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Cán bộ & giảng viên

Sinh viên

Cựu sinh viên

Tham quan Trường

  
THÔNG BÁO

 Thông báo cắt điện ngày

08/10/2014

 Thông báo v/v tổ chức Lễ Kỷ

niệm 55 năm Ngày Thành lập
Trường

 Thông báo tổ chức lớp tập huấn

Quản lý đàn cá bố mẹ và chọn
giống

 Thông báo khám sức khỏe cho

CBVC

 Thông báo tổ chức Diễn đàn

thức ăn thủy sản khu vực lần thứ
6 - RAF 6

 

  
Tin tức sự kiện

Từ 18 - 27/8/2014, trong khuôn khổ hoạt động của Dự án xây dựng các chương trình đào tạo quốc tế bậc

sau đại học ngành Công nghệ Thực phẩm (Joint graduate programs and Research based education in Food

Technology) thuộc Chương trình VLIR - Network - Việt Nam do Tổ chức VLIR (Bỉ) tài trợ, đoàn cán bộ đang làm

nghiên cứu sinh và học viên cao học Khoa Công nghệ Thực phẩm - Trường Đại học Nha Trang đã tham gia

khóa học được tổ chức tại Trường Đại học Nông Lâm Huế 

TS. Mai Thị Tuyết Nga giảng dạy tại khóa học

Lớp học có 40 học viên từ 4 trường thành viên: Đại học Nha Trang (NTU), Đại học Huế (HU), Đại học Cần
Thơ (CTU) và Học viện Nông nghiệp Việt Nam (VNUA)). Trường Đại học Nha Trang có 1 giảng viên giảng dạy và
10 học viên tham gia khóa học. 
       Học viên được tham gia 4 hoạt động chính: trình bày nội dung/định hướng nghiên cứu, học một số chuyên
đề, tham quan nhà máy và các hoạt động xã hội. Cụ thể:

Các học viên tham quan thực tế tại Công ty TNHH Bia Huế

Tham gia khóa học do VLIR - Network - Việt Nam tổ chức tại Đại học Huế 

1 giảng viên và 10 học viên Khoa Công nghệ thực phẩm (ĐHNT) tham gia 

Trần Thị Hà Trang - Người duyệt: Vũ Xuân Quỳ
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Hướng dẫn viết và công bố bài báo khoa học; Áp dụng kỹ thuật áp suất cao trong chế biến thực phẩm;
Công nghệ nano trong chế biến thực phẩm; Chuỗi giá trị thực phẩm và truy xuất nguồn gốc (TS. Mai Thị Tuyết
Nga, Đại học Nha Trang); Quản lý sản phẩm nông nghiệp theo hướng đảm bảo chất lượng, vệ sinh an toàn thực
phẩm - Áp dụng GAP. Tham quan thực tế tại các công ty sản xuất thực phẩm: Công ty TNHH MTV Thực phẩm
Huế (100% vốn đầu tư từ Nhật Bản, chuyên sản xuất rượu Sake, rượu Shochu để tiêu thị tại Việt Nam và xuất
khẩu đi các nước trên thế giới, đặc biệt là xuất khẩu đi Nhật Bản); Nhà máy FOCOCEV Thừa Thiên Huế (chuyên
sản xuất tinh bột sắn, hàng nông sản, phân bón, cồn ethanol, nước khoáng, đồ gỗ xây dựng, bao bì, thiết bị và
máy móc); Công ty TNHH Bia Huế (100% vốn đầu tư nước ngoài, thuộc tập đoàn Calrsberg (Đan Mạch).

GS. Koen Dewettinck (Đại học Ghent, Bỉ - phụ trách dự án) trao giấy chứng nhận
cho học viên khi kết thúc khóa học

Khóa học này đã giúp các học viên, giảng viên của Khoa Công nghệ Thực phẩm được cập nhật nhiều kiến
thức lý thuyết và thực tiễn chuyên môn bổ ích, cũng như giao lưu học hỏi từ các đồng nghiệp và chuyên gia
trong mạng lưới.

Tin bài: Khoa Công nghệ Thực phẩm

Các tin mới hơn

 Diễn đàn: Thức ăn Thủy sản khu vực lần thứ 6 (RAF6) tại Đại học Nha Trang

 Trường Đại học Nevada (Hoa Kỳ) đến thăm và làm việc với Trường Đại học Nha Trang

 Đại học Nha Trang ký kết hợp tác với Đại học Hoàng tử Songkla (Thái Lan)

Các tin cũ hơn

 Lễ bế giảng và trao bằng thạc sĩ quốc tế

 Ngày hội việc làm Trường Đại học Nha Trang năm 2014

 Tổng kết khóa học dành cho các sinh viên Cộng hòa Séc

 Tổng kết khóa đào tạo "Văn hóa và Du lịch Việt Nam" cho sinh viên Thái Lan

 Ngày hội tuyển dụng năm 2014
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