
NTU | Thư viện | Webmail  | E-Learning | Liên h ệ
ĐĂNG NHẬP |

© 2012 Trung tâm Máy tính - Trường Đại Học Nha Trang

Địa chỉ: số 02 Nguyễn Đình Chiểu - Nha Trang - Khánh Hòa. Email:ttmt@ntu.edu.vn. ĐT: 0583 838 878

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.

Trang chủ Giới thiệu Đào tạo Khoa học Công nghệ Hợp tác Đối ngoại Tuyển sinh Sinh viên

Cán bộ & giảng viên
Sinh viên

Cựu sinh viên
Tham quan Trường

Thông báo tập huấn sử dụng
Thư viện của khóa 54 (10/24
/2012)

Thông báo: HỘI NGHỊ - TẬP
HUẤN TIỂU ĐỀ ÁN 2 “Tuyên
truyền, giáo dục phẩm chất, đạo
đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy
mạnh công nghiệp hóa, hiện đại
hóa đất nước trong học sinh, sinh
viên Trường Đại học Nha Trang ”
(10/23/2012)

Thông báo của hội Hữu nghị
Việt - Nga (tỉnh Khánh Hòa)
(10/22/2012)

 Thông báo tổ chức kiểm tra sức
khỏe cho CBVC (10/20/2012)

Quyết định công nhận Ban
Thanh tra Nhân dân Trường

Tin tức http://ntu.edu.vn/Tintuc.aspx?macd=665&matin=1725&lang=0
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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
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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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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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THÔNG BÁO TỔ CHỨC DIỄN ĐÀN THỨC ĂN THỦY SẢN KHU VỰC LẦN THỨ 6 - RAF 6 

(Được đăng bởi: Hợp tác Đối ngoại Ngày đăng:(19-09-2014))

Diễn đàn thức ăn thủy sản khu vực  lần thứ 6 (The 6th Regional Aquafeed Forum) là một sự kiện quan trọng quy tụ
gần 100 chuyên gia đầu ngành trong nước và quốc tế; các doanh nghiệp thủy sản lớn trong lĩnh vực thức ăn thủy
sản khu vực Châu Á.

Diễn đàn sẽ được tổ chức tại Trường ĐH Nha Trang từ ngày 27-30/09/2014.

Địa điểm tổ chức: Phòng Hội thảo, Thư viện, Trường Đại học Nha Trang

Thông tin chi tiết về về hội thảo (chương trình, nội dung báo cáo) có tại trang web: 
http://ntu.edu.vn/hoptacdoingoai/vivn/h%E1%BB%99ingh%E1%BB%8Bh%E1%BB%99ith%E1%BA%A3o/h%
E1%BB%99ith%E1%BA%A3oraf6.aspx

Quý vị đại biểu muốn đăng ký tham gia vui lòng liên hệ trước với Ban tổ chức tại các địa chỉ: 
Phạm Quốc Hùng: pqhungait@yahoo.com; Lê Anh Tuấn leanhtuandhts@gmail.com

Trân trọng,

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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