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▪ Tiếp tục đẩy mạnh hợp tác sâu rộng với  

     các trường đại học hàng đầu Nhật Bản (Trang 7 ) 

▪ Khởi động Dự án Quản trị nguồn nhân lực chiến lược  

     cho các trường đại học Đông Nam Á (HR4Asia) (Trang 3) 

▪ Tin các cơ sở giáo dục đại học thành viên của ĐHĐN  

      (Trang 11-14) 

     ĐHĐN  (Trang 1) 

▪ Phiên họp thứ 4 (nhiệm kỳ 2016-2020) của  

     Hội đồng Đảm bảo Chất lượng giáo dục ĐHĐN  

     ĐHĐN xếp top 5 các trường đại học Việt Nam (Trang 5) 

 
     đối với giáo dục đại học Việt Nam ? (Trang 3)  

   (Trang 1) 

▪ Thủ tướng chỉ đạo sớm tháo gỡ khó khăn, chấm dứt quy 

hoạch “treo” Dự án làng ĐHĐN tại Hòa Quý (Xem trang 3) 

▪ Đại học Đà Nẵng hợp tác với Đại học Nice 
Sophia (Cộng hòa Pháp) và Cơ quan Pháp 
ngữ (AUF) thành lập “Viện Công nghệ Quốc 
tế” (Danang International Institute of 
Technology - DNIIT) …(Xem tiếp trang 6) 

 

▪ Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và đoàn 

   công tác Chính phủ về thăm và làm việc với ĐHĐN (Xem trang 2) 

  Chào mùa tuyển sinh - 2017  (Trang 5,6) 

▪ GS.TS.Trần Văn Nam, Chủ tịch Hội đồng Đại 
học Vùng, Giám đốc Đại học Đà Nẵng tham 
gia làm thành viên “Hội đồng Quốc gia Giáo 
dục và Phát triển nhân lực” nhiệm kỳ 2016-
2021 theo Quyết định số 337/QĐ-TTg của 
Thủ tướng Chính phủ... (Xem tiếp trang 4) 

▪  Khoa Công nghệ và Khoa Công nghệ  

     Thông tin và Truyền thông trực thuộc  

    Đại học Đà Nẵng tuyển sinh - 2017 (Trang 5) 

    



 

                 THE UNIVERSITY OF DANANG 

          Newsletter-2-2017                                   Sự kiện nổi bật 
 

 

   
 
 
 
 

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 
học sinh, sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh 
đã và đang công tác, học tập, nghiên cứu tại 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  

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. Nhiệm vụ đặt ra hết 
sức nặng nề, tôi mong muốn và tin tưởng rằng toàn thể 
cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và học 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,                                  

 
 
 
 

 

Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Nguyễn Xuân 
Phúc và đoàn công tác Chính phủ về thăm và 
làm việc với Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN)  
 

 

Sáng ngày 24/02, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã 
đến thăm và làm việc với lãnh đạo ĐHĐN, cùng đi có 
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Bộ trưởng Bộ Giáo dục 
và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ, đại diện lãnh đạo Văn 
phòng Chính Phủ, các Bộ, ngành, Chủ tịch UBND 
thành phố Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ và Chủ tịch 
UBND tỉnh Quảng Nam Đinh Văn Thu...  
 

GS.TS. Trần Văn Nam, Chủ tịch Hội đồng đại học 
vùng, Giám đốc ĐHĐN đã báo cáo với Thủ tướng 
và đoàn công tác của Chính phủ tổng quan về sự 
phát triển vượt bậc của ĐHĐN trong hơn 20 năm 
qua (1994-nay) và khẳng định quyết tâm phấn 
đấu hoàn thành mục tiêu chiến lược đến năm 
2025, ĐHĐN sẽ trở thành một đại học nghiên 
cứu, xứng tầm là trung tâm đào tạo, nghiên cứu 
khoa học và chuyển giao công nghệ đa ngành, đa 
lĩnh vực có chất lượng hàng đầu Việt Nam, được 
xếp hạng trong top đầu các trường đại học tiên 
tiến của  khu vực Đông Nam Á. Phát biểu chỉ đạo  
 

 

Hình 1- Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì buổi làm 
việc với lãnh đạo chủ chốt của ĐHĐN.  
 
 

tại buổi làm việc, Thủ tướng khẳng định bối cảnh 
tác động của cuộc cách mạng công nghIệp lần thứ 
4 đang mở ra cơ hội lớn đối với cả ba cấp độ quốc 
gia, địa phương và mỗi trường đại học, nếu không 
vượt qua được sẽ thụt lùi và lạc hậu. Thủ tướng 
mong muốn ĐHĐN cần phát huy tinh thần khởi 
nghiệp và phải có ý chí vươn lên mạnh mẽ, tiếp tục 
đi đầu đổi mới sáng tạo trên tinh thần và lộ trình tự 
chủ đại hoc, nâng cao chất lượng đào tạo, phấn 
đấu đạt tỷ lệ 80% sinh viên ra trường sau 6 tháng 
phải có việc làm. Trước những đề xuất của ĐHĐN 
đối với Chính phủ và Bộ Giáo dục và Đào tạo được 
sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục đại học 
thành viên để thành lập các Trường Đại học Sư 
phạm Kỹ thuật, Trường Đại học Công nghệ Thông 
tin-Truyền thông và Trường Đại học Việt-Anh, Thủ 
tướng Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng Vũ Đức 
Đam và Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ đã bày tỏ sự 
ủng hộ chủ trương trên cơ sở các trường cần xây 
dựng lộ trình tự chủ. Xem  chi tiết tại đây.  
 

Hình 2- Thủ tướng đánh giá cao chất lượng đào tạo,  
nghiên cứu khoa học, chuyên giao công nghệ của ĐHĐN.  

 

Hình 2- Thủ tướng thăm thực tế công tác đào tạoc 

 

 
 

“Cần nghiên cứu những mô hình đào tạo đạt chuẩn khu vực và quốc tế, đào tạo những ngành 
nghề mà xã hội có nhu cầu, xây dựng hệ sinh thái quốc gia khởi nghiệp. ĐHĐN phải là một trong 
ba trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học lớn của cả nước” (Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc) 

1 

2 

2 

http://www.udn.vn/posts/view/2848/85
http://www.udn.vn/posts/view/2848/85
http://www.udn.vn/posts/view/2848/85
http://udn.vn/posts/view/2890/58
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Nhân dịp năm mới Đinh Dậu 2017, thay mặt Đảng ủy, Hội 
đồng Đại học, Ban Giám đốc Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) tôi 
thân ái kính gửi tới các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh 
đạo; các cán bộ, viên chức và người lao động; các thế hệ 
học sinh, sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh 
đã và đang công tác, học tập, nghiên cứu tại 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  

  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. Nhiệm vụ đặt ra hết 
sức nặng nề, tôi mong muốn và tin tưởng rằng toàn thể 
cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và học 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,                                  

 
 
 
 

 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và đoàn công 
tác Chính phủ đến thăm về thăm một số các 
cơ sở giáo dục đại học thành viên Đại học Đà 
Nẵng (ĐHĐN) là Trường Đại học Bách khoa, 
Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin và thị 
sát dự án Làng ĐHĐN tại phường Hòa Quý 
 

GS.TS. Lê Kim Hùng, Hiệu trưởng Trường Đại học 
Bách khoa (ĐHBK) - ĐHĐN đã báo cáo với Thủ tướng 
những thành tựu nổi bật của nhà trường, tiêu biểu là 
có nhiều chương trình đào tạo được kiểm định quốc tế, 
trong đó có hai chương trình tiên tiến được công nhận 
đạt chất lượng hàng đầu Đông Nam Á theo chuẩn 
AUN và nhà trường đang xúc tiến xây dựng đề án tự 
chủ đại học vào năm 2018... 
 

Thăm Trung tâm thí nghiệm động cơ và ô tô -Trường 
ĐHBK- ĐHĐN, khi nghe giới thiệu mô phỏng nghiên 
cứu rủi ro hỏa hoạn trong lúc động cơ vận hành, Thủ 
tướng rất hoan nghênh và đánh giá cao coi đây là 
nghiên cứu sát sườn và thiết thực cho đời sống khi 
vừa qua đã xảy ra tình trạng xe máy phát hỏa, tự cháy, 
khiến người tham gia giao thông hoảng sợ, do đó cần 
nghiên cứu để tìm ra nguyên nhân, cảnh báo hạn chế 
rủi ro gây nguy hiểm tính mạng và thiệt hại tài sản của 
nhân dân...  
Đánh giá cao những thành tựu và quyết tâm của nhà 
trường trong thời gian qua, Thủ tướng đã chỉ đạo và 
mong muốn trường phấn đấu đưa “học hiệu” Trường 
Đại học Bách khoa - ĐHĐN không chỉ ở Miền Trung-
Tây Nguyên và cả nước mà phải ngang tầm khu vực 
Đông Nam Á... Xem  chi tiết tại đây. 
 

 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Đoàn công tác Chính 
phủ đã đến kiểm tra thực tế tại khu vực dự án làng đại 
học, đã được quy hoạch vào năm 1997. Thủ tướng đã 
yêu cầu lãnh đạo Thành phố Đà Nẵng và Tỉnh Quảng 
Nam báo cáo về tình hình quy hoạch và ĐHĐN báo cáo 
những vướng mắc, khó khăn trong quá trình triển khai. 
ĐHĐN đã đề xuất Thủ tướng xem xét, chỉ đạo tháo gỡ 
khó khăn để khởi động lại dự án quan trọng này, trước 
hết cần có nguồn kinh phí ngân sách nhà nước kết hợp 
các nguồn vốn vay, viện trợ quốc tế và trái phiếu Chính 
phủ, đặc biệt là sự ủng hộ, chung tay của hai địa 
phương là Thành phố Đà Nẵng và Tỉnh Quảng Nam để 
hỗ trợ kinh phí giải tỏa đền bù, tái định cư đồng thời  bố 
trí khoảng 22 ha trong tổng diện tích dự án làm các dịch 
vụ thương mại để huy động vốn các nhà đầu tư… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Theo đề nghị của ĐHĐN, các ý kiến ủng hộ, quyết tâm 
cao của lãnh đạo hai địa phương và các Bộ, ngành 
trong buổi làm việc tại ĐHĐN, với tầm nhìn chiến lược, 
Thủ tướng đã phát lệnh cần sớm chấm dứt tình trạng 
“quy hoạch treo” kéo dài hơn 20 năm qua để tái khởi 
động dự án làng ĐHĐN với tên gọi mới “ Đô thị  đại học 
Đà Nẵng-Quảng Nam tại khu vực Miền Trung và Tây 
Nguyên” theo đó, Thủ tướng đồng ý đưa vào kế hoạch 
đầu tư trung hạn đối với dự án làng đại học mà trước 
hết cần tập trung cho công tác đền bù và giải phóng mặt 
bằng. Thủ tướng cũng đề nghị hai địa phương là thành 
phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam cùng chung tay, ủng 
hộ dự án quan trọng này bởi vì "chính nhờ có nguồn 
nhân lực chất lượng cao đảm bảo mà Đà Nẵng ngày 
càng thu hút nhiều dự án đầu tư vào các lĩnh vực công 
nghệ cao như công nghệ thông tin…trong nước thì có 
tập đoàn FPT, nước ngoài thì rất nhiều doanh nghiệp 
Nhật Bản chọn Đà Nẵng như là điểm đến hấp dẫn của 
ngành công nghệ phần mềm...chính các doanh nghiệp 
Nhật cũng đã nhiều lần khẳng định: Một trong các yếu tố 
hấp dẫn để họ quyết định đầu tư, chính là tin vào nguồn 
nhân lực của Đà Nẵng…”. Nhân dịp về thăm ĐHĐN, Thủ 
tướng đã tặng 110 suất học bổng cho sinh viên ĐHĐN.  
 

Xem  chi tiết tại đây. 
 

Hình 1- Thủ tướng về thăm Trường Đại học Bách khoa- ĐHĐN  
 
 

Hình 2- Thủ tướng và đoàn công tác thị sát dự án làng ĐHĐN 
 
 

Hình 3 - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tặng quà lưu niệm cho 
GS.TS. Lê Kim Hùng, Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa 
nhân chuyến về thăm và làm việc với nhà trường. 
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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 
học sinh, sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh 
đã và đang công tác, học tập, nghiên cứu tại 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. Nhiệm vụ đặt ra hết 
sức nặng nề, tôi mong muốn và tin tưởng rằng toàn thể 
cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và học 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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GS.TS. Trần Văn Nam, Giám đốc Đại học Đà Nẵng vinh dự là thành viên  
Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực nhiệm kỳ 2016-2021 

 

            (Theo Quyết định số 337/QĐ-TTg ngày 17/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ) 
 

 

 

Hội đồng có 26 thành viên, trong đó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc là Chủ tịch 
Hội đồng, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đảm nhiệm vai trò Phó Chủ tịch Hội đồng và Bộ 
trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ là Ủy viên Thường trực  
 

 

Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực có nhiệm vụ giúp Thủ tướng Chính 
phủ chỉ đạo đánh giá, tổng kết sự nghiệp đổi mới trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo và phát 
triển nhân lực; chỉ đạo hoàn thiện và triển khai các Luật giáo dục, Luật giáo dục đại học, 
Luật giáo dục nghề nghiệp, Khung cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dân, Khung trình độ 
giáo dục quốc gia, các chiến lược phát triển giáo dục, giáo dục nghề nghiệp, chiến lược 
và quy hoạch phát triển nhân lực Việt Nam trong giai đoạn 2016-2021; Nghiên cứu, tư 
vấn giúp Thủ tướng và Chính Phủ chỉ đạo, điều hành, quyết định các chính sách, biện 
pháp quan trọng phát triển giáo dục, đào tạo, giáo dục nghề nghiệp và phát triển nhân 
lực; Góp ý kiến xây dựng và triển khai các cơ chế, chính sách, đề án quan trọng thuộc 
lĩnh vực giáo dục, đào tạo, giáo dục nghề nghiệp và những vấn đề chuyên môn khác do 
Thủ tướng yêu cầu. Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực hoạt động theo 
Quy chế do Thủ tướng Chính phủ ban hành. Cơ quan thường trực của Hội đồng là Bộ 
Giáo dục và Đào tạo. Xem chi tiết tại đây. 
(Hình 1- Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam và Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ 
trong lần về thăm và làm việc tại ĐHĐN 24/2/2017; Hình 2- GS.TS.Trần Văn Nam, Chủ tịch Hội đồng 
đại học vùng, Giám đốc ĐH Đà Nẵng, thành viên Hội đồng Quốc gia Giáo dục và phát triển nhân lực) 

 

1 

2 

“Sứ mệnh của Đại học Đà Nẵng cần bao trùm lên 3 cấp độ: Tầm địa phương là khu vực miền Trung Tây nguyên, 
Quốc gia và Quốc tế là khu vực Đông Nam Á ... Đến năm 2035, Đại học Đà Nẵng cần phấn đấu trở thành môi trường 
giáo dục tiên tiến, hướng đến đẳng cấp ở top 50 đại học nghiên cứu ở Châu Á, dựa trên khả năng quy tụ con người 
xuất sắc và sự kết hợp hài hòa giáo dục tri thức cơ bản với nghiên cứu ứng dụng thực tế có tầm ảnh hưởng tích cực 
các vấn đề kinh tế xã hội của đất nước, đặc biệt là Miền Trung - Tây Nguyên” (Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc) 

Đoàn giám sát của Uỷ ban Văn hóa, Giáo dục và Thanh  niên, 
thiếu niên và nhi đồng của  Quốc Hội về làm việc với ĐHĐN  
 
 

Ngày 11/4/2017, PGS.TS.Phan Thanh Bình, Chủ nhiệm Uỷ Uỷ 
ban Văn hóa, Giáo dục và Thanh  niên, thiếu niên và nhi đồng của  
Quốc Hội về làm việc với ĐHĐN lấy ý kiến về tình hình triển khai 
thực hiện Luật Giáo dục và Luật Giáo dục đại học. Tại buổi làm 
việc với đoàn, GS.TS.Trần Văn Nam, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc 
ĐHĐN đã đánh giá: “Nhân lực là nguồn lực có vai trò cực kỳ quan 
trọng, quyết định sự thành công hay thất bại của mọi tổ chức và 
mọi quốc gia, theo đó kiến nghị Luật giáo dục cần phải bổ sung 
một chương dành riêng về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp 
trong công tác đào tạo nguồn nhân lực” đồng thời đề nghị cần bổ 
sung thêm nội dung: “Nhà nước sẽ giảm thuế cho những khoản 
chi của tổ chức hỗ trợ đào tạo nhân lực…” vì đây là chính sách 
khuyến khích trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp đối với giáo 
dục & đào tạo. Ngoài ra, còn có nhiều ý kiến góp ý, kiến nghị sửa 
đổi Luật giáo dục Đại học của ĐHĐN đã được gửi đến đoàn giám 
sát Quốc hội. PGS.TS. Phan Thanh Bình, Chủ nhiệm Ủy ban Văn 
hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội 
ghi nhận những kiến nghị, giải pháp từ ĐHĐN để góp phần hoàn 
thiện hệ thống Luật về Giáo dục trong thời gian sắp tới... 
 

“Sự đi lên, phát triển các quốc gia chính là 
nhờ vào việc đầu tư vào phát triển con 
người. Để đào tạo nguồn nhân lực thành 
công có vai trò rất lớn của cộng đồng doanh 
nghiệp… Xã hội cần khuyến khích cũng 
như có những chế tài để các doanh nghiệp 
phát huy trách nhiệm xã hội tham gia vào 
sự nghiệp đào tạo nhân lực có hiệu quả…”  
 

      (GS.TS.Trần Văn Nam, Giám đốc ĐHĐN) 
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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 
học sinh, sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh 
đã và đang công tác, học tập, nghiên cứu tại 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. Nhiệm vụ đặt ra hết 
sức nặng nề, tôi mong muốn và tin tưởng rằng toàn thể 
cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và học 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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“Đảm bảo chất lượng giáo dục đã, đang và sẽ là hoạt động xuyên suốt nhằm đảm bảo và cải thiện chất lượng đào tạo của 
ĐHĐN cũng như tất cả cơ sở giáo dục đại học thành viên” (PGS.TS. Đoàn Quang Vinh, Phó Giám đốc ĐHĐN, Giám đốc 
Trung tâm Kiểm định Chất lượng Giáo dục ĐHĐN-CEA). Kết luận cuộc họp, GS.TS. Trần Văn Nam đã nhấn mạnh yêu cầu 
cấp thiết cần tập trung xây dựng hệ thống thông tin, dữ liệu phục vụ xếp hạng trường đại học và kiểm định chất lượng giáo 
dục theo chuẩn quốc tế; Thiết lập hệ thống đảm bảo chất lượng nội bộ đáp ứng bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng 2.0; 
Kiểm tra, rà soát và cải thiện chất lượng các tiêu chí mà đoàn đánh giá ngoài đã lưu ý, kiến nghị cần khắc phục, nâng cấp 
các chương trình đào tạo; Tiếp tục rà soát và đăng ký chính thức kế hoạch kiểm định chất lượng CTĐT theo tiêu chuẩn 
AUN-QA và Thông tư 04/2016/TT-BGDĐT và phải khởi động công tác chuẩn bị xây dựng hệ thống, rà soát chương trình 
đào tạo để sẵn sàng kiểm định 15 CTĐT theo tiêu chuẩn AUN-QA vào các năm 2018-2019, trước mắt trong năm 2017 phải 
tiến hành đánh giá chất lượng chương trình đào tạo ở tất cả các cơ sở giáo dục đại học thành viên. Xem chi tiết tại đây. 

Đại học Đà Nẵng xếp 
thứ 5 trên bảng xếp 
hạng các trường đại 
học Việt Nam (Theo 

For International Colleges 
and Universities, tổ chức 
xếp hạng các trường đại 
học có uy tín đã được kiểm 
định hoặc công nhận bởi 
các cơ quan, tổ chức giáo 
dục quốc gia, quốc tế, 
http://www.4icu.org/vn) 
 

Kết quả này được công bố 
tại Phiên họp thứ 4 của Hội 
đồng Đảm bảo chất lượng 
giáo dục Đại học Đà Nẵng 
sáng ngày 07/3/2017 dưới 
sự chủ trì của GS.TS. Trần 
Văn Nam,Chủ tịch Hội đồng, 
Giám đốc Đại học Đà Nẵng. 
 

Thành tựu năm 2016: 4/4 cơ 
sở giáo dục đại học thành 
viên được kiểm định chất 
lượng quốc gia; 2 chương 
trình tiên tiến kiểm định theo 
chuẩn AUN và 3 chương 
trình chất lượng cao PFEIV 
kiểm định theo chuẩn CTI; 
Trung tâm CEA mở được 3 
khóa đào tạo kiểm định viên. 
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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 học sinh, sinh viên, học viên cao học và 
nghiên cứu sinh đã và đang công tác, học tập, nghiên cứu 
tại 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 
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 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. Nhiệm vụ đặt ra hết 
sức nặng nề, tôi mong muốn và tin tưởng rằng toàn thể 
cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và học 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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Công bố Đề án tuyển sinh năm 2017 của 
Đại học Đà Nẵng (cập nhật ngày 31/3/2017) 

 
 

Năm 2017, Đại học Đà Nẵng thực hiện đồng thời 
hai phương thức tuyển sinh như sau:  
 

Xét tuyển theo kết quả kỳ thi THPT Quốc 
gia 2017 đối với các ngành đào tạo trình độ đại học 
chính quy tại các cơ sở giáo dục đại học thành viên 
gồm: Trường ĐH Bách khoa, Trường ĐH Kinh tế, 
Trường ĐH Sư phạm, Trường ĐH Ngoại ngữ, 
Phân hiệu Kontum, Viện nghiên cứu và đào tạo 
Việt-Anh (VN-UK), Khoa Y Dược, Khoa Công nghệ, 
Khoa Công nghệ Thông tin-Truyền thông. 
Xem chi tiết tại đây. 
 

Xét tuyển kết quả học tập THPT (học bạ)  đối với 
các cơ sở giáo dục đại học thành viên gồm: 
Trường Đại học Sư phạm-ĐHĐN (ngành Sư phạm 
âm nhạc), Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum, Viện 
Nghiên cứu và Đào tạo Việt- Anh (VN-UK), Khoa 
Công nghệ-ĐHĐN và Khoa Công nghệ Thông tin 
và Truyền thông- ĐHĐN.Xem nội dung chi tiết tại đây. 
 

Xem chi tiết Đề án tuyển sinh 2017 tại đây. 
Xem đăng ký xét tuyển đại học chính quy-2017 tại đây.  

 

Quy định xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển   
vào ĐHĐN bậc đại học hệ chính quy năm 2017 

 

Xem chi tiết tại đây. 
Xem bổ sung tại đây. 
 

Đại học Đà Nẵng thông báo nhận đăng ký xét 
tuyển vao Cao đẳng hệ chính quy năm 2017 

 

Trường Cao đẳng Công nghệ-ĐHĐN:  
2.280 chỉ tiêu 
Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin-ĐHĐN: 
400 chỉ tiêu 
Xem chi tiết tại đây. 
 

Đại học Đà Nẵng công bố Quy định về thi các 
môn năng khiếu và đề thi minh họa dùng cho 
xét tuyển đại học hệ chính quy năm 2017 
 

Xem chi tiết tại đây. 

 

 

Đại học Đà Nẵng tuyển sinh 09 ngành đào tạo 
trình độ đại học tại 02 Khoa trực thuộc: 

 

Khoa Công nghệ - ĐHĐN gồm 06 ngành:  Công 
nghệ Kỹ thuật Cơ khí, Công nghệ Kỹ thuật Ô tô, 
Công nghệ Kỹ thuật Điện, Điện tử, Công nghệ Kỹ 
thuật Điều khiển và Tự động hóa, Công nghệ Kỹ 

thuật Xây dựng, Công nghệ kỹ thuật môi trường. 
 

Khoa Công nghệ thông tin và truyền thông  
gồm 3 ngành: Công nghệ thông tin, Công nghệ 
kỹ thuật máy tính và ngành Quản trị kinh doanh. 
 

Tất cả các ngành đều xét tuyển dựa trên kết quả 
kỳ thi THPT quốc gia 2017 hoặc kết quả học tập 
THPT (học bạ). Thông tin đăng ký xét tuyển vào 2 
Khoa trực thuộc ĐHĐN trình độ đại học hệ chính 
quy năm 2017 tại link dưới đây: 
 
 

Xét tuyển theo kết quả kỳ thi THPT quốc gia 2017 
Xét tuyển theo kết quả học tập THPT (học bạ) 

 

Học chương trình 2 trình độ đại học hệ chính 
quy theo học chế tín chỉ tại các cơ sở giáo dục 

đại học thành viên của Đại học Đà Nẵng 
Xem chi tiết tại đây. 

 

Thông báo điều chỉnh kế hoạch tổ chức  
thi cao học và xét tuyển nghiên cứu sinh  

khóa 35 - Đợt 1 năm 2017 
Xem chi tiết tại đây. 

 

Thông báo tuyển sinh cao học  
khóa 35 - Đợt 1 năm 2017 (bổ sung) 

Xem chi tiết tại đây. 

 

 
 

Kể từ ngày 01/4/2017, thí sinh có thể tra cứu thông tin liên quan đến tuyển sinh của các trường đại học, trường cao đẳng 

sư phạm tại Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại địa chỉ: http://thituyensinh.vn. Xem tại đây. 

 

http://ts.udn.vn/files/2017/2017_4_3_36_16_377_03-4-tong_hop_dkxt-dhdn_2017thptqg.pdf
http://ts.udn.vn/files/2017/2017_4_3_35_55_86_03-4-tong_hop_dkxt-dhdn_2017hocba.pdf
http://ts.udn.vn/files/2017/2017_4_4_34_34_976_de_an_ts_2017_chinh_thuc.rar
http://ts.udn.vn/Detail.aspx?id=1017
http://ts.udn.vn/Detail.aspx?id=1012
http://ts.udn.vn/Detail.aspx?id=1012
http://ts.udn.vn/files/2017/2017_3_23_56_57_243_qd_tuyen_thang_-xtt-20-3-2017.pdf
http://ts.udn.vn/files/2017/2017_4_11_13_35_220_bs_xet_tuyen_thang_.pdf
http://ts.udn.vn/files/2017/2017_4_7_10_43_817_cao-dang-tong_hop-thong_tin_dkxt-2017-07-4.pdf
http://ts.udn.vn/Detail.aspx?id=1009
http://ts.udn.vn/Detail.aspx?id=1009
http://ts.udn.vn/Detail.aspx?id=1009
http://ts.udn.vn/files/2017/2017_4_7_10_43_817_cao-dang-tong_hop-thong_tin_dkxt-2017-07-4.pdf
http://ts.udn.vn/files/2017/2017_4_3_32_25_166_thong_tin_dkxt-02_khoa_moi_30.3thptqg.pdf
http://ts.udn.vn/files/2017/2017_4_3_32_4_459_thong_tin_dkxt-02_khoa_moi_30.3hocba.pdf
http://ts.udn.vn/DHCD/ct2/gioithieuct2/1015
http://ts.udn.vn/DHCD/ct2/gioithieuct2/1015
http://ts.udn.vn/DHCD/ct2/gioithieuct2/1015
http://ts.udn.vn/files/2017/2017_4_7_10_43_817_cao-dang-tong_hop-thong_tin_dkxt-2017-07-4.pdf
http://ts.udn.vn/files/2017/2017_4_7_10_43_817_cao-dang-tong_hop-thong_tin_dkxt-2017-07-4.pdf
http://ts.udn.vn/files/2017/2017_4_7_10_43_817_cao-dang-tong_hop-thong_tin_dkxt-2017-07-4.pdf
http://www.udn.vn/bcns/view/537/1631
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ăm mới Đinh Dậu 2017, thay mặt Đảng ủy, 
Hgửi tới các đồng 

 

 
 chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo; các cán bộ, viên chức và người 

lao động; các thế hệ học sinh, sinh viên, học viên 
cao học và nghiên cứu sinh đã và đang công tác, 
học tập, nghiên cứu tại 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_02.20
17_hoa_an.pdfhttp://ts.udn.vn/files/2017/2017_2_1
4_42_53_180_danh_muc_mon_tuyen_sinh_sdh_c
ap_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 đoàn kết nhất trí, sự nỗ lực vượt bậc của toàn 
thể các thầy cô giáo, CCVC và sinh viên trong 
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    Ngày hội Tư vấn mùa thi tại Đà Nẵng - 2017  
 

Diễn ra ngày 11,12/03/2017 tại Trường THCS Nguyễn 
Khuyến có sự tham gia của 12 gian hàng của các cơ sở 
giáo dục đào tạo thành viên, Ban Đào tạo và Đoàn Thanh 
niên ĐHĐN trên tổng sổ hơn 40 gian hàng với đông đảo 
đội ngũ chuyên gia đến từ hơn 30 trường ĐH,CĐ trong 
cả nước đã thu hút sự tham gia của gần 5.000 học sinh. 
 

Ngày hội Tư vấn mùa thi tại  Quảng Ngãi- 2017  
 

Ngày hội tư vấn mùa thi năm 2017 tại Quảng Ngãi đã 
thu hút hơn 1500 học sinh đến từ các trường THPT Sơn 
Tịnh, THPT Ba Gia, THPT Sơn Mỹ... đến tham dự và thể 
hiện sự quan tâm và nguyện vọng của các em đối với 
những thông tin quan trọng giúp ích cho sự lựa chọn 
của các em trước ngưỡng cửa đại học sắp tới...  
   Ngày hội Tư vấn mùa thi tại  Quảng Nam - 2017  

 

Chương trình tư vấn tại Quảng Nam đã diễn ra trong 
không khí trẻ trung, háo hức của hàng nghìn lượt học 
sinh đến từ các trường THPT cùng với sự hiện diện của 
các thầy cô chuyên gia tư vấn là đại diện lãnh đạo Ban 
Đào tạo ĐHĐN và các cơ sở giáo dục đào tạo thành viên 
của ĐHĐN đem đến cho các em những chia sẻ, thông tin 
cần thiết cho sự lựa chọn của mỗi em trong tương lai... 

     Ngày hội Tư vấn mùa thi tại  Gia Lai - 2017  
 

Ngày hội đã diễn ra tại Trường THPT  Nguyễn Bỉnh 
Khiêm, thu hút hơn 800 học sinh đến từ các trường 
THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm, THPT Trần Cao Vân, THPT 
Trường Chinh, huyện Chư Sê, Tỉnh Gia Lai...Các chuyên 
gia tư vấn là các thầy cô giáo đại diện lãnh đạo Ban, 
Phòng Đào tạo của ĐHĐN và các cơ sở giáo dục đại học 
thành viên giàu kinh nghiệm, nhiệt tình và am hiểu tuyển 
sinh. 
 

     Ngày hội Tư vấn mùa thi tại  Kontum - 2017 
 

Chương trình được tổ chức trang trọng, gắn kết giữa nhà 
trường và học sinh tại sân Trường THCS Kontum có sự 
tham gia của các thầy cô chuyên gia tư vấn là đại diện 
lãnh đạo của các cơ sở giáo dục đào tạo thành viên và 
Ban Đào tạo thu hút gần 1000 bạn học sinh hưởng ứng 
tham dự chương trình. Kontum cũng là địa bàn có Phân 
hiệu ĐHĐN vừa long trọng kỷ niệm 10 năm thành lập đã 
có sự phát triển vượt bậc, khẳng định vị thế của một cơ 
sở đào tạo có vai trò quan trọng trong việc phát triển 
nguồn nhân lực chất lượng cao tại khu vực Tây Nguyên. 
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quốc tế sâu rộng, có nhiều dự án quốc tế lớn như: ERASMUS, USAID, 
WB; Đào tạo phát triển được 25 chương trình chất lượng cao; Sinh viên 
ĐHĐN nhận được nhiều giải thưởng quốc gia và quốc tế; Cơ sở vật 
chất được đầu tư mạnh, khởi công xây dựng nhiều dự án trọng điểm 
Những thành tích mà ĐHĐN đạt được là nhờ vào sự đóng góp trí 
tuệ, sáng tạo và cống hiến không ngừng của mỗi tập thể, cá nhân trong 
ĐH; bên cạnh đó phản ánh sự đoàn kết nhất trí, sự nỗ lực vượt bậc của 
toàn thể các thầy cô giáo, CCVC và sinh viên trong ĐHĐN dưới sự lãnh 

                   Khởi động Dự án Quản trị Chiến lược Nguồn nhân      
                   lực cho các trường đại học khu vực Đông Nam Á 

 

Sáng ngày 23/3/2017, phiên họp khởi động Dự án 
Quản trị Chiến lược Nguồn nhân lực cho các trường 
đại học khu vực Đông Nam Á (Strategic Human 
Resources Management for Southeast Asian 
Universities – viết tắt là HR4Asia) đã được tổ chức tại 
Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) trong 2 ngày với sự tham 
gia của đại diện 12 tổ chức, trường đại học từ 8 quốc 
gia trên thế giới. Thay mặt đơn vị điều phối dự án, 
GS.TS. Trần Văn Nam, Giám đốc ĐHĐN đã phát biểu 
khai mạc, cảm ơn các trường đối tác đã đồng hành và 
bày tỏ  tin tưởng vào sự thành công tốt đẹp của dự án. 
 
  Xem tại đây. 

Tổng Lãnh sự Nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào  
tại Thành phố Đà Nẵng đến thăm và chúc Tết  ĐHĐN 
 
 

Sáng ngày 24/01/2017, đoàn Tổng Lãnh sự quán nước Cộng 
hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Đà Nẵng gồm ông Intha 
Vongphachanh – Lãnh sự và ông Lonphanh Phaodavanh – Bí 
thư thứ ba đã đến thăm hỏi, tặng quà và chúc Tết Nguyên đán 
tại ĐHĐN. Trong lễ tốt nghiệp đợt 1 năm học 2016-2017 tại 
Trường Đại học Kinh tế (ĐHĐN) vừa qua, có 15 lưu học sinh 
Lào đã hoàn thành sớm chương trình đào tạo cử nhân trong 
3,5 năm và tốt nghiệp trước thời hạn (4 năm). Cũng trong đợt 
này, 05 sinh viên Lào đã được nhận Giấy khen của Hiệu 
trưởng Nhà trường. Xem tại đây.năm mới Đinh Dậu 2017, 
thay mặt Đảng ủy, Hgửi tới các đồng 

 

                    

GS.TS.Lê Trọng Hùng, Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ 
và Môi trường, Bộ Giáo dục và Đào tạo phát biểu đánh giá 
cao vai trò của ĐHĐN và dự án HR4Asia đã hỗ trợ, gắn kết 
thúc đẩy sự đổi mới trong các trường và tổ chức giáo dục 
đại học ở khu vực Đông Nam Á bắt đầu từ việc đổi mới hệ 
thống quản trị chiến lược nguồn nhân lực. PGS.TS. Võ 
Trung Hùng, Trưởng ban Ban Khoa học, Công nghệ và 
Môi trường ĐHĐN, Trưởng dự án trình bày tổng quan và 
kế hoạch triển khai thực hiện cùng các gói công việc để 
hợp tác triển khai có hiệu quả dự án. Tại các phiên họp đã 
có 12 báo cáo chia sẻ kinh nghiệm và mô hình quản lý 
nguồn nhân lực hiện tại của các trường.Xem chi tiết tại đây 

  
 
  Xem tại đây. 

Dự án HR4Asia được Cộng đồng Châu Âu chọn tài trợ 
kinh phí (810,985 EUR) để triển khai (2017-2019) do 
ĐHĐN làm Coordinator và có 12 trường đại học và tổ 
chức tham gia (Agora Institute for Knowledge Management (Tây 
Ban Nha), Universidade de Évora (Bồ Đào Nha), Università degli 
stadiof di Siena (Ý), Vihius Gediminas Technical University (Litva), 
Prince of Songkla University, Thammasat University (Thái Lan), 
Royal University of Phnom Penh, Svay Rieng University 
(Campuchia), National University of Laos (Lào), trường Đại học Qui 

Nhơn, Đại học Đà Nẵng (Việt Nam) là và Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

Mục đích của Dự án là nhằm nâng cao chất lượng quản 
trị nguồn nhân lực cho các trường đại học Đông Nam Á 
thông qua sự hỗ trợ của các trường đại học Châu 
Âu…Thông tin chi tiết dự án xem tại http://hr4asia.udn.vn/                   

                    

                   Hội thảo Tập huấn phương pháp giảng dạy tiên tiến cho  
                   giảng viên công nghệ Thông tin (CNTT) trong khuôn khổ  
                   Dự án Kết nối Mekong thông qua giáo dục và đào tạo do  
                   Cơ quan phát triển quốc tế Hoa kỳ tài trợ (USAID COMET) 

 
 

Trong hai ngày 15 và 16/02/2017, Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) 
đã tổ chức Hội thảo Tập huấn triển khai phương pháp đào tạo 
cho 35 giảng viên hiện đang giảng dạy CNTT tại các cơ sở 
giáo dục thành viên của ĐHĐN (gồm Trường ĐH Bách khoa, 
ĐH Sư phạm, CĐ Công nghệ, CĐ CNTT, Viện Nghiên cứu và 
Đào tạo Việt-Anh). Tham dự Hội thảo có bà Dorothy Lutz - 
Giám đốc Quốc gia và ông Suparb Pasong - Chuyên gia cao 
cấp của USAID COMET. Năm giảng viên chính gồm: PGS.TS 
Võ Trung Hùng, PGS.TS. Huỳnh Công Pháp, PGS.TS. Nguyễn 
Thanh Bình, TS. Huỳnh Hữu Hưng và TS. Trần Thế Vũ.  
 

Thông qua hai ngày làm việc của Hội thảo, 35 giảng viên sẽ 
được hướng dẫn sử dụng bộ công cụ (toolkit) tập hợp các kỹ 
thuật giảng dạy sáng tạo, nhằm chuẩn bị cho sinh viên tốt 
nghiệp những kỹ năng làm việc trong thế kỷ 21. Những sinh 
viên được đào tạo theo phương pháp của dự án cũng sẽ được 
trang bị những kỹ năng cần thiết để tìm kiếm việc làm không chỉ 
tại Việt Nam mà còn tại tất cả các nước trong khu vực ASEAN. 
Chính thức triển khai từ tháng 03/2016, ĐHĐN đã trở thành một 
Trung tâm học tập khu vực Mekong (MLCs) trong mạng lưới  

 
 

 

MekongSkills2Work, là một trong 12 tổ chức giáo dục đại 
học hàng đầu trong Cộng đồng Kinh tế ASEAN cam kết 
sinh viên tốt nghiệp được trang bị đầy đủ các kỹ năng để 
sẵn sàng làm việc trong thị trường toàn cầu năng động. 
USAID COMET sẽ giúp tăng số lượng lao động có trình 
độ trong các lĩnh vực STEM+AT tại các quốc gia sông 
Mekong thông qua hỗ trợ các trung tâm dạy nghề và các 
trường đại học phát triển các kỹ năng cần thiết nhằm thúc 
đẩy tăng trưởng việc làm trong các khối ngành có nhu cầu 
cao trong khu vực. Xem chi tiết tại đây. 
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quốc tế sâu rộng, có nhiều dự án quốc tế lớn như: ERASMUS, USAID, 
WB; Đào tạo phát triển được 25 chương trình chất lượng cao; Sinh viên 
ĐHĐN nhận được nhiều giải thưởng quốc gia và quốc tế; Cơ sở vật 
chất được đầu tư mạnh, khởi công xây dựng nhiều dự án trọng điểm 
Những thành tích mà ĐHĐN đạt được là nhờ vào sự đóng góp trí 
tuệ, sáng tạo và cống hiến không ngừng của mỗi tập thể, cá nhân trong 
ĐH; bên cạnh đó phản ánh sự đoàn kết nhất trí, sự nỗ lực vượt bậc của 
toàn thể các thầy cô giáo, CCVC và sinh viên trong ĐHĐN dưới sự lãnh 
đạo đúng đắn và có hiệu quả của Đảng uỷ, Ban Giám đốc, Lãnh đạo 
các đơn vị thành viên; sự phối hợp chặt chẽ của các đoàn thể trong 
ĐHĐN và các cấp chính quyền. Nhân dịp này, thay mặt lãnh 
đạo ĐHĐN, tôi nhiệt liệt biểu dương, đánh giá cao những đóng góp và 
nỗ lực vượt bậc đó. 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 

9 

Đại học Đà Nẵng đẩy mạnh hợp tác đào tạo và nghiên 
    cứu với Đại học Queebec Trois Rivieres, Canada  
 
 

Chiều ngày 21/02/2017, Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) và Đại 
học Quebec Trois Rivieres, Canada (Université du 
Québec à Trois-Rivières – UQTR) đã ký kết hợp tác trên 
các trọng tâm: Thúc đẩy trao đổi giảng viên, nhà khoa 
học tham gia giảng dạy và nghiên cứu; Phối hợp tìm kiếm 
tài trợ để thực hiện các dự án nghiên cứu chung; Chia sẻ 
kết quả nghiên cứu, đồng tổ chức các hội thảo khoa học; 
trao đổi sinh  viên và tiếp nhận sinh viên theo chương 
trình 2+2; xây dựng chương trình đào tạo liên kết sau đại 
học và tiếp nhận học viên cao học, nghiên cứu sinh theo 
học bổng của Việt Nam, Canada hay vùng Quebec... 

                    

Theo bà Catherine Parissier, Phó Giám đốc UQTR, Việt 
Nam đang là đối tác quốc tế được Canada ưu tiên hàng 
đầu. UQTR hiện đang đào tạo gần 15.000 sinh viên, học 
viên cao học và nghiên cứu sinh với đội ngũ 450 giảng 
viên, trong đó có nhiều giảng viên Việt Nam. UQTR đã 
triển khai 02 chương trình thạc sĩ tại Hà Nội và sắp đến sẽ 
triển khai tại ĐHĐN. Đoàn UQTR cũng đến thăm và làm 
việc với 02 trường Đại học Bách khoa và Đại học Kinh tế 
để trao đổi sâu hơn nội dung hợp tác giữa hai bên.Xem chi 
tiết tại đây. Cuối tháng 08/2016, GS.TS. Trần Văn Nam, 
Giám đốc ĐHĐN đã có chuyến công tác Canada, đến thăm 
và làm việc với các trường đại học nổi tiếng như: McGill 
University, Université du Québec à Trois-Rivières, École de 
Technologie Supérieure, tham dự Hội nghị CITEF 2016 do 
Hiệp hội các trường đào tạo kỹ sư của AUF tổ chức. Nhân 
chuyến thăm đó, GS.Trần Văn Nam và GS.Daniel 
McMahon, Giám đốc UQTR đã ký kết MOU đánh dấu mối 
quan hệ hợp tác giữa hai bên. Xem chi tiết tại đây 
 

  
 
  Xem tại đây. 

Đại học Đà Nẵng hợp tác với Đại học Nice Sophie 
Antipolis (Pháp) thành lập Viện Công nghệ Quốc tế  
 

Sáng ngày 18/3/2017 tại ĐHĐN đã diễn ra Lễ Ký kết biên 
bản hợp tác giữa Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN), Đại học Nice 
Sophia Antipolis (Cộng hòa Pháp) và Cơ quan Pháp ngữ 
(AUF) thành lập Viện Công nghệ Quốc tế Đà Nẵng 
(Danang International Institute of Technology - DNIIT). Đây 
là thành quả hợp tác quốc tế và nghiên cứu khoa học giữa 
hai trường, xuất phát từ mong muốn của Chính phủ hai 
nước Việt Nam và Pháp nhằm tăng cường phát triển hoạt 
động giảng dạy và nghiên cứu tại Việt Nam và thành phố 
Đà Nẵng. Theo đó, sự kiện cũng ghi dấu thành lập Văn 

phòng dự án MIRE, đơn vị nghiên cứu phát minh phụ trách 

 

  
 
. 

hoạt động hợp tác nghiên cứu ứng dụng, sáng tạo, trao 
đổi thông tin khoa học và chuyển giao công nghệ và Nice 
CAMPUS - Đơn vị đào tạo và thông tin khoa học phụ 
trách hoạt động hợp tác đào tạo, giảng dạy, truyền thông 
khoa học trong cộng đồng của DNIIT. Xem chi tiết tại đây. 
 

“Bộ GD&ĐT Việt Nam sẽ hỗ trợ các nguồn lực cần thiết 
cho sự hợp tác này trong điều kiện có thể cũng như dành 
nhiều suất học bổng đào tạo tiến sĩ ở nước ngoài hoặc 
chương trình đào tạo tiến sĩ hợp tác giữa ĐH Nice và 
ĐHĐN” (GS.Bùi Văn Ga, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) 
 

 
 

 

Hình dưới (từ trái sang): Ông CLÉMENT Jean-Luc, Cố vấn cho Giám 
đốc hợp tác quốc tế khối Châu Âu - Bộ Giáo dục Pháp; Bà VIDAL 
Frédérique, Giám đốc Đại học Nice Sophia Antipolis; GS.TS. Trần Văn 
Nam, Giám đốc ĐHĐN và Bà Sophie GOEDEFROIT, Giám đốc Cơ 
quan đại học Pháp ngữ khu vực châu Á Thái Bình dương ký kết biên 
bản hợp tác giữa các bên  dưới sự chứng kiến của GS.TSKH. Bùi Văn 
Ga, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng đại diện các trường Đại 
học  Nice Sophia, Đại học Côte d'Azur và ĐHĐN. 
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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. Nhiệm vụ đặt ra 
hết sức nặng nề, tôi mong muốn và tin tưởng rằng 
toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao 
động và học 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,                                  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  

Đại học Đà Nẵng tiếp tục tăng cường hội nhập sâu rộng và hợp tác với nền giáo dục tiên tiến Nhật Bản 
 

Nhận lời mời từ các đối tác, đoàn ĐHĐN do GS.TS. Trần Văn Nam, Giám đốc ĐHĐN và TS. Hoàng Hải, Trưởng ban Ban Hợp 
tác Quốc tế đã có chuyến công tác tại Nhật Bản từ ngày 02/4 đến ngày 07/4/2017. Đoàn đã đến thăm và làm việc với Đại học 
Ehime, thuộc Top 30 của Nhật Bản; Ký kết văn bản hợp tác toàn diện với Đại học Tokushima là đại học tổng hợp quốc lập ở 
vùng Shikoku và có thế mạnh trên các lĩnh vực Kỹ thuật, Y Dược và Môi trường (Shuji Nakamura – người đoạt giải Nobel 
Laureate 2014 trong lĩnh vực Vật lý là cựu sinh viên của trường); Thăm và làm việc với Học viện Ngôn ngữ Kurashiki và Học 
viện Điều dưỡng Fukushima, nơi đào tạo ngành điều dưỡng hàng đầu với 100% sinh viên có việc làm; dự lễ khai giảng của 02 
trường thành viên thuộc Đại học Osaka Jikei (Trường Điều dưỡng Izumo thuộc tỉnh Shimane và Trường Điều dưỡng thành phố 
Tottori, tỉnh Tottori); Thăm và làm việc với Thành phố Mimasaka, tỉnh Okayama và tham dự Seminar về Việt Nam lần thứ 2. 
Nhân dịp này, GS.TS. Trần Văn Nam đã làm việc với Hội Hữu nghị Việt - Nhật thành phố Mimasaka trên cương vị là Chủ tịch 
Hội Hữu nghị Việt - Nhật thành phố Đà Nẵng. Đến thăm, làm việc và ký kết văn bản hợp tác với Đại học Kobe Kango cũng có 
thế mạnh về đào tạo điều dưỡng bậc đại học và sau đại học …Chuyến công tác Nhật Bản đúng vào dịp thường niên mùa hoa 
anh đào nở mở ra cơ hội mới cho ĐHĐN tiếp tục hội nhập sâu rộng với nền giáo dục hàng đầu Nhật Bản…Xem chi tiết tại đây. 
 

 

Hình 1- Thăm, làm 
việc và chụp ảnh lưu 
niệm với Ngài 
Hagiwara, Thị trưởng 
thành phố Mimasaka, 
Chủ tịch Hội hữu nghị 
Việt-Nhật thành phố 
Mimasaka người 
được phong tặng học 
vị tiến sĩ danh dự của 
ĐHĐN 
 

Hình 2- GS.TS. Trần 
Văn Nam, Gi ám đốc 
ĐHĐN phát biểu trên 
diễn đàn Seminar về 
Việt Nam lần thứ II 
 

Hình 3- Ký kết MOU 
với Đại học Kobe 
Kango 
 

Hình 4- Thăm, làm 
việc và chụp ảnh lưu 
niệm với Lãnh đạo 
Đại học Ehime 
 

Hình 5-  Nhận quà 
lưu niệm từ Mr. 
Ohiama, Giám đốc 
Học viện Ngôn ngữ 
Kurashiki 
 

Hình 6- Thăm và làm 
việc với Giám đốc 
Học viện Điều dưỡng 
Fukushima 
 

Hình 7- GS. Trần Văn 
Nam, Giám đốc 
ĐHĐN  tham dự và 
phát biểu chúc mừng 
tại buổi Lễ khai giảng 
của Trường Điều 
dưỡng Izumo thuộc 
Đại học Osaka Jikei 
 

Hình 8- Chụp ảnh lưu 
niệm với thị trưởng 
Thành phố Tottori dự 
Lễ khai giảng của 
Trường Điều dưỡng 
Izumo 
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   Chung kết Sinh viên NCKH năm học 2016-2017   
   Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng 
     Ươm mầm khởi nghiệp từ những ý tưởng  
    

Cuộc thi Sinh viên nghiên cứu khoa học năm học 2016-
2017 thu hút hơn 600 sinh viên tham gia, đặc biệt là sự 
hiện diện và quan tâm của Quý lãnh đạo đối với phong 
trào NCKH và sáng tạo của sinh viên như: GS.TSKH. Bùi 
Văn Ga, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, GS.TS. Trần 
Văn Nam,Giám đốc ĐHĐN, GS.TS. Lê Kim Hùng, Hiệu 
trưởng, PGS.TS.Lê Cung, Phó Hiệu trưởng nhà 
trường...11 đề tài với những ý tưởng xuất sắc nhất đã 
vượt qua hơn 50 ý tưởng khác các từ các Vòng loại đến 
Chung kết Cuộc thi.  

 

Với sự đầu tư, quan tâm của lãnh đạo Nhà trường và sự 
ham học hỏi, đam mê của các bạn sinh viên, các đề tài 
năm nay được đánh giá là các ý tưởng sáng tạo, có tính 
khả thi cao, có khả năng ứng dụng tốt để phục vụ cho 
cộng đồng…  Xem tại đây. 

 

 

“Open Day - 2017” tại Trường Đại học Bách khoa      
 Ngày hội tư vấn tuyển sinh năm 2017 (19/3/2017) 
 
 

Ngày hội đã thu hút hàng trăm phụ huynh và hàng nghìn 
lượt học sinh đến từ các trường THPT trên địa bàn tỉnh 
Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng đến tham gia tìm hiểu 
cơ hội tuyển sinh và ngành nghề, chương trình đào tạo 
của Trường Đại học Bách khoa - ĐHĐN, ngôi trường với 
học hiệu truyền thống hơn 40 năm ươm tạo nhiều thế hệ 
sinh viên tài năng đóng góp cho nguồn nhân lực của khu 
vực Miền Trung Tây Nguyên cũng như cả nước. Nhiều 
thầy cô là trưởng các khoa, ngành của nhà trường cũng 
đến tham dự sẵn sàng chia sẻ, tư vấn cho các em. Điểm 
nhấn nổi bật của Ngày hội mở năm nay là học sinh và phụ 

huynh được mời tham quan các khoa, trung tâm thí nghiệm, 
xưởng thực hành, giảng đường và trung tâm học liệu của 
nhà trường để có được lựa chọn cho tương lai...Xem tại đây. 

   

 
 Ngày 19/11/2016, Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin – 
ĐHĐN đã long trọng tổ chức Lễ Kỷ niệm 10 năm Xây dựng và 
Phát triển Nhà trường nhằm ôn lại truyền thống tốt đẹp, quyết 
tâm thực hiện sứ mạng của mình trong sự nghiệp giáo dục vaf 
đào tạo. Trair qua 10 năm xây dựng và phát triển, nhà trường đã 
trở thành địa chỉ đào tạo tin cậy, với hơn 5.000 cử nhân cao 
đẳng tốt nghiệp; xuất bản 20 giáo trình, hơn 200 bài báo khoa 
học trong nước và quốc tế; 85 đề tài khoa học các cấp, 05 dự án 
quốc tế… Nhân dịp này, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT, GS.TSKH. Bùi 
Văn Ga đã trao tặng bằng khen cho các tập thể và cá nhân có 
thành tích của nhà trường. Xem tại đây. 

  

     Vòng Bán kết Cuộc thi WEPICS 2017 - Phụ nữ    
       với các Dự án Kỹ thuật Phục vụ Cộng đồng  

 
 

 Sau 2 tháng khởi động, “Cuộc thi WEPICS - Phụ nữ với các 
Dự án Kỹ thuật Phục vụ Cộng đồng” đã thu hút được 26 đội 
đến từ nhiều địa phương tham gia tranh tài trong Vòng Bán 
kết-Vòng Ý tưởng do Fablab Đà Nẵng, Đại học Đà Nẵng 
(ĐHĐN), Trường ĐH Bách Khoa-ĐHĐN phối hợp cùng ĐH 
Arizona và Evergreen Labs tổ chức ngày 05/03/2017. Trước 
đó tại Hội thảo khoa học STEMCON diễn ra ngày 01/03 vừa 
qua tại khách sạn InterContinental, Hà Nội, đại diện ĐHĐN và 
Trường Đại học Bách khoa - ĐHĐN đơn vị tiên phong trong 
phong trào "Thúc đẩy Phụ nữ trong Khoa học" của cả nước - 
đã được mời giới thiệu chia sẻ về mô hình đến các trường 

bạn. Với sứ mệnh tạo cơ hội cho phụ nữ giúp đỡ cộng 
đồng, thực hiện đam mê nghiên cứu, xây dựng mạng lưới 
sáng tạo khởi nghiệp, WEPICS 2017 đóng vai trò là động 
lực thúc đẩy phụ nữ  tự tin, kết nối cùng khám phá, sáng 
tạo khởi nghiệp vì cộng đồng… Xem tại đây. 

 
 

11 

http://www.dct.udn.vn/TinTuc/797/1/Giang-vien-Truong-Cao-dang-Cong-nghe-tham-du-Tap-huan-lan-toa-giai-doan-3-cua-Du-an-CDIO.aspx
http://www.dct.udn.vn/TinTuc/797/1/Giang-vien-Truong-Cao-dang-Cong-nghe-tham-du-Tap-huan-lan-toa-giai-doan-3-cua-Du-an-CDIO.aspx
http://www.dct.udn.vn/TinTuc/797/1/Giang-vien-Truong-Cao-dang-Cong-nghe-tham-du-Tap-huan-lan-toa-giai-doan-3-cua-Du-an-CDIO.aspx
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 chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo; các cán bộ, viên chức và người lao động; các thế hệ học sinh, sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh đã và 

đang công tác, học tập, nghiên cứu tại 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 

Tham dự “Triển lãm Giáo dục Hoa Kỳ” 
và hội nhập, giao lưu với hơn 40 trường Đại học, 

Viện nghiên cứu uy tín hàng đầu 
 

 

Triển lãm diễn ra từ ngày 3/4 đến ngày 7/4/2017 tại các 
Bang Massachusetts, Bang New Jersey và Thành phố New 
York với sự tham gia của hơn 40 trường Đại học, Viện nghiên 

cứu uy tín hàng đầu tại Mỹ và khu vực châu Á. PGS.TS Võ 
Thị Thúy Anh,Phó Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế-
ĐHĐN và ThS. Ngô Thị Ngọc Hoa, Ban Hợp tác Quốc tế 

ĐHĐN đã tham dự và thảo luận chi tiết phương thức trao đổi, 
chuyển tiếp sinh viên có hiệu quả nhất (Undergraduate 
Transfer Programs); quyền lợi và học bổng dành cho sinh 
viên; cách thức hợp tác nghiên cứu (Joint Research); trao đổi 
giảng viên (Staff Exchange); chương trình Summer School và 
các Khóa Thực tập sinh (Internship), trong đó Trường Đại học 
Kinh tế-ĐHĐN sẵn sàng chào đón sinh viên từ các trường đại 
học Hoa Kỳ đến học, thực tập và trao đổi văn hóa, mở rộng 
liên kết mới nhằm mang đến một môi trường học tập hội nhập 
toàn cầu ngay tại ĐH Đà Nẵng. Xem chi tiết tại đây. 
 

12 

Lễ bảo vệ luận văn thạc sĩ khoá 30 - lần đầu tiên 
các học viên cao học được bảo vệ tại trường  

 

Ngày 25/3/2017, Trường Đại học Kinh tế-ĐHĐN đã tổ 
chức Lễ bảo vệ luận văn thạc sĩ cho 45 học viên cao học 
khóa 30. Đến dự lễ có PGS.TS. Nguyễn Ngọc Vũ, Phó 
Giám đốc ĐHĐN, PGS.TS. Nguyễn Mạnh Toàn, Hiệu 
trưởng nhà trường cùng các thầy, cô giáo, các nhà khoa 
học trong các Hội đồng chấm luận văn cao học và đông 
đảo học viên cao học. PGS.TS. Nguyễn Mạnh Toàn phát 
biểu chúc mừng các học viên bảo vệ xuất sắc để nhận 
văn bằng thạc sĩ khóa 30. Từ năm 2000 đến nay, nhà 
trường đã đào tạo hàng ngàn thạc sĩ thuộc 06 chuyên 
ngành, góp phần phát triển nguồn nhân lực chất lượng 
cao cho khu vực miền Trung-Tây Nguyên và cả nước. 
Phát huy những kết quả đạt được, nhà trường sẽ tiếp tục 
hoàn thiện khung chương trình đào tạo bậc sau đại học 
và nâng cao chất lượng giảng dạy, góp phần khẳng định 
năng lực và uy tín của cơ sở giáo dục đại học hàng đầu.. 
Xem chi tiết tại đây. 
 Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng 

Họp báo công bố đề án tuyển sinh 2017 
 
 

Buổi họp báo diễn ra dưới sự chủ trì của PGS.TS.Lưu 
Trang, Hiệu trưởng nhà trường và PGS.TS. Võ Văn Minh, 
Trưởng Phòng Đào tạo được truyền hình trực tiếp (live 
stream) qua mạng xã hội để học sinh và phụ huynh dễ 
dàng theo dõi, nắm bắt thông tin của đề án tuyển sinh 
2017 và tương tác đặt các câu hỏi trực tiếp cho đại diện 
lãnh đạo của nhà trường. Trường Đại học Sư phạm-
ĐHĐN là một trong 07 trường sư phạm trọng điểm của cả 
nước vinh dự là trường đại học đầu tiên trong cả nước 
được kiểm định và công nhận đạt chuẩn chất lượng giáo 
dục Quốc gia (4/2016). Xem chi tiết tại đây.  
 

. “Chúng tôi họp báo không phải tranh thủ tuyển đủ chỉ tiêu 
mà muốn tuyển những thí sinh có chất lượng, đáp ứng 
được nguyện vọng của các em. Qua đó, nhà trường muốn 
gửi đến thông điệp cũng như cam kết về chất lượng đào 
tạo với xã hội” (PGS.TS. Lưu Trang, Hiệu trưởng nhà 
trường). Năm học 2017-2018, nhà trường sẽ cấp học 
bổng Khuyến tài (đến 30 triệu đồng) đối với thí sinh đạt từ 
27 điểm trở lên (không tính điểm ưu tiên và nhân hệ số); 
Cấp học bổng Tài năng cho Thủ khoa cấp Khoa (5 triệu 
đồng); miễn 100% học phí cho thí sinh trúng tuyển 12 
chuyên ngành sư phạm; thí sinh tuyển thẳng được miễn 
100% phí kí túc xá toàn khóa; lớp Công nghệ thông tin 
tiếng Nhật được tài trợ 100% học phí ngoại ngữ và được 
giới thiệu việc làm tại Nhật Bản. Ngoài ra, trường còn có 
chương trình đào tạo chất lượng cao... Xem chi tiết tại đây. 
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 chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo; các cán bộ, viên chức và người lao động; các thế hệ học sinh, sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh đã và 

đang công tác, học tập, nghiên cứu tại 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 

 

Sư phạm tiếng Anh, tiếng Pháp, sau này có thêm tiếng Trung 
đã sớm là những ngành đào tạo được nhiều thế hệ giảng 
viên, giáo viên ngoại ngữ cho các trường đại học, cao đẳng, 
các trường phổ thông và các cơ sở giáo dục đào tạo...Phát 
biểu trong buổi lễ về kế hoạch phát triển trong tương lai, TS. 
Lê Thị Giao Chi, tân Trưởng khoa SPNN cho biết: Khoa sẽ 
xây dựng đề án mở mã ngành đào tạo Thạc sĩ về Lý luận và 
phương pháp giảng dạy tiếng Anh, tiến tới xây dựng chương 
trình đào tạo Tiến sĩ, xúc tiến xây dựng các chương trình liên 
kết đào tạo với nước ngoài (TESOL). Trong những năm qua, 
kết quả tuyển sinh luôn đạt và vượt chỉ tiêu điểm chuẩn luôn 
ở tốp cao. Tin tưởng và chúc mừng Khoa SPNN tiếp tục là 
nơi ươm tạo những cử nhân sư phạm chất lượng cao cho 
khu vực miền Trung - Tây Nguyên và cả nước… Xem tại đây. 

  

T  Trường Đại học Ngoại ngữ-ĐHĐN thành lập Khoa 
Sư phạm Ngoại ngữ, nơi đào tạo và cung ứng 
nguồn nhân lực giảng dạy ngoại ngữ các cấp 

 
 

Ngày 10/4/2017, Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHĐN đã tổ 
chức Lễ công bố quyết định thành lập và ra mắt Khoa Sư 
phạm Ngoại ngữ (SPNN). Đây là khoa thứ 8 trong các 
khoa chuyên môn của Nhà trường, quy tụ các chuyên 
ngành đào tạo sư phạm từ các Khoa tiếng Anh, tiếng Pháp 
và tiếng Trung. Từ năm 1976, Tổ Ngoại ngữ trường Cao 

đẳng Sư phạm Quảng Nam Đà Nẵng đã bắt đầu hoạt động, 
sau đó được phát triển thành Khoa Ngoại ngữ Trường Cao 

đẳng Sư phạm... Hơn 40 năm qua, các ngành đào tạo 
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Hội thảo "Thiết bị mới trong nghiên cứu giảng 
dạy về đo lường, tự động hóa, điện tử viễn 

thông, điện tử y sinh" tại Trường CĐ Công nghệ 
 
 

Nằm trong chuỗi các hoạt động chào mừng kỷ niệm 55 năm 
thành lập Trường Cao đẳng Công nghệ- ĐHĐN (1962-2017), 
ngày 16/03/2017, Hội thảo "Thiết bị mới trong nghiên cứu và 
giảng dạy về đo lường, tự động hóa, điện tử viễn thông, điện 
tử y sinh" đã được tổ chức thu hút đông đảo các nhà khoa 
học, doanh nghiệp và các thầy cô, giáo, sinh viên, Hội thảo 
lần này hướng đến nhằm tăng cường các hoạt động chuyên 
môn, nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng yêu cầu xã hội, 
tìm kiếm cơ hội hợp tác và chuyển giao công nghệ giữa nhà 
trường và doanh nghiệp. Xem tiếp tại đây. 
 

 
 

Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục Đại học Đà Nẵng (CEA-UD)  
tiến hành khảo sát sơ bộ phục vụ công tác đánh giá ngoài tại Trường Đại học Quy Nhơn 

 
 

Trong hai ngày 04/3 và 05/3/2017, Đoàn đánh giá ngoài của Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục (KĐCLGD) - ĐHĐN đã 
tiến hành khảo sát sơ bộ tại Trường Đại học Quy Nhơn. Kết thúc khảo sát sơ bộ, PGS.TS. Đoàn Quang Vinh, Phó Giám đốc 
ĐHĐN, Giám đốc Trung tâm KĐCLGD-ĐHĐN, Trưởng đoàn đánh giá ngoài và GS.TS. Nguyễn Hồng Anh, Hiệu trưởng 
Trường Đại học Quy Nhơn đã ký Biên bản ghi nhớ sau khảo sát sơ bộ. Thời gian khảo sát chính thức của Đoàn đánh giá 
ngoài tại Trường Đại học Quy Nhơn được thống nhất sẽ tiến hành từ ngày 17/4/2017 đến 21/4/2017…Xem chi tiết tại đây. 
 

http://www.udn.vn/posts/view/3001/86
http://www.udn.vn/posts/view/3001/86
http://www.udn.vn/posts/view/3001/86
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 chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo; các cán bộ, viên chức và người lao động; các thế hệ học sinh, sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh đã và 

đang công tác, học tập, nghiên cứu tại 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 
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 
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Khoa Y Dược - Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) chào mừng  
kỷ niệm 62 năm ngày Thầy thuốc Việt nam  

 

Nhân dịp kỷ niệm 62 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam 
(27/02/1955-27/02/2017),chiều ngày 27/02/2017, PGS.TS. 
Ngô Văn Dưỡng, Phó Giám đốc ĐHĐN; ThS. Nguyễn Văn 
Hân, Phó Trưởng Ban Kế hoạch Tài chính, ThS. Hồ Phan 
Hiếu, Phó Chánh Văn phòng đã đến thăm, tặng hoa và chúc 
mừng tập thể cán bộ Khoa Y Dược- ĐHĐN. PGS.TS. Ngô 
Văn Dưỡng đã ân cần thăm hỏi, chúc các y bác sĩ đang 
công tác tại Khoa Y Dược và Trung tâm Y khoa dồi dào sức 
khỏe, hoàn thành sứ mệnh chăm sóc, khám chữa bệnh 
cũng như bồi dưỡng, đào tạo đội ngũ cán bộ y tế. 
PGS.TS.BS.Nguyễn Đăng Quốc Chấn phát biểu đã cám ơn 
sự quan tâm, chỉ đạo của lãnh đạo ĐHĐN, tiếp tục phấn đấu 
đưa Khoa Y Dược và Trung tâm Y Khoa phát triển nhanh và 
bền vững. Nhân dịp này, ĐHĐN và Khoa Y Dược cũng đã 
đến thăm, chúc mừng các thầy thuốc tại bệnh viện, cơ sở y 
tế trên địa bàn thành phố... Xem chi tiết tại đây. 
 

Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum long trọng tổ chức 
Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập (2007-2017) 

 

 

Ngày 14/02/2007, Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum được 
thành lập theo Quyết định số 893/QĐ-BGD&ĐT của Bộ 
GD&ĐT. Đây là một quyết định mang tầm chiến lược 
của Bộ GD&ĐT đối với sự nghiệp phát triển giáo dục Đại 
học góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Kon 
Tum nói riêng và các tỉnh Tây Nguyên nói chung. 
Trong suốt 10 năm qua, Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum 
đã không ngừng lớn mạnh, khẳng định uy tín của mình 
trên vùng đất Tây Nguyên. UBND tỉnh trao tặng Phân 
hiệu bức trướng mang dòng chữ: “Đoàn kết, trí tuệ, đổi 
mới và phát triển”. Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ban Chỉ đạo 
Tây Nguyên, UBND tỉnh đã tặng bằng khen 7 tập thể và 
5 cá nhân có nhiều đóng góp xuất sắc trong quá trình 
xây dựng và phát triển Phân hiệu...Xem chi tiết tại đây. 

 
 

Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt-Anh (VN-UK) 
tổ chức “Khóa huấn luyện về khởi nghiệp”  

đầu tiên tại Đà Nẵng cho giảng viên 
 

 

Ngày 29/3/2017, Khóa huấn luyện đào tạo khởi nghiệp 
dành cho giảng viên “Mastering  The Craft of Teaching 
Entrepreneurship” do Viện VN-UK và Vườn ươm doanh 
nghiệp Đà Nẵng tổ chức đã khai giảng khóa huấn luyện 
đầu tiên về đào tạo khởi nghiệp dành cho 21 giảng viên, 
cán bộ quản lý, các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng 
trên địa bàn thành phố. Đây là hoạt động thuộc khuôn 
khổ dự án “Thành lập Trung tâm Khởi nghiệp tại Viện 
VN-UK để phát triển các hoạt động khởi nghiệp công 
nghệ cao trên cơ sở sử dụng các kinh nghiệm từ Vương 

quốc Anh” được Hội đồng Anh tài trợ... Xem chi tiết tại đây. 

. 
Xem chi tiết tại đây. 
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 chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo; các cán bộ, viên chức và người lao động; các thế hệ 

học sinh, sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh đã và đang công 
tác, học tập, nghiên cứu tại ĐHĐN cùng gia đình lời thăm hỏi ân cần và lời 
chúc mừng năm mới mạnh khoẻ, hạnh phúc và thành công. 
http://ts.udn.vn/files/2017/2017_2_14_42_53_180_danh_muc_mon_tuyen
_sinh_sdh_cap_nhat_02.2017_hoa_an.pdfhttp://ts.udn.vn/files/2017/2017
_2_14_42_53_180_danh_muc_mon_tuyen_sinh_sdh_cap_nhat_02.2017
_hoa_an.pdfNăm qua, nắm bắt thời cơ, bám sát các Nghị quyết của Trung 
ương, Thành ủy Đà Nẵng, Chương trình hành động của Bộ Giáo dục và 
Đào tạo về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo, phát triển khoa 
học và công nghệ, kiểm định chất lượng giáo dục,… ĐHĐN đã cụ thể hoá 
bằng những việc làm thiết thực và hiệu quả, qua đó đạt được nhiều thành 
tựu quan trọng, rất đáng tự hào trên tất cả các mặt công tác, góp phần 
khẳng định vị thế, xứng đáng với niềm tin, sự kỳ vọng của Đảng, Nhà 
nước và Nhân dân. 
Năm 2016 khép lại với những dấu ấn và sự kiện nổi bật của ĐHĐN như: 
số lượng giảng viên có trình độ Tiến sĩ tăng vọt; 100% trường đại học 
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SV Lê Văn Đây - ĐHBK, Giải I Sơ khảo FamLab 
với thiết bị đeo tay cho người già Simple Watch 

 

 Sự kiện “Make a change weekend”  tại Viện VN-UK 
Nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường cho giới trẻ 

Thắp lửa truyền thống Hội Trại chào mừng Tháng 
Thanh niên của Trường Đại học Bách khoa - ĐHĐN 

Hội Trại “Tuổi trẻ Đại học Ngoại ngữ - ĐHĐN với bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam” 

Sinh viên Công nghệ thông tin làm quen với  
Robot Nao của tập đoàn Soft Bank - Nhật Bản 

 Workshop “Tạo lập mô hình khởi nghiệp xanh tại VN-UK” 

Nhóm BIOMES-TECH - CĐ Công nghệ- ĐHĐN 

Giải Nhất Diễn đàn KHCN lần thứ V khu vực Miền Trung 
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Lần đầu tiên, Việt Nam có 02 
chương trình đào tạo tiên tiến thuộc 
Label1

Trường Đại học Bách 
Label2

khoa, Đại học Đà Nẵng 
được AUN-QA công nhận đạt tiêu 
chuẩn chất lượng hàng đầu ASEAN  

 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo; các cán bộ, viên chức và người lao động; các thế hệ 

học sinh, sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh đã và đang công 
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▪ Sự kiện nổi bật về chuyến thăm và làm việc của 
Thủ tướng và đoàn công tác Chính phủ tại 
ĐHĐN… Trang 2-3 

 

▪ Đổi mới giáo dục - Phát triển nguồn nhân lực 
      …Trang 4 
 

▪ Hoạt động Đảm bảo chất lượng giáo dục 
…Trang 5 

 

▪ Chào mùa tuyển sinh - 2017… Trang 6 
 

▪ Chuỗi sự kiện tư vấn tuyển sinh 2017 tại 
      Khu vực Miền Trung Tây nguyên …Trang 7 

 

▪ Hoạt động Khoa học và Công nghệ… Trang 8 
 

▪ Hoạt động Hợp tác Quốc tế… Trang 9 
 

▪ Chuỗi hình ảnh chuyến công tác Nhật Bản  
      của Giám đốc Đại học Đà Nẵng… Trang 10 
 

▪ Tin từ các Cơ sở giáo dục đại học thành viên 
      …Trang 11-14 
 

▪ Chùm tin ảnh sinh viên chào Tháng Thanh niên 
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