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  Phó Bí thư thường trực Nguyễn Văn Quảng và đoàn công tác Thành ủy làm việc với ĐHĐN 
 

Chiều ngày 24/3/2020, đồng chí Nguyễn Văn Quảng-Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng 
(H1) và Đoàn công tác làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy ĐHĐN. Cùng tham dự có các đồng 
chí: Huỳnh Thị Tam Thanh-Ủy viên BTV Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra, Lê Trung Chinh-
Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố, Lê Thị Mỹ Hạnh-Thành ủy viên, Trưởng Ban Nội 
chính, đại diện lãnh đạo văn phòng và các ban (Tổ chức, Tuyên giáo, Dân vận), đại diện lãnh đạo 
các sở (Sở Giáo dục Đào tạo, Khoa học Công nghệ, Kế hoạch Đầu tư). Về phía Đảng ủy ĐHĐN 
có đồng chí Nguyễn Ngọc Vũ-Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc ĐHĐN, đồng chí Đoàn 
Quang Vinh-Phó Bí thư Đảng ủy và các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy ĐHĐN (H2)… 
các thời kỳ (Hình 3) ...Xem tại đây. 

 

1
3
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Đồng chí Nguyễn Ngọc Vũ-Bí thư Đảng ủy, Giám đốc ĐHĐN đã báo cáo tình hình, kết quả thực 
hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng bộ, chuẩn bị Đại hội Đảng bộ ĐHĐN lần thứ VI, 
và những định hướng, mục tiêu và các nhóm giải pháp đồng thời đề xuất, kiến nghị với lãnh đạo 
Thành ủy để tiếp tục phát triển ĐHĐN trong giai đoạn mới. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy 
Nguyễn Văn Quảng đánh giá cao những kết quả nổi bật, toàn diện của Đảng bộ ĐHĐN là ĐH 
vùng trọng điểm quốc gia được xếp hạng trong top ĐH hàng đầu Việt Nam, có uy tín, vị thế quốc 
tế; nhất trí với những định hướng Chiến lược phát triển, ủng hộ Đề án thành lập Trường ĐH Quốc 
tế và khẳng định ĐHĐN có đủ vị thế, tiềm lực để phát triển thành ĐH Quốc gia, đào tạo nhân lực 
mũi nhọn, chất lượng cao, đóng góp phát triển thành phố theo Nghị quyết số 43…Xem tại đây. 
 

Xem tại đây. 
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http://www.udn.vn/posts/view/47980/58
http://www.udn.vn/posts/view/48156/58
http://www.udn.vn/posts/view/47980/58
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Đại học Đà Nẵng tiếp tục thăng hạng, tiếp cận top 400 Châu Á theo QS-Asia 2020  
 

Theo dữ liệu cập nhật mới nhất trên Bảng xếp hạng (đại học) ĐH uy tín của Tổ chức Giáo dục 
Quacquarelli Symonds, Vương quốc Anh (QS University Ranking-2020), ĐHĐN tiếp tục tăng thứ 
hạng, tiếp cận sát top 400 đại học hàng đầu Châu Á.Cụ thể ĐHĐN hiện nằm trong top 401-450, 
tuy nhiên, theo Đồ thị QS University Ranking-2020 cho thấy, mức thăng tiến và thứ hạng của 
ĐHĐN đã tiếp cận top 400. Kể từ năm 2018 đến nay, ĐHĐN liên tiếp 03 lần được QS xếp hạng 
trong top 500 đại học tốt nhất Châu Á. Năm 2019, ĐHĐN nằm trong top 451-500 và thuộc top 08 
trường ĐH hàng đầu Việt Nam trong top 500 (QS Asia-2019). Năm 2020, ĐHĐN tiếp tục thăng 
hạng, nằm trong top 401-450, áp sát top 400 và vươn lên trong top 06 trường ĐH hàng đầu Việt 
Nam bao gồm: ĐHQG Hồ Chí Minh (143); ĐHQG Hà Nội (147); ĐH Tôn Đức Thắng (207); Trường 
ĐH Bách Khoa Hà Nội (261-270); ĐH Đà Nẵng và Trường ĐH Cần Thơ (401-450)…Xem tại đây. 
 

 
 

 

Thêm 05 chương trình đào tạo của ĐHĐN nhận Chứng nhận đạt chuẩn quốc tế AUN-QA  
 

Hội đồng Đảm bảo chất lượng Mạng lưới các trường ĐH Đông Nam Á (AUN) vừa gửi Chứng 
nhận 05 chương trình đào tạo của ĐHĐN được công nhận đạt chuẩn AUN-QA gồm: Kiểm toán, 
Kinh doanh quốc tế, Marketing (Trường ĐH Kinh tế-ĐHĐN), Sư phạm Vật lý (Trường ĐH Sư 
phạm-ĐHĐN) và Ngôn ngữ Anh (Trường ĐH Ngoại ngữ-ĐHĐN). Tính đến nay, ĐHĐN xếp thứ 3 
trong cả nước với 20 chương trình đã kiểm định, đạt chuẩn quốc tế (AUN-QA, CTI). Xem tại đây. 
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http://www.udn.vn/posts/view/48134/58
http://www.udn.vn/posts/view/48130/58
http://www.udn.vn/posts/view/48130/58
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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 
hoc̣ sinh, sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh 
đã và đang công tác, học tập, nghiên cứu taị ĐHĐN cùng 
gia đình lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng năm mới 
mạnh khoẻ, hạnh phúc và thành công. 
Năm qua, nắm bắt thời cơ, bám sát các Nghị quyết của 
Trung ương, Thành ủy Đà Nẵng, Chương trình hành động 
của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đổi mới căn bản toàn diện 
giáo dục và đào tạo, phát triển khoa học và công nghệ,  
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Ngày 12/2/2020, tại Phân hiệu ĐHĐN tại Kontum, với sự hiện diện của đại diện lãnh đạo địa 
phương, các ban thuộc ĐHĐN và cán bộ viên chức, giảng viên, sinh viên Phân hiệu ĐHĐN tại Kon 
Tum, PGS.TS.Nguyễn Ngọc Vũ-Bí thư Đảng ủy, Giám đốc ĐHĐN đã công bố, trao Quyết định bổ 
nhiệm, phân công PGS.TS Lê Quang Sơn-Phó giám đốc ĐHĐN kiêm nhiệm giữ chức vụ Giám 
đốc Phân hiệu ĐHĐN tại Kontum nhiệm kỳ 2018-2023 (thay thế cho PGS.TS.Đặng Văn Mỹ nhận 
công tác mới)…Xem thêm tin trang 12. 
 
 

PGS.TS.Nguyễn Ngọc Vũ-Bí thư Đảng ủy Giám đốc ĐHĐN cũng đã trao Quyết định bổ nhiệm lại 
ThS.Nguyễn Hữu Hiển và TS.Nguyễn Phi Hùng (Phó Giám đốc Trung tâm Đào tạo Thường xuyên 
ĐHĐN) tiếp tục giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Đào tạo Thường xuyên ĐHĐN (cho đến khi 
hết tuổi làm công tác quản lý theo quy định Nhà nước). Giám đốc ĐHĐN chúc mừng và bày tỏ tin 
tưởng các đồng chí vừa được bổ nhiệm sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu hoàn thành trọng trách mới. 
 

 

Giám đốc Đại học Đà Nẵng bổ nhiệm lãnh đạo các đơn vị trực thuộc  
 

 

Vừa qua, PGS.TS. Nguyễn Ngọc Vũ-Bí thư Đảng ủy Giám đốc Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) đã trao 
Quyết định điều động và bổ nhiệm TS.Đoàn Anh Tuấn (Trưởng phòng Tổ chức-Hành chính 
Trường ĐH Bách khoa-ĐHĐN) giữ chức vụ Phó trưởng ban phụ trách Ban Chuẩn bị Dự án ĐHĐN 
(Hình 2, bên trái) nhiệm kỳ 2018-2023. Giám đốc ĐHĐN cũng đã trao Quyết định bổ nhiệm TS. Lê 
Văn Nho (Phó trưởng khoa Khoa Y Dược, Phó Giám đốc Trung tâm Y Khoa-ĐHĐN) giữ chức vụ 
Trưởng khoa Khoa Y Dược-ĐHĐN kiêm Giám đốc Trung tâm Y Khoa-ĐHĐN (Hình 1, bên trái). 
Đây là vinh dự và trọng trách mới đối với các đồng chí vừa được bổ nhiệm quyết tâm, nỗ lực lãnh 
đạo đơn vị mình phụ trách tiếp tục phát triển theo định hướng Chiến lược phát triển ĐHĐN đến 
năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035, theo đó đẩy nhanh tiến độ xây dựng đô thị ĐHĐN và phát triển 
Khoa Y Dược và Trung tâm Y Khoa-ĐHĐN đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao… 
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Nhân dịp năm mới Đinh Dậu 2017, thay mặt Đảng ủy, Hội 
đồng Đại học, Ban Giám đốc Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) tôi 
thân ái kính gửi tới các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh 
đạo;  các cán bộ, viên chức và người lao động; các thế hệ 
hoc̣ sinh, sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh 
đã và đang công tác, học tập, nghiên cứu taị ĐHĐN cùng 
gia đình lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng năm mới 
mạnh khoẻ, hạnh phúc và thành công. 
Năm qua, nắm bắt thời cơ, bám sát các Nghị quyết của 
Trung ương, Thành ủy Đà Nẵng, Chương trình hành động 
của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đổi mới căn bản toàn diện 
giáo dục và đào tạo, phát triển khoa học và công nghệ,  
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Yêu cầu đảm bảo chất lượng dạy và học các học phần theo phương thức trực tuyến 
 

Đáp ứng yêu cầu nhiều trường, đơn vị thành viên triển khai đào tạo trực tuyến trong thời gian 

phòng tránh Covid-19, Hướng dẫn số 1222/ĐHĐN-ĐBCL yêu cầu các trường, đơn vị thành viên, 

cần thực hiện trên cơ sở công văn số 988/BGDĐT-GDĐH ngày 23/3/2020 của Bộ GDĐT. Theo đó, 

để công nhận kết quả học tập theo phương thức ĐTTT, “cơ sở đào tạo phải đảm bảo các hệ thống 

quản lý học tập (LMS), hệ thống quản lý nội dung học tập (LCMS) với đầy đủ công cụ học liệu, hệ 

thống mô phỏng thí nghiệm, thực hành…”. Các trường, đơn vị thành viên phải triển khai giám sát 

quá trình đào tạo, có hệ thống thi-kiểm tra đánh giá trực tuyến đảm bảo trung thực, khách quan 

theo chuẩn đầu ra (CĐR) của từng học phần; lưu hồ sơ quản lý việc dạy-học và đánh giá kết quả 

học tập…”. Vai trò giảng viên được đặc biệt chú trọng trong việc xây dựng kế hoạch giảng dạy 

trực tuyến, rà soát đề cương chi tiết học phần, “đảm bảo sự tương đương giữa các CĐR của học 

phần theo phương thức ĐTTT với phương thức tập trung truyền thống”. ĐHĐN cũng giao quyền, 

phân cấp để “các cơ sở đào tạo quyết định phương thức kiểm tra đánh giá học phần trực tuyến” 

đảm bảo độ tin cậy, đánh giá được mức độ đạt các CĐR của người học…Xem Hướng dẫn tại đây. 
 

 

   Đại học Đà Nẵng chú trọng quản lý, đảm bảo chất lượng dạy-học trực tuyến  
 
 

Ngày 06/4/2020, Giám đốc Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) đã ban hành Hướng dẫn số 1222/ĐHĐN-

ĐBCL về việc đảm bảo chất lượng giáo dục (ĐBCLGD) đối với các học phần theo phương thức 

đào tạo trực tuyến (ĐTTT). Trong điều kiện Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) chưa có Thông tư VÀ 

các văn bản hướng dẫn về quản lý, ĐBCLGD đối với phương thức này, đây là sự chủ động, nhạy 

bén, kịp thời của ĐHĐN trước yêu cầu quản lý, bước đầu tự xây dựng “tiêu chuẩn” ĐBCLGD đối 

với việc triển khai ĐTTT và từ xa, trước mắt để  khắc phục khó khăn, gián đoạn học tập của sinh 

viên trong thời kỳ phòng tránh dịch Covid-19, đồng thời sẵn sàng triển khai hình thức đào tạo này 

và đào tạo hỗn hợp (ĐTHH) (blended learning) trong thời gian đến trước xu thế đa dạng hóa 

phương thức đào tạo, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong đổi mới GDĐT…Xem tại đây. 

 
  
... Xem tại đây 
 

 

Tập huấn triển khai hệ thống LMS tại      Trường ĐH Bách khoa-ĐHĐN 

Vai trò giảng viên, sinh viên và sự    đầu tư, hỗ trợ của thiết bị công nghệ là rất quan trọng 

https://drive.google.com/file/d/1_E_cduqmTHDZ097mkjC-saVSrsG80w-h/view
http://www.udn.vn/posts/view/48172/58
http://www.udn.vn/posts/view/4749/83
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Nhân dịp năm mới Đinh Dậu 2017, thay mặt Đảng ủy, Hội 
đồng Đại học, Ban Giám đốc Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) tôi 
thân ái kính gửi tới các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh 
đạo;  các cán bộ, viên chức và người lao động; các thế hệ 
hoc̣ sinh, sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh 
đã và đang công tác, học tập, nghiên cứu taị ĐHĐN cùng 
gia đình lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng năm mới 
mạnh khoẻ, hạnh phúc và thành công. 
Năm qua, nắm bắt thời cơ, bám sát các Nghị quyết của 
Trung ương, Thành ủy Đà Nẵng, Chương trình hành động 
của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đổi mới căn bản toàn diện 
giáo dục và đào tạo, phát triển khoa học và công nghệ,  
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   Robot phun tia UV khử khuẩn Covid-19  

 

Nhóm nghiên cứu Khoa Cơ khí, Trường ĐH 
Sư phạm kỹ thuật-ĐHĐN vừa nghiên cứu, chế 
tạo thành công Robot khử khuẩn bằng tia UV 
(tia cực tím). Robot diệt khuẩn UV có thể được 
sử dụng diệt khuẩn tại bệnh viện, khu vực 
cách ly, phòng mổ, phòng nhằm thay thế con 
người, tránh nguy cơ tiếp xúc mầm bệnh, hỗ 
trợ tốt cho công tác phòng chống các dịch 
bệnh truyền nhiễm, đặc biệt là Covid-19. Robot 
có thể len lỏi mọi ngóc ngách để diệt khuẩn 
(99% trong 30 giây với bán kính 1-2.5m tuỳ 
thuộc chủng loại virus), giảm tối đa gây độc hại 
cho sức khỏe nhờ dùng tia UV...Xem tại đây 

 

 

Giám đốc ĐHĐN khen thưởng các sáng kiến, sản phẩm công nghệ phục vụ cộng đồng 
phòng chống Covid-19 của cán bộ, giảng viên các nhóm nghiên cứu thuộc ĐHĐN 

 

 

Máy đo thân nhiệt từ xa: Sáng ngày 23/3/2020, Giám đốc ĐHĐN đã trao Giấy khen kèm theo 
tiền thưởng (10 triệu đồng) cho GS.TSKH. Bùi Văn Ga (nguyên Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào 
tạo) (H1) vì đã có sáng kiến nghiên cứu, sáng chế và triển khai ứng dụng thực tế Máy đo thân 
nhiệt từ xa kịp thời phục vụ cho ĐHĐN cũng như cộng đồng phòng chống Covid-19. ...Xem tại đây. 
 

Robot vận chuyển phục vụ cách ly: Sáng ngày 23/3/2020, Giám đốc ĐHĐN đã trao Giấy khen 
kèm theo tiền thưởng (10 triệu đồng) cho PGS.TS. Lưu Đức Bình, đại diện Khoa Cơ khí và nhóm 
nghiên cứu Trường ĐH Bách khoa-ĐHĐN, H2,3) đã chế tạo, chuyển giao thành công Robot đưa 
thức ăn, nhu yếu phẩm phục vụ cách ly tại Bệnh viện Phụ sản-Nhi thành phố Đà Nẵng. Trước đó, 
Giám đốc ĐHĐN đã phê duyệt, chỉ đạo Quỹ phát triển KHCN của ĐHĐN hỗ trợ kịp thời (30 triệu 
đồng) cùng với kinh phí hỗ trợ của Nhà trường ủng hộ, động viên nhóm nghiên cứu...Xem tại đây. 

3
3 

 

 

Giám đốc ĐHĐN khẳng định: “Tính thời sự, kịp 
thời và giá trị của sáng kiến khi đã đưa vào ứng 
dụng ngay trong thực tiễn đã được cộng đồng 
quan tâm, đánh giá cao ở ý tưởng sáng chế, 
tính thiệt thực, hiệu quả, dễ sử dụng, chuyển 
giao, chi phí rẻ và đặc biệt là sự kịp thời, nhanh 
chóng đưa vào ứng dụng thực tiễn...Sự quyết 
đoán của lãnh đạo ủng hộ những ý tưởng ban 
đầu, quyết tâm cao của những người làm khoa 
học gắn với nhu cầu chuyển giao của thực tế, 
đã làm nên những sản phẩm hữu ích...” 
. 
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http://www.udn.vn/posts/view/48174/58
http://www.udn.vn/posts/view/48152/58
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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 
hoc̣ sinh, sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh 
đã và đang công tác, học tập, nghiên cứu taị ĐHĐN cùng 
gia đình lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng năm mới 
mạnh khoẻ, hạnh phúc và thành công. 
Năm qua, nắm bắt thời cơ, bám sát các Nghị quyết của 
Trung ương, Thành ủy Đà Nẵng, Chương trình hành động 
của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đổi mới căn bản toàn diện 
giáo dục và đào tạo, phát triển khoa học và công nghệ,  
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3
3 Trường ĐH Bách khoa-ĐHĐN bàn giao Robot 

Cho Bệnh viên Phụ sản Nhi Đà Nẵng 
   Trường ĐH Bách khoa-ĐHĐN tặng Máy rửa tay tự động 

cho Bệnh viên Đà Nẵng phòng chống Covid-19 

Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt-Anh ĐHĐN chế tạo  
thành công Buồng khử khuẩn, thí điểm tại 1 số đơn vị 

                 Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật-ĐHĐN tặng Máy rửa tay  
                tự động cho Trung râm Hành  chính Đà Nẵng 

                                Trường ĐH Sư phạm-ĐHĐN tặng  Máy rửa tay tự động  
               (07 máy cho Quảng Ngãi, 12 máy cho Quảng Nam) 

                                                                  Trường ĐH Sư phạm-ĐHĐN tặng Máy rửa tay cho 05 chợ lớn của Đà Nẵng 
                                                                     (Chợ Cồn, Chợ Hàn, Chợ đầu mối Hòa Cường, Chợ Đống Đa, Chợ Mới) 
Hòa    
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Nhân dịp năm mới Đinh Dậu 2017, thay mặt Đảng ủy, Hội 
đồng Đại học, Ban Giám đốc Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) tôi 
thân ái kính gửi tới các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh 
đạo;  các cán bộ, viên chức và người lao động; các thế hệ 
hoc̣ sinh, sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh 
đã và đang công tác, học tập, nghiên cứu taị ĐHĐN cùng 
gia đình lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng năm mới 
mạnh khoẻ, hạnh phúc và thành công. 
Năm qua, nắm bắt thời cơ, bám sát các Nghị quyết của 
Trung ương, Thành ủy Đà Nẵng, Chương trình hành động 
của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đổi mới căn bản toàn diện 
giáo dục và đào tạo, phát triển khoa học và công nghệ,  
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   Hội Sinh viên ĐHĐN tổ chức kỷ niệm 70 
năm Ngày truyền thống sinh viên Việt Nam 
 

 

 

Tối ngày 04/01, Hội Sinh viên ĐHĐN tổ chức 
Lễ kỷ niệm  và tuyên dương “Sinh viên 5 tốt” 
năm học 2018-2019. Tham dự Lễ có PGS.TS. 
Ngô Văn Dưỡng-Phó Giám đốc ĐHĐN, Phó Bí 
thư Thành đoàn, Phó Chủ tịch Hội Sinh viên 
thành phố Lê Công Hùng, đại diện lãnh đạo các 
trường thành viên và 400 sinh viên. Năm qua, 
Hội sinh viên ĐHĐN có 02 tập thể, 11 cá nhân 
đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương 
và 02 “Sao Tháng Giêng” (H2)...Xem tại đây. 

 

Đại học Đà Nẵng và Tập đoàn Điện lực 
trao học bổng “EVN-Thắp sáng niềm tin” 

 

Sáng ngày 03/01/2020, Đại học Đà Nẵng 
(ĐHĐN) và Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) 
phối hợp tổ chức Lễ trao 100 suất học bổng 
“EVN-Thắp sáng niềm tin” cho sinh viên các 
trường, đơn vị thành viên (2 triệu/suất). Tham 
dự Lễ có PGS.TS Ngô Văn Dưỡng-Phó Giám 
đốc ĐHĐN, Ông Hồ Thăng Thu-Phó Tổng 
Giám đốc Tổng Công ty Điện lực miền Trung 

và 100 sinh viên (H3)...Xem tại đây. 

 
 

 

Sinh viên Đại học Đà Nẵng nhận 
Học bổng Jesco Asia, Nhật Bản 

 
 

Chiều ngày 13/01/2020, Công ty Cổ phần 
Jesco Asia, Nhật Bản phối hợp với Đại học Đà 
Nẵng (ĐHĐN) tổ chức Lễ trao học bổng (05 
triệu đồng/suất) cho 20 sinh viên các trường, 
đơn vị thành viên (ĐH Bách khoa, ĐH Ngoại 
ngữ, ĐH Sư phạm Kỹ thuật, Khoa Công nghệ 
Thông tin và Truyền thông, Phân hiệu ĐHĐN 
tại Kon Tum). Tham dự buổi Lễ có PGS.TS. Lê 
Quang Sơn-Phó Giám đốc ĐHĐN; Ông 
Matsumoto Toshihiro-Chủ tịch kiêm CEO Jesco 
Asia, Nhật Bản, đại diện lãnh đạo các trường, 
đơn vị thành viên và sinh viên...Xem tại đây 
 

 

 
 

   Hội Sinh viên ĐHĐN tham dự kỷ niệm 70 
năm Ngày truyền thống sinh viên Việt Nam 
 

Đoàn đại biểu cán bộ Hội, sinh viên tiêu biểu 
ĐHĐN đã tham dự Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày 
truyền thống HSSV và Hội Sinh viên Việt Nam, 
nhận Giải thưởng “Sao Tháng Giêng” và “Sinh 
viên 5 tốt” Trung ương. Với thành tích xuất sắc, 
Hội Sinh viên ĐHĐN đã có 03 cá nhân tiêu biểu 
vinh dự nhận Giải thưởng “Sao tháng Giêng”; 
02 tập thể và 11 cá nhân đạt danh hiệu “Sinh 

viên 5 tốt” cấp Trung ương (H1)...Xem tại đây. 
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Nhân dịp năm mới Đinh Dậu 2017, thay mặt Đảng ủy, Hội 
đồng Đại học, Ban Giám đốc Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) tôi 
thân ái kính gửi tới các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh 
đạo;  các cán bộ, viên chức và người lao động; các thế hệ 
hoc̣ sinh, sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh 
đã và đang công tác, học tập, nghiên cứu taị ĐHĐN cùng 
gia đình lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng năm mới 
mạnh khoẻ, hạnh phúc và thành công. 
Năm qua, nắm bắt thời cơ, bám sát các Nghị quyết của 
Trung ương, Thành ủy Đà Nẵng, Chương trình hành động 
của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đổi mới căn bản toàn diện 
giáo dục và đào tạo, phát triển khoa học và công nghệ,  
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Trường Đại học Bách khoa, ĐHĐN trao bằng 
tốt nghiệp (đợt 1) năm học 2019-2020 

 

Sáng ngày 18/01/2020, Trường Đại học Bách 
khoa, ĐHĐN đã tổ chức Lễ trao bằng tốt nghiệp 
đợt 1 năm học 2019-2020. PGS.TS. ĐoànQuang 
Vinh, Hiệu trưởng Nhà trường và đại diện lãnh 
đạo ĐHĐN, các Phòng, Khoa của Nhà trường đã 
trao Bằng cho 03 tân tiến sĩ, 217 tân thạc sĩ, 
1.461 tân kỹ sư, cử nhân hệ chính quy, 02 tân kỹ 
sư hệ vừa làm vừa học (H1, H2)…Xem tại đây. 
 

Trong đợt này, Nhà trường có 220 học viên sau đại họ 
Gần 1700 tân Tiến sĩ, Thạc sĩ, Kỹ sư, Kiến trúc sư 

và Cử nhân được công nhận và trao bằng tốt 

nghiệp đợt 1 năm học 2019-2020 

, Phó Chủ tịch thường trực UBND TP Đà Nẵng 
và Ngài Viengxay Phommachanh-Tổng lãnh sự 
Lào tại Đà Nẵng...(Hình 1). Cùng ngày, Trường 
ĐH Ngoại ngữ, ĐH Đà Nẵng đã tổ chức trao 
bằng tốt nghiệp cho  01 tân tiến sĩ, 12 tân thạc 
sĩ và 870 tân cử nhân thuộc 20 chuyên ngành 
đào tạo của nhà trường...(Hình 2). Tuần lễ từ 
ngày 17/6-24/6/2019 Trường Đại học Kinh tế-
ĐHĐN cũng đã long trọng trao bằng tốt nghiệp 
cho 1348 tân cử nhân, trong đó 09 cử nhân tốt 
nghiệp loại xuất sắc, 176 tân cử nhân đạt loại 
Giỏi (Hình 3)... Xem tại đây 

 

 
 

Lễ ký kết hợp tác với Đại học Swinbume, Úc 
 
 

Sáng ngày 07/01/2020 diễn ra buổi trao đổi, ký 
kết hợp tác giữa Trường ĐH Bách khoa, ĐHĐN 
với Trường ĐH Swinbume, Úc. PGS.TS. Đoàn 
Quang Vinh-Hiệu trưởng Nhà trường và GS.TS. 
Hung Nguyen-Phó Hiệu trưởng, Trường ĐH 
Swinbume, Úc đã ký kết MOU hợp tác đào tạo và 
nghiên cứu khoa học, thực hiện các dự án 
nghiên cứu chung, ưu tiên các lĩnh vực Hóa, Xây 
dựng, Cơ khí, Điện, IT, Môi trường và trao đổi 
giảng viên, sinh viên giữa hai bên…Xem tại đây 

 

 

-ĐHĐN đã tổ chức Lễ trao bằng tốt 
nghiệp đợt 2 năm học 2018-2019 cho  04 tân 
tiến sĩ, 163 tân thạc sĩ và 1.515 tân cử nhân. 
Đến dự có TS.Đặng Việt Dũng-Ủy viên Ban 
thường vụ, Phó Chủ tịch thường trực UBND TP 
Đà Nẵng và Ngài Viengxay Phommachanh-
Tổng lãnh sự Lào tại Đà Nẵng...(Hình 1). Cùng 
ngày, Trường ĐH Ngoại ngữ, ĐH Đà Nẵng đã 
tổ chức trao bằng tốt nghiệp cho  01 tân tiến sĩ, 
12 tân thạc sĩ và 870 tân cử nhân thuộc 20 
chuyên ngành đào tạo của nhà trường...(Hình 
2). Tuần lễ từ ngày 17/6-24/6/2019 Trường Đại 
học Kinh tế-ĐHĐN cũng đã long trọng trao 
bằng tốt nghiệp cho 1348 tân cử nhân, trong đó 
09 cử nhân tốt nghiệp loại xuất sắc, 176 tân cử 
nhân đạt loại Giỏi (Hình 3)... Xem tại đây 

 

Sinh viên Trường Đại học Bách khoa, ĐHĐN vô địch 03 năm liên tiếp tại cuộc thi EPICS 
 

Ngày 05/01/2020, Chung kết EPICS Final Showcase-2020 đã diễn ra tại TP Hồ Chí Minh với sự 
tham gia của gần 30 đội thi đến từ 06 trường ĐH (ĐH Bách khoa TP Hồ Chí Minh, ĐH Công nghiệp, 
ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP Hồ Chí Minh, ĐH Cần Thơ, ĐH Lạc Hồng và ĐH Bách khoa-ĐHĐN (DUT). 
EPICS (The Engineering Projects in Community Service) là khóa học thú vị và thực tế nhằm triển 
khai các dự án kỹ thuật sinh viên phục vụ cộng đồng. Lần thứ 3 liên tiếp DUT vô địch. ...Xem tại đây. 
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Nhân dịp năm mới Đinh Dậu 2017, thay mặt Đảng ủy, Hội 
đồng Đại học, Ban Giám đốc Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) tôi 
thân ái kính gửi tới các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh 
đạo;  các cán bộ, viên chức và người lao động; các thế hệ 
hoc̣ sinh, sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh 
đã và đang công tác, học tập, nghiên cứu taị ĐHĐN cùng 
gia đình lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng năm mới 
mạnh khoẻ, hạnh phúc và thành công. 
Năm qua, nắm bắt thời cơ, bám sát các Nghị quyết của 
Trung ương, Thành ủy Đà Nẵng, Chương trình hành động 
của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đổi mới căn bản toàn diện 
giáo dục và đào tạo, phát triển khoa học và công nghệ,  
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 Trường Đại học Kinh tế-ĐHĐN tổ chức  
Lễ trao Bằng Tiến sĩ, Thạc sĩ năm 2020   

 

Sáng ngày 11/01, 389 tân Thạc sỹ và 04 tân 
Tiến sỹ Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà 
Nẵng cùng với gia đình, người thân có niềm vui 
được nhận Bằng tốt nghiệp Thạc sỹ, Tiến sỹ-
2020. PGS.TS. Nguyễn Ngọc Vũ-Giám đốc 
ĐHĐN, PGS.TS. Nguyễn Mạnh Toàn-Hiệu 
trưởng Nhà trường đã trao Bằng tốt nghiệp và 
khen thưởng 15 tân thạc sĩ có thành tích xuất 
sắc trong học tập, nghiên cứu...Xem tại đây 
bằng tốt nghiệp cho  01 tân tiến sĩ, 12 tân thạc 
sĩ và 870 tân cử nhân thuộc 20 chuyên ngành 
đào tạo của nhà trường...(Hình 2). Tuần lễ từ 
ngày 17/6-24/6/2019 Trường Đại học Kinh tế-
ĐHĐN cũng đã long trọng trao bằng tốt nghiệp 
cho 1348 tân cử nhân, trong đó 09 cử nhân tốt 
nghiệp loại xuất sắc, 176 tân cử nhân đạt loại 
Giỏi (Hình 3)... Xem tại đây 

 

Trường Đại học Sư phạm-ĐHĐN công bố 
các Quyết định bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng 

 

 

Sáng ngày 20/02, PGS.TS. Lê Quang Sơn-Phó 
Giám đốc ĐHĐN, Chủ tịch Hội đồng Trường ĐH 
Sư phạm-ĐHĐN và PGS.TS.Lưu Trang-Bí thư 
Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường đã trao các 
Quyết định bổ nhiệm lại PGS.TS. Trần Xuân 
Bách, PGS.TS.Võ Văn Minh giữ chức vụ Phó 
Hiệu trưởng và bổ nhiệm TS. Bùi Bích Hạnh giữ 
chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Sư 
phạm-ĐHĐN nhiệm kỳ 2019-2024 trước đông 
đủ đại diện các đơn vị, CBVC,SV...Xem tại đây. 

 

 

-ĐHĐN đã tổ chức Lễ trao bằng tốt 
nghiệp đợt 2 năm học 2018-2019 cho  04 tân 
tiến sĩ, 163 tân thạc sĩ và 1.515 tân cử nhân. 
Đến dự có TS.Đặng Việt Dũng-Ủy viên Ban 
thường vụ, Phó Chủ tịch thường trực UBND TP 
Đà Nẵng và Ngài Viengxay Phommachanh-
Tổng lãnh sự Lào tại Đà Nẵng...(Hình 1). Cùng 
ngày, Trường ĐH Ngoại ngữ, ĐH Đà Nẵng đã 
tổ chức trao bằng tốt nghiệp cho  01 tân tiến sĩ, 
12 tân thạc sĩ và 870 tân cử nhân thuộc 20 
chuyên ngành đào tạo của nhà trường...(Hình 
2). Tuần lễ từ ngày 17/6-24/6/2019 Trường Đại 
học Kinh tế-ĐHĐN cũng đã long trọng trao 
bằng tốt nghiệp cho 1348 tân cử nhân, trong đó 
09 cử nhân tốt nghiệp loại xuất sắc, 176 tân cử 
nhân đạt loại Giỏi (Hình 3)... Xem tại đây 

 

        Trường Đại học Sư phạm: Tập huấn triển khai hệ thống B-learning trong dạy-học 
 
 

Sáng ngày 14/3, Trường ĐH Sư phạm-ĐHĐN đã triển khai tập huấn ứng dụng hệ thống B-learning 
(Blended Learning) trong giảng dạy và học tập cho gần 50 giảng viên, trước mắt giúp giảng viên và 
sinh viên kết nối, duy trì tiến độ dạy-học trong thời gian sinh viên nghỉ học tạm thời vì Covid-19. 
Thời gian đến, Nhà trường sẽ nhân rộng ở các cấp, loại hình đào tạo khác phù hợp...Xem tại đây 

 
4
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Giám đốc ĐHĐN tham dự và trao các Quyết    
định bổ nhiệm tại Trường ĐH Kinh tế-ĐHĐN 
 

Sáng ngày 21/02, PGS.TS.Nguyễn Ngọc Vũ-
Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc 
ĐHĐN, Chủ tịch Hội đồng Trường, PGS.TS. 
Nguyễn Mạnh Toàn-Bí thư Đảng ủy Trường 
ĐH Kinh tế-ĐHĐN đã trao các Quyết định bổ 
nhiệm lại PGS.TS. Trần Đình Khôi Nguyên, 
PGS.TS. Võ Thị Thúy Anh; bổ nhiệm PGS.TS. 
Lê Văn Huy giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Nhà 
trường nhiệm kỳ 2019-2024...Xem  tại đây. 
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https://due.udn.vn/vi-vn/tintuc/tintucchitiet/id/10985
http://www.udn.vn/posts/view/4749/83
http://ued.udn.vn/su-kien-noi-bat/le-cong-bo-quyet-dinh-bo-nhiem-bo-nhiem-lai-chuc-vu-pho-hieu-truong-truong-dhsp-nhiem-ky-2019-2024-461.html
http://www.udn.vn/posts/view/4749/83
http://ued.udn.vn/su-kien-noi-bat/truong-dai-hoc-su-pham-tap-huan-phat-trien-chuong-trinh-dao-tao-482.html
http://www.udn.vn/posts/view/48108/58
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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 
hoc̣ sinh, sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh 
đã và đang công tác, học tập, nghiên cứu taị ĐHĐN cùng 
gia đình lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng năm mới 
mạnh khoẻ, hạnh phúc và thành công. 
Năm qua, nắm bắt thời cơ, bám sát các Nghị quyết của 
Trung ương, Thành ủy Đà Nẵng, Chương trình hành động 
của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đổi mới căn bản toàn diện 
giáo dục và đào tạo, phát triển khoa học và công nghệ,  
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Trường Đại học Ngoại ngữ-ĐHĐN đẩy 
mạnh dạy-học trực tuyến cho sinh viên 

 

 

 

Bên cạnh giao bài qua website, fanpage trong 
thời gian SV không đến trường, nhiều thầy cô đã 
sử dụng các phần mềm dạy-học trực tuyến. 

“Không khí giờ học gần như ở giảng đường 
nhưng tăng mức độ thực hành và vẫn do giảng 
viên chính, giảng viên tình nguyện nước ngoài 
giảng dạy. Sinh viên phải chuẩn bị bài kỹ hơn  để 
có  thể trao đổi với thầy, cô những vấn đề khó …”  
Sinh viên Khánh Nguyên chia sẻ...Xem tại đây. 
Phommachanh-Tổng lãnh sự Lào tại Đà 
Nẵng...(Hình 1). Cùng ngày, Trường ĐH Ngoại 
ngữ, ĐH Đà Nẵng đã tổ chức trao bằng tốt 
nghiệp cho  01 tân tiến sĩ, 12 tân thạc sĩ và 870 
tân cử nhân thuộc 20 chuyên ngành đào tạo của 
nhà trường...(Hình 2). Tuần lễ từ ngày 17/6-
24/6/2019 Trường Đại học Kinh tế-ĐHĐN cũng 
đã long trọng trao bằng tốt nghiệp cho 1348 tân 
cử nhân, trong đó 09 cử nhân tốt nghiệp loại xuất 
sắc, 176 tân cử nhân đạt loại Giỏi (Hình 3)... 
Xem tại đây 

 

Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật-ĐHĐN tiếp 
GS. Dominique Laffly, ĐH Toulouse, Pháp 

 

Ngày 26/02, PGS.TS. Võ Trung Hùng, TS. 
Hoàng Dũng (Phó Hiệu trưởng) đã tiếp và làm 
việc với GS. Dominique Laffly, ĐH Toulous, CH 
Pháp về hợp tác nghiên cứu chung Dự án 
MONTUS (Master On New Technologies Using 
Services: Big Data/Cloud Computing for 
Environmental Data) theo đó phía Nhà trường 
đã đề xuất tổ chức Hội thảo quốc tế-2020 kết 
hợp với các Workshop của dự án...Xem tại đây. 

 

-ĐHĐN đã tổ chức Lễ trao bằng tốt 
nghiệp đợt 2 năm học 2018-2019 cho  04 tân 
tiến sĩ, 163 tân thạc sĩ và 1.515 tân cử nhân. 
Đến dự có TS.Đặng Việt Dũng-Ủy viên Ban 
thường vụ, Phó Chủ tịch thường trực UBND TP 
Đà Nẵng và Ngài Viengxay Phommachanh-
Tổng lãnh sự Lào tại Đà Nẵng...(Hình 1). Cùng 
ngày, Trường ĐH Ngoại ngữ, ĐH Đà Nẵng đã 
tổ chức trao bằng tốt nghiệp cho  01 tân tiến sĩ, 
12 tân thạc sĩ và 870 tân cử nhân thuộc 20 
chuyên ngành đào tạo của nhà trường...(Hình 
2). Tuần lễ từ ngày 17/6-24/6/2019 Trường Đại 
học Kinh tế-ĐHĐN cũng đã long trọng trao 
bằng tốt nghiệp cho 1348 tân cử nhân, trong đó 
09 cử nhân tốt nghiệp loại xuất sắc, 176 tân cử 
nhân đạt loại Giỏi (Hình 3)... Xem tại đây 

 

        Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật trao tặng máy rửa tay tự động cho  
Bệnh viện Đa khoa Hải Châu và Trung tâm Hành chính Thành phố Đà Nẵng 

 

Sáng ngày 03/04, PGS.TS.Phan Cao Thọ, Hiệu trưởng Nhà trường đã trao tặng  02 “máy rửa tay 
sát khuẩn tự động, sản phẩm do cán bộ, giảng viên của Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật-ĐHĐN chế 
tạo, ứng dụng ngay trong khuôn viên trường cho cho Bệnh viện Đa khoa Hải Châu và Trung tâm 
Hành chính Thành phố Đà Nẵng góp phần đồng hành phòng chống dịch Covid-19...Xem tại đây. 
 

 

 

Trường Đại học Ngoại ngữ-ĐHĐN công bố 
các Quyết định bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng 

 
 

Nhân dịp kỷ niệm 35 năm xây dựng, phát triển 
(1985-2020), sáng 21/02, PGS.TS. Ngô Văn 
Dưỡng-Phó Giám đốc ĐHĐN, Chủ tịch Hội 
đồng Trường, PGS.TS.Trần Hữu Phúc-Hiệu 
trưởng đã trao các Quyết định bổ nhiệm lại 
PGS.TS. Nguyễn Văn Long, TS. Đào Thị Thanh 
Phượng và bổ nhiệm TS. Huỳnh Ngọc Mai Kha 
giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Ngoại 
ngữ-ĐHĐN nhiệm kỳ 2019-2024…Xem tại đây. 
 
Trường ĐH Ngoại ngữ-ĐHĐN đã long trọng tổ 
chức Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm lại, bổ 
nhiệm các Phó Hiệu trưởng Nhà trường.  
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http://ufl.udn.vn/vie/trang-truong-chi-tiet-tin-tuc/phuong-phap-hoc-face-to-face/22225.html
http://www.udn.vn/posts/view/4749/83
http://ute.udn.vn/TinTuc/2227/1/Truong-Dai-hoc-Su-pham-Ky-thuat-don-tiep-va-lam-viec-voi--GS-Dominique-Laffly-Dai-hoc-Toulouse--Cong-hoa-Phap.aspx
http://www.udn.vn/posts/view/4749/83
http://ute.udn.vn/TinTuc/2246/1/Truong-Dai-hoc-Su-pham-Ky-thuat-trao-tang-may-rua-tay-tu-dong-cho-Benh-vien-Da-khoa-Hai-Chau-va-Trung-tam-Hanh-chinh-Thanh-pho--Da-Nang.aspx
http://ufl.udn.vn/vie/trang-truong-chi-tiet-tin-tuc/le-cong-bo-quyet-dinh-bo-nhiem-bo-nhiem-lai-pho-hieu-truong-truong-dai-hoc-ngoai-ngu-dai-hoc-da-nang-nhiem-ky-2019-2024/22165.html
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Nhân dịp năm mới Đinh Dậu 2017, thay mặt Đảng ủy, Hội 
đồng Đại học, Ban Giám đốc Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) tôi 
thân ái kính gửi tới các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh 
đạo;  các cán bộ, viên chức và người lao động; các thế hệ 
hoc̣ sinh, sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh 
đã và đang công tác, học tập, nghiên cứu taị ĐHĐN cùng 
gia đình lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng năm mới 
mạnh khoẻ, hạnh phúc và thành công. 
Năm qua, nắm bắt thời cơ, bám sát các Nghị quyết của 
Trung ương, Thành ủy Đà Nẵng, Chương trình hành động 
của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đổi mới căn bản toàn diện 
giáo dục và đào tạo, phát triển khoa học và công nghệ,  
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Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt-Anh ký kết 
hợp tác với Công ty Logistic, Cảng Đà Nẵng 

 

 

 

Ngày 14/02, TS.Nguyễn Thị Mỹ Hương, Viện 
trưởng Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt-Anh đã 
ký kết MOU với ông Trần Phước Hồng, Giám đốc 
Công ty Cổ phần Logistic, Cảng Đà Nẵng nhằm 
tạo cơ hội nâng cao chất lượng học tập, trải 
nghiệm thực hành, thực tập, cung cấp nhân lực 
chất lượng cao cho doanh nghiệp, hỗ trợ nâng 

cao năng lực tiếng Anh cho Công ty...Xem tại đây 

       Khoa Y Dược tiếp Giám đốc Trung tâm  
đào tạo Y Khoa, Bệnh viện Nhi Hoàng gia Úc  
 

 

 

Ngày 07/02, PGS.TS. Nguyễn Đăng Quốc Chấn, 
Trưởng khoa Khoa Y Dược ĐHĐN và TS.Phan 
Thế Phước Long, Phó trưởng khoa đã tiếp và 
làm việc với BS.Amy Gray, Giám đốc Trung tâm 
đào tạo Y Khoa, Bệnh viện Nhi Hoàng gia Úc về 
việc hỗ trợ tập huấn, phương pháp giảng dạy, tài 
liệu và các chương trình đào tạo học thuật trực 
tuyến cho Khoa Y Dược ĐHĐN … Xem tại đây.  

 
Thành lập Trường ĐH Công nghệ Thông tin 
và Truyền thông Việt-Hàn, Đại học Đà Nẵng 

 
 

Ngày 31/01/2020, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam 
đã  ký ban hành Quyết định số 15/QĐ-TTg thành 
lập Trường ĐH Công nghệ Thông tin và Truyền 
thông Việt-Hàn là trường ĐH thành viên thứ 6 của 
ĐHĐN. Giám đốc ĐHĐN cũng vừa ký Quyết định 
giao trọng trách cho PGS.TS.Huỳnh Công Pháp 
phụ trách Nhà trường... Xem tại đây. 

 

 

Giám đốc ĐHĐN trao Quyết định bổ nhiệm 
Giám đốc Phân hiệu ĐHĐN tại Kontum 

 

 

Sáng ngày 21/2, trước đông đủ đại diện lãnh 
đạo địa phương, ĐHĐN, giảng viên và sinh viên, 
PGS.TS.Nguyễn Ngọc Vũ-Thành ủy viên, Bí thư 
Đảng ủy, Giám đốc ĐHĐN (H1 ngoài cùng bên 
phải) đã trao Quyết định bổ nhiệm và giao phó 
trọng trách mới cho PGS.TS. Lê Quang Sơn, 
Phó Giám đốc ĐHĐN kiêm nhiệm giữ chức vụ 
Giám đốc Phân hiệu ĐHĐN tại Kontum (H1, thứ 
2 từ trái qua) nhiệm kỳ 2019-2024...Xem tại đây. 
. 
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Hội đồng Kiểm định chất lượng giáo dục của Trung tâm 
Kiểm định chất lượng giáo dục ĐHĐN (CEA-UD) họp phiên lần thứ 7 

 

5
3
3 

https://tuyensinhvnuk.edu.vn/ki-ket-hop-tac-voi-cong-ty-co-phan-logistics-cang-da-nang/
http://smp.udn.vn/tin-tuc/hop-tac-quoc-te/khoa-y-duoc-dai-hoc-da-nang-tiep-va-lam-viec-voi-pgs-bs-amy-gray-giam-doc-trung-tam-dao-tao-y-khoa-b.html
http://www.udn.vn/bcns/view/270/2344
http://www.udn.vn/posts/view/48095/89
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Nhân dịp năm mới Đinh Dậu 2017, thay mặt Đảng ủy, Hội 
đồng Đại học, Ban Giám đốc Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) tôi 
thân ái kính gửi tới các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh 
đạo;  các cán bộ, viên chức và người lao động; các thế hệ 
hoc̣ sinh, sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh 
đã và đang công tác, học tập, nghiên cứu taị ĐHĐN cùng 
gia đình lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng năm mới 
mạnh khoẻ, hạnh phúc và thành công. 
Năm qua, nắm bắt thời cơ, bám sát các Nghị quyết của 
Trung ương, Thành ủy Đà Nẵng, Chương trình hành động 
của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đổi mới căn bản toàn diện 
giáo dục và đào tạo, phát triển khoa học và công nghệ,  
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-ĐHĐN đã tổ chức Lễ trao bằng tốt 
nghiệp đợt 2 năm học 2018-2019 cho  04 tân 
tiến sĩ, 163 tân thạc sĩ và 1.515 tân cử nhân. 
Đến dự có TS.Đặng Việt Dũng-Ủy viên Ban 
thường vụ, Phó Chủ tịch thường trực UBND TP 
Đà Nẵng và Ngài Viengxay Phommachanh-
Tổng lãnh sự Lào tại Đà Nẵng...(Hình 1). Cùng 
ngày, Trường ĐH Ngoại ngữ, ĐH Đà Nẵng đã 
tổ chức trao bằng tốt nghiệp cho  01 tân tiến sĩ, 
12 tân thạc sĩ và 870 tân cử nhân thuộc 20 
chuyên ngành đào tạo của nhà trường...(Hình 
2). Tuần lễ từ ngày 17/6-24/6/2019 Trường Đại 
học Kinh tế-ĐHĐN cũng đã long trọng trao 
bằng tốt nghiệp cho 1348 tân cử nhân, trong đó 
09 cử nhân tốt nghiệp loại xuất sắc, 176 tân cử 
nhân đạt loại Giỏi (Hình 3)... Xem tại đây 
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 Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ và  
 Giám độc Công an Đà Nẵng, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên  
 thăm. Động viên sinh viên tình nguyện ĐHĐN 
 tại các chốt kiểm dịch Cvovid-19 của thành phố 

 Giám đốc ĐHĐN thăm, tằn quà sinh viên tình nguyện 

  
 
 
        Nhóm sinh viên: BK Maker”, Trường ĐH Bách khoa-ĐHĐN sáng chế Máy rửa tay tự động  
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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 
đạocác cán bộ, viên chức và người lao động; các thế hệ 
hoc̣ sinh, sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh 
đã và đang công tác, học tập, nghiên cứu taị ĐHĐN cùng 
gia đình lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng năm mới 
mạnh khoẻ, hạnh phúc và thành công. 
Năm qua, nắm bắt thời cơ, bám sát các Nghị quyết của 
Trung ương, Thành ủy Đà Nẵng, Chương trình hành động 
của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đổi mới căn bản toàn diện 
giáo dục và đào tạo, phát triển khoa học và công nghệ,  
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-ĐHĐN đã tổ chức Lễ trao bằng tốt 
nghiệp đợt 2 năm học 2018-2019 cho  04 tân 
tiến sĩ, 163 tân thạc sĩ và 1.515 tân cử nhân. 
Đến dự có TS.Đặng Việt Dũng-Ủy viên Ban 
thường vụ, Phó Chủ tịch thường trực UBND TP 
Đà Nẵng và Ngài Viengxay Phommachanh-
Tổng lãnh sự Lào tại Đà Nẵng...(Hình 1). Cùng 
ngày, Trường ĐH Ngoại ngữ, ĐH Đà Nẵng đã 
tổ chức trao bằng tốt nghiệp cho  01 tân tiến sĩ, 
12 tân thạc sĩ và 870 tân cử nhân thuộc 20 
chuyên ngành đào tạo của nhà trường...(Hình 
2). Tuần lễ từ ngày 17/6-24/6/2019 Trường Đại 
học Kinh tế-ĐHĐN cũng đã long trọng trao 
bằng tốt nghiệp cho 1348 tân cử nhân, trong đó 
09 cử nhân tốt nghiệp loại xuất sắc, 176 tân cử 
nhân đạt loại Giỏi (Hình 3)... Xem tại đây 

 

 

 
 

Chào mùa tuyển sinh 
  ĐH Đà Nẵng-2020 

14.240 
chỉ tiêu bậc đại học 

 

 

                                Nhiều ưu đãi, học bổng, hỗ trợ SV 
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    10 LÝ DO  KHIẾN  ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG  

      LUÔN ĐƯỢC TIN TƯỞNG, LỰA CHỌN 
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 Tin các cơ sở giáo dục đại học thành viên  
 

     (Trang 09-13) 
      

 

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

Giám đốc Đại học Đà Nẵng chúc mừng, vinh danh các tân Phó Giáo sư năm 2019  


