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Sinh viên

Cựu sinh viên

Tham quan Trường

  
THÔNG BÁO

 THÔNG BÁO TUYỂN CHỌN CÁ

NHÂN CHỦ TRÌ THỰC HIỆN ĐỀ
TÀI KHCN CẤP BỘ NĂM 2016

 THÔNG BÁO VỀ BUỔI TRAO

ĐỔI KINH NGHIỆM ĐỀ XUẤT,
XÂY DỰNG HỒ SƠ ĐỀ TÀI
NGHIÊN CỨU CƠ BẢN - QUỸ
NAFOSTED

 HỘI NGHỊ PHỔ BIẾN, QUÁN

TRIỆT NGHỊ QUYẾT TRUNG
ƯƠNG 10, KHÓA XI

 Thông báo về việc nghỉ Lễ Giỗ

Tổ HV, Lễ 30/4 và 01/5

 Tổ chức Seminar chuyên môn:

Ứng dụng các phương pháp
phân tích nhiệt trong thực phẩm
và vật liệu

 

  
Tin tức sự kiện

82 tân tiến sĩ, thạc sĩ đã tham dự lễ tốt nghiệp và nhận bằng vào ngày 26/5. Phát biểu tại buổi lễ, Hiệu trưởng
Trang Sĩ Trung chúc mừng và đánh giá cao những cố gắng của các tân tiến sĩ, thạc sĩ trong quá trình học tập tại
Trường Đại học Nha Trang, đồng thời bày tỏ mong muốn các tân tiến sĩ, thạc sĩ luôn đồng hành cùng Nhà
trường trong mọi hoạt động và tiếp tục trở lại học tập các chương trình đào tạo cao hơn.

Hiệu trưởng trao bằng cho tân tiến sĩ

Các tân tiến sĩ, thạc sĩ

Trước đó, ngày 25/4, Nhà trường đã tổ chức lễ tốt nghiệp và trao bằng cho 143 tân cử nhân chuyên ngành
Kế toán, Quản trị kinh doanh.

Trao bằng tốt nghiệp cho 225 tân tiến sĩ, thạc sĩ, cử nhân 

Lễ tốt nghiệp và trao bằng (đợt 1 năm 2015) được Nhà trường tổ chức vào ngày 25,
26/4/2015 

Trần Trọng Đạo - Người duyệt: Vũ Xuân Quỳ
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Phó Hiệu trưởng Phan Thanh Liêm tặng hoa, giấy khen cho tân cử nhân

Qua hơn 55 năm xây dựng, đến nay Trường Đại học Nha Trang đã phát triển thành đại học đa ngành (với 29
chuyên ngành đào tạo trình độ đại học, 12 chuyên ngành thạc sĩ, 5 chuyên ngành tiến sĩ), bước đầu hoàn thành
sứ mạng đào tạo nhân lực trình độ cao; nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và cung cấp dịch vụ
chuyên môn đa lĩnh vực, trong đó lĩnh vực thủy sản là thế mạnh, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Từ
khi thành lập đến nay, Nhà trường đã đào tạo cho đất nước nguồn nhân lực chất lượng cao với gần 2.000 thạc
sĩ và tiến sĩ, gần 50.000 cử nhân và kỹ sư.

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn

 Khai giảng lớp cao học quốc tế về Quản lý hệ sinh thái biển và biến đổi khí hậu

 Thông báo lịch phát sóng giới thiệu về trường trên VTV Phú Yên

 THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐH, CĐ NĂM 2015

 Tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sỹ ngành Kinh tế phát triển

 CÔNG BỐ PHƯƠNG ÁN TUYỂN SINH NĂM 2015
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