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 English  Trang chủ Hỗ trợ Diễn ñàn Liên hệ
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Khoa Công nghệ thông tin ký bản Ghi nhớ hợp tác với Công ty IBM Việt Nam
Lê Hoài Nam - Khoa lý luận Mác-Lênin - 17/09/08-10:47:04

Tin Bùi ðức Dương-ảnh: Nguyễn Văn Thành

 

 
 
Ngày 12/09/2008, tại Trường ðại học Nha Trang, ông Nguyễn ðình Thuân, Trưởng khoa
Khoa CNTT và ông Nguyễn Khiêm, giám ñốc chương trình Hỗ trợ giáo dục ñại học của
Công ty IBM Việt Nam ñã tiến hành ký kết Bản ghi nhớ hợp tác giữa hai ñơn vị. PGS-TS
Nguyễn Văn Ba, Phó Hiệu trưởng Nhà trường, lãnh ñạo các ñơn vị và CB,SV Khoa CNTT
có mặt chứng kiến lễ ký.

bản ghi nhớ gồm những nội dung chính:

-   Công ty IBM tiếp tục hỗ trợ các giảng viên và sinh viên Khoa Công nghệ thông
tin tham gia các buổi hội thảo chuyên ñề về các công nghệ mới của IBM.

-   Khoa Công nghệ thông tin sẽ khuyến khích sinh viên trong khoa sử dụng một số công cụ của IBM cung
cấp ñể phát triển các ứng dụng trên Web. IBM sẽ hỗ trợ bản quyền một số phần mềm như Rational,
WebSphere…dành cho giảng dạy và nghiên cứu.

-   Khoa Công nghệ thông tin sẽ ñộng viên SV tham gia các kỳ thi lấy chứng chỉ của IBM, Công ty IBM sẽ
hỗ trợ một phần hoặc toàn bộ lệ phí thi lấy các chứng chỉ này.

Cũng tại lễ ký, ông Nguyễn Khiêm ñã giới thiệu về chương trình Academic; DB2 on Campus của IBM bao
gồm các loại chứng chỉ Certification (Test 730), các loại các loại Diploma, các cuộc thi tin học trong khu vực
ASEAN và Công nghệ Web 2.0 với DB2 và XML.

Nhân buổi lễ , PGS.TS Nguyễn Văn Ba và ông Nguyễn Khiêm ñã trao chứng chỉ và quà lưu niệm cho 6
SV của Khoa CNTT.

Tìm kiếm   Nhìn lại ðào tạo ðại học, cao ñẳng giai ñoạn 1998-2008: Thêm trường, không thêm chất lượng

Tin tức

» Giới thiệu

» Tin tức và sự kiện

» Thông báo

» Thông báo ñào tạo

Website

» Thư viện ðiện Tử

» Email - ntu.edu.vn

» Khoa học công nghệ

» IIFET 2008

» FAIR'2007

» NOMA - FAME

» Dự án norad

ðơn vị trường

» Tổ chức trường

» Khoa

» Phòng ban

» Trung tâm và viện NC

» Ký túc xá

» Trung tâm hổ trợ SV

Các phân hiệu khác

» ðại học Kiên Giang

ðăng nhập

» Thông tin nội bộ
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Liên kết nhanh...   Liên kết nhanh...   

 

Phát biểu của ông Nguyễn Khiêm, giám ñốc chương
trình Hỗ trợ giáo dục ñại học của Công ty IBM Việt

Nam
Ông Nguyễn ðình Thuân, Trưởng khoa Khoa CNTT

  

  

 

Các tin khác

  Trường ðại học Nha Trang ñăng cai hội nghị Quang học quang phổ toàn quốc lần thứ V & Hội thảo Quốc tế về Quang tử
và Ứng dụng
  Thông báo nhập học ðại học liên thông từ Cao ñẳng ngành Kế toán, Công nghệ kỹ thuật nhiệt-lạnh
  Trường ðại học Nha Trang tổ chức ñón tiếp sinh viên khóa 50
  Thành lập Trung tâm thực hành máy tính trực thuộc Khoa Công nghệ Thông tin
  25 ðoàn viên thanh niên của trường ðại học Nha Trang “ Tiếp sức ñến trường” 

» Quản trị tài nguyên

» Sinh viên ñăng nhập
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