
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Trang 1 

Bản tin  
 

NEWSLETTER No.3-2020 

 
 
No.4-2018 

   ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG 
 

THE UNIVERSITY OF DANANG 
 
 
 

 

 t 

Quản lý chất lượng và đẩy mạnh dạy-học trực tuyến (Trang 4) 

 

         Phó Bí thư  thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng làm việc với ĐHĐN (Trang 1) 

 

                                                  Sự kiện nổi bật (Trang 1) 

 

        
 

Chào năm học mới 2020-2021 



 
 

 

                 THE UNIVERSITY OF DANANG 

          Bản tin-Newsletter No3-2020                                    Sự kiện nổi bật 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 1 

Uỷ ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội làm việc với 
Đại học Đà Nẵng về việc thực hiện Luật Giáo dục Đại học sửa đổi 

 

Chiều ngày 21/07/2020, đoàn công tác của Ủy ban (UB) Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu 
niên và Nhi đồng (VHGDTNTN&NĐ) của Quốc hội do PGS.TS. Phan Thanh Bình-Chủ nhiệm UB 
dẫn đầu đã làm việc với lãnh đạo Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) về việc thực hiện Luật Giáo dục Đại 
học sửa đổi. Về phía ĐHĐN có PGS.TS. Nguyễn Ngọc Vũ-Giám đốc ĐHĐN, Chủ tịch Hội đồng 
ĐHĐN; PGS.TS. Ngô Văn Dưỡng-Phó Giám đốc ĐHĐN; PGS.TS. Đoàn Quang Vinh-Hiệu trưởng 
Trường ĐH Bách khoa-ĐHĐN; PGS.TS. Nguyễn Mạnh Toàn-Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế-
ĐHĐN và đại diện lãnh đạo Văn phòng, các ban, phòng chức năng có liên quan…Xem tại đây 
 
 
 
 
 

 

Phát biểu tại buổi làm việc, PGS.TS. Phan Thanh Bình-Chủ nhiệm UB cho biết mục đích của buổi 
làm việc là nhằm tiếp nhận các ý kiến, trao đổi về việc thực hiện Luật Giáo dục ĐH sửa đổi, trọng 
tâm về các chính sách đào tạo, tự chủ ĐH nhằm có thêm cơ sở thực tiễn giúp đoàn công tác của 
UB tổng hợp, trình Quốc hội. Chủ nhiệm UB Phan Thanh Bình đề nghị lãnh đạo ĐHĐN báo cáo, 
thảo luận, đóng góp ý kiến từ các khâu ban hành, hướng dẫn và tổ chức thực hiện chính sách học 
phí cụ thể như: Cơ sở xác định khung học phí, quy trình phê duyệt, trách nhiệm giải trình, trách 
nhiệm xã hội của các trường khi tăng học phí đi kèm với đó là những chính sách hỗ trợ đối với 
người học trong điều kiện triển khai tự chủ ĐH. Báo cáo với đoàn công tác, Hiệu trưởng các 
trường thành viên của ĐHĐN (Trường ĐH Kinh tế, Trường ĐH Bách khoa) đã trình bày tóm tắt 
tình hình triển khai thực hiện Luật Giáo dục ĐH sửa đổi, khẳng định vai trò, xu tự chủ ĐH, đề xuất 
phương thức, cơ chế phù hợp để tháo gỡ khó khăn về hạn chế nguồn lực đầu tư… Xem tại đây 
 

 

http://www.udn.vn/tin-tuc/tin-tuc-su-kien/chi-tiet/uy-ban-van-hoa-giao-duc-thanh-nien-thieu-nien-va-nhi-dong-cua-quoc-hoi-lam-viec-voi-dai-hoc-da-nang-ve-viec-thuc-hien-luat-giao-duc-dai-hoc-sua-doi
http://www.udn.vn/tin-tuc/tin-tuc-su-kien/chi-tiet/uy-ban-van-hoa-giao-duc-thanh-nien-thieu-nien-va-nhi-dong-cua-quoc-hoi-lam-viec-voi-dai-hoc-da-nang-ve-viec-thuc-hien-luat-giao-duc-dai-hoc-sua-doi
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Hội đồng Lý luận Trung ương làm việc với Đại học Đà Nẵng về Chương trình  
nghiên cứu khoa học Lý luận chính trị giai đoạn 2021-2025 

 

Sáng ngày 14/7/2020, đoàn công tác của Hội đồng Lý luận Trung ương (LLTW) do GS.TS. Tạ 
Ngọc Tấn-Phó Chủ tịch Hội đồng đã làm việc với Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) về việc xây dựng, 
hoàn thiện Chương trình Nghiên cứu khoa học Lý luận chính trị (LLCT) giai đoạn 2021-2025. Về 
phía đoàn công tác còn có PGS.TS. Trần Quốc Toản-Ủy viên Hội đồng và các thành viên. Về phía 
ĐHĐN có PGS.TS. Nguyễn Ngọc Vũ-Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc ĐHĐN; Hiệu 
trưởng các đơn vị thành viên, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc ĐHĐN, đại diện lãnh đạo: VP, VP 
Đảng ủy, các ban chức năng,các khoa, bộ môn LLCT thuộc Trường ĐH Kinh tế-ĐHĐN. Mục đích 
của buổi làm việc lần này nhằm tìm hiểu, trao đổi, qua đó có cơ sở góp phần làm sáng tỏ một số 
vấn đề lý luận và thực tiễn để Ban soạn thảo xây dựng và hoàn thiện Chương trình…Xem tại đây 
 
 

Đại học Đà Nẵng đảm nhận trọng trách hợp 
tác đào tạo nhân lực cho Lào và Campuchia 

diện học bổng UBND thành phố Đà Nẵng 
 

Sáng ngày 22/9/2020, tại Trung tâm Hành 
chính Thành phố Đà Nẵng, Giám đốc Sở 
Ngoại vụ thành phố Đà Nẵng Huỳnh Đức 
Trường và PGS.TS. Lê Quang Sơn-Phó Giám 
đốc ĐHĐN đã ký kết thỏa thuận hợp tác giữa 
hai bên, theo đó ĐHĐN sẽ đảm nhận trọng 
trách hợp tác đào tạo nguồn nhân lực cho Lào 
và Campuchia theo diện học bổng do UBND 
thành phố Đà Nẵng cấp. Sự kiện thể hiện uy 
tín, chất lượng đào tạo quốc tế của ĐHĐN tiếp 
tục được ghi nhận, đánh giá cao…Xem tại đây 

 

ia”, PGS.TS. Lê Quang Sơn nhấn mạnh. Theo nội 

dung thỏa thuận hợp tác, ĐHĐN sẽ đào tạo bậc đại 

Đại học Đà Nẵng tăng 6 bậc thuộc Top 6 ĐH 
Việt Nam trên Bảng xếp hạng Webometrics 

 

Theo Bảng xếp hạng đại học (ĐH) thế 
giới Webometrics (Webometrics Ranking of 
World Universities) vừa công bố (tháng 7/2020), 
Đại học Đà Nẵng tăng 06 bậc, thuộc Top 6 ĐH 
hàng đầu Việt Nam. Kết quả này là bước thăng 
tiến mạnh mẽ, thể hiện nỗ lực triển khai đồng 
bộ, tích cực các giải pháp đổi mới cách công 
bố, tiếp cận và nâng cao chất lượng thông tin; 
Kết nối đồng bộ các website của ĐHĐN với các 
trường ĐH thành viên, đơn vị trực thuộc và các 
đối tác trong nước, quốc tế; Tăng công bố khoa 
học quốc tế uy tín (ISI/Scopus)…Xem tại đây 

 giá trị, được trích dẫn; Phát hành đều đặn các ấn 

phẩm điện tử truyền thông số (Newsletter, Annual 

http://www.udn.vn/tin-tuc/tin-tuc-su-kien/chi-tiet/hoi-dong-ly-luan-trung-uong-lam-viec-voi-dai-hoc-da-nang-ve-chuong-trinh-nghien-cuu-khoa-hoc-ly-luan-chinh-tri-giai-doan-2021-2025
http://www.udn.vn/tin-tuc/tin-tuc-su-kien/chi-tiet/dai-hoc-da-nang-dam-nhan-trong-trach-hop-tac-dao-tao-nhan-luc-cho-lao-va-campuchia-theo-dien-hoc-bong-cua-ubnd-thanh-pho-da-nang
http://www.udn.vn/tin-tuc/tin-tuc-su-kien/chi-tiet/dai-hoc-da-nang-tang-6-bac-nam-trong-top-6-dai-hoc-hang-dau-viet-nam-tren-bang-xep-hang-webometrics
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Phiên họp Hội đồng Đại học Đà Nẵng (quý 3-2020) quyết nghị nhiều chủ trương, chiến lược 
 

Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) vừa họp Hội đồng đại học dưới sự chủ trì của PGS.TS. Nguyễn Ngọc 
Vũ-Bí thư Đảng ủy, Giám đốc ĐHĐN, Chủ tịch Hội đồng cùng các thành viên đã thảo luận, quyết 
nghị nhiều chủ trương chiến lược. Phát biểu tại phiên họp, PGS.TS. Nguyễn Ngọc Vũ-Giám đốc 
ĐHĐN, Chủ tịch Hội đồng đã đánh giá những kết quả đạt được thời gian qua, trong đó nổi bật là 
ĐHĐN đã có thêm trường ĐH thành viên thứ 06 là Trường ĐH Công nghệ Thông tin và Truyền 
thông Việt-Hàn; tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các trường ĐH thành viên, đơn vị đào tạo 
trực thuộc; Công tác đào tạo, tuyển sinh có nhiều nét mới; Hoàn thiện nhân sự lãnh đạo, quản lý 
các cấp tại các đơn vị thành viên, trực thuộc…Đây là tiền đề quan trọng, có ý nghĩa quyết định đối 
với sự phát triển, hướng tới Đại hội Đảng bộ ĐHĐN lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025…Xem tại đây  
 
o, ĐHĐN đã đạt được những dấu ấn quan trọng, nổi bật như: Hoàn thiện, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 

Đề án quy hoạch 1/2000; Ngân hàng Thế giới vừa phê duyệt khoản tài chính cho dự án phát triển đại học Việt 

Nam qua đó sẽ góp phần nâng cao năng lực đào tạo, nghiên cứu khoa học cho ĐHĐN và hai đại học quốc gia… 

Các thành viên Hội đồng đã nghe báo cáo về tình hình, tiến độ thực hiện dự án vay vốn ODA của Ngân hàng 

Thế giới; báo cáo về việc UBND tỉnh Quảng Nam đề xuất ĐHĐN xem xét, trình các cấp thẩm quyền đưa Trường 

ĐH Quảng Nam trở thành trường ĐH thành viên của ĐHĐN; Đề án thành lập ĐH Quốc gia Đà Nẵng; Đề án thành 

lập Viện Khoa học và Công nghệ tiên tiến.  

Các thành viên Hội đồng đã thảo luận, thống nhất và đóng góp nhiều ý kiến, giải pháp đối với các vấn đề của 

Phiên họp nêu ra theo đó, ĐHĐN sẽ tiếp tục hoàn thiện cấu trúc hệ thống, tăng cường năng lực và hiệu quả quản 

trị ĐH;  tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học; huy động nguồn lực để đầu tư, 

phát triển cơ sở vật chất đồng bộ, hiện đại, tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ Dự án Khu đô thị ĐHĐN, đáp 

ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế. 
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Đại học Đà Nẵng bổ nhiệm lãnh đạo các đơn vị trực thuộc 
 

Tiếp nối thành công của Đại hội Đảng bộ ĐHĐN lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025, Đại học Đà Nẵng 
vừa công bố các Quyết định bổ nhiệm lãnh đạo các đơn vị trực thuộc, theo đó: TS.Huỳnh Phương 
Nam (Hình 2) giữ chức vụ Phó Trưởng ban phụ trách Ban Tổ chức Cán bộ; ThS.Lê Thị Minh Hằng 
giữ chức vụ Kế toán trưởng ĐHĐN; TS.Hoàng Hải thôi giữ chức Trưởng ban Ban Hợp tác quốc tế 
và giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Nhật Bản; TS.Nguyễn Hà Huy Cường giữ chức vụ Phó Gi ám 
đốc Trung tâm Phát triển phần mềm ĐHĐN.  
 
 

PGS.TS.Nguyễn Ngọc Vũ-Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc ĐHĐN đã trao Quyết định, 
tặng hoa chúc mừng các đồng chí vừa được bổ nhiệm, giao nhiệm vụ mới đồng thời tin tưởng các 
đồng chí sẽ tiếp tục phát huy năng lực, sở trường công tác, đóng góp tích cực, hiệu quả trong vai 

trò tham mưu, điều hành, quản lý Ban, Trung tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ …Xem tại đây 

http://www.udn.vn/tin-tuc/tin-tuc-su-kien/chi-tiet/phien-hop-hoi-dong-dai-hoc-da-nang-quyet-nghi-nhieu-chu-truong-chien-luoc
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Các trường đại học thành viên của Đại học Đà Nẵng tổ chức Hội nghị rà soát, bổ sung  
quy hoạch các chức danh lãnh đạo nhiệm kỳ 2017-2022, 2022-2027 và bầu Hội đồng trường 

 
 

Vừa qua, thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy ĐHĐN, các trường đại học thành viên (Trường ĐH 
Bách khoa, ĐH Kinh tế, ĐH Ngoại ngữ, ĐH Sư phạm, Sư phạm Kỹ thuật…) đã tiến hành các quy 
trình rà soát, giới thiệu, bổ sung quy hoạch các chức danh lãnh đạo Nhà trường nhiệm kỳ 2017-
2022, 2022-2017, đồng thời tiến hành bầu Hội đồng trường theo Luật giáo dục đại học sửa đổi, 
Nghị định số 99 và Thông tư số 10. Tại các Hội nghị, lãnh đạo ĐHĐN đã tham dự, phát biểu chỉ 
đạo nhấn mạnh các tiêu chuẩn, yêu cầu và cách thức tiến hành rà soát, giới thiệu, bổ sung quy 
hoạch nhân sự lãnh đạo Nhà trường đúng quy định, đảm bảo dân chủ, minh bạch và tạo nguồn 
cán bộ kế cận, sẵn sàng đảm nhận các chức danh lãnh đạo khi được xem xét, bổ nhiệm. Đây là 
nhiệm vụ cấp thiết, thường xuyên trong công tác tổ chức cán bộ nhằm chủ động về đội ngũ, tạo 
điều kiện để cán bộ được bồi dưỡng, rèn luyện và đánh giá thường xuyên. Việc thành lập, bầu Hội 

đồng các trường là bước triển khai quan trọng, thực hiện Luật Giáo dục ĐH sửa đổi…Xem tại đây 

http://ute.udn.vn/TinTuc/2378/1/Truong-Dai-hoc-Su-pham-Ky-thuat-to-chuc-cac-Hoi-nghi-ra-soat-quy-hoach-Hieu-truong-Pho-Hieu-truong-chu-tich-Hoi-dong-Truong-va-bau-thanh-vien-Hoi-dong-Truong.aspx
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Đại học Đà Nẵng: Chú trọng tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm là tiêu chí,  
thước đo hiệu quả đào tạo và khẳng định giá trị học hiệu 

 

 
 

Mùa tốt nghiệp và tuyển sinh-2020 vừa qua, chú trọng tỷ lệ sinh viên (SV) tốt nghiệp có việc làm 
cao, phù hợp với ngành nghề được đào tạo là mục tiêu, chiến lược xuyên suốt luôn được Đại học 
Đà Nẵng (ĐHĐN) coi trọng, nhờ đó đã bám sát, đáp ứng được nguyện vọng của người học, nhu 
cầu nhân lực chất lượng cao của doanh nghiệp và cộng đồng. Điều này lý giải ĐHĐN luôn được 
lựa chọn, tin tưởng qua mỗi mùa tốt nghiệp hay tuyển sinh. Tỷ lệ SV có việc làm được các trường 
ĐH thành viên, đơn vị đào tạo trực thuộc ĐHĐN khảo sát bài bản, đủ độ tin cậy để làm một trong 
những tiêu chí kiểm định chất lượng góp phần khẳng định uy tín, chất lượng quốc tế, học hiệu 
ĐHĐN. Khi nhận thức của người học, cộng đồng ngày càng hướng đến mục tiêu này, các doanh 
nghiệp, nhà tuyển dụng ngày càng coi trọng nguồn nhân lực sẽ đảm bảo chất lượng từ khâu tuyển 
sinh đầu vào đến đáp ứng «chuẩn đầu ra», thực sự là "thước đo" hiệu quả đào tạo...Xem tại đây. 
 
Đề án tuyển sinh của ĐHĐN và các chỉ số công khai, minh bạch với xã hội về tỷ lệ SV có việc làm thể hiện trách 

nhiệm của Nhà trường và xã hội, giúp các thí sinh, phụ huynh tham khảo, nắm bắt xu hướng thị trường lao động đối với các ngành nghề, từ đó có lựa chọn 
phù hợp đồng thời SV cũng được tiếp thêm động lực để có động cơ, thái độ học tập đúng đắn, chủ động tích lũy kiến thức, kỹ năng và trau dồi phẩm chất, 
thái độ tích cực để đạt các chuẩn đầu ra theo phương châm “thực học-vững nghiệp”. 

 

Đảm bảo chất lượng đầu vào 

Theo ngưỡng điểm nhận đăng ký xét tuyển (điểm sàn xét tuyển) dựa trên kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) năm 2020 vào các trường đại học 

thành viên, đơn vị đào tạo trực thuộc của ĐHĐN, điểm sàn xét tuyển phần lớn các ngành đều tăng (bình quân tăng từ 01-03 điểm so với năm 2019) cho thấy 

yếu tố chất lượng “đầu vào” năm nay tiếp tục được coi trọng. 

Năm 2020, ĐHĐN tiếp tục có nhiều phương thức xét tuyển (tuyển thẳng, xét học bạ, theo kết quả thi tốt nghiệp THPT và kết quả kỳ thi đánh giá năng lực) linh 

hoạt, mềm dẻo, đem lại nhiều cơ hội lựa chọn ngành nghề và trúng tuyển cho thí sinh . 
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Các trường đại học thành viên ĐHĐN khẳng định thông điệp đầu năm học mới, thực hiện 
“mục tiêu kép” dạy tốt-học tốt, cùng cộng đồng quyết tâm phòng chống dịch Covid-19  

 

Để thích ứng với yêu cầu phòng chống dịch Covid-19, các trường ĐH thành viên của Đại học Đà 
Nẵng (ĐHĐN) đã và đang triển khai nhiều giải pháp chuyển đổi các phương thức tư vấn tuyển 
sinh, dạy-học trực tuyến, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học và sáng tạo, chuyển giao nhiều sản 
phẩm công nghệ hữu ích, hỗ trợ cộng đồng tích cực phòng, chống Covid-19. Đặc biệt, lãnh đạo 
các trường ĐH thành viên của ĐHĐN đã chia sẻ những thông điệp mạnh mẽ, thể hiện quyết tâm 
cao, nỗ lực đồng lòng cùng cộng đồng thực hiện "mục tiêu kép" vừa bảo đảm an toàn, sức khỏe 
cho cán bộ, giảng viên và sinh viên phòng, chống dịch, vừa đảm bảo chất lượng, tiến độ, chất 
lượng dạy- học và nghiên cứu khoa học; có nhiều chính sách ưu đãi và học bổng hỗ trợ tân sinh 
viên, sinh viên nỗ lực vượt khó, vươn lên trong học tập, rèn luyện; sẵn sàng bước vào năm học 
mới 2020-2021. Xem thông điệp của Hiệu trưởng Trường ĐH Bách khoa- ĐHĐN tại đây; Xem 
video clip thông điệp của Hiệu trưởng Trường ĐH Ngoại ngữ-ĐHĐN tại đây; Xem thư của Hiệu 
trường Trường ĐH Sư phạm, Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật, Trưởng Khoa Y Dược-ĐHĐN tại đây. 
 5 

http://www.udn.vn/tin-tuc/tin-tuc-su-kien/chi-tiet/dai-hoc-da-nang-chu-trong-ty-le-sinh-vien-tot-nghiep-co-viec-lam-la-tieu-chi-thuoc-do-hieu-qua-dao-tao-va-khang-dinh-gia-tri-hoc-hieu
http://www.udn.vn/tin-tuc/tin-tuc-su-kien/chi-tiet/dai-hoc-da-nang-khang-dinh-thong-diep-manh-me-thuc-hien-muc-tieu-kep-day-tot-hoc-tot-cung-cong-dong-quyet-tam-chong-dich
http://www.udn.vn/tin-tuc/tin-tuc-su-kien/chi-tiet/truong-dai-hoc-ngoai-ngu-dai-hoc-da-nang-vung-vang-tam-the-no-luc-dat-muc-tieu-kep-trong-nam-hoc-moi-xung-voi-truyen-thong-35-nam-xay-dung-va-phat-trien
http://www.udn.vn/tin-tuc/tin-tuc-su-kien/chi-tiet/dai-hoc-da-nang-khang-dinh-thong-diep-manh-me-thuc-hien-muc-tieu-kep-day-tot-hoc-tot-cung-cong-dong-quyet-tam-chong-dich
http://www.udn.vn/tin-tuc/tin-tuc-su-kien/chi-tiet/dai-hoc-da-nang-khang-dinh-thong-diep-manh-me-thuc-hien-muc-tieu-kep-day-tot-hoc-tot-cung-cong-dong-quyet-tam-chong-dich
http://www.udn.vn/tin-tuc/tin-tuc-su-kien/chi-tiet/khoa-y-duoc-dai-hoc-da-nang-gui-thong-diep-chao-nam-hoc-moi-2020-2021
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điểm chuẩn cao nhất là 21,5 điểm (ngành Giáo 
dục Tiểu học) (tăng 3,5 điểm). Trường ĐH 
Bách khoa (DDK) có 44 ngành, chương trình 
đào tạo. Ngành CNTT (Đặc thù-Hợp tác doanh 
nghiệp) có điểm chuẩn cao nhất là 27,5 điểm; 
ngành CNTT chất lượng cao-tiếng Nhật) có 
điểm chuẩn 25,65 điểm; ngành Kỹ thuật điều 
khiển và tự động hoá có điểm chuẩn 26,55 
điểm. 02 ngành mới là Kỹ thuật máy tính và Kỹ 
thuật cơ khí-chuyên ngành Cơ khí hàng không 
lần lượt có điểm chuẩn là 25,65 và 24 điểm. 
Hầu hết các ngành đều có điểm chuẩn tăng từ 
2 đến 5 điểm (so với năm 2019). 

  

Khối ngành Kỹ thuật-Công nghệ có điểm 
chuẩn cao nhất là 27,5 điểm (ngành Công 
nghệ thông tin (CNTT) (Đặc thù-Hợp tác 
doanh nghiệp) (tăng 4,5 điểm so với năm 
2019). Khối ngành Kinh tế có điểm chuẩn cao 
nhất là 26,75 điểm (ngành Kinh doanh Quốc 
tế) (tăng 2,75 điểm). Khối ngành Ngoại ngữ có 
điểm chuẩn cao nhất là 26,4 điểm (ngành Sư 
phạm Tiếng Anh) (tăng 2,77 điểm). Khối 
ngành Y Dược có điểm chuẩn cao nhất là 26,5 
điểm (tăng 2,7 điểm). Khối ngành Sư phạm có  
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Cùng với các trường đại học (ĐH) trên cả 
nước, ĐH Đà Nẵng đã công bố điểm trúng 
tuyển (điểm chuẩn) theo kết quả thi tốt nghiệp 
THPT năm 2020 vào các trường ĐH thành viên 
và các phân hiệu, viện, khoa trực thuộc. Điểm 
chuẩn cao nhất năm nay là 27,5 điểm (ngành 
CNTT), bình quân tăng cao hơn năm 2019 từ 
2-4 điểm cho thấy ĐH Đà Nẵng liên tục có chất 
lượng tuyển sinh đầu vào thuộc “top đầu” trong 
hệ thống các ĐH lớn, trọng điểm của cả nước. 
. 
 

 

Trường ĐH Sư phạm (DDS) có 37 ngành. Ngành Giáo dục Tiểu học có điểm chuẩn cao nhất là 
21,5 điểm. Các ngành Báo chí (chất lượng cao), Giáo dục Toán học lần lượt có điểm chuẩn là 
21,25 và 20,5 điểm. Hầu hết các ngành đều có điểm chuẩn tăng từ 0,5 điểm đến 3 điểm (so với 
năm 2019). Trường ĐH Ngoại ngữ (DDF) có 17 ngành. Ngành Sư phạm Tiếng Anh có điểm 
chuẩn cao nhất là 26,4 điểm. Các ngành Ngôn ngữ Hàn Quốc, Ngôn ngữ Trung Quốc lần lượt có 
điểm chuẩn là 25,41 và 24,53. Các ngành Ngôn ngữ Nhật và Ngôn ngữ Nhật (chất lượng cao) lần 
lượt có điểm chuẩn là 24,03 và 23,88. Hầu hết các ngành có điểm chuẩn tăng từ 1 đến 2,77 điểm 
(so với năm 2019). 
Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật (DSK) có 15 ngành. Ngành CNTT có điểm chuẩn cao nhất là 23,45 

Trường ĐH Kinh tế (DDQ) có 18 ngành, điểm 
chuẩn từ 22 đến 26,75 điểm. Ngành Kinh 
doanh quốc tế có điểm chuẩn cao nhất là 
26,75; tiếp đến là ngành Marketing 26 điểm. 
Các ngành Thương mại điện tử, Kinh doanh 
thương mại có cùng điểm chuẩn là 25,25. Các 
ngành Quản trị kinh doanh, Quản trị khách sạn 
có cùng điểm chuẩn là 25. Ngành mới là Khoa 
học dữ liệu và phân tích kinh doanh có điểm 
chuẩn là 23,5...Hầu hết các ngành có điểm 
chuẩn tăng từ 2 đến 4 điểm so với năm 2019 
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Trường ĐH CNTT và Truyền thông Việt-Hàn 
(VKU) và Khoa CNTT và Truyền 
thông (DDI) các ngành đều có điểm chuẩn từ 
18 đến 18,25 điểm. Khoa Y Dược (DDY) có 
điểm chuẩn tăng từ 1,7 đến 3 điểm, trong đó 
ngành Y khoa có điểm chuẩn cao nhất là 26,5 
điểm, ngành Răng-Hàm-Mặt và Dược học (tổ 
hợp B00) có điểm chuẩn lần lượt là 26,45 và 
25,75 điểm. Viện Nghiên cứu & Đào tạo Việt-
Anh (DDV) có điểm chuẩn các ngành tăng từ 

. 

 

 

 

Xu hướng lựa chọn ngành nghề của các thí sinh năm nay cho thấy là phù hợp với nhu cầu nguồn 
nhân lực chất lượng cao của khu vực miền Trung-Tây Nguyên cũng như cả nước, đặc biệt sẵn 
sàng đáp ứng với bối cảnh đất nước tiếp tục hội nhập quốc tế sâu rộng với các hiệp định tự do 
thương mại thế hệ mới và Cách mạng công nghiệp 4.0. Xem Điểm trúng tuyển vào các trường đại 
học thành viên, đơn vị thuộc và trực thuộc ĐH Đà Nẵng theo phương thức xét kết quả kỳ thi 
THPT năm 2020 tại đây. Xem Thông tin về thủ tục, hồ sơ xác nhận nhập học dành cho các thí 
sinh trúng tuyển theo phương thức xét kết quả thi THPT vào ĐH Đà Nẵng năm 2020 tại đây. 
 

 

2,5 đến 3,8 điểm. Phân hiệu ĐH Đà Nẵng tại 
Kontum (DDP) có điểm chuẩn cao nhất  20,5 
điểm (Ngành Giáo dục Tiểu học). Kết quả điểm 
chuẩn vào các trường ĐH thành viên, đơn vị 
đào tạo trực thuộc của ĐH Đà Nẵng năm 2020 
tiếp tục thể hiện rõ chất lượng “đầu vào” của 
ĐH Đà Nẵng tiếp tục được khẳng định, coi 
trọng và đảm bảo; uy tín, học hiệu ĐH Đà Nẵng 
và các trường ĐH thành viên, đơn vị đào tạo 
trực thuộc luôn được thí sinh và cộng đồng xã 
hội tin tưởng, lựa chọn qua mỗi mùa tuyển sinh 
 

 
. 

 

 

http://ts.udn.vn/DHCD/Chinhquy/diemchuan/5120
http://ts.udn.vn/DHCD/Chinhquy/DHTbao/5121
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Đại học Đà Nẵng tổ chức Hội thảo 
trực tuyến “Đại học định hướng đổi 
mới sáng tạo-Quản trị chất lượng  

và phát triển thương hiệu” 
 

Sáng ngày 18/9/2020, Đại học Đà 
Nẵng đã tổ chức Hội thảo trực tuyến 
“Đại học định hướng đổi mới sáng tạo-
Quản trị chất lượng và phát triển 
thương hiệu”. Diễn giả báo cáo tại Hội 
thảo là GS.TS. Nguyễn Hữu Đức, 
nguyên Phó Giám đốc ĐH Quốc gia 
Hà Nội, Tổ trưởng Tổ tư vấn Ủy ban 
Quốc gia về đổi mới giáo dục đào tạo 
(GD&ĐT). 

Tham dự Hội thảo có Ban Giám đốc 

ĐHĐN, đại diện lãnh đạo các trường ĐH 

thành viên, thủ trưởng các đơn vị thuộc 

và trực thuộc và hơn 100 cán bộ, giảng 

viên các ban, phòng chức năng của 

ĐHĐN. 

 

 

Mở đầu Hội thảo, PGS.TS. Lê 
Quang Sơn-Phó Giám đốc 
ĐHĐN đã phát biểu khai mạc 
nêu bật tầm quan trọng của 
chủ đề Hội thảo theo đó nhấn 
mạnh vai trò, xu thế của ĐH 
định hướng đổi mới sáng tạo 
cũng như yêu cầu quản trị chất 
lượng và phát triển thương 
hiệu đối với sự phát triển bền 
vững của các trường ĐH. Phó 
Giám đốc Lê Quang Sơn đã 
chào mừng  và trân trọng cám 
ơn GS.TS. Nguyễn Hữu Đức 
đã nhận lời tham gia làm diễn 
giả báo cáo tại Hội thảo này… 
những tri thức và kinh nghiệm 

quý báu đối với cán bộ, giảng viên 

ĐHĐN. 
Báo cáo tại Hội thảo, GS.TS. 

Nguyễn Hữu Đức đã giới thiệu, 

phân tích những vấn đề tổng quan 

về tiến trình phát triển quản trị ĐH 

tiên tiến trên thế giới. GS đã liên 

hệ, đánh giá khát quát trong điều 

kiện thực tiễn của các ĐH Việt 

Nam với các phương thức: Quản 

trị bằng kinh nghiệm; Quản trị 

mục tiêu (từ kinh nghiệm của ĐH 

Quốc gia Hà Nội); Quản trị Quan 

điểm phát triển; Quản trị Bối cảnh 

thích ứng với Cách mạng Công 

nghiệp 4.0 (Mô hình V-SMARTI); 

Quản trị Chuyển đổi số (Digital 

Transformation)… Tại Hội thảo, 

GS.TS. Nguyễn Hữu Đức đã tập 

trung chia sẻ kinh nghiệm Xếp 

hạng (Ranking) và Xếp hạng đối 

sánh (Rating), theo đó giới thiệu 

Hệ thống UPM (University 

Performance Metrics) là hệ thống 

xếp hạng đối sánh do nhóm 

Đại học Đà Nẵng tập huấn trực 
tuyến về đảm bảo chất lượng cơ 
sở giáo dục đại học theo Thông 

tư số 12/2017/TT-BGDĐT 
 

Nhằm tích cực chuẩn bị các điều 
kiện đảm bảo chất lượng (ĐBCL) cơ 
sở giáo dục đại học (CSGDĐH) 
đồng thời hoàn thiện đồng bộ hệ 
thống ĐBCL bên trong, ĐHĐN vừa 
tổ chức Khóa tập huấn "Đảm bảo và 
tự đánh giá chất lượng CSGDĐH 
theo Thông tư số 12/2017/TT-
BGDĐT’’ theo hình thức trực tuyến 
(do Ban ĐBCL chủ trì)…Xem tại đây 
lường. 

 
Tham dự khai mạc tập huấn có PGS. TS. 
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GS.TS. Nguyễn Hữu Đức đã giới thiệu Bộ tiêu chí đánh giá xếp hạng các trường ĐH Việt Nam 
(UPM) là công cụ để đánh giá, nhận diện để xây dựng các chính sách đầu tư phát triển và quy 
hoạch mạng lưới các trường ĐH Việt Nam trong giai đoạn mới. Mục tiêu của UPM hướng đến 
khuyến khích các trường nêu cao tinh thần khởi nghiệp; Thúc đẩy đổi mới sáng tạo; Thực hiện 
chuyển đổi số; Đào tạo cá thể hoá, bảo vệ các giá trị trong giai đoạn 4.0. “Các trường có kết quả 
xếp hạng quốc tế, quốc gia tốt sẽ được hỗ trợ, giao nhiệm vụ đầu tư phát triển”…Xem tại đây 
 

 

Theo Hệ thống này, các trường ĐH Việt Nam được xếp hạng theo 04 chỉ số (quy mô công bố quốc tế, bài 

báo trung bình trên giảng viên, trích dẫn trung bình trên bài báo, và nghiên cứu nội lực, trong đó mỗi chỉ số 

đều có xếp hạng riêng) và gắn “sao” (từ 1 đến 5) cho các trường dựa trên 08 nhóm tiêu chuẩn, 54 tiêu 

chí (Quản trị chiến lược, Đào tạo, Nghiên cứu, Đổi mới sáng tạo, Hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, Công nghệ 

thông tin và tài nguyên số, Mức độ quốc tế hóa, và Phục vụ cộng đồng).  

 

http://www.udn.vn/tin-tuc/tin-tuc-su-kien/chi-tiet/dai-hoc-da-nang-tap-huan-truc-tuyen-ve-dam-bao-chat-luong-co-so-giao-duc-dai-hoc-theo-thong-tu-so-122017tt-bgddt
http://www.udn.vn/tin-tuc/tin-tuc-su-kien/chi-tiet/dai-hoc-da-nang-to-chuc-hoi-thao-truc-tuyen-dai-hoc-dinh-huong-doi-moi-sang-tao-quan-tri-chat-luong-va-phat-trien-thuong-hieu
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ĐHĐN họp Hội đồng xét Giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học năm học 2019-2020 
 

Ngày 17/9, Hội đồng xét Giải thưởng “Sinh viên (SV) nghiên cứu khoa học (NCKH) Đại học Đà 
Nẵng (ĐHĐN) năm học 2019-2020 đã họp dưới sự chủ trì của GS.TSKH. Bùi Văn Ga-Chủ tịch Hội 
đồng (QĐ số 3006/QĐ-ĐHĐN). Hội đồng đã nghe báo cáo khoa học của các tác giả/nhóm tác giả 
là SV có đề tài NCKH được tuyển chọn từ các trường đại học thành viên, cơ sở đào tạo trực 
thuộc, đồng thời góp ý, phản biện cho các đề tài, trên cơ sở đó, đánh giá kết quả và đề xuất trao 
giải. Tổng cộng có 19 đề tài NCKH của SV tham dự xét cấp ĐHĐN theo 03 lĩnh vực gồm: Khoa 
học Kỹ thuật và Công nghệ, Tự nhiên; Khoa học Xã hội và Nhân văn (bao gồm Kinh tế và Kinh 
doanh); Khoa học Y-Dược, trong đó SV Trường ĐH Bách khoa, Trường ĐH Kinh tế-ĐHĐN cùng 
có 05 đề tài, SV Trường ĐH Sư phạm, Trường Ngoại ngữ-ĐHĐN cùng có 03 đề tài, SV Trường 
ĐH Sư phạm Kỹ thuật-ĐHĐN có 02 đề tài và SV Khoa Y Dược-ĐHĐN có 01 đề tài…Xem tại đây  
 
Các đề tài NCKH của SV thể hiện đúng các yêu cầu, tiêu chí của Giải thưởng đề ra đó là: Được Hội đồng 
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Giảng viên ĐHĐN được vinh danh 
Top 75 công trình “Sách vàng 
sáng tạo Việt Nam” năm 2020 

 

PGS.TS. Đinh Thành Việt-Giảng 
viên Trường ĐH Bách khoa, 
Trưởng ban Ban Đảm bảo chất 
lượng giáo dục ĐHĐN và nhóm 
nghiên cứu vừa được vinh danh 
Top 75 công trình “Sách vàng sáng 
tạo Việt Nam-2020”…Xem tại đây 
Sự kiện do Thường trực Ủy ban 

Trung ương Mặt trận Tổ Quốc Việt 

Nam phối hợp với Liên hiệp các Hội 

Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Bộ 

Khoa học và Công nghệ và các cơ 

quan có liên quan tổ chức với sự tham 

dự của Ủy viên Bộ chính trị, Thường 

trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng. 
 

Đại học Đà Nẵng đăng cai tổ 
chức Hội thảo nâng cao chất 
lượng tạp chí khoa học trong 
các cơ sở giáo dục đại học  

 

Ngày 11/7/2020, ĐHĐN đăng 
cai tổ chức Hội thảo “Nâng cao 
chất lượng tạp chí khoa học 
trong các cơ sở giáo dục đại 
học”. Hội thảo do Vụ Khoa học 
Công nghệ, Bộ GD&ĐT chủ trì 
với sự tham dự của GS.TS. Tạ 
Ngọc Đôn-Vụ trưởng; PGS.TS. 
Lê Quang Sơn-Phó Giám đốc 
ĐHĐN; đại diện lãnh đạo các 
Vụ, Cục thuộc Bộ…Xem tại đây 
 
 trường, viện, ban, phòng KHCN, 

ban biên tập các tạp chí khoa học 

thuộc các CSGDĐH trong toàn 

quốc. 
 

http://udn.vn/tin-tuc/tin-tuc-su-kien/chi-tiet/dai-hoc-da-nang-hop-hoi-dong-xet-giai-thuong-sinh-vien-nghien-cuu-khoa-hoc-nam-hoc-2019-2020
http://udn.vn/tin-tuc/tin-tuc-su-kien/chi-tiet/giang-vien-dai-hoc-da-nang-duoc-vinh-danh-trong-top-75-cong-trinh-sach-vang-sang-tao-viet-nam-nam-2020
http://udn.vn/tin-tuc/tin-tuc-su-kien/chi-tiet/dai-hoc-da-nang-dang-cai-to-chuc-thanh-cong-hoi-thao-nang-cao-chat-luong-cac-tap-chi-khoa-hoc-trong-cac-co-so-giao-duc-dai-hoc-viet-nam
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Đại học Đà Nẵng ứng dụng công nghệ trực 
tuyến, gắn kết với các đối tác quốc tế  
trong bối cảnh phòng, chống Covid-19 

 

 

Trong điều kiện dịch Covid-19 còn diễn biến 
phức tạp ở nhiều quốc gia trên thế giới, các 
hoạt động hợp tác quốc tế là một trong những 
lĩnh vực chịu tác động và ảnh hưởng đáng kể 
nhất. Để thích ứng với bối cảnh này, ĐHĐN đã 
ứng dụng CNTT, kết nối trực tuyến duy trì sự 
gắn kết với các đối tác quốc tế…Xem tại đây 
 

ĐHĐN đã làm việc trực tuyến với GS. Matthew 

Sacco - Giám đốc Quan hệ đối tác và Tuyển sinh 

quốc tế, ĐH George Mason (Hoa Kỳ), qua đó hai bên 

tìm hiểu nhu cầu, định hướng phát triển hợp tác phù 

hợp với tiềm năng và thế mạnh như: Trao đổi giảng 

viên, sinh viên (SV); liên kết đào tạo và nghiên cứu 

chung về khoa học tự nhiên, kỹ thuật - công nghệ, 

kinh tế - khởi nghiệp, truyền thông, giáo dục và dịch 

vụ xã hội. 

 

Đại học Đà Nẵng phối hợp với AUF tổ chức tập huấn kỹ năng xây dựng các dự án quốc tế 
 

Ngày 14/7/2020, ĐHĐN phối hợp với Tổ chức Đại học Pháp ngữ (AUF) tổ chức Khóa tập huấn 
“Viết và nộp các dự án quốc tế” cho gần 60 cán bộ quản lý, tác nghiệp ban, phòng (hợp tác quốc 
tế, kế hoạch tài chính, cơ sở vật chất…) các trường ĐH thành viên, trung tâm trực thuộc ĐHĐN. 
Tham dự khai mạc có PGS.TS. Lê Quang Sơn-Phó Giám đốc ĐHĐN; Bà Hélène Dejoux-Phó 

Giám đốc VP Vùng Châu Á-Thái Bình Dương, AUF làm báo cáo viên cho Hội thảo…Xem tại đây. 

 

Phó Giám đốc ĐHĐN Lê Quang Sơn đã báo 
cáo tham luận tại Hội thảo hợp tác giữa thành 
phố Salo, Phần Lan và thành phố Đà Nẵng qua 
đó đề xuất sáng kiến hợp tác nhà trường-
doanh nghiệp với ĐH Khoa học ứng dụng 
Turku và các đối tác của thành phố Salo. Nhiều 
hoạt động HTQT kết nối trực tuyến như: ĐH 
Monash (Úc) liên kết đào tạo chuyển tiếp 2+2 
với Viện Nghiên cứu & đào tạo Việt-Anh; hợp 
tác với Khoa Y Dược, Viện KHCN tiên tiến; 
Khóa đào tạo về Quản trị quốc tế hóa do Cơ 
quan trao đổi hàn lâm Đức (DAAD) phối hợp 
với ĐH Leibniz Hannover tổ chức; Các chương 

trình kỳ hè (UMAP-COIL) cho SV…Xem tại đây 
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http://udn.vn/tin-tuc/tin-tuc-su-kien/chi-tiet/dai-hoc-da-nang-ung-dung-cong-nghe-truc-tuyen-gan-ket-voi-cac-doi-tac-quoc-te-trong-boi-canh-phong-chong-covid-19
http://udn.vn/tin-tuc/tin-tuc-su-kien/chi-tiet/dai-hoc-da-nang-phoi-hop-voi-to-chuc-dai-hoc-phap-ngu-auf-to-chuc-khoa-tap-huan-ky-nang-xay-dung-va-tham-gia-cac-du-an-quoc-te
http://udn.vn/tin-tuc/tin-tuc-su-kien/chi-tiet/dai-hoc-da-nang-ung-dung-cong-nghe-truc-tuyen-gan-ket-voi-cac-doi-tac-quoc-te-trong-boi-canh-phong-chong-covid-19
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Dự án kết nối kiến tạo văn hóa giao thông 
của sinh viên ĐHĐN được trao giải Top 10 

"Dự án tình nguyện Việt Nam-2020" 
 

Nhóm AMIGOS SV Trường ĐH Kinh tế-ĐHĐN 
vừa đề xuất, áp dụng sáng kiến kết nối giới trẻ 
tình nguyện, chung tay kiến tạo văn hóa giao 
thông ở Việt Nam. Dự án đã vượt qua 262 hồ 
sơ dự án của thanh niên Việt Nam được Trung 
ương Đoàn tuyển chọn, trao giải Top 10 “Dự án 
tình nguyện Việt Nam-2020”…Xem tại đây 

Với mục tiêu nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của 

giới trẻ và cộng đồng, góp phần kiến tạo văn hóa giao 

thông an toàn, văn minh, thân thiện, nhóm SV ĐHĐN 

đã đưa ra chuỗi sáng kiến: Phát triển kênh truyền 

thông trực tuyến quan Fanpage song ngữ “Traffic 

Safety in Vietnam” 

(www.facebook.com/TrafficSafetyInVietnam) ; lập 

Group tình nguyện viên hỗ trợ du khách nước ngoài 

tham gia giao thông; thu thập hình ảnh, video về các 

hành vi vi phạm an toàn giao thông (ATGT)… 

Fanpage“Traffic Safety in Vietnam”  tuyên truyền kiến 

thức, quy định pháp luật về ATGT của Việt Nam 

thông qua hình ảnh, video minh họa trực quan, sinh 

động bằng 02 ngôn ngữ tiếng Việt, tiếng Anh. 

 

 

Sinh viên Trường ĐH Bách khoa-ĐHĐN  
đạt giải Bảo vệ xuất sắc nhất tại Cuộc thi 

Đổi mới sáng tạo kỹ thuật (eProjects-2020) 
 

Vừa qua, Nhóm SV Trường ĐH Bách khoa-
ĐHĐN đã đạt giải Bảo vệ xuất sắc nhất trong 
Cuộc thi Đổi mới sáng tạo kỹ thuật (eProjects-
2020) với dự án "Hệ thống nhặt rác biển thông 
minh". Vòng Chung kết quy tụ 06 đội tuyển SV 
đến từ các trường ĐH gồm: ĐH Bách Khoa- 
ĐH Quốc gia TP.HCM, ĐH Bách khoa-ĐHĐN, 
ĐH Công nghiệp TP.HCM… Xem tại đây 
 
Trường ĐH Cần Thơ, Trường ĐH Sư phạm Kỹ 

thuật TP.HCM và Trường ĐH Lạc Hồng, Đồng 

Nai. 
Tại Vòng Chung kết Cuộc thi, các đội tuyển bảo vệ 

và trưng bày các sản phẩm của dự án (theo đề xuất, 

đặt hàng từ các doanh nghiệp) qua đó đưa ra những ý 

tưởng, giải pháp độc đáo nhằm giải quyết các thách 

thức về phát triển bền vững, tái chế và quản lý kho 

bãi của Tập đoàn Dow Việt Nam. Dự án "Hệ thống 

nhặt rác biển thông minh" của đội tuyển sinh viên 

Trường ĐH Bách khoa - ĐHĐN đã đạt giải bảo vệ, 

trình bày xuất sắc nhất khi thuyết phục ban giám khảo 

và các chuyên gia của Dow Việt Nam. Dự án đã đưa 

ra giải pháp nhặt rác thải nhựa, tự động kiểm tra chất 

lượng nước và tiết kiệm nhiên liệu tốt ưu. Đây là sản 

phẩm nghiên cứu khoa học công nghệ, sáng tạo tổng 

hợp, liên ngành (cơ khí, điều khiển tự động hóa, công 

nghệ thông tin) 
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Sinh viên Trường ĐH Bách khoa-ĐHĐN  lần 
thứ ba liên tiếp đạt giải Nhất Cuộc thi 

EPICS-2020 với Áo phao cứu hộ đa năng 
 
 

Tại Trung tâm Hoa Kỳ,  Tổng lãnh sự quán Hoa 
Kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh, nhóm SV 
Trường ĐH Bách khoa-ĐHĐN (Đàm Tiến, Bá 
Thắng, Dạ Thảo, Lê Nhã, Nhân Tâm) đã xuất 
sắc đạt giải Nhất Cuộc thi Dự án kỹ thuật phục 
vụ cộng đồng (EPICS-2020) với dự án “Áo 
phao cứu hộ đa năng (sCoat)”… Xem tại đây 
 

 

 
 

          Sinh viên ĐHĐN hưởng ứng chạy bộ “UpRace-2020” vì cộng đồng và môi trường 
 

Từ 19/9-11/10/2020, Hội SV ĐHĐN phối hợp với Trung tâm Bảo tồn đa dạng sinh học Nước Việt 
Xanh (GreenViet) tổ chức, phát động trong cán bộ trẻ, SV ĐHĐN và học sinh các trường THPT 
trên địa bàn thành phố Đà Nẵng hưởng ứng Giải chạy bộ vì cộng đồng “Uprace-2020”. Đây là sự 
kiện vì cộng đồng do Công ty Cổ phần VNG khởi xướng trên ứng dụng “UpRace” cài đặt trên điện 
thoại di động, theo đó người tham gia được tự do chạy bộ vào thời gian, địa điểm tùy ý, chủ động 
ghi kết quả trên ứng dụng sao cho tích lũy được quãng đường càng nhiều càng tốt…Xem tại đây 
  

http://udn.vn/tin-tuc/chi-tiet/du-an-ket-noi-kien-tao-van-hoa-giao-thong-cua-sinh-vien-dai-hoc-da-nang-duoc-trao-giai-top-10-du-an-tinh-nguyen-viet-nam-2020-1
http://www.facebook.com/TrafficSafetyInVietnam
http://udn.vn/tin-tuc/chi-tiet/may-nhat-rac-bien-thong-minh-tu-y-tuong-den-san-pham-cong-nghe-huu-ich-vi-cong-dong
http://udn.vn/tin-tuc/chi-tiet/sinh-vien-truong-dai-hoc-bach-khoa-dai-hoc-da-nang-lan-thu-ba-lien-tiep-dat-giai-nhat-cuoc-thi-epics-2020-voi-san-pham-ao-phao-cuu-ho-da-nang-1
http://udn.vn/tin-tuc/tin-tuc-su-kien/chi-tiet/sinh-vien-dai-hoc-da-nang-huong-ung-chay-bo-uprace-2020-vi-cong-dong-va-moi-truong
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Trường Đại học Bách khoa-ĐHĐN hợp 
tác với các tập đoàn phát triển các  
phòng thí nghiệm công nghệ cao 

 

 

Trường ĐH Bách khoa-ĐHĐN vừa xúc tiến 
hợp tác với các tập đoàn xây dựng, chuyển 
giao các phòng Lab trong các lĩnh vực công 
nghệ cao: Khánh thành Phòng thí nghiệm 
Tự động hoá (SMC Automation Lab) do tập 
đoàn SMC Nhật Bản tại Việt Nam tài trợ, 
Phòng thí nghiệm Cơ khí hàng không với 
Tập đoàn UAC Hoa Kỳ tại Việt Nam  Phòng 
thí nghiệm thông minh (Smart lab 4.0) với 
Hitachi Systems, Nhật Bản...Xem tại đây 
 

Trường Đại học Bách khoa-ĐHĐN phối hợp  
với Viettel IDC triển khai Cloud PC  

ứng dụng công nghệ điện toán đám mây 
 

Ngày 29/9/2020, Trường ĐH Bách khoa-ĐHĐN đã 
ký kết tiếp nhận tài trợ, phối hợp với Viettel IDC 
Miền Trung triển khai gói 10 tài khoản ảo Cloud 
PC và 03 bộ máy tính phục vụ đào tạo và nghiên 
cứu khoa học cho cán bộ, sinh viên của Nhà 
trường.Tham dự có PGS.TS Đoàn Quang Vinh-
Hiêụ trưởng Nhà trường, ông Phạm Ngọc Trúc-
Giám đốc Viettel IDC Miền Trung...Xem tại đây 
 Hoc̣ liêụ và Truyền thông. 
Theo đại diện Viettel IDC Miền Trung cho biết, Cloud 

PC là giải pháp máy tính ảo (gồm bộ cung cấp có 01 

màn hình, 01 thiết bị kết nối cho người dùng và bộ điều 

khiển trung tâm quản lý máy chủ điều hành bởi các 

phần mềm ứng dụng) do Viettel IDC xây dựng dựa trên 

công nghệ điện toán đám mây, lưu trữ dữ liệu máy tính 

(PC) tại trung tâm dữ liệu, đảm bảo cho cán bộ, sinh 

viên truy cập dữ liệu trên PC thuận tiện, an toàn ở mọi 

lúc, mọi nơi, trên mọi thiết bị di động. 

  

 

 

Trường Đại học Kinh tế-Đại học Đà Nẵng trao 
Bằng tốt nghiệp sau đại học đợt 1 năm 2020 

 
 

Sáng ngày 18/7, Trường ĐH Kinh tế-ĐHĐN long 
trọng tổ chức Lễ trao bằng tốt nghiệp sau ĐH đợt 
1 năm 2020 cho 01 tân tiến sĩ và 173 tân thạc sĩ, 
trong số đó có 12 tân thạc sĩ đến từ nước bạn 
Lào. Tham dự buổi lễ có PGS.TS. Nguyễn Mạnh 
Toàn-Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế-ĐHĐN, đại 
diện lãnh đạo các ban chức năng của ĐHĐN; Ban 
Giám hiệu và đại diện lãnh đạo các phòng, khoa, 
trung tâm trực thuộc và giảng viên của Nhà 
trường cùng toàn thể học viên cao học, nghiên 
cứu sinh tốt nghiệp và người thân...Xem tại đây 
 
Phát biểu tại buổi Lễ, PGS.TS. Nguyễn Mạnh 

Trường Đại học Kinh tế-Đại học Đà Nẵng 
tổ chức thành công Hội thảo Khoa học 

Quốc gia về Tài chính và Ngân hàng 

Ngày 17/7, Trường ĐH Kinh tế-ĐHĐN chủ 
trì, phối hợp với Trường ĐH Ngân hàng 
TP.Hồ Chí Minh, Trường ĐH Tây Nguyên tổ 
chức thành công Hội thảo Khoa học Quốc 
gia về Tài chính và Ngân hàng năm 2020 
(DCFB) với chủ đề "Hệ thống Tài chính-
Ngân hàng với sự phát triển kinh tế-xã hội 
miền Trung-Tây Nguyên trong bối cảnh 
Cách mạng công nghiệp 4.0”...Xem tại đây 
 Hội thảo thu hút hơn 100 đại biểu, các nhà 

khoa học và chuyên gia uy tín trong các lĩnh 

vực liên quan tham dự.  
Tham dự Hội thảo có PGS.TS. Nguyễn Ngọc Vũ-

Giám đốc ĐHĐN; PGS.TS. Nguyễn Mạnh Toàn-

Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế-ĐHĐN; đại diện 

lãnh đạo, chuyên gia của Ngân hàng Nhà nước 

Việt Nam và các cơ quan quản lý Nhà nước, các 

ngân hàng thương mại; đại diện lãnh đạo, các nhà 

khoa học  và giảng viên của các trường ĐH 

(Trường ĐH Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh, 

Trường ĐH Kinh tế-ĐHĐN, Trường ĐH Tài 

chính-Kế toán, Viện nghiên cứu Khoa học & Công 

nghệ Ngân hàng, Trường ĐH Kiến trúc Đà 

Nẵng…) cùng các đối tác, doanh nghiệp và cơ 

quan báo đài khu vực miền Trung-Tây Nguyên.  12 
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http://udn.vn/tin-tuc/tin-tuc-su-kien/chi-tiet/truong-dai-hoc-bach-khoa-dai-hoc-da-nang-hop-tac-voi-cac-tap-doan-phat-trien-cac-phong-thi-nghiem-cong-nghe-cao
http://udn.vn/tin-tuc/tin-tuc-su-kien/chi-tiet/truong-dh-bach-khoa-dhdn-hop-tac-voi-viettel-idc-trien-khai-cloud-pc-dua-tren-cong-nghe-dien-toan-dam-may-phuc-vu-dao-tao-va-nghien-cuu-khoa-hoc
http://udn.vn/tin-tuc/chi-tiet/truong-dai-hoc-kinh-te-dai-hoc-da-nang-trao-bang-tot-nghiep-sau-dai-hoc-dot-1-nam-2020
http://udn.vn/tin-tuc/tin-tuc-su-kien/chi-tiet/truong-dai-hoc-kinh-te-dai-hoc-da-nang-dang-cai-to-chuc-thanh-cong-hoi-thao-khoa-hoc-quoc-gia-ve-tai-chinh-va-ngan-hang-nam-2020
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Lễ Bế giảng khóa bồi dưỡng 
cán bộ chấm thi đánh giá năng 
lực tiếng Anh theo khung năng 

lực 6 bậc của Việt Nam 
 

 Ngày 10/7/2020, Trường ĐH 
Ngoại ngữ-ĐHĐN tổ chức Lễ bế 
giảng khóa bồi dưỡng cán bộ 
chấm thi nói-viết đánh giá năng 
lực tiếng Anh theo Khung năng 
lực 06 bậc Việt Nam...Xem tại đây 
 
Lễ bế giảng có sự góp mặt của PGS.TS. Trần Hữu Phúc 
- Hiệu trưởng, PGS.TS Văn Long - Phó Hiệu trưởng, TS. 
Huỳnh Ngọc Mai Kha - Phó Hiệu trưởng và đông đảo 
giảng viên các khoa: Tiếng Anh, Tiếng Anh chuyên ngành 
và Sư phạm Ngoại ngữ. 
 

 

Trường Đại học Ngoại ngữ-ĐHĐN tiếp 
Ngài Yakabe Yoshinori-Trưởng văn 

phòng lãnh sự Nhật Bản tại Đà Nẵng 
 

Sáng ngày 15/7/2020, Trường ĐH Ngoại 
ngữ-ĐHĐN đã có buổi tiếp và làm việc 
với Ngài Yakabe Yoshinori-Trưởng Văn 
phòng lãnh sự Nhật Bản tại Đà Nẵng tìm 
hiểu cơ hội hợp tác liên kết đào tạo với 
các trường ĐH Nhật Bản, mạng lưới liên 
kết với chính quyền địa phương Nhật 
Bản, các doanh nghiệp...Xem tại đây 
 Nhật Bản. 
  
 
Đón tiếp và làm việc có PGS.TS. Trần 
Hữu Phúc - Hiệu trưởng, TS. Nguyễn 
Thị Như Ý, Trưởng Khoa Nhật - Hàn -
Thái, Giảng viên Khoa tiếng Nhật - Hàn - 
Thái, Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại 
học Đà Nẵng. Tại buổi làm việc, PGS.TS. Trần Hữu Phúc - Hiệu 

trưởng đã giới thiệu tổng quan về trường Đại học Ngoại ngữ, những 
thành quả trong công tác đào tạo giảng dạy, hợp tác quốc tế của 
ngành tiếng Nhật trong gần 20 năm qua. 
  

 

 

Trường Đại học Sư phạm-ĐHĐN 
tổ chức “Hội nghị Sinh viên 
NCKH năm học 2019-2020” 

 

Ngày 23/7/2020 Trường ĐH Sư 
phạm-ĐHĐN tổ chức “Hội nghị 
sinh viên NCKH năm học 2019-
2020”. Tham dự có PGS.TS.Lê 
Quang Sơn-Phó Giám đốc ĐHĐN; 
TS.Vũ Thị Bích Hậu, Phó Giám 
đốc Sở KHCN&MT... Xem tại đây 
 

Trường Đại học Sư phạm-ĐHĐN dành 02 tỷ đồng học bổng cho tân sinh viên năm học mới 
 

Vừa qua, Trường ĐH Sư phạm-ĐHĐN đã bổ sung gói học bổng “Hỗ trợ sinh hoạt phí” 02 tỷ đồng 
để dành trao cho tân sinh viên vào năm học 2020-2021. Theo PGS.TS. Lưu Trang, Hiệu trưởng 
Nhà trường học bổng này dành cho 600 tân SV trúng tuyển có kết quả học tập 05 học kỳ (lớp 10, 
11 và học kỳ I lớp 12) hoặc có kết quả thi tốt nghiệp THPT tốt (căn cứ theo phương thức xét 
tuyển của thí sinh) lấy từ trên xuống dưới. Mục đích của gói học bổng nhằm hỗ trợ tân SV vượt 
qua khó khăn của dịch Covid-19, khuyến khích và thu hút học sinh giỏi xét tuyển... Xem tại đây 
 
đăng ký xét tuyển.  Ngoài ra, tân sinh viên của Nhà trường còn có cơ hội nhận các học bổng khác khi nhập học 

như: Học bổng khuyến khích học tập (khoảng 5.000.000đ/học kỳ); Học bổng AMA (trị giá 50.000USD/năm); 

Học bổng tham gia các khóa học ngoại ngữ (tiếng Anh, tiếng Nhật…) và những học bổng khác ngoài ngân sách 

(tổng trị giá 2,5 tỷ đồng). Với phương châm: “Chuyên nghiệp - Chất lượng - Hiện đại - Hội nhập”, Trường Đại 

học Sư phạm-ĐHĐN luôn coi trọng đến các chính sách phát triển về chiều sâu và bền vững, trong đó có nhiều 

quyết sách đầu tư cho người học, luôn quan tâm triển khai nhiều chính sách, hoạt động hỗ trợ sinh viên học tập 

và nghiên cứu khoa học, phát triển kỹ năng nhằm mục tiêu “vì sinh viên”.  

 

13 

http://ufl.udn.vn/vie/trang-truong-chi-tiet-tin-tuc/le-be-giang-khoa-boi-duong-can-bo-cham-thi-noi-va-viet-theo-cac-dinh-dang-de-thi-danh-gia-nang-luc-tieng-anh-theo-khung-nang-luc-6-bac-dung-cho-viet-nam/22637.html
http://ufl.udn.vn/vie/trang-truong-chi-tiet-tin-tuc/tiep-don-va-lam-viec-voi-ngai-yakabe-yoshinori-truong-van-phong-lanh-su-nhat-ban-tai-da-nang/22652.html
https://ued.udn.vn/hoat-dong-khoa-hoc-13/hoi-nghi-sinh-vien-nghien-cuu-khoa-hoc-555.html
http://udn.vn/posts/view/48301/85
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Trường Đại học Công nghệ 
Thông tin và Truyền thông Việt-

Hàn tổ chức thành công Hội 
thảo Nhà trường-Doanh nghiệp 

 

 

Ngày 21/07/2020, Trường ĐH 
Công nghệ Thông tin và Truyền 
thông Việt-Hàn (VKU) vừa tổ 
chức thành công Hội thảo Nhà 
trường và Doanh nghiệp với sự 
tham dự của 100 đại biểu đến từ 
40 doanh nghiệp... Xem tại đây 
 
Tham dự sự kiện có TS.Nguyễn 
Quang Thanh, Giám đốc Sở Thông 

tin và Truyền thông thành phố Đà 

Nẵng, PGS. TS. Huỳnh Công Pháp, 

Quyền Hiệu trưởng Nhà trường 

cùng đại diện lãnh đạo, giảng viên 

các phòng, khoa và sinh viên của 

Nhà trường.  
Tại hội thảo, PGS.TS. Huỳnh Công 

Pháp-Q.Hiệu trưởng VKU trân trọng 

chào mừng và cám ơn sự hiện diện của 

cộng đồng doanh nghiệp cũng như ý 

nghĩa của sự kiện góp phần vun đắp, 

phát triển mối quan hệ Nhà trường vả 

Doanh nghiệp. PGS.TS. Huỳnh Công 

Pháp khẳng định những yêu cầu khách 

quan cần thiết tiếp tục tăng cường gắn 

kết “ba nhà” (Nhà nước-Nhà trường-

Nhà doanh nghiệp) nhằm cung cấp 

nguồn nhân lực chất lượng cao cho thị 

 

 

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật-
ĐHĐN phối hợp Trường ĐH Bách khoa 
Hà Nội tổ chức Hội thảo"Đào tạo ngành 
Công nghệ Giáo dục-Cơ hội thách thức" 

 

 

Ngày 22/7/2020, Hội thảo diễn ra dưới sự 
chủ trì của PGS.TS. Phan Cao Thọ-Hiệu 
trưởng  Trường  ĐHSP Kỹ thuật - ĐHĐN ,  
PGS.TS.Thái Thế Hùng-Viện trưởng Viện 

SPKT-Trường ĐHBKHà Nội...Xem tại đây 

 

Trường Đại học Sư phạm Kỹ 
thuật-ĐHĐN họp Hội đồng 

Khoa học và Đào tạo 
 
 

Ngày 17/7/2020, Hội đồng 
Khoa học và Đào tạo Trường 
ĐH Sư phạm Kỹ thuật-ĐHĐN 
đã họp dưới sự chủ trì của 
PGS.TS. Phan Cao Thọ-Hiệu 
trưởng đề xuất giải pháp nâng 
cao chất lượng đào tạo, nghiên 
cứu khoa học... Xem tại đây 
 
nghiên cứu khoa học của 
Trường Đại Học Sư phạm Kỹ 
thuật trong thời gian đến. 
ng đã nghe báo cáo kết quả các mặt công tác 
của Trường trong thời gian qua, cũng như 

những hạn chế cần sớm khắc phục về công tác 
đào tạo, đảm bảo chất lượng và hoạt động 
khoa học công nghệ. Hội đồng đánh giá cao 

việc Trường chủ động, tích cực trong triển khai 
công tác tuyển sinh năm 2020, công tác quản lý 
và tổ chức đào tạo đảm bảo kế hoạch năm học, 

hiệu quả các hoạt động khoa học công nghệ và 
hợp tác quốc tế được nâng cao với nhiều dự 
án quốc tế đang triển khai, công tác rà soát 

chương trình đào tạo, đảm bảo chất lượng 
được chú trọng triển khai đảm bảo lộ trình để 
tiến tới kiểm định trường và chương trình đào 

tạo.  

Tham dự có TS.Nguyễn Quang Thanh-Gi ám đốc Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Đà 
Nẵng. Các đại biểu đã thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến nhằm tăng cường phát triển hợp tác Nhà 
trường-Doanh nghiệp, qua đó góp phần nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học, 
phát huy tiềm năng, thế mạnh của mỗi bên, đem lại nhiều giá trị, cơ hội cho SV trong lĩnh vực 
CNTT&TT. Đại diện lãnh đạo 11 doanh nghiệp đã ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) với 
VKU theo đó định hướng và cụ thể hoá nội dung phối hợp trong thời gian đến. Thành công của 
Hội thảo thể hiện sự năng động, nhạy bén của Nhà trường trong kỷ nguyên số 4.0...Xem tại đây 
 
bối cảnh hội nhập, toàn cầu hoá với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, qua đó góp phần nâng cao 

14 

http://udn.vn/tin-tuc/tin-tuc-su-kien/chi-tiet/truong-dai-hoc-cong-nghe-thong-tin-va-truyen-thong-viet-han-dai-hoc-da-nang-to-chuc-thanh-cong-hoi-thao-nha-truong-va-doanh-nghiep
http://ute.udn.vn/TinTuc/2326/1/Truong-Dai-hoc-Su-pham-Ky-thuat-phoi-hop-voi-Vien-Su-pham-Ky-thuat--Truong-Dai-hoc-Bach-khoa-Ha-Noi-to-chuc-Hoi-thao-Dao-tao-nganh-Cong-nghe-Giao-duc--Nhung-co-hoi-va-thach-thuc.aspx
http://ute.udn.vn/TinTuc/2323/1/Truong-Dai-hoc-Su-Pham-Ky-thuat--Dai-hoc-Da-Nang-hop-Hoi-dong-Khoa-hoc-va-dao-tao-.aspx
http://udn.vn/tin-tuc/tin-tuc-su-kien/chi-tiet/truong-dai-hoc-cong-nghe-thong-tin-va-truyen-thong-viet-han-dai-hoc-da-nang-to-chuc-thanh-cong-hoi-thao-nha-truong-va-doanh-nghiep
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Phân hiệu ĐHĐN tại Kontum: Học từ trải 
nghiệm để phát triển năng lực SV theo 

định hướng ứng dụng nghề nghiệp 
 

Phân hiệu ĐHĐN tại Kontum vừa tổng 
kết đợt kiến tập cho 120 SV Khóa K12, 
Khoa Kinh tế với sự tham gia của các 
giảng viên, cán bộ hướng dẫn. Đây là 
một trong những giải pháp nâng cao chất 
lượng đào tạo theo định hướng ứng 
dụng nghề nghiệp cho SV...Xem tại đây 
 
 mà UD - CK hướng đến nhằm giúp SV 

(ngay từ năm thứ 2) đã có cơ hội được tiếp 

cận, trải nghiệm thực tế tại các doanh 

nghiệp.  

SV UD-CK được kiến tập ngay từ năm thứ 2 

tại các doanh nghiệp (trong khoảng thời gian 

02 tuần) nhằm sớm làm quen với môi trường 

thực tế của các cơ quan, doanh nghiệp. 

Qua đợt kiến tập, SV được sớm tiếp cận, tìm 

hiểu tổ chức, hoạt động của các doanh nghiệp 

(do chính SV chủ động tìm kiếm, đề xuất và 

được Khoa và UD-CK chấp thuận, hỗ trợ liên 

hệ). 

 

 
 

Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt-Anh, ĐHĐN  
tổ chức Cuộc thi Sáng tạo công nghệ cho  

học sinh THPT «U-Invent năm 2020» 
 

Sáng ngày 19/7/2020, Viện Nghiên cứu và 
Đào tạo Việt-Anh (VN-UK)-ĐHĐN vừa tổ chức 
thành công Chung kết Cuộc thi Sáng tạo công 
nghệ dành cho học sinh THPT «U-Invent năm 
2020». Với chủ đề “Sáng tạo công nghệ vì môi 
trường”, Cuộc thi nhằm khuyến khích, tạo cơ 
hội cho học sinh các trường THPT Đà Nẵng 
sáng tạo, nghiên cứu khoa học...Xem tại đây 
 
 vận dụng kiến thức, kỹ năng để giải quyết 
những vấn đề thực tiễn về môi trường. 

Với chủ đề “Sáng tạo công nghệ vì môi trường”, 06 

dự án xuất sắc của các đội học sinh THPT tham dự 

Vòng Chung kết đã thể hiện ý tưởng, giải pháp công 

nghệ sáng tạo, hữu ích, thiết thực góp phần bảo vệ 

môi trường như: Gsort-Hệ thống phân loại rác thải tự 

động, Wapitem-Hệ thống lọc nước thải sinh hoạt bằng 

rau muống, Green Project 2.0-Sử dụng vi tảo để lọc 

nước, Leafy - Ứng dụng hỗ trợ hoạt động bảo vệ môi 

trường, Màng bọc thực phẩm sinh học thân thiện với 

môi trường, Thiết bị cảm biến đèn pha thông minh. 
 

 

Trung tâm Đào tạo thường xuyên trao 
Bằng tốt nghiệp ĐH Khóa 25 ngành Ngôn 
ngữ Anh, ngành Luật đào tạo tại Đà Nẵng 

 

Ngày 11/7/2020, Trung tâm Đào tạo thường 
xuyên ĐHĐN long trọng tổ chức Lễ Tổng kết, 
trao bằng tốt nghiệp ĐH (trực tuyến) cho 35 
học viên (AV25.1B2, LH25.1B2 ngành Ngôn 
ngữ Anh và Luật tại Đà Nẵng... Xem tại đây 
 
Giám đốc Đại học Đà Nẵng đã nồng nhiệt 
chúc mừng và biểu dương tinh thần tự học hỏi, tự 

nghiên cứu và vượt khó của các tân cử nhân để nhận 
được tấm bằng cử nhân của Đại học Đà Nẵng cấp - 
một trong những đại học trọng điểm quốc gia. PGS.TS. 
Lê Thành Bắc mong muốn các tân cử nhân thường 
xuyên áp dụng, vận dụng những kiến thức đã tích lũy 
được, các mối quan hệ thầy trò, đồng nghiệp,…vào 
thực tiễn công tác, đồng thời cập nhật các thông tin 
chuyên ngành mới để làm phong phú hơn vốn tri thức 
của mỗi cá nhân. Đại diện Đại học Đà Nẵng cũng chân 
thành cám ơn các tân cử nhân đã lựa chọn Đại học Đà 
Nẵng để hoàn thành khóa học và mong muốn các tân 
cử nhân là cầu nối để đồng nghiệp, người thân,… tiếp 
tục đồng hành cùng Đại học Đà Nẵng trong tương lai. 
 

 
 

Trung tâm Kiểm định chất lượng  
giáo dục ĐHĐN khảo sát sơ bộ tại 

Trường ĐH Thể dục thể thao Đà Nẵng 
 

Sáng ngày 30/9/2020, tại Hội trường số 
1, Trường ĐH Thể dục thể thao Đà Nẵng 
đã khai mạc đợt khảo sát sơ bộ phục vụ 
Đánh giá ngoài. Tham dự đoàn ĐGN có 
GS.TS. Trần Văn Nam-Trưởng đoàn, 
PGS.TS. Võ Văn Minh-UV... Xem tại đây 
 
, ThS. Nguyễn Thị Hương Trà – Giám 
sát; về phía Trường Đại học Thể dục thể thao 
Đà Nẵng có PGS.TS. Phan Thanh Hài – Bí thư 
Đảng ủy – Hiệu trưởng, TS. Võ Văn Vũ – Phó 
Bí thư Đảng ủy – Phó Hiệu trưởng; PGS.TS. 
Trần Duy Hòa – Phó Hiệu trưởng; Trưởng các 
đơn vị trực thuộc; Hội đồng Tự đánh giá. Mục 
đích chính của kiểm định chất lượng giáo 
dục là nhằm đảm bảo đạt được những chuẩn 
mực nhất định trong đào tạo và không ngừng 
cải tiến, nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng 
yêu cầu của người sử dụng nguồn nhân lực và 
đảm bảo quyền lợi cho người học. Với Trường 

 

Pearson VUE công bố uỷ quyền Trung tâm 
Phát triển Phần mềm ĐHĐN được tổ chức 

khảo thí, cấp Chứng chỉ Quốc tế tại Đà Nẵng 
 
 

Ngày 10/9/2020, Pearson VUE vừa chính thức 
công bố Trung tâm Phát triển Phần mềm ĐHĐN 
(SDC) là đối tác tổ chức thi (trực tuyến), cấp 
Chứng chỉ Quốc tế nhiều lĩnh vực, ngành nghề 
(Test Site ID #85559) ngay tại ĐHĐN với vai trò 
là đối tác toàn cầu khảo thí quốc tế...Xem tại đây  
 
Uỷ quyền Pearson VUE (Pearson VUE 
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http://udn.vn/tin-tuc/tin-tuc-su-kien/chi-tiet/phan-hieu-dai-hoc-da-nang-tai-kontum-hoc-tu-trai-nghiem-thuc-te-de-phat-trien-nang-luc-sinh-vien-theo-dinh-huong-ung-dung-nghe-nghiep
http://udn.vn/tin-tuc/tin-tuc-su-kien/chi-tiet/vien-nghien-cuu-va-dao-tao-viet-anh-dai-hoc-da-nang-to-chuc-cuoc-thi-sang-tao-cong-nghe-cho-hoc-sinh-trung-hoc-pho-thong-u-invent-nam-2020
http://cce.udn.vn/trang-chu/tin-tuc/tin-cce/tong-ket-trao-bang-tot-nghiep-dai-hoc-khoa-25-nganh-ngon-ngu-anh-nganh-luat-dao-tao-theo-phuong-thuc-truc-tuyen-tai-da-nang
http://cea.udn.vn/Detail.aspx?id=241
http://udn.vn/tin-tuc/chi-tiet/pearson-vue-cong-bo-uy-quyen-trung-tam-phat-trien-phan-mem-dai-hoc-da-nang-duoc-to-chuc-khao-thi-cap-chung-chi-quoc-te-nhieu-linh-vuc-ngay-tai-da-nang
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Trong giai đoạn phải thực hiện giãn cách xã hội để phòng chống Covid-19 tại thành phố Đà Nẵng, 
các tổ chức đoàn thể (Đoàn Thanh niên, Hội SV, Công đoàn) các trường ĐH thành viên, đơn vị 
trực thuộc ĐHĐN đã cùng các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đã ủng hộ, đồng hành giúp SV 
ĐHĐN vượt qua khó khăn bằng những phần quà, nhu yếu phẩm thiết thực, ý nghĩa...Xem tại đây 

http://udn.vn/tin-tuc/chi-tiet/cac-truong-dai-hoc-thanh-vien-cua-dai-hoc-da-nang-ho-tro-sinh-vien-chiu-anh-huong-dich-covid-19-trong-nam-hoc-moi


 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Tin các cơ sở giáo dục đại học thành viên  
 

     (Trang 09-13) 
      

 

Copy Rights Trung tâm Thông tin-Học liệu và Truyền thông ĐHĐN 

Chào năm học mới 2020-2021 ! 


