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Cán bộ & giảng viên

Sinh viên

Cựu sinh viên

Tham quan Trường

  
THÔNG BÁO

 Thông báo về việc nghỉ lễ 30/4

và 01/5

 Thông báo: Tổ chức cuộc thi

“Viết về mái Trường Đại học Nha
Trang thân yêu” nhân kỷ niệm 55
năm Ngày truyền thống Nhà
trường

 Thông báo cắt điện ngày

23/4/2014

 Về việc nộp thuế thu nhập cá

nhân

 Thông báo chương trình giới

thiệu học bổng Đức 2014

 

  
Tin tức sự kiện

Nhằm thắt chặt tình hữu nghị, đoàn kết, tối 05/4/2014, tại Hội trường số 3, Bộ môn Quản trị du lịch - Khoa
Kinh tế đã tổ chức đêm giao lưu văn hóa Việt Nam - Thái Lan dành cho sinh viên ngành Quản trị dịch vụ du lịch
và lữ hành (Đại học Nha Trang) với sinh viên chuyên ngành Ngôn ngữ và văn hóa Việt Nam (Đại học Udon Thani
Rajabhat). 

Sinh viên Việt Nam và Thái Lan đồng hành dẫn chương trình

Tại buổi giao lưu, sinh viên hai trường đã biểu diễn nhiều tiết mục văn nghệ mang đậm bản sắc dân tộc Việt
Nam và Thái Lan. Qua đó, giúp sinh viên hai trường hiểu thêm về truyền thống văn hóa, phong tục tập quán của
mỗi dân tộc.
  
      Đêm giao lưu văn hóa là một trong những hoạt động ý nghĩa, thiết thực dành cho sinh viên Đại học Udon
Thani Rajabhat đang học khóa đào tạo "Văn hóa và Du lịch Việt Nam" tại Đại học Nha Trang, giúp sinh viên hiểu
biết sâu rộng về văn hóa Việt Nam và có điều kiện học tập, nâng cao trình độ giao tiếp bằng ngôn ngữ Tiếng

Việt.

Tiết mục "Em trong mắt tôi" của sinh viên Thái Lan

Giao lưu văn hóa Việt Nam - Thái Lan 

Sinh viên ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Đại học Nha Trang) giao lưu văn
hóa với các sinh viên chuyên ngành Ngôn ngữ và văn hóa Việt Nam (Đại học Udon
Thani Rajabhat). 
Trần Thị Hà Trang - Người duyệt: Trương Mai Hương
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Tiết mục múa truyền thống Thái Lan

       Khóa đào tạo "Văn hóa và Du lịch Việt Nam" dành cho các sinh viên Thái Lan thuộc chương trình hợp tác
toàn diện (đào tạo, nghiên cứu khoa học, văn hóa nghệ thuật...) giữa hai trường. Trong đó, Đại học Nha Trang
tiếp nhận 30 sinh viên của Đại học Udon Thani Rajabhat (Thái Lan) đến học tập 1 học kỳ. Đây là nhóm sinh viên
năm thứ 3, chuyên ngành Ngôn ngữ và văn hóa Việt Nam, đã hoàn thành 2 năm học tiếng Việt và văn hóa Việt
Nam tại Thái Lan.

Lê Chí Công

Các tin mới hơn

 Cảm xúc Điện Biên

 Khoa Điện - Điện tử tham dự hội thảo về chuyển giao “Công nghệ năng lượng mặt trời”

 Hội nghị “Đổi mới phương pháp giảng dạy theo học chế tín chỉ” của Khoa Công nghệ Thực phẩm

 Vui Tết cổ truyền Thái Lan, Lào tại Trường Đại học Nha Trang

Các tin cũ hơn

 Dạ hội Thanh niên 2014 Đoàn khoa Công nghệ thực phẩm

 Sinh viên Trường Đại học Nha Trang tham dự ngày hội hướng nghiệp của các tập đoàn khách sạn quốc tế

 Các hoạt động chào mừng 83 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

 Thư viện thông báo v/v cấp tài khoản thư viện số cho Khóa 55.

 Trường Đại học Nha Trang tham gia “Diễn đàn hợp tác 4 trường đại học khu vực Duyên hải miền Trung và Tây Nguyên”
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