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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

Hội thảo với sự phối hợp tổ chức giữa Sở Khoa học & Công nghệ TP.HCM và Sở Khoa học & Công nghệ
Quảng Tây (Trung Quốc) ngày 18/4/2014 với sự có mặt của 64 đơn vị của các doanh nghiệp, viện nghiên cứu,
trường đại học của Việt Nam và 26 doanh nghiệp, viện nghiên cứu của tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc). TS.Trần
Tiến Phức và TS.Quách Đức Cường, khoa Điện - Điện tử, Trường Đại học Nha Trang tham dự.

Tại hội thảo, nhiều sản phẩm, thiết bị, công nghệ tiên tiến nhất liên quan tới điện mặt trời đã được giới thiệu
như: Pin năng lượng mặt trời hiệu suất cao, tấm mềm; Đèn đường tích hợp năng lượng mặt trời hiệu suất cao;
Hệ thống phát điện năng lượng mặt trời tách lưới và nối lưới; Nguồn sáng LED công suất lớn, tiết kiệm năng
lượng; Quản lý hệ thống chiếu sáng công cộng bằng LED dùng năng lượng mặt trời của thành phố thông minh...

Tại hội thảo, Khoa Điện - Điện tử, Trường Đại học Nha Trang đã ký kết thỏa thuận hợp tác với Viện Khoa
học Quảng Tây (Trung Quốc), theo đó, hai bên sẽ triển khai hợp tác trong lĩnh vực đào tạo thạc sĩ; nghiên cứu
khoa học; thực tập sinh; nghiên cứu ứng dụng và quản lý hệ thống điện Mặt trời, nguồn sáng LED hiệu suất cao.

Khoa Điện - Điện tử

Các tin mới hơn

 Cảm xúc Điện Biên

Các tin cũ hơn

 Hội nghị “Đổi mới phương pháp giảng dạy theo học chế tín chỉ” của Khoa Công nghệ Thực phẩm

 Vui Tết cổ truyền Thái Lan, Lào tại Trường Đại học Nha Trang

 Giao lưu văn hóa Việt Nam - Thái Lan

 Dạ hội Thanh niên 2014 Đoàn khoa Công nghệ thực phẩm

 Sinh viên Trường Đại học Nha Trang tham dự ngày hội hướng nghiệp của các tập đoàn khách sạn quốc tế

Khoa Điện - Điện tử tham dự hội thảo về chuyển giao “Công nghệ năng lượng mặt
trời” 

Ký kết thỏa thuận hợp tác với Viện khoa học Quảng Tây (Trung Quốc) về đào tạo thạc
sĩ; nghiên cứu khoa học; thực tập sinh; nghiên cứu ứng dụng và quản lý hệ thống
điện mặt trời, nguồn sáng LED hiệu suất cao. 
Trần Thị Hà Trang - Người duyệt: Vũ Xuân Quỳ
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