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Cán bộ & giảng viên

Sinh viên

Cựu sinh viên

Tham quan Trường

  
THÔNG BÁO

 Thông báo tổ chức Hội thảo do

Đại sứ quán Hoa Kỳ tài trợ

 Thông báo quyết toán thuế

TNCN 2014

 Thông báo tuyển kế toán dự án

 Thông báo lịch xét chức danh

Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2015

 Thông báo tuyển chọn sinh viên

dự thi Tin học văn phòng thế giới
2015

 

  
Tin tức sự kiện

Xác định NCKH và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực thủy sản là thế mạnh của Viện, sự thành công của

hoạt động này sẽ góp phần đẩy mạnh sản xuất và gia tăng năng xuất, hiệu quả lao động không chỉ của ngành

thủy sản mà cả các ngành nghề liên quan. Vì vậy, trong những năm qua, Chi bộ đã lãnh đạo Viện đẩy mạnh

hoạt động KHCN gắn liền với chuyển giao công nghệ và công tác đào tạo cán bộ có trình độ cao. Nhiều kết quả

nghiên cứu có ý nghĩa không chỉ về mặt lý thuyết mà đã đi vào thực tiễn cuộc sống, góp phần nâng cao hiệu quả

kinh tế cho các địa phương, doanh nghiệp, người dân và chất lượng đào tạo của Nhà trường.

Buổi sinh hoạt học thuật của Chị Bộ Viện NTTS (Tháng 5/2014)
Tư duy mới trong hoạt động KHCN gắn với doanh nghiệp, địa phương được Chi ủy quan tâm chỉ đạo và

toàn thể đảng viên, cán bộ của Viện hưởng ứng, thực hiện có hiệu quả. Viện NTTS đã tham gia tích cực với Sở

KHCN, Sở NN&PTNT tỉnh Khánh Hòa và các tỉnh Ninh Thuận, Phú Yên, Bình Định, Đắk Lắk, Đắk Nông, Bình

Thuận… triển khai nhiều chương trình nghiên cứu trong các lĩnh vực khác nhau theo yêu cầu của các địa

phương và đã mang lại kết quả tốt. Phần lớn các công trình nghiên cứu đã được áp dụng vào thực tiễn, góp

phần khẳng định uy tín và thương hiệu của Nhà trường, tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho nhân dân các

địa phương. Một số sản phẩm KHCN tiếp tục được xã hội thừa nhận như sinh sản nhân tạo và nuôi thương

phẩm cá chim vây vàng, cá chẽm, cá bớp...

Hoạt động NCKH tại trại NTTS Cam Ranh

Chi bộ Viện Nuôi trồng thủy sản lãnh đạo công tác nghiên cứu khoa học và chuyển
giao công nghệ 

Hướng tới Đại hội Đảng bộ Trường Đại học Nha Trang lần thứ XX, nhiệm kỳ 2015 -
2020. 
Trần Thị Hà Trang - Người duyệt: Vũ Xuân Quỳ
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Trong giai đoạn 2012 - 2015, Viện đã và đang thực hiện 30 đề tài, dự án các cấp. Trong đó, nhiều đề tài có

sự tham gia tích cực, hiệu quả của sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh. Hàng năm, cán bộ của Viện

có từ 50 - 60 bài báo khoa học đăng trên các tạp chí khoa học uy tín trong nước và quốc tế. Trong những năm

tới, Viện tiếp tục tập trung mọi nguồn lực để đẩy mạnh NCKH, chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực NTTS cho

các địa phương, doanh nghiệp và nhân dân, qua đó góp phần nâng cao vị thế của Nhà trường và thúc đẩy sự

nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Viện Nuôi trồng Thủy sản

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn

 Gặp mặt cán bộ đã nghỉ hưu của Trường nhân dịp Xuân Ất Mùi 2015

 Tuyên dương, khen thưởng con CBVC-NLĐ trúng tuyển đại học, sau đại học năm 2014

 Trao quà Tết cho người dân đảo Điệp Sơn

 Trao quà tết cho bà con xã Giang Ly, huyện Khánh Vĩnh

 Phát động cuộc thi Vô địch Tin học Văn phòng Thế giới MOSWC 2015
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