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 Đại học Nha Trang ký kết thỏa thuận hợp tác với Đại học Auvergne Clermont 1,
Pháp
Trần Trọng Đạo - Bộ môn Mác-Lênin - 20/12/11-08:36:59

Bản khung thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Nha Trang với Đại học Auvergne Clermont 1 giai
đoạn 2012 - 2015 đã được ký kết sáng ngày 20/12

Tham gia buổi làm việc và ký kết thỏa thuận hợp tác có GS. Nicolas Mainetti - Phụ trách điều hành

Viện Đại học Công nghệ Aurillac thuộc Đại học Auvergne Clermont và GS Laurent Meriade - nhà nghiên

cứu về Quản trị doanh nghiệp. Phía Nhà trường có PGS, TS Trang Sỹ Trung - Phó Hiệu trưởng cùng đại

diện các Phòng, Khoa liên quan.

Sau khi nghe lãnh đạo Trường giới thiệu khái quát về Đại học Nha Trang, hai bên đã thảo luận và đi

đến thống nhất ký kết thỏa thuân hợp tác giai đoạn 2012 - 2015 với 7 nội dung chính: tham gia vào các

hoạt động đào tạo của hai bên; đồng hướng dẫn các luận án tiến sĩ; tổ chức hội nghị, hội thảo khoa học và

semina; tổ chức trại hè; trao đổi các giảng viên - nghiên cứu; tiếp nhận các thực tập sinh Pháp vào Việt

Nam; trao đổi tài liệu và sách xuất bản.

Lãnh đạo hai trường thảo luận về các nội dung hợp tác

Được biết, Trường Đại học Auvergne Clermont 1 là một trường đại học đa nghành với khoảng 12.000

sinh viên, trong đó lĩnh vực đào tạo và nghiên cứu chính của trường là: Kinh tế, Luật, Y khoa, Dược, Nha

khoa, Công nghệ (Công nghệ thông tin, Sinh học, Hoá học, Vật lý, Dịch vụ và mạng lưới thông tin, Quản trị

doanh nghiệp,`). Đồng thời, trường cũng có chính sách quan hệ quốc tế năng động với ưu tiên thu hút

sinh viên quốc tế, hiện nay trường đang có 2.400 sinh viên quốc tế theo học.

Hình ảnh về buổi làm việc và ký kết thỏa thuận hợp tác
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Các tin khác

  Quá trình hình thành và phát triển của Quân đội nhân dân Việt Nam

  Sinh viên Khóa 51 ngành Công nghệ Môi trường thăm quan Trung tâm Xử lý
nước thải - Khu Công nghiệp Suối dầu

  Đại học Nha Trang ký kết thỏa thuận hợp tác với Đại học Liên bang Viễn
Đông, Liên bang Nga

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