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 Đại học Nha Trang ký kết thỏa thuận hợp tác với Đại học Liên bang Viễn Đông,
Liên bang Nga
Trần Trọng Đạo - Bộ môn Mác-Lênin - 20/12/11-12:08:37

Các nội dung hợp tác về đào tạo, nghiên cứu khoa học và trợ giúp giảng dạy ngôn ngữ Nga tại
Đại học Nha Trang đã được lãnh đạo Nhà trường cùng lãnh đạo Đại học Liên bang Viễn Đông
thảo luận và thống nhất vào sáng ngày 19/12

Tham gia buổi làm việc và ký kết thỏa thuận hợp tác, phía Đại học Liên bang Viễn Đông (FEFU) có

ông Grishchenko Vladimir - Trưởng đoàn, Phó trưởng Phòng Hợp tác quốc tế Trường FEFU, bà Kalenik

Tatiana -  Phó Giám đốc và cô Kravchenko Marina -  Trợ lý  Giám đốc Trường Y Sinh thuộc Trường

FEFU. Phía Nhà trường có TS Vũ Văn Xứng - Hiệu trưởng cùng đại diện các Phòng, Khoa liên quan.

Thay mặt đoàn, bà Kalenik Tatiana đã giới thiệu khái quát về Đại học Liên bang Viễn Đông cùng mong

muốn hợp tác toàn diện với Đại học Nha Trang. Trong đó, ba nội dung hợp tác mà trường bạn đặc biệt

quan tâm là: hợp tác đào tạo đại học và sau đại học; hợp tác về nghiên cứu khoa học; về trao đổi chuyên

gia, FEFU mong muốn mời các chuyên gia đầu ngành về công nghệ sinh học và công nghệ thực thẩm của

Đại học Nha Trang sang cùng nghiên cứu, giảng dạy và hướng dẫn sinh viên NCKH tại đây. Trên cơ sở

khả năng thực tế, lãnh đạo hai trường đã thảo luận và đi đến thống nhất kế hoạch hợp tác cụ thể trong

năm 2012 với 3 nội dung chính: FEFU sẽ hỗ trợ Nhà trường trong việc giảng dạy ngôn ngữ Nga; Đại học

Nha Trang sẽ gửi cán bộ sang học cao học và nghiên cứu sinh tại trường bạn, hai bên cùng thành lập các

nhóm nghiên cứu chung để viết đề cương dự án xin tài trợ của chính phủ hai nước và cùng nghiên cứu

trong lĩnh vực công nghệ sinh học và công nghệ thực thẩm.

Bà Kalenik Tatiana (bên trái) giới thiệu về Đại học Liên bang Viễn Đông

Được biết, Đại học Liên bang Viễn Đông là một trong năm trường đại học hàng đầu của Nga theo xếp

hạng của Bộ Giáo dục Nga với trên 100.000 sinh viên, 4.000 giảng viên và là trường đại học duy nhất của
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vùng Viễn Đông Nga được Bộ Khoa học, Công nghiệp và Công nghệ Nga công nhận là trường đại học

khoa học. Đại học Liên bang Viễn Đông là trường cung cấp chương trình giáo dục và tiến hành nghiên cứu

cơ bản trong thực tế tất cả các lĩnh vực kiến thức của con người.

Một số hình ảnh về buổi làm việc và ký kết thỏa thuận hợp tác
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Các tin khác

  Kỷ niệm 65 năm ngày Toàn quốc kháng chiến (19/12/1946 - 19/12/2011)

  Công đoàn Trường Đại học Nha Trang với việc bảo vệ quyền, lợi ích hợp
pháp, chính đáng và chăm lo đời sống của cán bộ viên chức, người lao động
Nhà trường

  Khoa Kế toán - Tài chính tổ chức Hội thảo về Thông tin Kế toán, Tài chính
cho việc ra quyết định

  Khoa Nuôi trồng Thủy sản tổ chức lớp tập huấn “Kỹ thuật sản xuất giống
nhân tạo tôm he chân trắng”

  Tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác giáo dục và việc nâng cao chất lượng
giáo dục đào tạo ở Trường Đại học Nha Trang giai đoạn hiện nay
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