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Hội nghị “Đại học Duy Tân với Doanh nghiệp” 

 

Hưởng ứng chủ trương đào tạo theo nhu cầu xã hội của Bộ Giáo dục & Đào tạo đồng thời đẩy mạnh hợp 

tác với doanh nghiệp để nâng cao chất lượng đào tạo, mang cơ hội việc làm đến sinh viên, trong những 

năm qua, Đại học Duy Tân đã có nhiều hướng đi riêng biệt đạt hiệu quả cao với những thành công đáng 

ghi nhận. Hội nghị Đại học Duy Tân với Doanh nghiệp diễn ra chiều ngày 19/4/2014 tại Hội trường 713 - 

K7/25 Quang Trung, Tp. Đà Nẵng đã ghi nhận rất nhiều ý kiến thiết thực đóng góp vào quá trình đào tạo, 

nâng cao chất lượng giáo dục của Đại học Duy Tân trong thời gian tới. 

  

  

 Đại học Duy Tân ký kết hợp tác với các doanh nghiệp 

 

Nhiều năm qua, sự bắt tay giữa nhà trường và doanh nghiệp đã tạo ra những giá trị đáng biểu dương trong 

quá trình cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho xã hội. ThS. Nguyễn Phú Tân - Chủ tịch Hội đồng 

Quan hệ Doanh nghiệp đã giới thiệu toàn cảnh về sự hợp tác cũng như những giá trị tiềm ẩn trong hiện tại 

và tương lai giữa Đại học Duy Tân với các doanh nghiệp.  

Ghi nhận sự đóng góp của Đại học Duy Tân trong các hoạt động của Tp. Đà Nẵng, đặc biệt trong lĩnh vực 

du lịch, ông Trần Trí Cường - Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Đà Nẵng nhận định: 

“Năm 2014 được chọn là năm doanh nghiệp của Tp. Đà Nẵng, vì thế chúng tôi ghi nhận và đánh giá rất 

cao sáng kiến của Đại học Duy Tân khi tổ chức Hội nghị với các doanh nghiệp. Không chỉ cung cấp 

nguồn nhân lực có chất lượng cao cho các công ty lữ hành, các khu nghĩ dưỡng cao cấp, Đại học Duy 

Tân đã đồng hành cùng với các cơ quan quản lý nhà nước trong việc thực hiện chủ trương lớn để nâng 

cao năng lực cạnh tranh của Tp. Đà Nẵng. Chúng tôi cam kết sẽ cùng với Đại học Duy Tân kết nối với 

doanh nghiệp và tham gia nhiều hoạt động để chung tay phát triển Đà Nẵng trở thành trung tâm văn hóa 

- du lịch có sức cạnh tranh quốc tế.” 
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Ông Nguyễn Quang Thanh phát biểu tại Hội nghị  

 

Ông Nguyễn Quang Thanh - Phó Giám đốc Sở Thông tin Truyền thông Đà Nẵng cho biết: “Những bước 

đi tiên phong tiếp cận với nền giáo dục tiên tiến thế giới thông qua việc hợp tác với các đại học lớn, đặc 

biệt là Hoa Kỳ đã giúp Duy Tân nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực, trong đó phải kể đến lĩnh 

vực Công nghệ Thông tin. Những năm qua, Đà Nẵng có tốc độ tăng trưởng Công nghệ Thông tin là 30% 

- 35% và xuất khẩu phần mềm đạt 40%. Những tín hiệu phát triển đáng mừng đó của Thành phố có sự 

đóng góp không nhỏ của Đại học Duy Tân.”  

Nhiều vấn đề thiết thực như giảm thiểu thời gian giảng dạy lý thuyết, tạo cơ hội thực tập tại các doanh 

nghiệp, nâng cao kiến thức và kỹ năng cho sinh viên… đã được đưa ra bàn luận sôi nổi tại hội nghị.  

  

 
  Học viên cao học trao tặng “Quỹ học bổng sau Đại học” 

 

Để khích lệ tinh thần và ghi nhận đóng góp của những cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động 
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quan hệ doanh nghiệp, Đại học Duy Tân đã phát động giải thưởng “Top 5 học viên có đóng góp lớn nhất 

cho Đại học Duy Tân về quan hệ Doanh nghiệp”. Nhiều học viên cao học tại Đại học Duy Tân đã gửi đến 

Ban Giám hiệu nhà trường những suất học bổng thuộc “Quỹ học bổng sau Đại học” với tổng trị giá ban 

đầu là 15 triệu đồng để trao tặng cho những sinh viên nghèo hiếu học, sinh viên có thành tích xuất sắc 

trong học tập trong buổi lễ phát bằng tốt nghiệp ngày 1/6/2014 tại nhà hát Trưng Vương. 

 

Trong khuôn khổ của Hội nghị, Đại học Duy Tân đã ký kết hợp tác song phương với các doanh nghiệp: 

Ban Quản lý Dự án Xây dựng Tp. Đà Nẵng, Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT, Công ty Bảo hiểm 

Bảo Long Đà Nẵng, Công ty Bảo hiểm Xuân Thành. Theo đó, Đại học Duy Tân đảm bảo cung cấp nguồn 

nhân lực chất lượng cao đáp ứng được nhu cầu của các doanh nghiệp, tạo điều kiện để doanh nghiệp cùng 

tham gia vào việc giảng dạy, huấn luyện kỹ năng đồng thời triển khai các đề tài nghiên cứu khoa học có 

tính ứng dụng thực tiễn cao. Ngược lại, doanh nghiệp sẽ tiếp nhận sinh viên Duy Tân đến kiến tập, thực 

tập và tạo cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp. 

 

“Hội nghị Đại học Duy Tân với Doanh nghiệp lần thứ 3 đã trở thành dấu mốc cho Khát vọng Duy Tân 

trước thềm kỷ niệm 20 năm ngày thành lập trường. Xác định mục tiêu „Tất cả vì quyền lợi học tập và việc 

làm của sinh viên‟, Đại học Duy Tân đã hợp tác với các doanh nghiệp, tìm hiểu nhu cầu thực tế của xã 

hội để đưa ra những chiến lược đào tạo hiệu quả nhằm cung cấp cho xã hội nguồn nhân lực có khả năng 

thích ứng trước sự biến đổi của Khoa học Công nghệ và xu thế hội nhập toàn cầu. Việc hình thành Hội 

đồng Quan hệ Doanh nghiệp sẽ là nền tảng để Đại học Duy Tân mở rộng hơn nữa mối quan hệ hợp tác 

lâu dài và phát triển bền vững với nhiều doanh nghiệp ở nhiều lĩnh vực. Các doanh nghiệp sẽ tham gia 

đóng góp ý kiến xây dựng để chương trình đào tạo của Duy Tân ngày càng chất lượng hơn, sinh viên 

ngày càng có năng lực sáng tạo hơn. Hy vọng các doanh nghiệp sẽ luôn ủng hộ, hỗ trợ và sát cánh cùng 

với Duy Tân trên con đường phát triển, góp phần vào sự phát triển chung của Tp. Đà Nẵng nói riêng và 

cả nước nói chung.” - Nhà giáo Ưu tú Lê Công Cơ khẳng định. 

 

(Truyền Thông) 

 


