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Vòng thi khu vực miền Trung - Hội thi Tin học trẻ 

toàn quốc lần thứ XXVIII năm 2022 

Chuỗi sự kiện về Hội thi Tin học trẻ và Ngày hội Sáng 

tạo – Công nghệ là sân chơi sáng tạo giúp học sinh 

hình thành ý tưởng, nghiên cứu, ứng dụng công nghệ 

thông tin giải quyết vấn đề thực tiễn cuộc sống, trong 

đó nhấn mạnh vai trò của công nghệ thông tin; Phát 

triển kỹ năng mềm, kỹ năng sáng tạo, …. Xem tại đây 

Cuộc thi Lập trình đỉnh cao VNOI CUP 2022 

Sáng ngày 21/07/2022, tại Trường Đại học Công 

nghệ Thông tin và Truyền thông Việt – Hàn (VKU), 

Đại học Đà Nẵng đã diễn ra Lễ Khai mạc Kỳ thi 

Lập trình đỉnh cao VNOI CUP 2022 với 12 tuyển 

thủ tài năng lập trình người Việt trẻ xuất sắc tham 

gia tranh tài…. Xem tại đây 

SỰ KIỆN NỔI BẬT 

Ngày hội Phần mềm Tự do nguồn mở năm 2022 

SFD 2022 được CLB Phần mềm Tự do Nguồn mở 

Việt Nam (VFOSSA) phối hợp với VKU, Trường 

Đại học Phennikaa và Đại học Cần Thơ tổ chức tại 

3 điểm cầu Đà Nẵng, Hà Nội và Cần Thơ. Đây là 

một sự kiện thường niên, được tổ chức vào ngày 

thứ Bảy tuần thứ Ba trong tháng 9 hàng năm trên 

toàn thế giới..…. Xem tại đây 

VKU - xuất sắc tuyển sinh 2022: đạt 100% chỉ tiêu 

với điểm chuẩn cao thuộc Top đầu cả nước 

Tính đến 17h, ngày 29/09/2022, Trường Đại học 

Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - Hàn 

(VKU), Đại học Đà Nẵng đã xuất sắc hoàn thành thủ 

tục nhập học cho 1.500 tân sinh viên đạt 100% chỉ 

tiêu tuyển sinh năm 2022 mặc dù hệ thống xác nhập 

học của Bộ GD&ĐT và hệ thống nhập học của Nhà 

trường cho đến hết 30/09/2022. …. Xem tại đây 
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VKU công bố điểm chuẩn trúng tuyển năm 2022 (theo 

hình thức xét kết quả học tập THPT và hình thức xét 

điểm thi TN THPT năm 2022) 

Chiều ngày 15/9/2022, Trường Đại học Công nghệ Thông tin 

và Truyền thông Việt - Hàn (VKU), Đại học Đà Nẵng công 

bố điểm chuẩn trúng tuyển theo phương thức xét kết quả thi 

tốt nghiệp THPT năm 2022.…. Xem tại đây 

Rộn ràng ngày hội Chào đón Tân sinh viên nhập học 

Hòa trong không khí vui tươi, phấn khởi của tân sinh viên cả 

nước, trong 2 ngày 26-27/09/2022, VKU đã tổ chức nhập 

học cho hơn 1.500 tân sinh viên VKU khóa 2022. Kết thúc 

mùa tuyển sinh 2022, có 1.612 thí sinh trúng tuyển vào VKU 

với điểm chuẩn từ 20,5-25 điểm (xét theo điểm thi TN 

THPT) và từ 24-25 điểm (xét theo kết quả học tập THPT) 

cho 14 ngành/chuyên ngành đào tạo.…. Xem tại đây 

ĐÀO TẠO - TUYỂN SINH 

Khai giảng khóa 1 Chương trình lớp Kỹ sư Công nghệ 

thông tin – Tiếng Nhật 
Thực hiện thỏa thuận hợp tác giữa Trường Đại học Công 

nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - Hàn(VKU), Đại học 

Đà Nẵng và Cổ phần Giáo dục NiXEducation về việc tài trợ 

học phí, hỗ trợ giảng dạy tiếng Nhật và giới thiệu nguồn nhân 

lực chất lượng cao cho thị trường lao động Nhật Bản,…. Xem 

tại đây 

Chuyến xe 0 đồng – Tiếp sức Tân sinh viên đến trường 

Với tinh thần triết lý giáo dục Nhân bản - Phụng sự - Khai 

phóng, VKU đã thực hiện hóa bằng chương trình “Chuyến xe 

0 đồng – Tiếp sức Tân sinh viên đến trường” trong ba ngày 

25-26-27/09/2022 để tiếp sức các em Tân sinh viên tỉnh xa, 

lần đầu đến Đà Nẵng với tần suất 02-04 chuyến xe/ngày tại 

03 địa điểm Bến xe Trung tâm Đà Nẵng (phía Bắc), Ga tàu 

hỏa Đà Nẵng, Bến xe Đức Long (phía Nam).…. Xem tại đây 
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Hội thảo khoa học Quốc gia về Công nghệ thông tin và 

ứng dụng trong các lĩnh vực – Lần thứ 11 (CITA 2022) 

CITA 2022 - Lần thứ 11 đánh dấu một bước phát triển mới 

của CITA với nhiều điểm nổi bật, đã có 110 bài báo khoa học 

của gần 400 tác giả trong và ngoài nước, trong đó có gần 

50% bài báo được viết hoàn toàn bằng tiếng Anh gửi nộp vào 

hội thảo..…. Xem tại đây 

Ra mắt BCH FISU Miền Trung – Tây Nguyên 

Ngày 22/07/2022, Câu lạc bộ Khoa - Trường - Viện Công 

nghệ Thông tin - Truyền thông Việt Nam (FISU) đã công bố 

Ban chấp hành FISU miền Trung - Tây Nguyên khoá 1 

(nhiệm kỳ 2022-2027) gồm 12 thành viên, trong đó: 

PGS.TS. Huỳnh Công Pháp - Hiệu trưởng VKU là Chủ tịch 

FISU miền Trung - Tây Nguyên.…. Xem tại đây 

KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

Hội thảo Khoa học Quốc tế IEEE/ACIS về Dữ liệu lớn, 

Điện toán đám mây và Khoa học dữ liệu – Lần thứ 7 

(BCD 2022) 
BCD 2022 được chủ trì tổ chức bởi Hiệp hội Quốc tế về Máy 

tính và Khoa học thông tin (The International Association for 

Computer and Information Science - ACIS), cùng với sự bảo 

trợ của Viện Kỹ sư Điện & Điện tử (IEEE),…. Xem tại đây 

Tọa đàm Kết nối, thúc đẩy khoa học công nghệ và chuyển 

đổi số 
Tham dự và chia sẻ tại tọa đàm có GS.TSKH. Nguyễn Ngọc 

Thành (Đại học Wroclaw - Ba Lan), GS.TS. Nguyễn Thanh 

Thủy (Chủ tịch FISU Việt Nam), PGS.TS. Lê Minh Hòa (Đại 

học Northumbria, Anh Quốc), Đại diện Lãnh đạo các Sở 

Thông tin và Truyền thông, Sở Khoa học và Công nghệ,…. 
Xem tại đây 
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Kết nối và trao đổi với Quỹ Dariu – Thụy Sĩ về chương 

trình đào tạo khởi nghiệp dành cho HS, SV Việt Nam 

Qua buổi làm việc, hai bên đã cùng nhau thống nhất xây 

dựng một chương trình học liên kết hữu ích, tích hợp giữa 

môn học Khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo tại VKU, và tham 

gia học tập kiến thức trên nền tảng Hệ thống quản lý học tập 

I’mpossible; qua đó sinh viên có thể chủ động đăng ký tham 

gia vào dự án …. Xem tại đây 

 

Trao đổi hợp tác với với Công ty Digital Works Việt Nam 

Tạo cơ hội việc làm cho sinh viên VKU có thể tiếp cận 

nhanh chóng số lượng lớn thông tin doanh nghiệp và thông 

tin tuyển dụng; tổ chức nhiều Seminar hướng nghiệp, Job 

fair từ các Doanh nghiệp Nhật Bản; liên lạc, ứng tuyển, 

phỏng vấn trực tiếp với Doanh nghiệp Nhật Bản; tham gia 

các khóa đào tạo nâng cao kỹ năng, kiến thức trong công 

việc..…. Xem tại đây 

 

HỢP TÁC TRONG NƯỚC VÀ QUỐC TẾ 

Tiếp và làm việc với Trường Đại học Hoseo và Viện Khoa 

học Công nghệ Hàn Quốc 
PGS.TS. Huỳnh Công Pháp – Hiệu trưởng VKU khẳng định 

những đề xuất hợp tác từ Trường Đại học Hoseo và KAIST 

rất phù hợp với định hướng phát triển của VKU và sẽ góp 

phần tăng cường vị thế cầu nối gắn kết giữa hai đất nước Việt 

Nam – Hàn Quốc của nhà trường,…. Xem tại đây 

Tiếp và làm việc với đoàn công tác Đại học Quốc gia 

UNIMAS, Malaysia 
UNIMAS mong muốn hợp tác cùng VKU thực hiện chương 

trình liên kết đào tạo 3+1 hoặc 2+2, thực tập sinh dành cho 

sinh viên năm cuối và chương trình đào tạo Tiến sĩ tại 

UNIMAS. Từ mô hình giáo dục đa quốc gia, liên kết quốc tế 

của UNIMAS,…. Xem tại đây 
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VKU - Microsoft Việt Nam trao đổi hợp tác về chuyển đổi 

số và đào tạo 
Với sự tương đồng lớn trong định hướng, mục tiêu phát triển 

giữa Microsoft Việt Nam và VKU, Bà Đoàn Tường Vân hy 

vọng Microsoft Việt Nam trở thành đối tác đồng hành cùng 

VKU trong tư vấn chuyển đổi số, nghiên cứu phát triển,.. của 

Nhà trường …. Xem tại đây 

 

VKU và BAP trao đổi giải pháp tạo điều kiện thời gian 

học tập cho nhiều sinh viên đã được tuyển dụng làm việc 

tại BAP và các doanh nghiệp 

Chiều ngày 18/8/2022, Trường Đại học Công nghệ Thông tin 

và Truyền thông Việt – Hàn (VKU), Đại học Đà Nẵng đã 

tiếp đón và làm việc với Công ty Cổ phần Đầu tư và Công 

nghệ BAP trao đổi về định hướng hợp tác giữa hai bên trong 

thời gian tới về đào tạo và tuyển dụng sinh viên. Xem tại đây 

 

HỢP TÁC TRONG NƯỚC VÀ QUỐC TẾ 

VKU tiếp và làm việc với đoàn công tác Trường Đại học 

Monash – Úc 
Từ mô hình giáo dục đa quốc gia, liên kết quốc tế, sẽ mở ra 

nhiều cơ hội tiếp cận với những phương pháp giảng dạy hiện 

đại mang tầm quốc tế, nâng cao khả năng tư duy và trau dồi 

kiến thức chuyên môn của người học.…. Xem tại đây 

VKU - BKAV trao đổi hợp tác phát triển Vườn ươm 

khởi nghiệp công nghệ và xây dựng đại học số 
Chủ tịch BKAV tin tưởng Vườn ươm khởi nghiệp công 

nghệ VKU hoàn toàn có thể trở thành hạt nhân quan trọng 

cho khát vọng Sillicon Việt Nam khi đã hội tụ đầy đủ các 

yếu tố Trường Đại học công nghệ thông tin, Tập đoàn công 

nghệ lớn dẫn dắt, lực lượng hùng hậu nhân lực giảng viên, 

sinh viên công nghệ, Nhà đầu tư… Xem tại đây 
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Vòng chung kết cuộc thi Thiết kế Web đẹp (Best Web 

Design) – BWD 2022 
Với ý nghĩa của một sân chơi trí tuệ, tính hấp dẫn cao, cuộc 

thi Thiết kế web đẹp không chỉ tạo cơ hội cho sinh viên được 

tiếp cận giao lưu với các chuyên gia đến từ các công ty và tập 

đoàn lớn trong lĩnh vực Công nghệ thông tin và thông qua đó, 

giới thiệu đến cộng đồng, các doanh nghiệp sản phẩm độc 

đáo, có giá trị của sinh viên VKU …. Xem tại đây 

 

Chương trình Ươm mầm ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp 

miền Trung – Tây Nguyên (PISI 2022) 

Sau hơn 4 tháng kể từ ngày phát động, PISI 2022 đã thu hút 

hơn 1.000 sinh viên với gần 300 ý tưởng thuộc nhiều lĩnh 

vực khác nhau như công nghệ thông tin, du lịch, kinh tế 

số…. Qua vòng sơ loại, từ những ý tưởng khởi nghiệp, sinh 

viên đã phác thảo các mô hình kinh doanh khởi điểm, … 

Xem tại đây 

 

HOẠT ĐỘNG SINH VIÊN 

Tuyên truyền, phổ biển pháp luật về trật tự an toàn giao 

thông và phòng chống tội phạm ma túy trong sinh viên 
VKU phối hợp với phòng PA03 Công an Thành phố Đà Nẵng 

tổ chức triển khai thực hiện tuyên truyền, phổ biến pháp luật 

về đảm bảo trật tự an toàn giao thông và phòng chống tội 

phạm ma túy trong sinh viên. …. Xem tại đây 

Tham quan và trải nghiệm thực tế tại Trung tâm Phát 

triển giải pháp về linh kiện cho xe hơi tại Việt Nam 
Sinh viên VKU được chia sẻ về các kỹ năng; yêu cầu của 

từng vị trí công việc, mô hình tổ chức phòng ban tại công ty; 

cơ hội nghề nghiệp; kinh nghiệm làm việc; các tiêu chí tuyển 

dụng doanh nghiệp cần ở ứng viên. Ngoài ra, sinh viên còn 

tham quan khu vực làm việc, hiểu thêm về văn hóa doanh 

nghiệp; không gian làm việc chuyên nghiệp. … Xem tại đây 
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Đại hội đại biểu Công đoàn Trường Đại học Công nghệ 

Thông tin và Truyền thông Việt – Hàn, lần thứ I, nhiệm 

kỳ 2022-2027 
Đây là Đại hội đầu tiên, đồng thời là sự kiện chính trị quan 

trọng của Công đoàn Trường Đại học Công nghệ Thông tin 

và Truyền thông Việt-Hàn sau hơn 2 năm được thành lập... 
Xem tại đây 

 

Ngày hội Teambuilding - VKU khát vọng vươn xa năm 

2022 

Tham gia chương trình Team Building VKU – Khát vọng 

vươn xa năm 2022 với sự có mặt của gần 450 thành viên của 

đại gia đình VKU gồm toàn thể CBVC-GV nhà trường và 

người thân với thời gian 2 ngày - 1 đêm tại Khu nghĩ dưỡng 

ở Hội An, Quảng Nam.… Xem tại đây 

 

ĐÂNG - ĐOÀN THỂ 

Vui hội trăng rằm 2022 
Đây là hoạt động ý nghĩa giúp cho các cháu có một ngày Tết 

Trung thu vui tươi, ấm áp trong mái nhà chung VKU, thể 

hiện sự quan tâm của Công đoàn nhà trường và lãnh đạo nhà 

trường đối với con của CBVC-NLĐ nhằm động viên, khích 

lệ tinh thần học tập của các cháu khi bước vào năm học mới 

2022-2023... Xem tại đây 

Ngày hội thể thao chào mừng Đại hội Công đoàn trường 
Tham dự Ngày hội thể thao có gần 60 vận động viên là đoàn 

viên công đoàn, viên chức và người lao động của trường thi 

đấu 2 môn Cầu lông và Bóng bàn với 3 nội dung đôi nam, đôi 

nữ, đôi nam - nữ.. … Xem tại đây 
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Sinh viên Khoa Kỹ thuật Máy tính và Điện tử tham dự 

Hội nghị Quốc tế về bán dẫn vi mạch – ICICDT 2022 
Từ ngày 21-23/09/2022, hai sinh viên Đào Ngọc Tuấn và 

Lê Phước Thành Quang - Khoa Kỹ thuật Máy tính và 

Điện tử đã tự tin trình bày báo cáo đề tài “Modeling and 

Simulation of MEMS-Based Piezoelectric Energy 

Harvester” tại Hội nghị Quốc tế về Bán dẫn Vi mạch - 
ICICDT 2022 tại Hà Nội, một trong những hội nghị uy tín  

trên thế giới trong lĩnh vực bán dẫn và thiết kế vi mạch.  

Tiếp và làm với Công ty Digital Works Việt Nam 

Ngày 13/9/2022, Khoa Khoa học máy tính đã có buổi làm 

việc với Công ty Digital Works Việt Nam trao đổi về vấn 

đề thực tập, tuyển dụng sinh viên chuyên ngành Thiết kế 

Mỹ thuật số của Khoa. 

HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC KHOA 

Seminar cấp khoa với chủ đề “Science Paper Technical 

Writing” 
Ngày 24/09/2022, Khoa Khoa học máy tính tổ chức Seminar 

với chủ đề “Science Paper Technical Writing” với các trình 

bày của GS. Trương Nguyên đến từ Đại học Yeungnam, Hàn 

Quốc và chia sẻ kinh nghiệm viết báo của TS. Nguyễn Hữu 

Nhật Minh, VKU. 

Workshop “Ứng dụng CRM hiệu quả, khai thác tối đa dữ 

liệu khách hàng” 
Ngày 17/09/2022, Khoa Kinh tế số và Thương mại điện tử đã 

tổ chức workshop với chủ đề” Ứng dụng CRM hiệu quả, 

khai thác tối đa dữ liệu khách hàng” với sự tham gia đồng 

hành và chia sẻ từ chị Phạm Xuân Ly – Nhà sáng lập, CEO 

Chuỗi cửa hàng thực phẩm sạch Vita Mart và Anh Nguyễn 

Xuân Vũ - Trưởng phòng Marketing khu vực miền Trung - 

Tây Nguyên của FPT Telecom. 




