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 Tin tức  Hợp tác Quốc tế
Thông báo tham dự buổi giới thiệu thông tin về việc học tập và nghiên cứu tại Pháp
19-10-2011 15:02:11

 Nhằm giới thiệu cho các sinh viên, giảng viên, nghiên cứu viên về nền giáo dục đại học Pháp, các khả
năng du học tại Pháp bậc Thạc sĩ và Tiến sĩ, quy trình tuyển sinh, thời hạn và cách thức dự tuyển,
Trường Đại học Nha Trang kết hợp với Văn phòng CampusFrance tại TPHCM sẽ tổ chức 01 buổi buổi
gặp gỡ, trao đổi với sinh viên, giảng viên của trường (đặc biệt là sinh viên chuyên ngành Pháp ngữ):

Thời gian: 10h00 – 11:30 ngày 21/10/2011 (Thứ 6)

Địa điểm: Hội trường số 1 – Trường Đại học Nha Trang

Cán bộ, giảng viên, sinh viên, học viên cao học đăng ký tham dự cho Phòng Hợp tác đối ngoại

qua email: dea@ntu.edu.vn, chậm nhất là 16h00 ngày 20/10/2011.

Ngoài ra, đề nghị Khoa Công nghệ Thực phẩm cử sinh viên các lớp Chế biến Pháp đến

tham dự đông đủ.

Trân trọng cám ơn.

LÊ ANH MAI HÂN

 

Các tin khác

Thông báo Chương trình giao lưu học giả Fulbright 2012 (13-09-2011)

Thông báo học bổng phát triển nguồn nhân lực (JDS) của chính phủ Nhật Bản (05-09-2011)

Chương trình Học bổng Lãnh đạo trẻ Việt Nam 2012 (25-08-2011)

ĐH Nha  Trang  tiếp  đón và  làm việc  với  phái  đoàn Trường  ĐH Udon Thani  Rajabhat,  Thái  Lan
(10-08-2011)

Chương  trình Học  bổng  của  Cơ  quan trao  đổi  Hàn lâm Đức  (DAAD)  niên khóa  2011  -  2012
(05-03-2010)
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