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Cán bộ & giảng viên

Sinh viên

Cựu sinh viên

Tham quan Trường

  
THÔNG BÁO

 Lễ Kỷ niệm 70 năm Ngày thành

lập Quân đội NDVN (thay đổi thời
gian và địa điểm)

 Thông báo nộp hồ sơ chương

trình cao học NORHED

 Thong báo tổ chức Hội nghị

khoa học Châu Á về CN Thông tin

 Thông báo tuyển sinh chương

trình thạc sĩ quốc tế về Quản lý
hệ sinh thái biển và biến đổi khí
hậu

 Thông báo số 01 về tổ chức Hội

thảo khoa học nhân kỷ niệm 45
năm thực hiện Di chúc của Chủ
tịch Hồ Chí Minh

 

  
Tin tức sự kiện

Chiều ngày 16/1/2015, tại Phòng họp số 2, PGS.TS Trang Sĩ Trung - Hiệu trưởng Nhà trường đã làm việc
với ông Zou Yidong - Tổng Giám đốc Tập đoàn Skystone và các ông Xing Hua - Giám đốc Công ty Thiên Thạch
Trung Quốc, Chen Jun Hong - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Công nghệ sinh học Thiên Thạch Việt Nam - các
chi nhánh của Tập đoàn Skystone.

Hai bên thảo luận các lĩnh vực hợp tác

Hai bên ký kết hợp tác

Tại buổi làm việc, hai bên đã thảo luận và ký kết hợp tác trong lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu khoa học,
chuyển giao công nghệ và các lĩnh vực có liên quan. Trong đó, trọng tâm của hợp tác là lĩnh vực đào tạo,

Trường Đại học Nha Trang ký kết hợp tác với Công ty TNHH Công nghệ sinh học
Thiên Thạch Việt Nam 

Ký kết hợp tác trong lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ
và các lĩnh vực có liên quan. 
Trần Thị Hà Trang - Người duyệt: Trương Mai Hương
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Trường ĐHNT sẽ hỗ trợ đào tạo đội ngũ cán bộ kỹ thuật và cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho Công
ty TNHH Công nghệ sinh học Thiên Thạch Việt Nam; Công ty sẽ tiếp nhận sinh viên thực tập và cung cấp các
điều kiện thực hành cần thiết, ưu tiên tuyển dụng khi có nhu cầu. Đồng thời, từ năm 2015, Nhà trường xây dựng
quỹ "Học bổng Công ty Thiên Thạch", hàng năm công ty sẽ cung cấp 15.000 USD để tài trợ cho sinh viên
chuyên ngành Nuôi trồng thủy sản và Bệnh học thủy sản. Nhân dịp này, Ban lãnh đạo Công ty đã trao tặng học
bổng đợt đầu cho 10 sinh viên của Viện Nuôi trồng Thủy sản có thành tích tốt trong học tập và rèn luyện, mỗi
suất học bổng trị giá 3 triệu đồng.

Trao 10 suất học bổng cho sinh viên ngành Nuôi trồng thủy sản

Sau buổi lễ ký kết hợp tác, Ban lãnh đạo Công ty Thiên Thạch đã phỏng vấn sơ tuyển 26 sinh viên ngành
Nuôi trồng thủy sản.

Ban lãnh đạo Công ty phỏng vấn sơ tuyển
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Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn

 Hiệu trưởng làm việc với đại diện Tổ chức Đại học Pháp ngữ (AUF)

 Bàn giao công trình thanh niên "Sân chơi miễn phí cho trẻ em"

 "Ngày hội việc làm - Tương lai dành cho bạn"

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

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