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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 tham gia cuộc thi

"Thần nông đất Việt".

 Thông báo cắt điện ngày

30/5/2015

 Thông báo thi tuyển viên chức

 Thông báo cắt điện ngày

25/5/2015

 Thông báo: Về việc mở cửa

giảng đường để phục vụ sinh viên
tự học và nghiên cứu

 

  
Tin tức sự kiện

Tại diễn đàn (tổ chức ngày 24/5), PGS.TS Nguyễn Anh Tuấn cùng nhóm báo cáo viên Công ty TNHH Hải
Vương và các thầy cô giáo, sinh viên Khoa Công nghệ Thực phẩm đã trao đổi, cập nhật kiến thức về các yếu tố
ảnh hưởng đến chất lượng cá ngừ qua các công đoạn như: đánh bắt trên biển; xử lý, bảo quản cá trên tàu; các
biện pháp kiểm soát và đảm bảo chất lượng mặt hàng cá ngừ tại nhà máy chế biến.

Bằng sự kết nối chăṭ chẽ của các chủ đề báo cáo, diễn đàn đã cung cấp cho người tham dự kiến thức bổ
ích về công tác đảm bảo chất lượng thực phẩm theo chuỗi cung ứng từ khâu đánh bắt đến thành phẩm cuối
cùng.

Nguyễn Thị Vân

Các tin mới hơn

 Xây dựng và phát triển Đảng bộ Trường Thủy sản thời kỳ 1966 - 1975

Các tin cũ hơn

 Lịch sử Ngày Môi trường Thế giới 05/6

 Công bố các quyết định bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Nha Trang

 Vui Tết Thiếu nhi 1/6

 Ngày hội khởi nghiệp, tuyển dụng cùng Intel Việt Nam tại Trường

 Xây dựng và phát triển Liên chi bộ Khoa Thủy sản (thời kỳ 1959 - 1966)

Diễn đàn về An toàn thực phẩm lần thứ tư 

Diễn đàn do Bộ môn Đảm bảo CL&ATTP phối hợp với Bô ̣môn Công nghệ CBTS
(Khoa CNTP) tổ chức 

Trần Trọng Đạo - Người duyệt: Vũ Xuân Quỳ
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