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 Đoàn công tác c ủa Trường Đại học Bang Michigan, Hoa K ỳ thăm và làm vi ệc tại
Trường
Trần Trọng Đạo - Bộ môn Mác-Lênin - 24/05/12-03:48:20

Một số nội dung h ợp tác gi ữa Đại học Nha Trang v ới Đại học Bang Michigan đã được thảo luận và
thống nh ất

Sáng 24 tháng 5, tại Phòng họp số 2 đã diễn ra cuộc gặp giữa lãnh đạo Nhà trường và các phòng,

khoa liên quan với đoàn công tác của Trường Đại học Bang Michigan, Hoa Kỳ do giáo sư John Dirkx làm

trưởng đoàn.

Tại buổi gặp mặt, sau khi nghe lãnh đạo Nhà trường giới thiệu về cơ cấu tổ chức, lịch sử, đội ngũ cán

bộ và những thành tựu đạt được trong công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học của Trường Đại học Nha

Trang 53 năm qua. Hai bên đã thảo luận và thống nhất một số nội dung hợp tác về trao đổi, giao lưu giữa

sinh viên 2 trường, hợp tác trong nghiên cứu khoa học để giải quyết những vấn đề 2 bên cùng quan tâm…

Nhân chuyến thăm, làm việc tại Trường, đoàn của Trường Đại học Bang Michigan sẽ tham quan thực tế

việc học tập và giao lưu với 1 số lớp sinh viên.

Một số hình ảnh về buổi làm việc

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

» Cấp trường

» Phòng ban

» Khoa - B ộ môn

» Trung tâm

» Viện nghiên c ứu

» Văn bản quản lý

» Phân hi ệu Kiên Giang

»Tổ Tư vấn chất lượng ĐT

» Thư viện Điện Tử

» Đăng nh ập

» T.Sinh ĐH&CĐ 2012

» Chuẩn đầu ra

» Các thỏa thuận 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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Các tin khác

  Hội ngh ị giao ban công tác Tr ưởng Bộ môn

  VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ MÔI TRƯỜNG: NGHIÊN CỨU HOẠT TÍNH
KHÁNG SINH, KHÁNG UNG THƯ TỪ VI SINH VẬT BIỂN

  Hội thi v ăn ngh ệ chào m ừng 122 n ăm ngày sinh Ch ủ tịch Hồ Chí Minh và
thành công c ủa Đại hội đại bi ểu đoàn trường nhi ệm kỳ 2012 -2014

  Công đoàn Trường tổ chức các ho ạt động chuyên môn c ủa công đoàn và
Hội ngh ị quán tri ệt, tri ển khai th ực hi ện Ngh ị quyết TW4 khóa XI

  HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ “XÂY DỰNG ĐỜI
SỐNG MỚI” Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG HIỆN NAY
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