Bí 
thư Thành ủy khái quát tình hình và những kết quả nổi bật trong thời gian qua, nêu lên định hướng 
và giải pháp sắp đến và một số đề xuất, kiến nghị với Thành phố. Phó Chủ tịch Đặng Việt Dũng, đại 
diện các Ban xây dựng Đảng và các Sở ngành cũng đã phát biểu đánh giá tốt và đóng góp nhiều ý 
kiến phát triển ĐHĐN. Kết luận Hội nghị, đồng chí Bí thư Thành ủy ghi nhận, đánh giá cao những 
kết quả mà ĐHĐN đã đạt được; Thành ủy đồng ý với những đề xuất của nhà trường và đề nghị 
ĐHĐN cần phát huy hơn nữa tiềm năng đội ngũ tri thức, cán bộ khoa học, giảng viên, nâng cao 
chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học, tham gia góp ý, phản biện các chính sách của thành phố, 
xây dựng khối đoàn kết thống nhất, tiếp tục làm tốt công tác xây dựng Đảng, tập trung đẩy nhanh 
tiến độ dự án xây dựng ĐHĐN tại Hòa Quý…(Hình 1,2). Xem thêm tại đây. Trước đó,ngày 
07/8/2018, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố Nguyễn Nho Trung đã có buổi tiếp và làm việc 
với Ban Giám đốc ĐHĐN tập trung bàn các giải pháp chỉ đạo và phối hợp đẩy nhanh dự án đầu tư 
xây dựng ĐHĐN tại Hòa Quý (Hình 3)…Xem thêm tại đây. 
 
Xem thêm tại đây 
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http://www.udn.vn/posts/view/4311/58
http://www.udn.vn/posts/view/4283/58
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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,  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ (2015-2020) của Đảng bộ Đại học Đà Nẵng  

và công bố Quyết định chuẩn y chức danh Bí thư Đảng ủy ĐHĐN  
 

 

Sáng ngày 18/9/2018, Đảng ủy Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ 

Đại hội Đảng bộ ĐHĐN lần thứ V, nhiệm kỳ 2015-2020 (Hình 2). Đến dự Hội nghị có đồng chí 
đồng chí Trần Đình Hồng - Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Ban Tuyên giáo Thành ủy và các 
đồng chí đại diện lãnh đạo Văn phòng và các Ban xây dựng Đảng, các cán bộ chủ chốt của Đảng 

bộ ĐHĐN. Đồng chí Đoàn Quang Vinh - Phó Bí thư Đảng ủy báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ và 
định hướng nhiệm vụ trọng tâm 2018-2020, nêu bật những kết quả, chỉ ra hạn chế, nguyên nhân 
và giải pháp để thực hiện Nghị quyết của Đại hội. Đồng chí Ngô Văn Dưỡng - Chủ nhiệm Uỷ ban 

Kiểm tra Đảng ủy ĐHĐN báo cáo sơ kết công tác kiểm tra của Đảng đã thực hiện đầy đủ, nghiêm 
túc đúng quy định. Đồng chí Nguyễn Ngọc Vũ - Giám đốc ĐHĐN đã phát biểu làm rõ những 
nhiệm vụ trọng tâm, tập trung kiện toàn Đảng ủy và Ban Giám đốc, bộ máy nhân sự, xây dựng 

khối đoàn kết thống nhất trong toàn ĐHĐN. Đồng chí Trần Đình Hồng - Trưởng ban Ban Tuyên 
giáo đã trao Quyết định của Thành ủy chuẩn y kết quả bầu đồng chí Nguyễn Ngọc Vũ, Giám đốc 

ĐHĐN giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy ĐHĐN nhiệm kỳ 2015-2020 (Hình 1)...Xem thêm tại đây. 
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Hội nghị tổng kết công tác năm học 2017-2018 và triển khai nhiệm vụ năm học 2018-2019 

 của các tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên và Hội Sinh viên Đại học Đà Nẵng 

Nhằm tổng kết, khen thưởng các tập thể, cá nhân xuất sắc năm học 2017-208 và triển khai phương 
hướng nhiệm vụ năm học 2018-209, các đoàn thể của ĐHĐN đã lần lượt tổ chức Hội nghị tổng kết: 

Công đoàn (24/8, Hình 3), Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên (23/9, Hình 4)… Xem thêm tại đây. 
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http://www.udn.vn/posts/view/4353/64
http://www.udn.vn/posts/view/4362/64
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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,  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Lễ Vinh danh Thủ khoa  

Đại học Đà Nẵng năm 2018  
 

 

Tối ngày 19/9/2018, tại Nhà 
hát Trưng Vương, ĐHĐN đã 
vinh danh các Thủ khoa, khen 
thưởng sinh viên xuất sắc và 
trao học bổng cho tân sinh 
viên khó khăn khóa 2018. Đến 
dự có TS. Đặng Việt Dũng - 
Phó Chủ tịch Thường trực 
UBND Thành phố, PGS.TS. 
Nguyễn Ngọc Vũ - Giám đốc 
ĐHĐN và 1.100 tân sinh viên 
(Hình bên). Xem thêm tại đây. 
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Khai giảng sau đại học và 

trao bằng Tiến sĩ, Thạc sĩ 
 

Sáng 11/8, Trường Đại học 
Sư phạm - ĐHĐN tổ chức Lễ 
trao bằng tốt nghiệp cho 123 
tân thạc sĩ, tiến sĩ và khai 
giảng, chào đón các nghiên 
cứu sinh, học viên cao học 
khóa 37. PGS.TS. Võ Văn 
Minh - Phó Hiệu trưởng nhà 
trường đã trao Bằng Tiến sĩ 
cho tân TS. Lê Xuân Văn, 
ngành hóa hữu cơ (Hình 
bên)…Xem thêm tại đây. 

 

 

 

 
 

Tưng bừng khai giảng năm học mới 2018-2019 tại tất cả các cơ sở giáo dục  

đại học thành viên, đơn vị trực thuộc của Đại học Đà Nẵng 
 
 

 

Trong không khí hân hoan vào năm học mới, các cơ sở giáo dục đai học thành viên, đơn vị trực 
thuộc đã đồng loạt tổ chức Lễ khai giảng năm học 2018-2019. Tại buổi lễ, Hiệu trưởng các 
trường đã gióng hồi trống đầu tiên khai giảng năm học mới, nhân dịp này, các trường đã khen 
thưởng, trao học bổng cho các tân sinh viên đạt điểm cao trong đợt tuyển sinh 2018 (Hình trên). 
Các doanh nghiệp, đối tác cũng đã tham dự, chúc mừng và tài trợ học bổng…Xem thêm tại đây.  
 

 

 Hình 1- Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo chủ chốt của ĐHĐN 
 Hình 2 - Bí thư Thành ủy phát biểu chỉ đạo trong buổi làm việc tại ĐHĐN 
 Hình 3- Chủ tịch Hội đòng Nhân dân Thành phố Đà Nẵng Nguyễn Nho Trung chụp ảnh lưu niệm với 
              Ban Giám đốc ĐHĐN trong buổi làm việc tại Hội đồng Nhân dân Thành phố. 

http://www.udn.vn/posts/view/4355/59
http://www.udn.vn/posts/view/4294/85
http://www.udn.vn/posts/view/4326/83
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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,  
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Đại học Đà Nẵng tăng 03 bậc, xếp thứ 06 trong Top 10 đại học hàng đầu Việt Nam  

trên Bảng xếp hạng đại học toàn cầu Webometrics (công bố tháng 7/2018) 
 
 

Kết quả này là bước thăng tiến mạnh mẽ, tiếp tục khẳng định uy tín và vị thế vững chắc của 
ĐHĐN trong top ĐH hàng đầu Việt Nam, tiếp cận với các ĐH tiên tiến trong khu vực và thế giới. 
ĐHĐN đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học, 
đổi mới công tác thông tin truyền thông, gia tăng công bố khoa học trên hệ thống ISI, SCOPUS 

và hoạt động đảm bảo chất lượng, kiểm định theo chuẩn quốc gia và quốc tế Xem thêm tại đây.  
 
 

 Hình 1- Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo chủ chốt của ĐHĐN 
 Hình 2 - Bí thư Thành ủy phát biểu chỉ đạo trong buổi làm việc tại ĐHĐN 
 Hình 3- Chủ tịch Hội đòng Nhân dân Thành phố Đà Nẵng Nguyễn Nho Trung chụp ảnh lưu niệm với 
              Ban Giám đốc ĐHĐN trong buổi làm việc tại Hội đồng Nhân dân Thành phố. 

 
 

 

Tập huấn đảm bảo chất lượng và 

kiểm định giáo dục theo Thông tư 12  
 

 

Từ ngày 8-11/7/2018, ĐHĐN tổ chức 
Khóa tập huấn cho hơn 80 cán bộ, 
giảng viên nòng cốt từ hơn 30 
trường ĐH, CĐ toàn quốc (Hình 
bên). ĐHĐN cũng đã tổ chức Hội 
thảo đánh giá kỹ năng mềm của 
người học (29/8)  và tập huấn Thông 
tư 12 cho toàn bộ cán bộ lãnh đạo, 
quản lý, chuyên viên đảm bảo chất 
lượng (20/9) tiếp tục khẳng định cam 
kết thực thi văn hóa chất lượng với 
cộng đồng... Xem thêm tại đây. 

 
ĐH 

HUTECH trở thành đại học đầu 
tiên của cả nước được ĐHĐN 
kiểm định theo Thông tư 12 

 

Đoàn đánh giá ngoài của 
Trung tâm CEA -ĐHĐN vừa 
kết thúc đợt kiểm định đối với 
Đại học Công nghệ TP.HCM 
(9/7-14/7) vinh dự là trường 
ĐH đầu tiên được kiểm định 
theo Thông tư 12 mới ban 
hành với 25 tiêu chuẩn, 111 
tiêu chí... Xem thêm tại đây. 

http://www.udn.vn/posts/view/4269/58
http://www.udn.vn/posts/view/4209/58
http://www.udn.vn/posts/view/4237/58
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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,  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Hội thảo quốc tế “Nghiên cứu phân tích 
dữ liêụ cho Đô thị tương lai” (DAFCR) 

 
 

 

 

Từ ngày 11-13/72018,  tại Viện Nghiên cứu 
và Đào tạo Việt-Anh-ĐHĐN, hơn 40 nhà 
khoa học trẻ trong đó có các GS tên tuổi 
như. GS. Alex Singleton - ĐH Liverpool, GS. 
James Ferryman - ĐH Reading (UK); GS. 
Hiroshi Motoda - ĐH Osaka (Nhật Bản), GS. 
Hồ Tú Bảo - Viện Khoa học Công nghệ tiên 
tiến Nhật Bản (JAIST), Giám đốc Viện John 
Von Neumann (JVN) đã công bố những 
nghiên cứu phân tích dữ liệu phát triển bền 
vững đô thị tại Vương quốc Anh,Việt Nam 
và ASEAN (Hình bên)… Xem thêm tại đây.  
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Hội thảo quốc tế “Từ khả năng 
đến tầm nhìn và hành động chuẩn 

bị cho giai đoạn tăng trưởng  
tiếp theo của Việt Nam”  

 

Hội thảo do ĐHĐN phối hợp với ĐH 
California tại Davis (Hoa Kỳ) diễn ra 
từ ngày 9-10/8/2018 quy tụ nhiều 
học giả, chuyên gia, giảng viên, các 
nhà sản xuất văn hóa,  nghiên cứu 
sinh trẻ từ Campuchia, Đức, Hàn 
Quốc, Hoa Kỳ và Việt Nam cùng 
đưa ra các giải pháp nhằm đẩy 
nhanh tốc độ phát triển, thúc đẩy 
phát triển kinh tế bền vững và toàn 
diện vì một Việt Nam thịnh vượng 
(Hình bên) …Xem thêm tại đây. 
 
 

 

 

Hội thảo Quốc tế về Kế toán và Tài chính (ICOAF-2018) lần thứ IV  
 

 

Ngày 7/6/2018, Trường ĐH Kinh tế-ĐHĐN đã phối hợp với Viện Tài chính toàn cầu (IGF) và các 
ĐH nước ngoài khai mạc Hội thảo tại Pullman Danang Beach Resort, công bố 85 công trình nghiên 

cứu của các nhà khoa học tên tuổi đến từ nhiều ĐH hàng đầu (Hình trên)…Xem thêm tại đây. 

http://www.udn.vn/posts/view/4226/58
http://www.udn.vn/posts/view/4291/58
http://www.udn.vn/posts/view/4157/83
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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,  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Đại học Đà Nẵng hợp tác giới 

thiệu cơ hội du học, việc làm và  

phát triển nhân lực với các đối tác 

thành phố Okayama - Nhật Bản 
 

 
 

Sáng ngày 24/9/2018, PGS.TS. 
Nguyễn Ngọc Vũ-Giám đốc ĐHĐN 
đã chủ trì buổi tiếp và ký kết MOU 
với đại diện các Tổ chức Phát triển 
Nhân lực Okayama (ODC) và Tổ 
chức Hỗ trợ Du học Nhật Bản 
(JOOSS) từ Thành phố Okayama 

(Hình bên)…Xem thêm tại đây. 

 

Phái đoàn Liên minh Nghị sĩ 
Vương quốc Anh thăm và làm 

việc với Đại học Đà Nẵng  
 

 

 

PGS.TS. Nguyễn Ngọc Vũ - 
Giám đốc ĐHĐN đã chủ trì tiếp 
Phái đoàn do Nghị sĩ Wayne 
David dẫn đầu. Phái đoàn Nghị 
sĩ Anh quốc qua buổi làm việc 
ghi nhận sẽ hỗ trợ ĐHĐN thúc 
đẩy tiến trình triển khai các dự 
án, kế hoạch hợp tác phát 
triển, đặc biệt là Viện Nghiên 
cứu và Đào tạo Việt-Anh (Hình 

bên)…Xem thêm tại đây. 

 
 

  Đại học Đà Nẵng dự Phiên họp  
Hội đồng Quản trị Trung tâm Đổi 
mới Giáo dục Công nghệ Đông 
Nam Á (SEAMEO INNOTECH) 

 

 

Từ ngày 01-04/10/2018, PGS.TS. 
Võ Trung Hùng - Trưởng ban Ban 
Khoa học Công nghệ và Môi 
trường ĐHĐN đã tham dự Phiên 
họp Hội đồng Quản trị của Trung 
tâm Đổi mới Giáo dục và Công 
nghệ Đông Nam Á (SEAMEO 
INNOTECH) tại Dili, Thủ đô Đông 
Timo với vai trò Chủ tịch Hội đồng 
Quản trị nhiệm kỳ 2017-2019 (do 
Bộ GD&ĐT Việt Nam giới thiệu và 
được Hội đồng bầu). ĐHĐN đã ký 
Thoả thuận hợp tác với ĐH Quốc 
gia Đông Timo và ĐH Dili trước sự 
chứng kiến của Thủ tướng và Bộ 
trưởng Bộ Giáo dục, Thanh niên 
và Thể thao Đông Timo (các hình 
bên). Xem thêm tại đây. 
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http://www.udn.vn/posts/view/4365/62
http://www.udn.vn/posts/view/4379/62
http://www.udn.vn/posts/view/4381/58
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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,  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Khánh thành công trình Khoa 
Y Dược thuộc Dự án đầu tư 
xây dựng ĐHĐ giai đoạn III 

 

Sáng ngày 02/10/2018, Lãnh 
đạo ĐHĐN đã chính thức 
khánh thành đưa vào khai 
thác, sử dụng tòa nhà 05 tầng  
bao gồm các hạng mục nhà 
làm việc, giảng đường, phòng 
thí nghiệm, thực hành và một 
số công trình phụ trợ với tổng 
diện tích sàn hơn 8000 m2 
phục vụ cho Khoa Y Dược 
(Hình bên). Xem thêm tại đây.  
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Khánh thành Nhà khách sinh viên 

quốc tế tại Trường ĐH Bách khoa  
 

 
 

Ngày 05/9/2018, Lãnh đạo ĐHĐN và 
Trường ĐH Bách khoa-ĐHĐN đã cắt 
băng khánh thành công trình Nhà 
khách sinh viên quốc tế có quy mô 
03 tầng.(12 phòng) với tổng diện tích 
sử dụng 900 m2 đáp ứng nhu cầu 
đào tạo, trao đổi lưu học sinh, thực 
tập sinh và các nhóm nghiên cứu, 
giảng viên thỉnh giảng có yếu tố 
nước ngoài đến học tập, nghiên cứu 
tại Trường ĐH Bách khoa-ĐHĐN 
(Hình bên)....Xem thêm tại đây. 

 

 
 

      Tòa nhà Thông minh (Smart Campus) trong khuôn viên Trường ĐH Bách khoa-ĐHĐN 
 

 

 

 

Ngày 05/9/2018, TS. Đặng Việt Dũng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố Đà Nẵng, 
PGS.TS. Nguyễn Ngọc Vũ - Giám đốc ĐHĐN và lãnh đạo, nguyên lãnh đạo nhà trường đã cắt 
băng khánh thành Tòa nhà thông minh, đa năng có quy mô 10 tầng nổi, gần 7.500 m2 sàn với tổng 
vốn đầu tư 103 tỷ đồng chào mừng năm học mới 2018-2019 (Hình trên)…Xem thêm tại đây.  
 
 

http://www.udn.vn/posts/view/4375/58
http://www.udn.vn/posts/view/4328/83
http://www.udn.vn/posts/view/4328/83
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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,  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Trường ĐH Bách khoa-ĐHĐN, Viện Công nghệ Quốc tế (DNIIT)  

và ĐH Nice Sophia Antipolis phối hợp tổ chức Cuộc thi “Smart Campus-2018” 
 
 

Trường ĐH Bách khoa - ĐHĐN và Viện Công nghệ Quốc tế (DNIIT) - ĐHĐN đã ký kết thỏa thuận 
hợp tác mở Chiến dịch “Smart Campus” nhằm mục đích triển khai các ý tưởng, sản phẩm và hoạt 
động nghiên cứu sáng tạo, phát triển các dịch vụ thông minh dựa trên các công nghệ mới (IoT 

Internet of Things) và trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence) để ứng dụng tại Trường ĐH Bách khoa-
ĐHĐN (Hình dưới). Theo đó, từ ngày 23-24/4/2018 đã diễn ra Cuộc thi “Smart Campus” quy tụ 09 

đội vào chung kết với 02 nội dung dành cho giảng viên và dành cho sinh viên...Xem thêm tại đây.  
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Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ (2015-2020) của Đảng bộ Đại học Đà Nẵng 
 

 
 

 

 Sáng ngày 04/6/2018, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã trao Quyết định số 1996/QĐ-

BGDĐT của Bộ trưởng GD&ĐT bổ nhiệm PGS.TS Nguyễn Ngọc Vũ giữ chức vụ Giám đốc 
ĐHĐN nhiệm kỳ 2018-2023. Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS Nguyễn Ngọc Vũ trân trọng cám ơn 
lãnh đạo Bộ, Thành ủy và lãnh đạo chủ chốt của ĐHĐN và toàn thể cán bộ viên chức đã tin 

tưởng, ủng hộ trong thời gian qua và sẽ tiếp tục nỗ lực hết mình trên cương vị mới Thành ủy và 
qua và thời gian qua và thời gian qua và thời gian qua và thời gian qua và thời gian qua và ộ 

ủng hộ trong thời gian toàn toàn thể toàn thể toàn thể toàn thể toàn toàn toàn thể Xem thêm tại 
đây.  

 
 

 Hình 1- Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo chủ chốt của ĐHĐN 
 Hình 2 - Bí thư Thành ủy phát biểu chỉ đạo trong buổi làm việc tại ĐHĐN 
 Hình 3- Chủ tịch Hội đòng Nhân dân Thành phố Đà Nẵng Nguyễn Nho Trung chụp ảnh lưu niệm với 
              Ban Giám đốc ĐHĐN trong buổi làm việc tại Hội đồng Nhân dân Thành phố. 

 

 

Trường ĐH Kinh tế-ĐHĐN dự Hội thảo Quốc tế về Tài chính (VICIF-2018)  

và mời ĐH Kyoto đồng tổ chức Hội thảo Quốc tế về Kế toán và Tài chính (ICOAF 2019)  
 
 

 

Từ ngày 17-25/6/2018, đoàn công tác Trường ĐH Kinh tế do PGS.TS. Nguyễn Mạnh Toàn – Hiệu 
trưởng Nhà trường dẫn đầu đã có chuyến thăm, mở rộng hợp tác với các trường ĐH hàng đầu của 
Nhật Bản như: ĐH Kyoto, ĐH Kobe...qua đó hai bên thảo luận xúc tiến các chương trình hợp tác 

trao đổi sinh viên, giảng viên, liên kết đào tạo (2+2, 3+1) và đào tạo sau đại học. Trường ĐH Kinh 
tế-ĐHĐN đã gửi lời mời ĐH Kyoto tham dự và phối hợp đồng tổ chức Hội thảo Quốc tế về Kế toán 
và Tài chính - ICOAF 2019 (Hình dưới bên trái: PGS.TS. Nguyễn Mạnh Toàn - bên trái và GS. 

Mizutani Fumitoshi - Phó Giám đốc ĐH Kobe). Từ ngày 28-29/06/2018, PGS.TS. Võ Thị Thúy Anh 
dẫn đầu đoàn công tác của Trường ĐH Kinh tế -ĐHĐN tham dự Hội thảo Quốc tế về Tài chính lần 
thứ V - VICIF 2018 tại Trường ĐH Kinh tế-Luật TP.Hồ Chí Minh (Hình dưới bên phải). Hội thảo lần 
thứ VI - VICIF 2019 sẽ tổ chức tại Trường ĐH Kinh tế-ĐHĐN...Xem thêm tại đây. 

 

http://www.udn.vn/posts/view/4055/78
http://www.udn.vn/posts/view/4145/58
http://www.udn.vn/posts/view/4145/58
http://www.udn.vn/posts/view/4254/84
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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,  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Trường ĐH Sư Phạm - ĐHĐN tổ chức  
“Hội thảo tham vấn chương trình phát triển 
các trường sư phạm để nâng cao năng lực 

đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý  
cơ sở giáo dục phổ thông (ETEP)” 

 

PGS.TS Lưu Trang - Hiệu trưởng nhà trường 
(Hình bên) cho biết ETEP sẽ tập trung nâng 
cao năng lực cho đội ngũ giáo viên, cán bộ 
quản lý cơ sở giáo dục phổ thông bằng cách tự 
học, bồi dưỡng thường xuyên, liên tục dựa trên 

hệ thống trực tuyến…Xem thêm tại đây. 
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 Sáng ngày 04/6/2018, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã trao Quyết định số 1996/QĐ-
BGDĐT của Bộ trưởng GD&ĐT bổ nhiệm PGS.TS Nguyễn Ngọc Vũ giữ chức vụ Giám đốc 
ĐHĐN nhiệm kỳ 2018-2023. Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS Nguyễn Ngọc Vũ trân trọng cám ơn 
lãnh đạo Bộ, Thành ủy và lãnh đạo chủ chốt của ĐHĐN và toàn thể cán bộ viên chức đã tin 
tưởng, ủng hộ trong thời gian qua và sẽ tiếp tục nỗ lực hết mình trên cương vị mới Thành ủy và 
qua và thời gian qua và thời gian qua và thời gian qua và thời gian qua và thời gian qua và ộ 
ủng hộ trong thời gian toàn toàn thể toàn thể toàn thể toàn thể toàn toàn toàn thể Xem thêm tại 
đây.  

 
 

 Hình 1- Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo chủ chốt của ĐHĐN 
 Hình 2 - Bí thư Thành ủy phát biểu chỉ đạo trong buổi làm việc tại ĐHĐN 

 

GS. Ngô Bảo Châu - Giám đốc khoa học Viện nghiên cứu cao cấp về Toán Việt Nam 

gặp mặt, giao lưu với giảng viên, sinh viên Khoa Toán Trường Đại học Sư phạm - ĐHĐN 
 

Trong khuôn khổ Chương trình Trường hè Toán học 2018, GS. Ngô Bảo Châu (Hình dưới) và các 
giảng viên, sinh viên đã có cuộc giao lưu về tương lai của ngành Toán học, Sư phạm Toán học và 
Cử nhân Toán ứng dụng; trao đổi về các giải pháp phát triển các ngành Toán học. Chương trình 
Trường hè Toán học 2018 diễn ra từ ngày 09-22/7/2018 với sự tham gia giảng dạy của các giảng 
viên hàng đầu về Toán và 150 sinh viên đến từ 22 trường đại học trong cả nước. Xem thêm tại đây. 

 

 

Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHĐN tổ chức khai trương Dự án Sejong (Hàn Quốc) 

và khai giảng các khóa đào tạo ngôn ngữ Tiếng Hàn tại Thành phố Đà Nẵng 
 

Chiều 13/8/2018, Trường ĐH Ngoại ngữ - ĐHĐN đã tổ chức khai giảng các lớp tiếng Hàn thuộc Dự 
án Sejong Đà Nẵng hợp tác giữa Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHĐN và Quỹ Sejong - Hàn Quốc. 
(Hình dưới bên phải). PGS.TS. Trần Hữu Phúc - Hiệu trưởng nhà trường nhấn mạnh: “Đây là nỗ lực 
của Nhà trường để sinh viên và cộng đồng tại miền Trung có cơ hội tiếp cận và nâng cao tri thức và 

năng lực về hiểu biểu văn hóa và ngôn ngữ Hàn Quốc  (Hình dưới, bên trái)…Xem thêm tại đây. 

http://www.udn.vn/posts/view/4185/85
http://www.udn.vn/posts/view/4145/58
http://www.udn.vn/posts/view/4145/58
http://www.udn.vn/posts/view/4234/85
http://www.udn.vn/posts/view/4297/86
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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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toàn thể cán bộ viên chức đã tin 
tưởng, ủng hộ trong thời gian 
qua và sẽ tiếp tục nỗ lực hết 
mình trên cương vị mới Thành 
ủy và qua và thời gian qua và 
thời gian qua và thời gian qua và 
thời gian qua và thời gian qua và 
ộ ủng hộ trong thời gian toàn 
toàn thể toàn thể toàn thể lưu 
niệm với lãnh đạo chủ chốt của 
ĐHĐN 
 Hình 2 - Bí thư Thành ủy phát biểu 
chỉ đạo trong buổi làm việc tại 
ĐHĐN 
 Hình 3- Chủ tịch Hội đòng Nhân 
dân Thành phố Đà Nẵng Nguyễn 
Nho Trung chụp ảnh lưu niệm với 
              Ban Giám đốc ĐHĐN trong 
buổi làm việc tại Hội đồng Nhân dân 
Thành phố. 

 
 
 
 

 
 

 

 Sáng ngày 04/6/2018, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã trao Quyết định số 1996/QĐ-
BGDĐT của Bộ trưởng GD&ĐT bổ nhiệm PGS.TS Nguyễn Ngọc Vũ giữ chức vụ Giám đốc 
ĐHĐN nhiệm kỳ 2018-2023. Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS Nguyễn Ngọc Vũ trân trọng cám ơn 
lãnh đạo Bộ, Thành ủy và lãnh đạo chủ chốt của ĐHĐN và toàn thể cán bộ viên chức đã tin 
tưởng, ủng hộ trong thời gian qua và sẽ tiếp tục nỗ lực hết mình trên cương vị mới Thành ủy và 
qua và thời gian qua và thời gian qua và thời gian qua và thời gian qua và thời gian qua và ộ 

ủng hộ trong thời gian toàn toàn thể toàn thể toàn thể toàn thể toàn toàn toàn thể Xem thêm tại 
đây.  

 
 

 Hình 1- Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo chủ chốt của ĐHĐN 

Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật - ĐHĐN  
ký kết thỏa thuận hợp tác “Đối tác công nghệ  

chiến lược” với Tập đoàn Vingroup 
 

Ngày 21/8 tại Hà Nội, PGS.TS. Phan Cao Thọ - Hiệu 
trưởng Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật - ĐHĐN và ông 
Nguyễn Việt Quang - Phó Chủ tịch kiêm Tổng giám 
đốc Tập đoàn Vingroup đã ký kết văn bản thỏa thuận 
hợp tác, theo đó hai bên sẽ hợp tác 04 nội dung gồm: 
(1) Vingroup tài trợ các dự án nghiên cứu KHCN (2) 
Trao đổi kinh nghiệm nghiên cứu giữa các nhà khoa 
học và sinh viên; (3) Giảng dạy và chia sẻ tri thức; (4) 
Vingroup đặt hàng nguồn nhân lực chất lượng cao 
các ngành công nghệ… Xem thêm tại đây.   
 

Phân hiệu ĐHĐN tại Kontum thăm, làm việc  

mở rộng liên kết đào tạo tại Nam Lào 
 

Từ ngày 11-13/7, PGS.TS. Đặng Văn Mỹ - 
Giám đốc Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum dẫn 
đầu đoàn công tác đã có chuyến thăm, làm 
việc tìm cơ hội mở rộng liên kết đào tạo với 
các Sở Giáo dục và Đào tạo 03 Tỉnh Se Kong, 
Attapu và Champasak (Nam Lào). Hiện có 
hơn 150 lưu học sinh Lào đang theo học 
Tiếng Việt và các chuyên ngành tại Phân hiệu 
tại Kon Tum. (Hình bên)...Xem thêm tại đây. 
 

Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin và Truyền thông ĐHĐN tổ chức Hội thảo  

khoa học  Quốc gia “Công nghệ thông tin và Ứng dụng trong các lĩnh vực” lần VII năm 2018  
 

 

Ngày 28/9, Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin (CIT) - ĐHĐN đã tổ chức thành công Hội thảo Khoa 
học Quốc gia “Công nghệ thông tin và Ứng dụng trong các lĩnh vực-Conference on Information 
Technology and its Applications - CITA” lần VII năm 2018. PGS.TS. Huỳnh Công Pháp - Hiệu trưởng  
nhà trường cho biết Ban Tổ chức đã nhận được 63 bài báo khoa học của gần 150 tác giả trên cả nước 
và tuyển chọn 40 bài đăng trên Kỷ yếu Hội thảo. Đây là sự kiện khoa học tiêu biểu, thường niên, uy tín 
tổ chức theo sáng kiến của CIT và Ban Khoa học Công nghệ và Môi trường ĐHĐN... Xem thêm tại đây 

 

http://www.udn.vn/posts/view/4145/58
http://www.udn.vn/posts/view/4145/58
http://www.udn.vn/posts/view/4312/599
http://www.udn.vn/posts/view/4232/89
http://www.udn.vn/posts/view/4368/88
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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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toàn thể cán bộ viên chức đã tin 
tưởng, ủng hộ trong thời gian 
qua và sẽ tiếp tục nỗ lực hết 
mình trên cương vị mới Thành 
ủy và qua và thời gian qua và 
thời gian qua và thời gian qua và 
thời gian qua và thời gian qua và 
ộ ủng hộ trong thời gian toàn 
toàn thể toàn thể toàn thể lưu 
niệm với lãnh đạo chủ chốt của 
ĐHĐN 
 Hình 2 - Bí thư Thành ủy phát biểu 
chỉ đạo trong buổi làm việc tại 
ĐHĐN 
 Hình 3- Chủ tịch Hội đòng Nhân 
dân Thành phố Đà Nẵng Nguyễn 
Nho Trung chụp ảnh lưu niệm với 
              Ban Giám đốc ĐHĐN trong 
buổi làm việc tại Hội đồng Nhân dân 
Thành phố. 

 
 
 

 

 
 

 

 Sáng ngày 04/6/2018, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã trao Quyết định số 1996/QĐ-
BGDĐT của Bộ trưởng GD&ĐT bổ nhiệm PGS.TS Nguyễn Ngọc Vũ giữ chức vụ Giám đốc 
ĐHĐN nhiệm kỳ 2018-2023. Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS Nguyễn Ngọc Vũ trân trọng cám ơn 
lãnh đạo Bộ, Thành ủy và lãnh đạo chủ chốt của ĐHĐN và toàn thể cán bộ viên chức đã tin 
tưởng, ủng hộ trong thời gian qua và sẽ tiếp tục nỗ lực hết mình trên cương vị mới Thành ủy và 
qua và thời gian qua và thời gian qua và thời gian qua và thời gian qua và thời gian qua và ộ.  

 
 

 Hình 1- Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo chủ chốt của ĐHĐN 
 Hình 2 - Bí thư Thành ủy phát biểu chỉ đạo trong buổi làm việc tại ĐHĐN 
 Hình 3- Chủ tịch Hội đòng Nhân dân Thành phố Đà Nẵng Nguyễn Nho Trung chụp ảnh lưu niệm với 
              Ban Giám đốc ĐHĐN trong buổi làm việc tại Hội đồng Nhân dân Thành phố. 

Khoa Y Dược Đại học Đà Nẵng  
tưng bừng khai giảng năm học 2018-2019 

 

 

Ngày 2/10, Khoa Y Dược - ĐHĐN long 
trọng tổ chức Lễ Khai giảng. Đến dự có 
PGS.TS Nguyễn Ngọc Vũ - Giám đốc 
ĐHĐN, lãnh đạo các sở, ban, ngành và các 
bệnh viện trên địa bàn thành phố (Hình 
bên). Năm học 2018-2019, Khoa tuyển sinh 
250 sinh viên, nâng tổng số sinh viên lên 
1.100 thuộc 04 chuyên ngành bậc đại học: 
gồm có: Y Đa khoa, Dược, Điều dưỡng và 
Răng hàm mặt… Xem thêm tại đây. 
 

Khoa Giáo dục Thể chất-ĐHĐN 

tham gia diễu hành trong Lễ 

khai mạc Đại hội TDTT thành 

phố Đà Nẵng lần thứ VIII 
 

 

Ngày 16/9, Tại Cung Thể thao 
Tuyên Sơn, Khoa Giáo dục Thể 
chất - ĐHĐN đã đại diện cho 
ĐHĐN tham dự và tham gia đoàn 
diễu hành chào mừng trong Lễ 
Khai mạc Đại hội TDTT Thành 
phố Đà Nẵng lần thứ VIII - 2018 
(Hình bên)… Xem thêm tại đây. 
 

Khoa Công  nghệ Thông tin và Truyền thông - ĐHĐN phối hợp với Trường Cao đẳng  

Công nghệ Thông tin - ĐHĐN tổ chức Hội thảo Công nghệ Blockchain  

và Hội thảo đổi mới đào tạo đại học trong thời kỳ hội nhập    
 

Ngày 22/06/2018, Khoa Công nghệ thông tin và Truyền thông - ĐHĐN (SICT) phối hợp với Trường 
Cao đẳng Công nghệ thông tin - ĐHĐN (CIT) tổ chức thành công “Hội thảo Blockchain - Định hướng 
và tầm nhìn chiến lược”. Trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0, Hội thảo đã thu hút sự tham gia 
của nhiều chuyên gia trong nước và quốc tế như Singapore và Nhật Bản chia sẻ về công nghệ 
Blockchain ứng dụng trong quản lý, tài chính, thanh toán và kinh doanh điện tử…Tiếp đó, ngày 16-
17/8/2018, hai trường tiếp tục phối hợp tổ chức Hội thảo quốc tế “Đổi mới đào tạo đại học trong thời kỳ 
hội nhập – PEDA FORUM 2018” thu hút nhiều chuyên gia, diễn giả đến từ các ĐH Turku (Phần Lan), 
ĐH León (Tây Ban Nha), Viện Công nghệ kỹ thuật Dublin (Ireland) (Hình dưới)…Xem thêm tại đây. 
 
Từ ngày 11-13/7, PGS.TS. Đặng Văn Mỹ - Giám đốc Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum dẫn đầu đoàn 
công tác đã có chuyến thăm, làm việc tìm cơ hội mở rộng liên kết đào tạo với các Sở Giáo dục và Đào 
tạo 03 Tỉnh Se Kong, Attapu và Champasak (Nam Lào). Hiện có hơn 150 lưu học sinh Lào đang theo 
học Tiếng Việt và các chuyên ngành tại Phân hiệu tại Kon Tum. (Hình bên)...Xem thêm tại đây. 
 

http://www.udn.vn/posts/view/4376/534
http://www.udn.vn/posts/view/4354/58
http://www.udn.vn/posts/view/4189/88


 

 
     
   

   
 
 
 
 
 

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