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SỰ KIỆN NỔI BẬT

VKU long trọng tổ chức chương trình Chào mừng Kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ

ngoại giao Việt Nam – Hàn Quốc

Sáng ngày 19/12/2022, VKU phối hợp Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc (KOICA) long

trọng tổ chức Chương trình chào mừng Kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt

Nam – Hàn Quốc tại khu vực Miền Trung - Tây Nguyên…. Xem tại đây

Lễ khởi động dự án ODA phát triển VKU trở thành trường Đại học hàng đầu Việt

Nam, hình mẫu thành công hợp tác Việt Nam – Hàn Quốc

Chiều ngày 19/12/2022, VKU phối hợp Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc (KOICA) long

trọng tổ chức Lễ khởi động dự án Nâng cao năng lực giáo dục – đào tạo, quản trị và nghiên

cứu giai đoạn 2022 - 2027 trị giá 7,7 triệu USD từ nguồn vốn ODA không hoàn lại của Chính

phủ Hàn Quốc thông qua KOICA…. Xem tại đây

https://vku.udn.vn/tin-tuc/vku-long-trong-to-chuc-chuong-trinh-chao-mung-ky-niem-30-nam-thiet-lap-quan-he-ngoai-giao-viet-nam-han-quoc.html
https://vku.udn.vn/tin-tuc/khoi-dong-an-oda-phat-trien-vku-tro-thanh-truong-dai-hoc-hang-dau-viet-nam-hinh-mau-thanh-cong-hop-tac-viet-nam-han-quoc.html
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Đội tuyển VKU xuất sắc đạt huy

chương và giải cao trong kỳ thi lập

trình viên Quốc tế ICPC vòng Châu

Á và Olympic tin học sinh viên Việt

Nam 2022

Lần đầu tiên, đội tuyển VKU giành

được Huy chương Đồng tại Vòng thi

Lập trình thi đấu ICPC Vòng châu Á

(ICPC Asia HoChiMinh City 2022).

Vòng thi đấu này có sự tham gia của

132 đội tuyển (với 396 sinh viên) tài

năng đến từ các trường Đại học Việt

Nam và Châu Á, đặc biệt có 7 đội tuyển

VKU long trọng tổ chức Lễ khai

giảng năm học 2022-2023 và vinh

danh Thủ khoa và Tân sinh viên

xuất sắc

Sáng ngày 14/10/2022, VKU long

trọng tổ chức Lễ Khai giảng năm học

2022-2023 và vinh danh Thủ khoa và

tân SV xuất sắc, đánh dấu sự khởi đầu

năm học mới, tiếp bước hành trình phát

triển khẳng định học hiệu uy tín hàng

đầu của cả nước với khát vọng vươn

tầm quốc tế. Năm 2022, VKU đã có

mùa tuyển sinh thành công, thuộc TOP

rất mạnh đến từ Đại học Quốc gia Singapore. Đội VKU.FriendshipPower với BA sinh viên

năm thứ nhất Lê Tăng Phú Quý, Lê Văn Đức và Nguyễn Trần Huy Vũ đã làm nên cột mốc ấn

tượng cho VKU… Xem tại đây

các trường ĐH có điểm chuẩn cao cả nước và cao nhất Miền Trung – Tây Nguyên. Tất cả 14

mã tuyển sinh theo phương thức xét học bạ từ 24-25 điểm và điểm thi THPT từ 20-25 điểm,

đạt 100% chỉ tiêu với 1.500 sinh viên nhập học, nâng tổng quy mô sinh viên của Nhà trường

lên gần 5.500 sinh viên. Đặc biệt, em Lê Tăng Phú Quý - Cựu HS THPT Chuyên Lê Quý

Đôn, ĐN với điểm xét học bổng đầu vào là 31 điểm, đạt danh hiệu Thủ khoa và nhận học

bổng trị giá 35 triệu đồng từ nguồn kinh phí của ĐHĐN, Nhà trường và DN… Xem tại đây

https://vku.udn.vn/tin-tuc/doi-tuyen-vku-xuat-sac-dat-huy-chuong-va-giai-cao-trong-ky-thi-lap-trinh-vien-quoc-te-icpc-vong-chau-a-va-olympic-tin-hoc-sinh-vien-viet-nam-2022.html
https://vku.udn.vn/tin-tuc/vku-long-trong-to-chuc-le-khai-giang-nam-hoc-2022-2023-va-vinh-danh-thu-khoa-va-tan-sinh-vien-xuat-sac.html


BẢN TIN - NEWSLETTER No.2-2022

ĐÔ THỊ ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG, ĐƯỜNG NAM KỲ KHỞI NGHĨA, PHƯỜNG HÒA QUÝ, QUẬN NGŨ HÀNH SƠN, TP. ĐÀ NẴNG

Website: https://vku.udn.vn  *  Hotline: 0236.3.667117 *  Email: info@vku.udn.vn

KHOA HỌC – CÔNG NGHỆ

Khai trương Không gian nghiên

cứu, đổi mới sáng tạo và Viện

Khoa học & Công nghệ số

(eSTI)

Trong khuôn khổ Dự án ODA 7,7

triệu USD do Cơ quan hợp tác

quốc tế Hàn Quốc (KOICA) tài

trợ, chiều ngày 19/12/2022, VKU

phối hợp với KOICA tổ

chức Lễ khai trương Không gian

nghiên cứu, đổi mới sáng tạo và

Viện Khoa học & Công nghệ số

(eSTI). Đây là dấu ấn quan trọng

Chuỗi workshop “Trí tuệ Việt – Khát vọng toàn cầu” lần thứ 3 với chủ đề: Trí tuệ nhân

tạo – Chìa khóa mở tương lai”

Chiều ngày 10/11/2022, Viện eSTI và Khoa Khoa học máy tính thuộc VKU tổ chức

Workshop: ”Trí tuệ nhân tạo – Chìa khóa mở tương lai” bằng hình thức trực tiếp và trực

tuyến. Đại diện Softbank và Willtec chính thức trao quyền sử dụng Chương trình đào tạo AI

cho VKU, qua đó, giảng viên và sinh viên VKU sẽ được tiếp cận chương trình đào tạo khoa

học, tiên tiến và đáp ứng được nhu cầu của các DN toàn cầu và xã hội… Xem tại đây

của VKU trong việc sẵn sàng tiếp nhận các hạng mục của dự án ODA giai đoạn 2022-2027

nhằm góp phần hoàn thành các mục tiêu của dự án đề ra, đồng thời tiếp thêm sức mạnh, nâng

cao năng lực GD&ĐT, quản trị và nghiên cứu của Nhà trường … Xem tại đây

https://vku.udn.vn/tin-tuc/vku-workshop-tri-tue-nhan-tao-chia-khoa-mo-tuong-lai.html
https://vku.udn.vn/tin-tuc/vku-khai-truong-khong-gian-nghien-cuu-doi-moi-sang-tao-va-vien-khoa-hoc-cong-nghe-so-esti.html
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Hội thảo chuyển đổi số ngành giáo dục và đào

tạo: Cơ hội, thách thức và một số giải pháp cho

các trường phổ thông
Chiều ngày 10/10/2022, VKU phối hợp với Sở GD&ĐT

Đà Nẵng tổ chức Hội thảo Chuyển đổi số ngành giáo dục

và đào tạo với chủ đề Cơ hội, thách thức và một số giải

pháp cho các trường phổ thông. Tham dự có Lãnh đạo Sở

GD&ĐT, Sở TT&TT, VKU và gần 250 đại biểu là Lãnh

đạo Phòng GD&ĐT các Quận, Huyện; Hiệu trưởng các

trường THPT, THCS, Tiểu học; Giám đốc các Trung tâm

GDTX trên địa bàn TP. Đà Nẵng .... Xem tại đây

Tọa đàm Phát triển nguồn nhân lực Công

nghệ thông tin tại Thành phố Đà Nẵng
Sáng ngày 30/11/2022, PGS.TS. Huỳnh Công Pháp -

Hiệu trưởng nhà trường đã tham dự Tọa đàm Phát triển

NNL CNTT tại TP. Đà Nẵng với vai trò diễn giả. Tại

tọa đàm, PGS.TS. Huỳnh Công Pháp đã đề xuất sáng

kiến với TP. Đà Nẵng về xây dựng cơ chế, chính sách

ưu đãi hoặc Quỹ học bổng TP như tài trợ học bổng, cấp

chỗ ở miễn phí KTX cho SV lĩnh vực CNTT hoặc các

lĩnh vực có nhu cầu cao về NNL nhằm thu hút lực

lượng HSSV ở khu vực miền Trung hoặc các tỉnh lân

cận yên tâm ở lại thành phố lâu dài… Xem tại đây

Hội thảo phát triển công nghệ số thúc đẩy chuyển đổi số Đông Nam Á
PGS. TS. Huỳnh Công Pháp, Hiệu trưởng nhà trường vinh dự được mời tham dự hội thảo với vai trò là

chuyên gia và diễn giả chia sẻ chủ đề về Chuyển đổi số tại Việt Nam cùng với các diễn giả đến từ nhiều

quốc gia trên thế giới tại Hội thảo LMC Emerging Technologies, do Quỹ Langcang Mekong Cooperation tài

trợ, diễn ra tại Phnom Penh, Campuchia từ ngày 07-08/12/2022… Xem tại đây

https://vku.udn.vn/tin-tuc/vku-hoi-thao-chuyen-doi-so-nganh-giao-duc-va-dao-tao-co-hoi-thach-thuc-va-mot-so-giai-phap-cho-cac-truong-pho-thong.html
https://vku.udn.vn/tin-tuc/toa-dam-phat-trien-nguon-nhan-luc-cong-nghe-thong-tin-tai-thanh-pho-da-nang.html
https://vku.udn.vn/tin-tuc/hoi-thao-phat-trien-cong-nghe-so-thuc-day-chuyen-doi-so-dong-nam-a.html
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Tiếp và làm việc với Công ty Chuo Kakohki

(Nhật Bản)
Ngày 14/10/2022, Trường Đại học Công nghệ thông tin và

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

làm việc với Tập đoàn Công ty Cổ phần Cơ giới hóa Trung

ương Chuo Kakohki Co.,LTD (Nhật Bản) và Công ty

TNHH Takemoto Việt Nam .... Xem tại đây

Tiếp Đoàn công tác Trường Đại học Hoseo

và hơn 20 doanh nghiệp đến từ tỉnh

Chungcheongnam-do, Hàn Quốc
Trong khuôn khổ chương trình nghiên cứu về nguồn

nhân lực và hợp tác kinh doanh giữa Việt Nam và Hàn

Quốc từ ngày 20-23/10/2022 tại TP. Đà Nẵng. Sáng

ngày 21/10/2022, Đoàn công tác của Trường Đại học

Hoseo và hơn 20 doanh nghiệp thuộc tỉnh

Chungcheongnam-do, Hàn Quốc đã đến thăm và làm

việc tại VKU… Xem tại đây

Tiếp và làm việc với Đoàn chuyên gia PUM –

Hà Lan về hoạt động khởi nghiệp và đổi mới

sáng tạo
Ngày 25/10/2022, VKU tiếp và làm việc với Đoàn chuyên

gia Tổ chức PUM, Hà Lan trong quá trình thực hiện xây

dựng, phát triển chương trình đào tạo khởi nghiệp và đổi

mới sáng tạo dành cho sinh viên VKU.... Xem tại đây

Trao đổi hợp tác với Hiệp hội Nghiên cứu

Trường đại học nước ngoài (USAC)
Chiều ngày 26/10/2022, VKU tiếp và làm việc với Hiệp

hội Nghiên cứu Trường đại học nước ngoài (USAC) theo

lời đề nghị về việc thúc đẩy hợp tác quốc tế và đầu tư trên

địa bàn thành phố của Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư,

UBND TP. Đà Nẵng trong việc tìm kiếm cơ hội hợp tác,

liên kết xây dựng chương trình du học và làm việc tại nước

ngoài dành cho sinh viên.... Xem tại đây

https://vku.udn.vn/tin-tuc/vku-tiep-va-lam-viec-voi-cong-ty-chuo-kakohki-nhat-ban.html
https://vku.udn.vn/tin-tuc/vku-tiep-va-lam-viec-voi-doan-cong-tac-truong-dai-hoc-hoseo-va-hon-20-doanh-nghiep-den-tu-tinh-chungcheongnam-do-han-quoc.html
https://vku.udn.vn/tin-tuc/vku-tiep-va-lam-viec-voi-doan-chuyen-gia-pum-ve-hoat-dong-khoi-nghiep-va-doi-moi-sang-tao.html
https://vku.udn.vn/tin-tuc/vku-lam-viec-va-trao-doi-hop-tac-voi-hiep-hoi-nghien-cuu-truong-dai-hoc-nuoc-ngoai-usac.html
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Tiếp và làm việc với Đoàn công tác đến từ các

doanh nghiệp Nhật Bản
Sáng ngày 28/10/2022, VKU chào đón Đoàn công tác đến

từ các doanh nghiệp Nhật Bản ghé thăm, gặp gỡ và trao đổi

thông tin thị trường lao động giữa Việt Nam và Nhật Bản,

thăm quan và đánh giá mức độ hiệu quả đã đạt được trong

thời gian qua của lớp Kỹ sư Công nghệ thông tin - Tiếng

Nhật (Khóa 1) do Công ty Cổ phần Giáo dục NiX tài trợ

học phí và hỗ trợ giảng dạy tại VKU.... Xem tại đây

Tiếp và làm việc với Công ty Nakayama Việt

Nam Agency và các doanh nghiệp Nhật Bản
Sáng ngày 10/11/2022, VKU chào đón đại diện Công

ty Nakayama Việt Nam Agency và các doanh nghiệp

Nhật Bản ghé thăm, gặp gỡ và chia sẻ cơ hội hợp tác

xây dựng chiến lược, đào tạo đội ngũ nhân sự và tuyển

dụng nhân sự cho thị trường Nhật Bản. Các DN Nhật

Bản sẽ là cầu nối tổ chức, đào tạo ngoại ngữ, tuyển

dụng nhân sự, chia sẻ kinh nghiệm, kỹ năng giúp SV

hình thành kỹ năng sống, tác phong làm việc nghiêm

túc đáp ứng được yêu cầu đặt ra … Xem tại đây

Ký kết MoU giữa VKU và các Doanh nghiệp Nhật Bản
Sáng ngày 15/11/2022, Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt-Hàn đã tổ chức lễ ký kết

Biên bản ghi nhớ hợp tác (MoU) với các doanh nghiệp về công nghệ thông tin như: Công ty C-Force Nhật

Bản, Công ty Cổ phần Suganuma Group và Học viện Hekate trong công tác đào tạo, nghiên cứu về lĩnh vực

Trí tuệ nhân tạo, trao đổi và định hướng phát triển nghề nghiệp cho sinh viên... Xem tại đây

https://vku.udn.vn/tin-tuc/vku-tiep-va-lam-viec-voi-doan-cong-tac-den-tu-cac-doanh-nghiep-nhat-ban.html
https://vku.udn.vn/tin-tuc/vku-tiep-va-lam-viec-voi-cong-ty-nakayama-viet-nam-agency-va-cac-doanh-nghiep-nhat-ban.html
https://vku.udn.vn/tin-tuc/le-ky-ket-mou-giua-vku-va-cac-doanh-nghiep-nhat-ban.html
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Tiếp và làm việc tiếp và làm việc với Mynavi

Corp và Nal Solutions Nhật Bản
Sáng ngày 24/11/2022, VKU có buổi tiếp và làm việc

với các doanh nghiệp Nhật Bản Mynavi Corp, Nal

Solutions về việc thúc đẩy hợp tác đào tạo, xây dựng

nguồn nhân sự trong tương lai… Xem tại đây

Tiếp và làm việc với Đại học Khoa học

Ứng dụng Artevelde, Vương quốc Bỉ
Chiều ngày 10/11/2022, VKU đã có cuộc gặp gỡ với

đại diện Đại học Khoa học Ứng dụng Artevelde

(Artevelde University of Applied Sciences), Vương

quốc Bỉ... Xem tại đây

Ký kết MOU giữa VKU – NiXEducation -

NecScat hướng tới Xây dựng Lab nghiên

cứu và các dự án nghiên cứu ứng dụng trí

tuệ nhân tạo và công nghệ mới
Ngày 19/12/2022, VKU đã ký kết bản ghi nhớ hợp tác

ba bên với NiXEducation và NecScat trong đào tạo,

bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực CLC và triển

khai các dự án nghiên cứu trong lĩnh vực trí tuệ nhân

tạo và công nghệ mới, góp phần đẩy nhanh quá trình

chuyển đổi số của đất nước, đồng thời nâng cao vị thế

và năng lực của các bên liên quan... Xem tại đây

Hợp tác với Mạng lưới Đổi mới sáng tạo Việt

Nam tại Hàn Quốc và Quỹ đầu tư FFI thúc

đẩy khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, nghiên

cứu và đào tạo nhân lực cho thị trường Hàn

Quốc
Sáng ngày 26/12/2022, VKU trao đổi phương án hợp tác

với Mạng lưới Đổi mới sáng tạo Việt Nam tại Hàn Quốc

(VINK), Quỹ đầu tư FFI về hợp tác triển khai chương

trình khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo; đầu tư, tài trợ xây

dựng lab, các dự án nghiên cứu và các chương trình đào

tạo kỹ sư, cử nhân tăng cường tiếng Hàn... Xem tại đây

https://vku.udn.vn/tin-tuc/vku-tiep-va-lam-viec-voi-mynavi-corp-va-nal-solutions-nhat-ban.html
https://vku.udn.vn/tin-tuc/vku-tiep-va-lam-viec-voi-dai-hoc-khoa-hoc-ung-dung-artevelde-vuong-quoc-bi.html
https://vku.udn.vn/tin-tuc/le-ky-ket-mou-giua-vku-nixeducation-necscat-huong-toi-xay-dung-lab-nghien-cuu-va-cac-du-an-nghien-cuu-ung-dung-tri-tue-nhan-tao-va-cong-nghe-moi.html
https://vku.udn.vn/tin-tuc/vku-hop-tac-voi-mang-luoi-doi-moi-sang-tao-viet-nam-tai-han-quoc-va-quy-dau-tu-ffi-thuc-day-khoi-nghiep-doi-moi-sang-tao-nghien-cuu-va-dao-tao-nhan-luc-cho-thi-truong-han-quoc.html
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Sôi động và kịch tính vòng chung kết Cuộc thi sinh viên Giỏi tiếngAnh – ETC 2022
Sáng ngày 08/10/2022, VKU tổ chức Cuộc thi Sinh viên Giỏi tiếng Anh (English Talent Competition) – ETC

2022. Đây là một sân chơi học thuật được tổ chức thường niên kể từ năm 2017 và ETC 2022 lần thứ 5 với sự

đầu tư kỹ lưỡng, quy mô, nội dung thi bổ ích, hỗ trợ yêu cầu nâng cao kỹ năng ngoại ngữ, trau dồi kỹ năng

mềm; vừa giúp sinh viên trang bị thêm kiến thức về cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, công cuộc

chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ trên toàn thế giới, cũng như kỹ năng hội nhập hiện nay... Xem tại đây

Nhóm sinh viên VKU với sản

phẩm sử dụng trí tuệ nhân

tạo xuất sắc đạt giải Ba -

Giải thưởng Sinh viên

NCKH ĐHĐN năm học

2021-2022
Với đề tài Nghiên cứu và xây dựng

giải pháp hỗ trợ bác sĩ trong chẩn

đoán sơ bộ lâm sàng sử dụng trí tuệ

nhân tạo, nhóm sinh viên Phạm Vũ

Thu Nguyệt, Nguyễn Quang Chung,

Hồ Thanh Phong, Nguyễn Văn Tô

Thành (Lớp 19IT1, Khoa Khoa học

máy tính) đã đề xuất một hệ sinh

thái, ứng dụng công nghệ Trí tuệ nhân tạo và viễn thông, bao gồm các công cụ hỗ trợ chẩn đoán lâm sàng và

cận lâm sàng, khám chữa bệnh từ xa và nền tảng hội nghị trực tuyến như một giải pháp tiềm năng để số hóa

quy trình khám chữa bệnh. Sản phẩm vinh dự được xếp vào TOP 13 của AI Tech Matching tại Ngày hội Trí

tuệ Nhân tạo Việt Nam 2022 (AI4VN) và được trao giải Ba của Giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học

ĐHĐN năm học 2021-2022... Xem tại đây

https://vku.udn.vn/tin-tuc/vku-soi-dong-va-kich-tinh-vong-chung-ket-cuoc-thi-sinh-vien-gioi-tieng-anh-etc-2022.html
https://vku.udn.vn/tin-tuc/nhom-sinh-vien-vku-voi-san-pham-su-dung-tri-tue-nhan-tao-xuat-sac-dat-giai-ba-giai-thuong-sinh-vien-nghien-cuu-khoa-hoc-dhdn-nam-hoc-2021-2022.html
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Vòng chung kết Chương trình Ươm mầm ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp Miền Trung –

Tây Nguyên năm 2022
Chiều ngày 10/12/2022, VKU phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ TP. Đà Nẵng tổ chức Vòng chung

kết Chương trình Ươm mầm ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp (PISI), miền Trung – Tây Nguyên năm 2022. PISI

miền Trung – Tây Nguyên là chương trình tài trợ và hỗ trợ các dự án, ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp dành cho

sinh viên trong nhiều lĩnh vực như CNTT, Truyền thông và Kinh tế số. PISI 2022 được hỗ trợ chuyên môn

bởi tổ chức PUM – Hà Lan, một tổ chức của các chuyên gia hỗ trợ phát triển bền vững cho các vườn ươm

trong trường đại học... Xem tại đây

Cuộc thi Nét đẹp chữ Hàn và thiết kế Poster nhân kỷ niệm

30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Hàn Quốc
Sau hơn 2 tháng phát động, cuộc thi Nét đẹp chữ Hàn và thiết kế Poster

đã nhận được sự hưởng ứng tích cực và nhiều tác phẩm dự thi của các

HSSV của khu vực miền Trung – Tây Nguyên gửi về dự thi. Kết quả,

giải Nhất cuộc thi Nét đẹp chữ Hàn thuộc về sinh viên Phan Thúy An –

Đại học Duy Tân; giải Đặc biệt cuộc thi thiết kế Poster thuộc về sinh

viên Nguyễn Đình Minh – VKU.

https://vku.udn.vn/tin-tuc/vku-vong-chung-ket-chuong-trinh-uom-mam-y-tuong-sang-tao-khoi-nghiep-mien-trung-tay-nguyen-nam-2022.html
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Hội diễn văn nghệ chào đón Sinh viên khóa 2022 “Tỏa sáng sinh viên VKU”

Ngày 19/11/2022, VKU đã tổ chức Hội diễn văn nghệ với chủ đề “Tỏa sáng sinh viên VKU”. Đây cũng là

một trong những chương trình nằm trong chuỗi hoạt động Chào đón tân sinh viên Khóa 2022. Với những tiết

mục văn nghệ được đầu tư công phu, đặc sắc và nhiều ấn tượng, đêm diễn đã mang đến cho các Tân chiến

binh K22 bữa tiệc âm nhạc hoành tráng với những giây phút bùng nổ, cháy hết mình cùng những giai điệu

tuổi trẻ trong không khi sôi nổi, hào hứng.

Talkshow: Kỹ năng cho sinh viên trong

thời đại số

Ngày 10/12/2022, Talkshow “Kỹ năng cho sinh

viên trong thời đại số” dành cho sinh viên VKU

với sự tham gia, chia sẻ của NB.Nguyễn Tuấn Anh

- Trưởng ban Sinh viên, Báo Tiền Phong và NB.Lê

Hoa Chi - Top 10 nữ doanh nhân "Sắc, Tâm, Tài"

năm 2022.

Tuyên truyền, giáo dục về dân số - sức

khỏe sinh sản cho sinh viên VKU

Ngày 27/10/2022, VKU phối hợp với Chi cục DS-

KHHGĐ TP. Đà Nẵng tổ chức buổi Tuyên truyền,

giáo dục về DS-SKSS cho SV. Tham dự có ThS.

Phùng Thị Hương Hạnh, Phó Chi cục trưởng Chi cục

DS-KHHGĐ TP. Đà Nẵng đã chia sẻ những kiến thức

để SV tự bảo vệ, phòng tránh những bệnh làm ảnh

hưởng đến sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống.
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VKU long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 40

năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-

20/11/2022)
Sáng ngày 19/11/2022, VKU đã long trọng tổ chức

Kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam và công bố

các danh hiệu thi đua, quyết định khen thưởng cho

các tập thể cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong

công tác.... Xem tại đây

VKU tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai Nghị

quyết Hội nghị lần thứ sáu của BCH Trung ương Đảng khóa XIII
Sáng ngày 24/12/2022, Đảng ủy Trường Đại học CCNTT&TT Việt - Hàn tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học

tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ VI của BCH Trung ương Đảng khóa

XIII. Tham dự hội nghị, có PGS.TS. Huỳnh Công Pháp - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường; các đồng

chí Ban thường vụ, BCH Đảng bộ, các Chi bộ trực thuộc, BCH Công đoàn, Đoàn Thanh niên và hơn 100

đảng viên thuộc Đảng bộ Nhà trường. Tham gia báo cáo cho Hội nghị là đồng chí Bùi Văn Tiếng - Báo cáo

viên Thành ủy Đà Nẵng, Nguyên Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng .... Xem tại đây

Hội nghị Đại biểu Cán bộ viên chức năm

học 2022-2023
Ngày 29/11/2022, VKU tổ chức Hội nghị đại biểu

cán bộ viên chức (CBVC) năm học 2022-2023. Hội

nghị có ý nghĩa quan trọng, nhằm đánh giá và tổng

kết việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị CBVC năm

học 2021-2022, đề ra phương hướng hoạt động phù

hợp cho năm học mới.... Xem tại đây

https://vku.udn.vn/tin-tuc/vku-long-trong-to-chuc-ky-niem-40-nam-ngay-nha-giao-viet-nam-2011.html
https://vku.udn.vn/tin-tuc/vku-to-chuc-hoi-nghi-nghien-cuu-hoc-tap-quan-triet-tuyen-truyen-va-trien-khai-nghi-quyet-hoi-nghi-lan-thu-sau-cua-ban-chap-hanh-trung-uong-dang-khoa-xiii.html
https://vku.udn.vn/tin-tuc/vku-to-chuc-hoi-nghi-dai-bieu-can-bo-vien-chuc-nam-hoc-2022-2023.html
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Lễ trồng cây “VKU – Đại học Xanh

giữa miền Trung”

Ngày 10/12/2022, Đoàn TN VKU phối hợp với

Trung tâm GreenViet tổ chức trồng hơn 300 cây

xanh nhằm góp phần xây dựng VKU thành

trường Đại học Xanh giữa Miền Trung trong

khuôn khổ Dự án 1 triệu cây xanh đô thị. Dự

kiến trong thời gian tới sẽ tiếp tục trồng mới hơn

600 cây xanh giúp bảo vệ môi trường, góp phần

cải thiện ô nhiễm, chống biến đổi khí hậu, thiên

tai đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống

của chúng ta.

Ngày hội Giao lưu Văn hóa - Ẩm thực các nước Châu Á
Ngày 24/12/2022, Đoàn TN VKU tổ chức Ngày hội giao lưu Văn hóa - Ẩm thực các nước châu Á. Tại ngày

hội cũng đã trao 50 vé xe về quê đón Tết cho sinh viên và khen thưởng danh hiệu sinh viên 5 tốt cấp trường

cho 17 cá nhân sinh viên xuất sắc.
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Dấu ấn từ cuộc thi “Sinh viên với An

toàn thông tin Asean 2022”

Ngày 15/10/2022, lần đầu tiên Đội tuyển sinh

viên VKU tham gia cuộc thi “Sinh viên với An

toàn thông tin ASEAN 2022”. Đội HIS-VKU đã

đạt được thành tích xếp hạng 78/112 đội thi,

trong đó 72 đội Việt Nam và 40 đội đến từ các

nước ASEAN. Kết quả này sẽ là tiền đề cho

phong trào SV ATTT, CTF tại VKU trong thời

gian đến.

Seminar “Sinh tạo câu hỏi/trả lời tự động từ

văn bản”
Ngày 03/12, Khoa Khoa học máy tính tổ chức Seminar

với chủ đề “Sinh tạo câu hỏi/trả lời tự động từ văn bản”.

dành cho sinh viên các lớp học phần Xử lý ngôn ngữ tự

nhiên (NLP) với sự tham gia và chia sẻ của Leader

Nguyễn Sanh Thành đến từ Công ty Ftech - Công ty

Nghiên cứu và Phát triển ứng dụng về AI. NLP là một

nhánh cực kỳ quan trọng của AI, là giao điểm của Ngôn

ngữ học, Khoa học máy tính và AI. Ứng dụng của NLP

đang ngày càng phổ biến trong cuộc sống cong người

chẳng hạn như chatbot, dịch máy, phân tích sentiment,

nhận dạng tiếng nói, tìm kiếm thông tin,…

Talkshow - Những cám dỗ mang tên

sinh viên
Ngày 25/11, Khoa KTS&TMĐT tổ chức

Talkshow đối với học phần Nhập môn ngành và

kỹ năng mềm cho hơn 300 sinh viên K22 với chủ

đề “Những cám dỗ mang tên sinh viên” với sự

tham gia của Diễn giả-Bác sỹ Nguyễn Nguyên

Long - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Giáo

dục Thế Kỷ, Học viện Unesco Con Rồng Cháu

Tiên, Bác sỹ chuyên sâu Tâm lý tại Đại học Y

Dược Huế, Giảng viên quốc tế của Business

Edge - Tổ chức Ngân hàng thế giới, Cố vấn cấp

cao của UNESCO về phát triển con người.
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Talkshow: Marketing truyền thông xã

hội – từ ý tưởng đến thực thi
Ngày 12/11/2022, Khoa KTS&TMĐT đã tổ chức

Talkshow “Marketing truyền thông xã hội – từ ý

tưởng đến thực thi” với sự tham gia và chia sẻ của

các diễn giả: Chị Nguyễn Phương Dung – CMO

Enouvo Group và Anh Phùng Thế Tưởng –

Founder DanaSEO. Buổi Talkshow đã đem đến

những kinh nghiệm, kỹ năng, yêu cầu và kiến thức

về xu hướng phát triển của mạng xã hội nói riêng

và Marketing kỹ thuật số nói chung. Qua đó, giúp

các sinh viên hiểu hơn ngành nghề và định hướng

học tập kiến thức kết hợp rèn luyện kỹ năng, theo

phương châm “Xác định sớm - Tập trung sâu -

Nhiều cơ hội”.

Workshop “Thách thức của ngành nghề

phần mềm thời kỳ chuyển đổi số và Những

kỹ năng cần thiết của sinh viên”
Chiều 22/12/2022, Khoa Khoa học máy tính phối

hợp với LogiGear Việt Nam tổ chức Workshop với

chủ đề “Students with Digital Transformation”, với

sự chia sẻ của chị Châu Nguyễn và gần 300 sinh

viên CNTT tham gia.

Seminar Hướng nghiệp dành cho sinh

viên CNTT, chủ đề: “Chuyển đổi số - Vai

trò và trách nhiệm của sinh viên CNTT”
Sáng 17/12/2022, Khoa Khoa học máy tính tổ chức

Seminar "Chuyển đổi số - Vai trò và trách nhiệm

của sinh viên CNTT" với sự chia sẻ của Anh Vy

Văn Việt – Giám đốc Trung tâm i-Viettech và gần

800 sinh viên CNTT tham dự. Seminar đã giúp

sinh viên hiểu được tầm quan trọng của chuyển đổi

số - xu hướng tất yếu trong cách mạng 4.0 ngày

nay, cũng như vai trò và trách nhiệm của sinh viên

CNTT trong tiến trình hội nhập.



TỰ HÀO LÀ TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG LẬP HÀNG ĐẦU VÀ DUY NHẤT

KHU VỰC MIỀN TRUNG – TÂY NGUYÊN ĐÀO TẠO VÀ NGHIÊN CỨU CHUYÊN SÂU

VỀ LĨNH VỰC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, TRUYỀN THÔNG VÀ KINH TẾ SỐ
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