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Tham quan Trường

  THÔNG BÁO

 Thông báo chiêu sinh lớp
Nghiệp vụ hướng dẫn viên
du lịch
 Mời tham gia Festival
Nhiếp ảnh trẻ năm 2017
 Thông báo phun thuốc
diệt muỗi các khu vực
trong Trường
 Thông báo cắt điện ngày
04/5/2017

  Tin tức sự kiện

Lễ ký kết hợp tác giữa Trường ĐH Nha Trang với Công ty Cổ phần Á Châu được tổ chức ngày 16/5/2016.
Tham dự buổi lễ có ông Trang Sĩ Trung - Hiệu trưởng Nhà trường, ông Hồ Minh Châu - Chủ tịch Hội đồng quản trị
kiêm Tổng Giám đốc Công ty cùng đại diện các đơn vị của hai bên.

Ký kết hợp tác giữa Trường Đại học Nha Trang với Công ty Cổ phần Á Châu 
Hợp tác đào tạo nguồn nhân lực, nghiên cứu khảo nghiệm, tập huấn chuyển
giao công nghệ và trao đổi thông tin. 
Khoa KHCT - Người duyệt: Trần Trọng Đạo 
Ngày đăng: 17/05/2016 12:02:19 CH
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 THÔNG BÁO “ V/V TRIỂN
KHAI SỬ DỤNG SỔ Y BẠ
KHI CẤP PHÁT THUỐC VÀ
KHÁM BỆNH CHO SINH
VIÊN TẠI Y TẾ TRƯỜNG"
 

Lãnh đạo hai bên ký kết hợp tác

Theo thỏa thuận được ký kết, hai bên sẽ triển khai các nội dung hợp tác nhằm khai thác năng lực, phát huy
thế mạnh của mỗi bên, trong đó tập trung vào 3 lĩnh vực chính:

- Đào tạo: Trường ĐH Nha Trang tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực
cho Công ty. Công ty tiếp nhận sinh viên đến thực tập, tài trợ học bổng (mỗi năm 10 suất, trị giá 2.000.000/suất) và
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cho Công ty. Công ty tiếp nhận sinh viên đến thực tập, tài trợ học bổng (mỗi năm 10 suất, trị giá 2.000.000/suất) và
tuyển dụng sau khi tốt nghiệp. Hàng năm, Nhà trường sẽ mời cán bộ lãnh đạo, quản lý và cán bộ kỹ thuật của Công
ty đến tọa đàm, tham gia giảng dạy, tập huấn cho sinh viên các môn học liên quan đến thực tiễn sản xuất, kinh
doanh. Trường ĐH Nha Trang hỗ trợ Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Trần Đại Nghĩa (thuộc Asia Group) trong
công tác đào tạo sinh viên, bồi dưỡng cán bộ...

- Tập huấn chuyển giao công nghệ: Hai bên sẽ tăng cường phối hợp thực hiện các đề tài nghiên cứu - khảo
nghiệm về lĩnh vực sản xuất, cơ khí, sửa chữa ô tô, vận tải, dịch vụ, du lịch.

Trường ĐH Nha Trang cử cán bộ hỗ trợ công tác khảo sát, nghiên cứu, tư vấn phục vụ sản xuất của Công ty;
Tham gia và tài trợ cho các báo cáo khoa học, hội thảo trong nước và quốc tế; Phối hợp tổ chức các chuyến tham
quan học tập về du lịch, dịch vụ ở các nước trong khu vực và thế giới cho cán bộ hai bên.

- Hoạt động cộng đồng: Công ty hỗ trợ Nhà trường tổ chức ít nhất 2 hoạt động phong trào cho sinh viên (vào
tháng 3 và tháng 10 hàng năm) với kinh phí là 10 triệu đồng/hoạt động; Hai bên kết hợp tổ chức hoạt động tình
nguyện xã hội vì cộng đồng vào dịp Tết nguyên đán và tình nguyện hè.

Đại biểu tham dự lễ ký kết

Công ty Cổ phần Á Châu là đơn vị sản xuất, kinh doanh dịch vụ có uy tín trong và ngoài nước. Công ty kinh
doanh đa ngành nghề như: Cung cấp vật liệu xây dựng; Dịch vụ bảo vệ; Dịch vụ vận chuyển thương hiệu Taxi vàng
ASIA; Sản xuất vật liệu xây dựng không nung; Dịch vụ du lịch như: Dịch vụ xe ô tô điện, bán vé Vinpearl, tour du lịch
trong nước và quốc tế. Ngoài ra, Công ty còn tham gia quản trị loại hình giáo dục - đào tạo (Trường Trung cấp Kinh
tế - Kỹ Thuật Trần Đại Nghĩa)...

Các tin mới hơn
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© Trường Đại Học Nha Trang
Địa chỉ: số 02 Nguyễn Đình Chiểu - Nha Trang - Khánh Hòa. ĐT: 0583 831 149
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 Đoàn công tác Đại sứ quán Na Uy đến thăm và làm việc tại Trường
 Thảo luận chuyên đề với Trường Đại học Johns Hopkins, Hoa Kỳ
 Hợp tác đào tạo tiếng Nhật cho sinh viên
 Ký kết hợp tác với Hiệp hội Nuôi biển Việt Nam
 Tăng cường hợp tác với Chương trình kết nối châu Á - Bắc Australia

Các tin cũ hơn
 Lễ khai giảng cao học quốc tế Quản lý hệ sinh thái biển và biến đổi khí hậu, niên khóa 2016 - 2018
 Đoàn công tác của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định thăm và làm việc tại Trường
 Ký kết hợp tác chiến lược với Công ty TNHH Long Sinh
 Giáo sư Ove Hoegh - Guldberg, Đại học Queensland, Australia đến thăm và làm việc tại Trường Đại học Nha Trang
 Ký kết hợp tác giữa Trường Đại học Nha Trang với Tập đoàn Việt - Úc
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  Tin tức sự kiện

Lễ ký kết hợp tác toàn diện giữa Trường Đại học Nha Trang với Công ty TNHH Long Sinh, ngày 6/4/2016.
Tham dự lễ có ông Trang Sĩ Trung - Hiệu trưởng Nhà trường, ông Vương Vĩnh Hiệp - Chủ tịch Hội đồng quản trị
kiêm Tổng giám đốc Công ty cùng đại diện các đơn vị của hai bên.

Ký kết hợp tác chiến lược với Công ty TNHH Long Sinh 
Hợp tác đào tạo nguồn nhân lực, nghiên cứu khoa học, tư vấn chuyển giao
công nghệ và các lĩnh vực có liên quan. 
Khoa KHCT - Người duyệt: Vũ Xuân Quỳ 
Ngày đăng: 07/04/2016 7:48:16 SA
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 THÔNG BÁO “ V/V TRIỂN
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KHI CẤP PHÁT THUỐC VÀ
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Đại diện lãnh đạo hai bên ký kết hợp tác
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Đại diện lãnh đạo hai bên ký kết hợp tác

Theo thỏa thuận được ký kết, hai bên thống nhất triển khai các nội dung hợp tác nhằm khai thác năng lực,
phát huy thế mạnh của mỗi bên, trong đó tập trung vào 3 lĩnh vực chính:

- Đào tạo: Trường ĐH Nha Trang tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực
cho Công ty; Công ty TNHH Long Sinh tiếp nhận sinh viên, học viên đến thực tập, tài trợ học bổng và tuyển dụng
sau khi tốt nghiệp... hai bên đã ký “Hợp đồng hướng dẫn sinh viên thực tập năm 2016″, đồng thời hàng năm Công
ty sẽ cấp 10 suất học bổng, với giá trị 2 triệu đồng/ mỗi suất.

- Hợp tác nghiên cứu và chuyển giao công nghệ: hai bên phối hợp thực hiện các đề tài nghiên cứu khảo
nghiệm về lĩnh vực thủy sản, tham gia và tài trợ các báo cáo khoa học, hội thảo do mỗi bên tổ chức; Nhà trường hỗ
trợ công tác khảo sát, nghiên cứu và tư vấn sản xuất cho Công ty.

- Hoạt động cộng đồng: Công ty cùng với Nhà trường tổ chức các hoạt động cộng đồng như chương trình học
bổng khuyến học, Thắp sáng ước mơ, Mùa hè xanh, Tiếp sức mùa thi…

 Đại biểu tham dự lễ ký kết

Công ty TNHH Long Sinh và Trường Đại học Nha Trang đã có quan hệ hợp tác trong chuyển giao khoa học
công nghệ, nổi bật là hoạt động chuyển giao công nghệ chiết xuất chitin, chitosan giữa hai bên vào năm 2012. Sản
phẩm chitosan của Công ty đã đem lại hiệu quả vượt trội trong lĩnh vực nông nghiệp. Việc ký kết hợp tác toàn diện
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giữa Nhà trường và Công ty, qua đó hai bên tiếp tục mở rộng hợp tác hơn nữa trong các lĩnh vực giáo dục, nghiên
cứu và phát triển...

Các tin mới hơn
 Đoàn công tác Đại sứ quán Na Uy đến thăm và làm việc tại Trường
 Thảo luận chuyên đề với Trường Đại học Johns Hopkins, Hoa Kỳ
 Hợp tác đào tạo tiếng Nhật cho sinh viên
 Ký kết hợp tác với Hiệp hội Nuôi biển Việt Nam
 Tăng cường hợp tác với Chương trình kết nối châu Á - Bắc Australia

Các tin cũ hơn
 Giáo sư Ove Hoegh - Guldberg, Đại học Queensland, Australia đến thăm và làm việc tại Trường Đại học Nha Trang
 Ký kết hợp tác giữa Trường Đại học Nha Trang với Tập đoàn Việt - Úc
 Đoàn công tác Công ty TNHH Thực phẩm Đông Bắc Á đến thăm và làm việc với Trường
 Đoàn công tác Trường Đại học Khoa học và Kỹ thuật Quốc gia PengHu (Đài Loan) thăm và làm việc với Trường
 Lãnh đạo Nhà trường làm việc với GS. Nguyễn Minh Thọ - Trường Đại học Leuven, Vương quốc Bỉ
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Trang chủ Giới thiệu Đào tạo Khoa học Công nghệ Hợp tác đối ngoại Tuyển sinh ĐH&CĐ Sinh viên Doanh nghiệp

Cán bộ &Giảng viên
Sinh viên

Cựu sinh viên
Tham quan Trường

  THÔNG BÁO

 Thông báo chiêu sinh lớp
Nghiệp vụ hướng dẫn viên
du lịch
 Mời tham gia Festival
Nhiếp ảnh trẻ năm 2017
 Thông báo phun thuốc
diệt muỗi các khu vực
trong Trường
 Thông báo cắt điện ngày
04/5/2017
 THÔNG BÁO “ V/V TRIỂN
KHAI SỬ DỤNG SỔ Y BẠ
KHI CẤP PHÁT THUỐC VÀ
KHÁM BỆNH CHO SINH
VIÊN TẠI Y TẾ TRƯỜNG"
 

  Tin tức sự kiện

Lễ ký kết hợp tác giữa Trường ĐH Nha Trang với Tập đoàn Việt - Úc được tổ chức ngày 27/3/2016. Tham dự
lễ có ông Trang Sĩ Trung - Hiệu trưởng Nhà trường, ông Lương Thanh Văn - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng
Giám đốc Tập đoàn cùng đại diện các đơn vị của hai bên.

Theo thỏa thuận được ký kết, hai bên sẽ triển khai các nội dung hợp tác nhằm khai thác năng lực, phát huy
thế mạnh của mỗi bên, trong đó tập trung vào 3 lĩnh vực chính:

- Đào tạo: Trường ĐH Nha Trang tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực
cho Tập đoàn; Tập đoàn tiếp nhận sinh viên, học viên đến thực tập, tài trợ học bổng và tuyển dụng sau khi tốt
nghiệp...

- Nghiên cứu khảo nghiệm: hai bên phối hợp thực hiện các đề tài nghiên cứu khảo nghiệm về lĩnh vực thủy
sản, tham gia và tài trợ các báo cáo khoa học, hội thảo do mỗi bên tổ chức; Nhà trường hỗ trợ công tác khảo sát,
nghiên cứu và tư vấn sản xuất cho Tập đoàn.

- Tập huấn chuyển giao công nghệ: Trường ĐH Nha Trang tổ chức các khóa tập huấn, xây dựng mô hình và
chuyển giao công nghệ cho Tập đoàn; phối hợp tổ chức cho cán bộ tham quan, học tập ở các nước trong khu vực

Ký kết hợp tác giữa Trường Đại học Nha Trang với Tập đoàn Việt - Úc 
Hợp tác đào tạo nguồn nhân lực, nghiên cứu khảo nghiệm, tập huấn chuyển
giao công nghệ và trao đổi thông tin. 
Khoa KHCT - Người duyệt: Vũ Xuân Quỳ 
Ngày đăng: 29/03/2016 10:13:23 SA
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và thế giới.

Ký kết hợp tác
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Đại biểu tham dự lễ ký kết 

Trong khuôn khổ hợp tác, vào lúc 13h30’ cùng ngày, tại Hội trường số 3, lãnh đạo Nhà trường và Tập đoàn
Việt - Úc đã gặp mặt, giao lưu và tọa đàm hướng nghiệp cho sinh viên Viện Nuôi trồng Thủy sản.

Sinh viên tham gia tọa đàm
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Hợp tác giữa Trường Đại học Nha Trang và Tập đoàn Việt - Úc là khởi đầu cho mối quan hệ “đối tác chiến
lược” giữa hai bên, thông qua hợp tác giúp nâng cao hiệu quả hoạt động của mỗi bên, góp phần thúc đẩy sự phát
triển của ngành thủy sản khu vực miền Trung và cả nước.

Tập đoàn Việt - Úc là Tập đoàn hàng đầu Việt Nam về sản xuất tôm giống, với sản lượng 40 tỷ con giống/năm,
chiếm hơn 22% thị phần cả nước. Tập đoàn có mạng lưới sản xuất, kinh doanh trong cả nước, với các công ty
thành viên ở tỉnh Bình Định, Ninh Thuận, Bạc Liêu, Nghệ An, Bến Tre, Cà Mau...

Các tin mới hơn
 Đoàn công tác Đại sứ quán Na Uy đến thăm và làm việc tại Trường
 Thảo luận chuyên đề với Trường Đại học Johns Hopkins, Hoa Kỳ
 Hợp tác đào tạo tiếng Nhật cho sinh viên
 Ký kết hợp tác với Hiệp hội Nuôi biển Việt Nam
 Tăng cường hợp tác với Chương trình kết nối châu Á - Bắc Australia

Các tin cũ hơn
 Đoàn công tác Công ty TNHH Thực phẩm Đông Bắc Á đến thăm và làm việc với Trường
 Đoàn công tác Trường Đại học Khoa học và Kỹ thuật Quốc gia PengHu (Đài Loan) thăm và làm việc với Trường
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