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Liên kết website

Viện Nuôi trồng thủy sản

Viện KH và CN khai thác thủy sản

Khoa Công nghệ thực phẩm

Viện CN sinh học và Môi trường

Khoa Cơ khí

Khoa Kỹ thuật giao thông

Khoa Kinh tế

Khoa Kế toán - Tài chính

Khoa Xây dựng

Khoa Công nghệ thông tin

  
Chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ

NĂM 2016 (Chương trình cập nhật theo QĐ số 277/QĐ-ĐHNT ngày 04/4/2016)

- Ngành Kỹ thuật khai thác thủy sản

- Ngành Kỹ thuật cơ khí động lực

- Ngành Nuôi trồng thủy sản

- Ngành Công nghệ chế biến thủy sản

- Ngành Công nghệ sau thu hoạch

............................................................................................

Phân công bộ môn quản lý học phần trình độ tiến sĩ

............................................................................................

NĂM 2013 (trở về trước)

- Ngành Kỹ thuật khai thác thủy sản

- Ngành Kỹ thuật cơ khí động lực

- Ngành Nuôi trồng thủy sản

- Ngành Công nghệ chế biến thủy sản
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