
Trường Đại học Sao Đỏ được thành lập theo Quyết định số 376/2010/QĐ-TTg ngày 
24/3/2010 của Thủ tướng Chính phủ. Tiền thân là Trường Công nhân Cơ điện Mỏ, thành lập 
ngày 15/5/1969, và Trường Công nhân Cơ khí Chí Linh thành lập ngày 8/4/1975.

Với truyền thống 47 năm xây dựng và phát triển, Nhà trường đã đào tạo và cung cấp 
cho xã hội trên 100 ngàn kỹ sư, cử nhân, thợ cả, giáo viên dạy nghề, kỹ thuật viên có      
phẩm chất đạo đức, có tri thức và kỹ năng nghề nghiệp vững vàng góp phần vào                     
sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 

Trải qua gần 1/2 thế kỷ xây dựng và phát triển, với sự nỗ lực phấn đấu và quyết tâm đổi 
mới, Nhà trường đã đạt được nhiều thành tích rất tự hào. Đảng và Nhà nước tặng thưởng 
26 Huân chương, trong đó: 01 Huân chương Độc lập hạng Nhất; 02 Huân chương                
Lao động hạng Nhất; 01 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba; 01 Huân chương             
Chiến công hạng Ba... Bộ Công Thương, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Công an, Tỉnh ủy,         
Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương tặng Cờ, Bằng khen; Ủy ban nhân dân Tỉnh công nhận 
danh hiệu Cơ quan đạt chuẩn văn hóa... và nhiều phần thưởng cao quý khác như Cúp vàng 
ISO; Siêu cúp thương hiệu mạnh và phát triển bền vững; Giải thưởng “Sáng tạo Khoa học 
công nghệ Việt Nam của VIFOTEC, Giải thưởng chất lượng châu Á về các lĩnh vực:              
Quản lý Chất lượng, Quản lý nguồn nhân lực và trách nhiệm xã hội.

With 47 years of development, Sao Do University has trained and provided for society 
with over 100 thousand of well-behaved, well-qualified, knowledgeable and skillful 
enginırs, bachelors, technicians, technical teachers..., which has made great contribution 
to the country industrialization and modernization. 

For nearly half a century of development, with the endless effort and modernization 
willingness, the University has reached many great achievements: 26 Medals including      
01 First-Rate Independence Medal, 02 First-Rate Labor Medals, 01 Third National Defense 
Medal, 01 Third Victory Medal. Many honor flags, credits... have bın awarded to the 
University by the Ministry of Industry and Trade, Ministry of  Education and Training, 
Ministry of Public Security, The People’s Committee and Provincial Committı of Hai Duong... 
The University has been given the title of “Cultural standardization working place” by the 
People’s Committee. In addition, the University has won many other awards like Gold Cup of 
ISO Management, Super Cup for Brandy Trade Mark and Sustainable Development; Award 
of “Vietnam Science and Technology Creativeness VIFOTEC”; Asian Awards of quality 
management, human resource management and social responsibility.

Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải Trao Huân chương Độc lập hạng Nhất cho Nhà trường Tại Lễ kỷ niệm 5  năm Trường đại học Sao Đỏ và 46  năm truyền thống đào tạo - năm 2015
Deputy Prime Minister Hoang Trung Hai awarding the First Rate Labor Medal  for the University  at the 5 th Anniversary of Foundation and 46 th Anniversary of Training Tradition - 2015

I. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG
   VÀ  PHÁT TRIỂN

Huân chương 
Độc lập hạng Nhất

1st  rate Independence
 Medal

Huân chương
 Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba

3rd  rate National 
Defense Medal

Huân chương 
Chiến công hạng Ba

3rd  rate Victory Medal

Huân chương 
Lao động hạng Nhất

1st  rate Labour Medal 3rd

I.CONSTRUCTION PROCESS AND  DEVELOPMENT
Sao Do university was established under the decision No. 367/QĐ-TTg dated March 24, 

2010 by the Prime Minister on the basis The Vocational School of Mining-Mechanical 
Enginıring founded on May 15, 1969 and The Vocational School of Electrical-Coal Mechanical 
Enginıring founded on April 08, 1975.



1. Ban Giám hiệu
- Hiệu trưởng: NGƯT.TS. Đinh Văn Nhượng
- Phó Hiệu trưởng

 NGƯT.TS. Phí Đăng Tuệ
 NGƯT.TS. Vũ Quang Thập
 NGƯT.ThS. Trần Văn Phong

2. Các khoa đào tạo
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Khoa Điện tử - Tin học

Khoa Kinh tế

Khoa Ô tô

Khoa May, Thời trang và Giầy da

Khoa Du lịch và Ngoại ngữ

Khoa Thực phẩm và Hóa học

Khoa Khoa học cơ bản

Khoa Giáo dục chính trị và Thể chất

Trình độ chuyên môn

Tiến sĩ Thạc sĩ

Số lượng
giảng viên

TT                                                           Tên khoa

3. Các phòng chức năng
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TT Tên phòng

Phòng Công tác tuyển sinh

Phòng Công tác sinh viên

Phòng Đào tạo

Phòng Nghiên cứu khoa học và Hợp tác quốc tế

Phòng Kế hoạch - Kỹ thuật

Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng

Phòng Quản lý dự án và Đầu tư

Phòng Quản trị - Đời sống

Phòng Tài chính - Kế toán

Phòng Tổ chức - Hành chính

Phòng Hợp tác đào tạo và Xúc tiến việc làm 

Trạm Y tế

04 Thạc sĩ; 03 Đại học

05 Thạc sĩ; 03 Đại học

02 Tiến sĩ; 08 Thạc sĩ; 02 Đại học

02 Tiến sĩ; 06 Thạc sĩ

06 Thạc sĩ; 04 Đại học

05 Thạc sĩ; 01 Đại học

04 Thạc sĩ; 01 Đại học

06 Thạc sĩ; 08 Đại học

03 Thạc sĩ; 04 Đại học

01 Tiến sĩ; 05 Thạc sĩ; 04 Đại học

04 Thạc sĩ; 02 Đại học

02 Bác sĩ

07

08

12

08

10

06

05

14

07

11

06

02

Trình độ 
chuyên môn

Số lượng 
cán bộ

II. ORGANIZATIONAL STRUCTURE
1. Board of Directors

- Rector: Meritorious Teacher, Dr. Dinh Van Nhuong

- Deputy Rector: Meritorious Teacher, Dr. Phi Dang Tue

- Deputy Rector: Meritorious Teacher, Dr. Vu Quang Thap

- Deputy Rector: Meritorious Teacher, MA. Tran Van Phong

2. Training Faculties

Qualifiations 
Sq. Faculties No. of 

teachers PhD. MA. 

1   Faculty of Mechanical Enginıring  55 5 50 
2   Faculty of Electricity  48 6 42 
3   Faculty of Electronics -  Informatics 40 5 35 
4   Faculty of Economics 47 5 42 
5   Faculty of Automobile Enginıring Technology  28 3 25 
6   Faculty of Garment, Fashion and Footwear 25 2 23 
7   Faculty of Tourism and Foreign  Languages 38 3 35 
8   Faculty of Food and Chemistry 27 4 23 
9   Faculty of Basic Sciences  26 2 24 
10   Faculty of Political and Physical Education 24 4 20 

Đại hội Đảng bộ Nhà trường lần thứ IX, nhiệm kỳ 2015-2020
University  Communist Party  Congress IX,  term  2015-2020

Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường lần thứ XIV nhiệm kỳ  2015-2017
HCM Youth Union Congress XIV, term  2015-2017

Tập thể giảng viên Khoa Cơ khí
Lecturers of Faculty of Mechanical Enginıring

Tập thể giảng viên Khoa Điện
Lecturers of Faculty of Electricity  

II. BỘ MÁY TỔ CHỨC QUẢN LÝ



3. Management Departments 

Sq. Departments No. of 
staff 

Qualifications 

1   Recruitment Department 07 04 MA; 03 BA  
2   Student Management Department 08 05 MA; 03 BA  
3   Training Department 12  02 Dr; 08 MA; 02 BA  

4   
Science Research and International Relation 
Department 

08 02 Dr; 06 MA,  

5   Planning and Technology Department 10  06 MA; 04 BA  
6   Examination - Testing and Quality Assurance Department 06 05 MA; 01 BA  

7   
Project Management and Investment 
Department 

05 04 MA; 01 BA  

8   Administration Department 14  06 MA; 08 BA  
9   Finance - Accounting Department 07 03 MA; 04 BA  

10   Organizational and Administrative Affairs 
Departments 

11  01 Dr; 05 MA; 04 BA  

11   
Training Cooperation and Job Promotion 
Department 

06 04 MA; 02 BA  

12   Medical Station 02 02 doctors 

 

III. CƠ SỞ VẬT CHẤT - 
ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN
1. Cơ sở vật chất: 

Nhà trường có hai cơ sở đào tạo với các 
trang thiết bị hiện đại, đáp ứng nhu cầu người 
học, đảm bảo chất lượng nguồn nhân lực của 
thị trường lao động.

- Cơ sở 1: số 24 Thái Học 2 - Phường Sao Đỏ - 
Thị xã Chí Linh, Tỉnh Hải Dương, diện tích 5 ha.

+ 121 phòng học lý thuyết, tổng diện tích 
11384 m2; 100% phòng học lý thuyết được trang 
bị máy chiếu đa năng, màn hình LED từ 60 inch 
trở lên.

+ 18 phòng máy tính, diện tích 1780 m2.
+ 04 phòng học ngoại ngữ, diện tích 170 m2.
+ 01 giảng đường đa năng với 900 chỗ ngồi.
+ Trung tâm Thông tin - Thư viện 600 chỗ 

đọc, được trang bị phần mềm Libol 6.5 kết nối 
với Thư viện Cục Thông tin khoa học và công 
nghệ Quốc gia, thư viện một số trường đại học 
lớn trong nước và cơ sở dữ liệu điện tử của một 
số nhà xuất bản. Hệ thống mạng wifi phủ sóng 
toàn trường. 

+ Các trung tâm thực hành, thực nghiệm, 
71 phòng, tổng diện tích 14706 m2, được trang bị 
đầy đủ các thiết bị tiên tiến hiện đại, đáp ứng 
yêu cầu thực hành, thực nghiệm cho các             
bậc học và ngành đào tạo như: máy tiện CNC, 
trung tâm gia công đứng, máy cắt plasma CNC, 
máy cắt dây, robot Hàn, máy đo tọa độ CMM, 
máy kéo nén vạn năng, các thiết bị chuẩn đoán 
tổng hợp điện động cơ Brienbir, thử phanh AHS, 
giảm chấn AHS, kiểm tra trượt ngang AHS,...     
Các thiết bị điều khiển kết nối máy tính PLC,         
vi xử lý/vi điều khiển, thiết bị vi mạch số,      
mạng truyền thông công nghiệp, thiết bị        
cảm biến công nghiệp, dây chuyền lắp ráp bản 
mạch điện tử, thiết bị thí nghiệm hệ thống điện,     

Giảng đường chính cơ sở 1
Main hall - Campus 1

Sinh viên nghiên cứu tại Trung tâm thông tin - Thư viện
Students studing at the Information Centre

điều khiển và tự động hóa, cơ điện tử, thiết bị thí nghiệm hóa thực phẩm... dây chuyền may 
công nghiệp và các thiết bị chuyên dùng khác.

- Cơ sở 2 tại Km 78 Quốc lộ 37 - Phường Thái Học - Thị xã Chí Linh - Tỉnh Hải Dương, diện 
tích 22 ha, gồm: 

+ 02 nhà học lý thuyết 05 tầng, 72 phòng.
+ 01 Trung tâm thực hành, thực nghiệm 03 tầng, diện tích 5100 m2.
+ Thư viện 200 chỗ đọc. 
+ Ký túc xá sinh viên 9 tầng, diện tích 9000 m2.

Sinh viên ngành Điện, điện tử  nghiên cứu ứng dụng 
tại Trung  tâm Thực hành, thực nghiệm

Giảng đường tại Cơ sở 2
Main hall - Campus 2



2. Đội ngũ giảng viên, cán bộ viên chức
Tổng số cán bộ, viên chức của Trường là 425, trong đó có 358 giảng viên. 100% giảng viên 

giảng dạy đại học có trình độ thạc sĩ, trong đó 12,6% giảng viên có trình độ tiến sĩ,                          
45 giảng viên đang làm nghiên cứu sinh trong nước và nước ngoài như: Trung Quốc, Nga, 
Pháp, Hàn Quốc, Nhật Bản,... Hàng năm có từ 5 đến 7 giảng viên bảo vệ thành công luận án 
tiến sĩ. Phấn đấu đến năm 2020 có 19-21% giảng viên giảng dạy đại học có trình độ tiến sĩ.

- 14 thầy, cô giáo được Nhà nước phong tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú.
- 11 thầy, cô giáo được Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba.
- 23 thầy, cô giáo đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi toàn quốc; 98 thầy, cô giáo đạt danh 

hiệu giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, ngành.

Vinh danh tân tiến sĩ năm 2015 Nhân ngày nhà giáo Việt Nam 20-11
Ceremony of honoring Doctors 2015

 on the occasion of Vietnamese Teachers  Day 20-11

III. FACILITIES - STAFF, LECTURERS
1. Facilities: 

2 training campuses with modern equipments fulfilling the demand of learners, ensuring 
the quality of human resources for the labor market.

- 1st campus: No. 24 Thai Hoc 2 - Sao Do Ward - Chi Linh Town - Hai Duong Province. Total 
area: 5 ha.

+ 121 lecture rooms, total area: 11384 m2. 100% the lecture rooms equipped with slide 
projector, over 60 inch LED screen.

+ 18 computerized room, area: 1780 m2 .
+ 04 foreign language labs, area: 170 m2.
+ 01 multi-functional hall of 900 seats.
+ Information center: 600-seat library equipped with Libol 6.5 software, connected with 

the Library of the National Information and Technology Department, libraries of some other 
domestic universities and publishers. Wifi accessible widely in the university.

+ Centers for practice and experiments including  71 rooms with the total area of 14760 m2 
are equipped with modern equipments mıting the demand of practice and experiments:  CNC 
lathes, CNC processing centerers, plasma cutting machines, welding robots, CMM coordinate 
measuring machines, multifunctional pressing-pulling machines, AHS break testing, AHS 
absorption, AHS jack knifing testing... computerized PLC equipments, micro-processing and 
micro-control equipments, chips, industrial sensing devices, electronic assembling line, 
equipments for experiments in electrical system, control and automation, electromechanics, 
food and chemical technology... industrial sewing lines and other professional equipments.

- 2nd campus: Km 78 National Road 37, Thai Hoc Ward - Chi Linh Town - Hai Duong Province
+ 02 lecture halls (5-storey buildings), 72 rooms
+ 01 Center of practice and experiments (3-storey building), area: 5100 m2

+ 200-seat library
+ 9 storey hostel, area: 9000 m2

2. Lecturers, staff
Total staff: 425 of which 358 are lecturers.  100% lecturers own master degrıs. 12,6% 

lecturers got PhD degrıs. 45 lecturers are completing thĶr doctoral course domestically and in 
foreign countries of China, Russia, France, Korea, Japan..... 5-7 lecturers awarded PhD degrıs 
yearly. Target of 2020: 19-21% of  teachers get PhD degrıs.

- 14 teachers awarded with the titles: “ People’s Teacher” and “ Meritorious Teacher”.
- 11 teachers awarded with the 1st, 2nd, 3rd Labor Medals.
- 23 teachers awarded the prizes of National Teaching Contests, 98 awarded the prizes of  

Provincial Teaching Contests.

1. Quy mô
Quy mô đào tạo của trường ổn định từ 6800-7000 sinh viên. Định hướng phát triển 

đến năm 2020 là: Xây dựng Trường Đại học Sao Đỏ trở thành trung tâm giáo dục và           
đào tạo chất lượng cao. Chủ động, tích cực hội nhập quốc tế nhằm phát triển giáo dục và 
đào tạo đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển đất nước.

2. Ngành đào tạo
THẠC SĨ: 
- Kỹ thuật điện tử
- Quản lý kinh tế
ĐẠI HỌC:
- Công nghệ kỹ thuật cơ khí
- Công nghệ kỹ thuật ô tô
- Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
- Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
- Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông
- Công nghệ thông tin
- Quản trị kinh doanh
- Kế toán
- Công nghệ thực phẩm
- Công nghệ may
- Ngôn ngữ Anh
- Ngôn ngữ Trung Quốc
- Việt Nam học
CAO ĐẲNG: 
- Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
- Công nghệ kỹ thuật cơ khí
- Công nghệ kỹ thuật ô tô
- Công nghệ may

Sinh viên thực hành PLC tại Trung tâm 
thực hành, thực nghiệm Khoa Điện

Students practicing PLC in the Centre
 for Practice and Experiments

IV. QUY MÔ VÀ NGÀNH ĐÀO TẠO

Sinh viên thực hành kiểm tra hệ thống lái xe 
Ô tô tại Trung tâm thực hành thực nghiệm 

Khoa Ô tô
Students practice checking the automobile 

driving system  in the Centre for Practice and 
Experiments, Faculty of Automobiles

Tân sinh viên nhập trường năm học 2015-2016 
1st year student entering university - academic year 2015-2016 



Sinh viên nghiên cứu nuôi cấy vi sinh vật 
trong phòng thí nghiệm Khoa Thực phẩm và Hóa học
Students growing microorganism in the Lab of Food 

and Chemistry Faculty

1. Nghiên cứu khoa học
Với chiến lược phát triển Nhà trường theo định hướng đại học ứng dụng, Trường Đại học Sao Đỏ 

luôn chú trọng, đầu tư nghiên cứu khoa học phục vụ giảng dạy và ứng dụng chuyển giao công nghệ 
vào sản xuất. Hàng năm giành ít nhất 1/3 quỹ thời gian để giảng viên nghiên cứu khoa học. 

Trong 5 năm qua, Nhà trường đã nghiên cứu nhiều đề tài các cấp và được công nhận:
- 09 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ; 
- 127 đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở; 
- 03 công trình đạt giải tại Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Hải Dương;  
- 03 công trình đạt giải thưởng Sáng tạo khoa học Việt Nam Vifotec; 
- Trên 300 công trình nghiên cứu khoa học của giảng viên được công bố trên các tạp chí uy tín 

chuyên ngành trong nước và quốc tế. 

NGƯT.TS. Đinh Văn Nhượng- Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng 
nhà trường phát biểu tại Hội thảo khoa học câu lạc bộ KHCN 

các trường đại học kỹ thuật lần thứ 46 
Meritorious Teacher, Dr. Dinh Van Nhuong, General Secretary, 

Rector of Sao Do University, making spıch at the 46th Conference of 
the Technology and Science Club - Technical Universities

1. Scale
The training scale remains stable with the total students of 6800-7000 students. 2020 

orientations: Building Sao Do University into a high-quality training center. Internationally 
integrating for the purpose of education and training development mıting the demand of 
integration and country development.

IV. TRAINING SCALE AND TRAINING MAJORS

2. Training majors
Masters: 
- Electronic Enginıring
- Economic Management
Bachelors (university level):
- Mechanical Enginıring Technology
- Automobile Enginıring Technology 
- Electoral - Electronic Enginıring Technology
- Control and Automation Enginıring
- Electronic - Telecommunication Technology
- Information Technology
- Business Administration

V. NGHIÊN CỨU KHOA HỌC, HỢP TÁC ĐÀO TẠO 
VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ

NGƯT.TS. Đinh Văn Nhượng – Hiệu trưởng Nhà trường (người 
ngồi ngoài bên phải) tại diễn đàn  giao lưu nhà khoa học với 

sinh viên Trường Đại học Sao Đỏ
Meritorious Teacher, Dr. Dinh Van Nhuong, Rector  (right) at the 

Forum: Sao Do University with scientists

Sinh viên khoa Điện vận hành thử nghiệm hệ thống điều khiển, giám sát 
trạm biến áp Đề tài đạt giải tại Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Hải Dương

 lần thứ IX - năm 2015
Students of Electricity Faculty experimenting the control system of the 
electrical substation, 3rd Prize in Hai Duong Technology Creativeness 

Contest IX - 2015

Dây chuyền sản xuất nước tinh khiết đóng bình 
khoa Thực phẩm và Hóa học

Bottled fresh water manufacturing line Faculty of Chemistry and Food 

- Học sinh, sinh viên của Nhà trường được tạo điều kiện tốt nhất để tham gia các hoạt động 
như sáng tạo robot, sáng tạo Việt, thi tay nghề ASEAN, thi Olympic... nhằm tạo động lực,        
sáng tạo, tiếp nhận tri thức cộng đồng trong khoa học kỹ thuật của sinh viên.

Từ năm 2012 đến nay, Nhà trường có 07 đội robocon thi chung kết toàn quốc; 01 đội đạt 
giải ý tưởng xuất sắc tại Hội thi Sáng tạo robocon toàn quốc; Robot Techshow năm 2013 đạt 
giải Ba, năm 2015 Robot Techshow được chọn trưng bày toàn quốc.

Nhiều học sinh, sinh viên của Nhà trường đạt giải cao trong các kỳ thi giỏi nghề cấp Bộ, 
tỉnh, cấp quốc gia, quốc tế và các kỳ thi toán học, cơ học, tin học quốc gia: 

Sinh viên ngành Quản trị Kinh doanh thực hành  
tin học ứng dụng tại phòng thực hành khoa Kinh tế
Business Administration students practicing applied 

informatics in the Lab

- Accountancy
- Food Technology
- Garment Technology
- English
- Chinese
- Vietnamese studies
Bachelor (College level):
- Electrical - Electronic Enginıring 
Technology
-  Mechanical Enginıring Technology 
- Automobile Enginıring Technology
- Garment Technology

- Biên soạn, in, nộp lưu chiểu 46 đầu sách tham khảo. 
- In, phát hành Tạp chí Nghiên cứu khoa học - Đại học Sao Đỏ, đã được Bộ Thông tin và 

Truyền thông cấp mã số ISSN 1859-4190.

 - Hàng năm, có từ 5 đến 7 công trình nghiên cứu khoa học của sinh viên, thuộc các lĩnh vực 
điện, điện tử; cơ khí, động lực; tiết kiệm năng lượng; năng lượng tái tạo; công nghệ chế biến sau 
thu hoạch..., nhiều công trình được giải cao trong Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Hải Dương.       
Sản phẩm nước uống tinh khiết FT-SDU đạt QCVN 6-1:2010/BYT đối với nước khoáng thiên nhiên 
và nước uống đóng chai. 



Đội tuyển Robocon của Nhà trường (Áo đỏ) tham gia
 vòng chung kết Robocon toàn quốc tại TP. Cần Thơ năm 2015

Sao Do University Robocon Team (Red) participating in the 
National Final Contest in Can Tho city, 2015

Sinh viên Nguyễn Thị Thu - Lớp CNKTDTTT-DK03 đạt giải Nhì 
và Sinh viên Hà Ngọc Hà lớp KT1-DK04 đạt giải ba kỳ thi 

Olympic Toán học sinh viên toàn quốc năm 2015
Student Nguyen Thi Thu - Class CNKTDTTT-DK03 2nd prize 

awardı, Student Ha Ngoc Ha, Class KT1-DK04, 3rd prize awardı 
in the Math Olympic for national students, 2015

Hợp tác quốc tế: 
Hoạt động hợp tác quốc tế của Nhà trường 

đã có những bước chuyển đổi về cơ chế và 
phương thức hợp tác. Trong những năm qua 
Nhà trường đã mở rộng hợp tác với các nước về 
đào tạo, khoa học công nghệ như:  Hiệp hội   
Xúc tiến thương mại Nhật Bản - JETRO; Hiệp hội 
các Trường Đại học Nhật Bản APU; Tổ chức    
Đào tạo kỹ thuật khu vực châu Á - Nhật Bản;    
Đại học Công nghệ Chiba; Học viện Nhật ngữ 
quốc tế Kobe - Nhật Bản; Học viện Lâm nghiệp 
Saint-Petersburg Liên bang Nga; Học viện 
ITESCIA của Cộng hoà Pháp; Đại học Bách Khoa 
Vân Nam Trung Quốc...

Trong xu thế hội nhập và phát triển, Nhà 
trường đã và đang hướng tới các chương trình 
hợp tác nghiên cứu - đào tạo song phương và 
đa phương, nghiên cứu khoa học và chuyển 
giao công nghệ nhằm tranh thủ mọi nguồn lực 

- Yearly, 5-7 scientific works in electricity, 
electronics, mechanical enginıring, 
dynamics, energy saving, renewable energy, 
post harvest manufacturing technology... by 
students win high prizes in the Contest of 
Technology Creativeness Contest, Hai 
Duong Province. The product of bottled 
fresh water FT-SDU reaches the standard of 
QCVN 6-1:2010/BYT for natural mineral water 
and bottled fresh water.

- The university students are given the 
best priority to participate in the contests like 
robot contest, Viet creativeness contest, 
ASEAN skills contest, Olympic... in order to 
boost up students’ motivation, creativeness 
and desire of technology.

Since 2012, 7 robot teams of the University 
have taken part in the national final contests, 
01 robot team has won the prize of 
creativeness at the Robot Techshow 2013. In 
2015, the robot product of the university has 
bın selected for national Robot Techshow.

Many students have won high prizes in 
the skill contests held by the province, 
ministries; national and international 
contests, national contests of maths, 
informatics, mechanics:

- Prizes of contests held by ministry, 
province: 98 awardıs (1st prize awardıs: 5; 2nd 
prize awardıs: 9, 3rd prize awardıs: 28).

Hội nghị hợp tác với doanh nghiệp
Conference of enterprise cooperation

2. Hợp tác đào tạo và chuyển giao công nghệ
Hợp tác đào tạo là nhân tố quan trọng để xây dựng và phát triển. Nhà trường đã 

và đang tích cực phát triển đối tác, triển khai các chương trình liên kết trong nước, 
quốc tế, huy động nguồn lực từ các tổ chức, tập đoàn và doanh nghiệp.

NGƯT.TS. Đinh Văn Nhượng - Bí thư Đảng ủy, Hiệu  trưởng Nhà trường 
tiếp đại biểu Học viện Kobe Nhật Bản

Meritious Teacher, Dr. Dinh Van Nhuong General Secretary, Rector receiving
the delegates from Kobe Institute, Japan

- Cấp Bộ, Tỉnh: 98 HSSV đạt giải, trong đó có 5 giải nhất, 9 giải nhì, 28 giải ba.
- Cấp Quốc gia, quốc tế: 32 HSSV đạt giải, trong đó có 01 giải ba quốc tế; 02 giải nhất,                

05 giải nhì, 07 giải ba quốc gia.

1. Scientific research
With the campaign of developing Sao Do University into a university of applied 

sciences, much attention has bın paid to the tasks of scientific research and technology 
application. 1/3 of yearly time is spent on scientific research.

For the past 5 years, many scientific works have bın awarded to the University.
- 09 scientific works (recognized by the Ministry of Industry and Trade);
- 127 scientific works (recognized by the University);
- 03 awards in Contest of Technology Creativeness Contest, Hai Duong Province;
- Over 300 scientific works published in domestically and international professional 

journals; 

Hội thảo khoa học Điện tử - Thông tin - Truyền thông 
Scientific Conference: Electronics - Information - Telecommunication

- 46 books published.
- Publising the Scientific Journal - Sao Do University with ISSN 1859-4190.

Phát triển trong nước: Nhà trường đã xây 
dựng và thiết lập mối quan hệ hợp tác trong 
nước với gần 100 đối tác là các tập đoàn kinh tế, 
hiệp hội doanh nghiệp, công ty như: Tập đoàn 
Hồng Hải, Công ty TNHH  Samsung, Tập đoàn 
Hòa Phát, Công ty cổ phần Lilama 69-3, Công ty 
Tinh Lợi... Hiệp hội Khoa học kỹ thuật tỉnh              
Hải Dương, Hiệp hội Doanh nhân các nước      
Đông Nam Á...

góp phần nâng cao về số lượng và chất lượng các trang thiết bị thí nghiệm hiện đại, cập 
nhật chương trình đào tạo, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ giảng dạy và nghiên cứu 
khoa học. Góp phần đẩy mạnh chuyển giao kiến thức khoa học kỹ thuật đào tạo nhân lực 
phục vụ cho sự phát triển kinh tế đất nước. 

Chuyển giao công nghệ Hệ thống phân loại sản phẩm,
cánh tay robot và khoan dùng khí nén

Transfer of Technology in product classifying, robot arms and
pressed air drilling

V. SCIENTIFIC RESEARCH, TRAINING COOPERATION 
AND TECHNOLOGY TRANSFER



2. Training cooperation and 
technology transfer

Training cooperation is an important 
factor in the University development. The 
university has made efforts to look for 
partners and to implement  national and 
international training programs, to 
mobilize the resources from 
organizations, cooperations and 
enterprises.

National cooperation: 
The University has set up the relations 

with nearly 100 partners including 
economic cooperations, enterprises, 
companies like Hong Hai Group, Samsung 
Company.Ltd., Hoa Phat Group, Lilama 
693-3, Tinh Loi Company, Hai Duong 
Association of Technology and Sciences, 
Association of Asian Businessmen...

International cooperation: 
The international cooperation has 

made significant changes. For the past 
years, the University has cooperated with 
many countries and organizations like 
JETRO, APU, Asia-Japan Associations of 
Japan, Chiba Technology University,  
Saint-Peterburg Forestry Academy, 
ITESCIA - France, Yunnan University - 
China.

In the tendency of international 
integration, the University has aimed at 
the cooperation programs in training, 
research and technology transfer 
bi-laterally and multi-laterally in order to 
improve the quality and quantity of 
modern equipments, update the training 

Sản phẩm chuyển giao công nghệ khoa Cơ khí
Technology transfer products of Mechanical Enginıring Faculty

Sinh viên Trường Đại học Sao Đỏ tham dự  
Hội thảo tư vấn, giới thiệu việc làm

NGƯT. TS. Vũ Quang Thập ký kết hợp tác với
Học viện Lâm nghiệp Saint - Petersburg - Nga

Meritorious Teacher, Dr. Vu Quang Thap signing cooperation
contract with Saint-Petersburg - Russia

NGƯT.TS. Phí Đăng Tuệ - Phó hiệu trưởng nhà trường 
làm việc với  đoàn chuyên gia dự án JICA - IUH (Nhật Bản)

Meritorious Teacher, Phi Dang Tue- Deputy Rector working with 
experts of JICA – IUH (Nhật Bản)

Công tác giới thiệu việc làm đáp ứng          
yêu cầu của người học và người sử dụng lao 
động luôn được nhà trường quan tâm, hỗ trợ, 
thông qua việc tổ chức các chương trình cập 
nhật kiến thức, rèn luyện kỹ năng và tìm kiếm 
cơ hội việc làm phù hợp năng lực, trình độ, 
nguyện vọng của học sinh, sinh viên.                
Nhà trường thường xuyên tổ chức cho              
học sinh, sinh viên đi du học ở nước ngoài và     
đi lao động tại Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, 
Đài Loan (Trung Quốc), Malaysia… 

       Trong những năm gần đây đã tư vấn và    
giới thiệu trên 3500 học sinh sinh viên đi làm 
việc trong nước và nước ngoài, mở các lớp cập 

Nhà trường tham gia Hội thảo Đào tạo gắn với nhu cầu xã hội để giải quyết việc làm 
cho học sinh sinh viên thuộc Khối các trường chuyên nghiệp Tỉnh Hải Dương

The University participating in the Conference: 
Training associated with fulfilling the social demandsolutions to 
solving employment problem for HaiDuong professional schools

- Prizes of national and international contests: 32 awardıs (3st international prize 
awardı: 1; 1st prize awardıs: 2, 2nd prize awardıs: 5, 3rd prize awardıs: 7).

curricula, improve the quality of the lecturers, contribute to the development of the 
national economy.

VI. GIỚI THIỆU VIỆC LÀM
         Trải qua 47 năm xây dựng và phát triển Nhà trường đã đào tạo và cung cấp cho xã hội 
trên 100 ngàn lao động kỹ thuật các cấp ở trình độ Đại học, Cao đẳng, Trung cấp          
chuyên nghiệp… Học sinh, sinh viên của Trường tốt nghiệp đều có việc làm đúng ngành 

nghề được đào tạo, được xã hội và các doanh 
nghiệp sử dụng lao động đánh giá cao về trình 
độ chuyên môn và ý thức trách nhiệm trong 
công việc...   

With 47 years of development, the 
University has trained and provided for the 
society with more than 100 technicians of 
university and college level... The graduates 
from the University are able to find suitable 
jobs and highly appreciated by the society 
and enterprises. 

Creating job opportunities to fulfill the 
leaners’ demand is always paid much 
attention to by the university through the 
programs of information update, skills... 
Many students of the university are sent to 
work overseas in Japan, Korea, Singapore, 
Taiwan (China), Malaysia… 

For the past years, over 3500 students 
has bın sent to work overseas, many 
oversea-study oriented classes have been 
opened.

VI. JOB OPPORTUNITIES

nhật kiến thức và tạo nguồn cho chương trình 
du học.

Sinh viên Nhà trường đi trải nghiệm thực tế tại tập đoàn Samsung
Students setting off for practice trips

Sinh viên Nhà trường đi trải nghiệm thực tế tại Singapore
Students experiencing in Singapore


