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 Lễ tốt nghi ệp và trao b ằng th ạc s ĩ cao h ọc qu ốc tế NOMA - FAME
Trần Trọng Đạo - Bộ môn Mác-Lênin - 14/06/12-12:12:27

17 học viên đến từ các nước Việt Nam, Srilanka, Bangladesh, Liberia đã được công nh ận tốt
nghi ệp và cấp bằng th ạc sĩ ngành Qu ản lý kinh t ế và Nuôi tr ồng th ủy sản

Chiều 14 tháng 6, tại Phòng hội thảo A - Thư viện Trường Đại học Nha Trang đã diễn ra Lễ tốt nghiệp

và trao bằng thạc sĩ cho 17 học viên lớp cao học quốc tế NOMA - FAME khóa học 2010 - 2012. Tham dự

buổi lễ có ngài Stale Torstein Risa - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Na Uy tại Việt Nam, TS.

Killie - Hiệu trưởng Đại học Tromso cùng lãnh đạo Tổng cục Thủy sản - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông

thôn, Ban Giám hiệu và lãnh đạo các Phòng, Khoa trong Trường

Ngài Stale Torstein Risa - Đại sứ Vương quốc Na Uy phát biểu chúc mừng các tân thạc sỹ

17 học viên tốt nghiệp và được cấp bằng lần này đến từ các nước Việt Nam, Srilanka, Bangladesh và

Liberia. Đây là khóa học thứ 4 trong chương trình hợp tác đào tạo thạc sĩ ngành Quản lý kinh tế và Nuôi

trồng thủy sản giữa Đại học Nha Trang với Đại học Tromso (Nauy). Học viên lớp cao học NOMA - FAME

được giảng dạy bởi các giáo sư đến từ ĐH Tromso, Đại học Nha Trang và một số giảng viên của các

nước Đông Nam Á. Toàn bộ chương trình đào tạo đều được giảng dạy bằng tiếng Anh. Qua 4 khóa đào

tạo, đã có 67 học viên được cấp bằng thạc sĩ, trong đó 2/3 là sinh viên Việt Nam.

Một số hình ảnh về lễ tốt nghiệp

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

» Cấp tr ường

» Phòng ban

» Khoa - B ộ môn

» Trung tâm

» Viện nghiên c ứu

» Văn bản quản lý

» Phân hi ệu Kiên Giang

»Tổ Tư vấn ch ất lượng ĐT

» Thư viện Điện Tử

» Đăng nh ập

» T.Sinh ĐH&CĐ 2012

» Chuẩn đầu ra

» Các th ỏa thu ận hợp tác

»TechMart

»Thông tin du h ọc-học bổng

»Vietnam-Taiwan Conference

» Diễn đàn đổi mới PPGD-ĐG

& QLĐH 

» TOEIC Test Site

» Cao học Noma

» Dự án SRV2701
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TS Vũ Văn Xứng - Hiệu trưởng Nhà trường (bên trái) và TS. Killie - Hiệu trưởng Đại học Tromso (bên phải) trao bằng cho các tân thạc sỹ

Chụp hình lưu niệm

Ảnh: Văn Hòa

Các tin khác

  Lễ cắt băng khánh thành bia đá ghi nh ận sự hỗ trợ của Chính ph ủ Na Uy

  Quyền của đơn v ị sự nghi ệp công l ập trong đơn ph ương ch ấm dứt hợp
đồng lao động

  Bộ môn K ỹ thu ật Tàu Th ủy tổ chức thành công sân ch ơi chuyên môn cho
sinh viên l ớp 52TT

  Đoàn tr ường Đại học Nha Trang t ổ chức ký cam k ết cu ộc vận động “Mùa thi
nghiêm túc - ch ất lượng”

  Đồng chí Ph ạm Hùng - t ấm gương su ốt đời hy sinh vì s ự nghi ệp cách m ạng,
vì hạnh phúc nhân dân
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  MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ BIỂN, ĐẢO VÀ CÔNG TÁC GIÁO D ỤC QUỐC PHÒNG -
AN NINH CHO HỌC SINH, SINH VIÊN TẠI TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC
PHÒNG KHÁNH HÒA.
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