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Ngày 28,29/10/2011 tại Hội trường Thư viện, Trường Đại học Nha 

Trang tổ chức lớp bồi dưỡng kỹ năng viết đề cương nghiên cứu và bài 

báo khoa học. 

Lớp học sẽ được tập huấn những kỹ năng cơ 
bản do các báo cáo viên có nhiều kinh nghiêm 
trong và ngoài nước trực tiếp hướng dẫn. 

GS. Glenn Bristow, Đại học Bergen, Na Uy –
hướng dẫn cách viết bài báo khoa học; TS.Phạm 

Anh Tuấn, phó Tổng cục trưởng, Tổng của Thủy sản- Hướng dẫn các viết đề cương xin 
tài trợ trong nước nghiên cứu để khoa học; PGS.TS.Lê Việt Dũng, phó Hiệu trưởng, 
Đại học Cần Thơ – hướng dẫn viết đề cương nghiên cứu để xin tài trợ Quốc tế và thực 
hành viết đề cương nghiên cứu để xin tài trợ Quốc tế và những kinh nghiệm của PGS 
thực hiện trong thời gian gần đây mang lại hiệu quả tài trợ Quốc tế cho trường Đại học 
Cần Thơ. 

Qua lớp bồi dưỡng này  các học viên của trường là những cán bộ giảng viên, các 
chuyên viên của các phòng tham mưu sẽ làm tốt những kỹ năng do các Giáo sư truyền 
đạt . 
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Các tin khác

  Bộ Giáo dục & Đào tạo ki ểm tra v ề công tác pháp ch ế của Trường Đại học Nha Trang  

  Viện Khoa h ọc và Công ngh ệ khai thác th ủy sản (Đại học Nha Trang):T ập huấn phương pháp b ảo qu ản hải sản 
mới 

  Khai gi ảng đào tạo hệ Trung c ấp chuyên nghi ệp khóa h ọc 2011-2013 

  Đại di ện Trường Đại học Nam Bohemia (CH Séc) th ăm và làm vi ệc với Trường Đại học Nha Trang  

  Lễ khai gi ảng khóa đào tạo Sau đại học năm 2011 
 

  Đại hội chi b ộ Viện CNSH & MT nhi ệm kỳ (2010-2012) 

Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Công nghệ Phần mềm 
Copyright @ 2007

Count session:2876

Page 2 of 2Nha Trang University

16/11/11http://www.ntu.edu.vn/donvi/bgh/default.aspx?cmd=newspub&cmdid=newspub-detail&...


