
Biểu mẫu 18 

         ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ 

THÔNG BÁO 
Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế của cơ sở giáo dục đại học, 

trường cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm năm học 2018 – 2019 

 

A. Công khai thông tin về quy mô đào tạo hiện tại(31/12/2017) 

STT Khối ngành 

Quy mô sinh viên hiện tại 

Tiến sĩ Thạc sĩ 

Đại học Cao đẳng sư phạm 
Trung cấp sư 

phạm 

Chính 

quy 

Vừa làm 

vừa học 

Chính 

quy 

Vừa làm 

vừa học 

Chính 

quy 

Vừa làm 

vừa học 

  Tổng số 93  1136  9596  1813          

1 Khối ngành I                 

2 Khối ngành II         x x x x 

3 Khối ngành III  67 833   7285 1749  x x x x 

4 Khối ngành IV         x x x x 

5 Khối ngành V         x x x x 

6 Khối ngành VI         x x x x 

7 
Khối ngành 

VII 
26   303  2311  64 x x x x 

B. Công khai thông tin về sinh viên tốt nghiệp và tỷ lệ sinh viên có việc làm sau 01 năm 

STT Khối ngành 
Số sinh viên 

tốt nghiệp 

Phân loại tốt nghiệp (%) Tỷ lệ sinh 

viên tốt 

nghiệp có 

việc làm sau 

1 năm ra 

trường (%)* 

Loại xuất 

sắc 
Loại giỏi Loại khá 

  Tổng số 1729 1.8% 19,6% 65,5% 96.6% 

1 Khối ngành I 0 0 0 0 0 

2 Khối ngành II 0 0 0 0 0 



3 Khối ngành III 1381 2.0% 18.8% 65,4% 97.4% 

4 Khối ngành IV 0 0 0 0 0 

5 Khối ngành V 0 0 0 0 0 

6 Khối ngành VI 0 0 0 0 0 

7 Khối ngành VII 348 1.2% 22.7% 65.8% 93.5% 

(*) Tỷ lệ SVTN có việc làm tính theo công thức: ((SL SVTN có việc làm + SL SVTN đang 

học nâng cao)/tổng số SVTN được khảo sát)* 100 

C. Công khai các môn học của từng khóa học, chuyên ngành 

STT Tên môn học 
Mục đích 

môn học 

Số 

tín chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

Phương pháp 

đánh giá sinh viên 

1 

Môn học: Đã có trong chương trình đào tạo được công khai tại  

https://due.udn.vn/vi-vn/daotao/daotaogioithieu/cid/91 

Lịch trình giảng dạy: Giảng viên các học phần đã công bố trên E-Learning của Nhà 

trường    

D. Công khai thông tin về giáo trình, tài liệu tham khảo do cơ sở giáo dục tổ chức 

biên soạn 

STT 
Tên giáo trình, tài liệu tham khảo 

(kể cả giáo trình điện tử) 

Năm 

xuất bản 

Kế hoạch soạn thảo giáo 

trình, tài liệu tham khảo 

(kể cả giáo trình điện tử) 

1.  Tài chính Doanh Nghiệp  2013 

- Căn cứ chương trình 

khung 

- Căn cứ nhu cầu dạy và 

học 

2.  Kinh tế phát triển 2013 nt 

3.  Chính sách công 2013 nt 

4.  Tin học Đại cương 2014 nt 

5.  Quản trị Thương hiệu 2014 nt 

6.  Phát triển nguồn nhân lực ở ĐN 2014 nt 

7.  
Phát triển công nghiệp hỗ trợ ở 

Việt Nam  
2014 nt 

8.  Quản trị lễ hội và sự kiện 2015 nt 

9.  Quản trị chuỗi cung ứng 2016 nt 

10.  Kiểm toán nội bộ 2016 nt 

11.  Triết học cơ sở 2017 nt 

12.  Triết học chính trị 2017 nt 

13.  
Quản lý và phát triển tổ chức 

hành chính nhà nước 
2017 nt 

14.  Hành chính công 2017 nt 

https://due.udn.vn/vi-vn/daotao/daotaogioithieu/cid/91


15.  

Tăng trưởng và Năng suất nhân tố 

tổng hợp trong công nghiệp tỉnh 

Quảng Nam 

2017 nt 

16.  
 Tính dân tộc trong tư tưởng Hồ 

Chí Minh 
2017 nt 

17.  

Hệ thống thông tin kế toán bệnh 

viện -Tiếp cận theo giải pháp 

quản lý tổng thể 

2017 nt 

18.  Kiểm toán căn bản 2018 nt 

19.  Nhập môn kinh doanh 2018 nt 

20.  Nghiên cứu Marketing 2018 nt 

21.  

Mô hình phố chuyên doanh: Cơ 

sở khoa hoc và định hướng phát 

triển 

2018 nt 

22.  
Quản trị nguồn nhân lực tiếp cận 

chiến lược 
2018 nt 

23.  

Vai trò của tri thức khoa học 

trong sự nghiệp công nghiệp hóa, 

hiện đại hóa ở Việt Nam hiện nay 

2018 nt 

24.  

Triết học nhân sinh mỹ và một số 

vấn đề nhân sinh cơ bản trong 

triết học Mỹ 

2018 nt 

E. Công khai thông tin về đồ án, khóa luận, luận văn, luận án tốt nghiệp 

STT Trình độ đào tạo Tên đề tài 
Họ và tên người 

thực hiện 

Họ và tên người 

hướng dẫn 

Nội dung 

 tóm tắt 

1 Tiến sĩ         

2 Thạc sĩ         

3 Đại học         

G. Công khai thông tin đào tạo theo đơn đặt hàng của nhà nước, địa phương và 

doanh nghiệp 

STT 
Tên đơn vị đặt 

hàng đào tạo 
Số lượng 

Trình độ  

đào tạo 

Chuyên ngành 

đào tạo 
Kết quả đào tạo 

1           

2           

H. Công khai hội nghị, hội thảo khoa học do cơ sở giáo dục tổ chức 

STT 
Tên chủ đề hội nghị, hội 

thảo khoa học 
Thời gian tổ chức Địa điểm tổ chức 

Số lượng đại 

biểu tham dự 

1 

 Mô hình cân bằng tổng 

thể và các phương pháp 

phân tích tác động của 

các Hiệp định thương mại 

 23/3/2018 

Trường Đại học 

Kinh tế, 71 Ngũ 

Hành Sơn 

 120 



tự do đến cơ cấu kinh tế 

quốc gia 

2 

Ảnh hưởng của cuộc 

Cách mạng Khoa học 

công nghệ đến con 

người Việt Nam hiện 

nay  

14/5/2018  

Trường Đại học 

Kinh tế, 71 Ngũ 

Hành Sơn 50  

3 

Rào cản tài chính tiền tệ 

đối với sự phát triển của 

Doanh nghiệp 

28/9/2018 

Trường Đại học 

Kinh tế, 71 Ngũ 

Hành Sơn 

 

4 

Phát triển nhanh và bền 

vững qua kinh nghiệm 

quốc tế và các địa 

phương của Việt Nam 

18/10/2018 

Trường Đại học 

Kinh tế, 71 Ngũ 

Hành Sơn 
 

5 
Chứng quyền có đảm 

bảo 
2/11/2018 

Trường Đại học 

Kinh tế, 71 Ngũ 

Hành Sơn 

 

6 
COMB-2018 - Hệ sinh 

thái kinh doanh 
21/12/2018 

Trường Đại học 

Kinh tế, 71 Ngũ 

Hành Sơn 

 

7 ICOAF 2018 7-8/6/2018 
Pullman Danang 

Beach Resort 
 

8 VICIF 2018 28-29/6/2018 

University of 

Economics and 

Law – HCM 

City 

 

9 MICA 2018 6/10/2018 

Trường Đại học 

Kinh tế, 71 Ngũ 

Hành Sơn 

 

 

I. Công khai thông tin về các hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công 

nghệ, sản xuất thử và tư vấn 

STT 
Tên dự án, nhiệm vụ 

khoa học công nghệ 

Người 

chủ trì và 

các thành 

viên 

Đối tác 

trong 

nước và 

quốc tế 

Thời 

gian 

thực 

hiện 

Kinh 

phí thực 

hiện 

(triệu 

đồng) 

Tóm tắt sản phẩm, 

ứng dụng thực tiễn 

1 

Đánh giá tác động 

của các hiệp định 

thương mại tự do 

đến cơ cấu kinh tế 

và xác định các 

ngành có lợi thế 

phát triển trong cơ 

PGS.TS. 

Nguyễn 

Mạnh 

Toàn 

  
2017 – 

2019 
2980 

- Báo cáo tổng hợp 

kết quả nghiên cứu 

và báo cáo tóm tắt 

kết quả nghiên cứu 

- Báo cáo kiến nghị 

của đề tài 

- Các báo cáo kết 



cấu kinh tế của 

Việt Nam 

quả trung gian 

- Kỷ yếu 05 hội thảo 

khoa học - 02 Báo 

cáo khảo sát nước 

ngoài 

- Phụ lục của đề tài 

- Số liệu điều tra 

khảo sát, thông tin, 

tư liệu có liên quan 

- 02 bài báo khoa 

học đăng trên tạp 

chí trong nước 

- 01 bài báo khoa 

học đăng trên tạp 

chí quốc tế 

- 01 sách chuyên khảo 

- Đào tạo ít nhất 04 

học viên cao học và 

01 nghiên cứu sinh 

2 

Tác động của báo 

chí truyền thông 

đến thanh khoản và 

tính thông tin của 

giá cổ phiếu, và vai 

trò của môi trường 

thể chế quốc gia 

TS. Đặng 

Tùng Lâm 
  

2017 - 

2019 
600 

- 01 bài báo đăng 

trên tạp chí thuộc 

danh mục AHCI, 

SSCI 

- 02 bài báo đăng 

trên tạp chí thuộc 

danh mục SCOPUS 

- 01 bản thảo sách 

chuyên khảo 

- Đào tạo 02 học viên 

cao học 

- Hỗ trợ đào tạo 01 

nghiên cứu sinh 

3 

Tác động của báo 

chí truyền thông 

đến thanh khoản và 

tính thông tin của 

giá cổ phiếu, và vai 

trò của môi trường 

thể chế quốc gia 

TS. Đặng 

Hữu Mẫn 
 

6/2018 – 

6/2020 
867 

- 02 bài báo đăng 

trên tạp chí thuộc 

danh mục ISI 

- 01 bài báo đăng 

trên tạp chí quốc tế 

- 03 hội nghị khoa 

học quốc gia, quốc 

tế 

- Hỗ trợ đào tạo 01 

nghiên cứu sinh 

4 Nghiên cứu tác GS.TS.  2017 - 150 - 1 bài báo quốc tế 



động của dịch vụ 

logistics đến hiệu 

quả kinh doanh của 

doanh nghiệp sản 

xuất tại vùng kinh 

tế trọng điểm miền 

Trung 

Nguyễn 

Trường 

Sơn 

2018 - 2 bài báo trong 

nước 

- Đào tạo 01 học 

viên cao học 

- Mô hình và thang 

đo sự tác động của 

logistics đến hiệu 

quả kinh doanh của 

doanh nghiệp sản 

xuất 

- Bản kiến nghị về 

các chính sách và 

giải pháp nhằm tăng 

cường tác động tích 

cực trong phát triển 

dịch vụ logistics tại 

các tỉnh thuộc Vùng 

Kinh tế trọng điểm 

miền Trung 

5 

Phát triển mô hình 

trải nghiệm đồng 

sáng tạo cho du 

lịch Đà Nẵng 

PGS.TS. 

Phạm Thị 

Lan 

Hương 

 
2017 - 

2018 
150 

- 01 bài báo quốc tế 

- 01 bài báo trong 

nước 

- Báo cáo cơ sở lý 

luận về du lịch trải 

nghiệm đồng sáng 

tạo 

- Báo cáo phân tích 

thực trạng thu hút 

khách của điểm đến 

Đà Nẵng 

- Mô hình trải 

nghiệm đồng sáng 

tạo cho du lịch Đà 

Nẵng 

- Đào tạo 01 học 

viên coa học 

- Báo cáo tổng kết 

đề tài 

6 

Ảnh hưởng của nhà 

đầu tư tổ chức đến 

thanh khoản của cổ 

phiếu công ty niêm 

TS. Đặng 

Tùng Lâm 
 

2017 - 

2018 
150 

- 1 bài báo quốc tế 

- 1 bài báo trong 

nước 

- Đào tạo 01 học 



yết trên thị trường 

chứng khoán Việt 

Nam 

viên cao học 

- Báo cáo phân tích 

- Bản kiến nghị 

7 

Nghiên cứu tác 

động của ngành du 

lịch đến tăng 

trưởng kinh tế tỉnh 

Quảng Nam 

GS.TS. 

Nguyễn 

Trường 

Sơn 

 
7/2016 – 

12/2018 
400 

- Báo cáo tổng hợp 

và báo cáo tóm tắt 

kết quả đề tài 

- 35 chuyên đề khoa 

học 

- Báo cáo kết quả 

khảo sát phân tích 

số liệu 

- Báo cáo tổng thuật 

tài liệu của đề tài 

- 01 bản kiến nghị 

về hoàn thiện chính 

sách và nội dung 

các giải pháp 

- 01 kỷ yếu hội thảo 

khoa học 

- 01 bài báo khoa 

học đăng trên các 

tạp chí chuyên 

ngành 

8 

Xây dựng và 

chuyển giao mô 

hình liên kết sản 

xuất cà phê, hồ tiêu 

tại tỉnh Gia Lai 

GS.TS. 

Nguyễn 

Trường 

Sơn 

 
2016 - 

2018 
700 

- Báo cáo tổng hợp 

- 2 bài báo khoa học 

công bố kết quả 

nghiên cứu của đề 

tài 

- Báo cáo tổng hợp 

về mô hình liên kết 

sản xuất cà phê tại 

huyện Iagrai 

- Báo cáo tổng hợp 

về mô hình liên kết 

sản xuất hồ tiêu tại 

huyện Chư Sê 

- Kỷ yếu hội thảo 

- 23 chuyên đề khoa 

học 

9 

Tác động của đầu 

tư công tới đầu tư 

tư nhân trong tăng 

PGS. TS. 

Bùi 

Quang 

 
6/2017 – 

5/2019 
690 

- Báo cáo tổng hợp 

và báo cáo tóm tắt 

kết quả nghiên cứu 



trưởng kinh tế 

Tỉnh Quảng Nam 

Bình - Bản kiến nghị cho 

địa phương có thể 

điều chỉnh cách thức 

sử dụng đầu tư công 

nhằm thúc đẩy đầu 

tư của khu vực tư 

nhân vào tăng 

trưởng kinh tế tỉnh 

Quảng Nam 

- 13 báo cáo chuyên 

đề 

- 1 bài báo khoa học 

đăng trên tạp chí đạt 

chất lượng 

10 

Đánh giá tác động 

của đầu tư công tới 

đầu tư tư nhân và 

đề xuất chính sách 

sử dụng đầu tư 

công hợp lý để 

khuyến khích đầu 

tư tư nhân cho tăng 

trưởng kinh tế Tỉnh 

Đăk Nông 

PGS. TS. 

Bùi 

Quang 

Bình 

 
8/2017 – 

12/2018 
572 

- Báo cáo tổng hợp 

kết quả nghiên cứu 

và báo cáo tóm tắt 

đề tài 

- bản đề xuất định 

hướng chính sách sử 

dụng đầu tư công 

hợp lý nhằm thu hút 

đầu tư tư nhân cho 

tăng trưởng kinh tế 

tỉnh Đăk Nông 

- 12 báo cáo chuyên 

đề 

- 1 bài báo khoa học 

- Đào tạo 1 học viên 

cao học 

11 

Quan hệ Tình – Lý 

trong văn hóa Việt 

Nam (Nghiên cứu 

từ thực tiễn các 

tỉnh Nam Trung 

Bộ) 

TS.Lâm 

Bá Hòa 
 

01/2018-

12/2019 
250 

- Báo cáo tổng hợp 

và báo cáo tóm tắt 

kết quả nghiên cứu 

- 03 bài báo đăng 

trên tạp chí chuyên 

ngành 

- 01 cuốn sách 

chuyên khảo 

- Đào tạo 01 học 

viên cao học 

 



K. Công khai thông tin kiểm định cơ sở giáo dục và chương trình giáo dục 

STT 

Tên cơ sở đào 

tạo hoặc các 

chương trình 

đào tạo 

Thời 

điểm 

đánh giá 

ngoài 

Kết quả 

đánh 

giá/Công 

nhận 

Nghị 

quyết của 

Hội đồng 

KĐCLGD 

Công 

nhận 

đạt/không 

đạt chất 

lượng giáo 

dục 

Giấy chứng 

nhận/Công nhân 

Ngày cấp Giá trị đến 

1 

Trường Đại học 

Kinh tế - Đại học 

Đà Nẵng  

04/2016  83.61%  

Số 04/NQ-

HĐKĐCL 

ngày 

30/8/2016  

Đạt  14/10/2016  14/10/2021  

 

  
Đà Nẵng, ngày 31 tháng 3 năm 2018 

HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 
(Đã ký tên và đóng dấu) 

PGS.TS Đào Hữu Hòa 

 

 


