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Họp báo “Tổng kết năm học 2006-2007 và báo cáo kế hoạch 

năm học 2007-2008 “ 

 

Để chuẩn bị cho lễ tổng kết năm học 2006 -2007 và phát bằng tốt nghiệp kỹ sư khoá 8 (2002-2007) và Cử nhân khoá 

9 (2003-2007), Hội đồng Quản trị, Ban Giám hiệu Đại học Duy Tân đã tiến hành tổ chức buổi họp báo vào chiều 

28/06/2007 nhằm thông báo đến các cơ quan báo đài những kết quả đạt được của trường trong năm học 2006-2007, 

kết quả của sinh viên tốt nghiệp đợt 1 năm 2007 và định hướng cho năm học tới. 

  

  

 Thầy Lê Công Cơ, Chủ Tichh HĐQT kiêm Q.Hiệu Trưởng báo cáo 

Đến dự buổi họp báo có đại diện các cơ quan báo chí ,Báo Công an Đà Nẵng, báo Đà Nẵng, Thường trú báo Nhân 

nhân tại ĐN, Thông tấn xã Việt Nam tại Đà Nẵng, cơ quan thường trú đài tiếng nói Việt Nam tại ĐN, VP đại diện 

báo Giáo dục và Thời đại, VP đại diện Báo Khuyến học, Vp đại diện Báo đối ngoại, VP đại diện báo Tuổi trẻ, VP 

đại diện báo Thanh niên, VP đại diện Báo người lao động, VP đại diện báo Sài Gòn Giải phóng, VP đại diện báo 

Công An Nhân dân, VP đại diện báo Kinh tế Việt Nam, Báo Doanh nghiệp Chủ nhật, Tạp chí Ngoại Thương, 

VinaNet, Trung tâm thông tin Thương mại, Báo Pháp luật Việt Nam, Báo Bưu chính viễn thông, Báo Văn hoá . 

Cùng toàn thể lãnh đạo các Khoa, phòng, ban trong toàn trường.  

Tại buổi họp báo Thầy Lê Công Cơ, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Q.Hiệu Trưởng đã trình bày khái quát thành 

quả của thầy và trò trường ĐH Duy Tân qua hơn 12 năm thành lập và chi tiết kết quả đạt được của năm học 2006-

2007 đồng thời định hướng cho năm học tới . 

Qua 12 năm, Đại học Duy Tân đã tuyển sinh được 12 khoá gồm hơn 19.000 sinh viên Đại học và Cao đẳng, khoảng 

7000 học sinh trung cấp chuyên nghiệp trong 50 tỉnh thành trong cả nước, trường đã có 9 khoá tốt nghiệp gồm trên 

9000 cử nhân, kỹ sư , 5000 học sinh TCCN , trong đó thành phố Đà Nẵng chiếm 35%. Riêng sinh viên ra trường 

năm học 2005-2006 đã có trên 80% có việc làm.  
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Năm học 2006-2007 là năm mà Đại học Duy Tân đi vào thực hiện quy chế đại học tư thục được Bộ giáo dục công 

nhận, số lượng sinh viên Đại học, Cao đẳng được công nhân tốt nghiệp năm nay là 1160, cao hơn 10% so với năm 

trước, tỷ lệ sinh viên khá giỏi cũng tăng hơn 10% .Là năm chuyển biến tốt của thầy và trò trường trong công tác đào 

tạo và nghiên cứu khoa học, đặc biệt là đổi mới phương pháp giảng dạy và thực hiện chương trình nói không với 

tiêu cực và bệnh thành tích . Đồng thời nhà trường cũng đặc biệt quan tâm đến công tác nghiên cứu khoa học. 

Năm học 2006-2007 tổng số cán bộ, giảng viên, trợ giảng, nhân viên là 317, trong đó 220 giảng viên cơ hữu, 66% 

có trình độ sau đại học, bình quân 14 sinh viên/1 giảng viên. Một thế mạnh của đại học Duy Tân là đội ngũ giảng 

viên có tuổi đời trung bình trẻ.  

Xây dựng cơ sở vật được nhà trường đầu tư nhiều nhất, từ chỗ thuê phòng ốc đến nay trường đã có 5 cơ sở đào tạo, 

tổng diện tích sử dụng trên 12.000 mét vuông. Và mỗi năm đều đầu tư nhiều tỷ đồng vào việc xây dựng các trang 

thiết bị hiện đại, phục vụ cho công tác giảng dạy.  

Công tác đối ngoại của trường trong năm qua cũng có kết quả đáng kể. Nhờ sự trực tiếp tổ chức quan hệ của thầy 

Chủ tịch Hội đồng Quản trị, và thầy Phó Hiệu Trưởng Lê Nguyên Bảo tiếp tục siết chặt mối quan hệ với các trường 

ở Singapore và Malaysia, Hoa Kỳ. Qua đó, trường đã gởi nhiều đoàn công tác sang Singapore và Malaysia để tập 

huấn chuyên môn nghiệp vụ và kỹ năng tiếng Anh. Bên cạnh đó, nhà trường đang chuẩn bị cho chuyến nghiên cứu, 

học tập kinh nghiệm của các trường đại học tại Hoa Kỳ vào tháng 08/2007 với sự tham gia của lãnh đạo và chuyên 

viên của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Năm qua cũng là năm mà kết quả hợp tác quốc tế được ứng dụng sâu vào công tác 

đào tạo bằng cách Trường ta đã cải tiến chương trình đào tạo theo hướng hiện đại và chuyển ngữ nhiều giáo trình 

phục vụ cho đào tạo chương trình cử nhân chất lượng cao vào năm học 2007-2008  

Trong năm nay nhà trường được phép đào tạo liên thông và cũng là năm xây dựng chương trình đào tạo theo hệ 

thống tín chỉ. 

Năm 2007 nhà trường được Bộ giáo dục giao 1600 chỉ tiêu tuyển sinh đại học, 250 chỉ tiêu cao đẳng và 1000 chỉ 

tiêu trung cấp chuyên nghiệp, ngoài ra còn được đào tào liên thông 800 chỉ tiêu, đào tạo vừa học vừa làm 500 chỉ 

tiêu, đó là những thuận lợi cho trường tuy nhiên để đào tạo một cách hiệu quả và chất lượng thầy trò đại học Duy 

Tân phải không ngừng nỗ lực phấn đấu. Năm nay cũng là năm đầu tiên nhà trường thực hiện chương trình đào tạo 

chất lượng cao cho 10% sinh viên, nhà trường tích cực đổi mới phương pháp dạy học, tiếp tục nâng cao trình độ 

ngoại ngữ trong đội ngũ giảng viên .  

Đại diện các cơ quan báo chí chúc mừng những kết quả mà đại học Duy Tân đã đạt được trong năm học 2006-2007, 

chúc cho Duy Tân ngày càng phát triển và vươn cao hơn nữa. 

 


