
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

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

 

            Chào mừng kỳ thi THPT Quốc gia - 2018 
                 Chào mùa tuyển sinh ĐHĐN - 2018 
  

 

Công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục  
và Đào tạo bổ nhiệm PGS.TS. Nguyễn Ngọc Vũ  

giữ chức vụ Phó Giám đốc Phụ trách ĐHĐN kế nhiêm 
GS.TS. Trần Văn Nam hết tuổi quản lý (Trang 1) 

 

 Lãnh đạo ĐHĐN trao Chứng nhận, Quyết định bổ nhiệm  
chúc mừng các nhà giáo nhận chức danh Phó Giáo sư (Trang 1) 
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▪ Lãnh đạo ĐHĐN làm việc với lãnh đạo  
      thành phố Đà nẵng và tỉnh Quảng Nam  
      triển khai Dự án “Khu đô thị đại học” (Trang  2) 

▪ Tin các cơ sở giáo dục đại học thành viên  
      (Trang 09-13) 
      

▪ Khánh thành công trình dự án xây dựng  
      Phân hiệu ĐHĐN tại Kontum (Trang 7) 

PGS.TS. Đoàn Quang Vinh, Hiệu trưởng  
Trường ĐH Bách khoa-ĐHĐN trao lưu niệm cho  
PGS.TS. Nantana Gajaseni, Chủ tịch Hội đồng  

AUN-QA, Trưởng đoàn kiểm định và đánh giá ngoài  
04 chương trình đào tạo của nhà trường (04/2018)  
theo tiêu chuẩn Đông Nam Á (AUN-QA) (Trang 4) 

 

 ĐHĐN tiếp đón và làm việc với phái đoàn ĐH Vùng  Cote D’Azure 
(CH Pháp) hợp tác phát triển Viện Công nghệ Quốc tế (Trang 6) 

 

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

 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Đại học Đà Nẵng - Vươn đến tầm cao mới 
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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,  

 
 

 
 
 
 
ntbthuy@ac.udn.vn, 
Nguyễn Bích Thủy <ntbthuydhdn@gmail.com> 
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Lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo bổ nhiệm  
PGS. TS. Nguyễn Ngọc Vũ giữ chức vụ Phó Giám đốc phụ trách Đại học Đà Nẵng 

 

 

Sáng ngày 04/6/2018, ĐHĐN đã tổ chức buổi Lễ công bố Quyết định số 1996/QĐ-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 
(GD&ĐT) cử PGS.TS Nguyễn Ngọc Vũ đảm nhiệm chức vụ Phó Giám đốc phụ trách ĐHĐN. Trước đó, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT cũng 
đã ký ban hành Quyết định số 1994/QĐ-BGDĐT để GS.TS Trần Văn Nam thôi giữ chức vụ Giám đốc ĐHĐN do hết tuổi làm công 
tác quản lý theo quy định. Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS Nguyễn Ngọc Vũ đã trân trọng cám ơn lãnh đạo Bộ, lãnh đạo chủ chốt của 
ĐHĐN và toàn thể cán bộ viên chức, đặc biệt là GS.TS. Trần Văn Nam đã tin tưởng, ủng hộ trong thời gian qua và sẽ tiếp tục nỗ 
lực hết mình trên cương vị mới đồng thời nhân dịp này, PGS.TS. Nguyễn Ngọc Vũ đã ghi nhận và trân trọng cám ơn những đóng 

góp to lớn của GS.TS.Trần Văn Nam đối với ĐHĐN nói riêng, sự nghiệp giáo dục và đào tạo nói chung…Xem chi tiết tại đây.  
 

Hình 1- PGS.TS. Nguyễn Ngọc Vũ (bên phải) tặng hoa cám ơn GS.TS. Trần Văn Nam (bên trái); Hình 2-GS.TS.Trần Văn Nam (bên phải) và 
PGS.TS. Ngô Văn Dưỡng, Phó GĐ ĐHĐN (bên trái) tặng hoa chúc mừng PGS.TS. Nguyễn Ngọc Vũ (ở giữa) nhận trọng trách mới; Hình 3- PGS.TS. 
Nguyễn Ngọc Vũ phát biểu trong buổi lễ. 

 

 

Lễ trao Chứng nhận và công bố Quyết định bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư năm 2017 
 
 

Sáng ngày 23/4/2018, thừa ủy quyền của Hội đồng chức danh Giáo sư Nhà nước, Hội đồng chức danh Giáo sư cơ sở ĐHĐN đã tổ 
chức Lễ trao Chứng nhận đạt tiêu chuẩn Phó Giáo sư và công bố Quyết định bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư năm 2017 cho các 
tân Phó Giáo sư của ĐHĐN. Tham dự buổi lễ có GS.TSKH Bùi Văn Ga, Phó Chủ tịch Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước, 
nguyên Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; GS.TS Trần Văn Nam, Chủ tịch Hội đồng chức danh Giáo sư cơ sở ĐHĐN, Chủ tịch 
hội đồng đại học, Giám đốc ĐHĐN, các Phó Giám đốc ĐHĐN, lãnh đạo Văn phòng, các Ban chức năng, đại diện lãnh đạo các cơ 
sở giáo dục đại học thành viên, đơn vị trực thuộc, các Giáo sư, Phó Giáo sư và các tân Phó Giáo sư của ĐHĐN. Năm 2017, Đại 
học Đà Nẵng vinh dự có 21 nhà giáo được vinh danh Phó Giáo sư, tăng 1,5 lần so với năm 2016...Danh sách tân Phó Giáo sư năm 

2017, Xem chi tiết tại đây. Hinh 4-7, Ban Giám đốc ĐHĐN và đại diện lãnh đạo các trường thành viên (có tân Phó Giáo sư được bổ nhiệm) trao 

Chứng nhận, Quyết định bổ nhiệm và tặng hoa chúc mừng các tân Phó Giáo sư năm 2017 của ĐHĐN. 

1 2 3 
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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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Hội thảo trao đổi kinh nghiệm quản trị đại học do ĐHĐN  
phối hợp với Học viện Quản lý Giáo dục tổ chức  

 

 

Ngày 18/05/2018, GS.TS Phạm Quang Trung, Giám đốc Học 
viện; PGS.TS Ngô Văn Dưỡng, Phó Giám đốc ĐHĐN, PGS.TS 
Lưu Trang, Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm-ĐHĐN và hơn 
50 cán bộ quản lý đã tham dự Hội thảo…Xem chi tíết tại đây. 

 

 

 Lãnh đạo ĐHĐN làm việc với Lãnh đạo Thành phố Đà Nẵng và Tỉnh Quảng Nam triển khai dự án”Khu đô thị đại học” 
 

Vào các ngày 13,14/6/2018, PGS.TS Nguyễn Ngọc Vũ, Phó Giám đốc phụ trách ĐHĐN, PGS.TS. Ngô Văn Dưỡng, Phó Giám đốc 
ĐHĐN cùng đoàn công tác của ĐHĐN đã đếN làm việc với lãnh đạo thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam để phối hợp trong 
công tác quy hoạch và chuẩn bị giải phóng mặt bằng “Khu đô thị đại học”. Làm việc tại Đà Nẵng có đồng chí Huỳnh Đức Thơ, Chủ 
tịch UBND Thành phố, đại diện các Sở, ngành, địa phương (Hình 1); tại Quảng Nam có đồng chí Huỳnh Khánh Toàn, Phó Chủ tịch 
thường trực UBND tỉnh và đại diện các Sở, ngành, địa phương (Hình 2). Trong thời gian đến, lãnh đạo các địa phương cam kết giữ 
nguyên ranh giới theo quy hoạch, phối hợp với ĐHĐN trong công tác giải tỏa, tái định cư khu đô thị đại học…Xem chi tiết tại đây. 

 

Lễ Tổng kết và Trao giải Kỳ thi sinh viên giỏi ĐHĐN năm 2018 
 

Chiều ngày 26/4/2018, ĐHĐN đã long trọng tổ chức buổi lễ cho 273 học sinh, sinh viên đạt giải với 33 giải Nhất, 39 giải Nhì, 66 giải 
Ba và 135 giải Khuyến khích. Trong đó, Trường ĐH Kinh tế có số sinh viên đạt giải nhiều nhất (82 giải) và cũng là Trường có số 
sinh viên dự thi đông nhất; Trường ĐH Ngoại ngữ có 59 sinh viên đạt giải, Trường ĐH Sư phạm có 57 sinh viên đạt giải và Trường 
ĐH Bách khoa có 48 sinh viên đạt giải. Kỳ thi tổ chức 24 môn thi thuộc 08 lĩnh vực: Khoa học tự nhiên, Khoa học xã hội và nhân 
văn, Kỹ thuật công nghệ, Kinh tế Luật, CNTT, Ngoại ngữ, Y học và Lý luận chính trị. Đặc biệt kỳ thi năm nay có sự tham gia giao 
lưu, học hỏi của học sinh một số trường THPT…Xem chi tiết tại đây. Hình 5-6, Ban Giám đốc trao thưởng cho các thí sinh đạt giải. 

 

 

Lãnh đạo ĐHĐN đến thăm và chúc mừng các cơ quan 
Báo đài nhân ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21.6 

 

PGS.TS Nguyễn Ngọc Vũ, Phó Giám đốc phụ trách ĐHĐN đã 
trực tiếp đến thăm Báo Đà Nẵng (hình 3, thứ hai bên phải), Báo 
Tuổi trẻ và Đài Phát thanh Truyền hình Đà Nẵng, tặng hoa chúc 

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

Năm 2017, ĐHĐN xác định nhiệm vụ trọng tâm là tiếp tục 
nâng cao chất lượng, hiệu quả tất cả các mặt hoạt động, 
đặc biệt là trong hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa 
học, chuyển giao công nghệ, kiểm định chất lượng giáo 
dục, hợp tác quốc tế, quản trị đại học, tăng cường cơ sở 
vật chất trang thiết bị nghiên cứu… tạo tiền đề để sớm trở 
thành đại học định hướng nghiên cứu. Nhiêṃ vu ̣đặt ra hết 
sức năṇg nề, tôi mong muốn và tin tưởng rằng toàn thể 
cán bô,̣ công chức, viên chức, người lao động và hoc̣ sinh, 
sinh viên ĐHĐN luôn chung sức đồng lòng, sáng tạo và 
đổi mới, cùng nhau thực hiện thắng lợi các mục tiêu và 

nhiệm vụ đã đề ra. 
Thân ái,                                  
 
 
 
 

 

3 

 

Trường ĐH Bách khoa-ĐHĐN tổ chức Họp Báo  

công bố Đề án tuyển sinh đại học năm 2018 
 

 

Sáng ngày 31/03/2018, buổi họp báo diễn ra dưới sự chủ trì 
của PGS.TS. Đoàn Quang Vinh, Hiệu trưởng nhà trường, 
(Hình 4 ở chính giữa) . 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) có thêm 05 chương trình chất lượng cao tuyển sinh 
gồm: Kỹ thuật Cơ khí động lực, Kỹ thuật Cơ điện tử, Kỹ thuật 
nhiệt, Xây dựng dân dụng & công nghiệp, Kinh tế xây dựng. 
Năm 2018, Trường ĐH Bách khoa-ĐHĐN có 2.950 chỉ tiêu 
cho 22 ngành truyền thống, 13 ngành chất lượng cao và 05 
ngành đào tạo tiên tiến (Hình 5-7) … Xem chi tiết tại đây. 

 

 

Hình 1,2,3: Sinh viên Chương trình tiên tiến ĐHBK 

 

Lễ trao bằng Thạc sĩ tại các cơ sở giáo dục đại học thành viên năm 2018 
 

Sáng ngày 16/06/2018 Trường ĐH Bách khoa- ĐHĐN đã long trọng diễn ra Lễ trao bằng thạc sĩ đợt 2 năm 2018 cho 165  học 
viên cao học khóa 32, 33 và khóa trước (trong đó có 88 học viên liên kết đào tạo với ĐHTrà Vinh, ĐH Nha Trang và ĐH Đà Lạt) 
với sự tham dự của PGS.TS. Ngô Văn Dưỡng, Phó Giám đốc ĐHĐN (Hình 1, thứ năm bên phải qua), TS. Phan Minh Đức, Phó 
Hiệu trưởng Trường ĐH Bách khoa-ĐHĐN; Tỉ lệ đạt loại giỏi là 37%, tỷ lệ đạt loại khá là 73%. Trước đó, sáng ngày 7/4/2018, 
160 tân Thạc sỹ Trường ĐH Kinh tế - ĐHĐN (trong đó có 06 học viên Lào) đã vinh dự nhận Bằng Thạc sỹ đợt 1 năm 2018. Đến 
dự buổi Lễ  có PGS.TS. Nguyễn Mạnh Toàn, Hiệu trưởng Nhà trường (Hình 2 thứ ba bên phải qua)… Xem chi tiết tại đây. 

 

 
 

Hội nghị trực tuyến công tác tổ chức thi  
THPT Quốc gia và tuyển sinh toàn quốc năm 2018 

 

 

Chiều ngày 15/6/2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã 
tổ chức Hội nghị trực tuyến về công tác tổ chức thi trung học 
phổ thông (THPT) quốc gia và tuyển sinh năm 2018 tại 05 
đầu cầu: Hà Nội, Nghệ An, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh 
và Cần Thơ. Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ chủ trì Hội nghị. 
ĐHĐN đăng cai điểm cầu Đà Nẵng (Hình 3) với sự tham dự 
của Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ, Phó Vụ trưởng Vụ Giáo 

dục Đại học Đặng Quang Việt, PGS.TS Ngô Văn Dưỡng, 
Phó Giám đốc ĐHĐN cùng đại diện lãnh đạo, cán bộ phụ 

trách đào tạo của các trường ĐH, CĐ trên địa bàn các 
tỉnh, thành Thừa Thiên-Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, 
Quảng Ngãi, Bình Định và Phú Yên…Xem chi tiết tại đây. 

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

Năm 2017, ĐHĐN xác định nhiệm vụ trọng tâm là tiếp tục 
nâng cao chất lượng, hiệu quả tất cả các mặt hoạt động, 
đặc biệt là trong hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa 
học, chuyển giao công nghệ, kiểm định chất lượng giáo 
dục, hợp tác quốc tế, quản trị đại học, tăng cường cơ sở 
vật chất trang thiết bị nghiên cứu… tạo tiền đề để sớm trở 
thành đại học định hướng nghiên cứu. Nhiêṃ vu ̣đặt ra hết 
sức năṇg nề, tôi mong muốn và tin tưởng rằng toàn thể 
cán bô,̣ công chức, viên chức, người lao động và hoc̣ sinh, 
sinh viên ĐHĐN luôn chung sức đồng lòng, sáng tạo và 
đổi mới, cùng nhau thực hiện thắng lợi các mục tiêu và 
nhiệm vụ đã đề ra. 

Thân ái,                                  
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Hội thảo tập huấn “Đánh giá chuẩn đầu ra chương 
trình đào tạo và các học phần” tại ĐHĐN 

 
 

Trong khuôn khổ dự án BUILD-IT do Cơ quan Phát triển 
Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tài trợ, ngày 18/5/2018, ĐHĐN phối 
hợp với ĐH Bang Arizona tổ chức Hội thảo tập huấn “Đánh 
giá chuẩn đầu ra chương trình đào tạo và các học phần” 
(Hình 4-7) với sự tham gia của TS. Scott Danielson,ĐH Bang 

Arizona cùng 50 cán bộ giảng viên đã cùng chia sẻ kinh 
nghiệm về một hệ thống đánh giá chuẩn đầu ra chương trình 

đào tạo và các học phần theo ABET… Xem chi tiết tại đây. 
 

 

Hình 1,2,3: Sinh viên Chương trình tiên tiến ĐHBK 

 

Bế mạc kiểm định và đánh giá ngoài theo tiêu chuẩn AUN-QA lần thứ 109 tại Trường ĐH Bách khoa-ĐHĐN 
 

 

Sáng ngày 05/04/2018, Trường ĐH Bách khoa - ĐHĐN đã long trọng tổ chức Phiên bế 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 cho 04 chương trình đào tạo 
gồm: Kỹ thuật Điện - Điện tử, Kỹ thuật Điện tử viễn thông, Kỹ thuật dầu khí, Công nghệ thông tin. Trong đợt kiểm định này, có 23 
Lãnh đạo Khoa, Phụ trách Chương trình, 77 cựu sinh viên, 65 doanh nghiệp, 54 giảng viên, 40 cán bộ hỗ trợ, 85 sinh viên tham 
gia vào các buổi phỏng vấn của Đoàn đánh giá ngoài AUN-QA lần thứ 109. Tổng số có 344 người tham gia cùng với 25 thành 
viên Ban tổ chức và 05 Phiên dịch viên đã đóng góp cho thành công của đợt kiểm định lần này. Tại Phiên bế mạc, Chủ tịch Hội 
đồng AUN-QA, PGS.TS Nantana Gajaseni (Hình 1, thứ ba bên trái qua) đã tổng kết, trình bày báo cáo sơ bộ, những điểm mạnh, 
tiềm năng và những mặt cần khắc phục theo tiêu chuẩn AUN-QA của 04 chương trình được kiểm định. Các tiêu chuẩn được các 
chuyên gia đánh giá của AUN xem xét theo hệ thống tiêu chí đánh giá với thang điểm 7, trong đó mức 4 là mức đạt. Phát biểu tại 
Phiên bế mạc PGS.TS Đoàn Quang Vinh, Hiệu trưởng Nhà trường đánh giá cao tinh thần làm viêc̣ nhiêṭ tình, nghiêm túc, chuyên 
nghiệp của các chuyên gia đánh giá ngoài của AUN. Những đánh giá về điểm mạnh và nội dung cần cải tiến của các chương 
trình đào tạo được đúc kết lần này sẽ tạo động lực để cán bộ, giảng viên của Trường tiếp tục cải thiện, nâng cao chất lượng các 
chương trình đào tạo ngày càng tốt hơn đáp ứng nhu cầu xã hội và yêu cầu hội nhập đạt chuẩn quốc tế…Xem chi tiết tại đây.   
 

     Hình 1-Các đại biểu đoàn đánh giá ngoài của AUN; Hình 2- PGS.TS.Đoàn Quang Vinh, Hiệu trưởng nhà trường phát biểu 
 

 
. Xem chi tiết tại đây. 

 

 

 

Xếp hạng 200 trường ĐH Việt Nam năm 2018, 
ĐHĐN nằm top 4, tăng 01 bậc so với năm 2017 

 

 

Hướng đến một đại học đạt chuẩn khu vực và quốc tế, năm 
2017, công tác đảm bảo chất lượng của ĐHĐN tiếp tục đạt 
được nhiều kết quả nổi bật, Trường ĐH Bách khoa-ĐHĐN 
đạt chuẩn kiểm định chất lượng của Tổ chức HCERES(CH 
Pháp) giai đoạn 2017-2022. Trong thời gian đến sẽ có 13 
chương trình đào tạo của ĐHĐN được kiểm định AUN-QA. 
Năm 2018, ĐHĐN tiếp tục năm trong top 04 theo bàng xếp 
hạng 200 đại học Việt Nam của Tổ chức 4icu (Hình 3), tăng 

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

Năm 2017, ĐHĐN xác định nhiệm vụ trọng tâm là tiếp tục 
nâng cao chất lượng, hiệu quả tất cả các mặt hoạt động, 
đặc biệt là trong hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa 
học, chuyển giao công nghệ, kiểm định chất lượng giáo 
dục, hợp tác quốc tế, quản trị đại học, tăng cường cơ sở 
vật chất trang thiết bị nghiên cứu… tạo tiền đề để sớm trở 
thành đại học định hướng nghiên cứu. Nhiêṃ vu ̣đặt ra hết 
sức năṇg nề, tôi mong muốn và tin tưởng rằng toàn thể 
cán bô,̣ công chức, viên chức, người lao động và hoc̣ sinh, 
sinh viên ĐHĐN luôn chung sức đồng lòng, sáng tạo và 
đổi mới, cùng nhau thực hiện thắng lợi các mục tiêu và 
nhiệm vụ đã đề ra. 

Thân ái,                                  
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                          Hội nghị quốc tế lần thứ nhất về Vật liệu, Máy móc và Phương pháp Phát triển Bền vững 
 
 

 

Trong 02 ngày 18-19/5/2018, ĐHĐN phối hợp với Hiệp hội Khoa học và Công nghệ Việt Nam (VASE), Trường ĐH Bách khoa Hà 
Nội (HUST), Hiệp hội Kỹ sư cơ khí Thái Lan (TSME), Liên đoàn Cơ khí Việt Nam (VFMEA) và Hội đồng các biên tập viên khoa học 
Châu Á (CASE) tổ chức Hội nghị quốc tế lần thứ nhất về Vật liệu, Máy móc và Phương pháp Phát triển Bền vững. Hội nghị hướng 
đến cách tiếp cận tổng thể để hỗ trợ các nhà hoạch định chính sách, các nhà nghiên cứu phát triển công nghệ địa phương theo 
hướng bền vững. Các diễn giả chính đến từ ĐH Quốc gia Kyungpook, CĐ Kỹ thuật – ĐH Inha (Hàn Quốc), ĐH Công nghệ Nagaoka 
(Nhật Bản), Viện Công nghệ King Mongkut Ladkrabang, Viện Công nghệ châu Á (Thái Lan) với các chủ đề: Vật liệu tiên tiến, ứng 
dụng bền vững; Công nghệ gia công để giảm tác động môi trường; Thiết kế vòng đời sản phẩm, kiểm soát tác động đối với máy 
móc và quy trình; Thiết kế máy bền vững: Cơ điện tử, CAD / CAM / CAE, kỹ thuật hàng hải; Kỹ thuật công nghiệp; Công nghiệp 
cacbon thấp, hệ thống hiệu quả, tiết kiệm năng lượng; Năng lượng tái tạo, nhiên liệu thay thế…Xem chi tiết tại đây. 
 

        

 

 Khởi động Dự án V2WORK trong khuôn khổ Erasmus+ 
 
 

Từ ngày 20-24/3/2018, đoàn công tác do GS.TS. Trần Văn 
Nam, Giám đốc ĐHĐN dẫn đầu đã tham dự phiên họp khởi 
động Dự án V2WORK  (Strengthening the Vietnamese Higher 

Education System to improve graduates’employability and 

entrepreneurship skills/ V2WORK) (Hình 1). Dự án V2WORK 
được Cộng đồng Châu Âu chọn để tài trợ gần 1triệu euro 
(2017-2020) (gồm 03 trường đại học ở Châu Âu (University of 

Alicante - Tây Ban Nha, University of Coimbra - Bồ Đào Nha, 
University of Sheffield - Vương quốc Anh), 11 đối tác ở Việt Nam (Bộ 
GD&ĐT, VCCI – TP.Hồ Chí Minh, Tổ chức Giải pháp tài năng trẻ - 

AIESEC, ĐHĐN Đà Nẵng, Trường ĐH Bách khoa Hà Nội, Trường ĐH 
KH&XHNV Thành phố Hồ Chí Minh, Trường ĐH Nha Trang, Trường 
ĐH Tây Nguyên, Trường ĐH Trà Vinh, Trường ĐH Thủ Dầu Một, 

Trường ĐH Công nghiệp Vinh). ĐHĐN giữ vai trò phụ trách “gói 

công việc” nhân rộng và phổ biến Dự án...Xem chi tiết tại đây. 
        

 

 

      Lãnh đạo ĐHĐN làm việc với Viện Công nghệ quốc tế  
 

Sáng ngày 15/5/2018, GS.TS Trần Văn Nam, Giám đốc ĐHĐN và 
đại diện Văn phòng và các Ban đã có buổi làm việc với lãnh đạo 

Viện Công nghệ quốc tế (DNIIT) (Hình 2) (DNIIT chính thức được 

thành lập vào ngày 15/5/2017 gồm 3 trung tâm chính là Trung tâm 

Nghiên cứu và chuyển giao công nghệ MIRE; Trung tâm Quản lý đào 

tạo, thông tin khoa học công nghệ NiceCAMPUS và Trung tâm CNFp 

(Campus Numérique Francophone Partenaire)). GS. Lê Thành Nhân 
- Viện trưởng báo cáo đã tiếp nhận 08 sinh viên quốc tế từ ĐH 
Nice Sophia Antipolis, sắp tới, DNIIT phối hợp với Trường CĐ 
Công nghệ Thông tin Hữu nghị Việt-Hàn và ĐH Nice Sophia 
Antipolis tổ chức Trường hè quốc tế SuperComputing Camp lần 
thứ IX lần đầu tiên tại Châu Á. Lãnh đạo ĐHĐN đã chỉ đạo thúc 

đẩy các hoạt động của Viện…Xem chi tiết tại đây. 

 
 
 

    

    

    Hội thảo quốc gia “Phát triển KT-XH Tây Nguyên lần 2” 
 

Sáng 16/6 tại Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum (UD-CK) Hội thảo 
quốc gia “Phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây Nguyên” lần 2 
năm 2018 với chủ đề trọng tâm là “Phát triển nông nghiệp công 
nghệ cao gắn với phát triển bền vững trên địa bàn các tỉnh Kon 
Tum”  (Hình 3). Là đơn vị chủ trì hội thảo, UD-CK lần nữa 
khẳng định vị trí chủ chốt cũng như tầm ảnh hưởng của nhà 

trường trong việc đóng góp tham gia tư vấn, phản biện và 
hoạch định chiến lược phát triển kinh tế-xã hội của khu vực 
Tây Nguyên. Quy mô và chất lượng của hội thảo lần thứ 2 
đã được nâng lên rõ rệt với sự tham gia của Khoa Kinh tế - 
ĐH Kinh tế Đà Nẵng, Khoa Kinh tế và Kế toán - ĐH Quy 
Nhơn, Khoa Hóa - ĐH Bách Khoa, ĐHĐN và ĐH Nông Lâm 
Huế …Xem chi tiết tại đây. 

 
 

1 

2 

3 

http://www.udn.vn/posts/view/4111/58
http://www.udn.vn/posts/view/3946/78
http://www.udn.vn/posts/view/4096/78
http://www.udn.vn/posts/view/4172/89
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Nhân dịp năm mới Đinh Dậu 2017, thay mặt Đảng ủy, Hội 
đồng Đại học, Ban Giám đốc Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) tôi 
thân ái kính gửi tới các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh 
đạo; các cán bộ, viên chức và người lao động; các thế hệ 
hoc̣ sinh, sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh 
đã và đang công tác, học tập, nghiên cứu taị ĐHĐN cùng 
gia đình lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng năm mới 
mạnh khoẻ, hạnh phúc và thành công. 
Năm qua, nắm bắt thời cơ, bám sát các Nghị quyết của 
Trung ương, Thành ủy Đà Nẵng, Chương trình hành động 
của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đổi mới căn bản toàn diện 
giáo dục và đào tạo, phát triển khoa học và công nghệ, 
kiểm định chất lượng giáo dục,… ĐHĐN đã cụ thể hoá 
bằng những việc làm thiết thực và hiệu quả, qua đó đạt 
được nhiều thành tựu quan trọng, rất đáng tự hào trên tất 
cả các mặt công tác, góp phần khẳng định vị thế, xứng 
đáng với niềm tin, sự kỳ vọng của Đảng, Nhà nước và 
Nhân dân. 
Năm 2016 khép lại với những dấu ấn và sự kiện nổi bật 
của ĐHĐN như: số lượng giảng viên có trình độ Tiến sĩ 
tăng vọt; 100% trường đại học thành viên đã được kiểm 
định chất lượng và được công nhận đạt tiêu chuẩn chất 
lượng cơ sở giáo dục; Khoa học công nghệ phát triển 
mạnh mẽ với 822 bài báo khoa học (trong đó có 64 bài ISI, 
Scopus); Hợp tác quốc tế sâu rộng, có nhiều dự án quốc 
tế lớn như: ERASMUS, USAID, WB; Đào tạo phát triển 
được 25 chương trình chất lượng cao; Sinh viên ĐHĐN 
nhận được nhiều giải thưởng quốc gia và quốc tế; Cơ sở 
vật chất được đầu tư mạnh, khởi công xây dựng nhiều dự 
án trọng điểm Những thành tích mà ĐHĐN đạt được là 
nhờ vào sự đóng góp trí tuệ, sáng tạo và cống hiến không 
ngừng của mỗi tập thể, cá nhân trong ĐH; bên cạnh 
đó phản ánh sự đoàn kết nhất trí, sự nỗ lực vượt bậc của 
toàn thể các thầy cô giáo, CCVC và sinh viên trong ĐHĐN 
dưới sự lãnh đạo đúng đắn và có hiệu quả của Đảng uỷ, 
Ban Giám đốc, Lãnh đạo các đơn vị thành viên; sự phối 
hợp chặt chẽ của các đoàn thể trong ĐHĐN và các cấp 
chính quyền. Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo ĐHĐN, tôi 
nhiệt liệt biểu dương, đánh giá cao những đóng góp và nỗ 
lực vượt bậc đó. 
 

Năm 2017, ĐHĐN xác định nhiệm vụ trọng tâm là tiếp tục 
nâng cao chất lượng, hiệu quả tất cả các mặt hoạt động, 
đặc biệt là trong hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa 
học, chuyển giao công nghệ, kiểm định chất lượng giáo 
dục, hợp tác quốc tế, quản trị đại học, tăng cường cơ sở 
vật chất trang thiết bị nghiên cứu… tạo tiền đề để sớm trở 
thành đại học định hướng nghiên cứu. Nhiêṃ vu ̣đặt ra hết 
sức năṇg nề, tôi mong muốn và tin tưởng rằng toàn thể 
cán bô,̣ công chức, viên chức, người lao động và hoc̣ sinh, 
sinh viên ĐHĐN luôn chung sức đồng lòng, sáng tạo và 
đổi mới, cùng nhau thực hiện thắng lợi các mục tiêu và 
nhiệm vụ đã đề ra. 

Thân ái,                                  
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    Ký kết MOU với ĐH Quốc tế Hagoromo, Nhật Bản  
 

 

Sáng ngày 14/06/2018, đoàn ĐH Quốc tế Hagomoro, Nhật Bản 
do Ngài Mototaka Yoshimura, Chủ tịch ĐH dẫn đầu đã đến thăm 
và làm việc với ĐHĐN. Đón tiếp đoàn có PGS.TS Nguyễn Ngọc 
Vũ, Phó Giám đốc phụ trách ĐHĐN, PGS.TS Lê Thành Bắc, 
Chánh Văn phòng và TS. Hoàng Hải, Trưởng ban Hợp tác quốc 
tế. ĐH Quốc tế Hagomoro là một ĐH tư thục nằm ở vùng Sakai, 
Osaka, Nhật Bản. Trường được thành lập vào năm 2002, trên 
cơ sở là trường cao đẳng từ năm 1964. ĐH Quốc tế Hagomoro 
cũng được biết đến là một trong những trường ĐH lâu đời nhất 
tại Osaka, Nhật Bản.Trước đó, đoàn đã đến thăm các trường 
ĐH Bách khoa, ĐH Ngoại ngữ và tham quan “Không gian sáng 
chế ĐHĐN”. Nhân dịp này, hai bên đã ký kết MOU trao đổi giảng 
viên, sinh viên; phối hợp tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế; tìm 
kiếm các dự án nghiên cứu chung (Hình 1)...Xem chi tiết tại đây. 
 
 
Chia sẻ với đoàn, PGS.TS Nguyễn Ngọc Vũ cho biết, trong quá 
trình xây dựng và phát triển, ĐHĐN đặc biệt chú trọng hoạt 
động hợp tác quốc tế, đặc biệt là hợp tác với các trường 
ĐH, doanh nghiệp, các tổ chức của Nhật Bản. 
Nhân dịp này hai bên cũng đã tiến hành ký kết biên bản ghi nhớ 
hợp tác. 
 
 

        

 

 

      Tập đoàn Celltrion, Hàn Quốc đến thăm, hợp tác  
    phát triển lĩnh vực công nghệ dược phẩm sinh học 

 

Chiều ngày 02/5/208, Ngài Chang Shin Jae, Chủ tịch Viện nghiên 
cứu Công nghệ sinh học, Tập đoàn Celltrion (Hàn Quốc) đã đến 
thăm và làm việc với ĐHĐN (Hình 3) với mong muốn tìm hiểu cụ 
thể về môi trường đầu tư, tình hình đào tạo, tuyển dụng nguồn 
nhân lực trong các lĩnh vực sinh học, hóa học, cơ khí, vật liệu và 
ngôn ngữ tiếng Hàn. Celltrion là tập đoàn sản xuất  nghiên cứu 
dược phẩm sinh học và thuốc biosimilar hàng đầu của Hàn Quốc 
(có tác dụng chữa ung thư và viêm khớp được cấp phép kinh 
doanh tại hơn 80 quốc gia trên thế giới)… PGS.TS Ngô Văn 
Dưỡng - Phó Giám đốc ĐHĐN đã chào mừng đoàn và trao đổi 
các thông tin , cơ hội hợp tác đào tạo nguồn nhân lực trong các 
lĩnh vực trên…Xem chi tiết tại đây. 

 
 
 
 
Tại buổi làm việc, PGS.TS Ngô Văn Dưỡng - Phó Giám đốc 
ĐHĐN đã chào mừng đoàn đến thăm ĐHĐN và trao đổi các 
thông tin liên quan đến vấn đề đào tạo nguồn nhân lực trong 
các lĩnh vực trên. 

        

 

    Nâng cao quan hệ hợp tác với tỉnh Hokkaido, Nhật Bản 
 

Chiều ngày 22/3/2018, đoàn Hội Hữu nghị Giao lưu Việt - Nhật do 
Ngài Chiba Hidemori, Trưởng đoàn Hội đồng vùng Hokkaido, Nhật 
Bản đã đến thăm và làm việc tại ĐHĐN (Hình 4). Tại buổi làm 
việc, PGS.TS Ngô Văn Dưỡng, Phó Giám đốc ĐHĐN đã giới thiệu 
đôi nét về ĐHĐN. Là một trong ba trung tâm đại học trọng điểm 
quốc gia, ĐHĐN đã thiết lập mối quan hệ với nhiều đối tác các 
trường đại học, doanh nghiệp và tổ chức trên toàn thế giới, trong 
đó Nhật Bản được coi là đối tác chiến lược hàng đầu hiện đã và 
đang triển khai nhiều thỏa thuận hợp tác với hầu khắp các trường 
ĐH lớn của Nhật Bản... Ngài Chiba Hidemori cho biết, trong 
những năm gần đây, 02 tỉnh, thành Hokkaido và Đà Nẵng đã phối 
hợp triển khai hiệu quả chương trình trao đổi thực tập sinh. Trong 
thời gian sắp tới, mong muốn sẽ mở rộng đối tượng trao đổi là du 
học sinh và tăng cường trao đổi nhân lực phát triển. Thông qua 
buổi làm việc hôm nay, Hội Hữu nghị Giao lưu Việt - Nhật sẽ giới 
thiệu và kết nối để có thêm nhiều trường ĐH của vùng Hokkaido 
để tăng cường hợp tác với ĐHĐN trong phối hợp đào tạo nguồn 
nhân lực, tăng cường thúc đẩy hợp tác tổ chức các sự kiện hội 
nghị, hội thảo để cung cấp thông tin cho người học...Xem chi tiết 
tại đây. 
 

 Xem chi tiết tại đây. 

 
 

 

 

 Tiếp đón và làm việc với đoàn ĐH vùng Côte d'Azur (Pháp) 
 
 

 

Sáng ngày 24/4/2018, phái đoàn ĐH vùng Côte d'Azur (UCA), CH 
Pháp  gồm GS. Stéphane Ngo Mai, Phó Chủ tịch phụ trách chiến 
lược và phát triển, ĐH Nice Sophia Antipolis, ĐH Côte d’Azur; bà 
Samira Karrach, Giám đốc điều hành, ĐH Nice Sophia Antipolis, 
ĐH Côte d’Azur và GS. Sophie Goedefroit, Giám đốc Văn phòng 
Châu Á -Thái Bình Dương, Tổ chức Đại học Pháp ngữ (AUF) đã 
đến thăm và làm việc với ĐHĐN (Hình 2). Đón tiếp đoàn có 
PGS.TS Nguyễn Ngọc Vũ, Phó Giám đốc ĐHĐN, ThS. Hồ Lộng 
Ngọc, Phó Trưởng ban HTQT, TS. Nguyễn Thị Thanh Xuân, Phó 
Viện trưởng Viện Công nghệ quốc tế (DNIIT). ĐHĐN đã thiết lập 
quan hệ hợp tác với nhiều ĐH của Pháp: ĐH Aix Marseille, ĐH 
Nantes, ĐH Valenciennes và Hainaut Cambresis...Hai bên đã 

thảo luận, tập trung để phát triển Viện DNIIT…Xem chi tiết tại đây. 

1 
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Nhân dịp năm mới Đinh Dậu 2017, thay mặt Đảng ủy, Hội 
đồng Đại học, Ban Giám đốc Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) tôi 
thân ái kính gửi tới các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh 
đạo; các cán bộ, viên chức và người lao động; các thế hệ 
hoc̣ sinh, sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh 
đã và đang công tác, học tập, nghiên cứu taị ĐHĐN cùng 
gia đình lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng năm mới 
mạnh khoẻ, hạnh phúc và thành công. 
Năm qua, nắm bắt thời cơ, bám sát các Nghị quyết của 
Trung ương, Thành ủy Đà Nẵng, Chương trình hành động 
của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đổi mới căn bản toàn diện 
giáo dục và đào tạo, phát triển khoa học và công nghệ, 
kiểm định chất lượng giáo dục,… ĐHĐN đã cụ thể hoá 
bằng những việc làm thiết thực và hiệu quả, qua đó đạt 
được nhiều thành tựu quan trọng, rất đáng tự hào trên tất 
cả các mặt công tác, góp phần khẳng định vị thế, xứng 
đáng với niềm tin, sự kỳ vọng của Đảng, Nhà nước và 
Nhân dân. 
Năm 2016 khép lại với những dấu ấn và sự kiện nổi bật 
của ĐHĐN như: số lượng giảng viên có trình độ Tiến sĩ 
tăng vọt; 100% trường đại học thành viên đã được kiểm 
định chất lượng và được công nhận đạt tiêu chuẩn chất 
lượng cơ sở giáo dục; Khoa học công nghệ phát triển 
mạnh mẽ với 822 bài báo khoa học (trong đó có 64 bài ISI, 
Scopus); Hợp tác quốc tế sâu rộng, có nhiều dự án quốc 
tế lớn như: ERASMUS, USAID, WB; Đào tạo phát triển 
được 25 chương trình chất lượng cao; Sinh viên ĐHĐN 
nhận được nhiều giải thưởng quốc gia và quốc tế; Cơ sở 
vật chất được đầu tư mạnh, khởi công xây dựng nhiều dự 
án trọng điểm Những thành tích mà ĐHĐN đạt được là 
nhờ vào sự đóng góp trí tuệ, sáng tạo và cống hiến không 
ngừng của mỗi tập thể, cá nhân trong ĐH; bên cạnh 
đó phản ánh sự đoàn kết nhất trí, sự nỗ lực vượt bậc của 
toàn thể các thầy cô giáo, CCVC và sinh viên trong ĐHĐN 
dưới sự lãnh đạo đúng đắn và có hiệu quả của Đảng uỷ, 
Ban Giám đốc, Lãnh đạo các đơn vị thành viên; sự phối 
hợp chặt chẽ của các đoàn thể trong ĐHĐN và các cấp 
chính quyền. Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo ĐHĐN, tôi 
nhiệt liệt biểu dương, đánh giá cao những đóng góp và nỗ 
lực vượt bậc đó. 
 

Năm 2017, ĐHĐN xác định nhiệm vụ trọng tâm là tiếp tục 
nâng cao chất lượng, hiệu quả tất cả các mặt hoạt động, 
đặc biệt là trong hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa 
học, chuyển giao công nghệ, kiểm định chất lượng giáo 
dục, hợp tác quốc tế, quản trị đại học, tăng cường cơ sở 
vật chất trang thiết bị nghiên cứu… tạo tiền đề để sớm trở 
thành đại học định hướng nghiên cứu. Nhiêṃ vu ̣đặt ra hết 
sức năṇg nề, tôi mong muốn và tin tưởng rằng toàn thể 
cán bô,̣ công chức, viên chức, người lao động và hoc̣ sinh, 
sinh viên ĐHĐN luôn chung sức đồng lòng, sáng tạo và 
đổi mới, cùng nhau thực hiện thắng lợi các mục tiêu và 
nhiệm vụ đã đề ra. 

Thân ái,                                  
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Dự án đầu tư xây dựng Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum bao gồm 
các hạng mục: Tòa nhà hiệu bộ 07 tầng, khu giảng đường 04 
tầng, tòa nhà công vụ 04 tầng (thuộc cơ sở 1), ký túc xá sinh 
viên 04 tầng và nhà đa năng (thuộc cơ sở 2) (Hình 3). Tất cả 
các hạng mục thi công đều được đầu tư đầy đủ về cơ sở vật 
chất, bao gồm các trang thiết bị, máy móc cho 06 phòng máy 
tính, 03 phòng thí nghiệm cùng các thiết bị chiếu sáng, quạt 
trần, máy lạnh, dụng cụ phục vụ học tập…Dự án do ĐHĐN đầu 
tư với tổng kinh phí là 110 tỷ đồng (05 triệu USD) bằng nguồn 
vốn của Ngân hàng Thế giới (WB) được khởi công vào tháng 
01/2017. Trước đó, đầu tháng 06/2018, PGS.TS Ngô Văn 
Dưỡng cùng đại diện lãnh đạo Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum 
và các nhà thầu, ban quản lý, đơn vị tư vấn giám sát đã trực 
tiếp đánh giá các công trình, thiết bị, máy móc và tiến hành 
nghiệm thu, bàn giao các hạng mục để Phân hiệu chính thức 
đưa vào sử dụng. Dự án được thực hiện nhằm phục vụ tối đa 
cho hoạt động quản lý, đào tạo và học tập, sinh hoạt của sinh viên, 
hướng đến việc thành lập Trường Đại học Kon Tum thuộc ĐHĐN 
trong tương lai. 

 

 
 
 

nghiệm thu, bàn giao các hạng mục để Phân hiệu chính thức 
đưa vào sử dụng (Hình 2). Dự án được thực hiện nhằm phục vụ 
tối đa cho hoạt động quản lý, đào tạo và học tập, sinh hoạt của 
sinh viên, hướng đến việc thành lập Trường Đại học Kon Tum 
thuộc ĐHĐN trong tương lai. Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS. 
Nguyễn Ngọc Vũ, Phó Giám đốc phụ trách ĐHĐN đã trân trọng 
cám ơn sự quan tâm, chỉ đạo của Bộ GD&ĐT, các Vụ, Cục và 
lãnh đạo địa phương tỉnh Kontum và ghi nhận, đánh giá cao nỗ 
lực của Ban quản lý dự án, các đối tác và lãnh đạo Phân hiệu, 
coi đây là bước phát triển quan trọng, tạo tiền đề vững chắc cho 
sự phát triển bền vững của Phân hiệu ĐHĐN tại Kontum trên lộ 
trình trở thành cơ sở giáo dục đại học tại Tây Nguyên. Cũng 
nhân dịp này, PGS.TS. Đặng Văn Mỹ, Gi ám đốc Phân hiệu đã 
bày tỏ niềm vui mừng, phấn khởi của tập thể giảng viên, sinh 
viên của nhà trường, trân trọng cám ơn sự quan tâm, chỉ đạo, hỗ 
trợ của các cấp lãnh đạo coi đó là nguồn động viện, động lực để 
thầy và trò Phân hiệu tiếp tục nỗ lực phát triển trở thành cơ sở 
giáo dục đại học hàng đầu ở Tây Nguyên...Xem chi tiết tại đây.  

 
 …Xem chi tiết tại đây. 

 
 
 

Lễ Khánh thành “Dự án đầu tư xây dựng Phân hiệu 
ĐHĐN tại Kon Tum”, bước phát triển cơ sở vật chất      

   quan trọng tạo tiền đề phát triển bền vững  
   cơ sở giáo dục của ĐHĐN tại Tây Nguyên 

 

 
 

Sáng ngày 28/6/2018, ĐHĐN và Phân hiệu ĐHĐN tại Kontum 
long trọng tổ chức Lễ khánh thành và chính thức đưa vào khai 
thác sử dụng 02 công trình mới cho của Phân hiệu tại Kon Tum. 
Tham dự buổi lễ có đại diện Ban Quản lý dự án, Bộ Giáo dục và 
Đào tạo (GD&ĐT); PGS.TS Nguyễn Ngọc Vũ, Phó Giám đốc phụ 
trách ĐHĐN (Hình 1); PGS.TS Ngô Văn Dưỡng, Phó Giám đốc 
ĐHĐN; GS.TSKH Bùi Văn Ga, nguyên Thứ trưởng Bộ GD&ĐT; 
GS.TS Trần Văn Nam, nguyên Giám đốc ĐHĐN; PGS.TS Đặng 
Văn Mỹ, Giám đốc Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum; đại diện lãnh 
đạo Văn phòng và các ban chức năng ĐHĐN, đại diện lãnh đạo 
của các đơn vị tư vấn thiết kế, thi công cùng cán bộ và sinh viên 
của Phân hiệu.  

 

        

 

Lễ khánh thành văn phòng hợp tác quốc tế và đào tạo 
sau đại học của Trường ĐH Bách khoa- ĐHĐN 

 

Chiều ngày 09/05/2018, đại diện lãnh đạo trường Đại học 
Yamaguchi, Nhật Bản, Giáo sư Kaminishi và trường Đại học 
Bách khoa, ĐHĐN (Hình 4, thứ hai bên trái), PGS.TS Lê Thị 
Kim Oanh, Phó Hiệu trưởng Nhà trường (Hình 4, thứ ba bên 
phải) đã cắt băng khánh thành “Văn phòng hợp tác quốc tế đào 
tạo từ xa” với hệ thống multi-media, chia sẻ thông tin các khoa 
đào tạo, xây dựng mạng lưới hợp tác giữa các trường ĐH Nhật 
Bản và Châu Á. Sáng ngày 09/05/2018, Trường ĐH Bách khoa 
- ĐHĐN cũng đã phối hợp với Trường ĐH Yamaguchi tổ chức 
“Hội thảo Quốc tế về Giáo dục Quản lý Công nghệ Châu Á” 
(ISAME 2018) với sự tham gia của các trường (Yamaguchi- 
Nhật Bản, Teknologi MARA - Malaysia, Chiang Mai - Thái Lan, 
Viện công nghệ Bandung, Indonesia…) và doanh nghiệp Nhật. 
Đây là sự kiện được ĐH Yamaguchi tổ chức thường niên với 
các trường ĐH ở Châu Á mà năm nay, Trường ĐH Bách khoa 
vinh dự được chọn đăng cai …Xem chi tiết tại đây. 

 
 
 

1 

2 

3 

4 

http://www.udn.vn/posts/view/4191/89
http://www.udn.vn/posts/view/3055/58
http://www.udn.vn/posts/view/4075/83
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Nhân dịp năm mới Đinh Dậu 2017, thay mặt Đảng ủy, Hội 
đồng Đại học, Ban Giám đốc Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) tôi 
thân ái kính gửi tới các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh 
đạo; các cán bộ, viên chức và người lao động; các thế hệ 
hoc̣ sinh, sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh 
đã và đang công tác, học tập, nghiên cứu taị ĐHĐN cùng 
gia đình lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng năm mới 
mạnh khoẻ, hạnh phúc và thành công. 
Năm qua, nắm bắt thời cơ, bám sát các Nghị quyết của 
Trung ương, Thành ủy Đà Nẵng, Chương trình hành động 
của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đổi mới căn bản toàn diện 
giáo dục và đào tạo, phát triển khoa học và công nghệ, 
kiểm định chất lượng giáo dục,… ĐHĐN đã cụ thể hoá 
bằng những việc làm thiết thực và hiệu quả, qua đó đạt 
được nhiều thành tựu quan trọng, rất đáng tự hào trên tất 
cả các mặt công tác, góp phần khẳng định vị thế, xứng 
đáng với niềm tin, sự kỳ vọng của Đảng, Nhà nước và 
Nhân dân. 
Năm 2016 khép lại với những dấu ấn và sự kiện nổi bật 
của ĐHĐN như: số lượng giảng viên có trình độ Tiến sĩ 
tăng vọt; 100% trường đại học thành viên đã được kiểm 
định chất lượng và được công nhận đạt tiêu chuẩn chất 
lượng cơ sở giáo dục; Khoa học công nghệ phát triển 
mạnh mẽ với 822 bài báo khoa học (trong đó có 64 bài ISI, 
Scopus); Hợp tác quốc tế sâu rộng, có nhiều dự án quốc 
tế lớn như: ERASMUS, USAID, WB; Đào tạo phát triển 
được 25 chương trình chất lượng cao; Sinh viên ĐHĐN 
nhận được nhiều giải thưởng quốc gia và quốc tế; Cơ sở 
vật chất được đầu tư mạnh, khởi công xây dựng nhiều dự 
án trọng điểm Những thành tích mà ĐHĐN đạt được là 
nhờ vào sự đóng góp trí tuệ, sáng tạo và cống hiến không 
ngừng của mỗi tập thể, cá nhân trong ĐH; bên cạnh 
đó phản ánh sự đoàn kết nhất trí, sự nỗ lực vượt bậc của 
toàn thể các thầy cô giáo, CCVC và sinh viên trong ĐHĐN 
dưới sự lãnh đạo đúng đắn và có hiệu quả của Đảng uỷ, 
Ban Giám đốc, Lãnh đạo các đơn vị thành viên; sự phối 
hợp chặt chẽ của các đoàn thể trong ĐHĐN và các cấp 
chính quyền. Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo ĐHĐN, tôi 
nhiệt liệt biểu dương, đánh giá cao những đóng góp và nỗ 
lực vượt bậc đó. 
 

Năm 2017, ĐHĐN xác định nhiệm vụ trọng tâm là tiếp tục 
nâng cao chất lượng, hiệu quả tất cả các mặt hoạt động, 
đặc biệt là trong hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa 
học, chuyển giao công nghệ, kiểm định chất lượng giáo 
dục, hợp tác quốc tế, quản trị đại học, tăng cường cơ sở 
vật chất trang thiết bị nghiên cứu… tạo tiền đề để sớm trở 
thành đại học định hướng nghiên cứu. Nhiêṃ vu ̣đặt ra hết 
sức năṇg nề, tôi mong muốn và tin tưởng rằng toàn thể 
cán bô,̣ công chức, viên chức, người lao động và hoc̣ sinh, 
sinh viên ĐHĐN luôn chung sức đồng lòng, sáng tạo và 
đổi mới, cùng nhau thực hiện thắng lợi các mục tiêu và 
nhiệm vụ đã đề ra. 

Thân ái,                                  
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      Sinh viên Khoa Kiến trúc giành giải Nhất Cuộc thi  
“Ý tưởng trang trí hoa, điện chiếu sáng đón Tết Kỷ Hợi”  

 
 

Nhóm sinh viên Trần Nhật Tiến và Trần Phước Bảo Thư lớp 
14KT, Khoa Kiến trúc, Trường ĐH Bách Khoa - ĐHĐN đã vừa 
giành giải Nhất Cuộc thi “Ý tưởng trang trí điện chiếu sáng 
phục vụ Tết Kỷ Hợi-2019” tại thành phố Đà Nẵng do Sở Xây 
dựng chủ trì theo chỉ đạo của Chủ tịch UBDN thành phố Đà 
Nẵng. Chủ đề thiết kế của nhóm là “Ánh sáng nguồn cội”, với ý 
tưởng giúp gợi nhớ lại những ánh sáng mang hơi hướng hoài 

niệm, âm thầm, là tiền đề cho thành phố chuyển mình phát 
triển từng ngày. Ý tưởng thiết kế góp phần gợi lại ký ức đã 
qua, pha trộn nét đẹp hiện đại thể hiện khát vọng phát triển 
của thành phố Đà Nẵng…Xem chi tiết tại đây. 
 

        

   Chung kết “Startup Runway-2018” Cuộc thi chắp cánh  
       cho khát vọng khởi nghiệp của sinh viên bay cao 

 

Trải qua hành trình 06 tháng của sân chơi khởi nghiệp quy mô 
nhất miền Trung, Cuộc thi “Startup Runway-2018” cuối cùng cũng 
đi đến hồi kết được mong đợi với chiến thắng chung cuộc xứng 
đáng thuộc về Team NUTK đến từ Trường ĐH Kinh tế - ĐHĐN 
giành Giải Nhất với giải thưởng 10 triệu đồng và tấm vé huấn 
luyện khởi nghiệp tại Trung tâm khởi nghiệp Rubicon-Học viện 
Công nghệ Cork (CH Ailen). Đêm 02/06/2018, gần 1500 khán giả 
thu hút đông đảo sinh viên, giới trẻ, doanh nghiệp và báo chí đã 
được chứng kiến cuộc tranh tài hấp dẫn với 13 ý tưởng sáng tạo 
khởi nghiệp xuất sắc vượt qua 100 ý tưởng để được trình diễn 
trên sân khấu lớn Nhà hát Trưng Vương thành phố Đà Nẵng 
(Hình 4). Đây là mùa thứ 3, cuộc thi được Trường ĐH Kinh tế-
ĐHĐN phối hợp cùng Học viện Công nghệ Cork  tổ chức với sự 
tài trợ của Quỹ Irish Aid góp phần nuôi dưỡng khát vọng khởi sự 
kinh doanh từ giảng đường…Xem chi tiết tại đây. 

  

 

 

 

Trường Đại học Bách khoa - ĐHĐN đăng cai tổ chức 
Cuộc thi Olympic Cơ học sinh viên toàn quốc  

lần thứ 30 - khu vực miền Trung 
 
 

 

Sáng ngày 15/04/2018, Trường ĐH Bách khoa - ĐHĐN đã diễn 
ra Lễ khai mạc “Kỳ thi Olympic Cơ học toàn quốc lần thứ 30 khu 
vực miền Trung” với 87 thí sinh đến từ 05 trường đại học gồm: 
Trường ĐH Bách khoa-ĐHĐN, ĐH Duy Tân, ĐH Xây dựng miền 

Trung, ĐH Vinh và ĐH Quy Nhơn. Năm nay, cuộc thi được tổ 
chức tại ba miền gồm: Trường ĐH Xây dựng Hà Nội, Trường 
ĐH Bách khoa - ĐHĐN và Trường ĐH Mở TP. Hồ Chí Minh thu 
hút hơn 1000 sinh viên tranh tài. Trường ĐH Bách khoa có nhiều 
thí sinh nhất với 37 sinh viên dự thi 06 môn: Cơ kỹ thuật, Cơ học 
kết cấu, Cơ học đất, Sức bền vật liệu, Thủy lực, Ứng dụng tin 
học trong sức bền vật liệu…(Hình 1 ). Xem chi tiết tại đây. 
 

 

        

 

   Chương trình “Ngày hội Văn hóa Việt - Lào năm 2018”  
           Sự kiện giao lưu văn hóa hữu nghị Việt-Lào 

 
 

Ngày 22/04/2018, Câu lạc bộ C-RES, phối hợp với Hội Sinh 
viên Trường ĐH Kinh tế-ĐHĐN tổ chức “Ngày hội Văn hóa Việt-
Lào 2018” (Hình 4) thu hút hơn 200 sinh viên của hai quốc gia 
có truyền thống hữu nghị làng giềng thân thiết, gắn bó được 
chia thành 21 đội chơi, tham dự và trình diễn các tiết mục đậm 
bản sắc văn hóa dân gian như đi trên gáo dừa, nhảy bao bố, 
nhảy dây, dân vũ… Sinh viên được thử sức mình ở Cuộc thi 
đặc trưng văn hóa ẩm thực; Cuộc thi “Dòng chảy văn hóa Việt 
Lào”, một phần thi đòi hỏi những kiến thức chung, hiểu biết của 
các thí sinh về các nền văn hóa dân tộc trong khu vực…Điểm 
nhấn đặc biệt của chương trình năm nay chính là phần “Lễ hội 
Té Nước Bunpimay” truyền thống của dân tộc Lào. Đây là món 
quà mà Ban tổ chức muốn dành tặng cho các bạn lưu học sinh 
Lào, đang học tập và sống xa quê hương, gia đình và cũng là 
cơ hội để các bạn Việt Nam có thể hiểu biết đầy đủ và trải 
nghiệm những nét văn hóa đặc sắc Lào…Xem chi tiết tại đây. 
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http://tuoitredhdn.udn.vn/thong-bao/nghien-cuu-khoa-hoc/sinh-vien-khoa-kien-truc-gianh-giai-nhat-cuoc-thi-y-tuong-trang-tri-hoa-va-dien-chieu-sang-phuc-vu-tet-ky-hoi-2019-1269.html
http://tuoitredhdn.udn.vn/thong-bao/sinh-vien-khoi-nghiep/chung-ket-startup-runway-2018-khang-dinh-tiem-nang-nhung-y-tuong-khoi-nghiep-san-sang-cat-canh-1247.html
http://www.udn.vn/posts/view/4001/83
http://www.udn.vn/posts/view/4056/84
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 chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo; các cán bộ, viên chức và người lao động; các thế hệ hoc̣ sinh, sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh đã và 

đang công tác, học tập, nghiên cứu taị ĐHĐN cùng gia đình lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng năm mới mạnh khoẻ, hạnh phúc và 
thành công. 
http://ts.udn.vn/files/2017/2017_2_14_42_53_180_danh_muc_mon_tuyen_sinh_sdh_cap_nhat_02.2017_hoa_an.pdfhttp://ts.udn.vn/file
s/2017/2017_2_14_42_53_180_danh_muc_mon_tuyen_sinh_sdh_cap_nhat_02.2017_hoa_an.pdfNăm qua, nắm bắt thời cơ, bám sát 
các Nghị quyết của Trung ương, Thành ủy Đà Nẵng, Chương trình hành động của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đổi mới căn bản toàn 
diện giáo dục và đào tạo, phát triển khoa học và công nghệ, kiểm định chất lượng giáo dục,… ĐHĐN đã cụ thể hoá bằng những việc 
làm thiết thực và hiệu quả, qua đó đạt được nhiều thành tựu quan trọng, rất đáng tự hào trên tất cả các mặt công tác, góp phần khẳng 
định vị thế, xứng đáng với niềm tin, sự kỳ vọng của Đảng, Nhà nước và Nhân dân. 

Năm 2016 khép lại với những dấu ấn và sự kiện nổi bật của ĐHĐN như: số lượng giảng viên có trình độ Tiến sĩ tăng 
vọt; 100% trường đại học thành viên đã được kiểm định chất lượng và được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng cơ 
sở giáo dục; Khoa học công nghệ phát triển mạnh mẽ với 822 bài báo khoa học (trong đó có 64 bài ISI, Scopus); 
Hợp tác quốc tế sâu rộng, có nhiều dự án quốc tế lớn như: ERASMUS, USAID, WB; Đào tạo phát triển được 25 
chương trình chất lượng cao; Sinh viên ĐHĐN nhận được nhiều giải thưởng quốc gia và quốc tế; Cơ sở vật chất 
được đầu tư mạnh, khởi công xây dựng nhiều dự án trọng điểm Những thành tích mà ĐHĐN đạt được là nhờ vào sự  
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Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ 
Trường ĐH Bách khoa-ĐHĐN (2015-2020) 

 
 
 

Sáng ngày 21/6/2018, Đảng bộ Trường ĐH Bách khoa, ĐHĐN 
đã long trọng tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội 
Đảng bộ lần thứ VII (2015-2020) và Sơ kết công tác xây dựng 
Đảng 06 tháng đầu năm. Tham dự Hội nghị, về phía ĐHĐN có 
sự hiện diện của đồng chí Ngô Văn Dưỡng, Uỷ viên Ban 
thường vụ Đảng uỷ, Phó Giám đốc ĐHĐN (Hình 1). Về phía 
nhà trường có sự tham dự chủ trì của đồng chí Đoàn Quang 
Vinh, Bí  thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng nhà trường cùng với hơn 
300 đảng viên đang sinh hoạt tại Đảng bộ Trường. Hội nghị đã 
đánh giá tổng kết, đề ra các giải pháp đẩy mạnh thực hiện 
Nghị quyết ĐH Đảng bộ lần thứ VII…Xem chi tiết tại đây. 

  

 

 

 

Trường ĐH Bách khoa-ĐHĐN ký kết hợp tác  
đào tạp và NCKH với Điện lực Đà Nẵng  

 

 

Sáng ngày 29/05/2018, Trường Đại học Bách Khoa - ĐHĐN đã ký 
kết Hợp đồng nguyên tắc về Đào tạo và NCKH (03 năm) với Công 
ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng (PC Đà Nẵng) (Hình 2) với sự 
hiện ông Ngô Tấn Cư, Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty và 
PGS.TS. Đoàn Quang Vinh, Hiệu trưởng, GS.TS.Lê Kim Hùng, 
nguyên Hiệu trưởng cùng các phòng, ban của hai đơn vị. Thời 
gian đến, nhà trường sẽ hỗ trợ PC Đà Nẵng tính toán, đưa ra các 
giải pháp khả thi hạn chế dòng ngắn mạch trong lưới điện 22kV 
thuộc phạm vi quản lý của doanh nghiệp…Xem chi tiết tại đây. 

 

Ký kết MOU với Tập đoàn Thành Đạt và Công ty  
      Cơ khí Ô tô & Thiết bị Điện Đà Nẵng 

 

Sáng ngày 02/05/2018, tại Trường ĐH Bách Khoa - ĐHĐN đã 
diễn ra lễ Ký kết MOU giữa Tập đoàn Thành Đạt và Công ty Cơ 
khí Ô tô & Thiết bị Điện Đà Nẵng (Hình 4) cùng nhau hợp tác 
nghiên cứu thị trường, phát triển sản phẩm và đào tạo nguồn 
nhân lực trong lĩnh vực cơ khí giao thông…Xem chi tiết tại đây. 
 

 
 

 Ký kết hợp tác toàn diện với Viettel Đà Nẵng  
 

 
 

Chiều ngày 11/04/2018, Trường ĐH Bách khoa - ĐHĐN đã ký 
kết hợp tác toàn diện với Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông 
quân đội Viettel - Chi nhánh Đà Nẵng (Hình 3) với sự chủ trì 

của Ông Nguyễn Thành Chung, Giám đốc Viettel Đà Nẵng và 
PGS.TS. Đoàn Quang Vinh, Hiệu trưởng Nhà trường nhằm 
hợp tác nghiên cứu, ứng dụng công nghệ và đào tạo nguồn 

nhân lực trong bối cảnh cách mạng 4.0…Xem chi tiết tại đây. 

 

              Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học và Triển lãm công nghệ BKDN - TECHSHOW 2018 
 
 

Trong hai ngày 25, 26/05/2018, 71 sản phẩm công nghệ mới tuyển chọn từ các Hội nghị sinh viên NCKH các Khoa với tổng cộng 
180 báo cáo tại 14 tiểu ban đã được tiếp nối trình diễn tại “BK-TECHSHOW-2018” (Hình 5,6), sự kiện truyền thống thường niên của 
nhà trường lần này đã trao giải 14 giải nhất, 14 giải nhì, 15 giải ba và 58 đề tài chọn đăng trên kỷ yếu…Xem chi tiết tại đây. 
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http://www.udn.vn/posts/view/4183/83
http://www.dut.udn.vn/Phong/Sinhvien/Tintuc/id/2217
http://tme.dut.udn.vn/hop-tac-dao-tao-va-co-hoi-viec-lam-nganh-ky-thuat-co-khi-dong-luc-chat-luong-cao/
http://www.udn.vn/posts/view/3997/83
http://wred.dut.udn.vn/hoi-nghi-sinh-vien-nghien-cuu-khoa-hoc-va-trien-lam-cong-nghe-bkdn-techshow-2018/
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 chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo; các cán bộ, viên chức và người lao động; các thế hệ hoc̣ sinh, sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh đã và 

đang công tác, học tập, nghiên cứu taị ĐHĐN cùng gia đình lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng năm mới mạnh khoẻ, hạnh phúc và 
thành công. 
http://ts.udn.vn/files/2017/2017_2_14_42_53_180_danh_muc_mon_tuyen_sinh_sdh_cap_nhat_02.2017_hoa_an.pdfhttp://ts.udn.vn/file
s/2017/2017_2_14_42_53_180_danh_muc_mon_tuyen_sinh_sdh_cap_nhat_02.2017_hoa_an.pdfNăm qua, nắm bắt thời cơ, bám sát 
các Nghị quyết của Trung ương, Thành ủy Đà Nẵng, Chương trình hành động của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đổi mới căn bản toàn 
diện giáo dục và đào tạo, phát triển khoa học và công nghệ, kiểm định chất lượng giáo dục,… ĐHĐN đã cụ thể hoá bằng những việc 
làm thiết thực và hiệu quả, qua đó đạt được nhiều thành tựu quan trọng, rất đáng tự hào trên tất cả các mặt công tác, góp phần khẳng 
định vị thế, xứng đáng với niềm tin, sự kỳ vọng của Đảng, Nhà nước và Nhân dân. 

Năm 2016 khép lại với những dấu ấn và sự kiện nổi bật của ĐHĐN như: số lượng giảng viên có trình độ Tiến sĩ tăng 
vọt; 100% trường đại học thành viên đã được kiểm định chất lượng và được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng cơ 
sở giáo dục; Khoa học công nghệ phát triển mạnh mẽ với 822 bài báo khoa học (trong đó có 64 bài ISI, Scopus); 
Hợp tác quốc tế sâu rộng, có nhiều dự án quốc tế lớn như: ERASMUS, USAID, WB; Đào tạo phát triển được 25 
chương trình chất lượng cao; Sinh viên ĐHĐN nhận được nhiều giải thưởng quốc gia và quốc tế; Cơ sở vật chất 
được đầu tư mạnh, khởi công xây dựng nhiều dự án trọng điểm Những thành tích mà ĐHĐN đạt được là nhờ vào sự 
đóng góp trí tuệ, sáng tạo và cống hiến không ngừng của mỗi tập thể, cá nhân trong ĐH; bên cạnh đó phản ánh sự  
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Trường Đại học Kinh tế - ĐHĐN tổ chức Hội nghị 
sinh viên nghiên cứu khoa học năm 2018  

 

  Phát biểu khai mạc, PGS.TS. Võ Thị Thúy Anh, Phó Hiệu 
trưởng Nhà trường (Hình 1) cho biết đây là hoạt động 
thường niên để sinh viên phát triển kỹ năng phân tích, xử lý 
thông tin, nâng cao hiệu quả đào tạo, gắn lý thuyết với thực 
tiễn. Từ 82 đề tài NCKH tại các Hội nghị NCKH cấp Khoa đã 
tuyển chọn 20 đề tài báo cáo tại 05 tiểu ban. Nhiều đề tài tập 
trung nghiên cứu, đề xuất các giải pháp ứng dụng sáng tạo 
đón đầu cách mạng công nghiệp 4.0…Xem chi tiết tại đây. 

 
 
 

  

Trường ĐH Kinh tế - ĐHĐN tiếp tục giúp đỡ Hòa Vang 
xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2018-2020 

 

Tại Huyện Hòa Vang 02 đơn vị đã tổng kết 05 năm (2012-2017), 
(Hình 2) qua đó, Trường ĐH Kinh tế-ĐHĐN đã hỗ trợ cho Huyện 
Hòa Vang ước đạt 673 triệu đồng với nhiều hoạt động hiệu quả thiết 
thực góp phần xây dựng nông thôn mới. Nhân dịp này, đồng chí 
Đặng Thương Chủ tịch UBND Huyện Hòa Vang và PGS.TS Nguyễn 
Mạnh Toàn, Hiệu trưởng Nhà trường đã ký kết thỏa thuận tiếp tục 
hỗ trợ địa phương giai đoạn 2018-2020…Xem chi tiết tại đây. 

 
 

 
 

  

Lễ Tốt nghiệp và trao Bằng đại học chính quy đợt 2 Trường ĐH Kinh tế năm học 2017 -2018  

 
 

Tuần lễ trung tuần tháng 06/2018, Lễ Tốt nghiệp và trao Bằng đại học chính quy đợt 2 năm học 2017-2018 của Trường ĐH Kinh tế-
ĐHĐN đã đánh dấu chặng đường đáng nhớ và trưởng thành của 1344 tân cử nhân. Trong đợt này, có 27 tân cử nhân tốt nghiệp 
đạt loại Xuất sắc, hơn 1100 bạn tốt nghiệp đạt loại Giỏi và Khá. Kết quả trên là sự đền đáp xứng đáng cho quá trình nỗ lực trau dồi 
kiến thức, hoàn thành tốt chương trình học và tích cực tham gia các hoạt động xã hội của các tân cử nhân trong những năm tháng 
tại Nhà trường. Nét nổi bật năm nay là tỷ lệ hơn 50% tân cử nhân tìm được việc làm trước khi ra trường. Dự lễ tốt nghiệp, đại diện  

Ban giám hiệu Nhà trường đã gửi lời chúc mừng, nhắn gửi các tân cử nhân hãy vững tin chinh phục ước mơ…Xem chi tiết tại đây 

  

Sinh viên Trường ĐH Kinh tế hào hứng với  

Cuộc thi "Rạng ngời trang sử Việt lần thứ 2-2018" 
 

 

Ngày 24/4/2018, sinh viên Trường ĐH Kinh tế-ĐHĐN hứng 
khởi tham gia Cuộc thi (Hình 3) nhằm ôn lại truyền thống lịch 
sử dân tộc, kỷ niệm Ngày giải phóng Miền Nam, thống nhất 
đất nước (30/4) theo chương trình phối hợp giữa Đoàn 
Thanh niên và Hội Cựu chiến binh của Nhà trường; Kết quả 
Giải Nhất thuộc về Khoa Ngân hàng…Xem chi tiết tại đây. 
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http://due.udn.vn/vi-vn/nghiencuukhoahoc/nghiencuukhoahocds/bid/531
http://www.udn.vn/posts/view/3966/84
http://www.udn.vn/posts/view/4179/84
http://www.udn.vn/posts/view/4041/84
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 chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo; các cán bộ, viên chức và người lao động; các thế hệ hoc̣ sinh, sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh đã và 

đang công tác, học tập, nghiên cứu taị ĐHĐN cùng gia đình lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng năm mới mạnh khoẻ, hạnh phúc và 
thành công. 
http://ts.udn.vn/files/2017/2017_2_14_42_53_180_danh_muc_mon_tuyen_sinh_sdh_cap_nhat_02.2017_hoa_an.pdfhttp://ts.udn.vn/file
s/2017/2017_2_14_42_53_180_danh_muc_mon_tuyen_sinh_sdh_cap_nhat_02.2017_hoa_an.pdfNăm qua, nắm bắt thời cơ, bám sát 
các Nghị quyết của Trung ương, Thành ủy Đà Nẵng, Chương trình hành động của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đổi mới căn bản toàn 
diện giáo dục và đào tạo, phát triển khoa học và công nghệ, kiểm định chất lượng giáo dục,… ĐHĐN đã cụ thể hoá bằng những việc 
làm thiết thực và hiệu quả, qua đó đạt được nhiều thành tựu quan trọng, rất đáng tự hào trên tất cả các mặt công tác, góp phần khẳng 
định vị thế, xứng đáng với niềm tin, sự kỳ vọng của Đảng, Nhà nước và Nhân dân. 

Năm 2016 khép lại với những dấu ấn và sự kiện nổi bật của ĐHĐN như: số lượng giảng viên có trình độ Tiến sĩ tăng 
vọt; 100% trường đại học thành viên đã được kiểm định chất lượng và được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng cơ 
sở giáo dục; Khoa học công nghệ phát triển mạnh mẽ với 822 bài báo khoa học (trong đó có 64 bài ISI, Scopus); 
Hợp tác quốc tế sâu rộng, có nhiều dự án quốc tế lớn như: ERASMUS, USAID, WB; Đào tạo phát triển được 25 
chương trình chất lượng cao; Sinh viên ĐHĐN nhận được nhiều giải thưởng quốc gia và quốc tế; Cơ sở vật chất 
được đầu tư mạnh, khởi công xây dựng nhiều dự án trọng điểm Những thành tích mà ĐHĐN đạt được là nhờ vào sự 
đóng góp trí tuệ, sáng tạo và cống hiến không ngừng của mỗi tập thể, cá nhân trong ĐH; bên cạnh đó phản ánh sự  
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Trường ĐH Sư phạm-ĐHĐN đăng cai tổ chức 
Hội nghị Khoa học Địa lý Quốc gia lần thứ 10 

 

Ngày 21/04/2018, Hội Địa lý Việt Nam phối hợp với Trường ĐH 
Sư phạm-ĐHĐN tổ chức Hội nghị khoa học Địa lý toàn quốc lần 
thứ 10 với chủ đề “Khoa học Địa lý Việt Nam với liên kết vùng 
cho phát triển bền vững” (Hình 1). Sự kiện thu hút gần 500 nhà 
khoa học, nghiên cứu, quản lý, cán bộ, giảng viên các trường 
đại học, viện, trung tâm, giáo viên các trường trong cả nước và 
các chuyên gia, cơ sở đào tạo địa lý  nước ngoài. Hội nghị giới 
thiệu những thành tựu mới, kết quả nghiên cứu và đề xuất, 
thảo luận và triển khai các nhiệm vụ nghiên cứu cho ngành Địa 
lý trong thời kỳ mới, chú trọng liên kết vùng cho phát triển bền 

vững, thúc đẩy phối hợp giải quyết những vấn đề về tự 
nhiên, kinh tế, quy hoạch, giao thông, sử dụng lao động, 
ứng phó biến đổi khí hậu...Xem chi tiết tại đây. 
 
 

  

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

năng lực đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý  
cơ sở giáo dục phổ thông” (gọi tắt là ETEP) 

 
 

Tham dự Hội thảo có sự góp mặt của hơn 30 đại biểu đến từ 
Sở Giáo dục và đào tạo thành phố Đà Nẵng, các tỉnh Tây 
Nguyên và các trường phổ thông trên địa bàn thành phố Đà 
Nẵng, các giảng viên Trường ĐH Sư phạm-ĐHĐN dưới sự chủ 
trì của PGS.TS Lưu Trang, Hiệu trưởng và PGS.TS Lê Quang 

Sơn, Phó Hiệu trưởng Nhà trường (Hình 2). Hội thảo tập trung 
thảo luận mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp bồi dưỡng tăng 
cường năng lực cho đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý cơ 
sở giáo dục phổ thông...Xem chi tiết tại đây. 
 

 
 

 

  

 
 

Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ 
Trường ĐH Ngoại ngữ-ĐHĐN lần thứ IV (2015 - 2020) 

 
 

Ngày 28/3/2018, Đảng ủy Trường ĐH Ngoại Ngữ - ĐHĐN đã tổ 
chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ 2015 - 2020 Đại hội Đảng bộ 
trường lần thứ IV. PGS.TS. Ngô Văn Dưỡng, Uỷ viên Ban thường 
vụ Đảng ủy ĐHĐN tham dự (Hình 3, thứ hai bên trái qua). 
PGS.TS. Trần Hữu Phúc, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà 
trường báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ việc triển khai thực hiện 
Nghị quyết Đại hội IV và nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh thực hiện 
Nghị quyết trong thời gian đến. Nhận thức rõ thách thức cạnh 
tranh trong bối cảnh hội nhập quốc tế, Đảng bộ Nhà trường quyết 
tâm phát huy sức mạnh đoàn kết, sáng tạo hơn nữa ra sức thực 
hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội IV đã đề ra. Xem chi tiết tại đây. 
 

 Xem chi tiết tại đây. 

 
 

          Hội trại Truyền thống “Tuổi trẻ Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng với biển, đảo tổ quốc”  
 

Sáng ngày 31/3/2018, Hội trại khai mạc tại khuôn viên Trường ĐH Ngoại ngữ - ĐHĐN với sự tham dự của PGS. TS. Dương Quốc 
Cường, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Nhà trường, đại diện lãnh đạo các Khoa, Phòng và hơn 800 trại sinh đến từ 07 cụm 
trại các Liên Chi đoàn: Khoa Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Nga, Tiếng Trung, Tiếng Anh chuyên ngành, Nhật HànThái, Quốc Tế 

học). Hội trại diễn ra từ ngày 31/03-01/04 với nhiều hoạt động phong phú trau dồi kỹ năng cho sinh viên...Xem chi tiết tại đây.  
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http://ctsv.ued.udn.vn/Tin-tuc/hoi-nghi-khoa-hoc-dia-ly-lan-thu-10-khoa-hoc-dia-ly-viet-nam-voi-lien-ket-vung-cho-phat-trien-ben-vung-61.html
http://www.udn.vn/posts/view/4185/85
http://ufl.udn.vn/vie/trang-truong-chi-tiet-tin-tuc/hoi-nghi-so-ket-giua-nhiem-ky-dai-hoi-dang-bo-truong-dai-hoc-ngoai-ngu-lan-thu-iv2015-2020.html
http://udn.vn/posts/view/3279/85
http://khoaanh.ufl.udn.vn/vie/trang-truong-chi-tiet-tin-tuc/khai-mac-hoi-trai-truyen-thong-tuoi-tre-truong-dai-hoc-ngoai-ngu-dai-hoc-da-nang-voi-bien-dao-to-quoc.html
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 chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo; các cán bộ, viên chức và người lao động; các thế hệ hoc̣ sinh, sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh đã và 

đang công tác, học tập, nghiên cứu taị ĐHĐN cùng gia đình lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng năm mới mạnh khoẻ, hạnh phúc và 
thành công. 
http://ts.udn.vn/files/2017/2017_2_14_42_53_180_danh_muc_mon_tuyen_sinh_sdh_cap_nhat_02.2017_hoa_an.pdfhttp://ts.udn.vn/file
s/2017/2017_2_14_42_53_180_danh_muc_mon_tuyen_sinh_sdh_cap_nhat_02.2017_hoa_an.pdfNăm qua, nắm bắt thời cơ, bám sát 
các Nghị quyết của Trung ương, Thành ủy Đà Nẵng, Chương trình hành động của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đổi mới căn bản toàn 
diện giáo dục và đào tạo, phát triển khoa học và công nghệ, kiểm định chất lượng giáo dục,… ĐHĐN đã cụ thể hoá bằng những việc 
làm thiết thực và hiệu quả, qua đó đạt được nhiều thành tựu quan trọng, rất đáng tự hào trên tất cả các mặt công tác, góp phần khẳng 
định vị thế, xứng đáng với niềm tin, sự kỳ vọng của Đảng, Nhà nước và Nhân dân. 

Năm 2016 khép lại với những dấu ấn và sự kiện nổi bật của ĐHĐN như: số lượng giảng viên có trình độ Tiến sĩ tăng 
vọt; 100% trường đại học thành viên đã được kiểm định chất lượng và được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng cơ 
sở giáo dục; Khoa học công nghệ phát triển mạnh mẽ với 822 bài báo khoa học (trong đó có 64 bài ISI, Scopus); 
Hợp tác quốc tế sâu rộng, có nhiều dự án quốc tế lớn như: ERASMUS, USAID, WB; Đào tạo phát triển được 25 
chương trình chất lượng cao; Sinh viên ĐHĐN nhận được nhiều giải thưởng quốc gia và quốc tế; Cơ sở vật chất 
được đầu tư mạnh, khởi công xây dựng nhiều dự án trọng điểm Những thành tích mà ĐHĐN đạt được là nhờ vào sự 
đóng góp trí tuệ,  của toàn thể các thầy cô giáo, CCVC và sinh viên trong ĐHĐN dưới sự lãnh đạo  
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Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - ĐHĐN tiếp đoàn  
đại diện Hiệp hội Kỹ sư Nhật Bản (IPEJ)  

 
 

 

Sáng ngày 19/03/2018, PGS.TS. Phan Cao Thọ, Hiệu trưởng 
Nhà trường, TS.Hoàng Dũng, Phó Hiệu trưởng và đại diện lãnh 
đạo các Khoa của Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật đã tiếp và làm 
việc với đoàn đại diện của Hiệp hội Kỹ sư Nhật Bản (Institution 
of Professional Engineers Japan - IPEJ) do Ngài Hiroaki 
Nakamura, Chủ tịch Hiệp hội dẫn đầu với hai thành viên là Ngài 
Fumio Sakamoto và TS. Hiro Moriyama (Hình 1). Hai bên thống 
nhất thời gian đến sẽ cùng phối hợp tổ chức workshop chuyên 
ngành về những giải pháp kỹ thuật tiên tiến để góp phần xử lý 
những vấn đề về hạ tầng giao thông đường bộ và mội trường 
mà các đô thị Việt Nam trong đó có thành phố Đà Nẵng đang 
đối mặt...Xem chi tiết tại đây. 
 

Xem chi tiết tại đây. 

 

Nguyên Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo  
Phạm Vũ Luận và lãnh đạo Trường ĐH Thương Mại 
đến thăm, làm việc với Phân hiệu ĐHĐN tại Kontum 

 

 

 

 

Sáng ngày 11/5, Nguyên Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Vũ Luận, 
hiện đang công tác tại ĐH Thương Mại Hà Nội, GS.TS Đinh Văn 
Sơn, Hiệu trưởng nhà trường cùng các đại diện phòng Hành 
chính, phòng Khoa học & Hợp tác quốc tế đến từ ĐH Thương 
Mại đã có buổi làm việc và trao đổi với lãnh đạo Phân hiệu 
ĐHĐN tại Kontum (Hình 2) do PGS.TS. Đặng Văn Mỹ, Giám đốc 
Phân hiệu chủ trì buổi tiếp đón và làm việc với đoàn. Buổi làm 
việc nhằm chuẩn bị phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế 
với chủ đề “Thương mại và phân phối - CODI - 2018”, dự kiến tổ 

chức tại Kon Tum vào tháng 09/2018... Xem chi tiết tại đây. 

 
 
 

 

 

Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt-Anh (VN-UK)  
tổ chức tập huấn phát triển chương trình giảng dạy 

STEM cho học sinh trung học phổ thông 
 

Sáng ngày 21/5/2018, VN-UK - ĐHĐN phối hợp với Tổ chức 
Nghiên cứu khoa học Sài Gòn (Saigon Scientists) tổ chức khai 
mạc Khóa tập huấn “Phát triển chương trình giảng dạy STEM 
cho học sinh THPT” với sự tham dự của Ngài Alan West  chuyên 
gia về STEM, TS.Nguyễn Thị Mỹ Hương, Phó Viện trưởng phụ 
trách (Hình 2) cùng 40 giáo viên các trường THPT của thành phố 
Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam. Chương trình được hỗ trợ bởi Hội 

đồng Anh từ ngày 21/05- 23/05/2018…Xem chi tiết tại đây. 
 

      Trường CĐ Công nghệ Thông tin-ĐHĐN và Khoa CNTT  
     Truyền thông tổ chức Hội thảo Công nghệ Blockchain 

 

 

 

Ngày 22/06/2018, Khoa Công nghệ thông tin và Truyền thông 
(SICT) phối hợp với Trường CĐ Công nghệ thông tin - ĐHĐN 
(CIT) tổ chức thành công Hội thảo Blockchain: Định hướng và 
tầm nhìn chiến lược. Hội thảo lần này mở đầu cho định hướng 
chiến lược phát triển công nghệ Blockchain tại SICT và CIT. 
Ngày 29/6/2018, PGS. TS. Huỳnh Công Pháp - Hiệu trưởng 
CIT,  Trưởng khoa SICT (Hình 3) vinh dự là được tài trợ và mời 
báo cáo tại Hội thảo quốc tế về Blockchain tại Tokyo với hơn 
5.000 đại biểu khắp thế giới tham dự....Xem chi tiết tại đây. 
 
 

Khoa Y Dược - ĐHĐN đón tiếp và làm việc với  
Giáo sư danh dự Lê Trọng Phi và Tỉ phú ‘‘vi mạch’’  

Tiến sĩ danh dự người Đức, Erich Lejeune 
 

Ngày 12/4/2018 PGS.TS.BS. Nguyễn Đăng Quốc Chấn – 
Trưởng khoa Khoa Y Dược, TS.BS. Phan Thế Phước Long – 
Phó Trưởng khoa, ThS.BS Hồ Xuân Tuấn – Trưởng phòng Hợp 

tác quốc tế, BS.CKII Nguyễn Ngọc Bá – Giám đốc Trung tâm 
Huấn luyện lâm sàng đã đón tiếp và làm việc với Giáo sư danh 
dự Lê Trọng Phi và Tỉ phú ‘‘vi mạch’’ người Đức - Tiến sĩ danh 
dự Erich Lejeune (Hình 4) đến thăm và làm việc tại Khoa qua đó 
thống nhất thành lập Bộ môn Motivation and Medicine (Động lực 

trong y khoa) trong thời gian đến…Xem chi tiết tại đây. 
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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.dct.udn.vn/TinTuc/840/1/Hoi-nghi-tong-ket-hoat-dong-Sinh-vien-NCKH-va-cac-nhom-SRT-nam-hoc-20162017-cua-Truong-Cao-dang-Cong-nghe--Dai-hoc-Da-Nang.aspx
http://www.kontum.udn.vn/?act=news&idtypenews=13
http://vnuk.udn.vn/opening-ceremony-developing-stem-curriculum-high-school-students-vnuk/
http://sict.udn.vn/blockchain2018/
http://smp.udn.vn/?Page=duandetail&idNews=783
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 chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo; các cán bộ, viên chức và người lao động; các thế hệ 

hoc̣ sinh, sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh đã và đang công 
tác, học tập, nghiên cứu taị ĐHĐN cùng gia đình lời thăm hỏi ân cần và lời 
chúc mừng năm mới mạnh khoẻ, hạnh phúc và thành công. 
http://ts.udn.vn/files/2017/2017_2_14_42_53_180_danh_muc_mon_tuyen
_sinh_sdh_cap_nhat_02.2017_hoa_an.pdfhttp://ts.udn.vn/files/2017/2017
_2_14_42_53_180_danh_muc_mon_tuyen_sinh_sdh_cap_nhat_02.2017
_hoa_an.pdfNăm qua, nắm bắt thời cơ, bám sát các Nghị quyết của Trung 
ương, Thành ủy Đà Nẵng, Chương trình hành động của Bộ Giáo dục và 
Đào tạo về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo, phát triển khoa 
học và công nghệ, kiểm định chất lượng giáo dục,… ĐHĐN đã cụ thể hoá 
bằng những việc làm thiết thực và hiệu quả, qua đó đạt được nhiều thành 
tựu quan trọng, rất đáng tự hào trên tất cả các mặt công tác, góp phần 
khẳng định vị thế, xứng đáng với niềm tin, sự kỳ vọng của Đảng, Nhà 
nước và Nhân dân. 
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Lễ trao học bổng Hessen-CHLB Đức  

 

Lễ trao giải Chung kết Cuộc thi U-Intrel-2018  

Trao giải Cuộc thi  Hùng biện Tiếng Trung Giới thiệu Cuộc thi IoT cho sinh viên  

Sinh viên ĐH Ngoại ngữ đạt  Giải Nhất 
OlympicTiếng Nga toàn quốc 

Sinh viên ĐHĐN giao lưu bóng chuyền với 
Tàu thủy thủ Ấn độ đến thăm Việt Nam 

Sinh viên Phân hiệu ĐHĐN tại Kontum 
Tham gia trồng cây bảo vệ môi trường 

Lưu học sinh quốc tế giao lưu văn hóa,  
ẩm thực tại Phân hiệu ĐHĐN  

tại Kontum 
Tham gia trồng cây bảo vệ môi trường 
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Trang 1   Sự kiện nổi bật 
 
 

 Lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo bổ nhiệm PGS. TS. Nguyễn Ngọc Vũ 
giữ chức vụ Phó Giám đốc phụ trách Đại học Đà Nẵng 

 Lễ trao Chứng nhận và công bố Quyết định bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư năm 2017 
 

 

 
 

 

Trang 2   Sự kiện nổi bật (tt) 
 
 

 Lãnh đạo ĐHĐN làm việc với Lãnh đạo Thành phố Đà Nẵng và Tỉnh Quảng Nam triển khai dự 
án”Khu đô thị đại học” 

 Lãnh đạo ĐHĐN đến thăm và chúc mừng các cơ quan Báo đài nhân ngày Báo chí cách mạng Việt 
Nam 21.6 

 Hội thảo trao đổi kinh nghiệm quản trị đại học do ĐHĐN  phối hợp với Học viện Quản lý Giáo dục tổ 
chức  

 Lễ Tổng kết và Trao giải Kỳ thi sinh viên giỏi ĐHĐN năm 2018  
 

 

Trang 3   Đào tạo   
 

 Lễ trao bằng Thạc sĩ tại các cơ sở giáo dục đại học thành viên năm 2018 
 Hội nghị trực tuyến công tác tổ chức thi THPT Quốc gia và tuyển sinh toàn quốc năm 2018 
 Trường ĐH Bách khoa-ĐHĐN tổ chức Họp Báo công bố Đề án tuyển sinh đại học năm 2018 

 
 

Trang 4   Đảm bảo chất lượng giáo dục  

 
 

 Bế mạc kiểm định và đánh giá ngoài theo tiêu chuẩn AUN-QA lần thứ 109 tại Trường ĐH Bách khoa-
ĐHĐN 

 Xếp hạng 200 trường ĐH Việt Nam năm 2018, ĐHĐN nằm top 4, tăng 01 bậc so với năm 2017 
 Hội thảo tập huấn “Đánh giá chuẩn đầu ra chương trình đào tạo và các học phần” tại ĐHĐN 

 

 
 

Trang 5   Khoa học và Công nghệ 
 

 Hội nghị quốc tế lần thứ nhất về Vật liệu, Máy móc và Phương pháp Phát triển Bền vững 
 Khởi động Dự án V2WORK trong khuôn khổ Erasmus+ 
 Lãnh đạo ĐHĐN làm việc với Viện Công nghệ quốc tế 
 Hội thảo quốc gia “Phát triển KT-XH Tây Nguyên lần 2” 

 
 

Trang 6   Hợp tác quốc tế  
 

 Ký kết MOU với ĐH Quốc tế Hagoromo, Nhật Bản  
 Tiếp đón và làm việc với đoàn ĐH vùng Côte d'Azur (Pháp) 
 Tập đoàn Celltrion, Hàn Quốc đến thăm, hợp tác phát triển lĩnh vực công nghệ dược phẩm sinh học 
 Nâng cao quan hệ hợp tác với tỉnh Hokkaido, Nhật Bản 

 
 

Trang 7   Cơ sở vật chất  
 

 

 
 

 

 

 Lễ Khánh thành “Dự án đầu tư xây dựng Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum”, bước phát triển cơ sở vật chất     
quan trọng tạo tiền đề phát triển bền vững cơ sở giáo dục của ĐHĐN tại Tây Nguyên 

 Lễ khánh thành văn phòng hợp tác quốc tế và đào tạo sau đại học của Trường ĐH Bách khoa- ĐHĐN 
 
 

Trang 8   Hoạt động sinh viên  
 
 

 Đại học Đà Nẵng thăm và làm việc tại Đại học Siena và Đại học Évora trong khuôn khổ Dự án Erasmus+ 
 Trường Đại học Bách khoa - ĐHĐN đăng cai tổ chức Cuộc thi Olympic Cơ học sinh viên toàn quốc lần thứ 

30 - khu vực miền Trung 
 Sinh viên Khoa Kiến trúc giành giải Nhất Cuộc thi “Ý tưởng trang trí hoa, điện chiếu sáng đón Tết Kỷ Hợi” 
 Chung kết “Startup Runway-2018” Cuộc thi chắp cánh cho khát vọng khởi nghiệp của sinh viên bay cao 
 Chương trình “Ngày hội Văn hóa Việt - Lào năm 2018” Sự kiện giao lưu văn hóa hữu nghị Việt-Lào 
 

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

 

 

 
 

Trang 13      Hình ảnh sinh viên  
 
 

Trang 14      Điểm tin  
 
 

 

http://www.udn.vn/posts/view/4171/83


 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Sinh viên ĐHĐN hòa nhịp cộng đồng trong mùa lễ hội du lịch và pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 

Đội Flasmob Trường ĐH Kinh tế-ĐHĐN đạt Giải Nhất Cuộc thi “Nhịp bước thanh xuân” 



 

 
     
   

   
 
 
 
 
 

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