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THÔNG BÁO

 Thông báo cắt điện ngày

11/11/2014

 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

 

  
Tin tức sự kiện

Từ 19- 24/10/2014, TS. Nguyễn Văn Khẩn dẫn đầu đoàn cán bộ Khoa Cơ khí đã tới thăm Trường Trung
cấp Kinh tế Kỹ thuật Cà Mau và các nhà máy chế biến thủy sản xuất khẩu quy mô lớn ở miền Tây Nam bộ bao
gồm: Công ty Nam Việt (Long Xuyên) chuyên chế biến xuất khẩu cá basa, cá tra; Công ty TNHH Huy Nam (Kiên
Giang) chuyên chế biến bạch tuộc, mực xuất khẩu; Công ty Minh Khuê, Tập đoàn Minh Phú Cà Mau và Minh
Phú Hậu Giang chuyên chế biến tôm xuất khẩu.

Làm việc với Công ty Minh Phú Cà Mau

Trong các buổi làm việc với doanh nghiệp, Khoa Cơ khí đã đề xuất vấn đề cơ khí hóa và tự động hóa nhiều
khâu trong quy trình chế biến cá basa, mực đông lạnh và tôm đông lạnh xuất khẩu; ký kết biên bản ghi nhớ về
hợp tác nghiên cứu phục vụ sản xuất. Làm việc với lãnh đạo của Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Cà Mau,
hai bên đã thỏa thuận một số vấn đề về liên kết đào tạo, xây dựng chương trình đào tạo vì sự phát triển của hai
bên và góp phần phát triển nguồn nhân lực cho tỉnh Cà Mau.

      Nội dung hợp tác về nghiên cứu khoa học và đào tạo giữa Khoa Cơ khí với các doanh nghiệp chế biến thủy
sản, cơ sở đào tạo được triển khai từ tháng 12/2014.

Hợp tác giữa Khoa Cơ khí với các DN thủy sản và cơ sở đào tạo tại miền Tây Nam bộ 

Các nội dung hợp tác được triển khai từ tháng 12/2014 

Trần Thị Hà Trang - Người duyệt: Vũ Xuân Quỳ
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Làm việc với lãnh đạo Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Cà Mau
Khoa Cơ khí

Các tin mới hơn

 Đoàn viên, thanh niên Đại học Nha Trang với công tác tình nguyện

Các tin cũ hơn

 Ra mắt Câu lạc bộ Công nghệ Chế biến thủy sản (APPTEC)

 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
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