
ĐÔI NÉT VỀ TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN 

Trường Đại học Quy Nhơn, tiền thân là trường Đại học Sư phạm Quy Nhơn 

được thành lập từ năm 1977 theo Quyết định số 1842/QĐ ngày 21/12/1977 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục. Năm 1981, Hội đồng Bộ trưởng đã ra Quyết định số 02/HĐBT 

ngày 13/7/1981 thành lập Trường Đại học Sư phạm Quy Nhơn. Năm 2003, Trường 

Đại học Sư phạm Quy Nhơn được Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 

221/2003/QĐ-TTg ngày 30/10/2003 đổi tên thành Trường Đại học Quy Nhơn.  

 

Toàn cảnh trường Đại học Quy Nhơn 

Qua 40 năm xây dựng và phát triển, đến nay trường Đại học Quy Nhơn c  16 

khoa 19 Ph ng, Trung tâm đào tạo và phục vụ đào tạo,  ồi dư ng với một đội ng  cán 

 ộ, viên chức 825 người, trong đ  gần 600 giảng viên (phần lớn c  trình độ sau đại 

học, trong đ  c  19 GS, PGS, TS H, 125 tiến s , 100 nghiên cứu sinh trong nước và 

nước ngoài .  ới đội ng  cán  ộ, giảng viên ngày càng được nâng cao trình độ, năng 

lực chuyên m n và đang được tr  h a, Trường c  khả năng đáp ứng được yêu cầu mở 

rộng quy m , nâng cao ch t lượng đào tạo đại học và sau đại học.      

 ới  ề dày lịch sử, trường Đại học Quy Nhơn đã lớn mạnh kh ng ngừng cả về 

quy m  và l nh vực đào tạo, trình độ và ch t lượng đào tạo. Trường là cơ sở đào tạo 

đại học đa ngành, đa l nh vực, gồm các ngành sư phạm, khoa học tự nhiên, khoa học 

xã hội và nhân văn, kinh tế, kỹ thuật và c ng nghệ với 38 ngành đại học hệ chính quy, 

7 ngành cao đẳng với quy m  khoảng 15.000 sinh viên, hệ kh ng chính quy khoảng 

8.000 sinh viên; trong đ  c  13 ngành sư phạm, 15 ngành khoa học tự nhiên và xã hội, 

4 ngành kinh tế và 6 ngành kỹ thuật và n ng nghiệp; đào tạo 17 chuyên ngành trình độ 

thạc s  và 3 chuyên ngành trình độ tiến s  với quy m  800 học viên, NCS. Ngành sư 

phạm là thế mạnh của Trường. Hiện Trường là một trong 11 trường Sư phạm trọng 

điểm của cả nước, c  nhiệm vụ đào tạo,  ồi dư ng đội ng  giáo viên trong khu vực 

miền Trung, Tây Nguyên. 



 

Thư viện trường Đại học Quy Nhơn 

Trường Đại học Quy Nhơn c  khu n viên rộng, đẹp với diện tích đến 14 ha, c  

hệ thống cơ sở vật ch t khang trang, đẹp đ  với t a nhà trung tâm 15 tầng, hệ thống 

giảng đường, thư viện, hệ thống ph ng thí nghiệm, thực hành trang thiết  ị hiện đại 

đáp ứng tốt các yêu cầu đào tạo trình độ đại học, thạc s  và tiến s . Hệ thống giảng 

đường gồm 179 ph ng học với diện tích 27.458 m
2
, hệ thống các ph ng thí nghiệm, 

thực hành, thực tập đa năng, ph ng nghe nhìn với tổng diện tích 14.748 m
2
. Thư viện, 

trung tâm học liệu của Trường gồm ph ng đọc, ph ng tra cứu tư liệu, thiết  ị chuyên 

dụng cho thư viện, mạng internet và hơn 3 vạn đầu sách.  

 

Nhà thi đấu đa năng 

Trong những năm qua, được sự đầu tư lớn của Bộ giáo dục và Đào tạo, Trường 

đã xây dựng nhà luyện tập TDTT hiện đại, diện tích gần 10.000m
2
, đáp ứng nhu cầu 

học tập, rèn luyện nâng cao thể ch t của sinh viên nhà trường. Ngoài ra, hệ thống ký 

túc xá gồm 6 đơn nguyên với sức chứa 4000 chỗ, đáp ứng khá tốt nhu cầu chỗ ở cho 

sinh viên. 



 

Ký túc xá sinh viên 

Trường Đại học Quy Nhơn là địa chỉ đăng cai, tổ chức nhiều hoạt động khoa 

học, đào tạo, văn nghệ thể thao của cả nước. Năm 2016, Trường đã tổ chức Olympic 

 ật lý sinh viên toàn quốc (SPhO ; Olymlic Toán toàn quốc với 1200 thí sinh tham 

dự; tổ chức S  2016 và đã giành giải nh t khu vực miền Trung - Tây Nguyên; tổ chức 

cuộc thi Tiếng hát S  2016; tổ chức cuộc thi S  2017 khu vực Miền Trung - Tây 

Nguyên. 

Trường Đại học Quy Nhơn đã trở thành địa chỉ đáng tin cậy, c  uy tín và 

thương hiệu trong xã hội. Trong những năm qua, trường đã nổ lực vượt  ậc và lớn 

mạnh kh ng ngừng. Trong 40 năm qua, Trường đã đào tạo hàng chục vạn sinh viên, 

học viên ở nhiều ngành nghề, l nh vực khác nhau. Nhiều sinh viên, học viên qua các 

thế hệ ra trường đã và đang giữ những vị trí quan trọng ở Trung ương và địa phương. 

Trường Đại học Quy Nhơn đã đ ng g p r t lớn vào việc cung c p nguồn nhân lực ch t 

lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của khu vực Nam Trung  ộ, Tây 

Nguyên và cả nước. 

 



Phòng thực hành Công nghệ thông tin 

Trường Đại học Quy Nhơn là cơ sở mạnh về nghiên cứu khoa học, chuyển giao 

c ng nghệ với nhiều c ng trình khoa học c  ch t lượng. Giai đoạn 2009 - 2015 Trường 

đã thực hiện 7 đề tài Nafosted, 22 đề tài c p Bộ, 214 đề tài c p Trường, 736 c ng trình 

khoa học được c ng  ố, trong đ  gần 100 c ng trình được c ng  ố trên các tạp chí uy 

tín của thế giới; nhiều c ng trình nghiên cứu khoa học của giảng viên, sinh viên đạt 

giải cao trong NC H c p Bộ, Ngành và địa phương. Chỉ tính riêng năm 2014, số 

lượng  ài  áo khoa học của cán  ộ Trường đã c ng  ố đạt 175  ài, trong đ  c  35 bài 

đăng trong các tạp chí thuộc danh mục ISI. 

 

Hội nghị quốc tế  “New trends in Optimization and Variational Analysis for 

Applications” (NewTOVAA)do Trường Đại học Quy Nhơn tổ chức, diễn ra từ ngày 07/12/201

6 đến ngày 10/12/2016. 

 iệc mở rộng quan hệ hợp tác trong nước, quốc tế của Trường được tăng cường 

và phát triển mạnh m . Hiện Trường đang hợp tác với nhiều trường đại học, trung tâm 

khoa học, viện nghiên cứu của Hoa  ỳ, Pháp, Úc, Bỉ, Bồ Đào Nha, Nhật Bản, Hàn 

Quốc, Thái Lan… 

Trước vận hội mới, Trường Đại học Quy Nhơn quyết tâm ph n đ u vượt qua 

những kh  khăn thử thách, vươn lên trở thành một trong những trường đại học đào tạo 

đa ngành, đa l nh vực, đảm  ảo chuẩn ch t lượng, một trong những trường đại học 

trọng điểm của cả nước, một trung tâm nghiên cứu, ứng dụng và triển khai các l nh 

vực khoa học - c ng nghệ, trung tâm văn h a, giáo dục của khu vực Nam Trung  ộ và 

Tây Nguyên, g p phần xứng đáng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của các địa 

phương trong khu vực, vào sự nghiệp c ng nghiệp h a, hiện đại h a và hội nhập quốc 

tế của đ t nước. 


