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Cán bộ & giảng viên

Sinh viên

Cựu sinh viên

Tham quan Trường

  
THÔNG BÁO

 Thông báo của Hội đồng chức

danh Giáo sư cơ sở

 Thông báo cắt điện ngày

11/11/2014

 Thông báo chào cờ tháng

11/2014

 Thông báo cắt điện ngày

22/10/2014

 Thông báo đề xuất nhiệm vụ

KHCN đón đầu năm 2016

 

  
Tin tức sự kiện

Chiều ngày 10/11/2014, tại Phòng họp số 2, TS. Vũ Văn Xứng - Hiệu trưởng Nhà trường đã tiếp và làm việc
với TS. Nguyễn Văn Bao - Hiệu trưởng cùng đoàn cán bộ của Trường Đại học Tây Bắc.

Tại buổi làm việc, hai bên đã thảo luận và thỏa thuận ký kết hợp tác toàn diện trong đào tạo, nghiên cứu
khoa học, chuyển giao công nghệ và các lĩnh vực có liên quan. Trong đó, trọng tâm là hợp tác liên kết đào tạo,
bồi dưỡng cán bộ, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và tập huấn nuôi trồng thủy sản nước ngọt ở
khu vực Tây Bắc.

Hai trường ký kết thỏa thuận hợp tác

Trường Đại học Tây Bắc là trường đại học đa ngành, được thành lập trên cơ sở Trường Cao đẳng Sư
phạm Tây Bắc tỉnh Sơn La. Trong gần 55 năm xây dựng và phát triển, Trường Đại học Tây Bắc đã vượt qua khó
khăn, từng bước phát triển và đạt nhiều thành tựu trên tất cả các mặt. Hiện nay, Trường có 1 Phó Giáo sư, 3
Nhà giáo Ưu tú, 11 Tiến sĩ, 145 Thạc sĩ và 30 nghiên cứu sinh. Nhà trường đã đào tạo được gần 20.000 sinh
viên thuộc các ngành Sư phạm, Nông lâm, Kinh tế, Khoa học máy tính. Hầu hết Cử nhân tốt nghiệp dưới mái
Trường Đại học Tây Bắc đều có việc làm, được xã hội thừa nhận và đánh giáo cao.

Trường Đại học Nha Trang ký kết hợp tác với Trường Đại học Tây Bắc 

Hợp tác trên các lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ. 
Trần Thị Hà Trang - Người duyệt: Vũ Xuân Quỳ
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Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn

 Khai mạc triển lãm ảnh Di sản Việt Nam 2014 tại Trường Đại học Nha Trang

 Thảo luận hợp tác với Trường ĐH Khoa học Ứng dụng Quốc gia Cao Hùng - KUAS (Đài Loan)

 Trường THCS Hùng Vương (TX Ninh Hòa) giao lưu, hướng nghiệp tại Trường Đại học Nha Trang

 Ký kết hợp tác với Công ty cổ phần Ô tô Trường Hải (THACO)

 Doanh nghiệp và sinh viên giao lưu về ứng dụng vật liệu nhẹ trong xây dựng
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