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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 TỔ CHỨC LỚP TẬP HUẤN QUẢN LÝ ĐÀN CÁ BỐ MẸ VÀ CHỌN GIỐNG 

(Được đăng bởi: Hợp tác Đối ngoại Ngày đăng:(24-09-2014))

Với sự hỗ trợ từ chương trình đào tạo nghề cá Iceland (UNU-FTP), mạng lưới các Trung tâm Nuôi trồng thủy sản Châu
Á - Thái Bình Dương (NACA), Viện Nuôi trồng thủy sản, Trường Đại học Nha Trang sẽ tổ chức khóa tập huấn ngắn hạn
dành cho cán bộ ngành nuôi trồng thủy sản mang tên "Quản lý đàn cá bố mẹ và chọn giống".

Thời gian: 10-17/10/2014

Địa điểm: Thư viện

Chương trình: đính kèm

Cán cán bộ, giảng viên quan tâm khóa tập huấn có thể xem thông tin trong tờ rơi hoặc liên hệ với Viện Nuôi trồng
thủy sản tại địa chỉ: pqhungait@yahoo.com để biết thêm chi tiết.

Thông báo khác

 Thông báo v/v tổ chức Lễ Kỷ niệm 55 năm Ngày Thành lập Trường (30-09-2014)

 Thông báo tổ chức lớp tập huấn Quản lý đàn cá bố mẹ và chọn giống (24-09-2014)

 Thông báo khám sức khỏe cho CBVC (24-09-2014)

 Thông báo tổ chức Diễn đàn thức ăn thủy sản khu vực lần thứ 6 - RAF 6 (19-09-2014)

 Thông báo cắt điện ngày 23/9/2014 (16-09-2014)

 Hội nghị phổ biến, quán triệt Nghị quyết Trung ương 9 khóa XI (15-09-2014)

 Thông báo nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9 (27-08-2014)

 Thông báo Kế hoạch đón, bố trí tân sinh viên nhập học niên khóa 2014 - 2018 (26-08-2014)

 Thông báo lịch phát sóng giới thiệu về Trường trên VTV Phú Yên (25-08-2014)

 Thông báo chiếu phim Chuyện của Yesterday (21-08-2014)
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