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 Lễ cắt băng khánh thành bia đá ghi nh ận sự hỗ trợ của Chính ph ủ Na Uy
Trần Trọng Đạo - Bộ môn Mác-Lênin - 14/06/12-10:47:34

Sự phát tri ển nhanh chóng, toàn di ện của Trường Đại học Nha Trang trong nh ững năm qua có s ự
đóng góp quan tr ọng của Chính ph ủ Na Uy cùng các đối tác

Sáng 14 tháng 6, Nhà trường đã tổ chức Lễ cắt băng khánh thành bia đá ghi nhận và bày tỏ lòng biết

ơn sự hỗ trợ của Chính phủ Na Uy cùng các đối tác đối với sự phát triển của Trường trong 16 năm qua

(1996 - 2012). Tham dự buổi lễ có ngài Stale Torstein Risa - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc

Na Uy tại Việt Nam cùng lãnh đạo Tổng cục Thủy sản - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Giám

hiệu và lãnh đạo các Phòng, Khoa, Viện trong Trường.

Ngài Stale Torstein Risa- Đại sứ Vương quốc Na Uy và TS Vũ Văn Xứng - Hiệu trưởng Nhà trường cắt băng khánh thành bia đá

Trong 16 năm quan hệ hợp tác (1996 - 2012), thông qua 3 dự án lớn: Dự án NUFU (1996 - 2006), Dự

án SRV 2701 (2004 - 2011), NOMA - FAME (2007 - 2012). Chính phủ Na Uy cùng các đối tác (Đại học

Tromso (UiT), Đại học Khoa học và Công nghệ Na Uy (NTNU), Đại học Bergen (UiB)) đã có sự hỗ trợ to

lớn và góp phần quan trọng vào sự phát triển toàn diện của Trường Đại học Nha Trang. Trong đó, có 6

kết quả nổi bật:

- Góp phần phát triển nguồn nhân lực của Nhà trường. Các dự án hợp tác giữa 2 bên đã đào tạo cho

Trường 17 TS; 39 Ths (chưa tính các lớp NOMA); gần 2.500 lượt cán bộ được đi đào tạo các khóa ngắn

hạn, tham quan học hỏi ở trong và ngoài nước…

- Nâng cao năng lực đào tạo. Thông qua phát triển nguồn nhân lực và các dự án hợp tác, Chính phủ

Na Uy cùng các đối tác đã giúp Trường Đại học Nha Trang có đủ điều kiện đào tạo bậc Cao học các

ngành Kinh tế, Quản trị kinh doanh và một số ngành mới như CN Môi trường, CN Sinh học, Quản lý dịch

bệnh thủy sản… Đào tạo Cao học quốc tế (NOMA) về Quản lý và kinh tế thủy sản.

- Nâng cao năng lực nghiên cứu. Nhờ sự hỗ trợ tích cực về tài chính và hợp tác nghiên cứu từ Chính

phủ Na Uy cùng các đối tác, đến nay có 11 đề tài nghiên cứu đã và đang thực hiện với kết quả tốt trong

các lĩnh vực: Công nghệ nuôi trồng thủy sản, Dinh dưỡng và thức ăn thủy sản, Bệnh học thủy sản, Công

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

http://ntu.edu.vn/default.aspx?cmd=newspub&cmdid=newspub-detail&id...

1 of 4 18/06/12 8:54 AM



nghệ Sinh học và Môi trường, Kinh tế thủy sản, Quản lý nguồn lợi thủy sản. Cùng với đó là gần 100 bài

báo, công trình nghiên cứu được đăng trên các kỷ yếu, tạp chí trong và ngoài nước.

- Góp phần đổi mới công tác tổ chức, quản lý Nhà trường. Thông qua các hội thảo về quản lý trường

đại học và các chuyến tham quan học tập ở các trường đối tác tại Na Uy đã góp phần đổi mới công tác tổ

chức, quản lý ở Trường Đại học Nha Trang. Chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị được định rõ, công khai

cho mọi người biết và tham gia đánh giá. Việc quản lý Nhà trường từng bước tiếp cận chuẩn mực khu vực

và thế giới.

- Tăng cường cơ sở vật chất. Sự hỗ trợ tích cực về tài chính từ Chính phủ Na Uy đã góp phần tăng

cường cơ sở vật chất cho Nhà trường. Đến nay, hơn 90% phòng học được trang bị thiết bị dạy học hiện

đại. Nhiều phòng thí nghiệm được nâng cấp, trong đó có 1 phòng đạt  chứng chỉ ISO 17025. Thư viện

ngày càng đổi mới phương thức phục vụ sinh viên và giảng viên, nguồn tài liệu được bổ sung thêm 3.800

đầu sách với 13.100 cuốn từ kinh phí của các Dự án. Trên cơ sở kế thừa Phòng thực nghiệm của Dự án

NUFU,  Nhà trường đã thành lập Trung tâm Giống và Dịch bệnh thủy sản.  Trung tâm hiện đang hoạt

động hiệu quả và thành công với sản phẩm cá Chẽm giống được ưa chuộng ở trong và ngoài nước.

- Tăng cường khả năng hội nhập quốc tế, nâng cao uy tín và hình ảnh của Nhà trường. Sự thành công

của các dự án đã góp phần nâng cao uy tín Nhà trường, khả năng hội nhập tăng lên đáng kể. Đến nay,

Trường đã ký kết hơn 60 biên bản ghi nhớ với các đối tác quốc tế, trong đó có nhiều đối tác đến từ các

nước phát triển như: Mỹ (ĐH Ohio, ĐH Mason, ĐH Auburn…), Úc (ĐH James Cook, ĐH Newcastle), Bỉ

(ĐH Ghent), Pháp (ĐH New Caledonia), Nhật (ĐH Hải Dương Tokyo)… Trường Đại học Nha Trang hiện là

1/20 trường ĐH đầu tiên của VN đạt  chất  lượng kiểm định. Nhà trường đang tham gia mạng lưới các

trường/viện thủy sản ViFINET và mạng lưới các trường/viện quốc tế (hợp tác Á - Âu, hợp tác Á - Á)...

Có thể nói, sự phát triển nhanh chóng, toàn diện của Trường Đại học Nha Trang trong những năm qua

có sự đóng góp quan trọng của Chính phủ Na Uy cùng các đối tác. Cán bộ viên chức, cùng học sinh sinh

viên Nhà trường luôn trân trọng, ghi nhận và biết ơn sự giúp đỡ trí tình và có hiệu quả này.

Một số hình ảnh về buổi lễ

TS Vũ Văn Xứng - Hiệu trưởng Nhà trường tặng hoa ngài Stale Torstein Risa - Đại sứ Vương quốc Na Uy (bên trái) và TS. Killie - Hiệu

trưởng ĐH Tromso (bên phải)
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Ngài Stale Torstein Risa - Đại sứ Vương quốc Na Uy và TS Vũ Văn Xứng - Hiệu trưởng Nhà trường trước bia đá

Các đại biểu tham dự buổi lễ chụp hình lưu niệm

Ảnh: Văn Hòa

Các tin khác

  Lễ tốt nghi ệp và trao b ằng th ạc s ĩ cao h ọc qu ốc tế NOMA - FAME

  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,
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