
 

 

 

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Số: 1420/QĐ-ĐHKT Đà Nẵng, ngày 18 tháng 10 năm 2021 

QUYẾT ĐỊNH  

V/v ban hành Chiến lược Khoa học & Công nghệ của Trường Đại học Kinh tế, 

Đại học Đà Nẵng đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2035 

 
 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ 

Căn cứ Luật Giáo dục đại học ngày 18/6/2012; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật Giáo dục đại học ngày 19/11/2018; 

Căn cứ Nghị định số 32/CP ngày 04/4/1994 của Chính phủ về việc thành lập Đại 

học Đà Nẵng; 

Căn cứ Thông tư số 10/2020/TT-BGDĐT ngày 14/5/2020 của Bộ trưởng Bộ 

GD&ĐT về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của đại học vùng và các cơ sở 

giáo dục đại học thành viên; 

Căn cứ Quyết định số 4766/QĐ-ĐHĐN ngày 28/12/2020 của Giám đốc ĐHĐN về 

việc ban hành Quy định quản lý hoạt động khoa học công nghệ tại Đại học Đà Nẵng; 

Căn cứ Nghị quyết số 12/NQ-HĐT ngày 20/09/2021 của Hội đồng Trường Đại học 
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1. THỰC TRẠNG VÀ MÔI TRƯỜNG HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC & CÔNG 

NGHỆ (KH&CN) CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ  

1.1. Phân tích thực trạng hoạt động KH&CN của Trường Đại học Kinh tế (UD-

DUE) 

Giai đoạn 2015 - 2020 đánh dấu sự trưởng thành và lớn mạnh vượt bậc của UD-

DUE trong các hoạt động nghiên cứu khoa học (NCKH). Lãnh đạo Nhà trường với sự 

tâm huyết, đổi mới đã xây dựng và thực hiện nhiều chính sách nhằm khuyến khích 

NCKH của giảng viên và sinh viên. Các kết quả nghiên cứu khoa học của UD-DUE 

giai đoạn vừa qua đã khẳng định thương hiệu trường đại học uy tín hàng đầu khu vực 

miền Trung – Tây nguyên, luôn duy trì ở nhóm đầu trong các trường đại học khối kinh 

tế - kinh doanh ở Việt Nam về chất lượng và thành quả NCKH. Những kết quả nổi bật 

bao gồm: 

- Các nhà khoa học của Nhà trường đã thực hiện thành công 02 đề tài cấp Nhà 

nước, 04 đề tài NAFOSTED, 62 đề tài NCKH cấp Bộ & tương đương, và 10 đề tài liên 

kết địa phương, với tổng kinh phí đóng góp cho hoạt động NCKH lên đến gần 42 tỷ 

đồng. 

- Số lượng bài báo khoa học trong nước và quốc tế của giảng viên, nhà khoa học 

trong những năm qua không ngừng tăng lên với tổng số 93 bài báo đươc̣ công bố trên 

các tạp chí khoa học uy tín trong danh mục tạp chí WoS/Scopus, trong đó gần 20% bài 

báo được công bố trên nhóm các tạp chí tốp 10%, A*, Q1 của thế giới. Số lượng sách 

chuyên khảo, tham khảo và giáo trình đa ̃nghiệm thu và xuất bản trong giai đoạn 2015-

2020 là 48 đầu sách, trong đó số lượng giáo trình đại học và sau đại học phục vụ cho 

29 chuyên ngành đã tăng lên đáng kể so với giai đoạn 2010-2015. 
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- Sự thành công trong hoạt động NCKH của Trường còn phải kể việc xây dựng 

và tạo dựng môi trường học thuật và NCKH tại từng đơn vị trong trường dưới hình 

thức Nhóm Nghiên cứu & Giảng dạy (TRT) và Nhóm Đọc. Tính đến nay, Nhà trường 

đã có 5 Nhóm TRT đóng vai trò hạt nhân trong các định hướng nghiên cứu và 15 Nhóm 

đọc với tỷ lệ sinh hoạt đều đặn 1 lần/ 1 tuần. Bên cạnh đó, Nhà trường đã đầu tư và 

trang bị hệ thống các phòng nghiên cứu hiện đại, là một trong những trường đầu tiên 

của cả nước cung cấp phòng làm việc riêng cho tất cả tiến sĩ, PGS/GS làm việc tại 

trường. Nhà trường cũng đầu tư mua mới các cơ sở dữ liệu khoa học phục vụ cho nhu 

cầu nghiên cứu của giảng viên, nghiên cứu sinh, học viên cao học và sinh viên. 

- Chủ trì tổ chức thành công nhiều hội thảo trong nước và quốc tế thường niên có 

uy tín. Trong giai đoạn 2015-2020, Trường đã phối hợp với Bộ khoa học và Công 

nghệ, Hội đồng lý luận Trung ương, các cơ sở đào tạo trong và ngoài nước tổ chức 

thành công nhiều hội nghị, hội thảo khoa học: 20 Hội thảo quốc tế và 32 Hội thảo quốc 

gia, hội thảo trong nước; trong đó, có rất nhiều các Hội thảo quốc tế, hội thảo quốc gia 

do Trường Đại học Kinh tế đứng ra tổ chức hoặc phối hợp đồng tổ chức đã tạo nên 

thương hiệu uy tín trong cộng đồng khoa học trong và ngoài nước. Hoạt động kết nối 

khoa học để công bố quốc tế cũng là một nét mới đáng khích lệ của Nhà trường. Nhiều 

external seminar/workshop về phương pháp nghiên cứu và giảng dạy được tổ chức với 

sự hỗ trợ và tham gia của các đối tác nước ngoài. Những đối tác quốc tế của Nhà trường 

là những đại học có thương hiệu trên thế giới, như: Đại học New South Wales (Úc), 

Đại học Aston (Vương quốc Anh), Đại học Quốc gia Yokohama (Nhật Bản), Đại học 

Massey (New Zealand), Đại học Liege (Bỉ), Hiệp hội Tài chính VFAI,...  

- Nhà trường cũng thường xuyên phối hợp với các trường đại học lớn khác như 

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Trường Đại học Kinh tế Tp.HCM, Trường Đại học 

Ngoại thương, Trường Đại học Thương mại chủ trì tổ chức các buổi tọa đàm, tham 

vấn về chính sách quản lý kinh tế của Việt Nam. Nhà trường cũng đang tiếp tục xúc 

tiến các chương trình và nhiệm vụ hợp tác với UBND thành phố Đà Nẵng, Tỉnh Quảng 

Nam, Tỉnh Quảng Ngãi và các Sở Ban ngành liên quan như Sở Du lịch, Sở Công 

thương, Sở KH&CN... nhằm từng bước gắn liền công tác đào tạo và NCKH vào sự 

phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương. 

- Tạp chí Khoa học Kinh tế (Journal of Economic Studies, chỉ số xuất bản ISSN: 

0866 – 7969) là diễn đàn khoa học và giáo dục của các nhà khoa học, nhà quản lý, nhà 
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hoạch định chính sách trong và ngoài Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng. 

Trong những năm qua, Tạp chí Khoa học Kinh tế đã nhận được nhiều bài báo, công 

trình khoa học của các Nhà nghiên cứu trong và ngoài nước, trở thành Tạp chí có uy 

tín và được Hội đồng Giáo sư Nhà nước đưa vào danh mục các tạp chí khoa học chuyên 

ngành được tính điểm công trình (0,5đ) khi xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh 

GS, PGS. Hiện nay, Tạp chí đang nâng cấp để tiến tới xuất bản Tạp chí phiên bản tiếng 

Anh và tăng cường chất lượng của tạp chí theo định hướng chuẩn quốc tế. Để đảm bảo 

chuẩn mực và chất lượng khoa học, tất cả các bài viết gửi đăng Tạp chí Khoa học Kinh 

tế được phản biện kín bởi các nhà khoa học có uy tín, các chuyên gia kinh tế đầu ngành 

ở trong và ngoài nước. 

- Hoạt động nghiên cứu khoa học trong trường đã lan tỏa đến các em sinh viên 

tham gia. Giai đoạn 2015-2020 đánh giá những thành quả vượt trội trong hoạt động 

NCKH sinh viên với hàng trăm đề tài cấp Khoa được tuyển chọn để tiếp tục tham gia 

các cuộc thi cấp Đại học Đà Nẵng, cấp Thành phố và Trung ương với hàng chục giải 

thưởng lớn nhỏ khác nhau. Hoạt động khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo trong cộng đồng 

sinh viên UD-DUE với điểm nhấn là Cuộc thi tìm kiếm ý tưởng kinh doanh (Start-up 

Runway) đã được Nhà trường tổ chức thường niên từ năm 2015 đã thu hút sự tham gia 

của hàng trăm ý tưởng của các nhóm khởi nghiệp trẻ từ các trường đại học – cao đẳng 

trên địa bàn miền Trung – Tây nguyên.  

- Hoạt động hợp tác quốc tế trong NCKH cũng luôn được Nhà trường quan tâm 

và có những chính sách khuyến khích hỗ trợ nhằm thúc đẩy hoạt động này. Trong giai 

đoạn 2015-2020, Nhà trường đã ký kết nhiều biên bản ghi nhớ, thỏa thuận hợp tác, hợp 

đồng hợp tác với các trường đại học có uy tín trên thế giới ở nhiều quốc gia khác nhau, 

mở ra cơ hội cho các giảng viên UD-DUE kết nối hợp tác NCKH. Trong giai đoạn 

2015-2020, Nhà trường cũng đã thành công trong việc ký kết và triển khai một số dự 

án quốc tế với các đối tác nước ngoài, đặc biệt là các dự án uy tín như Erasmus+, 

USAID COMET, dự án VIBE, và dự án Logistics. Trong đó, Nhà trường đã tiếp nhận 

chuyển giao trung tâm Nghiên cứu Logistics để xúc tiến hoạt động nghiên cứu về 

logistics với sự hỗ trợ của Trường Đại học Liege (Bỉ) và Hiệp hội Logistics vùng 

Wallonie (Bỉ). Đây là một nỗ lực của các bên tham gia nhằm gia tăng tính kết nối của 

các bên hữu quan trong mảng logistics, thúc đẩy hoạt động nghiên cứu và thực tiễn của 

công tác logistics trên địa bàn. Thông qua dự án Logistics này, Nhà trường đã gửi đi 
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đào tạo nhiều nghiên cứu sinh là các giảng viên UD-DUE tại Trường Đại học Liege 

(Bỉ). 

1.2. Phân tích điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức trong hoạt động 

KH&CN của UD-DUE  

1.2.1. Điểm mạnh 

Dưới đây là một số điểm mạnh trong hoạt động KH&CN của UD-DUE được đúc 

kết trong giai đoạn vừa qua: 

Thứ nhất, lãnh đạo Nhà trường đã sớm nhấn mạnh NCKH và chuyển giao công 

nghệ là một trong những trụ cột chính của một trường đại học; trên cơ sở đó đã xây 

dựng, ban hành định hướng và chiến lược rõ ràng để phát triển hoạt động KH&CN, 

sớm đưa UD-DUE trở thành trung tâm nghiên cứu khoa học, tư vấn chính sách và 

chuyển giao công nghệ hàng đầu Việt Nam theo các chuẩn mực quốc tế trong lĩnh vực 

kinh tế, kinh doanh và quản lý.   

Thứ hai, chất lượng đội ngũ nhà nghiên cứu ngày càng tăng. Khoảng 80% giảng 

viên được đào tạo ở nước ngoài tại các trường đại học uy tín quốc tế, đủ năng lực thực 

hiện các nghiên cứu khoa học theo chuẩn quốc tế. Đội ngũ giảng viên của UD-DUE 

đã nhanh chóng hòa nhập vào sân chơi nghiên cứu khoa học quốc tế, trong đó 100% 

các giảng viên học nghiên cứu sinh ở nước ngoài của Nhà trường đều có công bố quốc 

tế trên các tạp chí quốc tế uy tín WoS/Scopus.  

Thứ ba, với bề dày truyền thống hơn 46 năm, UD-DUE thuộc tốp các trường tốt 

nhất về lĩnh vực kinh tế, kinh doanh và quản lý tại Việt Nam. Từ nhiều năm qua, 

Trường đã xác lập được vị thế hàng đầu của mình ở Việt Nam, từng bước vươn ra khu 

vực Đông Nam Á. Trường hiện đã thiết lập và phát triển được một mạng lưới đối tác 

liên kết NCKH rộng lớn, hiệu quả và tin cậy với nhiều tổ chức, đơn vị có uy tín trong 

và ngoài nước ở Bắc Mỹ, châu Âu, châu Úc, châu Á. Đây là lợi thế lớn giúp Nhà trường 

đẩy mạnh các hoạt động NCKH, chuyển giao công nghệ quản lý kinh tế và kinh doanh 

theo các chuẩn mực quốc tế. 

Thứ tư, UD-DUE đã thiết lập được hệ thống chỉ đạo, điều hành, giám sát, rà soát 

hoạt động KH&CN ngày càng hoàn thiện. Hệ thống văn bản quản lý được điều chỉnh, 

bổ sung chặt chẽ, đáp ứng tốt hơn nhu cầu thực tiễn, tạo động lực cho hoạt động NCKH 

phát triển.   
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Thứ năm, hệ thống CSVC phục vụ NCKH đã được đầu tư nâng cấp hiện đại với 

hệ thống các phòng nghiên cứu, phòng thực hành, cơ sở dữ liệu, phần mềm NCKH,… 

ngày càng hiện đại. Gắn liền với điều này, Nhà trường đã tăng cường số hóa trong 

công tác quản lý khoa học với việc ứng dụng các phần mềm quản lý khoa học thống 

nhất trong toàn trường. 

1.2.2. Điểm yếu 

Bên cạnh những điểm mạnh, hoạt động KH&CN tại UD-DUE vẫn còn một số 

tồn tại cần phải khắc phục: 

Thứ nhất, tầm vóc lẫn tính hiệu quả của các đề tài, nhiệm vụ NCKH chưa được 

xã hội đánh giá cao. Dấu ấn và tiếng nói của UD-DUE trong tham vấn chính sách vẫn 

chưa đậm nét so với bề dày truyền thống và học hiệu của Nhà trường. 

Thứ hai, sự liên kết giữa Nhà trường và doanh nghiệp để tạo đầu ra cho nghiên 

cứu vẫn còn mỏng. 

Thứ ba, Ở một vài chuyên ngành, lực lượng cán bộ có khả năng hợp tác nghiên 

cứu vẫn còn mỏng. Ngoài ra, đội ngũ nghiên cứu của Trường vẫn còn thiếu những nhà 

khoa học đầu ngành, đặc biệt là các nhà khoa học có kinh nghiệm thực tiễn cao, có khả 

năng kết nối khoa học ở phạm vi quốc gia và quốc tế, chưa có nhiều tiếng nói mạnh 

mẽ trong việc xây dựng các chính sách, đề án phát triển kinh tế - xã hội cấp quốc gia. 

Thứ tư, hạn chế về diện tích và nguồn lực tài chính. Mặc dù cơ sở vật chất (CSVC) 

đã được nâng cấp trong những năm qua, tuy nhiên do bị hạn chế về diện tích nên 

Trường khó có thể đầu tư để phát triển đồng bộ các CSVC nhằm mở rộng và tăng 

cường các tiện ích phục vụ cho hợp tác NCKH theo đúng yêu cầu của trường đại học 

định hướng nghiên cứu, chuẩn quốc tế. Bên cạnh đó, mặc dù Nhà trường đã đa dạng 

hóa các nguồn kinh phí đầu tư, phục vụ cho hoạt động KH&CN nhưng doanh thu từ 

KH&CN chưa nhiều. 

Thứ năm, các dự án hợp tác quốc tế trong KH&CN vẫn chưa nhiều. Sự kết nối 

liên trường trong nước và quốc tế trong KH&CN vẫn chưa tương xứng với tiềm năng 

của UD-DUE. 

1.2.3. Cơ hội 

Trên cơ sở phân tích môi trường hoạt động KH&CN của UD-DUE, một số yếu 

tố sau được nhận diện như là cơ hội để thúc đẩy hoạt động KH&CN. 
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Thứ nhất, trong thời gian qua, Đảng và Nhà nước luôn chú trọng phát triển 

KH&CN thông qua đầu tư ngân sách, cơ chế chính sách,… Từ đó, đã tạo ra được nhiều 

thay đổi về nền tảng cho NCKH từ cơ sở hạ tầng cho nghiên cứu khoa học đến nguồn 

nhân lực,... 

Thứ hai,  xu hướng cải cách cơ chế quản lý KH&CN, đặc biệt là về tài chính, tự 

chủ, tự chịu trách nhiệm,… trở thành động lực quan trọng để phát triển hoạt động 

KH&CN. 

Thứ ba, xu hướng liên kết, hợp tác trong KH&CN giữa các trường đại học trong 

nước với các đối tác quốc tế và giữa các trường đại học trong nước là bước tiến quan 

trọng, đầy năng động, hỗ trợ các trường đại học trong nước phát triển phù hợp với 

chuẩn quốc tế. 

Thứ tư, Quyết định số 749 ngày 3-6-2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 

“Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” đã 

tạo ra cú hích để các cơ sở giáo dục đại học đẩy mạnh chuyển đổi số, từng bước xây 

dựng mô hình giáo dục thông minh dựa trên nền tảng ứng dụng CNTT; hỗ trợ đắc lực 

cho hoạt động NCKH thích ứng với xu thế, tạo động lực cho phát triển bền vững. 

Thứ năm, Nghị quyết số 43-NQ/TW của Bộ Chính trị ngày 24-1-2019 về xây 

dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 ưu tiên 

các nhóm ngành dịch vụ chất lượng cao và logistics, bao gồm tài chính, ngân hàng, 

vận tải đa phương tiện; các loại hình vận chuyển, giao hàng bằng công nghệ mới; 

thương mại điện tử; dịch vụ du lịch, khách sạn chất lượng cao; dịch vụ chuyển đổi số, 

thiết kế và giải pháp mạng, hệ thống thông minh; dịch vụ phục vụ làm việc kết nối... 

phù hợp với xu thế toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế. Đây là những ngành thế mạnh của 

UD-DUE, là cơ hội lớn để UD-DUE tập trung NCKH định hướng ứng dụng và tăng 

cường chuyển giao công nghệ, tham vấn chính sách cho các cơ quan quản lý nhà nước 

và cộng đồng doanh nghiệp. 

1.2.4. Thách thức 

Những thách thức trong hoạt động KH&CN cần có chiến lược và giải pháp để 

vượt qua. Cụ thể: 

Thứ nhất, cạnh tranh trong lĩnh vực NCKH và chuyển giao công nghệ. Khác với 

khối khoa học tự nhiên và kỹ thuật, NCKH trong lĩnh vực khoa học kinh tế và kinh 

doanh không có sản phẩm hữu hình, chủ yếu thông qua các đề xuất, khuyến nghị, hàm 
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ý chính sách và được thực hiện thông qua các đề tài NCKH, đề án, các nhiệm vụ NCKH 

hoặc các công bố khoa học. Các loại hình sản phẩm này rất dễ bị bắt chước để tạo ra 

các sản phẩm tương tự, rất khó để phân biệt nếu chỉ nhìn vào chủ đề nghiên cứu. Bên 

cạnh đó, sự trỗi dậy của hệ thống các trường đại học ngoài công lập cũng là một thách 

thức lớn cho các trường đại học công lập. Các trường tư ít bị những rào cản về hành 

lang pháp lý nên hoàn toàn tự quyết định về kinh phí, nhân sự, học thuật, đồng thời dễ 

thực hiện các thay đổi mà ít bị ràng buộc bởi các qui định như các đại học công lập. 

Vì vậy, để thành công trong thị trường KH&CN, Nhà trường phải tạo ra được sự khác 

biệt với các đối thủ cạnh tranh trong hoạt động NCKH cũng như việc chuyển giao công 

nghệ quản lý kinh tế và kinh doanh ra thị trường. Đây cũng là thách thức lớn, buộc 

Nhà trường phải có chiến lược và giải pháp để vượt qua. 

Thứ hai, các trường đại học tại Việt Nam thiếu hệ thống thông tin và thu thập dữ 

liệu phù hợp về các hoạt động nghiên cứu, phát triển, các hoạt động đổi mới sáng tạo 

của doanh nghiệp khu vực nhà nước và khu vực tư nhân. Điều này gây khó khăn cho 

công tác hoạch định chính sách và thiết lập môi trường NCKH dựa trên bằng chứng, 

dữ liệu khách quan.  

Thứ ba, hoạt động kết nối giữa các trường đại học với các hiệp hội ngành/nghề 

và doanh nghiệp còn hạn chế. Đa số các trường vẫn chưa xây dựng được một hệ thống 

có khả năng liên kết giữa trường đại học và cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt thiếu 

đơn vị chuyên trách tạo điều kiện liên kết trường đại học với các doanh nghiệp, thúc 

đẩy chuyển giao công nghệ. 

2. QUAN ĐIỂM PHÁT TRIỂN VÀ MỤC TIÊU CHIẾN LƯỢC VỀ KHOA HỌC 

& CÔNG NGHỆ 

2.1. Quan điểm phát triển 

- Phát triển hoạt động KH&CN đáp ứng việc thực hiện tốt Tầm nhìn - Sứ mạng - 

Giá trị cốt lõi và Triết lý giáo dục của Trường Đại học Kinh tế - ĐHĐN. 

- KH&CN là nền tảng để tạo ra tri thức mới, là động lực và nguồn gốc để hoạt 

động đào tạo có chất lượng, là cơ sở để tăng cường vị thế của UD-DUE trong nước và 

quốc tế. 

- Tăng cường chất lượng sản phẩm khoa học của các đề tài, nhiệm vụ KH&CN 

thông qua việc công bố trên các tạp chí quốc tế có uy tín thuộc danh mục WoS/Scopus. 

Bên cạnh đó, đẩy mạnh triển khai cơ chế đặt hàng, giao nhiệm vụ khoa học trực tiếp cho 
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các giảng viên, các nhà khoa học trong hoặc ngoài trường để thực hiện các đề tài NCKH 

phục vụ tham vấn chính sách, chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực kinh tế, kinh doanh 

và quản lý. 

- Hướng đến phát triển KH&CN vị nhân sinh, là nguồn cung ứng nhân lực chất 

lượng cao và tri thức KH&CN quan trọng phục vụ cho mục tiêu phát triển bền vững 

kinh tế - xã hội của đất nước. 

2.2. Mục tiêu chiến lược về KH&CN 

2.2.1. Mục tiêu chung về KH&CN 

Xây dựng Trường Đại học Kinh tế - ĐHĐN thành trung tâm nghiên cứu khoa 

học, tư vấn chính sách và chuyển giao công nghệ hàng đầu Việt Nam theo các chuẩn 

mực quốc tế trong lĩnh vực kinh tế, kinh doanh và quản lý.   

2.2.2. Mục tiêu cụ thể 

- Phát triển đội ngũ các nhà khoa học, các chuyên gia kinh tế - quản lý trình độ 

cao, có uy tín về khoa học, trong đó có một số nhà khoa học đầu đàn ở Việt Nam trong 

cả nghiên cứu ứng dụng và nghiên cứu hàn lâm, là đại diện cho học hiệu và chất lượng 

nghiên cứu của UD-DUE. 

- Xây dựng được vị thế của UD-DUE từ các nhóm nghiên cứu chuyên sâu nhằm 

thúc đẩy hoạt động nghiên cứu và chuyển giao khoa học, trở thành hạt nhân trong 

nghiên cứu khoa học và tư vấn chính sách. Các nhóm nghiên cứu phải tập hợp nhiều 

nhà khoa học có uy tín trong một lĩnh vực, có hướng nghiên cứu chuyên sâu, có mối 

quan hệ hợp tác quốc tế tốt và có nhiều công bố có trích dẫn cao trên các tạp chí hàng 

đầu thế giới và đấu thầu thực hiện thành công các đề tài NCKH cấp nhà nước, đề tài 

Quỹ Nafosted hoặc các đề tài do các quỹ quốc tế tài trợ. 

- Phát triển liên kết với các trường đại học quốc tế có uy tín với những chuyên 

gia, nhà khoa học tầm cỡ thế giới để tổ chức các hội thảo/seminar chuyên ngành; đồng 

nghiên cứu và công bố trên những tạp chí quốc tế hàng đầu thế giới.  

- Xây dựng và phát triển được một tạp chí quốc tế của UD-DUE nằm trong danh 

mục WoS/Scopus. Hội đồng biên tập là những nhà khoa học uy tín, tầm cỡ quốc gia 

và thế giới. Tạp chí phải có hệ thống quản lý đạt chuẩn quốc tế và từng bước gia nhập 

các nhà xuất bản uy tín thế giới. 

- Phát triển hợp tác với các trường đại học, học viện trong nước; các cơ quan quản 

lý nhà nước và hiệp hội đoàn thể ở trung ương và địa phương trong việc tham vấn 
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chính sách, góp ý đề án phát triển kinh tế-xã hội; thực hiện các đề tài, nhiệm vụ 

KH&CN theo đặt hàng của các địa phương; đào tạo, tập huấn và cung cấp nguồn nhân 

lực chất lượng cao cho các địa phương, đặc biệt là ở khu vực miền Trung - Tây Nguyên. 

- Tăng tỷ trọng nguồn thu từ hoạt động chuyển giao khoa học/tư vấn trong cơ cấu 

nguồn thu của Trường. 

CÁC CHỈ TIÊU THỂ HIỆN MỤC TIÊU CHIẾN LƯỢC KH&CN 

STT Mục tiêu Đến 2025 Đến 2035 

1 Tỷ lệ giảng viên, nghiên cứu viên có hoc̣ hàm 

PGS-GS/ Tổng số giảng viên cơ hữu 

10% 20% 

2 Tỷ lệ giảng viên cơ hữu có học vị tiến sĩ có bài 

báo công bố trên các tạp chí quốc tế có uy tín 

thuộc danh mục WoS/Scopus.  

80% 100% 

3 Số bài báo công bố trên các tạp chí quốc tế thuộc 

danh mục WoS/Scopus trong các trường đại học 

khối ngành kinh tế, kinh doanh và quản lý ở Việt 

Nam 

Tốp 5 Tốp 3 

4 Phát triển Tạp chí Khoa học Kinh tế thành tạp chí 

có uy tín ở Việt Nam và hội nhập quốc tế 

0,75-1 điểm 

(HĐGSNN) 

WoS/Scopus 

5 Số đề tài KH&CN các cấp (nhà nước, cấp bộ & 

tương đương) được triển khai (số lượng/năm) 

08 10 

6 Số đề tài KH&CN, đề án, góp ý nghiên cứu, tư vấn 

chính sách (số lượng/năm) 

05 10 

7 Tỷ lệ nguồn thu từ các hoạt động dịch vụ, tư vấn, 

NCKH và các hoạt động khác 

1% 5% 

8 Các đề tài NCKH cấp Trường có sản phẩm khoa 

học công bố trên các tạp chí quốc tế có uy tín thuộc 

danh mục WoS/Scopus 

40% 100% 

9 Hình thành các nhóm nghiên cứu giảng daỵ (TRT) 

và có hoạt động thường xuyên (số lượng/Khoa) 

80% 100% 

10 Số hội thảo quốc gia/quốc tế thường niên mang 

thương hiệu UD-DUE 

03-05 06-07 
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11 Nghiên cứu sinh hoàn thành luận án tiến sĩ có bài 

báo công bố trên tạp chí quốc tế thuộc danh mục 

WoS/Scopus 

20% 50% 

12 Số đề tài sinh viên nghiên cứu khoa học đạt giải 

thưởng từ cấp ĐHĐN trở lên.  

03 05 

 

3. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 

Công tác NCKH, tư vấn chính sách và chuyển giao công nghệ là nền tảng của 

một truờng đại học hàng đầu quốc gia, đạt tiêu chuẩn quốc tế. Các giải pháp đến năm 

2025 và tầm nhìn 2035 cần tập trung vào một số khía cạnh sau: 

3.1. Tăng cường công tác nghiên cứu khoa học và công bố quốc tế 

- Nhà trường sẽ dành nguồn lực tài chính phù hợp cho hoạt động KH&CN, đặc 

biệt là hỗ trợ cho các đề tài NCKH, công tác tham vấn chính sách, hoạt động NCKH 

của sinh viên cũng như đầu tư hoàn thiện CSVC phục vụ NCKH như hệ thống phòng 

mô phỏng thực hành, phòng nghiên cứu, cơ sở dữ liệu,… Nhà trường cũng sẽ hoàn 

thiện chính sách hỗ trợ tài chính hấp dẫn đối với công bố quốc tế trên các tạp chí quốc 

tế có uy tín trong danh mục WoS/Scopus. 

- Nâng cao năng lực nghiên cứu cho giảng viên và nhà nghiên cứu thông qua việc 

(i) tăng cường tổ chức các lớp về phương pháp nghiên cứu, khai thác cơ sở dữ liệu 

khoa học quốc tế và phương pháp viết bài báo khoa học cho các giảng viên trẻ, sinh 

viên nghiên cứu khoa học; (ii) tổ chức các hội thảo, diễn đàn khoa học chuyên sâu, 

nhóm đọc, tạo sân chơi học thuật để các giảng viên, nhà khoa học UD-DUE trao đổi, 

kết nối với các giảng viên trong và ngoài nước, tạo dựng thương hiệu học thuật và 

NCKH của Trường Đại học Kinh tế tại miền Trung và cả nước; (iii) tăng cường mua 

sắm các tài liệu nghiên cứu, cơ sở dữ liệu khoa học quốc tế có uy tín cũng như đàm 

phán để chia sẻ các nguồn tài nguyên giữa các trường đại học; (iv) xây dựng các chính 

sách tôn vinh khoa học, động viên, khuyến khích và lan tỏa tinh thần NCKH trong 

cộng đồng UD-DUE. 

- Tăng cường hợp tác với các chuyên gia, nhà khoa học có uy tín ở tầm quốc tế. 

Khuyến khích hình thức đồng tác giả trong đó giảng viên UD-DUE là tác giả chính, 

để giảng viên UD-DUE có thể xuất bản bài báo trên các tạp chí quốc tế có thứ hạng 
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cao như A*-ABDC, 4*-ABS, tăng vị trí của UD-DUE nói riêng và ĐHĐN nói chung 

trong bảng xếp hạng của QS-Asia và THE.  

- Đẩy mạnh công tác quản lý tài sản trí tuệ (TSTT) nhằm thúc đẩy hoạt động sáng 

tạo, nhận diện, ghi nhận, xác lập quyền, bảo vệ và khai thác thương mại hiệu quả các 

TSTT được tạo ra trong hoạt động đào tạo, NCKH nói chung của UD-DUE và của các 

giảng viên, nhà khoa học, đơn vị thuộc Nhà trường nói riêng, góp phần tạo nguồn thu 

bổ sung để phát triển Nhà trường. Đẩy mạnh hoàn thiện hệ thống quản lý, ghi nhận, 

lưu trữ và khai thác có hiệu quả TSTT phù hợp với đặc thù của một trường khối kinh 

tế - kinh doanh.  

3.2. Tăng cường hoạt động các nhóm nghiên cứu nhằm đẩy mạnh công bố khoa 

học và kết nối, chia sẻ dữ liệu khoa học 

- Thành lập các nhóm nghiên cứu giảng dạy TRT ở tất cả các khoa chuyên môn. 

Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học của các nhóm TRT dưới sự hỗ trợ của các 

nguồn khác nhau như Quỹ phát triển khoa học của ĐHĐN, Quỹ Nafosted, Quỹ Đổi 

mới sáng tạo Vingroup (VinIF). Các nhóm TRT phải đảm bảo tính cam kết cao và thể 

hiện hiệu quả trong công tác nghiên cứu khoa học và xuất bản các bài báo, ấn phẩm 

khoa học.  

- Đẩy mạnh chính sách khoán sản phẩm (theo đề tài, bài báo) cho các nhóm 

nghiên cứu. Khuyến khích các nhóm TRT mở rộng các hoạt động nghiên cứu khoa học 

cùng với các đối tác quốc tế (giảng viên thỉnh giảng, chuyên gia nước ngoài,…).  

3.3. Nâng cao chất lượng các đề tài nghiên cứu khoa học 

- Xây dựng đội ngũ chuyên gia có chuyên môn sâu để tư vấn, giúp giảng viên, 

nhà nghiên cứu lựa chọn đề tài thực sự có ý nghĩa, có đóng góp tiềm năng về mặt khoa 

học và thực tiễn. Tiến tới quy định các đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường phải có 

sản phẩm khoa học là các bài báo đăng ở tạp chí quốc tế có uy tín thuộc danh mục 

ISI/Scopus. Tăng mức kinh phí dành cho những đề tài tốt, có kế hoạch hoặc được đăng 

báo ở những tạp chí uy tín quốc tế. 

- Tổ chức diễn đàn trao đổi về cách viết đề cương nghiên cứu nhằm giúp giảng 

viên, nhà nghiên cứu đi đúng hướng, tiết kiệm thời gian và tăng sức thuyết phục đối 

với các nhà tài trợ. Đảm bảo các nhà khoa học có học hàm PGS/GS phải là cánh chim 

đầu đàn của mỗi khoa chuyên môn trong việc tư vấn, lựa chọn, đề xuất các đề tài có 

giá trị. 
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- Công bố quốc tế trên các tạp chí uy tín phải là tiêu chí để đánh giá một đề xuất 

nghiên cứu nói riêng và một đề tài có chất lượng nói chung, làm cơ sở cho quá trình 

phê duyệt, nghiệm thu. 

- Đẩy mạnh chính sách khoán sản phẩm, lấy công bố quốc tế làm cơ sở để nghiệm 

thu đề tài. Những đề tài có sản phẩm khoa học vượt trội, đăng trên các tạp chí uy tín, 

thứ hạng cao sẽ được ưu tiên trong bình xét thi đua khen thưởng,…Bên cạnh đó, đẩy 

mạnh triển khai cơ chế đặt hàng, giao nhiệm vụ khoa học trực tiếp cho các giảng viên, 

các nhà khoa học trong hoặc ngoài trường để thực hiện các đề tài NCKH phục vụ tham 

vấn chính sách, chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực kinh tế, kinh doanh và quản lý. 

3.4. Nâng cao chất lượng Tạp chí Khoa học Kinh tế của UD-DUE 

- Xây dựng đề án đưa Tạp chí Khoa học kinh tế của UD-DUE đạt chuẩn 

WoS/Scopus chậm nhất 2035. Bố trí ngân sách hợp lý cho đề án và kiên trì mục tiêu 

đã đặt ra.  

- Nhanh chóng kiện toàn Ban trị sự của Tạp chí, và ứng dụng phần mềm quản lý 

tạp chí theo chuẩn quốc tế vào quá trình bình duyệt và công bố; xin giấy phép xuất bản 

và duy trì cả 02 phiên bản tiếng Việt và tiếng Anh.  

- Kiện toàn Hội đồng khoa học của Tạp chí. Mời các nhà khoa học uy tín tham 

gia Hội đồng biên tập. Xem xét phương án mời giáo sư uy tín nước ngoài giữ chức 

danh tổng biên tập hoặc phó tổng biên tập Tạp chí bằng tiếng Anh của UD-DUE. 

- Nâng cao chất lượng bài nghiên cứu đăng trên Tạp chí để từng bước đạt chuẩn 

quốc tế. Trước hết, chú trọng chất lượng những bài báo viết bằng tiếng Anh. Chọn 

những bài nộp viết bằng tiếng Việt nhưng chất lượng tốt để đề nghị tác giả chuyển 

sang tiếng Anh và đăng trên Tạp chí bản tiếng Anh. 

- Khuyến khích các nhà nghiên cứu quốc tế có uy tín đăng bài trên Tạp chí. Trước 

hết, kết nối với các nhà khoa học Việt kiều và mời họ đăng bài trên Tạp chí của UD-

DUE. Khuyến khích các giảng viên Việt Nam cùng tham gia với những giáo sư này 

trong nghiên cứu và đăng bài trên Tạp chí của UD-DUE. 

3.5. Tăng cường hợp tác với địa phương và doanh nghiệp trong nghiên cứu ứng 

dụng 

- Thắt chặt hơn nữa mối quan hệ giữa Trường Đại học Kinh tế, ĐHĐN với thành 

phố Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi và các địa phương khác ở khu vực miền Trung 
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- Tây Nguyên được xem là một nhiệm vụ quan trọng có tính chiến lược trong tương 

lai. 

+ Tăng cường hợp tác giữa Nhà trường và chính quyền địa phương thông qua 

các hoạt động khoa học, đề án hoặc hoạt động tư vấn chính sách, phục vụ trực tiếp cho 

nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội của Thành phố Đà Nẵng và khu vực miền Trung - 

Tây nguyên.  

+ Nhu cầu nghiên cứu ứng dụng của các địa phương, doanh nghiệp và tổ chức 

là rất lớn. Với đội ngũ cán bộ chuyên gia hàng đầu có kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh 

tế và quản trị, UD-DUE phải tiếp tục dẫn đầu khu vực về công tác nghiên cứu, tư vấn 

chính sách và chuyển giao công nghệ quản lý kinh tế, kinh doanh cho các địa phương, 

doanh nghiệp trong vùng. Điều này là cơ sở quan trọng để gia tăng uy tín của Trường 

đối với xã hội, đồng thời, nội dung đào tạo ngày càng gắn với thực tiễn của đời sống 

kinh tế của đất nước. 

- Trước mắt, cần tập trung thực hiện một số nội dung: 

+ Thành lập Hội đồng tư vấn chính sách, chuyển giao công nghệ quản lý kinh 

tế, kinh doanh. Thành viên của Hội đồng là các nhà khoa học đầu đàn của UD-DUE 

và trong nước. Chủ động mời gọi thêm các giáo sư Việt kiều cùng tham gia Hội đồng.  

+ Xây dựng bộ hồ sơ năng lực của UD-DUE và thường xuyên cập nhật để làm 

tài liệu tham khảo cho các khoa, trung tâm chuẩn bị hồ sơ đấu thầu dự án nghiên cứu 

một cách kịp thời. Đồng thời Nhà trường tích cực hỗ trợ các khoa, đơn vị tham gia đấu 

thầu các đề tài nghiên cứu. 

+ Phối hợp với ĐHĐN để nhanh chóng xây dựng mạng lưới và thiết lập các 

mối quan hệ với các địa phương, tổ chức, doanh nghiệp có nhu cầu nghiên cứu. Tìm 

hiểu thực tế về nhu cầu nghiên cứu cũng như chủ động xác định vấn đề và gợi ý cho 

họ những đề tài nghiên cứu cần thực hiện, chú trọng nhấn mạnh sự cần thiết và những 

lợi ích mà đề tài mang lại.  

+ Phân cấp cho các khoa, trung tâm chủ động tìm kiếm đối tác chiến lược 

nhằm gắn kết hoạt động đào tạo và nghiên cứu của UD-DUE với thực tiễn hoạt động 

kinh doanh. Trường tích cực hỗ trợ các khoa, trung tâm thiết lập mối quan hệ hợp tác 

với các đối tác trong nước khi cần thiết. Đồng thời, thực hiện chính sách khuyến khích 

các đơn vị của UD-DUE tích cực, chủ động tìm kiếm đối tác trong nước để hợp tác. 
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Mỗi khoa/trung tâm phải thiết lập được mối quan hệ hợp tác chiến lược với ít nhất một 

đối tác lớn trong nước và và tích cực mở rộng với các tổ chức, doanh nghiệp khác. 

+ Mời gọi các sở, tổ chức, doanh nghiệp cùng tham gia đồng nghiên cứu thực 

hiện các đề tài NCKH của UD-DUE. Sau khi có kết quả nghiên cứu sẽ triển khai áp 

dụng vào thực tế của đối tác và đánh giá hiệu quả của đề tài nghiên cứu. Biện pháp này 

cũng nhằm nâng cao chất lượng nghiên cứu ứng dụng, uy tín của UD-DUE và góp 

phần tăng cường mối quan hệ giữa nhà nghiên cứu với các địa phương, tổ chức và 

doanh nghiệp. 

+ Tổ chức các diễn đàn tham vấn chính sách trong đó có sự tham gia của các 

địa phương, tổ chức, doanh nghiệp, tập trung vào các chủ đề cấp bách ở cấp độ vĩ mô 

và vi mô. 

3.6. Tăng cường hợp tác quốc tế trong NCKH theo hướng mở rộng và đa dạng 

hóa các hình thức hợp tác  

- Tăng cường hợp tác với các đối tác uy tín ở nước ngoài để tổ chức các hội thảo 

khoa học chuyên ngành thu hút được sự tham gia của các nhà khoa học, nhà quản lý 

có uy tín tầm quốc gia và quốc tế. Trước mắt, UD-DUE sẽ xây dựng mối quan hệ hợp 

tác chiến lược với ít nhất 04-05 chuyên gia tầm cỡ thế giới trong các lĩnh vực thế mạnh 

của UD-DUE. 

- Tiếp tục đưa giảng viên đi học tập và trao đổi kinh nghiệm ở các trường uy tín 

trên thế giới. Xác định rõ những nhiệm vụ cụ thể cho các giảng viên được gửi ra nước 

ngoài, trong đó nhấn mạnh việc cần hỗ trợ, giúp đỡ các giảng viên khác cập nhật kiến 

thức mới sau khi về lại UD-DUE. 

- Liên kết với các trường đại học ở nước ngoài để nghiên cứu đề xuất các dư ̣án 

nghiên cứu khoa học có tính quốc tế hóa thông qua các Hiệp định, Nghi ̣ điṇh thư và 

các quỹ hỗ trợ, chẳng hạn của Liên minh châu Âu, của Chính phủ Hoa Kỳ, Pháp, 

Canada, Nhật Bản,... Chú troṇg đẩy maṇh hơp̣ tác quốc tế thông qua các cán bô ̣giảng 

viên đã và đang đươc̣ đào taọ taị nước ngoài nhằm tìm kiếm các dư ̣án, các nguồn tài 

trơ ̣nhằm taọ cơ hôị cho cán bô ̣giảng viên đươc̣ đi đào taọ chuyên môn, nghiêp̣ vu,̣ 

tham dư ̣hôị nghi ̣ và trao đổi kinh nghiêṃ ở nước ngoài. 

4. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Chiến lược KH&CN của Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng được ban 

hành nhằm định hướng cho công tác KH&CN của Nhà trường. Việc triển khai thực 
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hiện chiến lược đòi hỏi có sự chỉ đạo của các cấp lãnh đạo và phối hợp chặt chẽ giữa 

các đơn vị trong Trường, trong đó: 

4.1. Ban Giám hiệu 

Trách nhiệm của Ban Giám hiệu gồm: 

- Chỉ đạo thực hiện Chiến lược KH&CN của Trường. 

- Chỉ đạo tổ chức xây dựng Kế hoạch KH&CN từng năm, trong đó xác định các 

chỉ tiêu cụ thể phù hợp với lộ trình thực hiện Chiến lược KH&CN. 

- Chỉ đạo, kiểm tra và giám sát các đơn vị xây dựng và triển khai thực hiện kế 

hoạch KH&CN của từng đơn vị. 

4.2. Các Khoa/Phòng/Trung tâm thuộc Trường 

Trách nhiệm của các đơn vị trong Trường gồm: 

- Phổ biến các nội dung của Chiến lược KH&CN đến tất cả các cán bộ - viên 

chức, sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh, các đối tác và các bên liên quan 

của đơn vị để biết và phối hợp thực hiện. 

- Xây dựng kế hoạch KH&CN tương ứng của đơn vị phù hợp với Chiến lược 

KH&CN của Trường. 

- Thực hiện rà soát hàng năm nhằm theo dõi kết quả thực hiện, điều chỉnh, bổ 

sung các chỉ tiêu phù hợp với tình hình của đơn vị. 

          HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 


