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

Cán bộ & giảng viên

Sinh viên

Cựu sinh viên

Tham quan Trường

  
THÔNG BÁO

 Thông báo về việc nghỉ lễ 30/4

và 01/5

 Thông báo: Tổ chức cuộc thi

“Viết về mái Trường Đại học Nha
Trang thân yêu” nhân kỷ niệm 55
năm Ngày truyền thống Nhà
trường

 Thông báo cắt điện ngày

23/4/2014

 Về việc nộp thuế thu nhập cá

nhân

 Thông báo chương trình giới

thiệu học bổng Đức 2014

 

  
Tin tức sự kiện

Hội nghị (tổ chức ngày 28/3/2014) đã nghe và thảo luận 5 báo cáo về: Thực trạng và các giải pháp nâng
cao chất lượng công tác thực tập xa trường cho sinh viên ngành công nghệ thực phẩm; Cải tiến công tác hướng
dẫn thực hành nhằm nâng cao chất lượng đào tạo; Những rào cản trong hoạt động đổi mới phương pháp giảng
dạy theo học chế tín chỉ đối với các học phần hóa cơ bản; Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả áp dụng
phép thử cảm quan của sinh viên làm đồ án tốt nghiệp; Đề xuất phương pháp giảng dạy để rèn luyện khả năng
sáng tạo của sinh viên nhằm nâng cao hiệu quả học tập học phần “phát triển sản phẩm”. Các tham luận đã
đánh giá khách quan, toàn diện thực trạng công tác hướng dẫn thực tập xa trường, thực hành tại phòng thí
nghiệm và giảng dạy các học phần hóa học cơ bản, từ đó đề ra giải pháp góp phần nâng cao chất lượng đào
tạo của Khoa. Đồng thời, Hội nghị lắng nghe những chia sẻ từ các em sinh viên về công tác dạy và học.

 Tại Hội nghị, GS. Toshiaki Ohshima, Trưởng bộ môn Công nghệ Thực phẩm, Đại học Khoa học và Công
nghệ Hải dương Tokyo, người có nhiều đóng góp cho hoạt động đào tạo giảng viên của Nhà trường, giới thiệu
về chương trình đào tạo tại Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hải dương Tokyo, chia sẻ kinh nghiệm về
việc đề xuất định hướng nghiên cứu và triển khai các dự án quốc tế.

Hội nghị “Đổi mới phương pháp giảng dạy theo học chế tín chỉ” của Khoa Công nghệ
Thực phẩm 

Các tham luận đã đánh giá khách quan, toàn diện thực trạng công tác hướng dẫn
thực tập xa trường, thực hành tại phòng thí nghiệm và giảng dạy các học phần hóa
học cơ bản, từ đó đề ra giải pháp góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của Khoa. 
Trần Thị Hà Trang - Người duyệt: Trương Mai Hương
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GS. Toshiaki Ohshima giới thiệu về chương trình đào tạo tại 
Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hải dương Tokyo

  
Hội nghị được tổ chức nhằm đẩy mạnh hoạt động đổi mới phương pháp giảng dạy đáp ứng yêu cầu đào tạo

theo học chế tín chỉ, đồng thời tạo môi trường để giảng viên của Khoa trao đổi kinh nghiệm trong hoạt động
giảng dạy và nghiên cứu khoa học; sinh viên được chia sẻ tâm tư nguyện vọng, phương pháp học tập tốt.

Nguyễn Thế Hân, Thái Văn Đức

Các tin mới hơn

 Cảm xúc Điện Biên

 Khoa Điện - Điện tử tham dự hội thảo về chuyển giao “Công nghệ năng lượng mặt trời”

Các tin cũ hơn

 Vui Tết cổ truyền Thái Lan, Lào tại Trường Đại học Nha Trang

 Giao lưu văn hóa Việt Nam - Thái Lan

 Dạ hội Thanh niên 2014 Đoàn khoa Công nghệ thực phẩm

 Sinh viên Trường Đại học Nha Trang tham dự ngày hội hướng nghiệp của các tập đoàn khách sạn quốc tế

 Các hoạt động chào mừng 83 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
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