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  Chào mùa tuyển sinh - 2017   

     Sự lựa chọn tương lai ...(Trang 5 ) 

 Thư chúc mừng năm mới  của 

      Giám đốc Đại học Đà Nẵng (Trang 2) 

 Tin các cơ sở giáo dục đại học thành viên  

      (Trang 10-12) 

     ĐHĐN  (Trang 1) 

 Phiên họp thứ I (nhiệm kỳ 2016-2020) của  

     Hội đồng Khoa học và Đào tạo ĐHĐN ...(Trang 4) 

(“sống còn” 
     đối với giáo dục đại học Việt Nam ? (Trang 3)  

   (Trang 1) 

 Gặp mặt Xuân Đinh Dậu - 2017 

     Vinh danh các Tân PGS, TS (Trang 2) 

 Trường ĐHSP- ĐHĐN 

    mừng tân Hiệu trưởng 

   (Trang 2) 

 Lần đầu tiên, Việt Nam có 02 chương trình 
đào tạo tiên tiến thuộc Trường Đại học 
Bách khoa, Đại học Đà Nẵng được AUN-QA 
công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng hàng 
đầu khu vực Đông Nam Á (ASEAN) (Trang 3) 

 
 Chương trình Tiên tiến ngành Điện tử - Viễn thông 

(Advanced Program in Electronic and Communication 
Engineering)  

 

 
 

 Chương trình Tiên tiến ngành Hệ thống nhúng 
(Advanced Program in Embedded Systems) 
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Nhân dịp năm mới Đinh Dậu 2017, thay mặt Đảng ủy, Hội 
đồng Đại học, Ban Giám đốc Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) tôi 
thân ái kính gửi tới các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh 
đạo; các cán bộ, viên chức và người lao động; các thế hệ 
học sinh, sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh 
đã và đang công tác, học tập, nghiên cứu tại ĐHĐN cùng 
gia đình lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng năm mới 
mạnh khoẻ, hạnh phúc và thành công. 
 

Năm qua, nắm bắt thời cơ, bám sát các Nghị quyết của 
Trung ương, Thành ủy Đà Nẵng, Chương trình hành động 
của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đổi mới căn bản toàn diện 
giáo dục và đào tạo, phát triển khoa học và công nghệ, 
kiểm định chất lượng giáo dục,… ĐHĐN đã cụ thể hoá 
bằng những việc làm thiết thực và hiệu quả, qua đó đạt 
được nhiều thành tựu quan trọng, rất đáng tự hào trên tất 
cả các mặt công tác, góp phần khẳng định vị thế, xứng 
đáng với niềm tin, sự kỳ vọng của Đảng, Nhà nước và 
Nhân dân. 
Năm 2016 khép lại với những dấu ấn và sự kiện nổi bật 
của ĐHĐN như: số lượng giảng viên có trình độ Tiến sĩ 
tăng vọt; 100% trường đại học thành viên đã được kiểm 
định chất lượng và được công nhận đạt tiêu chuẩn chất 
lượng cơ sở giáo dục; Khoa học công nghệ phát triển 
mạnh mẽ với 822 bài báo khoa học (trong đó có 64 bài ISI, 
Scopus); Hợp tác quốc tế sâu rộng, có nhiều dự án quốc 
tế lớn như: ERASMUS, USAID, WB; Đào tạo phát triển 
được 25 chương trình chất lượng cao; Sinh viên ĐHĐN 
nhận được nhiều giải thưởng quốc gia và quốc tế; Cơ sở 
vật chất được đầu tư mạnh, khởi công xây dựng nhiều dự 
án trọng điểm Xem thành tựu của ĐHĐN-2016 tại đây. 
 

Những thành tích mà ĐHĐN đạt được là nhờ vào sự đóng 
góp trí tuệ, sáng tạo và cống hiến không ngừng của mỗi 
tập thể, cá nhân trong ĐH; bên cạnh đó phản ánh sự đoàn 
kết nhất trí, sự nỗ lực vượt bậc của toàn thể các thầy cô 
giáo, CCVC và sinh viên trong ĐHĐN dưới sự lãnh đạo 
đúng đắn và có hiệu quả của Đảng uỷ, Ban Giám đốc, 
Lãnh đạo các đơn vị thành viên; sự phối hợp chặt chẽ của 
các đoàn thể trong ĐHĐN và các cấp chính quyền. Nhân 
dịp này, thay mặt lãnh đạo ĐHĐN, tôi nhiệt liệt biểu dương, 
đánh giá cao những đóng góp và nỗ lực vượt bậc đó. 
 

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

Thân ái,                                  
                                          NGUT.GS.TS. Trần Văn Nam 

                             Giám đốc Đại học Đà Nẵng 
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Trường Đại học Sư phạm - ĐHĐN chúc mừng 
tân Hiệu trưởng tiếp tục nhiệm kỳ 2014-2019 

 

Sáng ngày 06/02/2017, Đại học Đà Nẵng trọng thể tổ chức 
Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm PGS.TS. Lưu Trang giữ 
chức vụ Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm - ĐHĐN 
tiếp tục nhiệm kỳ 2014-2019. 
 

Buổi lễ có sự hiện diện và chứng kiến của TS. Đặng Việt 
Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch 
UBND Thành phố Đà Nẵng, GS.TS Trần Văn Nam - Giám 
đốc ĐHĐN, Ban Giám đốc ĐHĐN, lãnh đạo một số trường 
ĐH Sư phạm Huế, Hà Nội…và đại diện lãnh đạo các sở, ban, 
ngành tại TP. Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam, cùng tập thể cán 
bộ, giảng viên và sinh viên Trường ĐH Sư phạm - ĐHĐN. 
 
 

Hình 1- GS.TS. Trần Văn Nam, Giám đốc ĐHĐN trao Quyết 
định bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường ĐHSP tiếp tục nhiệm kỳ 
2014-2019 cho PGS.TS Lưu Trang. Xem  chi tiết tại đây. 
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 Đại học Đà Nẵng gặp mặt đầu Xuân Đinh Dậu  
vinh danh 13 tân PGS và 43 tân TS năm 2017 

 

Sáng ngày 02/02/2017 (nhằm mùng 6 - Tết Đinh Dậu), Đại 
học Đà Nẵng (ĐHĐN) đã tổ chức buổi gặp mặt đầu xuân 
và chúc mừng các tân Phó Giáo sư, Tiến sĩ năm 2016. 
 

Nhân dịp đầu xuân, 13 tân Phó Giáo sư và 43 tân Tiến sĩ 
ĐHĐN năm 2016 đã được vinh danh và chúc mừng. Trong 
đó, nhiều Tiến sĩ đã hoàn thành sớm chương trình nghiên 
cứu sinh và tốt nghiệp từ các trường đại học thuộc nhiều 
nước tiên tiến trên thế giới như: Anh, Pháp, Nhật, Áo, Úc, Ý, 
New Zealand, Đài Loan, CH Liên bang Nga, Cộng hòa Séc... 
 

Hình 2 - PGS.TS. Đoàn Quang Vinh, Phó Giám đốc ĐHĐN 
tặng hoa chúc mừng các Tân tiến sĩ.  Xem tại đây 
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http://udn.vn/posts/view/2848/85
http://www.udn.vn/posts/view/2847/58
http://www.udn.vn/posts/view/2811/58
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Nhân dịp năm mới Đinh Dậu 2017, thay mặt Đảng ủy, Hội 
đồng Đại học, Ban Giám đốc Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) tôi 
thân ái kính gửi tới các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh 
đạo; các cán bộ, viên chức và người lao động; các thế hệ 
học sinh, sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh 
đã và đang công tác, học tập, nghiên cứu tại ĐHĐN cùng 
gia đình lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng năm mới 
mạnh khoẻ, hạnh phúc và thành công. 
Năm qua, nắm bắt thời cơ, bám sát các Nghị quyết của 
Trung ương, Thành ủy Đà Nẵng, Chương trình hành động 
của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đổi mới căn bản toàn diện 
giáo dục và đào tạo, phát triển khoa học và công nghệ, 
kiểm định chất lượng giáo dục,… ĐHĐN đã cụ thể hoá 
bằng những việc làm thiết thực và hiệu quả, qua đó đạt 
được nhiều thành tựu quan trọng, rất đáng tự hào trên tất 
cả các mặt công tác, góp phần khẳng định vị thế, xứng 
đáng với niềm tin, sự kỳ vọng của Đảng, Nhà nước và 
Nhân dân. 
Năm 2016 khép lại với những dấu ấn và sự kiện nổi bật 
của ĐHĐN như: số lượng giảng viên có trình độ Tiến sĩ 
tăng vọt; 100% trường đại học thành viên đã được kiểm 
định chất lượng và được công nhận đạt tiêu chuẩn chất 
lượng cơ sở giáo dục; Khoa học công nghệ phát triển 
mạnh mẽ với 822 bài báo khoa học (trong đó có 64 bài ISI, 
Scopus); Hợp tác quốc tế sâu rộng, có nhiều dự án quốc 
tế lớn như: ERASMUS, USAID, WB; Đào tạo phát triển 
được 25 chương trình chất lượng cao; Sinh viên ĐHĐN 
nhận được nhiều giải thưởng quốc gia và quốc tế; Cơ sở 
vật chất được đầu tư mạnh, khởi công xây dựng nhiều dự 
án trọng điểm Những thành tích mà ĐHĐN đạt được là 
nhờ vào sự đóng góp trí tuệ, sáng tạo và cống hiến không 
ngừng của mỗi tập thể, cá nhân trong ĐH; bên cạnh 
đó phản ánh sự đoàn kết nhất trí, sự nỗ lực vượt bậc của 
toàn thể các thầy cô giáo, CCVC và sinh viên trong ĐHĐN 
dưới sự lãnh đạo đúng đắn và có hiệu quả của Đảng uỷ, 
Ban Giám đốc, Lãnh đạo các đơn vị thành viên; sự phối 
hợp chặt chẽ của các đoàn thể trong ĐHĐN và các cấp 
chính quyền. Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo ĐHĐN, tôi 
nhiệt liệt biểu dương, đánh giá cao những đóng góp và nỗ 
lực vượt bậc đó. 
 

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

Thân ái,                                  
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 “Đảm bảo chất lượng giáo dục là công cụ quan trọng để gia 
tăng thúc đẩy quá trình đào tạo nguồn nhân lực chất lượng 
cao cho sự phát triển của khu vực Đông Nam Á. Chứng nhận 
đạt chuẩn chất lượng giáo dục AUN-QA mà Quý Trường đạt 
được, đã chứng nhận rằng, hai chương trình này hoàn toàn 
có khả năng đáp ứng các tiêu chí mong đợi từ các bên. Tôi hy 
vọng các chương trình này sẽ tiếp tục phát triển vượt bậc 
trong chuyên môn sâu và tiếp tục được công nhận trên phạm 
viquốc tế”… PGS.TS. Nantana Gajaseni, Giám đốc điều hành AUN 

Giám đốc ĐHĐN bổ nhiệm tân Phó Viện 
trưởng phụ trách Viện Nghiên cứu và Đào tạo 

Việt-Anh (VN-UK) nhiệm kỳ (2014-2019) 
 

 

Sáng ngày 06/02/2017, Đại học Đà Nẵng long trọng tổ 
chức “Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm Phó Viện trưởng 
Phụ trách Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt-Anh (VN-
UK)” cho TS. Nguyễn Thị Mỹ Hương. 
 

 

Phát biểu tại buổi lễ, GS.TS. Trần Văn Nam, Giám đốc 
ĐHĐN gửi gắm: “Tôi mong rằng trên cương vị trọng trách 
mới được giao, đồng chí Mỹ Hương tiếp tục phát huy những 
thành tích đã đạt được trong những năm qua, những kinh 
nghiệm trong quản lý ở Trường ĐH Kinh tế, đặc biệt trong 
các quan hệ và kinh nghiệm của Đại biểu Quốc hội, sẽ 
không ngừng phấn đấu, tu dưỡng và rèn luyện phẩm chất 
đạo đức, lối sống, nâng cao bản lĩnh chính trị, tuyệt đối trung 
thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng; khiêm tốn học 
hỏi, cầu thị, đoàn kết – đổi mới để sát cánh cùng với tập thể 
Lãnh đạo Viện và toàn thể cán bộ viên chức, sinh viên quyết 
tâm thực hiện thắng lợi sứ mệnh, mục tiêu chiến lược, nhiệm 
vụ chính trị của Viện; nâng cao uy tín học hiệu của Viện cũng 
như của ĐHĐN chúng ta lên một tầm cao mới ” Xem chi tiết 
tại đây. Hình 4 -Tập thể cán bộ viên chức, giảng viên Viện 
VN-UK tặng hoa chúc mừng và chụp ảnh lưu niệm.  
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“Tự chủ đại học” tất yếu “sống còn” 
của giáo dục đại học Việt Nam ? 

 
 

"Giáo dục đại học Việt Nam hiện nay buộc các trường 
đại học phải thay đổi mô hình quản trị ... nếu không 
thay đổi, chúng ta sẽ thua ngay trên chính sân nhà..." 
 

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ đã 
khẳng định tại Hội nghị “Giải pháp nâng cao chất lượng 
giáo dục đại học” với sự tham dự của Hiệu trưởng các 
trường đại học Việt Nam được tổ chức ngày 07/01/2017 tại 
Trường Đại học Bách khoa - ĐHĐN. Xem  chi tiết tại đây. 
 

Hình 3- Thứ trưởng Bùi Văn Ga, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 
Đào tạo Phùng Xuân Nhạ và Giám đốc ĐHĐN Trần Văn Nam  
đồng chủ trì Hội nghị...  
 

Lần đầu tiên, Việt Nam có 02 chương 
trình đào tạo tiên tiến thuộc Trường Đại 
học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng được 
AUN-QA công nhận đạt tiêu chuẩn chất 
lượng hàng đầu ASEAN  
 
 

Sáng ngày 13/02/2017, Trường Đại học Bách khoa - Đại học 
Đà Nẵng đã tổ chức trọng thể Lễ đón nhận “Chứng nhận 
kiểm định chất lượng giáo dục theo tiêu chuẩn  
AUN-QA” cho 02 Chương trình đào tạo tiên tiến: 
Ngành Điện tử - Viễn thông và Ngành Hệ thống 
nhúng. Tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục của khu vực 
(ASEAN University Network - Quality Assurance, viết tắt là 
AUN-QA) đã đánh giá đây là 02 chương trình đạt số điểm cao 
nhất trong số 65 chương trình đào tạo đã được AUN kiểm 
định tại Việt Nam cho đến nay. Với số điểm này, cả 02 
chương trình đào tạo tiên tiến của trường Đại học Bách khoa - 
ĐHĐN cũng vinh dự trở thành các chương trình đào tạo tiên 
tiến có chất lượng hàng đầu Đông Nam Á theo tiêu chuẩn 
AUN-QA ” (Hình 2) Xem tại đây và các tin liên quan tại đây. 
 

 

Trước đó, 03 chương trình chất lượng cao “Kỹ sư Việt-Pháp 
(PFIEV)” cũng đã được Tổ chức CTI châu Âu, tiếp tục công 
nhận đạt chuẩn giai đoạn 2017-2022” . Xem chi tiết tại đây. 
 

 

Từ trái qua phải: GS.TS.Trần Văn Nam, Giám đốc ĐHĐN, 
PGS.TS. Nantana Gajaseni, Giám đốc điều hành mạng lưới 
các trường đại học Đông Nam Á  (AUN), GS.TSKH. Bùi Văn 
Ga, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT và GS.TS. Lê Kim Hùng, Hiệu 
trưởng trường Đại học Bách khoa - ĐHĐN (Hình 1) 

3 

4 

1 

http://www.udn.vn/posts/view/2849/66
http://www.udn.vn/posts/view/2849/66
http://www.udn.vn/posts/view/2863/83
http://
http://www.udn.vn/posts/view/2863/83
http://www.dut.udn.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=1618:khng-nh-cht-lng-ao-to-ngun-nhan-lc-cht-lng-cao-vi-mc-tieu-nh-hng-ngh-nghip-bn-vng-cho-sinh-vien&catid=81:tin-tc-trng-hbk&Itemid=198
http://www.udn.vn/posts/view/2810/360
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Nhân dịp năm mới Đinh Dậu 2017, thay mặt Đảng ủy, Hội 
đồng Đại học, Ban Giám đốc Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) tôi 
thân ái kính gửi tới các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh 
đạo; các cán bộ, viên chức và người lao động; các thế hệ 
học sinh, sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh 
đã và đang công tác, học tập, nghiên cứu tại ĐHĐN cùng 
gia đình lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng năm mới 
mạnh khoẻ, hạnh phúc và thành công. 
Năm qua, nắm bắt thời cơ, bám sát các Nghị quyết của 
Trung ương, Thành ủy Đà Nẵng, Chương trình hành động 
của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đổi mới căn bản toàn diện 
giáo dục và đào tạo, phát triển khoa học và công nghệ, 
kiểm định chất lượng giáo dục,… ĐHĐN đã cụ thể hoá 
bằng những việc làm thiết thực và hiệu quả, qua đó đạt 
được nhiều thành tựu quan trọng, rất đáng tự hào trên tất 
cả các mặt công tác, góp phần khẳng định vị thế, xứng 
đáng với niềm tin, sự kỳ vọng của Đảng, Nhà nước và 
Nhân dân. 
Năm 2016 khép lại với những dấu ấn và sự kiện nổi bật 
của ĐHĐN như: số lượng giảng viên có trình độ Tiến sĩ 
tăng vọt; 100% trường đại học thành viên đã được kiểm 
định chất lượng và được công nhận đạt tiêu chuẩn chất 
lượng cơ sở giáo dục; Khoa học công nghệ phát triển 
mạnh mẽ với 822 bài báo khoa học (trong đó có 64 bài ISI, 
Scopus); Hợp tác quốc tế sâu rộng, có nhiều dự án quốc 
tế lớn như: ERASMUS, USAID, WB; Đào tạo phát triển 
được 25 chương trình chất lượng cao; Sinh viên ĐHĐN 
nhận được nhiều giải thưởng quốc gia và quốc tế; Cơ sở 
vật chất được đầu tư mạnh, khởi công xây dựng nhiều dự 
án trọng điểm Những thành tích mà ĐHĐN đạt được là 
nhờ vào sự đóng góp trí tuệ, sáng tạo và cống hiến không 
ngừng của mỗi tập thể, cá nhân trong ĐH; bên cạnh 
đó phản ánh sự đoàn kết nhất trí, sự nỗ lực vượt bậc của 
toàn thể các thầy cô giáo, CCVC và sinh viên trong ĐHĐN 
dưới sự lãnh đạo đúng đắn và có hiệu quả của Đảng uỷ, 
Ban Giám đốc, Lãnh đạo các đơn vị thành viên; sự phối 
hợp chặt chẽ của các đoàn thể trong ĐHĐN và các cấp 
chính quyền. Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo ĐHĐN, tôi 
nhiệt liệt biểu dương, đánh giá cao những đóng góp và nỗ 
lực vượt bậc đó. 
 

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

Thân ái,                                  
 
 
 
 
 

  Hội đồng Khoa học và Đào tạo ĐHĐN (lần I) 
thống nhất nhiều quyết sách tham vấn giúp 
Giám đốc ĐHĐN tiếp tục phát triển mạnh mẽ 

công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học  
 

 

Sáng ngày 04/01/2017, Hội đồng Khoa học và Đào tạo Đại 
học Đà Nẵng (ĐHĐN) nhiệm kỳ 2016-2020 đã tiến hành 
phiên họp lần thứ Nhất. Hội đồng đã thảo luận nhiều vấn đề 
về công tác đào tạo và KHCN: Giải pháp đẩy mạnh tuyển 
sinh cho năm học 2016-2017; đặc biệt chú trọng đến 02 
trường cao đẳng và thu hút hơn nữa sinh viên nước ngoài; 
giải pháp đổi mới chương trình, phương pháp để nâng cao 
chất lượng đào tạo; Đẩy mạnh hơn nữa phát triển đào tạo 
sau đại học theo định hướng đại học nghiên cứu... Hội đồng 
đã thống nhất bầu Thường trực Hội đồng với 100% thành 
viên có mặt đồng ý đồng thời đã bỏ phiếu tín nhiệm 100% bổ 
nhiệm chức danh PGS cho TS.BS. Nguyễn Đăng Quốc Chấn. 

Thường trực Hội đồng Khoa học và Đào tạo  
Đại học Đà Nẵng (Nhiệm kỳ 2016-2020) 

 

GS.TS. Trần Văn Nam (Chủ tịch), PGS.TS. Đoàn Quang 
Vinh (Phó Chủ tịch) và PGS.TS. Võ Trung Hùng (Thư ký) 

 

 

    05 Chương trình KHCN trọng điểm đến năm 2020: 
 

1) Phát triển kinh tế tư nhân tại miền Trung - Tây Nguyên. 
2) An toàn vệ sinh thực phẩm phục vụ sức khỏe cộng đồng. 
3) Ứng dụng khoa học, công nghệ và tiến bộ kỹ thuật trong  
    nông, lâm, ngư nghiệp và đẩy mạnh phát triển kinh tế biển     
   tại miền Trung -Tây Nguyên. 
4) Công nghệ thông minh phục vụ phát triển bền vững cho  
    khu vực miền Trung -Tây Nguyên. 
5) Xây dựng, khai thác và phát huy giá trị xã hội nhân văn  
   khu vực miền Trung -Tây Nguyên nhằm tăng năng lực  
    cạnh tranh và hội nhập quốc tế.  Xem thêm tại đây. 
 

“Với quyết tâm trở thành đại học định hướng nghiên cứu vào năm 2020, ĐHĐN đã, đang và sẽ tiếp tục nâng cao hơn nữa chất 
lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, cung ứng cho thị trường lao động đội ngũ nghiên cứu có chất 
lượng cao, đáp ứng yêu cầu hội nhập”  (GS.TS. Trần Văn Nam, Chủ tịch Hội đồng KH&ĐT, Giám đốc  ĐHĐN) 
 
 4 

ĐHĐN vinh dự có 03 nhà 
khoa học được vinh danh tiêu 
biểu giai đoạn (1997-2017): 
PGS.TS. Đoàn Quang 
Vinh,  Phó Giám đốc ĐHĐN,  
 

PGS.TS. Phan Cao 
Thọ, Hiệu trưởng Trường 
Cao đẳng Công nghệ   
 

GS.TS. Lê Thế Giới, Trường 
Đại học Kinh tế,  nguyên 
Phó Giám đốc ĐHĐN. 
 

Chào mừng 20 năm TP.Đà Nẵng trực thuộc Trung ương (01/01/1997-01/01/2017), UBND thành phố đã vinh danh “Nhà hoạt 
động khoa học và công nghệ tiêu biểu của thành phố Đà Nẵng giai đoạn 1997-2017”  vào ngày 24/12/2016 (Xem thêm tại đây). 
chuyển giao công nghệ, cung ứng cho thị trường lao động đội ngũ nghiên cứu có chất 

http://www.udn.vn/posts/view/2800/61
http://udn.vn/posts/view/2780/87


 

                 THE UNIVERSITY OF DANANG 

          Newsletter-1-2017                     Chào mùa tuyển sinh 2017 
 

 

 
 
 
 
 

Nhân dịp năm mới Đinh Dậu 2017, thay mặt Đảng ủy, Hội 
đồng Đại học, Ban Giám đốc Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) tôi 
thân ái kính gửi tới các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh 
đạo; các cán bộ, viên chức và người lao động; các thế hệ 
học sinh, sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh 
đã và đang công tác, học tập, nghiên cứu tại ĐHĐN cùng 
gia đình lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng năm mới 
mạnh khoẻ, hạnh phúc và thành công. 
http://ts.udn.vn/files/2017/2017_2_14_42_53_180_danh_
muc_mon_tuyen_sinh_sdh_cap_nhat_02.2017_hoa_an.p
dfhttp://ts.udn.vn/files/2017/2017_2_14_42_53_180_danh
_muc_mon_tuyen_sinh_sdh_cap_nhat_02.2017_hoa_an.
pdfNăm qua, nắm bắt thời cơ, bám sát các Nghị quyết của 
Trung ương, Thành ủy Đà Nẵng, Chương trình hành động 
của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đổi mới căn bản toàn diện 
giáo dục và đào tạo, phát triển khoa học và công nghệ, 
kiểm định chất lượng giáo dục,… ĐHĐN đã cụ thể hoá 
bằng những việc làm thiết thực và hiệu quả, qua đó đạt 
được nhiều thành tựu quan trọng, rất đáng tự hào trên tất 
cả các mặt công tác, góp phần khẳng định vị thế, xứng 
đáng với niềm tin, sự kỳ vọng của Đảng, Nhà nước và 
Nhân dân. 
Năm 2016 khép lại với những dấu ấn và sự kiện nổi bật 
của ĐHĐN như: số lượng giảng viên có trình độ Tiến sĩ 
tăng vọt; 100% trường đại học thành viên đã được kiểm 
định chất lượng và được công nhận đạt tiêu chuẩn chất 
lượng cơ sở giáo dục; Khoa học công nghệ phát triển 
mạnh mẽ với 822 bài báo khoa học (trong đó có 64 bài ISI, 
Scopus); Hợp tác quốc tế sâu rộng, có nhiều dự án quốc 
tế lớn như: ERASMUS, USAID, WB; Đào tạo phát triển 
được 25 chương trình chất lượng cao; Sinh viên ĐHĐN 
nhận được nhiều giải thưởng quốc gia và quốc tế; Cơ sở 
vật chất được đầu tư mạnh, khởi công xây dựng nhiều dự 
án trọng điểm Những thành tích mà ĐHĐN đạt được là 
nhờ vào sự đóng góp trí tuệ, sáng tạo và cống hiến không 
ngừng của mỗi tập thể, cá nhân trong ĐH; bên cạnh 
đó phản ánh sự đoàn kết nhất trí, sự nỗ lực vượt bậc của 
toàn thể các thầy cô giáo, CCVC và sinh viên trong ĐHĐN 
dưới sự lãnh đạo đúng đắn và có hiệu quả của Đảng uỷ, 
Ban Giám đốc, Lãnh đạo các đơn vị thành viên; sự phối 
hợp chặt chẽ của các đoàn thể trong ĐHĐN và các cấp 
chính quyền. Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo ĐHĐN, tôi 
nhiệt liệt biểu dương, đánh giá cao những đóng góp và nỗ 
lực vượt bậc đó. 
 

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

Thân ái,                                  
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Thông tin đăng ký xét tuyển đại học năm 2017  
(chính quy) tại các cơ sở giáo dục đại học thành 
viên, đơn vị trực thuộc Đại học Đà Nẵng như sau: 
 
 

 1. Xét tuyển theo kết quả thi THPT Quốc gia: 
   Các CSGDĐH tuyển sinh gồm: Trường ĐH Bách 
khoa, Trường ĐH Kinh tế, Trường ĐH Ngoại ngữ, 
Trường ĐH Sư phạm, Phân hiệu ĐHĐN tại Kon 
Tum, Khoa Y Dược, Viện Nghiên cứu & Đào tạo 
Việt- Anh. Tổng chỉ tiêu dự kiến: 11.054. 
 
Xem thông tin chi tiết tại đây 
 

 2. Xét tuyển theo học bạ: 
 Các CSGDĐH tuyển sinh gồm: Trường ĐHSP (01 
ngành), Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum, , Viện 
Nghiên cứu & Đào tạo Việt- Anh.  
 
Xem thông tin chi tiết tại đây 
 

 

  Thông tin đăng ký xét tuyển sau đại học 2017:  
 
 

Tuyển sinh cao học đợt 1 - khóa 35 Xem tại đây 
 

Tuyển sinh cao học đợt 1 - khóa 35 tại Trường 
Đại học Quảng Bình. Xem tại đây 
 

Tuyển sinh cao học đợt 1 - khóa 35 tại Trường 
Đại học Phạm Văn Đồng. Xem tại đây 
 

Xét tuyển cao học đợt 1 đối với kỹ sư tốt nghiệp 
chương trình PFIEV.  Xem tại đây 

 
 

Xét tuyển Nghiên cứu sinh đợt 1 - khóa 35.  
Xem tại đây 
 

Danh mục ngành đúng, phù hợp, ngành gần và 
các học phần phải học bổ sung tuyển sinh đào 
tạo trình độ thạc sĩ (cập nhật tháng 02/2017).  
Xem tại đây 
Danh mục môn thi tuyển sinh đào tạo trình độ 
thạc sĩ (cập nhật tháng 02/2017).  
Xem tại đây 

 
 

Chiều 31/01/2017, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành «Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng 
nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy năm 2017 » theo Thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT. Xem tại đây. 
 

http://ts.udn.vn/files/2017/2017_2_14_6_21_978_14-02-tong_hop_dkxt-dhdn_2017_v1hocba.pdf
http://ts.udn.vn/files/2017/2017_2_17_40_18_413_14-02-tong_hop_dkxt-dhdn_2017_v1thptquocgia.pdf
http://ts.udn.vn/Detail.aspx?id=970
http://ts.udn.vn/Detail.aspx?id=973
http://ts.udn.vn/Detail.aspx?id=973
http://ts.udn.vn/Detail.aspx?id=971
http://ts.udn.vn/Detail.aspx?id=969
http://ts.udn.vn/files/2017/2017_2_16_43_34_28_dm_nganh_dung,_gan,_phu_hop_sdh_k35_15.02.2017_bnam.pdf
http://ts.udn.vn/files/2017/2017_2_16_42_29_253_danh_muc_mon_tuyen_sinh_sdh_k35_15.02.2017_bnam.pdf
http://www.udn.vn/bcns/view/537/1631
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.Nhân dịp năm mới Đinh Dậu 2017, thay mặt Đảng ủy, Hội 
đồng Đại học, Ban Giám đốc Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) tôi 
thân ái kính gửi tới các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh 
đạo; các cán bộ, viên chức và người lao động; các thế hệ 
học sinh, sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh 
đã và đang công tác, học tập, nghiên cứu tại ĐHĐN cùng 
gia đình lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng năm mới 
mạnh khoẻ, hạnh phúc và thành công. 
http://ts.udn.vn/files/2017/2017_2_14_42_53_180_danh_
muc_mon_tuyen_sinh_sdh_cap_nhat_02.2017_hoa_an.p
dfhttp://ts.udn.vn/files/2017/2017_2_14_42_53_180_danh
_muc_mon_tuyen_sinh_sdh_cap_nhat_02.2017_hoa_an.
pdfNăm qua, nắm bắt thời cơ, bám sát các Nghị quyết của 
Trung ương, Thành ủy Đà Nẵng, Chương trình hành động 
của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đổi mới căn bản toàn diện 
giáo dục và đào tạo, phát triển khoa học và công nghệ, 
kiểm định chất lượng giáo dục,… ĐHĐN đã cụ thể hoá 
bằng những việc làm thiết thực và hiệu quả, qua đó đạt 
được nhiều thành tựu quan trọng, rất đáng tự hào trên tất 
cả các mặt công tác, góp phần khẳng định vị thế, xứng 
đáng với niềm tin, sự kỳ vọng của Đảng, Nhà nước và 
Nhân dân. 
Năm 2016 khép lại với những dấu ấn và sự kiện nổi bật 
của ĐHĐN như: số lượng giảng viên có trình độ Tiến sĩ 
tăng vọt; 100% trường đại học thành viên đã được kiểm 
định chất lượng và được công nhận đạt tiêu chuẩn chất 
lượng cơ sở giáo dục; Khoa học công nghệ phát triển 
mạnh mẽ với 822 bài báo khoa học (trong đó có 64 bài ISI, 
Scopus); Hợp tác quốc tế sâu rộng, có nhiều dự án quốc 
tế lớn như: ERASMUS, USAID, WB; Đào tạo phát triển 
được 25 chương trình chất lượng cao; Sinh viên ĐHĐN 
nhận được nhiều giải thưởng quốc gia và quốc tế; Cơ sở 
vật chất được đầu tư mạnh, khởi công xây dựng nhiều dự 
án trọng điểm Những thành tích mà ĐHĐN đạt được là 
nhờ vào sự đóng góp trí tuệ, sáng tạo và cống hiến không 
ngừng của mỗi tập thể, cá nhân trong ĐH; bên cạnh 
đó phản ánh sự đoàn kết nhất trí, sự nỗ lực vượt bậc của 
toàn thể các thầy cô giáo, CCVC và sinh viên trong ĐHĐN 
dưới sự lãnh đạo đúng đắn và có hiệu quả của Đảng uỷ, 
Ban Giám đốc, Lãnh đạo các đơn vị thành viên; sự phối 
hợp chặt chẽ của các đoàn thể trong ĐHĐN và các cấp 
chính quyền. Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo ĐHĐN, tôi 
nhiệt liệt biểu dương, đánh giá cao những đóng góp và nỗ 
lực vượt bậc đó. 
 

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

Thân ái,                                  
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Tiêu chí để chọn cho mình một trường đại học là 
làm sao để thật phù hợp với bản thân bạn : Xác 
suất trúng tuyển ? ngành nghề yêu thích ? chương 
trình đào tạo ? cơ sở vật chất ? môi trường học tập 
và cuộc sống ? học phí, học bổng ? khả năng tìm 
việc làm ? danh tiếng của nhà trường ? Trình độ, 
nhiệt tình của giảng viên ?... 

 SV 
Lý do chọn 
trở thành 

     Đại học Đà Nẵng 
Thành phố an bình, "đáng sống"  
 
 

Nơi đây có điều kiện sống tốt, đáp ứng các nhu cầu phúc lợi xã hội; chi phí sinh hoạt khá bình dân, phù hợp với điều kiện sinh 
viên (10- 15 nghìn cho một bữa ăn ngon, chi phí thuê phòng trọ 400.000-800.000đ, xe buýt nhanh và rẻ); An ninh trật tự được 
đảm bảo như tiêu chí “Thành phố 5 không” ( Không có người nghiện ma túy - giết người cướp của…), hệ thống đường sá 
được đầu tư, quy hoạch rộng rãi, rất ít xảy ra tắc đường hay ngập úng. Mọi thứ đều thân thiện, an bình và đáng sống… 
 
 

Thị trường lao động dồi dào, người tài được trọng dụng  
 

Đà Nẵng hiện tại là thị trường việc làm lớn nhất khu vực miền Trung  Tây nguyên, đang dần trở thành “điểm đến” của cả nước, 
nơi thu hút rất nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước luôn có nhu cầu hàng trăm nghìn việc làm của lao động trình độ cao trên 
khắp cả nước (Du lịch, tài chính, thương mại, dịch vụ, cảng biển, hàng không, logistic, công nghệ cao…). Học đại học ở một 
trường nào đó thì là một lợi thế giúp bạn nhanh chóng thích nghi khi làm việc tại chính nơi mà mình đã học giúp bạn tự tin tìm 
cơ hội việc làm và khởi nghiệp tại Đà Nẵng, “một Singapore của Việt Nam trong tương lai không xa”…nếu có năng lực và hoài 
bão, bạn nhất định sẽ thành công với thành phố có nhiều chính sách trọng dụng nhân tài như Đà Nẵng. 
 
 

Môi trường năng động, phát triển kỹ năng cho sinh viên 
 
 

Vì là thành phố sự kiện, du lịch, dịch vụ, tài chính, y tế... nên luôn có đầy ắp những cơ hội, sự kiện cần một lượng lớn những 
sinh viên năng động tham gia  giúp bạn vừa có cơ hội trải nghiệm, vừa tích lũy cho mình những kỹ năng cần thiết. Cuộc sống 
sinh viên ngoài việc học ở trường ra thì những hoạt động bên lề là những điều rất thiết thực và cần thiết. Bạn cần  tìm cho mình 
một môi trường học vừa đào tạo tốt về chuyên môn, vừa phải đáp ứng đầy đủ nhu cầu để phát triển cá nhân toàn diện nhất. 
 
 

Nhiều “điểm đến” giải trí, trải nghiệm lý tưởng cho giới trẻ 
 

Đời sinh viên là học và trải nghiệm, để "tích lũy" những chuyến khát khao khám phá: Bà Nà, Chùa Linh Ứng, Ngũ Hành Sơn, 
Công viên Châu Á, các bãi biển Mỹ Khê, Non Nước, Xuân Thiều, Hội An, Hải Vân Quan, Suối Mơ … đầy hứa hẹn luôn được  
rất nhiều sinh viên và giới trẻ yêu thích…một thành phố của những “không gian giải trí, tận hưởng tuổi trẻ thưởng thức cà phê, 
trà sữa, ẩm thực và những “đồ ăn vặt” du nhập từ khắp mọi vùng miền trong nước cũng như quốc tế… 
 

 
 
 

     “Nơi hun đúc trí tuệ và tài năng, vì sự phát triển của miền Trung - Tây nguyên và cả nước” 
 
 

Không chỉ chọn một thành phố "đáng sống"mà còn là nơi có Đại học Đà Nẵng, trung tâm đào đào tạo, nghiên 
cứu khoa học và sáng tạo danh tiếng hàng đầu Việt Nam đang vươn đến ngang tầm khu vực… và đây là lí do… 
 
 

 

Thành lập từ năm 1994, nhưng có bề dày hơn 40 năm các trường thành viên tỏa sáng “học hiệu” hàng đầu (ĐH 
Bách khoa, ĐH Kinh tế…),ĐHĐN là một trong ba đại học Vùng trọng điểm Quốc gia (với 11 trường đại học, cao 
đẳng, viện, khoa, phân hiệu, trung tâm…) đa ngành, đa lĩnh vực (Khoa học tự nhiên, Khoa học XHNV, Kỹ thuật & 
Công nghệ, Kinh tế & QTKD, Luật, Sư phạm, Ngoại ngữ…) có quy mô hơn 60.000 sinh viên, học viên cao học, 
NCS… với tỷ lệ hơn 80% giảng viên có trình độ sau đại học (hơn 30% có trình độ tiến sĩ), mỗi năm tuyển sinh gần 
12.000 chỉ tiêu. Với phương thức tuyển sinh ưu việt, các chương trình đào tạo linh hoạt, mềm dẻo đảm bảo đem lại 
nhiều cơ hội trúng tuyển, lựa chọn ngành nghề nhất cho các bạn (Chương trình tiên tiến, chất lượng cao, chương 
trình quốc tế... Xem tại đây) ngoài ra còn rất nhiều học bổng, cơ hội trao đổi du học với gần 200 trường đại học 
danh tiếng quốc tế (Hoa Kỳ, Anh, Pháp, Nhật Bản, Hàn Quốc…). Sinh viên ĐHĐN luôn có được cơ hội tốt nghiệp 
trước thời hạn (0,5-1 năm), cơ hội nhận “bằng kép” (học và tốt nghiệp nhiều ngành) và đạt “chuẩn đầu ra” phẩm 
chất và kỹ năng được công nhận để chuyển tiếp sau đại học và làm việc ở nhiều nước tiên tiến trên thế giới…Hơn 
thế, với truyền thống và quan hệ gắn bó giữa các thế hệ cựu sinh viên (đang nắm giữ nhiều vị trí chủ chốt các tập 
đoàn, doanh nghiệp và các tỉnh, thành trong khu vực và khắp mọi miền đất nước) giúp sinh viên ĐHĐN khi ra 
trường  tự tin, vững vàng thực sự đáp ứng tốt nhất nhu cầu nhân lực chất lượng cao trong nước và quốc tế…  

          Luôn chào đón và cam kết sự lựa chọn đến với Đại học Đà Nẵng của các bạn  
                                            sẽ đồng hành với những thành công vững chắc trong tương lai… 

http://ts.udn.vn/
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Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) ký kết hợp tác với Tổ chức 
giáo dục nghề nghiệp Osaka Jikei College, Nhật Bản. 
Chiều ngày 14/01, ĐHĐN và Tổ chức giáo dục nghề nghiệp 
Osaka Jikei College đã chính thức ký kết biên bản ghi nhớ hợp 
tác. Osaka Jikei College sẽ tuyển dụng các sinh viên tốt nghiệp 
của Khoa Y Dược – ĐHĐN tham gia khóa đào tạo của Osaka 
Jikei College trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, đặc biệt là 
chuyên ngành y tá và điều dưỡng, cấp học bổng cho những sinh 
viên sẵn sàng làm việc tại cơ sở y tế địa phương trong vòng 03 
năm. Trong thời gian đến, Tổ chức cũng sẽ lập văn phòng Osaka 
Jikei College tại ĐHĐN, trao đổi sinh viên, giảng viên và các nhà 
khoa học, cùng thực hiện các chương trình nghiên cứu ngắn hạn, 
nghiên cứu chung, hỗ trợ ĐHĐN sử dụng chương trình đào tạo 
của Osaka Jikei College làm tài liệu giảng dạy. Xem tại đây 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Sơ kết một năm triển khai Dự án Hub4Growth trong khuôn khổ Chương trình Erasmus+  
 
 

Từ ngày 09-12/01/2017, ĐHĐN đã phối hợp với London Metropolitan University (Anh) tổ chức sơ kết 01 năm triển khai Dự án 
Hub4Growth và nghiên cứu thực tế một số mô hình hợp tác Đại học - Doanh nghiệp tại London. Dự án Hub4Growth (Heightening 
University - Business partnerships FOR smart and sustainable GROWTH in Asia) do ĐHĐN làm chủ dự án và được Cộng đồng 
Châu Âu tài trợ. Đây là dự án đầu tiên của Erasmus+ do một đại học của Việt Nam làm chủ dự án (từ 2016-2018). Tham gia dự án 
có 04 trường đại học châu Âu (London Metropolitan University – Vương quốc Anh, University of the Peloponnese - Hy Lạp, Mykolas 
Romeris University – Lithuania và Agora  Iinstitute for Knowledge Management – Tây Ban Nha), 08 trường đại học ở châu Á (Royal 
University of Phnom Penh – Campuchia, Svay Rieng University – Campuchia, Tribhuvan University – Nepal, Purbanchal University 
– Nepal,  Mongolian National University of Medical Sciences – Mông Cổ, CITI Institute of Mongolia – Mông Cổ, Đại học Thăng Long 
và ĐHĐN của Việt Nam) và 04 Chamber of Commerce and Industry của 04 quốc gia châu Á tham gia dự án. Xem tại đây. 

7 

Đại học Đà Nẵng vinh danh và trao Bằng Giáo sư  
Danh dự cho GS. Yoshiaki Takahashi  - Nhật Bản 
 

  Ngày 16/02/2017, ĐHĐN long trọng tổ chức Lễ bổ nhiệm 
chức danh Giáo sư danh dự cho GS. Yoshiaki Takahashi để 
vinh danh những cống hiến của ông. GS.TS. Yoshiaki 
Takahashi nghiên cứu và giảng dạy tại Trường ĐH Chuo 
(Nhật Bản), là chuyên gia hàng đầu về nhân sự và quản trị 
doanh nghiệp. Từ năm 2000, GS.TS. Takahashi là một trong 
những người đặt nền móng đầu tiên cho quan hệ hợp tác 
giữa ĐHĐN với Trường ĐH Chuo. Từ năm 2013, khi nghỉ 
hưu, GS.TS.Takahashi đã tình nguyện sang Việt Nam và 
được ĐHĐN mời giảng dạy cho các Khoa Thương mại, Quản 
trị kinh doanh (ĐH Kinh tế) góp phần nâng cao năng lực 
nghiên cứu cho cán bộ giảng viên nhà trường…Xem tại đây. 

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

Sáng ngày 24/01/2017, đoàn Tổng Lãnh sự quán nước Cộng 
hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Đà Nẵng gồm ông Intha 
Vongphachanh – Lãnh sự và ông Lonphanh Phaodavanh – Bí 
thư thứ ba đã đến thăm hỏi, tặng quà và chúc Tết Nguyên đán 
tại ĐHĐN. Trong lễ tốt nghiệp đợt 1 năm học 2016-2017 tại 
Trường Đại học Kinh tế (ĐHĐN) vừa qua, có 15 lưu học sinh 
Lào đã hoàn thành sớm chương trình đào tạo cử nhân trong 
3,5 năm và tốt nghiệp trước thời hạn (4 năm). Cũng trong đợt 
này, 05 sinh viên Lào đã được nhận Giấy khen của Hiệu 
trưởng Nhà trường. Xem tại đây.năm mới Đinh Dậu 2017, 
thay mặt Đảng ủy, Hgửi tới các đồng 
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http://www.udn.vn/posts/view/2868/84
http://www.udn.vn/posts/view/2832/62
http://www.udn.vn/posts/view/2844/62
http://www.udn.vn/posts/view/2815/58
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Khởi công công trình phục vụ đào tạo 
Khoa Y Dược thuộc dự án đầu tư xây 
dựng Đại học Đà Nẵng giai đoạn III  
 
Sáng ngày 16/01/2017, tại Phường Hòa Quý, 
Quận Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng đã diễn ra 
Lễ Khởi công công trình thuộc dự án đầu tư 
xây dựng Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) giai đoạn 
III. Dự án đã được Bộ trưởng Bộ Giáo dục & 
số 4983/QĐ-BGDĐT với quy mô đầu tư xây 
dựng mới bao gồm 05 tầng: Khối hiệu bộ 
(tầng 1 và 2); nhà làm việc, học tập, thí 
nghiệm thực hành, hội trường (tầng 3, 4 và 5). 
Tổng diện tích sàn xây dựng là 8.127m2 và 
các hạng mục hạ tầng, kỹ thuật, các công 
trình phụ trợ (san nền, đường giao thông nội 
bộ, cây xanh, điện chiếu sáng, tường rào, nhà 
để xe … 
 
Phát biểu tại buổi lễ, GS.TS Trần Văn Nam, 
Giám đốc ĐHĐN nhấn mạnh: “Công trình này 
đánh dấu mốc rất quan trọng trong việc tăng 
cường cơ sở vật chất cho sự phát triển của 
Khoa Y Dược-ĐHĐN. Hy vọng rằng sau gần 
01 năm nữa, tại mảnh đất này, nhà làm việc, 
học tập, thí nghiệm thực hành thuộc dự án 
đầu tư xây dựng ĐHĐN giai đoạn III sẽ được 
hoàn thành và đưa vào sử dụng. Công trình 
hoàn chỉnh sẽ giúp Khoa Y Dược tập trung 
đào tạo, đảm bảo nguồn nhân lực chất lượng 
cao đáp ứng nhu cầu xã hội”. Xem tại đây. 
 
Khởi công xây dựng các hạng mục công trình dự án đầu tư Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum (14/01/2017) 
 

Sáng ngày 14/01/2017, trong không khí phấn khởi chào đón xuân mới và chào mừng kỷ niệm 10 năm thành lập Phân hiệu Đại học 
Đà Nẵng (ĐHĐN) tại Kon Tum, ĐHĐN đã long trọng tổ chức Lễ khởi công Dự án đầu tư xây dựng các hạng mục mới cho Phân 
hiệu Kon Tum, phục vụ công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy, học tập, nghiên cứu 
khoa học và sinh hoạt của cán bộ, giảng viên và sinh viên.   
 

 Đây là dự án quan trọng, ưu tiên cho các cơ sở giáo dục ở khu vực Tây Nguyên nói chung, và Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum nói 
riêng theo hướng đồng bộ và hiện đại gồm hai cơ sở: Cơ sở 1 (nhà đa năng 7 tầng vừa là văn phòng làm việc và các giảng đường 
chất lượng cao, nhà công vụ là nơi lưu trú cho các giảng viên từ ĐHĐN, giảng đường 4 tầng phục vụ giảng dạy và học tập); Cơ sở 
2 (ký túc xá, nhà tập luyện giáo dục thể chất) và các hạng mục hạ tầng, kỹ thuật, công trình phụ trợ (san nền, đường giao thông 
nội bộ, cây xanh, điện chiếu sáng, nhà để xe, trạm biến áp…Dự án dự kiến sẽ hoàn thành vào tháng 12/2017, với tổng kinh phí 
đầu tư là 110 tỷ đồng từ nguồn vốn Ngân hàng thế giới WB do ĐHĐN làm chủ đầu tư. Xem chi tiết tại đây 
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Trường Đại học Kinh tế- ĐHĐN là trường 
đại học đầu tiên của Khu vực Miền Trung  
Tây Nguyên được Thủ tướng Chính Phủ 
phê duyệt đề án đổi  mới cơ chế hoạt 
động theo mô hình tự chủ (28/12/2016) 
 
 

Với tinh thần tiên phong đổi mới, ngày 
28/12/2016 vừa qua, Trường Đại học Kinh tế - 
ĐHĐN (Hình 1) đã được Thủ tướng Chính phủ 
phê duyệt đề án đổi mới cơ chế hoạt động và là 
trường đại học đầu tiên của miền Trung Tây 
Nguyên và là đơn vị thứ 16 được thí điểm mô 
hình “tự chủ đại học”. Đẩy mạnh tự chủ gắn với 
nâng cao chất lượng giáo dục là một trong 
những nội dung quan trọng trong Nghị quyết số 
89/NQ-CP phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 
9/2016 theo đó “Chính phủ tiếp tục tạo điều kiện 
thuận lợi cho hoạt động của các trường đại học 
khi thực hiện tự chủ”.  
 

 

ĐHĐN là đại học vùng đầu tiên của Việt Nam có 
100% các trường đại học thành viên được kiểm 
định và đạt chuẩn chất lượng giáo dục quốc gia 
(Hình 2- Ngày 16/10/2016, Lễ công bố Quyết 
định trao Chứng nhận đạt chất lượng giáo dục 
quốc gia cho các trường thành viên: ĐH Bách 
khoa, ĐH Kinh tế, ĐH Ngoại ngữ. Trước đó, 
ngày 18/04/2016, Trường ĐH Sư phạm-ĐHĐN 
cũng vinh dự là trường đại học đầu tiên trong cả 
nước kiểm định và được công nhận đạt chuẩn 
chất lượng giáo dục quốc gia bởi một tổ chức 
kiểm định độc lập là Trung tâm kiểm định chất 
lượng giáo dục - ĐHQG Hà Nội).  
 

Xem thông tin tại đây 
 
 

 

 

Các trường đại học sẽ được giao quyền tự chủ cả về chuyên môn, tổ chức nhân sự, tài chính và tăng cường trách nhiệm giải 
trình; quy định rõ về kiểm định chất lượng và cơ chế học bổng nhằm bảo đảm quyền tiếp cận giáo dục đại học chất lượng cao cho 
con em hộ nghèo, đối tượng chính sách. Giảm mạnh sự can thiệp hành chính của các cơ quan chủ quản đối với hoạt động của 
các trường đại học, tiến tới xóa bỏ cơ chế chủ quản theo hướng chuyển từ chế độ hiệu trưởng sang chế độ hội đồng trường. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ăm mới Đinh Dậu 2017, thay mặt Đảng ủy, 
Hgửi tới các đồng 
 
 

 chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo; các cán bộ, viên chức và người 
lao động; các thế hệ học sinh, sinh viên, học viên 
cao học và nghiên cứu sinh đã và đang công tác, 
học tập, nghiên cứu tại ĐHĐN cùng gia đình lời 
thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng năm mới m 
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                  Ngày 23/1/2017, Giám đốc Đại học Đà Nẵng                                       
                  (ĐHĐN) đã ký quyết định thành lập 02 Khoa 
                  mới trực thuộc ĐHĐN là: Khoa Công nghệ;  
                  Khoa Công nghệ Thông tin và truyền thông 

 

02 Khoa mới sẽ tuyển sinh đào tạo trình độ đại học từ 
năm 2017. Các ngành đào tạo dự kiến tuyển sinh của 
Khoa Công nghệ là: Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí, Công 
nghệ kỹ thuật cơ điện tử, Công nghệ kỹ thuật nhiệt, 
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử, Công nghệ kỹ thuật 
điều khiển và tự động hóa, Công nghệ kỹ thuật xây 
dựng, Công nghệ kỹ thuật giao thông, Công nghệ kỹ 
thuật môi trường và ngành Công nghệ sau thu hoạch. 
Khoa Công nghệ thông tin và truyền thông dự kiến 
tuyển sinh các ngành gồm: Công nghệ thông tin, Công 
nghệ kỹ thuật máy tính và ngành Quản trị kinh doanh. 
Đây là bước khởi đầu trên lộ trình sắp xếp cấu trúc lại 
các đơn vị thành viên phù hợp để thành lập Trường 
Đại học Sư phạm Kỹ thuật và Trường Đại học Công 
nghệ Thông tin và truyền thông trong thời gian đến. 

 Cam kết chất lượng đạt chuẩn quốc tế với các chương trình đào tạo Chương trình Tiên tiến (CTTT) của ĐHĐN 
 

Thực tế uy tín và chất lượng đào tạo của các CTTT tại Trường ĐH Bách khoa - ĐHĐN hơn 10 năm qua là khẳng định thuyết phục 
về cam kết đảm bảo chất lượng hàng đầu phù hợp với tầm nhìn, sứ mạng của nhà trường và nhu cầu các bên liên quan. Trình độ 
tiếng Anh đầu ra của sinh viên đạt IELTS 6.0 trở lên, hơn 70% sinh viên có việc làm ngay sau 03 tháng tốt nghiệp và trên 97% sau 
12 tháng sau khi tốt nghiệp. Sinh viên CTTT có nhiều cơ hội nhận học bổng chuyển tiếp đại học và sau đại học tại các trường danh 
tiếng trên thế giới như: Portland State University, Caltholic University of America (Hoa Kỳ), National University of Singapore…Ngay 
sau khi tốt nghiệp, sinh viên có cơ hội được tuyển dụng làm việc tại các tập đoàn lớn như: Intel, BOSCH, eSilicon, Renesas, FPT 
Software, Viettel, Tập đoàn Điện lực, Savarti, Uniquify… Sinh viên CTTT đã đạt nhiều thành tích xuất sắc tại các “sân chơi” quốc 
gia và quốc tế như: Giải Nhất toàn quốc các cuộc thi TI MCU Contest (2012,2013), Giải Nhất toàn quốc cuộc thi Go Green in the 
City (2015), Giải Nhì cuộc thi Bosch Green Challenge (2015,2016), Giải Nhất Olympic tin học châu Á năm 2015, Giải NhÌ 2016... 
 

http://www.udn.vn/posts/view/2658/58
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Trường ĐH Bách khoa - ĐHĐN vinh dự là 
một trong 04 trường đại học đầu tiên của 
Việt Nam được kiểm định bởi một tổ 
chức kiểm định chất lượng giáo dục 
Châu Âu. 
 

Từ ngày 27/02 đến ngày 03/3/2017, Hội đồng 
cấp cao về đánh giá nghiên cứu và giáo dục đại 
học Pháp (gọi tắt là HCERES) sẽ thực hiện 
đánh giá và kiểm định 04 trường đại học của 
Việt Nam gồm: Trường Đại học Bách khoa Hà 
Nội, Trường Đại học Xây dựng, Trường Đại học 
Bách khoa - Đại học Đà Nẵng và Trường Đại 
học Bách khoa  - Đại học Quốc gia TP.HCM. 
Đầu năm 2016, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và 
Đào tạo Bùi Văn Ga dẫn đầu Đoàn công tác 
của Bộ tại Cộng hòa Pháp đã tiếp xúc và đề 
nghị HCERES kiểm định chất lượng của bốn 
trường đại học tham gia Chương trình đào tạo 
kỹ sư chất lượng cao Việt-Pháp  tại Việt Nam 
(PFIEV) (bắt đầu từ năm 1999). 

 

Ngày 4/4/2016, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã gửi 
công văn cho HCERES đề nghị đánh giá, kiểm 
định 4 cơ sở đào tạo này. Theo đó, cả bốn 
trường đại học đã bắt đầu chuẩn bị báo cáo tự 
đánh giá theo bộ tiêu chuẩn của HCERES từ 
tháng 4/2016. Sau chuyến khảo sát sơ bộ của 
Đoàn chuyên gia HCERES tại Việt Nam từ ngày 
17/10 đến ngày 20/10/2016, Đoàn đã kết luận 
cả bốn trường đều đủ điều kiện để tiến hành 
công tác kiểm định, đồng thời hướng dẫn các 
trường thực hiện tự đánh giá theo bộ tiêu chuẩn 
và quy trình kiểm định của HCERES. Sau gần 
10 tháng chuẩn bị, các trường đã hoàn thành 
và gửi bản báo cáo tự đánh giá theo đúng kế 
hoạch HCERES yêu cầu vào ngày 20/01/2017. 
Xem tại đây. 
 

 

Trường Đại học kinh tế - ĐHĐN ký kết hợp tác chính thức 
với Trường Đại học Akron (Bang Ohio, Hoa Kỳ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Trường Đại học Sư phạm - ĐHĐN: Kỷ niệm 15 năm đào tạo ngành Quản lý giáo dục (2001-2016) 
 

Sáng 31/12/2016, Trường ĐHSP Đà Nẵng đã kỷ niệm 15 năm đào ngành Quản lý giáo dục (2001-2016), Đến dự buổi lễ có: 
PGS.TS Nguyễn Ngọc Vũ - Phó Giám đốc ĐHĐN, PGS.TS Lưu Trang - Phó Hiệu trưởng (mới được bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường 
ĐHSP-ĐHĐN ngày 06/02/2017), PGS.TS Lê Quang Sơn - Phó Hiệu trưởng Trường ĐHSP-ĐHĐN, GS.TS Nguyễn Thị Mỹ Lộc – 
Nguyên Hiệu trưởng Trường ĐH Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội, PGS.TS Phan Minh Tiến – Trưởng Khoa Tâm lý giáo dục 
Trường ĐHSP- Đại học Huế, TS. Hồ Văn Liên – Nguyên Trưởng Khoa Tâm lý giáo dục Trường ĐHSP TP. Hồ Chí Minh, TS 
Nguyễn Thị Trâm Anh - Trưởng Khoa Tâm lý giáo dục Trường ĐHSP-ĐHĐN và các cựu học viên, học viên, sinh viên Khoa Tâm lý 
giáo dục, Trường ĐH Sư phạm – ĐHĐN…Xem tại đây. 

10 

Sáng 09/01/2017, Biên bản hợp tác chính thức về 
nhiều mặt đã được lãnh đạo hai Trường ký kết tại 
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng vào 
trước sự chứng kiến của các cán bộ, giảng viên hai 
Trường. 
Tham dự buổi lễ, về phía đối tác có Giáo sư 
Matthew Wilson - Giám đốc Đại học Akron; GS. 
Pattrick Gaughan - giảng viên Trường Luật, Đại học 
Akron. Về phía Trường Đại học Kinh tế có sự hiện 
diện của PGS.TS Nguyễn Mạnh Toàn, Hiệu trưởng; 
và các Phó Hiệu trưởng: PGS.TS Trần Đình Khôi 
Nguyên, PGS.TS Võ Thị Thúy Anh cùng đại diện 
các đơn vị: Phòng Khoa học & Hợp tác quốc tế, 
Phòng Đào tạo, Khoa Luật và Khoa Thương mại. 
Dựa trên những điểm tương đồng mà hai Trường có 
thể hợp tác dựa trên kết quả buổi làm việc đầu tiên 
vào ngày 23/6/2016, hai bên tiến hành ký kết MOU 
trên các lĩnh vực như: Trao đổi giảng viên/sinh viên, 
các dự án nghiên cứu chung và chương trình học 
bổng, thực tập cho sinh viên…Xem tại đây. 
 

http://www.udn.vn/posts/view/2866/58
http://due.udn.vn/vi-vn/tintuc/tintucchitiet/id/5715
http://due.udn.vn/vi-vn/tintuc/tintucchitiet/id/5715
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19 bác sỹ được bổ nhiệm vào các chức 
danh quản lý, cán bộ giảng dạy lâm 
sàng tại Khoa Y Dược - ĐHĐN 
 

Chiều ngày 23/01/2017, Khoa Y Dược - ĐHĐN 
đã long trọng tổ chức Lễ công bố quyết định bổ 
nhiệm cán bộ giảng dạy lâm sàng cho 19 tiến 
sỹ, thạc sỹ, bác sỹ hiện đang công tác tại Bệnh 
viện Đà Nẵng và Bệnh viên Phụ sản Nhi Đà 
Nẵng vào các chức danh quản lý, gồm Chủ 
nhiệm và Phó Chủ nhiệm bộ môn (BM); Trưởng 
Phân môn và cán bộ giảng dạy lâm sàng. Việc 
nhiều cán bộ, viên chức của 2 Bệnh viên nắm 
giữ chức danh quản lý, cán bộ giảng dạy lâm 
sàng tại Khoa Y Dược - ĐHĐN vừa góp phần 
tăng cường hợp tác, gắn kết đào tạo, nghiên 
cứu khoa học với thực tiễn lâm sàng bệnh viện, 
vừa nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân 
lực y tế chất lượng cao mà nhu cầu xã hội luôn 
luôn cần đến..Xem tại đây. 

  GS.TS. Trần Văn Thọ (Đại học Waseda, Nhật Bản) nói 
chuyện chuyên đề “Công nghiệp hóa Việt Nam trong 
giai đoạn mới” tại Trường Đại học Kinh tế - ĐHĐN       Chương trình còn có sự tham dự của lãnh đạo ĐHĐN, đại diện 
các Sở, ban ngành, Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế - Xã hội 
Đà Nẵng, các nhà khoa học, giảng viện, các nghiên cứu sinh và 
sinh viên có quan tâm. “Đây là cơ hội để các nhà hoạch định chính 
sách, nhà quản lý, nhà nghiên cứu, giảng viên và sinh viên bàn 
luận, trao đổi và nhìn nhận lại thành quả công nghiệp hóa của Việt 
Nam trong 20 năm qua; đánh giá xu thế công nghiệp hóa thế giới 
hiện nay và thách thức đối với Việt Nam, cũng như những chiến 
lược, chính sách mà Việt Nam cần tiến hành cho giai đoạn tới.” 
(PGS.TS. Nguyễn Mạnh Toàn)… 

  Theo GS. TS. Trần Văn Thọ, để phát triển công 
nghiệp hóa, Việt Nam cần đẩy mạnh vừa rộng 
vừa sâu hai lĩnh vực có thị trường lớn và Việt 
Nam có lợi thế và thu hút nhiều lao động là các 
loại máy móc và công nghiệp thực phẩm. Quá 
trình công nghiệp hóa cần xuất phát từ lắp ráp, 
chế biến tiến sâu vào sản phẩm trung gian để 
tăng giá trị tính thêm. Bên cạnh đó cần kết nối 
doanh nghiệp Việt Nam vào chuỗi giá trị toàn 
cầu và từng bước tạo thương hiệu riêng. Phải 
có chiến lược chọn lựa FDI, ưu tiên từ các 
doanh nghiệp đa quốc gia có uy tín về công 
nghệ, khuyến khích liên doanh với các doanh 
nghiệp trong nước. Quan trọng nhất là củng cố 
nội lực, trong đó đầu tư mạnh vào đào tạo 
nguồn nhân lực chất lượng cao, trước mắt đáp 
ứng nhu cầu trong trào lưu công nghệ mới và 
về lâu dài phải có khả năng thích ứng với sự 
thay đổi của thị trường…Xem tại đây. 

Sôi động, ấn tượng “Tuần lễ Văn hóa Hàn Quốc- 2017” 
tại Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng 
  Sáng ngày 13/01/2017, Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHĐN và Viện 
Nghiên cứu Trung ương Hàn Quốc học đã phối hợp tổ chức Lễ 
khai mạc “Tuần lễ văn hóa Hàn Quốc năm 2017” trong khuôn khổ 
“Dự án Ươm mầm Hàn Quốc”. Chuỗi sự kiện văn hóa được diễn ra 
từ ngày 10/01-15/01/2017 với nhiều hoạt động phong phú như: Lễ 
hội ẩm thực, biểu diễn K-Pop, các trò chơi dân gian, báo cáo học 
thuật chuyên đề, hội nghị khoa học sinh viên liên trường …với sự 
tham gia của các giảng viên đến từ nhiều trường đại học Hàn 
Quốc, các sinh viên nghiên cứu tiếng Hàn của các trường đại học 
Việt Nam (Đại học Ngoại Ngữ - ĐHĐN, Đại học Huế, Đại học Đà 
Lạt… ). Đây thực sự là cơ hội để các giảng viên, sinh viên trao đổi 
kiến thức về ngôn ngữ và văn hóa Hàn Quốc…Xem tại đây. 
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http://due.udn.vn/vi-vn/tintuc/tintucchitiet/id/5877
http://udn.vn/posts/view/2817/86
http://www.udn.vn/posts/view/2845/534
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 Phân hiệu ĐHĐN tại Kontum hân hoan  
Chuỗi sự kiện kỷ niệm 10 năm thành lập 
(Từ ngày 17/02/2017 đến ngày 19/02/2017) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo; các cán bộ, viên chức và người lao động; các thế hệ 
học sinh, sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh đã và đang công 
tác, học tập, nghiên cứu tại ĐHĐN cùng gia đình lời thăm hỏi ân cần và lời 
chúc mừng năm mới mạnh khoẻ, hạnh phúc và thành công. 
http://ts.udn.vn/files/2017/2017_2_14_42_53_180_danh_muc_mon_tuyen
_sinh_sdh_cap_nhat_02.2017_hoa_an.pdfhttp://ts.udn.vn/files/2017/2017
_2_14_42_53_180_danh_muc_mon_tuyen_sinh_sdh_cap_nhat_02.2017
_hoa_an.pdfNăm qua, nắm bắt thời cơ, bám sát các Nghị quyết của Trung 
ương, Thành ủy Đà Nẵng, Chương trình hành động của Bộ Giáo dục và 
Đào tạo về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo, phát triển k 

 Trường Cao đẳng Công nghệ tham dự “Hội thảo 
  tập huấn lan tỏa mô hình CDIO - Giai đoạn 3”    

  Tiếp tục định hướng phát triển nhà trường gắn liền với đảm 
bảo chất lượng và từng bước đáp ứng nhu cầu đảm bảo chất 
lượng giáo dục và kiểm định trong thời gian đến, Trường Cao 
đẳng Công nghệ (CĐCN) đã tiếp tục cử 10 giảng viên tham dự 
chương trình tập huấn giai đoạn 3 của Dự án CDIO tại Trường 
Đại học Bách Khoa, ĐHĐN từ ngày 16/1-20/01/2017 nhằm 
tiếp cận kiến thức xây dựng chương trình theo định hướng 
CDIO.Tập huấn giai đoạn 3 là chương trình tập huấn do nhóm 
20 chuyên gia tổ chức tập huấn lan tỏa (cascading training) 
cho 120 giảng viên khác tham gia thiết kế chi tiết các môn học 
thuộc các chương trình đào tạo được đơn vị chọn thiết kế và 
phát triển theo CDIO. Đây là chương trình tập huấn nằm trong 
dự án được thực hiện giữa Trường Đại học Bách khoa – 
ĐHĐN (UD-DUT) và Trường Singapore Polytechnic (SP) với 
sự hỗ trợ của Quỹ Temasek, Singapore... Xem tại đây. 
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 Trường Cao đẳng Công nghệ Thông 
tin - ĐHĐN long trọng kỷ niệm 10 năm 
xây dựng và phát triển  (2006-2016)     Ngày 19/11/2016, Trường Cao đẳng Công nghệ 
Thông tin – ĐHĐN đã long trọng tổ chức Lễ Kỷ 
niệm 10 năm Xây dựng và Phát triển Nhà trường 
nhằm ôn lại truyền thống tốt đẹp, quyết tâm thực 
hiện sứ mạng của mình trong sự nghiệp giáo dục 
vaf đào tạo. Trair qua 10 năm xây dựng và phát 
triển, nhà trường đã trở thành địa chỉ đào tạo tin 
cậy, với hơn 5.000 cử nhân cao đẳng tốt nghiệp; 
xuất bản 20 giáo trình, hơn 200 bài báo khoa học 
trong nước và quốc tế; 85 đề tài khoa học các 
cấp, 05 dự án quốc tế… Nhân dịp này, Thứ 
trưởng Bộ GD&ĐT, GS.TSKH. Bùi Văn Ga đã 
trao tặng bằng khen cho các tập thể và cá nhân 
có thành tích của nhà trường. Xem tại đây. 

                 CLB Blouse trắng - Chia sẻ hơi ấm Xuân tình nguyện 2017 
 

Với tinh thần nhiệt huyết, năng động của tuổi trẻ muốn  sẻ chia tới  
những mảnh đời khó khăn gặp nhiều gian truân trong cuộc sống,  
hơn 50 sinh viên tình nguyện CLB Blouse Trắng Khoa Y Dược ĐHĐN 
đã đem đến hơi ấm mùa xuân đến với đồng bào khó khăn tại Xã Trà 
Tập - Huyện Nam Trà My - Tỉnh Quảng Nam. Với gần 02 ngày tham  
gia nhiều hoạt động thiện nguyện (21-22/01/2017), các tình nguyện  
viên đã phát quà, động viên thăm hỏi những người dân có hoàn cảnh khó khăn, tổ chức văn nghệ với hình thức hấp dẫn, đốt lửa trại 
(50 suất quà cho các hộ nghèo, mỗi suất trị giá 300.000 đồng; 100 suất quà cho các em học sinh tiểu học, mỗi suất hơn 100.000 đồng 
và hơn 1000 bộ quần áo...) từ đóng góp của các thành viên CLB... 
 

http://www.dct.udn.vn/TinTuc/797/1/Giang-vien-Truong-Cao-dang-Cong-nghe-tham-du-Tap-huan-lan-toa-giai-doan-3-cua-Du-an-CDIO.aspx
http://www.cit.udn.vn/Tin_tuc.aspx?p=articles&news=422&title=title
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 chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo; các cán bộ, viên chức và người lao động; các thế hệ 
học sinh, sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh đã và đang công 
tác, học tập, nghiên cứu tại ĐHĐN cùng gia đình lời thăm hỏi ân cần và lời 
chúc mừng năm mới mạnh khoẻ, hạnh phúc và thành công. 
http://ts.udn.vn/files/2017/2017_2_14_42_53_180_danh_muc_mon_tuyen
_sinh_sdh_cap_nhat_02.2017_hoa_an.pdfhttp://ts.udn.vn/files/2017/2017
_2_14_42_53_180_danh_muc_mon_tuyen_sinh_sdh_cap_nhat_02.2017
_hoa_an.pdfNăm qua, nắm bắt thời cơ, bám sát các Nghị quyết của Trung 
ương, Thành ủy Đà Nẵng, Chương trình hành động của Bộ Giáo dục và 
Đào tạo về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo, phát triển khoa 
học và công nghệ, kiểm định chất lượng giáo dục,… ĐHĐN đã cụ thể hoá 
bằng những việc làm thiết thực và hiệu quả, qua đó đạt được nhiều thành 
tựu quan trọng, rất đáng tự hào trên tất cả các mặt công tác, góp phần 
khẳng định vị thế, xứng đáng với niềm tin, sự kỳ vọng của Đảng, Nhà 
nước và Nhân dân. 
Năm 2016 khép lại với những dấu ấn và sự kiện nổi bật của ĐHĐN như: 
số lượng giảng viên có trình độ Tiến sĩ tăng vọt; 100% trường đ 
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 Lễ trao bằng tiến sĩ, thạc sĩ (đợt 2)-2016 (24/12/2016) 

 Lễ trao học bổng tập đoàn JFE-Nhật Bản cho sinh viên  

 Sinh viên ĐHĐN đạt  giải cao Hội thi văn nghệ cấp thành phố 

Diễn đàn khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo của sinh viên Trường Đại học Bách khoa - ĐHĐN 

Sinh viên ĐHĐN hiến máu nhân đạo Ngày Chủ nhật đỏ (15/1) 

               Lê Đình Hiếu, gương mặt Sinh viên “5 tốt”  (09/01) 

  Lễ trao Học bổng “Thử thách Cao đẳng Côbg nghệ  
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Trang 2   Tổ chức - Nhân sự 
 
 
 

§ Thư Chúc mừng năm mới...  
 
 
 

§ Trường Đại học Sư phạm - ĐHĐN chúc mừng tân Hiệu trưởng… 
 
 

§ ĐHĐN gặp mặt đầu Xuân Đinh Dậu vinh danh 13 tân PGS và 43 tân TS…m 2017 
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Trang 7   Hợp tác quốc tế 
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Lần đầu tiên, Việt Nam có 02 
chương trình đào tạo tiên tiến thuộc 
Label1 Trường Đại học Bách 
khoa, Đại học Đà Nẵng được AUN-
QA công nhận đạt tiêu chuẩn chất 
lượng hàng đầu ASEAN  

 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo; các cán bộ, viên chức và người lao động; các thế hệ 
học sinh, sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh đã và đang công 15 


