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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG 

______________________ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
_____________________________________________________________________ 

Số:              /ĐHĐN-VP 
V/v: Báo cáo tổng kết việc thực hiện  

Chỉ thị số 296/CT-TTg của Thủ tướng  
Chính phủ về đổi mới quản lý đại học  

giai đoạn 2010-2012 

Đà Nẵng, ngày  14  tháng  9  năm 2012 

 

Kính gửi: Bộ Giáo dục và Đào tạo 
 
Thực hiện công văn số số 5013/BGDĐT-GDĐH ngày 03/8/2012 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo (Bộ GD&ĐT) về việc tổng kết thực hiện Chỉ thị số 296/CT-TTg của Thủ tướng 
Chính phủ về đổi mới quản lý đại học giai đoạn 2010-2012, Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) xin 
được báo cáo như sau:  

 Giới thiệu chung:  
ĐHĐN được thành lập theo Nghị định số 32/CP ngày 04/4/1994 của Chính phủ. Sau 

hơn 15 năm xây dựng và phát triển, hiện nay ĐHĐN gồm có:  
- 08 trường, đơn vị thành viên: Trường ĐH Bách khoa, Trường ĐH Kinh tế, Trường 

ĐH Sư phạm, Trường ĐH Ngoại ngữ, Trường CĐ Công nghệ, Trường CĐ Công nghệ thông 
tin, Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum và Khoa Y Dược trực thuộc; 

- 26 viện, trung tâm đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ; 
- 1412 giảng viên/2076 cán bộ viên chức (CBVC); trong đó có 52 giáo sư và phó giáo 

sư, 198 tiến sĩ khoa học và tiến sĩ, 810 thạc sĩ và hơn 300 giảng viên đang được đào tạo tiến sĩ, 
thạc sĩ, chủ yếu ở nước ngoài.  
1.  Những kết quả đạt được về đổi mới quản lý giáo dục đại học tại ĐHĐN giai đoạn 
2010-2012: 

1.1. Tổ chức Hội thảo quán triệt, thực hiện Chỉ thị 296/CT-TTg.  
Theo những nội dung yêu cầu tại công văn số 1242/BGDĐT-VP của Bộ GD&ĐT về 

việc hướng dẫn tổ chức thảo luận, quán triệt Chỉ thị 296/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ 
và Nghị quyết 05 của Ban Cán sự Đảng Bộ GD&ĐT, ĐHĐN đã tổ chức Hội thảo quán triệt, 
thực hiện Chỉ thị 296/CT-TTg ngày 27/02/2010 của Thủ tướng Chính phủ về đổi mới quản 
lý giáo dục đại học giai đoạn 2010–2012 theo hai cấp: cấp trường thành viên và cấp đại học 
vùng.  

Tại hội thảo cấp đại học vùng ngày 28/4/2010, ĐHĐN đã cam kết thực hiện 11 điểm 
về đổi mới quản lý giáo dục đại học giai đoạn 2010 – 2012 (đã báo cáo Bộ GD&ĐT tại công 
văn số 1677/ĐHĐN-VP ngày 04/5/2010). 

Dựa trên các kết luận chỉ đạo của hội thảo, quán triệt sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng 
của công tác đổi mới quản lý giáo dục, trên cơ sở chiến lược phát triển ĐHĐN giai đoạn 
2010-2015 và tầm nhìn đến 2020 đã được hoạch định, từng trường, đơn vị thành viên đã xây 
dựng Chương trình hành động về đổi mới quản lý giáo dục đại học giai đoạn 2010-2012 
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nhằm chuyên nghiệp hoá đội ngũ giảng viên và các nhà quản lý; cải tiến nâng cao hiệu quả 
công tác quản lý đào tạo, thường xuyên cập nhật và đổi mới chương trình, nội dung và 
phương pháp dạy-học; cải tiến và đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, thường xuyên 
tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học; xây dựng 
mối quan hệ chặt chẽ giữa nhà trường với các cơ sở doanh nghiệp nhằm giải quyết tối ưu bài 
toán quy mô và chất lượng đào tạo; từng bước rút giảm tỷ lệ giảng viên trên sinh viên để đạt 
chuẩn 1/20 vào năm 2015,... 

Cuộc vận động về đổi mới quản lý giáo dục đại học giai đoạn 2010-2012 được triển 
khai sâu rộng trong toàn ĐHĐN đã thực sự tạo ra một bước chuyển biến lớn trong tư tưởng, 
ý thức trách nhiệm của cán bộ, viên chức và sinh viên của nhà trường. Mỗi cán bộ, viên chức 
thấy rõ trách nhiệm của mình trong việc thực thi nhiệm vụ, tất cả vì sự lớn mạnh của ĐHĐN 
và các trường thành viên. Đối với sinh viên, các buổi trao đổi, thảo luận Chương trình hành 
động được lồng ghép vào các buổi sinh hoạt lớp, hoạt động của Đoàn Thanh niên nên nội 
dung dễ dàng đến được từng sinh viên. 

1.2. Xây dựng và công bố chuẩn đầu ra ngành đào tạo: 
ĐHĐN đã  xác lập chuẩn đầu ra sinh viên từ khóa 2010 trở đi theo 9 tiêu chí: đạo 

đức, trình độ tư duy, năng lực chuyên môn, khả năng làm việc theo nhóm, năng lực chỉ huy, 
lãnh đạo, khả năng giao tiếp bằng ngoại ngữ, khả năng ứng xử, tự học tập nghiên cứu phát 
triển, tổ chức cuộc sống và thích nghi với môi trường công tác.  

Thực hiện chỉ đạo của ĐHĐN, trong những năm 2010 - 2012, các trường thành viên 
đã tập trung xây dựng và lần lượt công bố chuẩn đầu ra cho từng ngành, chuyên ngành đào 
tạo. Cụ thể: Trường ĐH Sư phạm và Trường CĐ Công nghệ thông tin công bố chuẩn đầu ra 
trong năm 2010. Năm 2011, Trường ĐH Kinh tế, Trường ĐH Ngoại ngữ công bố chuẩn đầu 
ra. Trường CĐ Công nghệ triển khai xây dựng chuẩn đầu ra cho từng ngành đối với bậc cao 
đẳng từ cấp bộ môn và phổ biến rộng rãi trong tập thể CBVC nhà trường và đến năm 2012 
thì trường đã công bố chuẩn đầu ra. 

Trước đó, Trường ĐH Bách khoa đã công bố chuẩn đầu ra từ năm 2009 và ma trận 
quan hệ giữa từng học phần đối với chuẩn đầu ra, với cơ hội việc làm. Hiện nay, cùng với 
việc bồi dưỡng giảng viên tại Arizona State University, USA, các giảng viên Trường ĐH 
Bách khoa đã và đang điều chỉnh, bổ sung về chuẩn đầu ra từng học phần phù hợp với chuẩn 
đầu ra của ngành. 

Chuẩn đầu ra của từng ngành, chuyên ngành đều được công khai trên trang web của 
ĐHĐN và các trường thành viên, trong sổ tay sinh viên. Chính điều này giúp cho các khoa, 
ngành thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm đối với sinh viên, xã hội. 

Các chuẩn đầu ra trên đây được gộp thành 04 nhóm tiêu chí: đạo đức, tác phong; trình 
độ chuyên môn; kỹ năng sống, hội nhập; năng lực tư duy và tiềm năng phát triển. Các 
trường, đơn vị thành viên của ĐHĐN dựa vào 4 nhóm tiêu chí này để phân loại sinh viên tốt 
nghiệp theo tổng số điểm 100. Các tài liệu công khai trên đây đã được thông báo đầy đủ trên 
trang thông tin điện tử của ĐHĐN www.udn.vn và niêm yết tại văn phòng các khoa, thư 
viện thuộc các trường thành viên, đơn vị trực thuộc và Trung tâm Thông tin - Học liệu 
ĐHĐN từ ngày 15/9/2009. (Xem: Phụ lục CÔNG KHAI CHUẨN ĐẦU RA trên trang thông 
tin điện tử của ĐHĐN www.udn.vn và của các trường thành viên).  
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Bên cạnh đó, các trường thành viên (tham gia kiểm định chất lượng giáo dục) cũng đã 
công khai kết luận kiểm định trường đại học của Hội đồng Kiểm định Chất lượng giáo dục, 
công khai về thông tin cấp phát văn bằng tốt nghiệp của trường mình,...  

Các công khai trên là nguồn thông tin đáng tin cậy cho thí sinh và các bậc phụ huynh 
trước khi quyết định đăng ký dự tuyển, theo học; đồng thời cũng là cơ sở để các nhà tuyển 
dụng biết rõ hơn về chất lượng nguồn lực tuyển dụng. 

1.3. Tổ chức rà soát, bổ sung các chỉ số trong chiến lược phát triển trường giai 
đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2020  

Là một Đại học vùng trọng điểm Quốc gia, đa ngành, đa cấp, ĐHĐN đóng vai trò 
trọng yếu trong đào tạo đội ngũ nhân lực và nghiên cứu khoa học phục vụ cho sự nghiệp 
phát triển kinh tế - xã hội ở khu vực Miền Trung - Tây Nguyên nói riêng và cho cả nước nói 
chung với sứ mạng đào tạo nguồn nhân lực ưu tú đa ngành hết lòng vì Tổ quốc Việt Nam xã 
hội chủ nghĩa, có trình độ chuyên môn cao và tư duy hiện đại, cống hiến trí tuệ cho sự phát 
triển của đất nước và nhân loại. Mục tiêu lâu dài là phát triển ĐHĐN thành đại học đẳng 
cấp quốc tế, có uy tín và chất lượng được thế giới thừa nhận. 

Để đạt được mục tiêu lâu dài nêu trên, trong những năm tới đây ĐHĐN chủ trương 
một mặt, tiếp tục nâng cao chất lượng việc đào tạo nhân lực nghề nghiệp đại trà như hiện 
nay và mặt khác, phát triển một số bộ phận đào tạo nâng cao theo chuẩn quốc tế ở một số 
ngành nghề mà xã hội có yêu cầu và điều kiện nhà trường cho phép. Vì vậy, trong những 
năm sắp tới, ĐHĐN chủ trương giữ ổn định quy mô và nâng cao chất lượng bậc đại học, 
phát triển quy mô bậc sau đại học kết hợp với nghiên cứu khoa học, kiểm định chất lượng 
các chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn Việt Nam và quốc tế, từng bước thực hiện liên 
thông chương trình đào tạo với các trường đại học có uy tín trên thế giới.  

ĐHĐN phấn đấu từ nay đến năm 2020 sẽ tách dần ra khỏi hệ thống các trường đào 
tạo nghề nghiệp đại trà để hướng tới đào tạo đội ngũ nhân lực tinh hoa, có trình độ và chất 
lượng cao, có tính cạnh tranh cao trên thị trường lao động thế giới. Các mục tiêu cụ thể của 
ĐHĐN trong 10 năm tới được thể hiện trong chiến lược phát triển của nhà trường thông qua 
tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ ĐHĐN nhiệm kỳ 2010-2015 như sau:  

Năm 2011: Củng cố và phát triển các hạt nhân giảng dạy-nghiên cứu. Trong bối cảnh 
nguồn lực đầu tư còn hạn chế, sẽ chọn ra những ngành nghề có điều kiện con người và cơ sở 
vật chất để phát triển trước. Song song với việc phát triển nghiên cứu khoa học, tổ chức lại 
việc phân luồng chương trình đào sau đại học theo hướng nghiên cứu và hướng nghề nghiệp.  

Năm  2012: Phân tầng đào tạo đại học và phát triển các trường thành viên theo định 
hướng nghiên cứu. Với kinh nghiệm phát triển các nhóm giảng dạy-nghiên cứu và các 
chương trình tiên tiến, chương trình chất lượng cao hiện nay, chương trình đào tạo của các 
trường thành viên trong ĐHĐN sẽ được phân chia dần thành hai hướng: đào tạo tinh hoa và 
đào tạo nghề nghiệp phổ cập.  

Năm 2015: ĐHĐN có 20% chương trình đào tạo đại học tinh hoa và 25% chương 
trình sau đại học theo hướng nghiên cứu. Số lượng sinh viên tinh hoa và số lượng học viên 
hướng nghiên cứu ngày càng tăng trong những năm tiếp theo. 

Năm 2020: 100% các chương trình đào tạo tinh hoa và nghiên cứu được kiểm định 
chất lượng bởi các tổ chức quốc tế (như ABET của Mỹ, CTI của Pháp,…). Mở các chương 
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trình dạy trực tiếp bằng tiếng nước ngoài song song với các chương trình dạy bằng tiếng 
Việt, đặc biệt các chương trình sau đại học. Sinh viên các chương trình được kiểm định có 
bằng tốt nghiệp được các trường đại học quốc tế công nhận. Các công trình nghiên cứu khoa 
học của ĐHĐN hướng dần sang các lĩnh vực lớn của thế giới để tiếp tục thực hiện mục tiêu 
Đại học nghiên cứu của mình. 

1.4. Xây dựng cam kết đảm bảo chất lượng đào tạo và hợp tác với doanh nghiệp  
ĐHĐN đã thực hiện quy chế ba công khai đối với các cơ sở giáo dục đại học theo quy 

định tại Thông tư 09/2009/TT-BGDĐT. Đó là công khai cam kết chất lượng giáo dục và 
chất lượng thực tế; công khai các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục (đội ngũ kèm theo 
lý lịch khoa học, cơ sở vật chất); công khai thu - chi tài chính. Đồng thời ĐHĐN đã  xác lập 
chuẩn đầu ra sinh viên từ khóa 2010 trở đi theo 9 tiêu chí đã nói ở trên.  

Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác kiểm định chất lượng giáo dục đối với việc 
nâng cao chất lượng đào tạo, ĐHĐN đã bước đầu tiến hành việc xây dựng cơ sở dữ liệu. 
Trong giai đoạn đầu, việc thu thập và xây dựng cơ sở dữ liệu được tập trung vào một số 
chuyên ngành và các trường thành viên tham gia Chương trình TRIG, cụ thể là Khoa Xây 
dựng dân dụng và công nghiệp, Khoa Xây dựng thuỷ lợi - thuỷ điện, Khoa Xây dựng cầu 
đường (Trường ĐH Bách khoa); Khoa Quản trị kinh doanh, Khoa Kế toán (Trường ĐH Kinh 
tế), Khoa Tiếng Anh chuyên ngành (Trường ĐH Ngoại Ngữ). Cơ sở dữ liệu cho toàn ĐHĐN 
sẽ được tiếp tục và hoàn chỉnh trong năm học 2012-2013 và sẽ được duy trì và cập nhật 
thường xuyên theo từng năm học.  

Ngoài ra, ĐHĐN đã thực hiện việc đánh giá khóa học đối với các lớp tốt nghiệp thuộc 
hệ chính quy, liên thông và vừa làm vừa học vừa tốt nghiệp; thực hiện việc lấy ý kiến phản hồi 
của sinh viên sau 01 năm tốt nghiệp đối với SV các khóa tốt nghiệp 2010, 2011. 

Tổ chức bồi dưỡng phương pháp giảng dạy và đánh giá cho cán bộ, giảng viên, đặc 
biệt là phương pháp đánh giá học phần và phương pháp xây dựng câu hỏi trắc nghiệm khách 
quan. Đến nay, nhiều bộ môn đã hoàn thiện việc xây dựng ngân hàng đề thi trắc nghiệm 
khách quan và trắc nghiệm tự luận, và theo đó công tác đánh giá kết quả học tập của sinh 
viên đã có nhiều thay đổi tích cực. Bên cạnh đó, nhằm góp phần nâng cao chất lượng đào 
tạo, các trường thành viên còn tổ chức các hội nghị về đào tạo tín chỉ, công tác giáo viên chủ 
nhiệm, việc đổi mới phương pháp giảng dạy trong đào tạo tín chỉ, ...  

Tổ chức thu thập thông tin phản hồi về chất lượng dạy và học qua các kênh khác 
nhau: Sử dụng hộp thư điện tử, phản hồi qua ban thanh tra nhân dân và bảng câu hỏi trực 
tiếp đến từng sinh viên đánh giá học phần giảng dạy của giảng viên. Năm học 2011 -2012, 
các trường đã lấy ý kiến phản hồi của sinh viên về các học phần và kịp thời gửi đến các 
giảng viên nhằm điều chỉnh hoạt động giảng dạy, nâng cao chất lượng dạy và học. 

Tham gia đánh giá hoạt động giảng dạy của các giảng viên của trường trong khuôn 
khổ dự án HEEAP (hợp tác với USAID, Intel, ASU, PSU, các đại học Việt Nam). 

Tham gia công tác đánh giá giảng viên của nhà trường tham gia tập huấn về phương 
pháp giảng dạy tích cực và chuẩn đánh giá ABET do Giáo sư của Đại học Arizona, Hoa Kỳ 
trực tiếp giảng dạy. 

Bên cạnh đó, Quy chế tổ chức và triển khai các chương trình liên kết đào tạo với các 
đối tác nước ngoài cũng đã được xây dựng. ĐHĐN thực hiện rà soát các thủ tục và văn bản 
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pháp lý cũng như quá trình thực hiện các đề án và chương trình liên kết quốc tế để ban hành 
các quyết định phù hợp đối với từng chương trình nhằm đảm bảo các chương trình liên kết 
quốc tế tại ĐHĐN được tổ chức và triển khai đúng quy định chung. 

Những năm qua, các trường đã tiến hành nhiều cuộc khảo sát thực trạng việc làm của 
sinh viên, thu thập ý kiến của nhà tuyển dụng, qua đó nhằm đánh giá tính phù hợp của 
chương trình đào tạo với nhu cầu của thị trường lao động, nắm bắt nhu cầu đào tạo xã hội và 
thiết kế chương trình đào tạo cho phù hợp.  

Trong năm qua, ĐHĐN đã phối hợp với các đơn vị tổ chức một số hội nghị quốc tế về 
đánh giá dự án và đảm bảo chất lượng, như: Hội thảo về đảm bảo chất lượng (phối hợp với ĐH 
Queensland), Hội thảo đánh giá dự án (phối hợp vỡi với các trường đại học Tuku, SAMK - 
Phần Lan); Hội thảo đảm bảo chất lượng (phối hợp với ĐH Eastern, Hoa Kỳ). 

Ngoài ra, các hoạt động đánh giá cũng được tổ chức định kỳ nhằm tạo văn hoá chất 
lượng trong toàn ĐHĐN: Khảo sát sinh viên tốt nghiệp, đánh giá hoạt động giảng dạy, lấy ý 
kiến doanh nghiệp, lấy ý kiến cựu sinh viên,… 

Trường ĐH Bách khoa - ĐHĐN là một trong 20 trường đại học đầu tiên tham gia kiểm 
định chất lượng theo bộ tiêu chuẩn kiểm định chất lượng của Bộ GD&ĐT. Trong đợt tự 
nguyện tham gia đánh giá ngoài vào tháng 10/2006, trường được Hội đồng Quốc gia công nhận 
là trường đạt chất lượng giáo dục. Theo chân Trường ĐH Bách khoa, Trường ĐH Kinh tế và 
các trường thành viên khác thuộc ĐHĐN tiếp tục tham gia kiểm định chất lượng giáo dục. Đến 
nay công tác đảm bảo chất lượng giáo dục tại ĐHĐN ngày càng được hoàn thiện nâng cao.  

Trường ĐH Bách khoa đã tích cực tham gia đợt đánh giá CTI - kiểm định các chương 
trình đào tạo Kỹ sư chất lượng cao Việt – Pháp (PFIEV) và đã được Hội đồng CTI tái công 
nhận văn bằng của chương trình giai đoạn 2010-2016. Kết quả kiểm định này là điều kiện 
thuận lợi để giới thiệu hình ảnh của ĐHĐN với các nước trên thế giới. Ngoài ra, trong năm 
2010, trường cũng đã tích cực triển khai kiểm định chương trình Sư phạm Kỹ thuật theo bộ 
tiêu chuẩn về kiểm định chương trình đào tạo giáo viên trung cấp chuyên nghiệp (TCCN); tổ 
chức lấy ý kiến các chuyên gia về nội dung của các tiêu chí đánh giá; góp ý cho Cục Khảo thí 
và Kiểm định chất lượng về các tiêu chuẩn và tiêu chí kiểm định chương trình đào tạo giáo 
viên TCCN. Hiện nay trường cũng đang biên soạn hoàn chỉnh bộ tiêu chí đánh giá chương 
trình và các biểu mẫu báo cáo, để các khoa góp ý và thực hiện đánh giá thử nghiệm.  

Về hợp tác với doanh nghiệp, Trường ĐH Bách khoa đã phối hợp với các doanh 
nghiệp, nhà tuyển dụng trong và ngoài nước tổ chức các ngày hội việc làm và tuyển dụng 
sinh viên, nhờ đó số lượng sinh viên có việc làm sau tốt nghiệp của nhà trường ngày càng 
tăng; đồng thời tổ chức các hội thảo giữa nhà trường với doanh nghiệp, với các Trung tâm 
giáo dục thường xuyên các tỉnh, qua đó, nhà trường lắng nghe các kiến nghị của các đơn vị 
nhằm mục đích nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng được yêu cầu của địa phương và 
doanh nghiệp. Trường ĐH Ngoại ngữ xây dựng kế hoạch định kỳ thực hiện việc phỏng vấn 
và tuyển dụng SV tốt nghiệp ra trường; hoạt động này đã giúp cho các doanh nghiệp chọn 
được nguồn nhân lực chất lượng cao và ngược lại đây cũng là cơ sở để trường thể hiện uy tín 
chất lượng đào tạo của mình.  

Đào tạo theo địa chỉ là một trong những quan tâm của Trường ĐH Bách khoa nhằm 
tạo sự gắn bó mật thiết giữa nhà trường và doanh nghiệp. Nhà trường đã tổ chức hợp tác đào 
tạo với các doanh nghiệp như Ô tô Trường Hải, Tổng Công ty Điện lực Miền Trung, v.v... 
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về đào tạo đại học và sau đại học. Ngoài việc thực tập tại trường, sinh viên còn được thực 
tập trên các dây chuyền sản xuất hiện đại của doanh nghiệp. 

Đáp ứng nhu cầu lao động xã hội, Trường CĐ Công nghệ thường xuyên ký kết hợp 
đồng hợp tác đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực với các doanh nghiệp như Công ty Ô-tô 
Trường Hải, Công ty Viễn thông Viettel, Công ty Thiết bị Inax, Schlumberger (Đức), Công 
ty Cosevco, Công ty TNHH Hưng Nghiệp Đồng Nai (Đài Loan), Công ty Doosan (Hàn 
Quốc), Công ty Coca-Cola, Enclave (Mỹ), Shinko Techno, Takemoto Denki, Renesas, SDS 
(Nhật Bản)... Các cơ sở doanh nghiệp tiếp nhận HSSV đến thực tập và tiếp nhận về làm việc 
sau khi tốt nghiệp ra trường.   

1.5. Xây dựng và phát triển đội ngũ giảng viên  
Tính đến tháng 8/2012, số lượng đội ngũ cán bộ, giảng viên cơ hữu của ĐHĐN là 

2076 người, được thể hiện cụ thể như sau: 

TT 

Tổng số  
cán bộ, giảng viên cơ hữu 

  
  

Tổng 
số 

CBVC 

Tổng 
số 

GV 

Chức danh, trình độ chuyên môn 

GS PGS TSKH 
và TS 

Thạc 
sĩ 

Đại 
học 

Trình 
độ khác 

1. Trường Đại học Bách khoa 578 397 1 17 80 214 217 49 

2. Trường Đại học Kinh tế 297 219 1 7 41 126 107 15 

3. Trường Đại học Sư phạm 363 279 1 9 37 175 122 19 

4. Trường Đại học Ngoại ngữ 271 217 0 2 21 149 83 16 

5. Trường Cao đẳng Công nghệ 186 129 0 0 4 55 100 27 

6. Trường Cao đẳng CNTT 57 42 0 0 3 19 30 5 

7. Phân hiệu ĐHĐN tại KonTum 57 38 0 0 1 12 40 4 

8. Khoa Y Dược 14 11 0 0 0 3 9 2 

9. Cơ quan ĐHĐN 249 80 0 14 21 57 134 23 

Đại học Đà Nẵng 
Tổng số 2076 1412 3 49 146 810 857 211 

Nữ 1012 635 0 5 44 394 471 98 

- Giảng viên có trình độ sau đại học:  71,4% 
- Giảng viên có trình độ Tiến sĩ:   14,0%, tuy nhiên có nhiều chuyên ngành tỉ 

lệ tiến sĩ khá cao, và cá biệt có ngành 100% là tiến sĩ (Hóa Dầu) 
Công tác chuyên nghiệp hoá đội ngũ quản lý được ĐHĐN đặc biệt chú trọng. Cán bộ 

quản lý phải có kiến thức về quản trị đại học hiện đại, có tầm nhìn xa, nắm bắt được xu thế 
phát triển các lĩnh vực khoa học–công nghệ và quản lý trên thế giới để xác định mục tiêu 
chiến lược phát triển nhà trường; có bản lĩnh, sự tự tin, có tinh thần đổi mới, chủ động trong 
điều hành đơn vị của mình để đạt hiệu quả sử dụng nguồn lực cao nhất; có tính nhân văn sâu 
sắc, là hạt nhân đoàn kết nội bộ, vừa biết chăm lo đời sống cán bộ công chức vừa giỏi thuyết 
phục cán bộ công chức thực hiện công cuộc đổi mới giáo dục đại học; biết tạo lập quan hệ 
với địa phương và cộng đồng doanh nghiệp; là người quản lý giỏi đồng thời là nhà khoa học 
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tốt, kịp thời nắm bắt những khó khăn, vướng mắc và tìm cách tháo gỡ, đồng thời tổ chức, 
gây dựng phong trào nghiên cứu khoa học tại đơn vị.  

Mặt khác, đội ngũ cán bộ quản lý đã không ngừng được củng cố, bổ sung đáp ứng 
được yêu cầu về quy mô quản lý đối với một đại học vùng trọng điểm. ĐHĐN đã thực hiện 
luân chuyển đội ngũ cán bộ quản lý lãnh đạo từ cơ quan về các Trường thành viên và ngược 
lại, để đảm bảo cho cán bộ vừa nắm được những vấn đề cụ thể của quản lý nhà trường vừa 
có tầm nhìn chung cho trong toàn ĐHĐN. Tăng cường việc quản lý giảng viên theo tình 
hình thực tế; giao cho Công đoàn phối hợp với chính quyền các cấp thường xuyên kiểm tra, 
giám sát tình hình giảng dạy và nghiên cứu của giảng viên. 

Việc xây dựng kế hoạch tăng cường đội ngũ, đặc biệt là lực lượng giảng viên trẻ để 
thay thế cán bộ lớn tuổi nghỉ hưu, từng bước rút giảm tỷ lệ SV/giảng viên được quan tâm chỉ 
đạo. Trong năm học vừa qua, ĐHĐN tổ chức tuyển dụng 179 viên chức (132 GV gồm 10 
TS. và 36 ThS, nhiều người tốt nghiệp tại các đại học danh tiếng ở nước ngoài). 

Bên cạnh việc tuyển dụng đội ngũ cán bộ giảng viên trẻ, có trình độ cao, ĐHĐN còn 
thường xuyên đầu tư trong việc bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho các GV trẻ nhằm nâng 
cao trình độ, rèn luyện kỹ năng đứng lớp, giới thiệu và bồi dưỡng phương pháp giảng dạy mới 
cho đội ngũ GV. Năm học 2011–2012, ĐHĐN đã mở 03 lớp bồi dưỡng Nghiệp vụ Sư phạm 
cho 148 GV tập sự, 01 lớp Triết học sau đại học cho 116 GV tập sự.  

Trong những năm qua, ĐHĐN tăng cường bồi dưỡng phương pháp dạy-học đại học, 
đào tạo ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh cho giảng viên, nhất là giảng viên trẻ. Xây dựng 
“Quỹ hỗ trợ cán bộ trẻ” nhằm hỗ trợ một phần cho cán bộ trẻ nâng cao năng lực chuyên 
môn, ngoại ngữ, tin học,... ĐHĐN chủ trương cho mời giảng viên tình nguyện từ các nước 
Anh, Mỹ, Úc, Nhật,... đến làm việc tại các trường, giúp giảng viên và sinh viên nâng cao 
trình độ ngoại ngữ. Các trường đã tổ chức thí điểm sinh viên đánh giá giảng viên thông qua 
đánh giá các học phần, đồng thời bồi dưỡng cho các nhóm sinh viên tự khảo sát lấy ý kiến 
của cộng đồng sinh viên trong trường về các hoạt động của nhà trường, trong đó đề cập đến 
hoạt động giảng dạy của thầy và hoạt động học tập, sinh hoạt của trò nhằm tăng cường vai 
trò trách nhiệm của sinh viên đối với sự phát triển của nhà trường. 

Song song với việc bồi dưỡng nghiệp vụ, ĐHĐN còn tạo điều kiện để CBVC đào tạo 
sau đại học. Chủ trương của ĐHĐN là GV được tuyển dụng phải cam kết đi đào tạo sau đại 
học tại các nước tiên tiến để tiếp cận với nền khoa học hiện đại. Năm học 2011–2012, 
ĐHĐN đã làm thủ tục cử 193 cán bộ đi đào tạo nước ngoài (trong đó có 59 cán bộ đi đào tạo 
dài hạn, 134 cán bộ đi công tác và thực tập ngắn hạn) và cử 29 cán bộ đi đào tạo trong nước. 
Nguồn kinh phí đi học nước ngoài gồm nguồn học bổng ngân sách nhà nước, nguồn học 
bổng từ dự án TRIG, học bổng thành phố, nguồn học bổng liên kết song phương giữa 
ĐHĐN và các trường ĐH nước ngoài, nguồn học bổng do cá nhân tự khai thác. Số lượng 
cán bộ được cử đi học sau đại học và bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ được thể hiện ở 
bảng sau: 

Hình thức đào tạo Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 Tổng số 

Tiến sĩ (nước ngoài) 30 38 23 91 

Tiến sĩ (trong nước) 10 12 9 31 
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Thạc sĩ (nước ngoài) 56 48 43 147 

Thạc sĩ (trong nước) 20 25 13 58 

Lý luận chính trị cao cấp 01 10 02 13 

Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng 
(đối tượng 2 và 3) 20 8 3 31 

Nghiệp vụ Sư phạm 150 150  300 

ĐHĐN xúc tiến hỗ trợ các thủ tục hưởng ưu đãi đối với các cán bộ giỏi, tốt nghiệp ở 
nước ngoài về như được mua đất giá ưu đãi hoặc thuê chung cư, căn hộ của thành phố, nên 
đã thu hút được nhiều tiến sĩ từ Pháp, Nga, Úc về công tác.  

Trong các đợt tuyển dụng vừa qua, ĐHĐN đã tuyển dụng được nhiều GV trẻ có trình 
độ cao, được đào tạo tại nước ngoài. Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất hiện nay là thu nhập của 
cán bộ giảng dạy trẻ còn thấp nên chưa thực sự thu hút được mạnh mẽ những tiến sĩ từ 
Vietnam Education Foundation (VEF), sinh viên xuất sắc từ các trường hàng đầu trên thế 
giới. Đây là vấn đề lớn, cần có sự đầu tư của Nhà nước để tăng cường nguồn lực tài chính, 
giúp các trường xây dựng đội ngũ đủ về lượng, vững về chất, hợp lý về cơ cấu nhằm nâng 
cao chất lượng đào tạo đại học theo yêu cầu ngày càng cao của xã hội. 

1.6. Công tác nghiên cứu khoa học 
Hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ luôn được xem là nhiệm vụ 

trọng tâm của cán bộ, giảng viên ĐHĐN.   
1.6.1. Trong giai đoạn 2010-2012, ĐHĐN đã thực hiện một số đổi mới việc quản lý 

khoa học công nghệ, cụ thể như sau: 
- Các trường thành viên cử 1 phó hiệu trưởng trực tiếp phụ trách mảng khoa học công 

nghệ của đơn vị mình; 
- Tuyển nhiều cán bộ, giảng viên trẻ tốt nghiệp đại học loại giỏi, xuất sắc, bổ sung đội 

ngũ, giảm dần tỉ lệ giảng viên/sinh viên, tạo điều kiện cho giảng viên dành nhiều thời gian 
nhiều hơn cho nghiên cứu khoa học. 

- Bên cạnh tính ứng dụng, các đề  tài khoa học công nghệ luôn luôn gắn liền với mục 
tiêu đào tạo cử nhân, kỹ sư, thạc sĩ và tiến sĩ, xem đó như là một tiêu chí lựa chọn và đánh 
giá  các đề tài nghiên cứu khoa học. 

- Lấy tiêu chí điểm công trình khoa học (theo quy định của Hội đồng chức danh giáo 
sư nhà nước) để tính điểm thi đua; CBGV nào đạt 1 điểm công trình (ít nhất có 2 bài báo 
đăng tạp chí) thì có thể đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua. Giảng viên nào không có 1 bài báo 
khoa học đăng ở tạp chí thì sẽ bị trừ 60 giờ dạy trong năm học. 

- Cải tiến quy trình gửi bài báo cho tạp chí KH&CN của ĐHĐN bằng phần mềm tiện 
ích. Phần mềm này đến nay đã phát huy được những ưu điểm như nhanh, chính xác, thuận 
lợi, được các nhà khoa học trong vào ngoài ĐHĐN hưởng ứng (Đến nay đã có 395 tác giả 
đăng nhập vào phần mềm trở thành cộng tác viên thường xuyên gửi bài và nhận phản biện 
của tạp chí, www.tapchikhcn.udn.vn).  
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- Mời các chuyên gia có uy tín của Vụ KHCNMTBộ GD&ĐT tập huấn cho CBGV  
ĐHĐN về quy trình đăng ký, viết thuyết minh đề tài KHCN cấp Bộ; kết quả là có 15 đề tài 
cấp Bộ trọng điểm: 7 đề tài (năm 2012) và 08 đề tài (2013), 1 đề tài nghị định thư, 1 đề tài 
độc lập cấp nhà nước (năm 2010). 

- Đẩy mạnh liên kết với các doanh nghiệp (như Công ty ô tô Trường Hải,...), các sở 
khoa học công nghệ Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Thừa Thiên-Huế, Quảng Trị, Kon Tum,… Kết 
quả là nhiều CBGV đã thực hiện các đề tài NCKH với các tỉnh, thành miền Trung - Tây 
Nguyên, kinh phí hàng trăm triệu đồng/đề tài. 

- Định kỳ tổ chức hội nghị nghiên cứu khoa học sinh viên với sự đầu tư thích đáng, 
năm lẻ ở các trường thành viên, năm chẵn tại ĐHĐN. Kết quả là năm 2010 và 2011, SV 
ĐHĐN đều giành được nhiều giải Nhất, Nhì và Ba và là đơn vị đông về số lượng SV đạt giải 
cao xét trên phạm vi toàn quốc. Hoạt động Robocon của sinh viên ĐHĐN cũng đã được 
khẳng định trên sân chơi toàn quốc, năm 2012 đạt giả Nhì quốc gia.  

- Xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu Lý lịch khoa học của CBVC ĐHĐN, công khai 
trên mạng ud.edu.vn; hiện nay có 697 người trong hệ thống quản lý này. 

- Nhằm tập hợp các nhà nghiên cứu của nhiều ngành, phát huy tối đa năng lực nghiên 
cứu của tập thể và cá nhân, những năm qua ĐHĐN chủ trương thành lập các nhóm giảng 
dạy–nghiên cứu (Teaching Research Teams - TRT). Cho tới nay, các nhóm TRT đã phát huy 
tác dụng mạnh mẽ trong nghiên cứu khoa học, nâng cao chất lượng đào tạo, đặc biệt đào tạo 
sau đại học. Các công trình nghiên cứu có giá trị, các bằng phát minh sáng chế được áp dụng 
trong công nghiệp, các đề tài khoa học, dự án hợp tác quốc tế của ĐHĐN cũng xuất phát từ 
các các nhóm TRT này. Chẳng hạn, năm 2010, nhóm nghiên cứu về Hóa tính toán và Công 
nghệ sinh học (Trường ĐH Bách khoa) đã nhận được 02 đề tài từ quỹ NAFOSTED. Hiện 
nay ĐHĐN đã xây dựng được 12 nhóm TRT, trong đó có 3 nhóm mới hình thành: Nghiên 
cứu giảng dạy công nghệ thông tin (ĐHBK), Tin học ứng dụng (ĐHSP) và Môi trường & 
Tài nguyên Sinh học (ĐHSP). Trên cơ sở kinh nghiệm của các nhóm giảng dạy–nghiên cứu 
đã được hình thành ở một số trường, trong giai đoạn tới ĐHĐN sẽ củng cố và tăng cường 
thêm các nhóm giảng dạy–nghiên cứu ở tất cả các trường thành viên cả về số lượng lẫn chất 
lượng; phát huy ưu thế trong việc đấu thầu các đề tài khoa học công nghệ của Bộ và các 
tỉnh/thành. 

- ĐHĐN một mặt đổi mới việc đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị đào tạo ở các 
trường, đơn vị thành viên theo yêu cầu của từng nhóm giảng dạy–nghiên cứu (TRT), mặt 
khác chủ trương thành lập Trung tâm Công nghệ cao ĐHĐN (TECHNOPOLE) – nơi ươm 
tạo công nghệ, phát triển những công trình nghiên cứu của cán bộ, giảng viên ĐHĐN để áp 
dụng trong thực tiễn. Trung tâm này sẽ tạo điều kiện phát triển các mối quan hệ giữa nhà 
trường và các cơ sở doanh nghiệp để các nghiên cứu, phát minh nhanh chóng đi vào cuộc 
sống. Các nhóm TRT nêu trên được đầu tư đồng bộ cơ sở vật chất và đào tạo cán bộ. Tăng 
cường xây dựng cơ sở vật chất, trước hết cho các nhóm giảng dạy–nghiên cứu có nơi làm 
việc, giảng viên có “góc nghiên cứu” riêng.  

- Thành lập Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Logistics (theo Quyết định số 
1791/QĐ-ĐHĐN ngày 24/4/2012 của Giám đốc Đại học Đà Nẵng) và triển khai Đề án 
“Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Logistics của khu vực” trong khuôn khổ hợp tác giữa 
Việt Nam và Vùng Wallonie-Bruxelles của Vương quốc Bỉ giai đoạn 2013-2015. Triển khai 
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thực hiện các dự án "Tăng cường năng lực nghiên cứu về nền móng công trình" và "Biến đổi 
khí hậu",... 

- Trung tâm Thông tin - Học liệu được trang bị cơ sở dữ liệu và kết nối với Trung tâm 
Tư liệu Quốc gia. Các tài liệu được số hóa và đưa lên web của đại học. 

1.6.2. Về kết quả hoạt động NCKH, chuyển giao công nghệ giai đoạn 2010-2012:  
- Cán bộ, giảng viên ĐHĐN đã và đang thực hiện: 1 đề tài độc lập cấp nhà nước, 1 đề 

tài nghị định thư, 12 đề tài cấp Bộ/cấp Bộ trọng điểm, 131 đề tài KHCN cấp cơ sở do ĐHĐN 
quản lý, 300 đề tài cơ sở cấp trường, 5 đề tài KHCN với các địa phương, 4 đề tài của 
NAFOSTED. 

Một số trường thành viên, đặc biệt là Trường ĐH Bách khoa đã đẩy mạnh hoạt động 
chuyển giao cho các cơ sở sản xuất trên địa bàn khu vực Miền Trung - Tây Nguyên và khu 
vực Đồng bằng sông Cửu Long. Sản phẩm của trường đã có mặt khắp trên cả nước, đặc biệt 
là Bộ phụ kiện LPG, Biogas, nhiên liệu thay thế, chế tạo hệ thống lò hơi, hệ thống lạnh, lò 
sấy, năng lượng mặt trời,... Chỉ tính riêng trong năm học 2011-2012, doanh thu từ hoạt động 
khoa học công nghệ đạt ước tính 20 tỷ đồng.  

- Tổ chức 45 hội thảo cấp quốc tế, quốc gia, địa phương vùng và cấp đại học, trong đó 
nổi bật là các hội thảo khoa học tập huấn về Sở hữu trí tuệ, Đổi mới căn bản toàn diện giáo 
dục và đào tạo, hội nghị sơ kết dự án Trig, Hội nghị Diễn đàn Giáo dục Việt-Đài,… 

- Thực hiện và phân bổ đúng kế hoạch ngân sách khoa học công nghệ các năm học 
2010 và 2011-2012, báo cáo kế hoạch và triển khai các hoạt động khoa học công nghệ các 
năm học đầy đủ, đúng hạn, với nguồn kinh phí là 35.735 triệu đồng đã được phân bổ. 

Tuy đạt được kết quả đáng khích lệ như trên, song hiện nay với chủ trương đưa nhiều 
cán bộ, giảng viên trẻ đi đào tạo tiến sĩ, thạc sĩ ở nước ngoài (khoảng 300 cán bộ, giảng 
viên), đồng thời giảng viên phải tham gia giảng dạy nhiều do tỉ lệ sinh viên/cán bộ còn cao 
nên nhìn chung hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ vẫn chưa thật 
đồng đều. 

1.6.3. Về nghiên cứu khoa học của sinh viên: đã cấp 310 triệu đồng cho hoạt động 
Robocon, 870 triệu đồng cho hội nghị nghiên cứu khoa học trẻ.  Sinh viên ĐHĐN đã giành 
được 28 giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học của Bộ GD&ĐT, trong đó có: 2 giải 
Nhất, 9 giải Nhì, 10 giải Ba và 7 giải Khuyến khích; và 1 giải Honda Yes. 

1.6.4. Về quan hệ với các doanh nghiệp: nhà trường đã tổ chức hội nghị liên kết với 
các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và các tỉnh miền Trung-Tây Nguyên. 
Công ty Ô tô Trường Hải đã cấp 120 triệu đồng cho 10 đề tài NCKH của sinh viên Khoa Cơ 
khí giao thông  Trường ĐH Bách khoa. 

1.6.5.  Về Tạp chí KH&CN: giai đoạn 2010-2012, ĐHĐN đã xuất bản được 22 số với 
30 quyển gồm 851 bài báo khoa học của cán bộ, giảng viên trong và ngoài ĐHĐN, Việt 
Nam và quốc tế có chất lượng, được bạn đọc đánh giá cao và được 15/27 Hội đồng CDGS 
Ngành cho điểm từ 0-0,5 điểm. Ngoài ra, Ban biên tập tạp chí cũng đã hỗ trợ phần biên tập 
và xuất bản các kỷ yếu cho một số hội nghị hội thảo lớn do các trường thành viên tổ chức và 
in thành tạp chí. 
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Trong năm 2010-2011và 2011-2012, cán bộ, giảng viên ĐHĐN đã đăng được tổng 
cộng 1371 bài báo, tham luận khoa học, trong đó có 336 bài báo, tham luận khoa học đăng 
trên các tạp chí khoa học, hội nghị, hội thảo quốc tế. 

1.6.6. Về sáng kiến, cải tiến: cán bộ, giảng viên ĐHĐN đã hoàn thành 3 sáng kiến 
kinh nghiệm làm lợi hàng chục triệu đồng cho các đơn vị của ĐHĐN. 
 1.6.7. Kết quả nổi bật: Một số đề tài KHCN đã mang lại những hiệu quả kinh tế, xã 
hội lớn, được xã hội thừa nhận và đánh giá cao: 

a) Đề tài "Nghiên cứu tổng hợp keo polyphenol formaldehyde từ nguồn nguyên liệu 
polyphenol được chiết tách từ vỏ thông và keo lá tràm ở Quảng Nam - Đà Nẵng" đã tổng 
hợp keo polyphenol formaldehyde ứng dụng trong công nghiệp sản xuất ván gỗ ép từ nguồn 
nguyên liệu polyphenol được chiết tách từ vỏ một số loại cây như thông, keo lá tràm ở 
Quảng Nam – Đà Nẵng, đã đóng góp thêm vào việc sử dụng hợp chất thiên nhiên trong nền 
công nghiệp xanh, sạch hiện nay; đồng thời góp phần nâng cao khả năng nghiên cứu, giảng 
dạy và đào tạo sinh viên, học viên cao học. 

b) Đề tài “Di dân giữa các tỉnh Miền Trung – Tây Nguyên: Vấn đề và giải pháp” đã 
khai thác và tận dụng những mặt mạnh của di dân trong phân bổ nguồn lực phát triển kinh 
tế; Giảm những chi phí xã hội phát sinh do di dân; Tăng hiệu quả cho giảng dạy và nghiên 
cứu khoa học trong trường bằng cách tạo ra môi trường cho giảng viên, học viên và sinh 
viên nghiên cứu.   

c) Đề tài "Nghiên cứu thiết kế và xây dựng mô hình thiết bị bù công suất phản kháng 
bằng SVC trên lưới điện Việt Nam" đã nghiên cứu, kết quả thu được trong đề tài có thể ứng 
dụng trong công tác định hướng chiến lược đầu tư công nghệ xây dựng lưới điện cũng như là 
việc chọn lựa phương án, phương pháp bù công suất phản kháng nhằm vận hành hệ thống 
điện tại Việt Nam một cách kinh tế và ổn định. Đề tài có thể triển khai, ứng dụng tại Điện 
lực PC3, Công ty Truyền tải điện, dùng cho sinh viên và học viên cao học ngành Hệ thống 
điện làm tài liệu tham khảo và nghiên cứu. 

d) Đề tài nghị định thư với Cộng hòa Pháp "Nghiên cứu khả năng kiểm thử trong phát 
triển hệ thống nhúng" đó bồi dưỡng, đào tạo cán bộ khoa học và công nghệ, đào tạo học viên 
Cao học ngành Khoa học Máy tính tại Trường ĐH Bách khoa, định hướng các đề tài Tiến sĩ 
cho các cán bộ của Khoa Công nghệ Thông tin, Trường ĐH Bách khoa. Ngoài ra, kết quả 
nghiờn cứu của đề tài gúp phần thúc đẩy sự phát triển của hệ thống nhúng tại Việt Nam, 
đóng góp tích cực vào các thành tựu và vai trò của lĩnh vực kiểm thử và phân tích khả năng 
kiểm thử và nõng cao chất lượng sự phát triển của các hệ thống tin học. 

e) Đề tài độc lập cấp nhà nước "Nghiên cứu công nghệ sử dụng biogas để phát điện, 
máy kéo công tác và vận chuyển cơ giới" đã góp phần đào tạo và tổ chức được một lực 
lượng cán bộ kỹ thuật, chuyên gia có trình độ cao trong lĩnh vực có khí, môi trường, năng 
lượng, nhiên liệu tái tạo. Đề tài đã tạo ra 5 sản phẩm khoa học, mang tính ứng dụng cao và 
đã được kiểm nghiệm trong thực tế. Có 2 bằng độc quyền sáng chế được cấp và 1 đơn được 
chấp nhận hợp lệ, điều đó góp phần tạo ra sản phẩm khoa học công nghệ của ĐHĐN. Kết 
quả nghiên cứu của đề tài đã được công bố trên nhiều tạp chí KH chuyên ngành và trong các 
hội thảo, hội nghị khoa học quốc tế, được giới chuyên môn đánh giá cao. Hiệu quả kinh tế và 
xã hội là đã giảm thiểu ô nhiễm môi trường, tận dụng khí thải từ biogas để chạy máy phát 
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điện, máy kéo công tác và vận chuyển cơ giới phục vụ cuộc sống người dân nông thôn, miền 
núi, hải đảo. 

Nhìn chung, trong giai đoạn 2010-2012, nhờ những đổi mới trong công tác quản lý 
khoa học và công nghệ, nhờ sự chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, Ban Giám đốc ĐHĐN, hoạt 
động KHCN của ĐHĐN có những khởi sắc: lần đầu tiên ĐHĐN thực hiện những đề tài nghị 
định thư, đề tài độc lập cấp nhà nước, đề tài Nafoted với kinh phí được duyệt hàng tỷ đồng. 
Kết quả nghiên cứu của nhiều đề tài khoa học được áp dụng vào đời sống sản xuất, được xã 
hội thừa nhận. Số bài báo đăng trên các tạp chí tăng lên đáng kể, trong đó có nhiều bài đăng 
trên tạp chí khoa học nước ngoài. Nghiên cứu khoa học của sinh viên ĐHĐN đã đạt những 
thành tích tốt trong những năm qua, nhiều công trình xuất sắc của sinh viên đã đoạt giải cao 
của Bộ, Trung ương Đoàn, Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật toàn quốc. Phong trào 
robocon của SV ĐHĐN được đánh giá cao trên phạm vi cả nước. 

1.7. Đổi mới nội dung, chương trình đào tạo, phương pháp giảng dạy  
1.7.1. Đổi mới hoạt động đào tạo.  
ĐHĐN đã và đang triển khai thực hiện các chủ trương: 
- Phân tầng đại học thành hệ tinh hoa và hệ bình thường, thực hiện quan điểm đào tạo 

“Chất lượng cao – Học phí cao” mà Quốc hội đã thông qua. Triển khai các lớp đào tạo Đặc 
biệt – Chất lượng cao, tạo điều kiện học tập tốt nhất cho người học. Giảng viên có điều kiện 
thuận lợi trong việc ứng dụng các công nghệ, phương pháp giảng dạy mới, hiện đại. 

- Triển khai mạnh mẽ việc sử dụng các bài giảng bằng tiếng Anh, từng bước triển 
khai giảng dạy bằng tiếng Anh trong các lớp Đặc biệt – Chất lượng cao; tiến đến đưa việc 
giảng dạy bằng tiếng Anh ra các lớp đại trà. 

- Cải tiến, xây dựng mới chương trình đào tạo theo hướng giảm khối lượng lên lớp, 
tăng khối lượng tự học, thực hành, thí nghiệm cho sinh viên, chương trình đáp ứng ngày 
càng tốt hơn nhu cầu của xã hội, doanh nghiệp. 

- Kết hợp việc đào tạo sau đại học với nghiên cứu khoa học theo hướng phân luồng 
đào tạo thạc sĩ: thạc sĩ nghiên cứu và thạc sĩ nghề nghiệp.  

- Nghiên cứu, điều chỉnh chương trình đào tạo, phương pháp sư phạm và giảng viên đối 
với các môn học được giảng dạy ở năm thứ nhất, nhất là các môn học của giai đoạn đại cương 
nhằm kích thích hứng thú và sự đầu tư học tập, nghiên cứu của sinh viên đầu khóa học. 

- Quyết liệt thực hiện chủ trương tất cả các môn học ở bậc đại học và sau đại học 
được giảng dạy ở ĐHĐN nhất thiết phải có bài giảng, giáo trình đưa lên mạng Internet. 

- Tổ chức xây dựng thí điểm một số bài giảng, giáo trình kèm theo các tài liệu hướng 
dẫn hỗ trợ học tập, nghiên cứu để từ đó nhân rộng ra toàn ĐHĐN; ĐHĐN và các trường sẽ 
hỗ trợ kinh phí xây dựng các loại tài liệu này. 

- Xây dựng Quy định về hoạt động trợ giảng, thí điểm triển khai hệ thống trợ giảng 
trong các lớp Đặc biệt – Chất lượng cao. Từng bước nhân rộng hoạt động của hệ thống này 
ra toàn ĐHĐN. 

- Tăng cường việc quản lý giảng viên theo tình hình thực tế; giao cho Công đoàn phối 
hợp với chính quyền các cấp thường xuyên kiểm tra, giám sát tình hình giảng dạy và nghiên 
cứu của giảng viên. 
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- Giao cho Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên tuyên truyền giáo dục cho sinh viên về 
động cơ học tập đúng đắn; khuyến khích, động viên sinh viên tự đào tạo, học tập làm việc 
theo nhóm và học hỏi lẫn nhau. 

- Xây dựng mối quan hệ chặt chẽ giữa nhà trường với các cơ sở doanh nghiệp nhằm 
chọn lựa đối tác xây dựng, phát triển chiến lược đào tạo như cơ sở thực hành, thực tập, đặt 
hàng nghiên cứu, mời chuyên gia thực tiễn,… 

- Xây dựng mối quan hệ chặt chẽ giữa nhà trường với các doanh nghiệp nhằm chọn 
lựa đối tác xây dựng, phát triển chiến lược đào tạo như cơ sở thực hành, thực tập, đặt hàng 
nghiên cứu, mời chuyên gia hoạt động kinh doanh, sản xuất trong thực tiễn đến giảng dạy,… 
Hai năm qua đã tham gia dự án HEEAP (Higher Engineering Education Alliance Program); 
kết hợp giữa Intel, Siemens, một số công ty hàng đầu thế giới, các Đại học Hoa Kỳ, Chính 
phủ Hoa Kỳ và 5 Đại học Việt Nam nhằm nâng cao chất lượng kỹ sư, đáp ứng nhu cầu của 
doanh nghiệp đa quốc gia đang hoạt động tại Việt Nam và các nước. 

Thực hiện đổi mới nội dung, chương trình đào tạo, trong những năm qua, các trường 
thành viên của ĐHĐN đã triển khai rà soát, điều chỉnh chương trình theo hướng hạn chế tình 
trạng trùng lặp nội dung giữa các học phần, tăng cường các học phần tự chọn để đa dạng hóa 
việc lựa chọn nghề nghiệp của sinh viên, tăng cường các học phần đồ án, thí nghiệm, thực 
hành đối với khối ngành kỹ thuật, thiết kế các học phần theo hướng thống nhất: một môn 
học, một mã, cùng số tín chỉ dạy cho nhiều chuyên ngành khác nhau,…  

Năm học 2010–2011, Trường ĐH Bách khoa đã tiến hành xây dựng mới chương trình 
đào tạo 150 tín chỉ từ chương trình 180 tín chỉ cho tất cả các ngành và áp dụng từ khóa tuyển 
sinh năm 2012.  

Trường ĐH Kinh tế áp dụng chương trình đào tạo 125 tín chỉ cho tất cả các ngành, 
chuyên ngành từ khóa tuyển sinh năm 2010.  

Từ đầu năm 2010, Trường ĐH Sư phạm chính thức triển khai hiệu chỉnh khối lượng 
kiến thức tối thiểu của tất cả các ngành đào tạo từ 120 tín chỉ lên 135 tín chỉ, trong đó bao 
gồm 110 tín chỉ thuộc khối kiến thức bắt buộc và 25 tín chỉ thuộc khối kiến thức tự chọn 
nhằm tạo điều kiện bổ sung thêm cho sinh viên các kiến thức cần thiết trong chương trình.  

Tại Trường CĐ Công nghệ, chương trình đào tạo theo hệ thống tín chỉ với 105 tín chỉ 
được xây dựng từ năm 2008 đã được Hội đồng Khoa học - Đào tạo chỉ đạo sửa đổi, hoàn 
chỉnh nội dung theo từng ngành vào năm 2011. 

Từ đầu năm học 2011–2012, Trường CĐ Công nghệ thông tin đã chỉ đạo các Bộ môn 
thực hiện đánh giá lại toàn bộ các chương trình đào tạo đang sử dụng trên cơ sở kết quả đào 
tạo trong những năm vừa qua và hoàn thiện chương trình đào tạo 90 tín chỉ.  

Chương trình đào tạo mới này của các trường, một mặt được xây dựng dựa trên sự 
phản hồi của doanh nghiệp, nhà tuyển dụng và đặc biệt là sinh viên, cựu sinh viên; mặt khác 
đảm bảo tính liên thông giữa bậc đào tạo với các bậc đào tạo cao hơn, giữa chương trình đào 
tạo của các trường nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho sinh viên trong quá trình học tập. 

Về việc giảng dạy tiếng Anh, các trường đã chủ động tăng thời lượng tiếng Anh trong 
chương trình đào tạo nhằm tăng cường khả năng tiếng Anh cho sinh viên, giúp sinh viên đạt 
chuẩn đầu ra khi tốt nghiệp. Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum tăng thời lượng học ngoại ngữ 
từ 10 đơn vị học trình lên 24 đơn vị học trình. Trường CĐ Công nghệ, Trường CĐ Công 
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nghệ thông tin đã và đang có kế hoạch tổ chức các học phần tiếng Anh tăng cường để giúp 
cho sinh viên có thể sử dụng tốt ngoại ngữ trong công việc hoặc học tiếp bậc liên thông sau 
khi tốt nghiệp. Bên cạnh đó, một số trường còn lồng ghép giảng dạy một số học phần bằng 
tiếng Anh, đặc biệt trong các chương trình chất lượng cao ở Trường ĐH Bách khoa, Trường 
ĐH Kinh tế và Trường ĐH Ngoại ngữ. 

1.7.2. Về đổi mới phương pháp dạy–học 
Từ khi triển khai đào tạo theo hệ thống tín chỉ từ năm 2006, ĐHĐN đã khuyến khích 

toàn thể giảng viên và sinh viên đổi mới phương pháp dạy và học đáp ứng yêu cầu của đào 
tạo tín chỉ. Hiện nay đã xóa bỏ hoàn toàn lối dạy theo cách đọc chép, thay vào đó là việc 
tăng cường các hình thức và phương pháp dạy học nhằm phát huy mạnh mẽ tính tích cực, 
chủ động, sáng tạo cho sinh viên, tập dượt cho sinh viên biết vận dụng kiến thức vào thực 
tiễn đời sống và sản xuất. Giờ học trên lớp đã được tăng cường thảo luận, seminar, bài tập. 
Tất cả giảng viên lên lớp đều có đề cương bài giảng hoặc giáo trình cung cấp cho sinh viên. 
Hệ thống thư viện cũ, về cơ bản đã dần dần được đổi mới. Nhiều phòng thí nghiệm, phòng 
bộ môn được xây dựng và trang bị hiện đại. Nhiều giáo trình, giáo án điện tử đã được biên 
soạn, tăng thêm sự hấp dẫn của tiết dạy.  

Không chỉ dừng lại ở việc trang bị cơ sở vật chất, các trường đã tổ chức các lớp tập 
huấn về phương pháp giảng dạy có tích hợp công nghệ thông tin cho giảng viên các khoa 
chuyên môn. Trường ĐH Ngoại ngữ đã phối hợp với Khoa Công nghệ thông tin – Trường 
ĐH Bách Khoa mở lớp tập huấn sử dụng phần mềm Moodle để thiết kế bài giảng. Năm 
2012, Trường ĐH Bách khoa đã ký kết với Công ty Intel phối hợp tổ chức các đợt bồi dưỡng 
cho giảng viên về phương pháp giảng dạy tích cực, phương pháp xây dựng đề cương chi tiết 
học phần, thông qua các đợt tập huấn tại ĐH Arizona State University, USA. Bên cạnh đó, 
những năm qua, ĐHĐN và các trường thành viên đã tổ chức nhiều hội thảo về đổi mới và 
nâng cao chất lượng giảng dạy. 

Không chỉ đổi mới về phương pháp giảng dạy, phương pháp quản lý và ứng dụng tin 
học trong quản lý cũng được các trường quan tâm và đầu tư đúng mức. Đến nay, các trường 
đều sử dụng phần mềm để quản lý đào tạo theo hệ thống tín chỉ. Việc tin học hóa quá trình 
quản lý đào tạo đã đem lại hiệu quả cao trong việc đổi mới quản lý theo chủ trương chung 
của ĐHĐN. 

1.7.3. Nâng cao hiệu quả quản lý đào tạo theo hệ thống tín chỉ. 
ĐHĐN là một trong những đơn vị tiên phong trong việc tín chỉ hóa công tác quản lý 

đào tạo. Công tác quản lý theo hệ thống tín chỉ được nhà trường tiến hành từ năm 2006 và 
được tin học hóa một cách triệt để và khoa học; theo đó việc đăng ký học phần đều thực hiện 
qua mạng nên rất thuận lợi cho sinh viên. Trong quá trình triển khai tuy cũng có lúc chưa 
thật suôn sẻ song về căn bản đã đi vào nền nếp ổn định và thật sự có hiệu quả. Cùng với việc 
tin học hóa đào tạo theo tín chỉ, nhiều quy định đào tạo mới tương thích thực tiễn đã được 
ban hành, tạo điều kiện thuận lợi không chỉ cho việc quản lý đào tạo mà cả việc học tập của 
sinh viên. Cùng với các chương trình đào tạo hệ chính quy, các chương trình đào tạo hệ vừa 
làm vừa học, hệ đào tạo liên thông,... cũng đã được rà soát lại và hiệu chỉnh cho phù hợp với 
thực tiễn. 

ĐHĐN đã tập trung đầu tư cơ sở vật chất, con người cho công tác quản lý hệ thống 
đào tạo theo tín chỉ: trang bị mới nhiều máy tính cấu hình mạnh, nâng cấp hệ thống mạng 



 15

nội bộ, tăng cường nhân lực công nghệ thông tin,... Nhờ vậy, công tác quản lý đào tạo theo 
hệ thống tín chỉ được cải thiện, phù hợp với thực tế hơn ở tất cả các trường thành viên. 

ĐHĐN đã tổ chức Hội nghị Tổng kết 5 năm đào tạo theo hệ thống tín chỉ vào tháng 
12 năm 2011. Đây là là dịp để đánh giá những thành công và cả những điểm còn hạn chế  
trong 5 năm đào tạo theo tín chỉ 2006–2011 tại ĐHĐN để từ đó rút ra các kinh nghiệm tiếp 
tục đổi mới công tác đào tạo theo tín chỉ trong những năm tiếp theo.  

1.8. Công tác quản lý sinh viên  
Công tác quản lý sinh việc được đặc biệt chú trọng tại ĐHĐN. Các văn bản, quy chế, 

quy định của cấp trên đều được triển khai sâu rộng đến từng lớp sinh viên; việc phổ biến, 
triển khai được thông qua các hoạt động sinh hoạt lớp có sự giám sát của giáo viên chủ 
nhiệm. ĐHĐN đã làm thực hiện tốt các nội dung sau: 

- Tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức hình thành nhân cách cho HSSV; 
- Triển khai tốt “Tuần sinh hoạt công dân – HSSV” đầu khoá, cuối khoá, đầu năm học; 
- Tổ chức cho HSSV ký bản cam kết đầu năm học; 
- Hướng dẫn và theo dõi việc chấm điểm rèn luyện ở các trường; 
- Tổ chức thành công kỳ thi Sinh viên Giỏi , cuộc thi Robocon, hội nghị nghiên cứu khoa 

học trẻ 2012, tổ chức bồi dưỡng, theo dõi các cuộc thi Olympic, v.v... 
- Thực hiện đầy đủ các thủ tục về sinh viên cử tuyển, sinh viên thuộc diện miễn giảm học 

phí, sinh viên được vay vốn,... đảm bảo quyền lợi của sinh viên. Xét các học bổng từ các cơ 
quan, các đơn vị bên ngoài cho sinh viên đảm bảo đúng đối tượng và chính sách quy định. 
Không có bất cứ một sai phạm hay khiếu kiện nào về đối tượng được nhận học bổng. Xét 
chế độ miễn, giảm học phí, các chế độ về trợ cấp xã hội cho sinh viên các trường trong năm 
học 2010-2011, 2011 -2012 đúng chế độ và thời gian. Xét học bổng cho sinh viên nghèo 
vượt khó học giỏi, sinh viên tàn tật đảm bảo đúng đối tượng, kịp thời; 

  - Tổ chức đón lưu học sinh đến giao lưu, học tập, tổ chức các buổi gặp mặt cuối năm cho 
lưu học sinh  Trung Quốc, Lào tại Trường ĐH Kinh tế; 

- Đã thực hiện việc quản lý tổng hợp hồ sơ HSSV điện tử; 
- Thực hiện tốt việc thực hiện chế độ chính sách, công tác tín dụng và trợ cấp xã hội cho 

HSSV; tổ chức khảo sát việc thực hiện miễn, giảm học phí và thăm một số gia đình hộ 
nghèo;  

- Tổ chức các đêm văn nghệ tuyên truyền phòng chống ma tuý ở các trường ĐH Bách 
khoa, ĐH Ngoại ngữ, CĐ Công nghệ, thu hút hàng ngàn sinh viên tham gia và hưởng ứng 
đợt vận động; 

- Phối hợp với công an các cấp đảm đảm bảo tốt tình hình an ninh trật tự ở các trường 
thành viên, khu nội trú, ngoại trú;  

- Phối hợp với Ban An toàn giao thông Thành phố, Công ty Yamaha Motor thực hiện 
chương trình “Sinh viên Đại học Đà Nẵng với văn hóa giao thông” năm 2012; Phối hợp với 
công ty Nghệ thuật Việt tổ chức Lễ Phát động “Xây dựng trường học không khói thuốc lá” 
tại Trường ĐH Sư phạm đạt hiệu quả tuyên truyền cao; 

- Công tác y tế trường học luôn được quan tâm; số lượng HSSV toàn ĐHĐN tham gia 
bảo hiểm y tế là 37.157/43.093 HSSV phải mua (đạt 86,6%) chưa kể HSSV tham gia BHYT 
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tại địa phương; Về hiến máu nhân đạo, sinh viên đã tham gia hiến hơn 2.300 đơn vị máu; Về 
vệ sinh an toàn thực phẩm, ban chức năng đã phối hợp với phòng Hành chính - Tổng hợp; 
bộ phận y tế các Trường tổ chức thanh tra, kiểm tra đánh giá chất lượng vệ sinh an toàn thực 
phẩm tại các ký túc xá; quán cơm, giải khát thuê mặt bằng của tổ quản lý ký túc xá các 
trường thành viên nhằm tăng cường tuyên truyền nhận thức của sinh viên về các ảnh hưởng 
của chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm đối với con người, với sinh viên. 

- Triển khai học bổng Kumho, Samsung, Sài Gòn Co.op, Minh Đức, Việt Nam Mobile, 
Shinyo, Hoa Trạng Nguyên, Ngân hàng Đaầ̀u tư và Phát triển Hải Vân, học bổng KFC phối 
hợp cùng Quỹ Thời báo Kinh tế Sài Gòn, học bổng ngân hàng ACB,... về các Trường thành 
viên với tổng số tiền trên 1 tỉ đồng; Tổ chức nhiều lễ trao học bổng trong và ngoài nước tại 
ĐHĐN và các trường thành viên. 

2. Kiến nghị, đề xuất: 
Để ĐHĐN phát huy lợi thế sẵn có về tiềm lực của mình đạt được những kết quả tốt 

hơn trong những năm sắp đến, xin được đề xuất, kiến nghị với Bộ GD&ĐT một số vấn đề 
như sau:  

2.1. Hiện nay các trường đại học nói chung và ĐHĐN nói riêng gặp rất nhiều khó 
khăn về tài chính để trả lương, giờ giảng và đầu tư tăng cường cơ sở vật chất đáp ứng nhu 
cầu nâng cao chất lượng. Đề nghị Bộ GD&ĐT cấp kinh phí bổ sung chi thường xuyên cho 
đơn vị để giải quyết nhu cầu tăng lương cơ bản, phụ cấp thâm niên và bù trượt giá, nhất là 
cấp bổ sung cho 2 trường trực thuộc là Trường ĐH Sư phạm và Trường ĐH Ngoại ngữ vì 
thực tế 2 trường này nếu trích nguồn 40% theo tinh thần Thông tư số 89/2005/TT-BTC thì 
không đáp ứng được lộ trình tăng lương của Nhà nước, hiện tại ĐHĐN phải điều tiết nguồn 
thu từ các trường trực thuộc khác để hỗ trợ, do đó nguồn tài chính của ĐHĐN cũng gặp 
nhiều khó khăn.   

2.2. Đề nghị Bộ GD&ĐT xem xét và hoàn thiện các thủ tục cho phép thành lập 
Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông trên cơ sở Trường Cao đẳng Công 
nghệ thông tin, trường Đại học Sư phạm kỹ thuật trên cơ sở trường Cao đẳng công nghệ; 
đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho ĐHĐN xúc tiến và triển khai dự án xây dựng 
Trường Đại học Quốc tế Việt - Anh trong chương trình xây dựng 4 đại học đạt chuẩn 
quốc tế của Chính phủ.  

2.3. Trong thời gian qua, từ nguồn vốn đầu tư của Nhà nước và sự cố gắng tích lũy 
từ nguồn thu học phí, ĐHĐN đã nỗ lực tăng cường đầu tư cơ sở vật chất phục vụ đào tạo. 
Đồng thời, nhà trường cũng đã tích cực xây dựng các dự án đầu tư cơ sở vật chất và trang 
thiết bị thí nghiệm để xin tài trợ từ các nguồn vốn ODA của các Quốc gia và  các tổ chức 
phi chính phủ. Nhìn chung, cơ sở vật chất của ĐHĐN có thể đáp ứng được nhu cầu phục 
vụ cho các chương trình đào tạo đại học và một phần cho chương trình sau đại học. Tuy 
nhiên, để nâng cao chất lượng đào tạo đại học đạt chuẩn Quốc gia và khu vực, cũng như 
phục vụ cho việc triển khai các công trình NCKH và đào tạo sau đại học, Nhà nước cần 
hỗ trợ kinh phí để đầu tư thêm một số phòng thí nghiệm hiện đại. Ngoài ra để đáp ứng 
chỗ ở cho sinh viên Nhà nước cần tăng cường đầu tư hoặc tạo cơ chế cho các địa phương, 
tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng ký túc xá tại các trường thành viên thuộc ĐHĐN. Tạo 
điều kiện cho ĐHĐN được nhận hỗ trợ từ nguồn vốn đầu tư xây dựng ký túc xá sinh viên 
của Chính phủ để đầu tư xây dựng ký túc xá trong Làng đại học. 
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2.4. Đề nghị Bộ GD&ĐT quan tâm cấp vốn cho ĐHĐN để triển khai thực hiện Dự 
án Làng Đại học Đà Nẵng tại Hòa Quý - Điện Ngọc, quan tâm phê duyệt điều chỉnh tổng 
mức đầu tư cho giai đoạn 2 và tìm kiếm nguồn vốn đầu tư cho Dự án Giai đoạn 3 Làng 
Đại học Đà Nẵng.  

2.5. Đề nghị Bộ GD&ĐT xúc tiến mạnh mẽ hơn nữa Đề án 911, đề án đào tạo tiến sĩ 
bằng nguồn ngân sách nhà nước nhằm tạo ra đội ngũ giảng viên, cán bộ khoa học các ngành 
mũi nhọn, trọng điểm, gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học, tăng số lượng công trình khoa 
học công bố trên các tạp chí khoa học quốc tế có uy tín. Đội ngũ này sẽ phục vụ thiết thực 
cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và hội nhập quốc tế.  

Trên đây là những kết quả ĐHĐN đã đạt được sau ba năm thực hiện Chỉ thị 296/CT-
TTg về đổi mới quản lý giáo dục đại học giai đoạn 2010-2012. Với tinh thần đoàn kết - đổi 
mới - phát triển, cùng với sự chỉ đạo, hỗ trợ của lãnh đạo Bộ GD&ĐT và các Vụ chức năng 
của Bộ, ĐHĐN tin tưởng rằng nhà trường sẽ hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ đã đề ra, xây 
dựng ĐHĐN không ngừng lớn mạnh, góp phần vào sự nghiệp giáo dục và đào tạo. 

Trân trọng./. 
   

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lưu VP. 

GIÁM ĐỐC 
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