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GIỚI THIỆU CHUNG   

Sứ mạng 

Trường ñại học Nha Trang có nhiệm vụ ñào tạo
và bồi dưỡng nguồn nhân lực có trình ñộ ñại học
và sau ñại học thuộc ña lĩnh vực; tổ chức nghiên
cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và cung cấp
các dịch vụ chuyên môn cho nền kinh tế quốc dân,
ñặc biệt trong lĩnh vực thủy sản.

Tầm nhìn 

      Trường ñại học Nha Trang không ngừng phát
triển các nguồn lực ñể ñưa Nhà trường trở thành trường ñại học ña ngành, với chất lượng ñào tạo và
nghiên cứu khoa học ñạt chuẩn quốc gia và tiếp cận ñến trình ñộ của khu vực.

Lịch sử phát triển

Tiền thân của Trường ñại học Nha Trang là khoa Thủy sản ñược thành lập ngày 01/8/1959 tại Học viện
Nông Lâm Hà Nội (nay là Trường ñại học Nông nghiệp I Hà Nội). Ngày 16/08/1966, theo Quyết ñịnh số
155-CP của Thủ tướng Chính phủ,  Khoa Thủy sản tách thành Trường Thủy sản.  Năm 1977,  Trường
chuyển ñịa ñiểm từ Hải Phòng vào Nha Trang và lấy tên là Trường ðại học Hải sản; Từ năm 1980 ñổi tên
thành Trường ðại học Thủy sản. Ngày 25/7/2006, theo Quyết ñịnh số 172/2006/Qð-TTg của Thủ tướng
Chính phủ, Truờng ñổi tên thành Trường ðại học Nha Trang.

Qua 47 năm xây dựng và phát triển, ñến nay Trường ñã ñi vào thế ổn ñịnh và ñang từng bước trở
thành một trường ñại học ña ngành, ña cấp học với các chuyên ngành thủy sản truyền thống là mũi nhọn
và thế mạnh. Trước năm 1990, Trường chỉ có 5 chuyên ngành phục vụ ngành thủy sản, ñến nay Trường
ñã có 23 chuyên ngành thuộc các lĩnh vực khác nhau; từ chỗ chỉ có 1 cấp ñào tạo nay Trường ñã có 4
cấp ñào tạo từ Trung cấp chuyên nghiệp ñến Tiến sĩ.

Ghi nhận công lao ñóng góp trong sự nghiệp ñào tạo và nghiên cứu khoa học, Trường ñã ñược Nhà
nước tặng thưởng Huân chương Lao ñộng hạng Ba, hạng Nhì, hạng Nhất và Huân chương ðộc lập hạng
Ba, hạng Nhì và hạng Nhất. Tháng 7/2006, Trường ñược Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lao
ñộng.

Năm 1990, thực hiện chủ trương ñổi mới ñại học, từ chỗ ñào tạo chuyên sâu theo các chuyên ngành
hẹp với học chế niên chế, Trường chuyển sang ñào tạo theo diện rộng với học chế hỗn hợp niên chế kết
hợp học phần. Từ năm 1995, Trường từng bước chuyển sang ñào tạo theo học chế tín chỉ. Với học chế
này, SV ñược xem là trung tâm của quá trình ñào tạo, ñược quyền chủ ñộng thiết kế tiến ñộ, kế hoạch
học tập tuỳ thuộc khả năng, ñiều kiện của bản thân và sẽ nhận ñược văn bằng ðại học qua việc tích luỹ ñủ
một khối lượng các loại tri thức giáo dục theo quy ñịnh của Bộ Giáo dục và ðào tạo.
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Trang chủ Giới thiệu ðào tạo Sinh viên KHCN-HTQT  English

» Cấp trường

» Phòng ban

» Khoa - Viện - TT

» Văn bản quản lý

» Phân hiệu Kiên Giang

» Thư viện ðiện Tử

» ðăng nhập

» T.Sinh ðH&Cð 2011

» Chuẩn ñầu ra

» Các thỏa thuận hợp tác

» Hội thảo - Hội nghị

» Diễn ñàn ñổi mới PPGD-ðG

& QLðH 

» TOEIC Test Site

» Cao học Noma

» Dự án SRV2701
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