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Cán bộ & giảng viên

Sinh viên

Cựu sinh viên

Tham quan Trường

  
THÔNG BÁO

 Thông báo kết quả tổ chức 2

buổi mít tinh phản đối Trung Quốc

 Tuyển chọn cử đi đào tạo ngành

Điện - Điện tử

 Thông báo cắt điện ngày 21/5

 Thông báo về các trang mạng xã

hội sử dụng tên Trường Đại học
Nha Trang

 THÔNG BÁO TUYỂN CHỌN ĐỀ

TÀI KHCN CẤP BỘ NĂM 2015

 

  
Tin tức sự kiện

Nhân Ngày Khoa học & Công nghệ Việt Nam đầu tiên (18/5/2014), ngày 16/5, Nhà trường đã tổ chức buổi

tọa đàm với chủ đề: “Thúc đẩy hoạt động khoa học công nghệ và đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đầu đàn, đầu

ngành”.

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm cũng như đề xuất giải pháp nhằm thúc đẩy

hoạt động KHCN và đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đầu đàn, đầu ngành của Nhà trường thời gian tới.

Buổi toạ đàm đã thể hiện quan điểm, chủ trương nhất quán cũng như sự quan tâm của lãnh đạo Nhà

trường về hoạt động và chiến lược phát triển KHCN, phát triển đội ngũ cán bộ khoa học, đặc biệt là cán bộ trẻ.

Tọa đàm "Thúc đẩy hoạt động KHCN và đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đầu đàn, đầu
ngành" 

Hơn 100 GS, PGS, tiến sĩ của Trường tham dự 

Trần Thị Hà Trang - Người duyệt: Vũ Xuân Quỳ
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trường về hoạt động và chiến lược phát triển KHCN, phát triển đội ngũ cán bộ khoa học, đặc biệt là cán bộ trẻ.

Chủ trương này đã được cụ thể hóa trong năm học 2013 - 2014, xác định đưa hoạt động KHCN lên ngang hàng

với hoạt động đào tạo.

Tin: Phòng Khoa học Công nghệ

Ảnh: Văn Hòa

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn

 Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18/5

 Tinh chế nấm Linh chi Ganoderma lucidum trồng trên rong giấy và bước đầu ứng dụng trong điều trị bệnh tiểu đường

 Nghiên cứu thiết kế, chế tạo mô hình ôtô hybrid 2 chỗ ngồi phục vụ đào tạo kỹ sư ngành Cơ điện tử và Kỹ thuật ôtô

 Lớp tập huấn Dinh dưỡng Nuôi trồng thủy sản

 Hội thảo quốc tế về Công nghệ vi nang
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