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Tin tức - Sự kiện

 

Chương trình đào tạo

Thời khóa biểu, lịch thi

Sinh viên tốt nghiệp

Chuẩn đầu ra

Tài liệu tham khảo

Đề cương ôn thi tốt nghiệp

Học phần thay thế

ThongBao

THÔNG BÁO Tổ chức thi và
cấp chứng chỉ ngoại ngữ
chuyên ngành du lịch tại
thành phố Nha Trang
08/05/2017 7:42:29 SA

THÔNG BÁO Đăng ký học
cùng lúc hai chương trình
năm học 2017-2018 cho
sinh viên K56 và K57
28/04/2017 1:26:36 CH

KẾ HOẠCH Tuyển sinh đại
học và cao đẳng chính quy
năm 2017
26/04/2017 3:47:11 CH

THÔNG BÁO Tư vấn trực
tuyến thi THPT quốc gia và
tuyển sinh ĐH&CĐ năm
2017
10/04/2017 10:34:45 CH

THÔNG BÁO Tổ chức kỳ
thi tiếng Trung (Năng lực
Hoa ngữ - TOCFL)
10/03/2017 11:02:30 SA

Xem tiếp

  
TinBai

CHUẨN ĐẦU RA CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO 

Phòng Đào Tạo 18/05/2012 3:53:38 CH

Tài liệu chuẩn đầu ra giúp sinh viên mới vào trường sẽ quyết định lựa chọn ngành nghề phù hợp và
họ biết cần phải học những gì trong 4 năm và cái đích mà họ đến. Nhờ đó họ chủ động lập kế hoạch
học tập, tự đánh giá, tự theo dõi quá trình học của mình và có những kiến nghị với giảng viên, những
bộ phận quản lý đào tạo để giúp họ đạt được những chuẩn mực đã quy định. 

I. TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC

1. Kỹ thuật khai thác thủy sản

2. Khoa học hàng hải

3. Công nghệ kỹ thuật ô tô

4. Công nghệ chế tạo máy

5. Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

6. Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

7. Công nghệ kỹ thuật nhiệt

8. Công nghệ kỹ thuật xây dựng

9. Công nghệ kỹ thuật môi trường

10. Công nghệ chế biến thủy sản

11. Công nghệ thực phẩm

12. Công nghệ thông tin

13. Kỹ thuật tàu thủy

14. Nuôi trồng thủy sản

15. Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

16. Quản trị kinh doanh

17. Kinh doanh thương mại

18. Kinh tế nông nghiệp

(Chuyên ngành kinh tê và quản lý thủy sản)

19. Tài chính - Ngân hàng

20. Kế toán

21. Ngôn ngữ Anh

22. Công nghệ kỹ thuật hóa học

23. Công nghệ Sau thu hoạch

24. Công nghệ kỹ thuật cơ khí

25. Công nghệ sinh học

II. TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG

1. Công nghệ chế biến thủy sản

2. Công nghệ thực phẩm

3. Công nghệ thông tin

4. Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

5. Kế toán

6. Công nghệ kỹ thuật nhiệt

7. Nuôi trồng thủy sản

8. Quản trị kinh doanh

9. Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

10. Công nghệ kỹ thuật xây dựng

11. Kinh doanh thương mại

12. Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

13. Công nghệ sinh học

14. Công nghệ kỹ thuật môi trường

15. Công nghệ kỹ thuật ô tô
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