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Cán bộ & giảng viên

Sinh viên

Cựu sinh viên

Tham quan Trường

  
THÔNG BÁO

 Thông báo chào cờ tháng

11/2014

 Thông báo cắt điện ngày

22/10/2014

 Thông báo đề xuất nhiệm vụ

KHCN đón đầu năm 2016

 Thông báo: Lễ khai giảng và Lễ

tốt nghiệp đào tạo Sau Đại học
Đợt II năm 2014

 Chương trình hành động Tăng

cường công tác dân vận

 

  
Tin tức sự kiện

Chiều ngày 02/11/2014, Bộ môn Công nghệ Chế biến thủy sản đã tổ chức Lễ ra mắt Câu lạc bộ Công nghệ
Chế biến thủy sản (APPTEC). Gần 200 sinh viên ngành Chế biến thủy sản tham dự.

Theo điều lệ hoạt động, mỗi quý CLB sẽ sinh hoạt một lần để trao đổi các kiến thức liên quan đến công
nghệ chế biến thủy sản; mời các giảng viên, nhà nghiên cứu, nhà khoa học, nhà sản xuất đến giao lưu, trao đổi
nhằm bổ trợ kỹ năng học tập, làm việc cho sinh viên và thảo luận các vấn đề liên quan; tổ chức sinh hoạt ngoại
khóa như: tham quan cơ sở chế biến thủy sản, cảng cá, siêu thị; tổ chức các cuộc thi để góp phần nâng cao
hiểu biết về công nghệ chế biến thủy sản và kỹ năng sống...

PGS.TS Trang Sĩ Trung - Phó Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu tại buổi lễ

Ra mắt Câu lạc bộ Công nghệ Chế biến thủy sản (APPTEC) 
Gần 200 sinh viên ngành Chế biến thủy sản tham dự buổi lễ ra mắt câu lạc bộ. 
Trần Thị Hà Trang - Người duyệt: Vũ Xuân Quỳ
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Ban chủ nhiệm CLB ra mắt

Trong buổi ra mắt CLB, TS. Nguyễn Anh Tuấn đã giới thiệu vai trò của ngành Chế biến thủy sản trong sự
nghiệp phát triển kinh tế xã hội Việt Nam. Sinh viên được giao lưu, trả lời các câu hỏi về ngành Chế biến thủy
sản do Ban chủ nhiệm CLB đặt ra.

       Thời gian tới, CLB sẽ tổ chức cuộc thi "Ẩm thực sinh viên" lần thứ nhất nhằm giúp sinh viên phát huy tính
sáng tạo trong vận dụng kiến thức chuyên môn vào thực tế.

Toàn cảnh buổi lễ ra mắt

CLB Công nghệ Chế biến thủy sản là nơi gặp gỡ, giao lưu học hỏi, trao đổi kiến thức, chia sẻ kinh nghiệm
trong lĩnh vực chế biến thủy sản, giúp trau dồi kỹ năng sống và làm việc trong môi trường hội nhập hiện nay.
Tham gia CLB cũng là cơ hội để các thành viên mở rộng quan hệ hợp tác, giao lưu với các doanh nghiệp, đơn vị
liên quan đến chế biến thủy sản trong và ngoài nước, quảng bá, giới thiệu về ngành đào tạo Công nghệ Chế
biến thủy sản của Trường Đại học Nha Trang.

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn

 Lễ tốt nghiệp và khai giảng đào tạo sau đại học đợt 2 năm 2014

 Ngày hội Công nghệ Thông tin - ITDay 2014

 Hoàn thành cuốn "Lịch sử Trường Đại học Nha Trang, 1959 - 2014"

 Hội nghị triển khai Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020

 Đoàn Thanh niên Trường trao 120 triệu đồng học bổng cho đoàn viên - sinh viên

http://ntu.edu.vn/vi-vn/tintuc.aspx?macd=662&matin=5625&lang=0
http://ntu.edu.vn/vi-vn/tintuc.aspx?macd=662&matin=5594&lang=0
http://ntu.edu.vn/vi-vn/tintuc.aspx?macd=662&matin=5580&lang=0
http://ntu.edu.vn/vi-vn/tintuc.aspx?macd=662&matin=5573&lang=0
http://ntu.edu.vn/vi-vn/tintuc.aspx?macd=662&matin=5556&lang=0

