
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Uỷ viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Thứ nhất 
Trung ương Đoàn Lê Quốc Phong (thứ ba bên trái qua) và 

GS.TS.Trần Văn Nam, Giám đốc ĐHĐN (thứ tư bên trái qua)  
dự Hội nghị cán bộ Đoàn, Hội Sinh viên các đại học quốc gia, 

đại học vùng và Festival “Sáng tạo trẻ 2018”  (Trang 1) 
 

 

Lễ trao tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú, vinh danh tân tiến sĩ 
nhân dịp gặp mặt cán bộ chủ chốt ĐHĐN đầu Xuân 2018 (Trang 5) 
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▪ Đại học Đà Nẵng tham dự Khóa Đào tạo  khuôn khổ  
               Dự án Quản trị chiến lược nguồn nhân lực (Eramus+)  
                         cho các trường đại học Đông Nam Á (Trang 8) 

▪ Tin các cơ sở giáo dục đại học thành viên (Trang 11-14) 
      

▪ Tăng cường hợp tác sâu rộng với các  trường, đối tác 
Nhật Bản và Châu Á (Trang 9) 

 

   Sự kiện Thường trực Chính phủ làm việc với ĐHĐN, các đại học  
   quốc gia, đại học vùng là 01 trong 10 sự kiện tiêu biểu 2017 (Trang 2) 

 

Khai mạc đánh giá ngoài kiểm định chất lượng các  
chương trình đào tạo tại Trường ĐH Bách khoa-ĐHĐN theo  

tiêu chuẩn Đông Nam Á - AUN-QA (Hình dưới, Trang 11) 
 

Chào mùa tuyển sinh - 2018  
 
 

(Những thông tin cần thiết - Trang 6; 10 lý do khiến 
Đại học Đà Nẵng luôn được thí sinh, phụ huynh tin tưởng,  

lựa chọn qua nhiều mùa tuyển sinh -Trang bìa sau) 
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Trang 1   Chào Xuân 2018  
 

 
 

 

▪ Thư chúc mừng năm mới của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ  
 
 

▪ Hội nghị cán bộ Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên các đại học quốc gia, đại học vùng lần thứ VII tại 
Đại học Đà Nẵng - Diễn đàn thể hiện nhiệt huyết đồng hành với sinh viên trong học tập, tìm kiếm 
việc làm và cơ hội khởi nghiệp   

 

 
 

 

Trang 2   Top dấu ấn nổi bật của Đại học Đà Nẵng năm 2017  
 

▪ Đại học Đà Nẵng được Thủ tướng Chính phủ đồng ý cho phép áp dụng các cơ chế tương tự hai 
đại học quốc gia và đầu tư tập trung để xây dựng “Khu đô thị đại học” quy mô, hiện đại tại khu 
vực Miền Trung… 

▪ Thành lập Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Cơ sở giáo dục đại học thành viên mới… 
 

 

Trang 3   Top dấu ấn nổi bật của Đại học Đà Nẵng năm 2017 (tt) 
 

▪ Khánh thành không gian sáng chế (Innovation Maker Space - UD), nơi khơi nguồn sáng tạo và khởi 
nghiệp cho cán bộ và sinh viên ĐHĐN 

 

▪ Đại học Đà Nẵng tổ chức thành công nhiều diễn đàn, hội nghị quốc tế nhân dịp chào mừng sự kiện 
“Tuần lễ cấp cao APEC-2017” tổ chức tại thành phố Đà Nẵng 

 

▪ Tỷ lệ giảng viên, cán bộ khoa học có học hàm giáo sư, phó giáo sư và học vị tiến sĩ tiếp tục tăng nhanh 
 

▪ Trường Đại học Bách khoa - ĐHĐN đạt tiêu chuẩn chất lượng cơ sở giáo dục đại học Châu Âu  
 

Trang 4   Top dấu ấn nổi bật của Đại học Đà Nẵng năm 2017 (tt) 
 

▪ Đại học Đà Nẵng có nhiều chương trình đào tạo đạt tiêu chuẩn chất lượng quốc tế 
▪ Trên 600 bài báo khoa học, hơn 5 tỷ đồng chuyển giao công nghệ và 6 triệu Euro cho các dự án hợp tác 

quốc tế giữa Đại học Đà Nẵng với Châu Âu và Hoa Kỳ 
▪ Hơn 5 tỷ đồng học bổng và nhiều giải thưởng quốc gia, quốc tế dành cho sinh viên Đại học Đà Nẵng 
▪ Gần 340 tỷ đồng đầu tư phát triển cơ sở vật chất của Đại học Đà Nẵng 

 

 
 

Trang 5   Tổ chức - Nhân sự 
 
 

▪ Vinh danh các Nhà giáo ưu tú và Tân Tiến sĩ năm 2017  
▪ Bổ nhiệm Trưởng ban Ban Công tác Học sinh sinh viên, Giám đốc Trung tâm Đào tạo Thường xuyên  
    và Giám đốc Trung tâm Thể thao ĐHĐN nhiệm kỳ 2015 - 2020 

 
 

Trang 6   Đào tạo - Đảm bảo chất lượng giáo dục… Những thông tin cần thiết về mùa tuyển sinh 2018 
 

Trang 7   Chào mùa tuyển sinh 2018 - Chuỗi sự kiện tư vấn tuyển sinh  
 
 

 

Trang 8   Khoa học và công nghệ  
 

 

▪ ĐHĐN tham dự Khóa đào tạo thuộc khuôn khổ Dự án Quản trị chiến lược Nguồn nhân lực  
   cho các trường đại học Đông Nam Á (ERAMUS +) tại Đại học Quốc gia Lào  
▪ Hội nghị lãnh đạo Mạng lưới công cụ MekongSkills2Work (MS2W) - Giai đoạn 2 của Dự án Kết nối 

Mekong thông qua giáo dục và đào tạo (USAID COMET) - Tăng cường "sức mạnh tương lai" cho  
   lực lượng lao động trẻ trong thế kỷ 21 
▪ Hợp tác nâng cao chất lượng đào tạo và giải pháp đổi mới sáng tạo tại cơ sở giáo dục đại học  
   các lĩnh vực về công nghệ thông tin và truyền thông thông qua các dự án hợp tác nghiên cứu quốc tế 

 

Trang 9   Hợp tác quốc tế   
 

▪ Đại học Đà Nẵng tiếp tục thúc đẩy hợp tác sâu rộng với các trường đại học của Nhật Bản 
▪ Tăng cường hợp tác với các đại học Châu Âu 
▪ Đẩy mạnh hợp tác giáo dục với các đối tác Đài Loan  
▪ Chúc mừng kỷ niệm quốc khánh CHDCND Lào  
▪ Phát triển hợp tác với các trường đại học Châu Á  
 

Trang 10   Hoạt động sinh viên    
 

▪ Đoàn Thanh niên ĐHĐN tổ chức Lễ kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 
▪ Sinh viên Đại học Đà Nẵng tham quan và giao lưu với Tàu sân bay Hoa Kỳ USS Carl Vinson 
▪ Các sinh viên Ngô Thành Đạo, Hồ Ngọc Sơn đạt Giải Nhất và Giải Nhì Cuộc thi "Thiết kế Huy chương"  
   do Viện Hàn lâm Kiến trúc Pháp-Việt và Lãnh sự quán Pháp tại TP. Hồ Chí Minh tổ chức 
▪ Chuỗi sự kiện của tuổi trẻ ĐHĐN nhân dịp “Tháng Thanh niên”, chào mừng kỷ niệm ngày thành lập Đoàn 

 

 

Trang 11-14  Tin từ các cơ sở giáo dục đại học thành viên...  
 
 

 

 

Trang 15   10 lý do khiến ĐHĐN luôn được tin tưởng, lựa chọn qua nhiều mùa tuyển sinh…  

http://www.udn.vn/posts/view/2848/85
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 Thư chúc mừng năm mới của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ  
 

Các đồng chí, các cô giáo, thầy giáo, các em học sinh, sinh viên thân mến! 
 

Nhân dịp đón xuân Mậu Tuất 2018, thay mặt Ban Cán sự Đảng và lãnh đạo Bộ Giáo dục 
và Đào tạo, tôi trân trọng gửi tới các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Bộ Giáo dục và 
Đào tạo, các cô giáo, thầy giáo, cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên ngành Giáo dục 
và toàn thể các em học sinh, sinh viên trong cả nước lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng 
năm mới tốt đẹp nhất. 
 

Năm 2017, ngành Giáo dục đã nỗ lực triển khai nhiều nhiệm vụ và đạt được nhiều kết quả 
đáng khích lệ trên tất cả các mặt công tác. Những kết quả đó vừa là sự tiếp nối, vừa là quá 
trình hoàn thiện để tiếp tục sứ mệnh đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo nước 
nhà mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân đã đặt ra. Kết quả đạt được trong một năm qua thể 
hiện sự đồng lòng, quyết tâm của toàn ngành trong triển khai các nhiệm vụ được  

 
giao. Giáo dục từ thành phố tới nông thôn, từ những nơi có điều kiện tốt tới những nơi còn nhiều khó khăn đều đã có những chuyển 
mình để bắt kịp với thực tiễn đổi mới. Những sản phẩm cụ thể của đổi mới đã được ghi nhận trong năm 2017 như kỳ thi THPT quốc 
gia hay kết quả dự thi Olympic quốc tế. Mỗi cá nhân đã có những cách riêng để cùng tạo nên một năm giàu thành tích cho ngành 
Giáo dục. Nếu với mỗi giáo viên, đó là tinh thần vượt khó, hết lòng yêu thương học trò, là tinh thần đổi mới, sáng tạo không ngừng 
trong từng giờ giảng, bài giảng; thì với mỗi người làm quản lý, đó là tinh thần cầu thị, lắng nghe, là sự mạnh dạn đổi mới để từng 
bước nâng cao hiệu quả quản lý giáo dục. Còn với mỗi học sinh, sinh viên, đó là bảng thành tích học tập không chỉ được tính bằng 
điểm số mà còn được tính bằng tư duy, phương pháp học tập, bằng năng lực, phẩm chất và tinh thần, ý chí vươn lên. 
 

       Tuy nhiên, bên cạnh những việc đã làm được, phải thẳng thắn nhìn nhận, trong năm qua ở đâu đó, giáo dục vẫn còn làm 
“nóng” dư luận bởi những câu chuyện về đạo đức người thầy, ý thức người trò; về bài toán quy hoạch trường lớp, đội ngũ giáo viên 
chưa được giải quyết dứt điểm; về đồng lương, thu nhập eo hẹp của những người đã và đang theo đuổi nghề giáo bằng đam mê, 
tâm huyết; về những vấn đề mà ngành đang nỗ lực giải quyết nhưng chưa thể có kết quả ngay trong một sớm một chiều. 
Xã hội luôn dành sự quan tâm và kỳ vọng rất lớn vào ngành Giáo dục, đây vừa là vinh dự, cũng vừa là trách nhiệm mà mỗi người 
chúng ta luôn canh cánh. Điều đó cũng cho thấy, chúng ta còn rất nhiều việc phải làm để xứng đáng với sự quan tâm và kỳ vọng 
của xã hội. Giáo dục là một quá trình đòi hỏi phải có bước đi, lộ trình, cần cả sự kiên nhẫn và tin tưởng, vì vậy, một năm chưa hẳn 
có thể tạo nên những bước ngoặt nhưng nếu không chắt chiu từng năm một, chúng ta sẽ không thể đi đến đích cuối cùng là thực 
hiện thành công sự nghiệp đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo nước nhà. 
 

       Với ý nghĩa đó, năm 2018 sẽ là một năm mà ngành Giáo dục tiếp tục kiên trì thực hiện các nhiệm vụ đặt ra, chắt chiu từng 
thành quả nhỏ để đi tới thành quả lớn. Hành trình đó cần sự nỗ lực, đồng lòng, vượt khó của mỗi cô giáo, thầy giáo, mỗi cán bộ 
nhân viên, mỗi học sinh, sinh viên. Nhìn lại những việc mà mỗi cá nhân và ngành Giáo dục đã làm được trong năm qua, tôi tin 
tưởng sâu sắc rằng, toàn ngành sẽ cùng chung một ý chí, chung một niềm tin và cùng hành động vì một năm mới với những thành 
công mới. 
       Một lần nữa thay mặt Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo, tôi xin chúc các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo 
Bộ Giáo dục và Đào tạo, các cô giáo, thầy giáo, cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên ngành Giáo dục năm mới sức khỏe, hạnh 
phúc và thành công; chúc các em học sinh, sinh viên có một năm mới với nhiều niềm vui mới và gặt hái được nhiều thành tích mới. 

 

 

                              Thân ái ! 
 

                          Phùng Xuân Nhạ 
                  Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng 
                     Bí thư Ban Cán sự Đảng - Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 

 
 

 

 

      Hội nghị cán bộ Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên các đại học quốc gia, đại học vùng lần thứ VII tại Đại học Đà Nẵng 
          - Diễn đàn thể hiện nhiệt huyết đồng hành với sinh viên trong học tập, tìm kiếm việc làm và cơ hội khởi nghiệp 
 

Hướng đến chào mừng kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2018), Hội nghị được tổ chức 
nhằm xác định và nâng cao hơn nữa vai trò của Đoàn Thanh niên và Hội Sinh viên trong hoạt động hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp và 
tìm kiếm việc làm, là cơ hội gặp gỡ, trao đổi những kinh nghiệm thực tế, đề xuất, kiến nghị với các cấp lãnh đạo vì sự phát triển 
chung của tổ chức Đoàn, Hội và phong trào sinh viên. Tham dự Hội nghị có đồng chí Lê Quốc Phong - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp 
hành Trung ương Đảng, Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam, đại diện các Ban chức năng của 
Trung ương Đoàn, GS.TS Trần Văn Nam - Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc ĐHĐN, đại diện Ban Thường vụ Thành Đoàn, 
Ban Thư ký Hội Sinh viên thành phố Đà Nẵng, đại diện lãnh đạo các Ban chức năng, các cơ sở giáo dục thành viên và 250 đại biểu 
ưu tú đại diện cho 250.000 đoàn viên, sinh viên đến từ: ĐHQG Hà Nội, ĐHQG TP. Hồ Chí Minh, ĐH Đà Nẵng, ĐH Huế, ĐH Thái 
Nguyên, Trường ĐH Cần Thơ, Trường ĐH Tây Nguyên và Trường ĐH Tây Bắc. Trong khuôn khổ Hội nghị, Festival “Sáng tạo trẻ - 
2018 cũng đã được tổ chức tại Trường ĐH Bách khoa-ĐHĐN ghi nhận, cổ vũ sinh viên phát huy tài năng và sáng tạo…Xem tại đây. 

 
 

 
 

 

 

 

 

http://tuoitredhdn.udn.vn/doan-dai-hoc-da-nang/he-thong-co-so-doan/nang-cao-vai-tro-cua-doan-thanh-nien-va-hoi-sinh-vien-trong-hoat-dong-khoi-nghiep-va-tim-kiem-viec-lam-cua-sinh-vien-1226.html
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Năm 2017 khép lại với nhiều thành quả nổi bật của Đại học Đà 
Nẵng (ĐHĐN) như: Tỷ lệ giảng viên có học hàm, học vị tiếp tục 
tăng nhanh; Chất lượng đào tạo được nâng cao theo lộ trình 
triển khai “tự chủ đại học”; Nhiều cơ sở giáo dục đại học thành 
viên và chương trình đào tạo được kiểm định và công nhận đạt 
chuẩn quốc tế;  Khoa học và công nghệ phát triển mạnh mẽ với 
nhiều công trình và công bố khoa học có giá trị, gắn kết với 
doanh nghiệp và phục vụ cộng đồng; Hợp tác quốc tế ngày 
càng sâu rộng với nhiều đối tác mới và dự án quốc tế lớn; Sinh 
viên ĐHĐN đạt được nhiều giải thưởng khu vực, quốc gia và 
quốc tế; Cơ sở vật chất không ngừng được đầu tư, khánh 
thành, khởi công xây dựng nhiều dự án, công trình trọng điểm.  

Những kết quả nêu trên có được là nhờ sự quan tâm chỉ đạo, 
hỗ trợ của các cấp lãnh đạo, sự đồng lòng, chung sức của đội 
ngũ cán bộ viên chức, giảng viên, các nhà khoa học, cán bộ 
quản lý và học sinh sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu 
sinh, thực tập sinh… trong toàn ĐHĐN đã góp phần tạo nên 
bước phát triển mới cho ĐHĐN vươn lên xứng tầm là một trong 
ba trung tâm đào tạo và nghiên cứu hàng đầu của Việt Nam, có 
uy tín, vị thế cao trong nước và quốc tế. Nhìn lại một năm qua, 
có thể đánh giá và ghi nhận “Những dấu ấn nổi bật của ĐHĐN 
năm 2017” như sau: 

 
1. Đại học Đà Nẵng được Thủ tướng Chính phủ đồng ý cho phép áp dụng các cơ chế tương tự như hai đại học quốc gia 
và đầu tư tập trung để xây dựng “Khu đô thị đại học” quy mô, hiện đại tại khu vực Miền Trung 
 

      Chuyến thăm và làm việc của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Bộ trưởng Bộ Giáo dục 
và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ và lãnh đạo các Bộ, ngành, địa phương trong những ngày đầu năm mới 2017 đã thể hiện sự quan tâm 
sâu sắc của Đảng và Nhà nước đối với sự nghiệp đổi mới giáo dục và đào tạo, trong đó có ĐHĐN, một trong ba trung tâm đào tạo, 
nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và hợp tác quốc tế hàng đầu của cả nước. Thủ tướng đã trực tiếp đến thăm, thị sát 
một số cơ sở giáo dục đại học thành viên (Trường Đại học Bách khoa-ĐHĐN, Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin-ĐHĐN và 
Làng ĐHĐN) và đã có những chỉ đạo mang tính quyết sách cho sự phát triển bền vững của ĐHĐN như: Xác định mục tiêu chiến 
lược để phát triển ĐHĐN mạnh mẽ hơn nữa (từ nay đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035); Tái khởi động đầu tư xây dựng “Khu 
đô thị đại học” tại khu vực Miền Trung (phường Hòa Quý, thành phố Đà Nẵng và xã Điện Ngọc, tỉnh Quảng Nam); Thống nhất chủ 
trương cho phép ĐHĐN được sắp xếp, tổ chức để thành lập một số cơ sở giáo dục đại học thành viên mới…Tại phiên làm việc 
ngày 02/11/2017, Thủ tướng đã chỉ đạo và kết luận “…cần tập trung phát triển ba đại học thành những trung tâm đào tạo nguồn 
nhân lực cho đất nước, trước hết là cho ba vùng trước cuộc cách mạng công nghiệp 4.0” (theo Thông báo số 542/TB-VPCP ngày 
22/11/2017). Với tầm nhìn, chủ trương và quyết tâm phát triển giáo dục và đào tạo, trong thời gian đến, ĐHĐN sẽ được Chính phủ 
và các địa phương quan tâm chỉ đạo đầu tư tập trung xây dựng “Khu đô thị đại học” quy mô và hiện đại với cơ sở hạ tầng đảm bảo 
đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới xứng tầm “… là những đại học đổi mới, sáng tạo, đi đầu nâng cao chất lượng cho 
các đại học Việt Nam trong công cuộc đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục nước nhà”. Kết luận của Thủ tướng “đồng ý về nguyên 
tắc để ĐHĐN được áp dụng các cơ chế tương tự như hai đại học quốc gia”; Thủ tướng cho phép ĐHĐN và các đại học quốc gia 
được thành lập các dự án hợp tác công tư (PPP) để đầu tư các công trình hạ tầng và chỉ đạo các địa phương chủ trì, phối hợp, hỗ 
trợ ĐHĐN điều chỉnh quy hoạch, giải phóng mặt bằng và tái định cư trong lộ trình xây dựng “Khu đô thị đại học”. 
 

2. Thành lập Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Cơ sở giáo dục đại học thành viên mới của Đại học Đà Nẵng 
 

      Thực hiện Kết luận của Thủ tướng Chính phủ với tinh thần quyết tâm nỗ lực cao nhất, ĐHĐN đã xây dựng và  ban hành “Chiến 
lược phát triển ĐHĐN đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035” theo đó rà soát và triển khai cơ chế tổ chức và hoạt động ĐHĐN 
như các đại học quốc gia; điều chỉnh đồ án quy hoạch (bao gồm cả quy hoạch sử dụng đất để phù hợp với chiến lược phát triển 
ĐHĐN trong giai đoạn mới); phối hợp với các Bộ, ngành và địa phương (thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam) xây dựng các dự 
án đền bù, giải tỏa, tái định cư và đầu tư cơ sở hạ tầng, các công trình chính tại “Khu đô thị đại học” và nhiều dự án phát triển cơ sở 
vật chất cần thiết khác đảm bảo đáp ứng nhu cầu đào tạo và nghiên cứu khoa học. ĐHĐN cũng đã xúc tiến xây dựng và tái cấu trúc 
hệ thống, trong đó nổi bật là thành lập Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật thuộc ĐHĐN (trên cơ sở tổ chức lại Khoa Sư phạm Kỹ 
thuật-Trường Đại học Bách khoa-ĐHĐN và Trường Cao đẳng Công nghệ-ĐHĐN) đúng vào dịp kỷ niệm 55 năm xây dựng và phát 
triển Trường Cao đẳng Công nghệ (1962-2017).  Trong thời gian đến, ĐHĐN sẽ tiếp tục xây dựng và triển khai các đề án thành lập 
các cơ sở giáo dục đại học thành viên mới như: Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt-Hàn, Trường Đại học 
Quốc tế Việt-Anh và Trường Đại học Y-Dược. 
 

http://www.udn.vn/posts/view/2848/85
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3. Khánh thành không gian sáng chế (Innovation Maker 
Space - UD), nơi khơi nguồn sáng tạo và khởi nghiệp cho 
sinh viên Đại học Đà Nẵng 

 

Trong khuôn khổ dự án BUILD-IT, ĐHĐN đã hợp tác với Cơ quan 
Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và Đại học bang Arizona 
(Arizona State University) để xây dựng và lắp đặt các trang thiết 
bị nghiên cứu cho Không gian sáng chế (Innovation Maker  

Space-UD) tạo điều kiện cho các hoạt động học tập, thực hành 

và rèn luyện kỹ năng làm việc, sáng tạo cho sinh viên. ĐHĐN đã 
vinh dự đón tiếp tân Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam, Ngài Daniel 
Kritenbrink cùng đoàn doanh nghiệp Hoa Kỳ đến thăm “Innovation 
Maker Space-UD” nhân dịp Tuần lễ cấp cao APEC - 2017 tổ chức 
tại Thành phố Đà Nẵng. 

 

 
 

4. Đại học Đà Nẵng tổ chức thành công nhiều diễn đàn, 
hội nghị quốc tế nhân dịp chào mừng sự kiện “Tuần lễ 
cấp cao APEC-2017” tổ chức tại thành phố Đà Nẵng 
 

     Trong khuôn khổ của “Tuần lễ cấp cao APEC-2017” 
tại  thành phố Đà Nẵng, ĐHĐN đã tích cực triển khai nhiều 
sự kiện, hoạt động lớn hưởng ứng và chào mừng sự kiện 
có ý nghĩa đặc biệt này như: Phối hợp và tham gia cùng với 
Bộ Giáo dục và Đào tạo và Hiệp hội các trường đại học 
vành đai Châu Á-Thái Bình Dương (APRU) tổ chức “Diễn 
đàn Hiệu trưởng các trường đại học Châu Á-Thái Bình 
Dương” (khai mạc ngày 08/11/2017); Đăng cai tổ chức Diễn 
đàn “Tiếng nói tương lai APEC-2017” (APEC Voices of the 
Future-VOF) do Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ 
Chí Minh, Ban Thư ký Quốc gia APEC-2017 và Ban Tổ 
chức Quốc tế VOF phối hợp tổ chức (từ  ngày 06-
10/11/2017); Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên ĐHĐN tổ 
chức thành công Cuộc thi “Sinh viên ĐHĐN với APEC-
2017” thu hút hàng nghìn sinh viên hưởng ứng tham dự… 
 

 
 

5. Tỷ lệ giảng viên, cán bộ khoa học có học hàm giáo sư, phó 
giáo sư và học vị tiến sĩ tiếp tục tăng nhanh 
 

     Để tăng cường đội ngũ cán bộ giảng dạy, khoa học và quản lý 
có trình độ cao, xứng tầm là đại học vùng trọng điểm quốc gia phát 
triển theo định hướng đại học nghiên cứu, nhiều năm qua, ĐHĐN 
đã có những quyết sách, chủ trương cử các cán bộ viên chức, 
giảng viên đi học tập, bồi dưỡng chuyên sâu ở nước ngoài và có 
chính sách thu hút, đãi ngộ nhân lực có trình độ cao về công tác tại 
ĐHĐN. Nhờ đó đến nay, đội ngũ giảng viên của ĐHĐN đã đạt tỷ lệ 
hơn 30% giảng viên có trình độ tiến sĩ, vượt chỉ tiêu của nhiệm kỳ 
2015-2020, (trong đó cao nhất là Trường Đại học Bách khoa đạt tỷ 
lệ 42%, Trường Đại học Kinh tế và Trường Đại học Sư phạm đạt tỷ 
lệ trên 30%). Năm 2017, ĐHĐN có thêm 29 nhà giáo được vinh 
danh Nhà giáo ưu tú, 22 ứng viên được đề nghị công nhận chức 
danh Phó giáo sư (năm 2016 có 14 người) và 50 tân Tiến sĩ… 

 
 
 

6. Trường Đại học Bách khoa - ĐHĐN đạt tiêu chuẩn 
chất lượng cơ sở giáo dục đại học Châu Âu (HCERES) 
 

      Tiếp nối thành công của năm 2016 (ĐHĐN là đại học 
vùng đầu tiên của Việt Nam có 100% cơ sở giáo dục đại 
học thành viên được kiểm định và đạt chất lượng giáo dục 
quốc gia). Năm 2017, ĐHĐN tiếp tục đẩy mạnh phát triển 
nhiều chương trình đào tạo tiên tiến, chất lượng cao gắn 
liền với triển khai lộ trình “tự chủ đại học”. Ngày 17/10 vừa 
qua, Trường Đại học Bách khoa-ĐHĐN vinh dự là một trong 
bốn trường đại học đầu tiên của Việt Nam kiểm định và đạt 
tiêu chuẩn chất lượng trường đại học của 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 (EHEA) với Bộ tiêu chuẩn và 
Hướng dẫn về đảm bảo chất lượng (ESG) trong hệ giáo 
dục đại học Châu Âu (EHEA). Những kết quả nêu trên đã 
góp phần nâng cao uy tín và thứ hạng của ĐHĐN trong khu 
vực và thế giới (Top 5 Bảng xếp hạng của tổ chức xếp hạng 
các trường đại học For International Colleges and 
Universities, http://www.4icu.org/vn; Top 9 Bảng xếp hạng 
của Webometric Ranking of World Universities; Top 4 Bảng 
xếp hạng của nhóm chuyên gia nghiên cứu độc lập 49 
trường đại học Việt Nam công bố ngày 06/9/2017…). 
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7. Đại học Đà Nẵng có nhiều chương trình đào tạo đạt 
tiêu chuẩn chất lượng quốc tế 
 

 

Năm 2017, nhiều chương trình đào tạo tại ĐHĐN đã được 
kiểm định chất lượng theo tiêu chuẩn của Châu Âu (CTI) và 
tiêu chuẩn của mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á 
(AUN-QA), trong đó đặc biệt ĐHĐN vinh dự có 02 chương 
trình đào tạo tiên tiến là: Chương trình Tiên tiến ngành Điện 
tử-Viễn thông (Advanced Program in Electronic and 
Communication Engineering) và Chương trình Tiên tiến 
ngành Hệ thống nhúng (Advanced Programin Embedded 
Systems) của Trường Đại học Bách khoa-ĐHĐN được kiểm 
định và đạt chất lượng thuộc top hàng đầu trong số các 
chương trình đào tạo của các trường đại học trong khu vực 
Đông  Nam Á đã được kiểm định theo tiêu chuẩn AUN-QA.  
 
 

8. Trên 600 bài báo khoa học, hơn 5 tỷ đồng chuyển giao 
công nghệ và 6 triệu Euro cho các dự án hợp tác quốc tế giữa 
Đại học Đà Nẵng với Châu Âu và Hoa Kỳ 
 

      Năm 2017, hoạt động khoa học công nghệ của ĐHĐN tiếp tục 
được đầu tư và phát triển mạnh mẽ với hơn 10 tỷ đồng cho các đề 
tài khoa học công nghệ các cấp, hơn 5 tỷ đồng chuyển giao công 
nghệ ứng dụng thực tiễn và công bố hơn 600 bài báo khoa học 
(trong đó có 120 bài báo tạp chí thuộc danh mục ISI), chủ trì tổ 
chức nhiều hội nghị khoa học quốc tế có uy tín (tiêu biểu như: Hội 
nghị quốc tế “Hợp tác Đại học - Doanh nghiệp ở châu Á: Xu 
hướng và thách thức” thuộc dự án HUB4GROWTH, HR4ASIA do 
Cộng đồng châu Âu tài trợ và ĐHĐN là điều phối chính, Hội nghị 
Quốc tế thường niên về quản lý các tầng chứa nước ven biển 
Châu Á -Thái Bình Dương - 2017 (APCAMM 5)... 
 
 

      Năm 2017 tiếp tục khẳng định vai trò và nâng cao vị thế, uy tín 
cuả ĐHĐN trong khu vực và thế giới với việc ký kết triển khai các 
thỏa thuận (MOU, MOA) với các đối tác quốc tế lớn và chủ trì 
nhiều dự án hợp tác nghiên cứu quốc tế (tiêu biểu như: Dự án 
HUB4GROWTH trong khuôn khổ Dự án ERASMUS+ của Châu 
Âu; dự án của Cơ quan Phát triển Hoa Kỳ - USAID…) có giá trị 
hơn 6 triệu Euro, gắn kết và phục vụ cộng đồng và thúc đẩy khởi 
nghiệp đổi mới sáng tạo, Hợp tác với Tổ chức Đại học  Pháp ngữ 
(AUF) và Đại học Nice Sophia Antipolis-Cộng hòa Pháp thành lập 
Viện Công nghệ Quốc tế Đà Nẵng-ĐHĐN (DNIIT)... 
 
 
 

 

9. Hơn 5 tỷ đồng học bổng và nhiều giải thưởng quốc 
gia, quốc tế dành cho sinh viên Đại học Đà Nẵng 
 
 

 

Năm 2017, sinh viên ĐHĐN tiếp tục khẳng định tài năng và 
bản lĩnh trong các cuộc thi, sân chơi trí tuệ, đạt nhiều giải 
thưởng quốc gia và quốc tế tiêu biểu như: Giải Nhất Olympic 
Tin học, Giải Nhất Olympic Toán học, Giải Nhất Olympic 
Tiếng Anh, Tiếng Nga…, Vô địch lập trình theo chuẩn quốc 
tế ACM/ICPC, Giải Nhì giải thưởng sáng tạo VIFOTEC, Giải 
Ba Quốc gia Cuộc thi tìm kiếm đại sứ truyền thông khoa học 
(Famelab-2017)… 
 

Hàng trăm sinh viên của ĐHĐN đã được tuyển chọn và cử 
tham dự các chương trình hợp tác quốc tế trao đổi học tập 
và nghiên cứu ở các nước tiên tiến, tham gia làm tình 
nguyện viên phục vụ sự kiện APEC-2017 và tích cực hưởng 
ứng nhiều hoạt động «chung sức vì cộng đồng» như: Hiến 
máu nhân đạo, Chiến dịch học sinh, sinh viên tình nguyện 
hè tại các địa phương vùng sâu, vùng xa…Năm 2017, 
ĐHĐN đã huy động từ nhiều nguồn ngoài quỹ học phí hơn 
05 tỷ đồng để trao học bổng cho các đối tượng học sinh, 
sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. 
     
 
 

10. Gần 340 tỷ đồng đầu tư phát triển cơ sở vật chất của  
      Đại học Đà Nẵng 
 

 

     Trong năm 2017, ĐHĐN đã khởi công và khánh thành nhiều dự 
án, công trình với tổng giá trị gần 340 tỷ đồng trong đó tiêu biểu 
như: Công trình phục vụ đào tạo Khoa Y Dược thuộc dự án đầu tư 
xây dựng ĐHĐN giai đoạn III, công trình dự án đầu tư xây 
dựng Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum, công trình cải tạo và nâng 
cấp sân vận động Khoa Giáo dục thể chất-ĐHĐN, dự án đầu tư và 
nâng cấp Hệ thống thư viện của Trung tâm Thông tin Học liệu và 
các cơ sở giáo dục đại học thành viên… 
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Bổ nhiệm Trưởng ban Ban Công tác Học sinh sinh viên, 
Giám đốc Trung tâm Đào tạo Thường xuyên và  

Giám đốc Trung tâm Thể thao ĐHĐN nhiệm kỳ 2015 - 2020 
 

Chiều ngày 15/01/2018, Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) tổ chức Lễ 
công bố quyết định bổ nhiệm Trưởng ban Ban Công tác Học 
sinh sinh viên (HSSV), Giám đốc Trung tâm (TT) Đào tạo 
Thường xuyên (ĐTTX) và Giám đốc TT Thể thao, nhiệm kỳ 
2015 – 2020, Theo đó, PGS.TS Nguyễn Ngọc Vũ - Phó Giám 
đốc ĐHĐN được bổ nhiệm kiêm nhiệm chức vụ Giám đốc TT 
ĐTTX, ThS. Võ Đình Hợp - Quyền Trưởng khoa Khoa Giáo 
dục Thể chất được bổ nhiệm kiêm nhiệm chức vụ Giám đốc 
Trung tâm Thể thao và ThS. Nguyễn Đức Tiến - Phó Trưởng 
ban phụ trách Ban Công tác HSSV được bổ nhiệm giữ chức vụ 
Trưởng ban Ban Công tác HSSV, ĐHĐN nhiệm kỳ 2015 - 2020 
(Hình bên từ trái qua, ThS. Nguyễn Đức Tiến, PGS.TS. 
Nguyễn Ngọc Vũ, GS.TS.Trần Văn Nam và ThS. Võ Đình Hợp) 
 
 5 

Vinh danh các Nhà giáo Ưu tú 
và tân Tiến sĩ năm 2017 

 
 

Sáng ngày 21/02/2018, Đại học 
Đà Nẵng (ĐHĐN) đã long trọng tổ 
chức «Lễ trao tặng Danh hiệu Nhà 
giáo ưu tú và vinh danh tân Tiến 
sĩ năm 2017» (Danh sách 50 tân 
Tiến sĩ năm 2017, Xem tại đây).  
Cũng trong buổi lễ, nhân dịp đầu 
Xuân Mậu Tuất, GS.TS Trần Văn 
Nam - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc 
ĐHĐN đã gửi lời chúc mừng năm 
mới đến toàn thể cán bộ viên 
chức và sinh viên (Hình dưới). 

 

Thay mặt 50 tân Tiến sĩ được vinh danh, TS. Phạm Quốc Thái - 
Khoa Cơ khí Giao thông, Trường ĐH Bách khoa - ĐHĐN đã 
phát biểu gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo nhà trường, hứa tiếp tục 
nỗ lực trong công tác, đóng góp vì sự phát triển của ĐHĐN. 
GS.TS. Trần Văn Nam, Giám đốc ĐHĐN (Hình trên thứ 8 từ trái 
qua) đã trao Chứng nhận cho 14 Nhà giáo ưu tú (từ trái qua):  
 

 

PGS.TS. Đinh Thành Việt, PGS.TS. Trần Thanh Hải Tùng, 
PGS.TS. Lê Thành Bắc, PGS.TS.Phan Cao Thọ, PGS.TS. Lưu 
Trang, PGS.TS. Đoàn Quang Vinh, PGS.TS.Ngô Văn Dưỡng, 
PGS.TS. Dương Quốc Cường, PGS.TS. Phan Văn Hòa, PGS.TS. 
Lưu Qúy Khương, PGS.TS. Nguyễn Ngọc Chinh, PGS.TS. Ngô Hà 
Tấn, GS.TS. Nguyễn Trường Sơn, GS.TSKH. Bùi Văn Ga.  
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Nhân dịp năm mới Đinh Dậu 2017, thay mặt Đảng ủy, Hội 
đồng Đại học, Ban ái kính gửi tới các đồng chí lãnh đạo, 
nguyên lãnh đạo; các cán bộ, viên chức và người lao 
động; các thế hệ 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.p
dfhttp://ts.udn.vn/files/2017/2017_2_14_42_53_180_danh
_muc_mon_tuyen_sinh_sdh_cap_nhat_02.2017_hoa_an.
pdfNăm qua, nắm bắt thời cơ, bám sát các Nghị quyết của 
Trung ương, Thành ủy Đà Nẵng, Chương trình hành động 
của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đổi mới căn bản toàn diện 
giáo dục và đào tạo, phát triển khoa học và công nghệ, 
kiểm định chất lượng giáo dục,… ĐHĐN đã cụ thể hoá 
bằng những việc làm thiết thực và hiệu quả, qua đó đạt 
được nhiều thành tựu quan trọng, rất đáng tự hào trên tất 
cả các mặt công tác, góp phần khẳng định vị thế, xứng 
đáng với niềm tin, sự kỳ vọng của Đảng, Nhà nước và 
Nhân dân. 
Năm 2016 khép lại với những dấu ấn và sự kiện nổi bật 
của ĐHĐN như: số lượng giảng viên có trình độ Tiến sĩ 
tăng vọt; 100% trường đại học thành viên đã được kiểm 
định chất lượng và được công nhận đạt tiêu chuẩn chất 
lượng cơ sở giáo dục; Khoa học công nghệ phát triển 
mạnh mẽ với 822 bài báo khoa học (trong đó có 64 bài ISI, 
Scopus); Hợp tác quốc tế sâu rộng, có nhiều dự án quốc 
tế lớn như: ERASMUS, USAID, WB; Đào tạo phát triển 
được 25 chương trình chất lượng cao; Sinh viên ĐHĐN 
nhận được nhiều giải thưởng quốc gia và quốc tế; Cơ sở 
vật chất được đầu tư mạnh, khởi công xây dựng nhiều dự 
án trọng điểm Những thành tích mà ĐHĐN đạt được là 
nhờ vào sự đóng góp trí tuệ, sáng tạo và cống hiến không 
đó phản ánh sự đoàn kết nhất trí, sự nỗ lực vượt bậc của 
toàn thể các thầy cô giáo, CCVC và sinh viên trong ĐHĐN 
dưới sự lãnh đạo đúng đắn và có hiệu quả của Đảng uỷ, 
Ban Giám đốc, Lãnh đạo các đơn vị thành viên; sự phối 
hợp chặt chẽ của các đoàn thể trong ĐHĐN và các cấp 
chính quyền. Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo ĐHĐN, tôi 
nhiệt liệt biểu dương, đánh giá cao những đóng góp và nỗ 
lực vượt bậc đó. 
 

Năm 2017, ĐHĐN xác h nhiệm vụ trọng tâm là tiếp tục 
nâng cao chất lượng, hiệu quả tất cả các mặt hoạt động, 
đặc biệt là trong hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa 
học, chuyển giao công nghệ, kiểm định chất lượng giáo 
dục, hợp tác quốc tế, quản trị đại học, tăng cường cơ sở 
vật chất trang thiết bị nghiên cứu… tạo tiền đề để sớm trở 
thành đại học định hướng nghiên cứu. 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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1. Phương thức xét tuyển linh hoạt 
 
 

Xét tuyển theo kết quả thi Trung học phổ thông Quốc gia 
tại 11 trường/đơn vị thành viên: ĐH Bách khoa, ĐH Kinh tế, 
ĐH Ngoại ngữ, ĐH Sư phạm, ĐH Sư phạm Kỹ thuật, CĐ Công 
nghệ Thông tin, Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum, Viện Nghiên 
cứu & Đào tạo Việt-Anh, Khoa Y Dược, Khoa Công nghệ 
Thông tin (CNTT) và Truyền thông, Khoa GDTC. Xem tại đây. 
 

 

Xét tuyển theo học bạ tại 07 trường/đơn vị thành viên: 
Trường ĐH Sư phạm (15 ngành), ĐH Sư phạm Kỹ thuật, CĐ 
Công nghệ Thông tin, Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt-Anh, 
Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum, Khoa CNTT và Truyền thông, 
Khoa GDTC. Xem tại đây. 
Thi môn năng khiếu (01-02 tuần sau kỳ thi THPT Quốc gia) với 
04 chuyên ngành: Vẽ Mỹ thuật (Kiến trúc, Trường ĐH Bách 
khoa); Năng khiếu âm nhạc (Sư phạm âm nhạc, Trường ĐH 
Sư phạm); Năng khiếu (Giáo dục Mầm non, Trường ĐH Sư 
phạm); Năng khiếu TDTT (Giáo dục thể chất, Khoa GDTC). 
 
 

2. Chỉ tiêu tuyển sinh dồi dào 
 

4. Các yếu tố đảm bảo chất lượng đạt chuẩn quốc gia, 
tiếp cận các tiêu chuẩn quốc tế 
 

Chất lượng đào tạo và trình độ đội ngũ giảng viên không 
ngừng được nâng cao (90% giảng viên có trình độ sau đại 
học, trong đó hơn 30% có trình độ tiến sĩ, phó GS và GS). 

Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) là đại học vùng trọng điểm quốc gia, đa ngành, đa lĩnh vực phát triển theo định hướng nghiên cứu, có cơ 
chế tổ chức và hoạt động tương tự hai đại học quốc gia, một trong ba trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế 
của cả nước, có 100% các cơ sở giáo dục đại học thành viên đạt chuẩn chất lượng giáo dục quốc gia với 13 cơ sở giáo dục thành 
viên, luôn thuộc top các trường đại học có uy tín hàng đầu Việt Nam, vị trí cao trong bảng xếp hạng của các đại học khu vực và thế 
giới (Năm 2017, Top 04 Bảng xếp hạng của nhóm chuyên gia nghiên cứu độc lập 49 trường đại học Việt Nam công bố ngày 
06/9/2017; Top 05 Bảng xếp hạng của tổ chức xếp hạng các trường đại học của For International Colleges and 
Universities, http://www.4icu.org/vn; Top 09 Bảng xếp hạng các trường đại học thế giới của Webometric Ranking of World 
Universities…). Dưới đây là những thông tin cơ bản, cần thiết mà các bạn thí sinh cần nắm bắt trước mùa tuyển sinh - 2018 : 

 

3. Ngành nghề đa dạng, đáp ứng nhu cầu xã hội 
 

 
 

ĐHĐN được Bộ GD&ĐT phân cấp giao quyền tự chủ, tự chịu 
trách nhiệm tương tự như hai đại học quốc gia, được mở các 
ngành đào tạo theo nhu cầu xã hội, thị trường lao động trong 
nước và quốc tế và cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, quản lý 
chất lượng và cấp bằng được công nhận quốc gia và quốc tế.  
Năm 2018, ĐHĐN tuyển sinh 123 ngành đại học, 38 ngành 
cao đẳng, trong đó có nhiều chương trình tiên tiến, chất 
lượng cao đẳng cấp quốc tế (Chương trình Kỹ sư Chất lượng 
cao Việt-Pháp - PFIEV, Chương trình tiên tiến Việt-Mỹ). Danh 
mục và mã đăng ký các ngành tuyển sinh - 2018  xem tại đây 

 

Môi trường học tập thuận lợi, tiện nghi, thân thiện, “lấy người 
học là trung tâm”, sinh viên được chăm lo, hỗ trợ nhiều chính 
sách ưu việt về học bổng, học phí và các quyền lợi khác. 
ĐHĐN đang được Chính phủ ưu tiên chỉ đạo đầu tư “Khu Đô 
thị đại học” lớn nhất Việt Nam tại Hòa Quý- Điện Ngọc. 
 

 
 

 

5. Cơ hội trúng tuyển và khả năng có việc làm cao 
ĐHĐN có nhiều trường thành viên, tuyển sinh theo nhóm 
ngành với phương thức linh hoạt giúp thí sinh có cơ hội trúng 
tuyển cao; cộng đồng cựu sinh viên thành đạt, nắm giữ nhiều 
vị trí trong xã hội luôn sẵn lòng hỗ trợ, nâng đỡ, tiếp nhận 
sinh viên tốt nghiệp (trên 90% có việc làm sau khi tốt nghiệp).  

http://ts.udn.vn/files/2018/2018_2_13_35_55_446_ddn_thong_tin_dkxt_2018_thptqg_cap_nhat_12.02.2018.pdf
http://ts.udn.vn/files/2018/2018_2_13_41_37_990_ddn_thong_tin_dkxt_2018_hoc_ba_cap_nhat_12.02.2018.pdf
http://www.4icu.org/vn
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Nhân dịp năm mới Đinh Dậu 2017, thay mặt Đảng ủy, Hội 
đồng Đại học, Ban ái kính gửi tới các đồng chí lãnh đạo, 
nguyên lãnh đạo; các cán bộ, viên chức và người lao 
động; các thế hệ 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.p
dfhttp://ts.udn.vn/files/2017/2017_2_14_42_53_180_danh
_muc_mon_tuyen_sinh_sdh_cap_nhat_02.2017_hoa_an.
pdfNăm qua, nắm bắt thời cơ, bám sát các Nghị quyết của 
Trung ương, Thành ủy Đà Nẵng, Chương trình hành động 
của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đổi mới căn bản toàn diện 
giáo dục và đào tạo, phát triển khoa học và công nghệ, 
kiểm định chất lượng giáo dục,… ĐHĐN đã cụ thể hoá 
bằng những việc làm thiết thực và hiệu quả, qua đó đạt 
được nhiều thành tựu quan trọng, rất đáng tự hào trên tất 
cả các mặt công tác, góp phần khẳng định vị thế, xứng 
đáng với niềm tin, sự kỳ vọng của Đảng, Nhà nước và 
Nhân dân. 
Năm 2016 khép lại với những dấu ấn và sự kiện nổi bật 
của ĐHĐN như: số lượng giảng viên có trình độ Tiến sĩ 
tăng vọt; 100% trường đại học thành viên đã được kiểm 
định chất lượng và được công nhận đạt tiêu chuẩn chất 
lượng cơ sở giáo dục; Khoa học công nghệ phát triển 
mạnh mẽ với 822 bài báo khoa học (trong đó có 64 bài ISI, 
Scopus); Hợp tác quốc tế sâu rộng, có nhiều dự án quốc 
tế lớn như: ERASMUS, USAID, WB; Đào tạo phát triển 
được 25 chương trình chất lượng cao; Sinh viên ĐHĐN 
nhận được nhiều giải thưởng quốc gia và quốc tế; Cơ sở 
vật chất được đầu tư mạnh, khởi công xây dựng nhiều dự 
án trọng điểm Những thành tích mà ĐHĐN đạt được là 
nhờ vào sự đóng góp trí tuệ, sáng tạo và cống hiến không 
đó phản ánh sự đoàn kết nhất trí, sự nỗ lực vượt bậc của 
toàn thể các thầy cô giáo, CCVC và sinh viên trong ĐHĐN 
dưới sự lãnh đạo đúng đắn và có hiệu quả của Đảng uỷ, 
Ban Giám đốc, Lãnh đạo các đơn vị thành viên; sự phối 
hợp chặt chẽ của các đoàn thể trong ĐHĐN và các cấp 
chính quyền. Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo ĐHĐN, tôi 
nhiệt liệt biểu dương, đánh giá cao những đóng góp và nỗ 
lực vượt bậc đó. 
 

Năm 2017, ĐHĐN xác h nhiệm vụ trọng tâm là tiếp tục 
nâng cao chất lượng, hiệu quả tất cả các mặt hoạt động, 
đặc biệt là trong hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa 
học, chuyển giao công nghệ, kiểm định chất lượng giáo 
dục, hợp tác quốc tế, quản trị đại học, tăng cường cơ sở 
vật chất trang thiết bị nghiên cứu… tạo tiền đề để sớm trở 
thành đại học định hướng nghiên cứu. 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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Là đại học vùng trọng điểm quóc gia, Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) luôn được tin tưởng và lựa chọn của thí sinh qua mỗi mùa 
tuyển sinh. Tiếp tục đồng hành cùng các sĩ tử trước mùa thi, ĐHĐN cùng với các cơ sở giáo dục đại học thành viên đã tổ chức 
chuỗi sự kiện Ngày hội tư vấn tuyển sinh - 2018  «cùng bạn chọn trường»   tư vấn, cung cấp thông tin  định hướng và giải đáp 
thắc mắc cho hàng ngàn lượt học sinh đến từ các trường THPT trên địa bàn các tỉnh, thành khu vực miền Trung - Tây nguyên 
(Chương trình tại Đà Nẵng, phối hợp với Báo Thanh niên ngày 10/3 tại Trường THPT Hoàng Hoa Thám (Hình dưới bên trái, 
TS. Trần Đình Khôi Quốc Trưởng ban Đào tạo trực tiếp tư vấn cho thí sinh);  Tại Huế (10/3) tại ngôi trường có bề dày truyền 
thống Quốc học Huế (Hình trên bên phải, PGS.TS. Nguyễn Ngọc Vũ, Phó Giám đốc ĐHĐN phát biểu khai mạc Ngày hội)… 
 
 thành phố Đà Nẵng và Huế. 
 
Ngày hội Tư vấn mùa thi 2018 
Chương trình Ngày hội Tư vấn mùa thi do Báo Thanh Niên phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức, diễn ra vào ngày 
10/3/2018 tại Trường THPT Hoàng Hoa Thám thành phố Đà Nẵng đã thu hút sự tham gia của gần 5.000 học sinh trên toàn địa 
bàn thành phố. 
  
Tại Ngày hội, 11 gian hàng tư vấn của các cơ sở đào tạo trực thuộc ĐHĐN gồm có các trường, khoa, viện: ĐH Bách khoa, ĐH 
Kinh tế, ĐH Sư phạm, ĐH Ngoại ngữ, ĐH Sư phạm Kỹ thuật, CĐ Công nghệ Thông tin, Khoa Y Dược, Khoa Công nghệ 
Thông tin và Truyền thông, Khoa Giáo dục Thể chất, Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt – Anh luôn thu hút các em học sinh đến 
đặt câu hỏi và chia sẻ những thắc mắc liên quan đến chỉ tiêu tuyển sinh, các ngành học, phương thức xét tuyển… 
Trong khuôn khổ Ngày hội, phiên tư vấn chung với sự tham gia của TS Trần Đình Khôi Quốc – Trưởng ban, Ban Đào tạo 
ĐHĐN cùng với đại diện Ban Giám hiệu, Phòng Công tác Sinh viên của các cơ sở giáo dục thành viên ĐHĐN và đại diện các 
trường ĐH, CĐ Huế, Quảng Nam và Thành phố Hồ Chí Minh đã chia sẻ những điểm mới, điểm cần lưu ý trong mùa tuyển 
sinh 2018, cũng như những thắc mắc chung về việc lựa chọn các ngành học phù hợp với sở trường, học lực; các cơ hội việc 
làm sau khi ra trường của một số ngành, nghề; …Chương trình Cùng bạn chọn ngành 
Chiều cùng ngày, đoàn công tác của ĐHĐN cũng đã có mặt tại Trường THPT Chuyên Quốc học Huế, thành phố Huế để tư 
vấn và chia sẻ giải đáp thắc mắc cho các học sinh đến từ các trường THPT trên địa bàn thành phố Huế. 
 

Tại Phân hiệu ĐHĐN tại Kontum (ngày 4/3), tại Quảng Ngãi (ngày 24/3/2018) và tại Quảng Nam (ngày 25/3), Chuỗi Chương 
trình tư vấn tuyển sinh - 2018 của ĐHĐN đã lần lượt được tổ chức thành công, thu hút hàng nghìn lượt học sinh tham dự 
(Hình dưới, các thầy cô của ĐHĐN và các cơ sở giaod dục đại học thành viên tư vấn cho học sinh tại các trường THPT Võ 
Nguyên Giáp - Quảng Ngãi).  Ban Đào tạo ĐHĐN cùng với đại diện Ban Giám hiệu, Phòng Đào tạo, Công tác Sinh viên của 
các cơ sở giáo dục thành viên đã chia sẻ những điểm mới, điểm cần lưu ý trong mùa tuyển sinh 2018, cũng như giải đáp băn 
khoăn, tư vấn giúp học sinh lựa chọn các ngành học phù hợp với sở trường, nguyện vọng và cơ hội việc làm khi ra trường 
của một số ngành, nghề 
để cung cấp, chia sẻ và giải đáp các thắc mắc của các em. 
Xem thêm thông tin chi tiết tại trang tuyển sinh 2018 của ĐHĐN http://ts.udn.vn/và 
fanpage https://www.facebook.com/tuyensinhdaihocdanang/ 
 

http://ts.udn.vn/
https://www.facebook.com/tuyensinhdaihocdanang/
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Nhân dịp năm mới Đinh Dậu 2017, thay mặt Đảng ủy, Hội 
đồng Đại học, Ban ái kính gửi tới các đồng chí lãnh đạo, 
nguyên lãnh đạo; các cán bộ, viên chức và người lao 
động; các thế hệ 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.p
dfhttp://ts.udn.vn/files/2017/2017_2_14_42_53_180_danh
_muc_mon_tuyen_sinh_sdh_cap_nhat_02.2017_hoa_an.
pdfNăm qua, nắm bắt thời cơ, bám sát các Nghị quyết của 
Trung ương, Thành ủy Đà Nẵng, Chương trình hành động 
của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đổi mới căn bản toàn diện 
giáo dục và đào tạo, phát triển khoa học và công nghệ, 
kiểm định chất lượng giáo dục,… ĐHĐN đã cụ thể hoá 
bằng những việc làm thiết thực và hiệu quả, qua đó đạt 
được nhiều thành tựu quan trọng, rất đáng tự hào trên tất 
cả các mặt công tác, góp phần khẳng định vị thế, xứng 
đáng với niềm tin, sự kỳ vọng của Đảng, Nhà nước và 
Nhân dân. 
Năm 2016 khép lại với những dấu ấn và sự kiện nổi bật 
của ĐHĐN như: số lượng giảng viên có trình độ Tiến sĩ 
tăng vọt; 100% trường đại học thành viên đã được kiểm 
định chất lượng và được công nhận đạt tiêu chuẩn chất 
lượng cơ sở giáo dục; Khoa học công nghệ phát triển 
mạnh mẽ với 822 bài báo khoa học (trong đó có 64 bài ISI, 
Scopus); Hợp tác quốc tế sâu rộng, có nhiều dự án quốc 
tế lớn như: ERASMUS, USAID, WB; Đào tạo phát triển 
được 25 chương trình chất lượng cao; Sinh viên ĐHĐN 
nhận được nhiều giải thưởng quốc gia và quốc tế; Cơ sở 
vật chất được đầu tư mạnh, khởi công xây dựng nhiều dự 
án trọng điểm Những thành tích mà ĐHĐN đạt được là 
nhờ vào sự đóng góp trí tuệ, sáng tạo và cống hiến không 
đó phản ánh sự đoàn kết nhất trí, sự nỗ lực vượt bậc của 
toàn thể các thầy cô giáo, CCVC và sinh viên trong ĐHĐN 
dưới sự lãnh đạo đúng đắn và có hiệu quả của Đảng uỷ, 
Ban Giám đốc, Lãnh đạo các đơn vị thành viên; sự phối 
hợp chặt chẽ của các đoàn thể trong ĐHĐN và các cấp 
chính quyền. Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo ĐHĐN, tôi 
nhiệt liệt biểu dương, đánh giá cao những đóng góp và nỗ 
lực vượt bậc đó. 
 

Năm 2017, ĐHĐN xác h nhiệm vụ trọng tâm là tiếp tục 
nâng cao chất lượng, hiệu quả tất cả các mặt hoạt động, 
đặc biệt là trong hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa 
học, chuyển giao công nghệ, kiểm định chất lượng giáo 
dục, hợp tác quốc tế, quản trị đại học, tăng cường cơ sở 
vật chất trang thiết bị nghiên cứu… tạo tiền đề để sớm trở 
thành đại học định hướng nghiên cứu. 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,                                  
 
 

 

Đoàn đại biểu  ĐHĐN đã thảo luận và 
trao đổi kinh nghiệm triển khai công cụ 
đánh giá HEInnovate và giải pháp phát 
triển tiềm năng khởi nghiệp và sáng 
tạo tại các đơn vị đào tạo đại học, 
(Học viện Công nghệ Dublin - Ireland, 
ĐH Turku - Phần Lan, ĐH Leon – Tây 
Ban Nha, Đại học Đà Nẵng, ĐH Bách 
Khoa Hà Nội, ĐH Bách Khoa TP. Hồ 
Chí Minh). Qua chuyến công tác này, 
tin tưởng sẽ có nhiều ý tưởng mới 
được áp dụng triển khai tại các trường 
thành viên của ĐHĐN trong tương lai. 

 

Hợp tác nâng cao chất lượng đào tạo và giải pháp đổi mới sáng tạo tại cơ sở giáo dục đại học  
các lĩnh vực về công nghệ thông tin và truyền thông thông qua các dự án hợp tác nghiên cứu quốc tế 

 

           Trong khuôn khổ dự án Hỗ trợ phát triển khởi nghiệp trong lĩnh vực Công nghệ thông tin ở các trường Đại học Việt Nam 
(ICTentr), Chương trình Erasmus+, từ ngày 10/03/2018 đến 16/03/2018, đoàn công tác của Đại học Đà Nẵng (gồm Trưởng 
đoàn là PGS. TS. Huỳnh Công Pháp - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin kiêm nhiệm Trưởng Khoa Công 
nghệ thông tin và Truyền thông - ĐHĐN; PGS. TS. Nguyễn Thanh Bình - Trưởng khoa Khoa Công nghệ thông tin - Trường ĐH 
Bách Khoa - ĐHĐN ; PGS. TS. Tăng Tấn Chiến -  Trường ĐH Bách Khoa - ĐHĐN, ThS. Bùi Trần Huân -  Khoa Công nghệ 
thông tin và Truyền thông ĐHĐN) đã có chuyến thăm, làm việc tại Học viện Công nghệ Dublin, Cộng hòa Ireland (Hình dưới). 
 

 

Đây là khóa đào tạo thứ hai được triển khai từ ngày 16-19/01 tại Đại học Quốc gia Lào. Trong chương trình, các thành viên 
tham dự được nghe Giáo sư Đại học Évora trình bày về khả năng, trình độ và các yếu tố quan trọng để đánh giá sức mạnh mỗi 
cá nhân, tìm hiểu các khái niệm về quản trị nguồn nhân lực chiến lược, khóa đào tạo là dịp để đại diện các trường Đại học 
Đông Nam Á thảo luận, trao đổi kinh nghiệm và xây dựng các kế hoạch chiến lược về nguồn nhân lực của mình...Xem tại đây. 
 
 

Hội nghị lãnh đạo Mạng lưới công cụ MekongSkills2Work (MS2W) - Giai đoạn 2 của Dự án Kết nối Mekong thông qua 
giáo dục và đào tạo (USAID COMET) - Tăng cường "sức mạnh tương lai" cho lực lượng lao động trẻ trong thế kỷ 21 

 

Ngày 17-19/01, tại Bangkok, Thái lan, Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) khai mạc hội nghị lãnh đạo Mạng lưới công 
cụ MekongSkills2Work (MS2W) giai đoạn 2 với sự tham dự của các cơ sở giáo dục đại học, các tổ chức và các đối tác tư nhân 
như tập đoàn Cisco và Intel nhằm tăng cường “sức mạnh tương lai” cho lao động trẻ khu vực Mekong (bao gồm Campuchia, 
Lào, Myanmar, Thái Lan và Việt Nam). Giai đoạn 2 của MS2W sẽ tập trung cho các trung tâm học tập Mekong (MLC) và các 
đối tác để tăng cường năng lực, thể chế hóa và cải thiện lực lượng lao động trẻ khu vực trong tương lai... Xem tại đây. 

 

ĐHĐN tham dự Khóa đào tạo 
thuộc khuôn khổ Dự án Quản 
trị chiến lược Nguồn nhân lực 
cho các trường đại học Đông 

Nam Á tại Đại học quốc gia Lào 
 

Dự án Strategic Human Resources 
Management for Southeast Asian 

Universities (viết tắt là HR4Asia) là 
một trong số 147 dự án được Cộng 
đồng Châu Âu tài trợ triển khai từ 
2017-2019 do ĐHĐN làm điều phối 
với sự tham gia của 12 đối tác... 
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Nhân dịp năm mới Đinh Dậu 2017, thay mặt Đảng ủy, Hội 
đồng Đại học, Ban ái kính gửi tới các đồng chí lãnh đạo, 
nguyên lãnh đạo; các cán bộ, viên chức và người lao 
động; các thế hệ 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.p
dfhttp://ts.udn.vn/files/2017/2017_2_14_42_53_180_danh
_muc_mon_tuyen_sinh_sdh_cap_nhat_02.2017_hoa_an.
pdfNăm qua, nắm bắt thời cơ, bám sát các Nghị quyết của 
Trung ương, Thành ủy Đà Nẵng, Chương trình hành động 
của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đổi mới căn bản toàn diện 
giáo dục và đào tạo, phát triển khoa học và công nghệ, 
kiểm định chất lượng giáo dục,… ĐHĐN đã cụ thể hoá 
bằng những việc làm thiết thực và hiệu quả, qua đó đạt 
được nhiều thành tựu quan trọng, rất đáng tự hào trên tất 
cả các mặt công tác, góp phần khẳng định vị thế, xứng 
đáng với niềm tin, sự kỳ vọng của Đảng, Nhà nước và 
Nhân dân. 
Năm 2016 khép lại với những dấu ấn và sự kiện nổi bật 
của ĐHĐN như: số lượng giảng viên có trình độ Tiến sĩ 
tăng vọt; 100% trường đại học thành viên đã được kiểm 
định chất lượng và được công nhận đạt tiêu chuẩn chất 
lượng cơ sở giáo dục; Khoa học công nghệ phát triển 
mạnh mẽ với 822 bài báo khoa học (trong đó có 64 bài ISI, 
Scopus); Hợp tác quốc tế sâu rộng, có nhiều dự án quốc 
tế lớn như: ERASMUS, USAID, WB; Đào tạo phát triển 
được 25 chương trình chất lượng cao; Sinh viên ĐHĐN 
nhận được nhiều giải thưởng quốc gia và quốc tế; Cơ sở 
vật chất được đầu tư mạnh, khởi công xây dựng nhiều dự 
án trọng điểm Những thành tích mà ĐHĐN đạt được là 
nhờ vào sự đóng góp trí tuệ, sáng tạo và cống hiến không 
đó phản ánh sự đoàn kết nhất trí, sự nỗ lực vượt bậc của 
toàn thể các thầy cô giáo, CCVC và sinh viên trong ĐHĐN 
dưới sự lãnh đạo đúng đắn và có hiệu quả của Đảng uỷ, 
Ban Giám đốc, Lãnh đạo các đơn vị thành viên; sự phối 
hợp chặt chẽ của các đoàn thể trong ĐHĐN và các cấp 
chính quyền. Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo ĐHĐN, tôi 
nhiệt liệt biểu dương, đánh giá cao những đóng góp và nỗ 
lực vượt bậc đó. 
 

Năm 2017, ĐHĐN xác h nhiệm vụ trọng tâm là tiếp tục 
nâng cao chất lượng, hiệu quả tất cả các mặt hoạt động, 
đặc biệt là trong hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa 
học, chuyển giao công nghệ, kiểm định chất lượng giáo 
dục, hợp tác quốc tế, quản trị đại học, tăng cường cơ sở 
vật chất trang thiết bị nghiên cứu… tạo tiền đề để sớm trở 
thành đại học định hướng nghiên cứu. 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,                                  
 
 
 
 

 
 

9 

Đại học Đà Nẵng tiếp tục thúc đẩy hợp tác sâu rộng  
với các trường đại học của Nhật Bản 

 

Ngày 21/2, Chủ tịch Đại học Nagasaki đã dẫn đầu đoàn 
đến thăm và làm việc tại ĐHĐN. Đón tiếp đoàn có GS.TS 
Trần Văn Nam, Giám đốc ĐHĐN, TS. Hoàng Hải,Trưởng 

ban, Ban Hợp tác quốc tế. ĐHĐN đã có nhiều đối tác là 
các trường đại học hàng đầu uy tín của Nhật Bản trong 
nhiều năm qua và đã thiết lập quan hệ hợp tác với 02 
tỉnh là Nagasaki và Yokohama, Nhật Bản. Trước đó, 
đầu tháng 2/2018, ĐH Nagakuen cũng đến làm việc hợp 
tác đào tạo các ngành y khoa, điều dưỡng. Xem tại đây. 

 
Tăng cường hợp tác với các trường đại học Châu Âu 

 
 

Từ ngày 05-08/01/2018, ĐHĐN đã tiếp đón đoàn ĐH Aix-
Marseille, CH Pháp gồm có GS. Marc Daniel, phụ trách hợp 
tác sư phạm và GS. Alain Roux, phụ trách hợp tác quốc tế  
Khoa Kinh tế và Quản trị ký kết biên bản hợp tác mới giữa 
ĐHĐN và ĐH Aix-Marseille về trao đổi sinh viên, giảng viên và 
tham gia làm đối tác chương trình Erasmus+… Tiếp đó, ngày 
11/01/2018, Đoàn Đại học Uppsala, Thụy Điển có Ngài Kay 
Svensson, điều phối viên quốc tế, Hội đồng Quản lý và Bà 
Anna Klara Lindeborg, phụ trách vùng Việt Nam đã đến thăm, 

làm việc với ĐHĐN định hướng hợp tác liên kết đào tạo sau 
đại học, trao đổi giảng viên, sinh viên…Xem tại đây. 

 
 

Đẩy mạnh hợp tác giáo dục đào tạo với đối tác Đài Loan 
 

Ngày 05/3/2018 giữa ĐHĐN và Văn phòng Kinh tế và Văn 
hóa Đài Bắc, Đài Loan tại Thành phố Hồ Chí Minh đã có 
buổi làm việc với sự tham dự của Ngài Lương Quang 
Trung, Trưởng Đại diện Văn phòng; Bà Kha Ngọc Kiềm,  
Trưởng Phòng đối ngoại, bà Âu Quý Hy, Bí thư giáo dục 
cùng các cộng sự. Về phía ĐHĐN có GS.TS Trần Văn 
Nam, Giám đốc, TS. Đào Thị Thanh Phượng, Phó Hiệu 
trưởng Trường ĐH Ngoại ngữ cùng đại diện Khoa Tiếng 
Trung, Ban/Phòng Hợp tác quốc tế và Phòng Công tác sinh 
viên các cơ sở giáo dục đại học thành viên. Xem tại đây. 

 
 

ĐHĐN chúc mừng kỷ niệm Quốc khánh Nước CHDCND Lào 
 
 

Nhân dịp kỷ niệm 42 năm Quốc khánh Lào (2/12/1975- 
2/12/2017), sáng ngày 01/12/2017, đoàn Đại học Đà Nẵng 
(ĐHĐN) do PGS.TS Ngô Văn Dưỡng, Phó Giám đốc ĐHĐN dẫn 
đầu đã đến thăm và tặng hoa chúc mừng Tổng Lãnh sự quán 
Nước CHDCND Lào, gửi lời chúc mừng đến Ngài Khamsene 
Phommaseng, Tổng Lãnh sự quán Lào tại Đà Nẵng và các cán 
bộ của lãnh sự, chúc tình hữu nghị Việt - Lào đời đời bền vững. 
Ngài Tổng Lãnh sự đã đánh giá cao sự quan tâm, giúp đỡ của 
ĐHĐN đối với lưu học sinh Lào. Hiện ĐHĐN có hơn 560 LHS 
Lào đang theo học tại ĐHĐN. Năm học 2017-2018, ĐHĐN đã 
tuyển sinh 121 tân LHS Lào…Xem tại đây. 

 

ĐHĐN phát triển hợp tác với các trường đại học Châu Á 
 

Ngày 22/01, PGS.TS Ngô Văn Dưỡng, Phó Giám đốc 

ĐHĐN đã tiếp và làm việc với ĐH Srinakharinwirot (Thái 
Lan) trao đổi hợp tác đào tạo ngôn ngữ Thái (cấp học 
bổng tiến sĩ ngôn ngữ Thái), trao đổi sinh viên, cán bộ 
và các chương trình chất lượng cao. Nhân dịp này, cơ 
quan hợp tác quốc tế Thái lan cũng đề xuất cơ hội hợp 
tác giáo dục giữa các trường bạn và ĐHĐN…Ngày 

25/01, ĐH Ngoại ngữ Văn Tảo (Đài Loan) do Giáo sư 
Samuel C.Y. Ku - Phó Hiệu trưởng đã đến thăm, làm 
việc với ĐHĐN, bổ sung nội dung biên bản ghi nhớ hợp tác 
giữa hai bên (ký lần đầu năm 2010)…Ngày 29/01, PGS.TS. 
Nguyễn Ngọc Vũ, Phó Giám đốc ĐHĐN (Hình bên) đã tiếp 
đoàn học viên cao học ĐH Shu-Te (Đài Loan) về liên kết 
đào tạo đại học (2+1,2+2…) và thạc sĩ. Xem tại đây 

http://www.udn.vn/posts/view/3842/62
http://www.udn.vn/posts/view/3759/78
http://www.udn.vn/posts/view/3759/78
http://www.udn.vn/posts/view/3871/78
http://www.udn.vn/posts/view/3651/78
http://www.udn.vn/posts/view/3818/78
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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  
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Chuỗi sự kiện của tuổi trẻ ĐHĐN nhân dịp “Tháng Thanh niên”, chào mừng kỷ niệm ngày thành lập Đoàn 
 

 
 

 

Nhân dịp “Tháng Thanh niên”, chào mừng kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đoàn (26/3/1931 – 26/3/2018), tại nhiều cơ sở giáo 
dục đại học thành viên đã diễn ra nhiều hoạt động sôi nổi, bổ ích, thu hút hàng nghìn lượt đoàn viên, sinh viên tham dự thể 
hiện sức trẻ và khát vọng cống hiến của tuổi trẻ: Festival “Tuối trẻ sáng tạo” của Đoàn TN, Hội Sinh viên ĐHĐN đăng cai tổ 
chức với sự tham gia của các đại học quốc gia, đại học vùng tổ chức tại Trường ĐH Bách khoa- ĐHĐN; Hội trại “Tự hào tuổi 
trẻ Đại học Sư phạm” với sự tham gia của gần 2000 trại sinh (30,31/3) (Hình dưới bên trái); Hội trại “Tổ quốc nhìn từ biển” 
(23,24/3 tại Công viên biển Đông) thu hút 1500 sinh viên Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật (Hình dưới bên phải). Xem tại đây. 

   

Sinh viên Đại học Đà Nẵng tham quan và giao lưu  
với Tàu sân bay Hoa Kỳ USS Carl Vinson 

 

 
 

Ngày 06/03, Đoàn sinh viên ĐHĐN gồm 40 cán bộ, giảng viên 
và sinh viên do TS Phạm Quốc Thái, Trưởng khoa Khoa Cơ khí 
giao thông, Trường ĐH Bách khoa - ĐHĐN làm trưởng đoàn 

vinh dự được Bộ Quốc phòng và Uỷ ban nhân dân thành phố 
Đà Nẵng giới thiệu tham quan, giao lưu và trao đổi học thuật 

trên Tàu sân bay Hoa Kỳ USS Carl Vinson (Hình bên trên), 
chuyến thăm tạo cơ hội cho cán bộ, sinh viên tiếp cận các kỹ 
thuật công nghệ tiến tiến đồng thời góp phần quảng bá đất 
nước con người Việt Nam và sinh viên ĐHĐN với bạn bè 
quốc tế. Tiếp đó, ngày 07/3/2018, đoàn hải quân tàu sân bay 
Hoa Kỳ do Đại tá Christopher H. Sharman - Tuỳ viên Hải quân 
Hoa Kỳ dẫn đầu, cùng nhóm sĩ quan, thủ thủy đã đến giao lưu 
bóng rổ (Hình bên dưới) với sinh viên ĐHĐN tại Trung tâm Thể 

thao tiếp tục khẳng định hoạt động giao lưu thể thao đã góp 
phần xây đắp mối quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ. Xem tại đây. 

Đoàn Thanh niên ĐHĐN tổ chức Lễ kỷ niệm 87 năm  
ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 

Hoà trong không khí “Tháng Thanh niên”, sáng ngày 24/3/2018, 
Đoàn Thanh niên ĐHĐN đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 87 
năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 
26/3/2018). Tham dự buổi lễ có đại diện Ban Thường vụ Thành 
Đoàn Đà Nẵng, PGS.TS Nguyễn Ngọc Vũ, Phó Giám đốc 
ĐHĐN, đại diện các ban chức năng, các cơ sở giáo dục thành 
viên và hơn 200 đoàn viên thanh niên ưu tú. Nhân dịp này, Đoàn 
ĐHĐN đã vinh danh 32 “thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” và 
khen thưởng phong trào tình nguyện (Hình bên). Xem tại đây. 
 

 

 Các sinh viên Ngô Thành Đạo, Hồ Ngọc Sơn đạt  
Giải Nhất và Giải Nhì Cuộc thi "Thiết kế Huy chương"  

do Viện Hàn lâm Kiến trúc Pháp-Việt và  
Lãnh sự quán Pháp tại TP. Hồ Chí Minh tổ chức 

 

 

  Tối 05/3/2018, hai sinh viên Ngô Thành Đạo và Hồ Ngọc Sơn, lớp 
14KT Khoa Kiến trúc, Trường ĐH Bách khoa - ĐHĐN đã đạt hai 
giải thưởng cao nhất cuộc thi (tổ chức từ tháng 7/2017-1/2018) 
dành cho sinh viên và giới chuyên môn nghệ thuật, thiết kế, kiến 
trúc (dưới 25 tuổi). Mẫu thiết kế đạt Giải nhất sẽ được Viện Hàn 
lâm sử dụng để trao giải thường niên cho những cá nhân có 
thành tích xuất sắc trong lĩnh vực Kiến trúc, Xây dựng và Quy 

hoạch đô thị đang làm việc tại Việt Nam. Xem tại đây. 
 

http://dantri.com.vn/nhip-song-tre/hon-1400-doan-vien-tham-gia-hoi-trai-to-quoc-nhin-tu-bien-20180324124136951.htm
http://dut.udn.vn/Tuyensinh2018/Tintuc/id/2016
http://doanthanhnien.ute.udn.vn/ChuyenMuc/18/12/Dai-hoc-Da-Nang-to-chuc-ky-niem-87-nam-ngay-thanh-lap-Doan-Thanh-nien-Cong-san-Ho-Chi-Minh_106.aspx
http://www.udn.vn/posts/view/3882/83
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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  
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 Lễ Công bố Quyết định bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng,   
lãnh đạo phòng, khoa, trung tâm Trường ĐH Bách khoa  

  
 

Ngày 09/02, Lễ Công bố Quyết định bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng, 
Trưởng phòng, Trưởng khoa, Giám đốc Trung tâm thuộc Trường 
Đại học Bách khoa -  ĐHĐN đã được tổ chức long trọng tại Hội 
trường F. Đến dự buổi lễ có GS.TS. Trần Văn Nam, Giám đốc 
ĐHĐN, PGS.TS. Đoàn Quang Vinh, Hiệu trưởng Trường ĐH 
Bách khoa (Hình bên, thứ tư bên trái qua trao QĐ và tặng hoa 
chúc mừng các cán bộ được bổ nhiệm). Danh sách tân lãnh đạo 
các Phòng, Khoa của nhà trường gồm có: TS. Đoàn Anh Tuấn - 

Trưởng phòng Tổ chức hành chính; TS. Nguyễn Hồng Hải - Trưởng 
phòng Đào tạo; PGS.TS. Dương Việt Dũng - Trưởng phòng Cơ sở vật 
chất; PGS.TS. Nguyễn Đình Lâm - Trưởng phòng Khoa học công nghệ & 
Hợp tác quốc tế; PGS.TS. Phạm Văn Tuấn - Trưởng phòng Khảo thí và 
Đảm bảo chất lượng giáo dục; TS. Nguyễn Văn Đông- Trưởng phòng 
Công tác sinh viên; TS. Bùi Nữ Thanh Hà - Trưởng phòng Thanh tra - 
Pháp chế; TS. Huỳnh Phương Nam - Trưởng khoa Xây dựng cầu đường; 
TS. Phạm Quốc Thái - Trưởng khoa Cơ khí giao thông; TS. Lê Phước 

Cường - Giám đốc Trung tâm Học liệu và Truyền thông. Xem tại đây. 
 Tuyển sinh đại học 2018, Trường Đại học Bách khoa 

- ĐHĐN mở thêm 5 ngành đào tạo chất lượng cao 
 

Ngoài 08 chương trình chất lượng cao hiện có (Công nghệ 
Thông tin, Kỹ thuật Điện - Điện tử, Kỹ thuật Điện tử & Viễn 
thông, Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa, Công nghệ Thực 
phẩm, Công nghệ Dầu khí và Khai thác dầu, Kiến trúc và Kỹ 
thuật xây dựng công trình giao thông), năm học 2018-2019, 
Trường Đại học Bách khoa - ĐHĐN tuyển sinh mới 05 chương 
trình chất lượng cao gồm: Kỹ thuật Cơ khí (chuyên ngành Cơ 
khí động lực), Kỹ thuật Cơ điện tử, Kỹ thuật nhiệt, Kỹ thuật xây 
dựng (chuyên ngành Xây dựng dân dụng & công nghiệp), Kinh 
tế xây dựng. Như vậy, mùa tuyển sinh 2018, nhà trường có 
tổng cộng 13 chương trình đào tạo chất lượng cao. Thông tin 
trên được đưa ra tại buổi Họp báo (31/3) công bố đề án tuyển 

sinh - 2018 của Trường ĐH Bách khoa-ĐHĐN. Xem tại đây. 
 

    Khai mạc đánh giá chất lượng 04 chương trình đào tạo của Trường ĐH Bách khoa theo tiêu chuẩn AUN-QA 

 
 

Ngày 02/04/2018, tại Hội trường F, Trường ĐH Bách khoa - ĐHĐN diễn ra Phiên khai mạc đánh giá ngoài chất lượng chương trình 
đào tạo  theo tiêu chuẩn AUN-QA lần thứ 109 của Mạng lưới các trường Đại học Đông Nam Á đối với bốn chương trình: Kỹ thuật 
Điện-Điện tử,  Kỹ thuật Điện tử viễn thông, Kỹ thuật dầu khí, Công nghệ thông tin. Dẫn đầu đoàn đánh giá là PGS.TS Nantana 
Gajaseni, Chủ tịch Hội đồng AUN-QA cùng đại diện Ban Thư ký AUN và các kiểm định viên. Về phía đại biểu có GS.TSKH. Bùi 
Văn Ga, nguyên Thứ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo, GS.TS Lê Kim Hùng, nguyên Hiệu trưởng Nhà trường; Về phía ĐHĐN có sự 
tham dự PGS.TS. Ngô Văn Dưỡng, Phó Giám đốc ĐHĐN, Chủ tịch Hội đồng trường ĐH Bách khoa; Về phía Trường ĐH Bách 
Khoa-ĐHĐN có PGS.TS. Đoàn Quang Vinh, Hiệu trưởng nhà trường, Ban Giám hiệu, Trưởng, Phó các Phòng, Khoa và hơn 300 
cán bộ, giảng viên và sinh viên của 04 chương trình. Sau phiên khai mạc, đoàn bắt đầu khảo sát tại các Khoa, chương trình từ 
ngày 3-5/4/2018 (Hình dưới bên trên). Xem tại đây. 
 
 

 

http://www.udn.vn/posts/view/3833/83
http://www.udn.vn/posts/view/3956/83
http://www.udn.vn/posts/view/3956/83
http://www.dut.udn.vn/Tintuc/Tintuc/id/2105
http://www.udn.vn/posts/view/3959/83
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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  
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 Hợp tác với doanh nghiệp nâng cao chất lượng đào tạo 
ngành hệ thống thông tin quản lý và Thương mại điện tử 

 

Ngày 8/3, Trường Đại học Kinh tế-ĐHĐN và các doanh nghiệp 
(Công ty cổ phần phần mềm BRAVO-CN Đà Nẵng, Công ty 
TNHH Đào tạo & Công nghệ IVIETTECH, Công ty tư vấn giải 
pháp CNTT Toàn cầu xanh, Trung tâm CNTT chăm sóc khách 
hàng-Điện lực miền Trung, Trung tâm đào tạo Marketing online-
Công ty SILINH, Gameloft Việt Nam-CN Đà Nẵng, Công ty cổ 
phần BYS, Trung tâm CNTT, Sở Thông tin Truyền thông thành 
phố Đà Nẵng, LogiGear Việt Nam-CN Đà Nẵng và Công ty phần 
mềm FAST) đã ký kết hợp tác đồng hành đào tạo thế hệ sinh 
viên vững nghiệp, đáp ứng yêu cầu nhân lực trong cuộc cách 
mạng công nghiệp 4.0 (Hình bên). Xem tại đây. 
 

 

Trường ĐH Kinh tế hợp tác với Đại học Massey  
(New Zealand) đào tạo Thạc sĩ Quản trị nguồn nhân lực 

 

 
 

Ngày 13/3/2018, Trường ĐH Kinh tế - ĐHĐN đã ký kết MOU 
hợp tác với ĐH Massey (Hình bên, PGS.TS. Nguyễn Mạnh 
Toàn, Hiệu trưởng nhà trường ký kết với đại diện ĐH Massey), 
theo đó hai bên sẽ phối hợp đào tạo chương trình thạc sĩ Quản 
trị Nguồn nhân lực (Master of Business Studies in Human 
Resources Management và Master of Management in Human 
Resources Management) do ĐH Massey cấp bằng Thạc sĩ. 
Chương trình hướng đến việc đào tạo các học viên có trình độ 
và năng lực chuyên môn cao trong lĩnh vực quản trị nguồn nhân 
lực. Năm thứ nhất, học viên sẽ học tại Việt Nam với 50% học 
phần do ĐH Massey đảm nhận. Từ năm thứ hai học viên có thể 
lựa chọn học tập tại Việt Nam với 100% học phần do ĐH 

Massey giảng dạy hoặc học tập tại New Zealand. Xem tại đây. 
 

 Trường ĐH Kinh tế thành lập Khoa Thương mại điện tử,  
đổi tên Khoa Thương mại thành Khoa Kinh doanh Quốc tế 
 

Ngày 5/4, Trường Đại học Kinh tế - ĐHĐN đã tổ chức công bố 
quyết định thành lập Khoa Thương mại điện tử, đổi tên Khoa 
Thương mại thành Khoa Kinh doanh quốc tế và bổ nhiệm các 
cán bộ lãnh đạo các Khoa. Đến dự buổi lễ về phía đại biểu khách 
mời có PGS.TS. Nguyễn Ngọc Vũ, Phó Giám đốc ĐHĐN, đại 
diện lãnh đạo các Ban chức năng ĐHĐN, đại diện lãnh đạo các 
cơ sở giáo dục đại học thành viên, các doanh nghiệp. Về phía 
nhà trường có PGS.TS. Nguyễn Mạnh Toàn, Hiệu trưởng, Ban 
Giám hiệu và đại diện lãnh đạo các Khoa, Phòng, Trung tâm 
cùng cán bộ, giảng viên, sinh viên hai khoa. Xem tại đây. 
 

 

 Trường ĐH Sư phạm - ĐHĐN long trọng tổ chức  
Lễ Khai giảng đào tạo Sau đại học Khóa 36 

 
 

Ngày 16/1, Trường Đại học Sư phạm- ĐHĐN  đã tổ chức lễ khai 
giảng các lớp đào tạo sau đại học khóa 36 cho 3 nghiên cứu sinh 
và 173 học viên cao học. Hiện nay, Nhà trường đang đào tạo 04 
chuyên ngành Tiến sĩ, 16 chuyên ngành Thạc sĩ, 29 chuyên ngành 
Cử nhân trong đó có 06 ngành đào tạo chất lượng cao. Năm học 
2018-2019, nhà trường hiện có quy mô đào tạo 7.000 sinh viên 
chính quy, 40.000 sinh viên vừa học vừa làm và gần 1.000 học 
viên cao học và 20 nghiên cứu sinh khẳng định vị thế trong top 
trường đại học sư phạm trọng điểm (Hình bên, PGS.TS. Võ Văn 
Minh, Phó Hiệu trưởng nhà trường tặng hoa chúc mừng các tân 
học viên có kết quả tuyển sinh cao nhất). Xem tại đây. 
 

 

 Trường ĐH Sư phạm quyết tâm tiên phong trong đổi mới 
giáo dục, trọng tâm từ uy tín và chất lượng  tuyển sinh 

 

Với phương châm “Chi phí đào tạo thấp, chất lượng đào tạo với 
cơ hội nghề nghiệp cao”, Trường ĐH Sư phạm- ĐHĐN hứng khởi 
tập trung cho mùa tuyển sinh 2018 với 33 ngành đào tạo đại học, 
2.474 chỉ tiêu (từ kết quả kỳ thi THPT Quốc gia) và 410 chỉ tiêu 
(xét học bạ)... Tại Hội nghị Hiệu trưởng các trường đại học sư 
phạm toàn quốc, PGS.TS. Lưu Trang, Hiệu trưởng nhà trường 
(Hình bên) đã phát biểu cam kết nhà trường sẽ tiếp tục tiên 
phong đổi mới, đào tạo bám sát nhu cầu của xã hội¸ tập trung 
nâng cao chất lượng, tuyển sinh đầu vào có điểm tuyển sinh cao 
nhẩt đi liền với ưu đãi về học bổng và học phí thấp. Xem tại đây. 
 
Ngày 5/4, Trường Đại học Kinh tế - ĐHĐN đã tổ chức công bố 
quyết định thành lập Khoa Thương mại điện tử, đổi tên Khoa 
Thương mại thành Khoa Kinh doanh quốc tế và bổ nhiệm các 
cán bộ lãnh đạo các Khoa. Đến dự buổi lễ về phía đại biểu khách 
mời có PGS.TS. Nguyễn Ngọc Vũ, Phó Giám đốc ĐHĐN, đại 
diện lãnh đạo các Ban chức năng ĐHĐN, đại diện lãnh đạo các 
cơ sở giáo dục đại học thành viên, các doanh nghiệp. Về phía 
nhà trường có PGS.TS. Nguyễn Mạnh Toàn, Hiệu trưởng, Ban 
Giám hiệu và đại diện lãnh đạo các Khoa, Phòng, Trung tâm 
cùng cán bộ, giảng viên, sinh viên hai khoa. Xem tại đây. 
 

 

due.udn.vn/vi-vn/khoa/thong-ke-tin-hoc/chitiet/id/2019/cid/1106
http://www.udn.vn/posts/view/3903/84
http://www.udn.vn/posts/view/3967/84
http://www.udn.vn/posts/view/3774/85
http://www.udn.vn/posts/view/3714/58
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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  
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  Trường ĐH Ngoại ngữ - ĐHĐN tổ chức đối thoại  
     giữa lãnh đạo nhà trường và sinh viên 

 

        Nhằm nắm bắt nguyện vọng, nhu cầu, đảm bảo các quyền 
lợi chính đáng theo tiêu chí “Tất cả vì sinh viên” của nhà trường, 
ngày 16/3/2018, Trường ĐH Ngoại ngữ - ĐHĐN đã tổ chức buổi 
đối thoại giữa lãnh đạo Ban giám hiệu (Hình bên, PGS.TS. Trần 
Hữu Phúc, Hiệu trưởng nhà trường cùng Ban giám hiệu chủ trì 
buổi gặp gỡ, tiếp xúc với sinh viên), các Phòng, Khoa  và sinh 
viên. Thông qua diễn đàn, sinh viên có cơ hội hiểu rõ hơn các chủ 
trương và chính sách của nhà trường, thể hiện vai trò tích cực, 
đóng góp ý kiến xây dựng để góp phần cải thiện, nâng cao chất 
lượng các mặt hoạt động, giúp nhà trường có điều chỉnh, hoàn 
thiện công tác quản lý và xây dựng môi trường học tập, sinh hoạt 
thuận lợi, đáp ứng nhu cầu của sinh viên. Xem tại đây. 
  

 Trường ĐH Ngoại ngữ - Hướng tới phân khúc chất lượng cao  
 

Năm học 2018-2018, Trường ĐH Ngoại ngữ đẩy mạnh đào tạo 
theo phân khúc chất lượng cao với tiêu chí cao hơn về “chuẩn 
đầu ra” ngoại ngữ, tin học và kỹ năng mềm. Tham gia 03 chương 
trình chất lượng cao (Ngôn ngữ Anh chuyên ngành tiếng Anh, 
tiếng Anh thương mại và Quốc tế học), sinh viên được tiếp cận 
các phương pháp dạy-học, giáo trình hiện đại (tham khảo các đại 
học tiên tiến), giảng viên trình độ cao (giảng viên bản ngữ hoặc 
được đào tạo ở Hoa Kỳ, Anh, Úc…), chú trọng phát triển năng 
lực tư duy, sáng tạo trong môi trường học tập tối ưu, giúp sinh 
viên ra trường tự tin, dễ dàng tìm việc làm, đáp ứng yêu cầu 
nguồn nhân lực để cạnh tranh và hội nhập quốc tế. Xem tại đây. 
 
 
 

 

 

Lễ công bố Quyết định thành lập Đảng bộ và ra mắt  
Đảng ủy Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật - ĐHĐN 

 

Sau khi được thành lập theo Quyết định số 1749/QĐ-TTg ngày 
8/11/2017, ngày 26/2/2018, Đảng ủy ĐHĐN đã long trọng tổ chức 
Lễ công bố Quyết định số 683-QĐ/ĐU ngày 12/2/2018 về việc 
thành lập Đảng bộ Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật-ĐHĐN, chỉ định 
cấp ủy và Bí thư, Phó Bí thư nhiệm kỳ 2018-2020. Đây là kết quả 
của quá trình chuẩn bị chu đáo, đúng quy trình, quy định của 
Đảng ủy ĐHĐN và nhà trường. Tại buổi lễ, đồng chí Trần Văn 
Nam, Bí thư Đảng ủy ĐHĐN đã trao các quyết định (Hình bên) 
dưới sự chứng kiến của các đồng chí đại diện các Ban của Thành 
ủy. Danh sách Đảng ủy Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật gồm có 08 
đồng chí: Phan Cao Thọ (Bí thư), Nguyễn Anh Duy (Phó Bí thư), 
Đoàn Chí Thiện, Lê Thị Hải Anh, Hồ Trần Anh Ngọc, Phan Tiến 
Vinh, Nguyễn Linh Nam và Nguyễn Thị Khánh Hồng. Xem tại đây. 

 Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật tiếp Hiệp hội Kỹ sư Nhật Bản  
 

Ngày 19/3/2018, PGS.TS. Phan Cao Thọ, Hiệu trưởng và đại diện 
các Phòng, Khoa Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật đã tiếp và làm 
việc với đoàn Hiệp hội Kỹ sư Nhật Bản, Institution of Professional 
Engineers Japan (IPEJ), do Ngài Hiroaki Nakamura, Chủ tịch dẫn 
đầu cùng với Ngài Fumio Sakamoto và TS. Hiro Moriyama tìm 
hiểu cơ hội hợp tác đào tạo nguồn nhân lực. Trong những năm 
qua, nhà trường đã và đang triển khai hợp tác hiệu quả với nhiều 
doanh nghiệp Nhật Bản (Công ty ME, Fujitec, Mitsubishi, Shinkos 
Technos...) mở các khóa đào tạo do các chuyên gia Nhật trực tiếp 
giảng dạy, giúp sinh viên tiếp cận và có cơ hội làm việc tại các 
doanh nghiệp Nhật Bản. Từ năm 2017, nhà trường đã đưa thêm 
tiếng Nhật vào giảng dạy cho sinh viên. Xem tại đây. 

  

 

 
 

 

ĐHĐN làm việc với Trường CĐ Công nghệ Thông tin  
và Khoa Công nghệ Thông tin và Truyền thông- ĐHĐN  

 

 

Ngày 9/3/2018, đoàn cán bộ ĐHĐN do PGS.TS. Nguyễn Ngọc Vũ, 
Phó Giám đốc ĐHĐN dẫn đầu cùng đại diện các Ban chức năng 
đã làm việc với lãnh đạo chủ chốt  Trường CĐ Công nghệ Thông 
tin và Khoa Công nghệ Thông tin và Truyền thông về các mặt 
công tác (Đào tạo, Nghiên cứu khoa học, Hợp tác quốc tế, Cơ sở 
vật chất, Kế hoạch tài chính...) năm 2017 và triển khai kế hoạch 
năm 2018. Nhà trường và Khoa đang đào tạo 03 chuyên ngành 
đại học với quy mô 230 sinh viên và 04 chuyên ngành Cao đẳng 
quy mô đào tạo 668 sinh viên. Chiến lược phát triển của nhà 
trường sẽ trở thành Trường ĐH Công nghệ Thông tin và Truyền 
thông theo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ. Xem tại đây. 

 

Chủ trì cuộc họp là PGS.TS. Nguyễn Ngọc Vũ, Phó giám đốc 

ĐHĐN, với sự tham gia của chủ tịch công đoàn, Chánh Văn 

http://www.udn.vn/posts/view/3909/86
http://ufl.udn.vn/vie/trang-truong-chi-tiet-tin-tuc/truong-dai-hoc-ngoai-ngu-dhdn-huong-toi-phan-khuc-chat-luong-cao.html
http://ute.udn.vn/TinTuc/905/1/LE-CONG-BO-QUYET-DINH-THANH-LAP-DANG-BO-TRUONG-DAI-HOC-SU-PHAM-KY-THUAT.aspx
http://ute.udn.vn/TinTuc/914/1/Truong-Dai-hoc-Su-pham-Ky-thuat-tiep-doan-dai-dien-cua-Hiep-hoi-Ky-su-Nhat-Ban-IPEJ.aspx
http://www.cit.udn.vn/
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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  
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Khoa Y Dược - ĐHĐN xúc tiến hợp tác với Viện Nghiên cứu  
Y khoa Garvan - Úc thành lập Bộ môn Dịch tễ học lâm sàng  
 

Sáng 16/1/2018, PGS.TS. Nguyễn Đăng Quốc Chấn, Trưởng 
Khoa Y dược và Ban chủ nhiệm Khoa đã có buổi tiếp đón, làm 
việc với GS.TS Nguyễn Văn Tuấn, Viện nghiên cứu Y khoa 
Garvan-Úc để thảo luận, thống nhất triển khai hợp tác thành lập 
bộ môn dịch tễ học lâm sàng (Clinical Epidemiology) tại Khoa Y 
Dược - ĐHĐN. Hai bên đã bàn bạc và thống nhất sẽ thành lập 
Bộ môn, trọng tâm giảng dạy các học phần như: Thống kê sinh 
học lâm sàng (Clinical biostatistic); Phương pháp nghiên cứu 
lâm sàng (Clinical Research Methodology); Y học thực chứng 
(Evidence Based Medicine)…Xem tại đây. 

 
 
 

 

 

Bí thư Tỉnh ủy Kontum làm việc với Phân hiệu ĐHĐN tại 
Kontum về chiến lược phát triển trong thời gian đến 

 
 

Ngày 28/02/2018, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Kon Tum 
Nguyễn Văn Hùng cùng đại diện các Sở, Ban, Ngành đã có 
buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt Phân hiệu ĐHĐN tại 
Kontum. (Hình bên). Trải qua hơn 10 năm xây dựng và phát 
triển (2007-2018), Phân hiệu đã đạt được những thành tựu 
đáng kể, đóng góp tích cực vào sự nghiệp đào tạo nguồn nhân 
lực cho Tây nguyên trong đó có Kontum. Đồng chí Bí thư Tỉnh 
ủy mong muốn, đề nghị các sở, ban ngành và Phân hiệu cần 
phối hợp chặt chẽ hơn nữa để từng bước định hình, phát triển 
Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum trở thành một trường đại học đa 
ngành tại Tây Nguyên và tỉnh Kon Tum nói riêng. Xem tại đây. 

 

Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt-Anh (VN-UK) tổ chức  
Cuộc thi U-Invent 2018 - Trải nghiệm sáng tạo cùng Intel Galile 

 

Sáng ngày 11/3/2018, vòng chung kết Cuộc thi “Trải nghiệm sáng 
tạo cùng Intel Galileo, U-Invent 2018” đã diễn ra với 05 đội thi 
được tuyển chọn từ 14 nhóm học sinh (17 đề tài sáng tạo dự thi) 
đến từ các trường trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Đà 
Nẵng. Kết quả chung cuộc, ý tưởng “Hệ thống giao thông thông 
minh” hỗ trợ người mù qua đường tại nơi có đèn giao thông và 
giúp phòng tránh tai nạn tại những hẻm nhỏ hay đường giao 
nhau của nhóm “PCT Inventors” đã giành Giải Nhất (Hình bên); 
Giải Nhì đã được trao cho nhóm “DNL” với ý tưởng về “Hệ thống 
cống thông minh” giúp giảm bớt phần lớn lượng rác thải tích tụ ở 
đường ống cống, gây ngập úng và làm ngheṭ cống…Xem tại đây. 
  

 
 
 

 

  

Khoa Công nghệ Thông tin và Truyền thông ĐHĐN làm việc 
với các Công ty Nhật Bản hợp tác phát triển nguồn nhân lực 

 

 
 

Ngày 13/03/2018, Khoa Công nghệ Thông tin và Truyền thông 
ĐHĐN đã tiếp và làm việc với đại diện các Công ty Nhật Bản  gồm 
có: Công ty cổ phần NAL Solutions (http://nal.vn), Công ty Ozozo 
(http://ozozo.co), Công ty Samurai Ship (http://samuraiship.net). 
Đây là những công ty có thương hiệu của Nhật Bản hiện  có nhu 
cầu tuyển dụng Blockchain Developers chất lượng cao làm việc 
tại Thành phố Đà Nẵng với mức lương hấp dẫn. Đại diện các 
doanh nghiệp đánh giá cao chất lượng đào tạo của Khoa và sẵn 
sàng hợp tác phát triển nguồn nhân lực, công nghệ Blocchain 
trong các dự án mà Công ty đang triển khai. Xem tại đây 

 

Khoa Giáo dục Thể chất và Trung tâm Thể thao ĐHĐN tổ 
chức các hoạt động nhân Ngày Thể thao Việt Nam (27/03) 

 

Nhân dịp kỷ niệm “Ngày thể thao Việt Nam - 27/03”, Khoa Giáo 
dục Thể chất và Trung tâm Thể thao ĐHĐN đã phối hợp tổ chức 
các hoạt động giao lưu bao gồm: Gặp mặt cán bộ viên chức, Thi 
đấu giao hữu các môn Bóng bàn, Cầu lông, Bóng rổ… Nhân dịp 
này, PGS.TS. Ngô Văn Dưỡng, Phó Giám đốc ĐHĐN cùng đại 
diện các Văn phòng đã đến thăm, tặng hoa chúc mừng các cán 
bộ viên chức, nhà giáo làm công tác sự nghiệp giáo dục thể chất 
và thể thao (Hình bên). Năm học 2017-2018, Khoa dự kiến tuyển 
sinh ngành giáo dục thể chất bậc đại học, tổ chức Giải thể thao 
cán bộ viên chức ĐHĐN truyền thống (02 năm/lần) khai mạc 
ngày 07/04/2018 tại Trung tâm Thể thao ĐHĐN. Xem tại đây. 

http://www.udn.vn/posts/view/3779/534
http://www.kontum.udn.vn/?act=detail-news&idnews=99&link=bi-thu-tinh-uy-lam-viec-voi-ud-ck-phoi-hop-chat-che-nhieu-mat-voi-cac-so-ban-nganh-de-phat-trien-thanh-truong-dai-hoc-trong-diem
http://vnuk.udn.vn/chung-ket-cuoc-thi-u-invent-2018-trai-nghiem-sang-tao-cung-intel-galileo/
http://nal.vn/
http://ozozo.co/
http://samuraiship.net/
http://sict.udn.vn/
http://www.udn.vn/posts/view/3628/58
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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  
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 4. Phương pháp dạy và học “Lấy người học làm trung tâm” với nhiều học bổng, ưu đãi học phí và khả năng có việc làm 
 

Sinh viên được chọn trường, chọn ngành, chọn lớp, chọn thầy, được liên thông, học hai chương trình để nhận “bằng kép”, được 
tuyển chọn vào các chương trình tiên tiến, chất lượng cao, du học quốc tế (các chương trình 2+1, 2+2, 3+1, 3+2, trao đổi sinh viên 
với các trường đại học danh tiếng: Hoa Kỳ, Nhật Bản, Anh, Canada, Pháp, Đức, Nga, Úc, Hàn Quốc, Singapore…) hoặc chuyển 
tiếp cao học (sinh viên tốt nghiệp Chương trình PFIEV được công nhận tương đương trình độ thạc sĩ). Sinh viên được tổ chức 
thành các nhóm học tập-nghiên cứu, tuyển chọn tham gia các nhóm nghiên cứu-giảng dạy (TRT), các câu lạc bộ gắn lý thuyết với 
thí nghiệm - thực hành, thực tập trải nghiệm tại các doanh nghiệp. Sinh viên khá, giỏi, thuộc diện chính sách, có hoàn cảnh khó 
khăn được cấp học bổng (Mỗi năm có hơn 6 tỷ đồng học bổng ngoài nguồn học phí), được vay tín dụng học tập (lãi suất ưu đãi). 
 

5. Đội ngũ giảng viên tâm huyết, trình độ cao đồng hành giúp sinh viên vượt qua thử thách suốt chặng đường đại học 
 

ĐHĐN có nhiều quyết sách, chủ trương cử các cán bộ, giảng viên đi đào tạo chuyên môn ở nước ngoài, có nhiều chính sách thu 
hút, đãi ngộ nhân lực có trình độ cao về. Nhờ đó đến nay, đội ngũ giảng viên, cán bộ khoa học của ĐHĐN đã đạt tỷ lệ hơn 30% có 
trình độ tiến sĩ, phó giáo sư, giáo sư (điển hình như Trường ĐH Bách khoa đạt tỷ lệ 44%, Trường Đại học Kinh tế và Trường ĐH 
Sư phạm đạt tỷ lệ trên 30%), hiện có gần 300 giảng viên đang được đào tạo sau đại học tại các nước tiên tiến.... 
 
 

 

1. Danh tiếng, học hiệu của một đại học trọng điểm quốc gia, một trong ba trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học hàng 
đầu Việt Nam có uy tín và thứ hạng quốc tế: Thành lập từ năm 1994 nhưng có truyền thống gần 50 năm các trường thành viên, 
là đại học trọng điểm có cơ chế tương tự hai đại học quốc gia (13 trường ĐH, CĐ, viện, khoa, phân hiệu và 39 trung tâm) phát triển 
theo định hướng nghiên cứu quy mô gần 60.000 sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh…Mỗi năm tuyển sinh 12.000 chỉ tiêu đại học, 
ĐHĐN luôn thuộc top đại học hàng đầu Việt Nam có uy tín, thứ hạng cao trong các bảng xếp hạng đại học thế giới (Top 04 Bảng 
xếp hạng do Nhóm chuyên gia nghiên cứu độc lập công bố ngày 06/9/2017; Top 05 Bảng xếp hạng For International Colleges and 
Universities, http://www.4icu.org/vn; Top 09 Bảng xếp hạng Webometric Ranking of World Universities….) 
 2. Chất lượng đào tạo đạt chuẩn quốc gia và quốc tế 
 

ĐHĐN là đại học vùng đầu tiên  (tháng 10/2016) có 100% cơ sở 
giáo dục đại học thành viên được kiểm định và đạt chất lượng 
giáo dục quốc gia. Trường Đại học Bách khoa-ĐHĐN vinh dự 
top 4 trường đại học đầu tiên của Việt Nam đạt chuẩn chất 
lượng theo tiêu chuẩn Châu Âu (HCERES) (tháng 10/2017).  
 

3. Các ngành nghề đa dạng, đáp ứng nhu cầu người học và 
thị trường lao động trong nước và hội nhập quốc tế 
 

ĐHĐN được Bộ GD&ĐT phân cấp được tự chủ tương tự như 
hai đại học quốc gia (được mở các ngành đào tạo theo nhu cầu 
xã hội, tổ chức quản lý chất lượng và cấp bằng tất cả các bậc 
học, được hợp tác đào tạo quốc tế và trong nước. ĐHĐN là một  
 

 

                                                           8. Môi trường chuẩn mực, thuận lợi, thân thiện, tiếp cận thực tế giúp người học rèn  
                                                              luyện và phát triển toàn diện. Sinh viên ĐHĐN luôn là trung tâm trong nhà trường; các  
                                                              trường thành viên luôn phủ bóng cây xanh trong lành, thoáng mát, tiện nghi (100% được 
kết nối internet) với các khu giảng đường, thư viện hiện đại với tài nguyên dữ liệu phong phú, cập nhật, các ký túc xá đủ năng lực 
phục vụ nhu cầu học tập, sinh hoạt, lưu trú của sinh viên với nhiều hoạt động phát triển rèn luyện kỹ năng mềm bổ ích, hiệu quả...  
 

 

9. Sự thành đạt của cựu sinh viên luôn hỗ trợ, đem lại cơ hội việc làm, khởi nghiệp cho sinh viên khi ra trường 
 

Sự thành đạt vững chắc của các thế hệ cựu sinh viên hiện đang giữ vị trí chủ chốt trong nhiều doanh nghiệp và xã hội đem lại 
“học hiệu” và luôn hỗ trợ hiệu quả, đồng hành tạo nhiều cơ hội việc làm và khởi nghiệp cho các bạn khi ra trường  
 

 

 
 

10. Thành phố Đà Nẵng nơi ĐHĐN tọa lạc luôn an bình và đáng sống, năng động và phát triển có nhu cầu nguồn nhân 
lực và cơ hội việc làm cao, sẵn sàng chào đón, tạo điều kiện để các bạn trẻ đến học tập và làm việc 
 

Thành phố an bình, "đáng sống"; Thị trường lao động dồi dào, người tài được trọng dụng; Môi trường năng động, phát triển kỹ 
năng cho sinh viên; Nhiều “điểm đến” giải trí, trải nghiệm lý tưởng cho giới trẻ. Với những lý do nêu trên, ĐHĐN thực sự là điểm 
đến uy tín, có sức thu hút, hấp dẫn và luôn là sự lựa chọn gửi gắm của nhiều thế hệ học sinh, phụ huynh qua bao mùa tuyển sinh. 
 

 

 6. Cơ sở vật chất, môi trường học tập lý tưởng luôn được đầu tư, phát triển 
 

Cơ sở vật chất của ĐHĐN luôn được chú trọng đầu tư hiện đại, đồng bộ, được sử dụng hiệu 
quả, đáp ứng các nhu cầu học tập, sinh hoạt và giảng dạy, nghiên cứu khoa học. Các trường 
thành viên đều nằm cách trung tâm thành phố không quá 10km, bên các bãi biển đẹp, thanh 
bình... Tháng 02/2017, Thủ tướng đã chỉ đạo đầu tư “Khu Đô thị đại học” lớn nhất Việt Nam. 
 
 

7. Nơi hội tụ, lan tỏa tri thức, cảm hứng học tập, nghiên cứu, sáng tạo  
 

ĐHĐN là một trong những trung tâm nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ có tiềm 
lực lớn, thu hút nhiều chuyên gia, các nhà khoa học và doanh nghiệp đến hợp tác cùng phát 
triển, nơi khơi nguồn cảm hứng say mê học tập, nghiên cứu, sáng tạo với hơn 60 nhóm 
nghiên cứu - giảng dạy (TRT), ĐHĐN hiện đang chủ trì nhiều dự án lớn và là điểm đến tổ 
chức nhiều sự kiện, hội thảo, hội nghị khoa học mang tầm quốc gia và quốc tế, mỗi năm có 
hơn 1000 công trình, bài báo khoa học, trong đó có hơn 100 công bố quốc tế và nhiều ứng 
dụng thực tiễn, nhiều sinh viên đạt giải cao trong các cuộc thi và đạt giải thưởng danh tiếng 
 

trong những đại học đầu tiên đào tạo tín chỉ (từ năm 2006), tiên phong xây dựng các chương trình tiên tiến (Chương trình kỹ sư 
chất lượng cao Việt-Pháp PFIEV từ năm 1999, Chương trình tiên tiến Việt-Mỹ từ năm 2006…). Hiện ĐHĐN có 22 chuyên ngành 
Tiến sỹ, 44 chuyên ngành Thạc sĩ, 04 chuyên ngành Thạc sĩ liên kết quốc tế, 130 chuyên ngành đại học và 38 chuyên ngành cao 
đẳng. Các chương trình thường xuyên được rà soát, cập nhật, kiểm định, đạt chất lượng quốc gia và quốc tế (03 Chương trình 
PFIEV lần thứ 3 đạt chất lượng Châu Âu - CTI: Sản xuất Tự động, Tin học Công nghiệp và Công nghệ Phần mềm; 02 chương trình 
tiên tiến: Điện tử-Viễn thông-Advanced Program in Electronic and Communication Engineering và Hệ thống nhúng-Advanced 
Program in Embedded Systems xuất sắc đứng thứ hai trong các chương trình được AUN-QA kiểm định tại khu vực Đông Nam Á...  
 

 

http://www.4icu.org/vn


 

 
     
   

   
 
 
 
 
 

Lần đầu tiên, Việt Nam có 02 
chương trình đào tạo tiên tiến thuộc  
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“Festival Sáng tạo Trẻ - 2018 các đại học quốc gia, đại học vùng mở rộng”  
do Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên  Đại học Đà Nẵng đăng cai (03/2018) -   

nơi hun đúc, lan tỏa  khát vọng sáng tạo, khởi nghiệp của sinh viên  


