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Cán bộ & giảng viên
Sinh viên

Cựu sinh viên
Tham quan Trường

  
THÔNG BÁO

 Thông báo tuyển dụng viên
chức năm 2014

 Thông báo: Lễ khai giảng và Lễ
tốt nghiệp đào tạo Sau đại học
năm 2013

 Thông báo về việc tổ chức Hội
thao khu vực

 Viếng Đại tướng Võ Nguyên
Giáp tại Nha Trang

 Nghị quyết Hội nghị CBVC năm
học 2013-2014

 

  
Tin tức sự kiện

Sáng 22/10, ông Ng Teck Hean - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Singapore tại Việt Nam đã đến thăm,
làm việc với Nhà trường, gặp gỡ giao lưu với cán bộ và sinh viên. Hiệu trưởng Vũ Văn Xứng đã tiếp và làm việc
với Đại sứ.

Lãnh đạo Nhà trường trao đổi nội dung hợp tác với đoàn cán bộ Đại sứ quán Singapore

Tại buổi làm việc, ông Ng Teck Hean đã bày tỏ niềm vinh dự là đại diện đầu tiên của quốc đảo Singapore có
chuyến viếng thăm chính thức Trường Đại học Nha Trang và đánh giá cao các thành tựu mà Nhà trường đạt được
trong thời gian qua, đặc biệt là các thành tựu về nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực thủy sản. Hai bên đã thảo
luận các nội dung hợp tác trong tương lai, trước hết là nghiên cứu khoa học.

Hiệu trưởng ti ếp Đại sứ Cộng hòa Singapore
Đại sứ đã có bu ổi làm vi ệc với lãnh đạo Nhà tr ường và giao l ưu với sinh viên
Trần Thị Hà Trang - Người duyệt: Vũ Xuân Quỳ
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Đoàn cán bộ Đại sứ quán Singapore giao lưu với cán bộ và sinh viên

Sau buổi tiếp, Đoàn cán bộ Đại sứ quán Singapore cũng đã gặp gỡ, giao lưu với cán bộ cùng đông đảo sinh
viên Trường Đại học Nha Trang và chia sẻ những thông tin bổ ích về lịch sử đất nước, con người, văn hóa, hệ
thống giáo dục, chính sách học bổng của đất nước Singapore.

Các tin m ới hơn

Các tin c ũ hơn

 Trường Đại học Nha Trang ký kết hợp tác với Công ty TNHH Thông Thuận
 Đoàn công tác Trường Cao đẳng dạy nghề Champasak tới thăm và làm việc với Trường
Trường Đại học Mokpo (Hàn Quốc) đến thăm và làm việc với Trường
Cơ quan Phát triển Quốc tế và Quỹ khoa học tự nhiên Hoa Kỳ tài trợ nghiên cứu về đa dạng sinh học, bảo vệ môi

trường
 Hội thảo hợp tác các viện, trường của Việt Nam và các đại học Vương quốc Bỉ (VLIR - Network - Vietnam)
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