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Trang chủ Giới thiệu Đào tạo Khoa học Công nghệ Hợp tác đối ngoại Tuyển sinh Sinh viên Newsletter

  
THÔNG BÁO

 Thông báo: Quyết định số:

614/QĐ-ĐHNT, ngày 10/7/2015
v/v thành lập Đội phòng cháy và
chữa cháy

 Thông báo: Quyết định số:

615/QĐ-ĐHNT, ngày 10/7/2015
v/v kiện toàn tổ chức Ban chỉ đạo
công tác phòng cháy và chữa
cháy

 Thông báo đảm bảo an toàn

giao thông phục vụ kỳ thi THPT
Quốc gia 2015

 THƯ NGỎ: Kêu gọi tham gia hỗ

trợ cho kỳ thi THPT quốc gia
2015

 Quyết định thành lập Ban Biên

tập Tạp chí KHCN

 

  
Tin tức sự kiện

Cán bộ tham gia lớp học được học tập, nghiên cứu 6 chuyên đề về Quản trị tổ chức và vai trò của người
đứng đầu trong hội nhập quốc tế; Người lãnh đạo và dẫn dắt sự thay đổi trong đơn vị, tổ chức; Cơ chế ủy quyền
và quản trị thời gian của người lãnh đạo; Tác nghiệp cơ bản trong vận hành đơn vị, tổ chức; Người lãnh đạo và
cơ chế tạo động lực trong đơn vị, tổ chức; Những vấn đề trong công cuộc cải cách và hội nhập. Lớp học cũng
dành thời gian để trao đổi, thảo luận một số vấn đề về đổi mới và hội nhập của giáo dục Đại học Việt Nam hiện
nay, công tác quản trị ở các trường Đại học...

Báo cáo viên - TS Nguyễn Văn Hậu, Trưởng khoa Văn bản và Công nghệ Hành chính - Học viện Hành chính Quốc gia

Bồi dưỡng kỹ năng cho cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp là nội dung quan trọng của chiến lược phát triển
Nhà trường nhằm nâng cao chất lượng cán bộ viên chức đáp ứng yêu cầu phát triển trong thời kỳ mới, hướng
tới thực hiện thắng mới mục tiêu chiến lược phát triển đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Mục tiêu tổng
quát đến năm 2020: Trên cơ sở thực hiện chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa, dân chủ hóa và hội nhập quốc
tế, tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo và hiệu quả hoạt động KHCN, tạo nền tảng để sớm đưa Trường ĐH
Nha Trang trở thành trường ĐH định hướng ứng dụng hàng đầu khu vực miền Trung; đẩy mạnh công tác xây
dựng Đảng nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng; đưa việc học tập và làm theo
tấm gương đạo đức HCM trở thành thường xuyên; tiếp tục nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho CBVC và
SV. Tầm nhìn đến năm 2030: Tạo nền tảng để sớm đưa khoa học công nghệ lên ngang tầm với đào tạo; trở
thành trường ĐH định hướng ứng dụng đa lĩnh vực đạt trình độ của các ĐH được xếp hạng cao trong khu vực
Đông Nam Á; từng bước tiến đến ĐH định hướng nghiên cứu.

Lớp Bồi dưỡng kỹ năng cho cán bộ lãnh đạo, quản lý của Trường 

Hơn 150 cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp tham gia 

Trần Trọng Đạo - Người duyệt: Vũ Xuân Quỳ
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Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn

 Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp cho khóa 53 hệ đại học và khóa 54 hệ cao đẳng

 Giao lưu với ban nhạc rock Antigone Rising (Mỹ)

 Tập huấn kỹ thuật nuôi một số loài thủy sản kinh tế và các hoạt động khai thác thủy sản nội địa/hồ chứa

 Thanh toán ra trường tại Thư viện, quý III năm 2015

 Trường Đại học Nha Trang tổ chức thành công kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2015
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