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THÔNG BÁO

 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

 Thông báo cắt điện ngày

08/10/2014

 

  
Tin tức sự kiện

Sáng ngày 28/10/2014, tại Hội trường số 3, Trường Đại học Nha Trang phối hợp với Công ty cổ phần Ô tô
Trường Hải tổ chức chương trình "THACO - Khơi nguồn khởi nghiệp". Bà Nguyễn Thiện Mỹ - Giám đốc Chi
nhánh khu vực Nam Bộ của THACO, Phó Hiệu trưởng Trường ĐHNT Trang Sĩ Trung và  gần 1.000 giảng viên,
sinh viên Khoa Kinh tế, Khoa Kỹ thuật Giao thông đã tham dự chương trình.

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

TS. Lê Kim Long - Phó trưởng khoa Kinh tế
giới thiệu về Khoa Kinh tế và Bộ môn Quản trị Kinh doanh

Ký kết hợp tác với Công ty cổ phần Ô tô Trường Hải (THACO) 
Hợp tác trong lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng, chuyển giao công nghệ và hỗ trợ thực
hành 

Trần Thị Hà Trang - Người duyệt: Vũ Xuân Quỳ
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TS. Lê Bá Khang - Trưởng Bộ môn Kỹ thuật Ô tô
giới thiệu về Khoa Kỹ thuật Giao thông và Bộ môn Kỹ thuật Ô tô

Trong chương trình, CTCP Ô tô Trường Hải và Trường Đại học Nha Trang đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp
tác trong lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng, chuyển giao công nghệ và hỗ trợ thực hành. Trường Đại học Nha Trang
sẽ giới thiệu sinh viên có học lực khá, giỏi, rèn luyện tốt để tạo nguồn tuyển dụng cho Công ty.

      Hợp tác giữa 2 bên sẽ góp phần nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, phát triển nghiên
cứu, ứng dụng và chuyển giao công nghệ, tăng cường thông tin và là cơ sở cho việc điều chỉnh, bổ sung nội
dung, chương trình giảng dạy bám sát thực tế phục vụ sự phát triển lâu dài, ổn định và bền vững của Công ty và
Nhà trường.

Trường Đại học Nha Trang ký kết hợp tác với CTCP Ô tô Trường Hải

Nhân dịp này, lãnh đạo các bộ phận của Chi nhánh Khu vực Nam bộ CTCP Ô tô Trường Hải đã giao lưu, tư
vấn định hướng nghề nghiệp, chia sẻ kinh nghiệm phỏng vấn, tuyển dụng, giải đáp thắc mắc cho sinh viên, đặc
biệt là sinh viên năm cuối. Công ty trao 10 suất học bổng (mỗi suất trị giá 2 triệu đồng) cho sinh viên khá, giỏi,
có hoàn cảnh khó khăn.



© Trường Đại Học Nha Trang

Địa chỉ: số 02 Nguyễn Đình Chiểu - Nha Trang - Khánh Hòa. ĐT: 0583 831 149

Website được thể hiện tốt nhất ở độ phân giải 1024 x 768 với trình duyệt FireFox, Google Chrome, Internet Explorer 7.0 trở lên.

CTCP Ô tô Trường Hải trao học bổng

CTCP Ô tô Trường Hải (THACO) tiền thân là Công ty TNHH Ô tô Trường Hải, được thành lập ngày
29/4/1997, hiện có 5 văn phòng quản trị đặt tại TP.HCM, Biên Hòa, Hà Nội, Đà Nẵng và Chu Lai. Ngoài lĩnh vực
hoạt động chính là sản xuất -lắp ráp - phân phối, cung ứng dịch vụ bảo trì, sửa chữa và phụ tùng ôtô: bao gồm
sản xuất và kinh doanh xe thương mại (xe tải và xe bus); Sản xuất và kinh doanh xe du lịch (Kia, Mazda,
Peugoet), THACO còn tham gia vào lĩnh vực đầu tư và xây dựng địa ốc với hệ thống phân phối gồm 70
showroom trải dài trên toàn quốc, cùng với siêu thị ôtô Cần Thơ, Trung tâm TMDV khách sạn Gò Dầu (Tây
Ninh), Trạm dừng chân Thaco Bình Phước…

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn

 Doanh nghiệp và sinh viên giao lưu về ứng dụng vật liệu nhẹ trong xây dựng

 Tập huấn quốc tế "Quản lý đàn cá bố mẹ và chọn giống trong nuôi trồng thủy sản"

 Ngày hội tư vấn hướng nghiệp và trao học bổng hỗ trợ cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn

 Diễn đàn: Thức ăn Thủy sản khu vực lần thứ 6 (RAF6) tại Đại học Nha Trang

 Trường Đại học Nevada (Hoa Kỳ) đến thăm và làm việc với Trường Đại học Nha Trang
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