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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 về việc nghỉ lễ 30/4

và 01/5

 Thông báo: Tổ chức cuộc thi

“Viết về mái Trường Đại học Nha
Trang thân yêu” nhân kỷ niệm 55
năm Ngày truyền thống Nhà
trường

 Thông báo cắt điện ngày

23/4/2014

 Về việc nộp thuế thu nhập cá

nhân

 Thông báo chương trình giới

thiệu học bổng Đức 2014

 

  
Tin tức sự kiện

Trong khuôn khổ hoạt động thường kỳ của Chương trình mạng lưới hợp tác đào tạo dựa trên nghiên cứu
khoa học về sinh học thực phẩm ở Việt Nam (VLIR - Network - Vietnam) do Tổ chức VLIR (Vương quốc Bỉ) tài
trợ, từ ngày 16/4 đến 18/4/2014, tại Trường Đại học Nha Trang, Hợp phần Công nghệ Thực phẩm (Hợp phần 2)
đã tổ chức buổi tổng kết hoạt động của hợp phần trong năm 2013 và thống nhất triển khai kế hoạch năm 2014.
Tham dự hội thảo có Cố vấn trưởng hợp phần, GS. Marc Henrickx (Đại học Katholic Lauven, Vương quốc Bỉ),
đại diện hợp phần công nghệ thực phẩm của Đại học Cần Thơ, Đại học Nông nghiệp Hà Nội, Đại học Huế, Đại
học Nha Trang và đại biểu đến từ Đại học Công nghệ Sài Gòn, Đại học Quốc tế TP. Hồ Chí Minh, Sở Khoa học
& Công nghệ Tiền Giang.

PGS.TS. Lý Nguyễn Bình (Đại học Cần Thơ), phụ trách Hợp phần 2 của Dự án, 

trình bày báo cáo tổng quát nội dung dự án

Tại hội thảo, các thành viên đã báo cáo kết quả đạt được trong quá trình triển khai các hoạt động của dự
án như: trao đổi học viên cao học và nghiên cứu sinh, các khóa đào tạo chuyên môn và ngoại ngữ ngắn hạn
cho giảng viên... đồng thời, thảo luận về hoạt động của Hợp phần trong các năm tiếp theo, trong đó, đặc biệt
chú trọng xây dựng chương trình đào tạo thạc sĩ quốc tế. Đại biểu tham dự hội thảo cũng chia sẻ, trao đổi kinh
nghiệm đào tạo thạc sĩ quốc tế từ các trường.

Hội thảo Hợp phần Công nghệ Thực phẩm thuộc Dự án VLIR - Network - Vietnam 

Hợp phần Công nghệ Thực phẩm đã tổng kết hoạt động trong năm 2013 và thống
nhất triển khai kế hoạch năm 2014. 
Trần Thị Hà Trang - Người duyệt: Trương Mai Hương
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GS. Marc Hendrickx của Đại học KU Leuven ( Vương quốc Bỉ) - Cố vấn Trưởng của Dự án

Trong năm thứ nhất của Dự án, Hợp phần 2, Đại học Nha Trang đã cử 2 tiến sĩ đi bồi dưỡng chuyên môn 3
tuần tại Bỉ; 1 tiến sĩ đi bồi dưỡng tiếng Anh với kết quả thi IELTS đạt 6,5 điểm; 1 PGS, 1 tiến sĩ tham gia hội thảo
quốc tế tại Singapore; 1 tiến sĩ tham gia hội thảo quốc tế tại Đại học Nông nghiệp Hà Nội; 1 NCS đi trao đổi
nghiên cứu tại Đại học Nông nghiệp Hà Nội; 2 NCS, 2 học viên cao học tham gia các khóa học cho NCS và thạc
sĩ do Dự án tổ chức. Trong năm 2014, Trường sẽ cử 1 học viên cao học đi trao đổi nghiên cứu tại Đại học Cần
Thơ.

Hội thảo đã kết thúc thành công tốt đẹp và hứa hẹn nhiều thay đổi tích cực trong các giai đoạn tiếp theo
của Hợp phần 2 thuộc Dự án VLIR - Network - Vietnam.

Chương trình VLIR - Network - Vietnam là chương trình được khởi động dưới sự hợp tác của các viện,
trường đại học Việt Nam (Đại học Cần Thơ, Đại học Nông nghiệp Hà Nội, Đại học Huế, Đại học Nha Trang, Viện
Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản II) và Vương quốc Bỉ (Đại học Ghent, Đại học Katholic Leuven) trong lĩnh vực
đào tạo, NCKH, chuyển giao công nghệ về công nghệ thực phẩm và nuôi trồng thủy sản.

Mai Thị Tuyết Nga

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn

 Tăng cường quan hệ hợp tác giữa Trường Đại học Nha Trang và Trường Đại học Liên hợp quốc Iceland

 Hợp tác với Công ty TNHH Tongwei Việt Nam

 Khai giảng khóa đào tạo "Văn hóa và Du lịch Việt Nam" cho sinh viên Thái Lan

 30 sinh viên Đại học Udon Thani Rajabhat (Thái Lan) đến học tập tại Trường Đại học Nha Trang

 Giới thiệu chương trình học bổng Đài Loan
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