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 Đại sứ đặc mệnh toàn quy ền Nhà n ước Israel t ại Việt Nam th ăm Nhà tr ường
Trần Trọng Đạo - Bộ môn Mác-Lênin - 22/03/12-09:31:06

Các chương trình đào tạo và kh ả năng thi ết lập quan h ệ hợp tác gi ữa Đại học Nha Trang v ới các
Đại học ở Israel đã được lãnh đạo Nhà tr ường cùng Đại sứ Israel th ảo luận tại cuộc gặp sáng 22
tháng 2

Tham gia buổi làm việc, có ông Amnon Efrat Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhà nước Israel tại Việt

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

Ông Amnon Efrat (ngồi giữa) giới thiệu hệ thống giáo dục đại học và các chương trình đào tạo tại Israel

Sau khi nghe Hiệu trưởng Vũ Văn Xứng giới thiệu khái quát về Đại học Nha Trang cùng với mong

muốn ngài đại sứ sẽ là cầu nối trong việc thiết lập mối quan hệ hợp tác với các đại học trọng điểm của

Israel. Ông Amnon Efrat đã giới thiệu khái quát về hệ thống giáo dục đại học và các chương trình đào tạo

tại Israel thời gian tới, các dự án đang triển khai có hiệu quả tại Việt Nam cùng cam kết sẽ kết nối để Đại

học Nha Trang tham gia.

Hai bên đã thảo luận về khả năng thiết lập mối quan hệ trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và trao đổi

giảng viên giữa Đại học Nha Trang với các đại học của Israel. Nhân dịp này, ông Amnon Efrat đề nghị Đại

học Nha Trang cử 2 sinh viên tham gia khóa đào tạo ngắn hạn về nuôi trồng thủy sản tại Israel vào tháng 6

năm 2012.
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