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Cán bộ & giảng viên
Sinh viên

Cựu sinh viên
Tham quan Trường

THÔNG BÁO

Mừng thọ Bố mẹ CBVC 

Lịch công tác tháng 1 và 2/2013 
(cập nhật ngày 16/1)

Thông báo chi thưởng cuối năm 
và quà Tết Nguyên đán cho 
CBVC

Đề xuất các nhiệm vụ KH&CN 
năm 2014

Thông báo cắt điện ngày 
15/01/2013

Tin tức sự kiện

Tại buổi gặp mặt, sau khi nghe giới thiệu về Trường ĐH Nha Trang và các địa chỉ cần thiết để thuận tiện liên 
hệ trong quá trình học tập, Trưởng khoa Nuôi trồng Thủy sản đã giới thiệu khái quát chương trình và kế hoạch 
học tập của khóa học. Hội Sinh viên mời học viên Rwanda tham gia CLB tiếng Anh, các sự kiện văn hóa, học 
thuật của Trường. Các bạn học viên Rwanda mong muốn được nâng cao khả năng tiếng Việt để có thể tìm hiểu 
văn hóa và con người Việt Nam. 
       Mọi vấn đề về nơi ở, học bổng, bảo hiểm, y tế, chương trình và thời gian học tập đã được các đơn vị giải 
đáp đầy đủ, giúp học viên an tâm học tập và công tác. 
       Sau cuộc gặp, các học viên đã tham quan Nhà Truyền thống, Thư viện, Bảo tàng và các phòng thí nghiệm 
của Trường.

Một số hình ảnh về buổi gặp gỡ

Tin bài: Lương Đình Duy - Phòng Hợp tác Đối ngoại 

Các tin mới hơn

Nhà trường gặp mặt du học sinh Rwanda
Sáng 11/01/2013, Nhà trường đã tổ chức gặp mặt các học viên người Rwanda đang 
theo học cao học ngành Nuôi trồng thủy sản tại Đại học Nha Trang.
Trần Thị Hà Trang- Người duyệt:Vũ Xuân Quỳ
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Kết quả chuyến công tác tại Đại học James Cook - Singapore

Các tin cũ hơn

Kết quả chuyến công tác Lào, Thái Lan của lãnh đạo Trường
Trường ĐH Nha Trang và Trường ĐH Vinh ký thỏa thuận hợp tác toàn diện trong đào tạo, NCKH và chuyển giao 

công nghệ
Đại học Nha Trang làm việc với đoàn công tác các trường đại học của Hàn Quốc
Trường ĐH Auburn (Hoa Kỳ) làm việc với Trường ĐH Nha Trang để tìm kiếm cơ hội hợp tác
Trường Đại học Nha Trang tham gia hội thảo quốc tế về quản lý chất lượng thuỷ sản tại Thái Lan
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