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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 cắt điện ngày

27/3/2014

 Thông báo tổ chức kế hoạch

đào tạo từ năm học 2014-2015

 Thông báo quyết toán thuế

TNCN 2013

 THÔNG BÁO KẾ HOẠCH KIỂM

TRA - HỖ TRỢ DẠY VÀ HỌC

 Thông báo kê khai cập nhật hồ

sơ cán bộ

 

  
Tin tức sự kiện

Lớp tập huấn do Viện Nuôi trồng Thủy sản (Trường Đại học Nha Trang) tổ chức trong khuôn khổ Dự án

Tôm hùm ACIAR (Hợp phần FIS/2006/141: "Improving feed sustainability for marine aquaculture in Vietnam and

Australia), từ 19 - 21/3/2014. 

        Giảng dạy là các nghiên cứu viên của Dự án gồm TS. Brett David (Nghiên cứu viên chính, Viện Nghiên cứu

Khí quyển và Biển CSIRO) và TS. David Morgan (Tư vấn Dinh dưỡng và thức ăn thủy sản).

Học viên đã nghiên cứu và thảo luận các chuyên đề về dinh dưỡng trong Nuôi trồng thủy sản, tham quan cơ

sở nghiên cứu dinh dưỡng và thức ăn của các Viện Nuôi trồng thủy sản trong địa bàn tỉnh Khánh Hòa. 

Lớp tập huấn góp phần nâng cao năng lực nghiên cứu của các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh thức ăn

thủy sản ở Việt Nam; tạo mối quan hệ hợp tác nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực

dinh dưỡng thức ăn thủy sản giữa giữa các Viện, Trường với các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thức ăn

Lớp tập huấn Dinh dưỡng Nuôi trồng thủy sản 

Gần 50 học viên đến từ Australia, Thái Lan, Pháp, Philippine và Việt Nam tham dự. 
Trần Thị Hà Trang - Người duyệt: Vũ Xuân Quỳ

http://ntu.edu.vn/
http://thuvien.ntu.edu.vn/
http://mail.ntu.edu.vn/
http://ntu.edu.vn:8080/moodle
http://ntu.edu.vn/en
http://ntu.edu.vn/Trangch%e1%bb%a7/PortalLogin/tabid/692/language/vi-VN/Default.aspx?returnurl=%2fTintuc.aspx%3fmacd%3d663%26matin%3d4701%26lang%3d0
http://ntu.edu.vn/vi-vn/tintuc.aspx
http://ntu.edu.vn/vi-vn/trangch%e1%bb%a7.aspx
http://ntu.edu.vn/vi-vn/trangch%E1%BB%A7.aspx
http://ntu.edu.vn/LinkClick.aspx?fileticket=VXbePUY1ZQk%3d&tabid=90&language=vi-VN
http://ntu.edu.vn/pdaotao
http://ntu.edu.vn/pkhoahoccongnghe
http://ntu.edu.vn/hoptacdoingoai/en-us/v%C4%83nb%E1%BA%A3nph%C3%A1pquy/quitr%C3%ACnhc%C3%B4ngt%C3%A1c.aspx
http://ntu.edu.vn/vi-vn/tuy%E1%BB%83nsinh.aspx
http://ntu.edu.vn/congtacsinhvien/Trangch%E1%BB%A7.aspx
http://ntu.edu.vn/vi-vn/newsletter/year/2012.aspx
http://daotao.ntu.edu.vn/default.do
http://daotao.ntu.edu.vn/default.do
http://ntu.edu.vn/cuusv
http://ntu.edu.vn/gi%E1%BB%9Bithi%E1%BB%87u/th%C3%B4ngtinchung/thamquantr%C6%B0%E1%BB%9Dng.aspx
javascript:__doPostBack('dnn$ctr10809$dnnVISIBILITY$cmdVisibility','')
http://ntu.edu.vn/ThongBao.aspx?idtb=2800
http://ntu.edu.vn/ThongBao.aspx?idtb=2793
http://ntu.edu.vn/ThongBao.aspx?idtb=2766
http://ntu.edu.vn/ThongBao.aspx?idtb=2765
http://ntu.edu.vn/ThongBao.aspx?idtb=2749
javascript:__doPostBack('dnn$ctr11060$dnnVISIBILITY$cmdVisibility','')


26/03/2014 Tin tức

ntu.edu.vn/Tintuc.aspx?macd=663&matin=4701&lang=0 2/2

© Trường Đại Học Nha Trang

Địa chỉ: số 02 Nguyễn Đình Chiểu - Nha Trang - Khánh Hòa. ĐT: 0583 831 149

Website được thể hiện tốt nhất ở độ phân giải 1024 x 768 với trình duyệt FireFox, Google Chrome, Internet Explorer 7.0 trở lên.

dinh dưỡng thức ăn thủy sản giữa giữa các Viện, Trường với các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thức ăn

thủy sản trong nước.

Vũ Trọng Đại

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn

 Hội thảo quốc tế về Công nghệ vi nang

 Hội thảo khoa học với Đại học Quốc gia Pusan

 Thuần hóa, lưu giữ và nhân sinh khối loài tảo Spirulina platensis trong nước mặn

 Phát hiện nhanh và sớm bệnh đốm trắng trên tôm sú bằng kỹ thuật LAMP

 Hội thảo quốc tế "Tận dụng phế liệu và phụ phẩm trong chế biến thủy sản - cơ hội và thách thức"
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