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 Trường ðại học Nha Trang thiết lập quan hệ hữu nghị hợp tác ñào tạo với Trường ðH Charles
Darwin - Úc
Lê Hoài Nam - Khoa Lý luận - Chính trị - 20/03/10-11:33:33

Hi�u tr�	ng- tr�ng ð�i h�c Nha Trang và GS. Barney Glover - Hi�u tr�	ng- Tr�ng ðH Charles
Darwin ñã ký k(t thi(t l)p quan h� h,u ngh- và tin t�	ng l.n nhau ñ/ tìm hi/u c2 h3i h4p tác trong các
lĩnh v7c cùng quan tâm v: nghiên c<u, giáo d?c, ñào t�o ...

 

 

 

Ngày 19/3, tại Trường ðại học Nha
Trang,  TS Vũ Văn Xứng,  Hiệu trưởng -
Trường  ðại  học  Nha  Trang  và  GS.
Barney Glover - Hiệu trường - Trường ðH
Charles  Darwin  ñã  ký kết  Bản ghi  nhớ,

thiết lậpquan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai trường về nghiên cứu, giáo dục,
ñào tạo trên một số lĩnh vực sau ñây:

Liên kết ñào tạo các ngành thương mại, kế toán, kỹ thuật và công nghệ
thông tin; Nâng cao trình ñộ chuyên môn và kỹ năng giảng dạy của ñội ngũ
nhân viên trong các chuyên ngành trọng ñiểm; Các chương trình ñào tạo tiếng
Anh; Các ñề tài nghiên cứu hợp tác; Các chương trình học tập ngắn hạn cho
sinh viên và cán bộ.

Sau buổi ký kết ñoàn công tác của Trường ðH Charles Darwin – Úc thăm
quan cơ sở ñào tào của nhà trường.

ðây là  cơ hội  cho giảng  viên  và  HSSV của trường  tiếp  cận  với  các
chương trình ñào tạo tiến tiến trên thế giới nhằm từng bước nâng cao chất
lượng ñào tạo và nghiên cứu khoa học của Nhà trường, mở rộng quan hệ
ngoại giao của trường với các trường bạn trên thế giới.
 

Một số hình ảnh (ảnh Văn Hòa)

 

 
Ký kết hợp tác giữ hai trường
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Lãnh ñạo hai trường trao ñổi giới thiệu
về khả năng hợp tác

GS. Barney Glover - Hiệu trường-
Trường ðH Charles Darwin thăm quan

nhà truyền thống

 GS. Barney Glover -Hiệu trường-
Trường ðH Charles Darwin viết lưu

niệm nhà truyền thống
 

 

Các tin khác

  Công ñoàn Giáo dục VN: Triển khai chỉ thị quản lý giáo dục ñại học
  Kế hoạch phối hợp hoạt ñộng giữa Bộ Giáo dục và ðào tạo và Trung ương ðoàn
TNCSHCM triển khai Chỉ thị số 296/CT-TTg.
  Tham khảo học phí ðH-Cð ngoài công lập
  ðoàn viên, thanh niên Nhà trường thực hiện tổng vệ sinh toàn Trường
  Ban chỉ ñạo cuộc vận ñộng “Học tập và làm theo tấm gương ñạo ñức Hồ Chí Minh" tổ
chức hội nghị: Quán triệt, triển khai học tập chủ ñề:Tư tưởng, tấm gương ñạo ñức Hồ Chí
Minh về xây dựng ðảng
  Trường ðại học Nha Trang tuyển sinh ðại học, Cao ñẳng và Trung cấp năm 2010
  Chỉ thị về ñổi mới quản lý giáo dục ñại học giai ñoạn 2010 – 2012
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