
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ 

     KHOA NGÂN HÀNG 

Đà Nẵng, ngày 03 tháng 05 năm 2017 

 

Thông cáo báo chí 

Lễ kỷ niệm 30 năm đào tạo Ngân hàng 

(ngành Tài chính – Ngân hàng) 

(1987-2017) 

Tháng 09 – 1987, Phân hiệu Đại học Kinh tế Đà Nẵng, tiền thân của Trường 

Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng tuyển sinh khóa I đại học chính quy chuyên 

ngành Ngân hàng - chương trình đào tạo cử nhân chuyên ngành Ngân hàng đầu 

tiên tại miền Trung – Tây nguyên. 

Từ đó đến nay sự nghiệp đào tạo ngành Ngân hàng của Nhà trường đã có 

những bước phát triển đáng kể. Ngoài việc liên tục tuyển sinh 30 khóa đại học 

Ngân hàng chính quy, các hệ đào tạo Vừa làm vừa học, Cao đẳng, Liên thông 

cũng đã được triển khai. Từ năm 2006, với đội ngũ chủ lực là giảng viên hai khoa 

Ngân hàng và Tài chính hiện nay, lớp Cao học ngành Tài chính – Ngân hàng đầu 

tiên được mở và đến năm 2014, hệ nghiên cứu sinh đào tạo tiến sĩ cũng đã bắt 

đầu tuyển sinh. Tính đến thời điểm hiện tại, trường Đại học Kinh tế là trường duy 

nhất trên địa bàn miền Trung – Tây Nguyên tổ chức đào tạo thạc sĩ và nghiên cứu 

sinh tiến sĩ ngành Tài chính – Ngân hàng. Tính từ khóa tuyển sinh đầu tiên, Khoa 

Ngân hàng đã góp phần đào đạo gần 10.000 nhân lực chất lượng cao (bao gồm 

cử nhân, thạc sĩ và tiến sĩ) cho lĩnh vực Ngân hàng nói riêng và các lĩnh vực kinh 

tế nói chung trên toàn quốc. 

Nhằm ghi nhận những thành tựu, đánh dấu một mốc trưởng thành và phát 

triển trong sự nghiệp đào tạo ngành Ngân hàng đồng thời tạo điều kiện giao lưu 



trao đổi giữa các thế hệ thầy cô giáo và sinh viên, học viên; các ngân hàng; doanh 

nghiệp; đối tác đào tạo, được sự đồng ý của Đảng ủy và Ban Giám hiệu Nhà 

trường, Khoa Ngân hàng tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm đào tạo Ngành Ngân hàng 

vào lúc 9h00 ngày 14/05/2017 (chủ nhật) tại Minh Toàn Galaxy Hotel, 306 2 

Tháng 9, Hòa Cường Bắc, Hải Châu, Đà Nẵng. Trong buổi lễ này, Khoa Ngân 

hàng, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng vinh dự đón nhận Bằng khen 

của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vì những thành tích đạt được trong công tác 

nghiên cứu và đào tạo suốt 30 năm qua cho khu vực Miền Trung – Tây Nguyên 

và cả nước. 

Nội dung chương trình Lễ kỷ niệm 30 năm đào tạo Ngân hàng (ngành Tài 

chính – Ngân hàng) như sau: 

Thời gian Nội dung 

8h00 – 9h00 Đón tiếp đại biểu - Ổn định tổ chức 

9h00 – 9h15 Văn nghệ chào mừng 

9h15 – 9h20 Chào cờ - Tuyên bố lý do 

9h20 – 9h40 Giới thiệu đại biểu 

9h40 – 9h50 Video giới thiệu 30 năm đào tạo Ngân hàng 

9h50 – 10h00 Diễn văn của Ban chủ nhiệm Khoa Ngân hàng 

10h00 – 10h15 

Phát biểu của đại diện lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước 

- Công bố quyết định tặng Bằng khen của Ngân hàng 

Nhà nước Việt Nam; 

- Tặng khoa chúc mừng của Ngân hàng Nhà nước 

10h15 – 10h25 
Phát biểu của đại diện Ban Giám hiệu Nhà trường và 

tặng hoa chúc mừng của Nhà trường 

10h25 – 10h35 
Phát biểu của đại diện cựu sinh viên các thế hệ; 

Tặng hoa tri ân của cựu sinh viên 

10h35 – 10h40 Tặng hoa lãnh đạo Khoa các thời kỳ 

10h40 – 10h45 Bế mạc Lễ kỷ niệm 

Từ 10h45 Giao lưu gặp mặt đại biểu, các thế hệ thầy và trò. 

Nếu quý vị cần thêm thông tin xin vui lòng liên hệ TS. Nguyễn Thành Đạt, 

giảng viên Khoa Ngân hàng (phụ trách liên hệ báo chí), qua số điện thoại 

0986193302. 


