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Tham quan Trường

  
THÔNG BÁO

 Thông báo v/v tổ chức Lễ Kỷ

niệm 55 năm Ngày Thành lập
Trường

 Thông báo tổ chức lớp tập huấn

Quản lý đàn cá bố mẹ và chọn
giống

 Thông báo khám sức khỏe cho

CBVC

 Thông báo tổ chức Diễn đàn

thức ăn thủy sản khu vực lần thứ
6 - RAF 6

 Thông báo cắt điện ngày

23/9/2014

 

  
Tin tức sự kiện

Sáng 12/9, Khoa Kinh tế - Trường Đại học Nha Trang đã phối hợp với Tổ chức Đại học Pháp ngữ (AUF) tổ
chức diễn đàn "Chương trình đào tạo cử nhân song ngữ Pháp - Việt và du học Pháp" đối với các ngành Quản trị
kinh doanh và Quản trị du lịch. Tham dự diễn đàn có đại diện Tổ chức Đại học Pháp ngữ tại TP. Hồ Chí Minh,
đại diện Nhà trường, doanh nghiệp và các trường trung học, cao đẳng trên địa bàn thành phố Nha Trang có đào
tạo chương trình song ngữ...

TS. Đỗ Thị Thanh Vinh giới thiệu về chương trình

Tại diễn đàn, ông Régis Martin cùng Ban Chủ nhiệm Khoa Kinh tế đã giới thiệu, tư vấn và giải đáp thắc mắc
cho sinh viên, phụ huynh về việc đăng ký ngành học, điều kiện học tập, chương trình giảng dạy, chuẩn đầu ra,
định hướng học tập sau đại học ở Pháp cũng như các chương trình hỗ trợ của AUF, hoạt đông giao lưu cho sinh
viên chương trình song ngữ…

Ông Alan Bouvot, Giám đốc Công ty Sodex Toseco - doanh nghiệp Pháp tại Nha Trang cũng giới thiệu một
số nhu cầu tuyển dụng của thị trường, nhất là đối với các sinh viên Pháp ngữ.

Diễn đàn "Chương trình đào tạo cử nhân song ngữ Pháp - Việt và du học Pháp" 

Chương trình đào tạo song ngữ về Quản trị, với 2 chuyên ngành Quản trị kinh doanh
và Quản trị du lịch. 
Trần Thị Hà Trang - Người duyệt: Vũ Xuân Quỳ
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ông Alan Bouvot - Giám đốc Công ty Sodex Toseco phát biểu

 Chương trình đào tạo cử nhân song ngữ Pháp - Việt là chương trình chủ yếu dành cho sinh viên đã trúng
tuyển vào Trường Đại học Nha Trang, khi tốt nghiệp sẽ được cấp bằng đại học hệ chính quy của Trường đồng
thời nhận Chứng chỉ song ngữ của Tổ chức Đại học Pháp ngữ (AUF). Các sinh viên học lực đạt loại khá và trình
độ tiếng Pháp đạt chuẩn đầu ra sẽ được xét tuyển học Cao học ở các trường đại học đối tác (ĐH Nantes, ĐH
Perpignan, ĐH Toulon, ĐH New Caledonia).

Mục tiêu của chương trình là tạo môi trường và tăng cường những hoạt động giáo dục giúp sinh viên hình
thành và phát triển nhân cách, đạo đức, tri thức, các kỹ năng cơ bản cần thiết nhằm đạt được thành công về
nghề nghiệp trong lĩnh vực chuyên môn, đáp ứng nhu cầu xã hội nói chung và của các tổ chức doanh nghiệp sử
dụng tiếng Pháp nói riêng. Chương trình cũng mang lại cho sinh viên cơ hội tiếp tục học sau đại học ở khối
Cộng đồng các trường Đại học Pháp ngữ trên toàn thế giới.

Tin & ảnh: Nguyễn Hà Trang

Các tin mới hơn

 Lễ kỷ niệm 55 năm Truyền thống Trường Đại học Nha Trang và khai giảng khóa học 2014 - 2018

 Đại học Nha Trang - 55 năm thực hiện sứ mệnh đào tạo nhân lực trình độ cao

 Những bài học sau 55 năm xây dựng và phát triển Trường Đại học Nha Trang

 Hội nghị phổ biến, quán triệt Nghị quyết Trung ương 9, khóa XI

 Lễ khai giảng các lớp tuyển sinh đợt 1/2014 và trao bằng tốt nghiệp đại học hệ vừa làm vừa học

Các tin cũ hơn

 Tết Trung thu - Tết của tình thân ái

 Trường Đại học Nha Trang đón sinh viên khóa 56

 Công chiếu bộ phim "Chuyện của Yesterday"

 Họp mặt cựu sinh viên Khóa 21

 Tổng kết chiến dịch Tình nguyện hè 2014
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