
STT Nội dung Đơn vị tính Tổng số

1 Số ngành trư ờng đang đào tạo ngành 42

1.1 Đại học ngành 28

1.2 Cao đẳng ngành 14

2 Số ngành trư ờng đã công bố chuẩn đầu ra ngành 42

2.1 Đại học ngành 28

2.2 Cao đẳng ngành 14

3 Diện tích đất của tr ường ha 53,2

4 Diện tích s àn xây d ựng trực tiếp phục vụ đ ào t ạo m
2 25749

4.1 Diện tích giảng đ ường/ph òng h ọc m
2 20686

4.2 Diện tích th ư viện m
2 4487

4.3 Diện tích ph òng thí nghi ệm m
2 9442,4

4.4 Diện tích nh à xưởng thực h ành m
2 576

5 Diện tích s àn xây d ựng ký túc xá của tr ường m
2 25813

6 Tổng số giảng viên cơ h ữu, hợp đồng dài hạn người 484

6.1 Giáo sư người 0

6.2 Phó giáo sư người 8

6.3 Tiến sỹ người 83

6.4 Thạc sỹ người 282

6.5 Chuyên khoa Y c ấp I + II người -

6.6 Đại học người 111

6.7 Cao đẳng người 0

6.8 Trình độ khác người 0

7 Tổng số học vi ên, sinh viên, h ọc sinh hệ chính quy người 4655

7.1 Nghiên cứu sinh người 66

7.2 Cao học người 834

7.3 Chuyên khoa Y c ấp II người -

7.4 Chuyên khoa Y c ấp I người -
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Tr.ĐH Nha Trang

- Hình thức công khai: Tại trường và trên website trường Đại học Nha Trang
- Địa chỉ web: http://ntu.edu.vn/vi-vn/gi%E1%BB%9Bithi%E1%BB%87u/th%C3%B4ngtinchung/c%C3%B4ngkhaitheott09.aspx
- Thông tin người lập biểu:        Điện thoại: 0914 137979      Email: kimvandhnt@yahoo.com



7.5 Đại học người 2111

7.6 Cao đẳng người 1644

7.7 Trung cấp chuyên nghiệp người

8 Tỷ lệ giảng viên cơ hữu từ thạc sỹ trở lên % 77.1

9 Tổng thu năm 2013 tỷ đồng 167.14

9.1 Từ ngân sách nhà nước tỷ đồng 50.7

9.2 Từ học phí, lệ phí tỷ đồng 110.98

9.3 Từ nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ tỷ đồng 0

9.4 Từ nguồn khác tỷ đồng 5.46

             Người lập biểu

         Nguyễn Thị Kim Vân

Khánh Hòa, ngày 10 tháng 11 năm 2014
Hiệu trưởng
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