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Các Website liên kết ...

 Đại diện Trường Đại học Nam Bohemia (CH Séc) th ăm và làm vi ệc với Trường 
Đại học Nha Trang  
Lê Hoài Nam - Khoa Lý luận - Chính trị - 25/10/11-10:13:58 
 
Tin: H�p tác - Đ�i ngo �i  

                
                Đoàn của  Trường Đại học Nam Bohemia gồm có các ông 
Linhart Otomar - Trưởng Khoa Thủy sản; Vojtech Kaspar - Phó Khoa 
Thủy sản và Bảo vệ Nguồn nước; Kolecek Jiri - Trưởng Phòng hợp tác 
quốc tế. Cùng đi có ông Lê Duy Kỳ - Trung tâm Hợp tác chuyên gia và kỹ 
thuật với nước ngoài – Bộ GD và ĐT. 
Sáng 19/10/2011, đoàn đã có buổi làm việc với Phó Hiệu trưởng Trang Sĩ 
Trung cùng Phòng Hợp tác đối ngoại,  Khoa NTTS và Viện CNSH .  

Hai bên đã thảo luận về việc trao đổi sinh viên, giảng viên; thực 
hiện các dự án nghiên cứu và tổ chức các khóa tập huấn và hội nghị 
chuyên đề; trao đổi tài liệu học tập, các bài báo và thông tin liên quan.  

Hai bên đã ký kết thỏa thuận hợp tác giữa hai 
trường về vấn đề này. 

Trang ch ủ Giới thi ệu Đào tạo Sinh viên KHCN-HTQT Nội bộ English

 

 

 

 

 

 

 

» Cấp trường

» Phòng ban

» Khoa - B ộ môn

» Trung tâm

» Viện nghiên c ứu

» Văn bản qu ản lý

» Phân hi ệu Kiên Giang

»Tổ Tư vấn chất lượng ĐT 

» Thư viện Điện Tử 

» Đăng nh ập

» T.Sinh ĐH&CĐ 2011

» Chuẩn đầu ra 

» Các thỏa thuận hợp tác 

»TechMart 

» Diễn đàn đổi mới PPGD-ĐG 

& QLĐH 

» TOEIC Test Site

» Cao học Noma

» Dự án SRV2701
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Các tin khác

  Bộ Giáo dục & Đào tạo ki ểm tra v ề công tác pháp ch ế của Trường Đại học Nha Trang  

  Trường Đại học Nha Trang t ổ chức lớp bồi dưỡng kỹ năng vi ết đề cương nghiên c ứu và bài báo khoa h ọc 

  Viện Khoa h ọc và Công ngh ệ khai thác th ủy sản (Đại học Nha Trang):T ập huấn phương pháp b ảo quản hải sản 
mới 

  Khai gi ảng đào tạo hệ Trung c ấp chuyên nghi ệp khóa h ọc 2011-2013 

  Lễ khai gi ảng khóa đào tạo Sau đại học năm 2011 
 

  Đại hội chi b ộ Viện CNSH & MT nhi ệm kỳ (2010-2012) 

  Lễ công b ố quyết định bổ nhiệm lại chức danh Phó Giám đốc và các Phó Tr ưởng phòng Đào tạo, phòng CTSV t ại 
Phân hi ệu Kiên Giang  

  NCS Phùng Minh L ộc bảo vệ chuyên đề của đề tài: Nghiên c ứu ảnh hưởng của tỷ lệ pha dầu thực vật vào d ầu DO 
đến ch ỉ tiêu kinh t ế, môi tr ường trên động cơ Diesel công su ất nhỏ  

  Lễ khai gi ảng Khóa h ọc 2011-2015 và phát b ằng t ốt nghi ệp tại Phân hi ệu Kiên Giang  

Copyright © 2006 - Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Công nghệ Phần mềm 
Trường Đại Học Nha Trang 

Địa chỉ: Số 2 - Đường Nguyễn Đình Chiễu - ĐT: 3831155 - Email: censtrad@ntu.edu.vn 
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