
Nha Trang University http://www.ntu.edu.vn/default.aspx?cmd=newspub&cmdid=newspub-detail&idnew=1795

1 of 3 4/2/2008 9:44 AM

 English  Trang chủ Hỗ trợ Diễn ñàn Liên hệ

Chuyên mụcChuyên mục  Tìm kiếm

Trường ðại học Nha Trang và Tổng Công ty Công nghiệp tàu thủy Nha
Trang ký thỏa thuận hợp tác
Phạm Ngọc Bích - Phòng Khoa học Công nghệ - Hợp tác quốc tế - 11/03/08-03:24:12

Ngày 07 tháng 3 năm 2008, ñã diễn ra lễ ký thỏa thuận hợp tác giữa Trường ðại
học Nha Trang và Tổng Công ty Công nghiệp tàu thủy Nha Trang. 

     Thực hiện chỉ ñạo của Chính
phủ, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và ðào
tạo về tăng cường mối quan hệ
giữa cơ sở giáo dục với các doanh
nghiệp, gắn kết chặt chẽ hơn nữa
hoạt ñộng ñào tạo, nghiên cứu
khoa học của các trường ñại học
với thực tiễn sản xuất. Ngày 07
tháng 3 năm 2008, tại Nha Trang
ñã diễn ra lễ ký thỏa thuận hợp tác
giữa Trường ðại học Nha Trang và
Tổng Công ty Công nghiệp tàu thủy
Nha Trang.

     Nội dung của bản thỏa thuận
hợp tác bao trùm các lĩnh vực về ñào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công
nghệ và thông tin quảng bá nhằm:

     1. Khai thác tiềm năng về cơ sở vật chất, con người, kinh nghiệm của hai bên phục
vụ phát triển nguồn nhân lực, công tác ñào tạo và nghiên cứu khoa học.

     2. Nâng cao trình ñộ chuyên môn nghiệp vụ, trình ñộ giảng dạy và nghiên cứu
khoa học của cả hai bên, hướng nghiệp cho sinh viên.

     3. Phát triển công tác nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao công nghệ, tổ chức
sản xuất kinh doanh phục vụ cho sự phát triển của Doanh nghiệp và Nhà trường.

Tìm kiếm   Thủ tướng Chính phủ yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức phải sử dụng có hiệu quả thời giờ làm việc. 
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Liên kết nhanh...   Liên kết nhanh...   

     4. Tăng cường thông tin quảng bá hình ảnh của các bên phục vụ sự phát triển lâu
dài, ổn ñịnh và bền vững .

     Tại buổi lễ, 02 hợp ñồng cụ thể triển khai bản thỏa thuận hợp tác cũng ñược ký kết
giữa hai bên. Qua ñó, Trường ðại học Nha Trang sẽ ñào tạo học viên, tham gia thử
tàu theo yêu cầu của Tổng Công ty Công nghiệp tàu thủy Nha Trang.

     Việc ký kết bản thỏa thuận hợp tác giữa Trường ðại học Nha Trang và Tổng Công
ty Công nghiệp tàu thủy Nha Trang không chỉ có ý nghĩa lớn cho Trường và Tổng
Công ty nói riêng, mà còn cho ngành ngành công nghiệp tàu thủy khu vực Nam Trung
Bộ nói chung.

Các tin khác

  Hội sinh viên Trường ðại học Nha Trang phối hợp với Hội Chữ thập ñỏ tỉnh Khanh Hòa tổ chức Hiến máu
nhân ñạo - Một cử chỉ cao ñẹp của sinh viên
  Trường ðại học Nha Trang ñăng cai hội nghị của Tổ chức Kinh tế và Thương mại thủy sản thế giới (IIFET)

vào tháng 7/2008
  BỘ GIÁO DỤC VÀ ðÀO TẠO - CÔNG ðOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TẬP HUẤN LUẬT BÌNH

ðẲNG GIỚI VÀ CÔNG TÁC NỮ CÔNG
  Trường ðại học Nha Trang tặng quà tết Mậu Tý cho ñồng bào dân tộc xã Giang Ly, huyện Khánh Vĩnh
  Khen thưởng sinh viên tốt nghiệp loại giỏi khóa học 2003-2008

» Quản trị tài nguyên

» Sinh viên ñăng nhập
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