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 Lế Tổng kết và Trao giải Kỳ thi Sinh viên giỏi  
ĐHĐN năm 2018 (Trang 2) 

 

Ký kết Chương trình phối hợp nghiên cứu khoa học  
và chuyển giao công nghệ với tỉnh Kontum (Trang 2) 

Đăng cai Hội nghị Y sinh liên Châu Á lần thứ 4 (PAN-ASIAN)  (Trang 5) 
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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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 1 

 

Hội nghị Chủ tịch Hội đồng trường, Hiệu trưởng các cơ sở giáo dục đại học  
và trường sư phạm năm 2018: Tiếp tục nâng cao chất lượng, đổi mới để phát triển 

 
 

Sáng ngày 28/12/2018, Bộ GD&ĐT tổ chức Hội nghị Chủ tịch Hội đồng trường, Hiệu trưởng các cơ 
sở giáo dục ĐH và trường sư phạm đánh giá kết quả năm 2018 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 
năm 2019 và chuẩn bị thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục ĐH. Hội nghị 
quy tụ 560 đại biểu thuộc 245 cơ sở giáo dục ĐH trong cả nước tổ chức theo hình thức trực tuyến 
tại 3 điểm cầu: Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và Đà Nẵng. ĐHĐN đăng cai điểm cầu các trường khu vực 
miền Trung - Tây Nguyên. Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Lê Hải An chủ trì Hội nghị…Xem chi tiết tại đây.  
 

PGS.TS. Nguyễn Ngọc Vũ - Giám đốc ĐHĐN  
đồng chủ trì điểm cầu tại ĐHĐN 

 

  Đại học Đà Nẵng đăng cai điểm 
cầu trực tuyến Hội nghị sơ kết 03 
năm thực hiện Đề án Tăng cường 
giáo dục lý tưởng cách mạng, 
đạo đức, lối sống cho thanh, 
thiếu niên và nhi đồng  
 

Sáng ngày 27/12, Bộ GD&ĐT phối 
hợp với Trung ương Đoàn tổ chức 
Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện 
Quyết định số 1501/QĐ-TTg của 
Thủ tướng phê duyệt đề án “Tăng 
cường giáo dục lý tưởng cách 
mạng, đạo đức, lối sống cho thanh 
niên, thiếu niên và nhi đồng giai 
đoạn 2015-2020”. Hội nghị tổ chức 
trực tuyến tại 03 điểm cầu: ĐH 
Bách khoa Hà Nội, ĐH Hồng Bàng 
TP. Hồ Chí Minh và ĐHĐN...Giám 
đốc ĐHĐN đồng chủ trì điểm cầu tại 
ĐHĐN...Xem chi tiết tại đây. 

http://www.udn.vn/posts/view/4551/58
http://www.udn.vn/posts/view/4550/58
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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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Đại học Đà Nẵng và Uỷ ban Nhân dân tỉnh Kon Tum ký kết Chương trình phối hợp  
về nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và đào tạo nhân lực  

 

 

Ngày 15/12/2018 đã diễn ra “Lễ ký kết Chương trình phối hợp về nghiên cứu khoa học, chuyển 
giao công nghệ và đào tạo nhân lực giữa ĐHĐN và UBND tỉnh Kon Tum”. Về phía tỉnh Kon Tum 
có đồng chí Nguyễn Văn Hùng - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ 
tịch HĐND tỉnh, đồng chí Nguyễn Hữu Tháp - Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các 
sở, ngành có liên quan. Về phía ĐHĐN có PGS.TS. Nguyễn Ngọc Vũ - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc 
ĐHĐN, PGS.TS. Đặng Văn Mỹ - Giám đốc Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum …Xem chi tiết tại đây.  
 

PGS.TS. Nguyễn Ngọc Vũ - Giám đốc ĐHĐN  
đồng chủ trì điểm cầu tại ĐHĐN 

 

Trường ĐH Công nghệ Nagaoka trao Bằng “Tiến sĩ Danh dự” cho Giáo sư Trần Văn Nam  
Chủ tịch Hội hữu nghị Việt-Nhật Thành phố Đà Nẵng, nguyên Giám đốc ĐHĐN 

 
 

Ngày 04/10/2018, Hội đồng Giáo sư và Hội đồng Khoa học Trường ĐH Công nghệ Nagaoka 
(NUT) - Nhật Bản đã trao Bằng “Tiến sĩ Danh dự” cho GS.TS. Trần Văn Nam vì những đóng góp 
cho thành công của NUT và góp phần phát triển quan hệ hợp tác giữa ĐHĐN và NUT trong gần 
15 năm qua. Đây là lần thứ hai GS.TS. Trần Văn Nam được một trường ĐH danh tiếng của Nhật 
Bản vinh danh cao quý sau lần đầu tiên (tháng 9/2014) vinh dự (là người Việt đầu tiên) được của 

ĐH Quốc gia Yokohama - Nhật Bản trao Bằng “Tiến sĩ Danh dự”... Xem chi tiết tại đây.  

http://www.kontum.udn.vn/?act=detail-news&idnews=275&link=dai-hoc-da-nang-va-uy-ban-nhan-dan-tinh-kon-tum-ky-ket-chuong-trinh-phoi-hop-ve-nghien-cuu-khoa-hoc-chuyen-giao-cong-nghe-va-dao-tao-nhan-luc


 
 

 

                 THE UNIVERSITY OF DANANG 

          Bản tin - Newsletter No4-2018                                    Tổ chức nhân sự 
 

 

 
 
 
 

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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Giám đốc ĐHĐN bổ nhiệm Phó Hiệu trường ĐH Bách khoa, ĐH Sư phạm Kỹ thuật-ĐHĐN 
 

 

Sáng ngày 12/10, Giám đốc ĐHĐN (hình trên bên trái, ngoài cùng bên phải) đã trao Quyết định bổ 
nhiệm Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Bách khoa nhiệm kỳ 2017-2022 đối với PGS.TS. Nguyễn Hữu 
Hiếu - Trưởng khoa Điện (hình trên bên trái, ngoài cùng bên trái), bổ nhiệm lại Phó Hiệu trưởng 
Trường ĐH Bách khoa đối với PGS.TS. Lê Thị Kim Oanh (hình trên bên trái chính giữa)... Tiếp đó, 
sáng ngày 10/12/2018, Giám đốc ĐHĐN đã trao Quyết định điều động bổ nhiệm PGS.TS. Võ 
Trung Hùng - Trưởng ban Ban KHCN ĐHĐN (hình trên bên phải, ngoài cùng bên trái) giữ chức vụ 
Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật nhiệm kỳ 2017-2022...Xem chi tiết tại đây.  

 
 

 

Hội nghị đại biểu cán bộ, công chức, viên chức Đại học Đà Nẵng năm 2018:  
Đoàn kết, thống nhất hướng đến mục tiêu chung 

 

 

Sáng ngày 13/12/2018, tại Hội trường ĐHĐN, 197 đại biểu đại diện cho 2.329 cán bộ công chức, 
viên chức và người lao động (CBCCVC) ĐHĐN đã tham dự Hội nghị đại biểu CBCCVC ĐHĐN 
năm học 2018-2019. Đoàn Chủ tịch Hội nghị gồm có: PGS.TS. Nguyễn Ngọc Vũ - Bí thư Đảng ủy, 
Giám đốc ĐHĐN; TS. Nguyễn Đức Hùng - Chủ tịch Công đoàn ĐHĐN; ThS. Trần Thị Phương Anh 
– Giảng viên Khoa Xây dựng Cầu đường, Trường ĐH Bách khoa. Hội nghị đã thảo luận, thống 
nhất quyết nghị thông qua Báo cáo tổng kết công tác giai đoạn 2016-2018 và phương hướng, 
nhiệm vụ công tác giai đoạn 2018-2020, báo cáo tài chính và báo cáo của Ban Thanh tra Nhân 
dân. Giám đốc ĐHĐN và Công đoàn ĐHĐN sẽ trực tiếp chỉ đạo, giám sát thực hiện Nghị quyết và 
các chỉ tiêu, phương hướng nhiệm vụ công tác giai đoạn 2018-2020... Xem chi tiết tại đây.  
 

http://www.udn.vn/posts/view/4533/599
http://www.udn.vn/posts/view/4447/64
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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,  
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Công nhận đạt chất lượng 04 chương trình đào tạo và tiếp tục kiểm định đánh giá ngoài  
04 chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn chất lượng khu vực Đông Nam Á (AUN-QA) 

 

       

Từ ngày 09-11/10/2018, Đoàn đánh giá ngoài do PGS.TS. Nantana Gajaseni - Chủ tịch Hội đồng 
đảm bảo chất lượng mạng lưới các trường ĐH khu vực Đông Nam Á (AUN) (thứ 6 từ phải qua) đã 
trao chứng nhận đạt chất lượng theo chuẩn AUN-QA cho 04 Chương trình đào tạo (Trường ĐH 
Bách khoa-ĐHĐN) gồm: Điện-Điện tử, Điện tử-Viễn thông, Công nghệ Thông tin, Kỹ thuật Dầu 
khí; Triển khai đánh giá ngoài 04 CTĐT: Kinh tế xây dựng, Kiến trúc, Kỹ thuật Xây dựng công trình 
giao thông (Trường ĐH Bách khoa-ĐHĐN) và Sư phạm Vật lý (Trường ĐH Sư phạm-ĐHĐN). Kết 
quả này tiếp tục khẳng định, nâng cao uy tín, chất lượng quốc tế của ĐHĐN…Xem chi tiết tại đây. 
 

 
 

 

Lần thứ hai liên tiếp ĐHĐN  
vinh dự thuộc top 500 ĐH tốt 

nhất Châu Á theo QS Asia 2019 
 
 

Theo Bảng xếp hạng của Tổ 
chức Quacquarelli Symonds - 
Vương quốc Anh công bố tháng 
10/2018, ĐHĐN vinh dự lần thứ 
hai liên tiếp nằm trong nhóm 07 
ĐH hàng đầu Việt Nam thuộc 
Top 451-500 ĐH tốt nhất Châu 
Á. Trước đó, ĐHĐN đã được 
xếp thứ 02/67 trường ĐH Việt 
Nam theo Bảng xếp hạng ĐH 
thế giới uniRank của Tổ chức 
4icu (công bố tháng 8/2018, 
tăng 02 bậc so với năm 2017) 
và xếp thứ 06 trong top 10 ĐH 
Việt Nam theo Bảng xếp hạng 
ĐH Webometrics (công bố tháng 
7/2018, tăng 03 bậc so với năm 
2017)...Xem chi tiết tại đây.  
 

http://dut.udn.vn/Tintuc/Tintuc/id/2507
http://www.udn.vn/posts/view/4432/58


 
 

 

                 THE UNIVERSITY OF DANANG 

          Bản tin - Newsletter No4-2018                        Khoa học và Công nghệ 
 

 

 
 
 
 

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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   Hội nghị khoc học Y sinh liên Châu Á lần thứ 4 (4th Pan-Asian Biomedical science conference) 
 
 

Với chủ đề “Y sinh học trong thế kỷ 21: Tầm nhìn Châu Á-Thái Bình Dương, Hội nghị quy tụ gần 

300 nhà khoa học, chuyên gia công bố nhiều kết quả nghiên cứu mới, có giá trị; kết nối khoa học 
và giáo dục nhằm nâng cao nhận thức và thúc đẩy ứng dụng y sinh học góp phần chăm sóc sức 
khỏe, lâm sàng trong bối cảnh cách mạng di truyền học thế giới. Tại sự kiện này, Khoa Y Dược và 
Viện Nghiên cứu Đào tạo Việt-Anh thuộc ĐHĐN là hai đại diện của Việt Nam ký kết MOU hợp tác 
đào tạo và NCKH trong Liên minh Y sinh học Châu Á giai đoạn 2018-2024…Xem chi tiết tại đây.  
 

 

Đại học Đà Nẵng có nhiều nhà khoa học, giảng viên được Thành phố Đà Nẵng khen thưởng 
vì thành tích xuất sắc trong hoạt động khoa học công nghệ năm 2018  

 
 

Sáng ngày 10/11/2018, UBND thành phố Đà Nẵng đã long trọng tổ chức Lễ khen thưởng các cá 
nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động khoa học và công nghệ (KH&CN) năm 2018. ĐHĐN 
vinh dự có 01 nữ giảng viên (có 02 giải pháp hữu ích được Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ KH&CN cấp 
văn bằng bảo hộ) và 51 tác giả, nhóm tác giả có nhiều nhà khoa học, giảng viên được thành phố 
khen thưởng, ghi nhận đánh giá cao vì có các công trình, kết quả nghiên cứu có giá trị được công 
bố trên các tạp chí khoa học quốc tế uy tín thuộc danh mục ISI, SCOPUS...Xem chi tiết tại đây.  
 

http://www.udn.vn/posts/view/4521/58
http://www.udn.vn/posts/view/4484/58
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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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Giám đốc Đại học Đà Nẵng 
tiếp và làm việc với  

Giám đốc Tổ chức Đại học 
Pháp ngữ - AUF khu vực 
Châu Á-Thái Bình Dương 

 
 

Ngày 5/12/2018, PGS.TS. 
Nguyễn Ngọc Vũ - Giám 
đốc ĐHĐN đã chủ trì buổi 
tiếp và làm việc với Bà 
Ouidad Tebba - Giám đốc 
Tổ chức ĐH Pháp ngữ - 
AUF khu vực Châu Á-Thái 
Bình Dương nhằm tiếp tục 
thúc đẩy hợp tác giữa hai 
bên trong giai đoạn 
mới ...Xem chi tiết tại đây.  
 

 

ĐH Đà Nẵng và ĐH Nakhon 
Phanom, Thái Lan ký kết gia 

hạn Thỏa thuận hợp tác  
 

 

Ngày 30/10/2018, ĐHĐN và ĐH 
Nakhon Phanom (NPU), Thái 
Lan đã ký kết gia hạn Thỏa 
thuận hợp tác tiếp tục nâng tầm 
hiệu quả hợp tác nhằm hiện thực 
hóa nhu cầu vì lợi ích chung. 
Tham dự Lễ ký kết có PGS.TS. 
Phattanaphong Wanchanthuek-
Chủ tịch NPU và PGS. TS. 
Nguyễn Ngọc Vũ - Giám đốc 
ĐHĐN…Xem chi tiết tại đây.  

 
 

Lãnh đạo Đại học Đà Nẵng thăm và chúc mừng Tổng Lãnh sự quán Lào tại Đà Nẵng  
nhân dịp kỷ niệm 43 năm Quốc khánh Nước CHDCND Lào (2/12/1975-2/12/2018) 

 
 

Ngày 30/11/2018, nhân kỷ niệm Quốc khánh Lào, PGS.TS Ngô Văn Dưỡng-Phó Giám đốc ĐHĐN 
(thứ 4 từ trái qua) dẫn đầu đoàn đến thăm và chúc mừng Tổng Lãnh sự Lào tại Đà Nẵng. Đón tiếp 
đoàn có đồng chí Viengxay Phommachanh - Tổng lãnh sự Lào tại Đà Nẵng...Xem chi tiết tại đây. 

http://www.udn.vn/posts/view/4523/58
http://www.udn.vn/posts/view/4452/78
http://www.udn.vn/posts/view/4512/78
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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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Khánh thành đưa vào sử dụng Ký túc xá sinh viên quốc tế tại Trường ĐH Kinh tế-ĐHĐN  
 
 

Ngày 20/11/2018, ĐHĐN long trọng khánh thành (Hình trên, bên trái) Ký túc xá sinh viên quốc tế 
tại Trường ĐH Kinh tế-ĐHĐN. Dự án được đầu tư từ nguồn ngân sách của hai Chính phủ Việt 
Nam và Lào nhằm hỗ trợ cải thiện, nâng cao chất lượng phục vụ lưu học sinh quốc tế tại ĐHĐN 
(hiện có hơn 600 lưu học sinh, thực tập sinh quốc tế trong đó có hơn 500 lưu học sinh Lào). Ký túc 
xá gồm campus 05 tầng với 36 phòng ở khép kín, đầy đủ tiện nghi, hiện đại, có khu nhà ăn, căn tin 
sạch sẽ, đạt chuẩn quốc tế đủ khả năng đáp ứng nhu cầu lưu trú, sinh hoạt và học tập cho hơn 
200 lưu học sinh. Việc đầu tư công trình thể hiện chiến lược tăng cường quốc tế hóa giáo dục ĐH, 
qua đó sẽ thu hút ngày càng nhiều lưu học sinh tế đến học tập tại ĐHĐN...Xem chi tiết tại đây. 
 
…Xem chi tiết tại đây.  
 

http://www.udn.vn/posts/view/4497/84
http://www.udn.vn/posts/view/4145/58
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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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Sinh viên ĐHĐN đạt nhiều thành tích xuất sắc trong các cuộc thi, sân chơi học thuật và NCKH 
 
 

Liên tiếp tin vui đến với ĐHĐN: 03 giải Nhì, 03 giải Ba Giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học 
cuả Bộ Giáo dục và Đào tạo (hình 1); Giải Nhì Olympic Tin học Toàn quốc và Giải Ba lập trình 
quốc tế Châu Á ACM/ICPC (hình 2); Giải Nhất Olympic Tiếng Anh chuyên Toàn quốc (hình 3) ; 
Giải Nhì (không có giải Nhất) lĩnh vực kinh tế Giải thưởng Eureka lần thứ 20 (Thành đoàn Thành 
phố Hồ Chí Minh) (hình 4)… Thành tích xuất sắc của sinh viên ĐHĐN tiếp tục khẳng định uy tín, 
chất lượng đào tạo được nâng cao, góp phần quảng bá hình ảnh, học hiệu ĐHĐN...Xem tại đây. 
Xem chi tiết tại đây.  
 

Đoàn đại biểu Hội sinh viên Đại học Đà Nẵng: 
Bản lĩnh, sáng tạo, tình nguyện, hội nhập tại 
Đại hội Hội sinh viên Toàn quốc lần thứ X  

 
 

Từ ngày 9-11/12/2018, Đoàn đại biểu ĐHĐN do 
TS. Dương Minh Quân, Chủ tịch Hội Sinh viên 
và 16 cán bộ Hội, sinh viên tiêu biểu (hình 5) 
tham dự Đại hội Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ 
IX tại Thủ đô Hà Nội…Xem chi tiết tại đây. 

Trao nhiều học bổng thiết thực cho sinh viên 
 
 

Công ty cổ phần JESCO ASIA (Nhật Bản) vừa 
trao 25 suất học bổng tổng trị giá 100.000.000đ 
cho sinh viên ĐHĐN…Xem chi tiết tại đây. Trước 
đó ngày 03/12, Liên đoàn Kinh tế Nhật Bản và 
Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật bản tại Việt Nam 
(JCCI) đã trao 20 suất học bổng cho sinh viên 
(300 USD/suất) (hình 6)… Xem chi tiết tại đây. 
 

1 2 

3 4 

5 6 

http://www.udn.vn/posts/view/4524/58
http://www.udn.vn/posts/view/4145/58
http://tuoitredhdn.udn.vn/thong-bao/hoat-dong-noi-bat/doan-dai-bieu-hoi-sinh-vien-dai-hoc-da-nang-ban-linh-sang-tao-tinh-nguyen-hoi-nhap-tai-dai-hoi-hoi-sinh-vien-toan-quoc-lan-thu-x-1362.html
http://www.udn.vn/posts/view/4145/58
http://www.udn.vn/posts/view/3715/65
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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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Trường ĐH Bách khoa - ĐHĐN chủ trì tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế (ISAT-17):  
Đổi mới Công nghệ vì một tương lai phát triển bền vững 

 

 

Sáng ngày 14/11/2018, Trường ĐH Bách khoa - ĐHĐN phối hợp với Tập đoàn Foster Việt Nam, 
Trường ĐH Kogakuin (Nhật Bản), Trường ĐH Kỹ thuật Nam Đài Loan (STUST) và Trường ĐH 
Philippines tổ chức: “Hội thảo Quốc tế về Công nghệ tiên tiến lần thứ 17 (ISAT17). Tham dự Hội 
thảo có GS. Mitsunobu Sato - Hiệu trưởng Trường ĐH Kogakuin Nhật Bản; GS. Deng-Maw Lu - 
Hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học Công nghệ Đài Loan; GS. Fernando C.Sanchez - Hiệu trưởng 
Trường ĐH Philippines; Ông Miura Hikori - Chủ tịch Tập đoàn Foster Việt Nam; PGS.TS Đoàn 
Quang Vinh -Hiệu trưởng Trường ĐH Bách khoa, ĐHĐN…Xem chi tiết tại đây.  
 

 
 

Trường Đại học Kinh tế - ĐHĐN ký kết  
thỏa thuận hợp tác với Trường Logistics  

ĐH Quốc gia Incheon, Hàn Quốc  
 

 
 

Từ ngày 14 - 17/12/2018, tại Hàn Quốc, PGS.TS. 
Nguyễn Mạnh Toàn - Hiệu trưởng Trường ĐH 
Kinh tế và GS. Hong Seop Kim - Hiệu trưởng 
Trường Logistics đã ký kết Thỏa thuận hợp tác 
đào tạo, NCKH với Trường Logistics thuộc ĐH 
Quốc gia Incheon, Hàn Quốc…Xem chi tiết tại đây.  

 

Trường ĐH Kinh tế-ĐHĐN khẳng định uy tín, 
vị thế trong hợp tác nghiên cứu khoa học 

với các trường ĐH khu vực phía Bắc 
 

Từ ngày 3-6/12/2018, PGS.TS. Nguyễn Mạnh 
Toàn - Hiệu trưởng Nhà trường dẫn đầu đoàn 
công tác với các trường ĐH khu vực phía Bắc; 
phối hợp với Trường ĐH Ngoại thương Hà Nội 
tổ chức Hội thảo khoa học Quốc gia: “Tác động 
của Hiệp định thương mại tự do đến cơ cấu 
kinh tế Việt Nam"…Xem chi tiết tại đây. 
 

Ký kết MOU giữa Khoa Điêṇ, Trường ĐH 
NCKU - Đài Loan với Khoa Điêṇ, Khoa Điêṇ 
tử Viễn thông Trường ĐH Bách khoa, ĐHĐN 

 

 
 

Sáng ngày 27/11/2018, Khoa Điêṇ, Trường Đaị 
hoc̣ Quốc Gia Thành Công (NCKU) Đài Loan 
với Khoa Điêṇ, Khoa Điêṇ tử Viễn thông, 
Trường ĐH Bách khoa, ĐHĐN đã ký kết MOU 
hợp tác toàn diện về đào tạo, NCKH và trao 
đổi giảng viên, sinh viên.…Xem chi tiết tại đây.  
 

http://dut.udn.vn/KhoaNhietDL/Tintuc/id/2598
http://www.udn.vn/posts/view/4543/84
http://www.udn.vn/posts/view/4527/84
http://www.dut.udn.vn/Phong/Sinhvien/Tintuc/id/2677
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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,  

 
 

 
 
 
 
 

 10 

Trường ĐH Ngoại ngữ - ĐHĐN ký kết hợp tác   
với Trường ĐH Chung An, Hàn quốc 

 
 

Sáng ngày 17/12/2018, Trường ĐH Ngoại ngữ 
- ĐHĐN đã ký kết Thỏa thuận hợp tác với 
Trường ĐH Chung Ang (Hàn Quốc). Đón tiếp 
và làm việc với đoàn Trường ĐH Chung Ang 
có PGS.TS. Trần Hữu Phúc - Hiệu trưởng Nhà 
trường…theo đó, hai bên sẽ  hợp tác đào tạo 
bậc ĐH và đào tạo trực tuyến về ngôn ngữ, lịch 
sử - văn hóa và kinh tế Hàn Quốc, chia sẻ kinh 
nghiệm giảng dạy, nghiên cứu và tăng cường 
trao đổi văn hóa hai nước…Xem chi tiết tại đây.  
 

Trường ĐH Ngoại ngữ - ĐHĐN ký kết hợp tác   
với Trường ĐH Huddersfield, Vương quốc Anh  

 
 

Sáng ngày 21/11/2018, PGS.TS. Trần Hữu 
Phúc - Hiệu trưởng Trường ĐH Ngoại ngữ - 
ĐHĐN đã ký kết Thỏa thuận hợp tác với TS. 
Wayne Bailey -Giám đốc VP Quốc tế Trường 
ĐH Huddersfield, Vương quốc Anh (thuộc top 10 
ĐH hàng đầu Vương quốc Anh), theo đó thời 
gian đến, hai bên sẽ triển khai hợp tác đào tạo, 
KHCN, tổ chức các hội thảo khoa học và trao đổi 
sinh viên, giảng viên, …Xem chi tiết tại đây.  

 
 

Trường ĐH Sư phạm-ĐHĐN đăng cai tổ chức 

Hôị thảo quốc tế: Ngôn ngữ học Việt Nam 
 

Sáng 15/12, Trường ĐH Sư phạm - ĐHĐN, Viện 
Ngôn ngữ học-Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội 
Việt Nam phối hợp tổ chức Hội thảo quốc tế 
“Ngôn ngữ học Việt Nam - Những chặng đường 
phát triển và hội nhập quốc tế” quy tụ gần 400 
nhà khoa học, giảng viên từ các viện nghiên 
cứu, các trường ĐH trong nước và quốc tế, 
PGS.TS.Lưu Trang - Hiệu trưởng Nhà trường tham 

sự và phát biểu chào mừng… Xem chi tiết tại đây. 
 

Trường ĐH Sư phạm-ĐHĐN và Agribank Chi nhánh Liên Chiểu trao học bổng cho sinh viên  
 

 

Nhằm hỗ trợ, tiếp sức cho sinh viên khóa 18 trong năm học mới, chiều ngày 19/11, tại Trường 
Đại học Sư phạm - ĐHĐN, ông Huỳnh Văn Ánh – Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn Agribank - Chi nhánh Quận Liên Chiểu đã trao tặng sinh viên Nhà trường 27 
suất học bổng, mỗi suất trị giá 5000.000 đồng…Dự buổi lễ có PGS.TS. Trần Xuân Bách - Phó 
Hiệu trưởng Nhà trường, các thầy cô giáo và sinh viên nhận học bổng... Xem chi tiết tại đây.  
 

http://www.udn.vn/posts/view/4547/86
http://ctsv.ufl.udn.vn/vie/trang-truong-chi-tiet-tin-tuc/ky-ket-hop-tac-giua-truong-dai-hoc-ngoai-ngu-dai-hoc-da-nang-viet-nam-voi-dai-hoc-huddersfield-vuong-quoc-anh/20833.html
http://www.udn.vn/posts/view/4538/66
http://ued.udn.vn/hoat-dong-khoa-hoc/hon-130-trieu-dong-hoc-bong-khuyen-hoc-cua-ngan-hang-agribank-trao-cho-sinh-vien-truong-dai-hoc-su-pham-272.html
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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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 Phân hiệu ĐHĐN tại Kontum tổ chức Hội thảo quốc tế “Thương mại và Phân phối - 
CODI 2018”: Gắn kết, phát huy thế mạnh tiềm năng thương mại địa phương 

 

Từ ngày 14-15/12/2018, Phân hiệu ĐHĐN tại Kontum lần đầu tiên phối hợp với các trường ĐH 
lớn: Trường ĐH Thương Mại Hà Nội, Trường ĐH Kinh tế - ĐHĐN...chủ trì tổ chức Hội thảo quốc 
tế “Thương mại và phân phối - CODI 2018” thu hút hơn 100 đại biểu dự…Xem chi tiết tại đây.  
 

Phân hiệu ĐHĐN tại Kontum phối hợp với 
Khoa Công nghệ Thông tin & Truyền Thông, 
Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật, Trường CĐ 
Công nghệ Thông tin tổ chức Hội thảo "Đào 
tạo theo định hướng ứng dụng&khởi nghiệp"  

 

Sáng ngày 4/11/2018, tại Phân hiệu ĐHĐN tại 
Kontum, Hội thảo "Đào tạo theo định hướng ứng 
dụng và khởi nghiệp". PGS.TS.Huỳnh Công Pháp 
Hiệu trưởng Trường CĐ CNTT, Trưởng Khoa 
CNTT Truyền thông-ĐHĐN đã chia sẻ kinh 
nghiệm đào tạo khởi nghiệp... Xem chi tiết tại đây.  

 
 

Đại học Đà Nẵng đăng cai Giải Bóng bàn 
“Người giáo viên nhân dân” tranh giải “Báo 

Giáo dục và Thời đại” lần thứ XIV 
 

 

Sáng ngày 28/12/2018, tại ĐHĐN đã long trọng 
diễn ra Lễ Khai mạc Giải Bóng bàn “Người giáo 
viên nhân dân” lần thứ XIV tranh giải Báo 
GD&TĐ (Hình bên, PGS.TS. Nguyễn Ngọc Vũ - 
Giám đốc ĐHĐN nhận Cờ đơn vị đăng cai của 
Bộ GD&ĐT). Giải diễn ra từ ngày 26/10- 
04/11/2018 tại Trung tâm Thể thao và Khoa 
Giáo dục Thể chất ĐHĐN…Xem chi tiết tại đây.  

 

Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật - ĐHĐN  
tổ chức Cuộc thi sáng tạo Robot sinh viên 

 

 

Từ ngày 8-16/11/2018, chào mừng 20/11, 26 
đội tham dự Cuộc thi sáng tạo Robot với chủ 
đề: “Giải mã mê cung”. Kết quả chung cuộc: 
Đội First Blood (Trường ĐH Bách khoa-
ĐHĐN) đạt Giải Nhất; Giải Nhì thuộc về Đội 
AAP (Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật-ĐHĐN); 
Đội Kim Quy (Trường ĐH Bách khoa-ĐHĐN) 
giành Giải Ba…Xem chi tiết tại đây.  

 

http://www.udn.vn/posts/view/4537/89
http://sict.udn.vn/tin-tuc/lanh-dao-khoa-cong-nghe-thong-tin-truyen-thong-chia-se-kinh-nghiem-dao-tao-khoi-nghiep-tai-hoi-thao-.html
https://giaoducthoidai.vn/ket-noi/khoi-tranh-giai-bong-ban-nguoi-giao-vien-nhan-dan-tranh-giai-bao-giao-duc-va-thoi-dai-3960227-v.html
http://ute.udn.vn/TinTuc/972/6/Khoa-Dien--Dien-tu-to-chuc-thanh-cong-Cuoc-thi-Sang-tao-Robot-%E2%80%9CGiai-ma-me-cung%E2%80%9D-nam-2018.aspx
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Đồng chí Trương Thị Mai, Uỷ viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Ban Dân vận Trung ương (thứ  4 hàng 
đầu, bên phải) và Bí thư Thứ nhất BCH Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội SVVN khóa IX (thứ nhất, 

hàng đầu, bên phải) thăm gian triển lãm sản phẩm công nghệ sáng tạo của sinh viên ĐHĐN 
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Nhóm sinh viên Trường ĐH Bách khoa - 
ĐHĐN với sáng chế hệ thống giám sát, cảnh 
báo mức độ ô nhiễm môi trường không khí 

trong khu công nghiệp và khu đô thị. 

Mô hình điều tiết giao thông cho xe máy trong 
mùa gió bão của Đỗ Anh Vũ (cựu sinh viên 

Khoa Xây dựng cầu đường) và Ngô Văn Trung 

(Khoa ĐTVT) Trường ĐH Bách khoa ĐHĐN  

        DẤU ẤN NỔI BẬT TRONG HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU  

SÁNG TẠO KHỞI NGHIỆP CỦA SINH VIÊN ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NĂM 2018 

Kỹ thuật cố định nấm Trichoderma trên đá, 
ứng dụng trồng lan và cây cảnh của  

Hồ Thị Tú Nhi, Nguyễn Thị Mai Ly (Khoa Sinh 

- Môi trường, Trường ĐH Sư phạm, ĐHĐN 

Sản phẩm công nghệ Gậy thông minh  
cho người già của nhóm sinh viên SRT-AAP  

Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật -ĐHĐN 
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