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Trang chủ Giới thiệu Đào tạo Khoa học Công nghệ Hợp tác đối ngoại Tuyển sinh Sinh viên Newsletter

Cán bộ & giảng viên

Sinh viên

Cựu sinh viên

Tham quan Trường

  
THÔNG BÁO

 Thông báo v/v Góp ý hoàn thiện

Bộ qui tắc ứng xử dành cho
CBVC và người học

 Thông báo hỗ trợ chi phí điều trị

bệnh cho sinh viên có hoàn cảnh
khó khăn

 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

 

  
Tin tức sự kiện

Sáng ngày 29/4/2014, tại Trường Đại học Nha Trang, Trung tâm thông tin DAAD TP. Hồ Chí Minh (thuộc Cơ
quan Trao đổi Hàn lâm Đức) đã có buổi buổi giới thiệu các chương trình nghiên cứu và du học Cộng hòa Liên
bang Đức năm 2014.

Ông Trần Thế Bình giới thiệu các chính sách học bổng của DAAD 
dành cho sinh viên tại gian hàng lưu động gần KTX K4

Ông Reimar Müller - Trưởng Trung tâm thông tin DAAD đã giới thiệu các chương trình học bổng của DAAD
dành cho Việt Nam như: các khóa học hè, các khóa thực tập các ngành Khoa học tự nhiên, Khoa học kỹ thuật

và Nông Lâm nghiệp dành cho sinh viên Đại học; Học bổng thường niên dành cho học viên cao học các nước
đang phát triển (EPOS); Học bổng nghiên cứu, chương trình liên kết với Việt Nam (Đề án 911) dành cho Nghiên
cứu sinh; Học bổng DLR-DAAD, Leibniz-DAAD dành cho Nhà khoa học và các chương trình học bổng thường
niên, chương trình đặc biệt khác…

Giới thiệu các chương trình nghiên cứu và du học Cộng hòa Liên bang Đức năm
2014 

Trung tâm thông tin DAAD TP. Hồ Chí Minh (thuộc Cơ quan Trao đổi Hàn lâm Đức) đã
giới thiệu các chương trình học bổng của DAAD dành cho Việt Nam 

Trần Thị Hà Trang - Người duyệt: Vũ Xuân Quỳ
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Sinh viên Trường ĐHNT có nhiều cơ hội lựa chọn về ngành học đa dạng
khi du học tại Cộng hòa Liên bang Đức

Cơ quan Trao đổi Hàn lâm Đức (DAAD) được thành lập ngày 01/01/1925, là cơ quan đại diện cho các
trường đại học Đức, hỗ trợ thúc đẩy quan hệ hợp tác quốc tế giữa các trường đại học Đức với các nước thông
qua chương trình trao đổi sinh viên và cán bộ khoa học, các chương trình hỗ trợ dự án và học bổng... DAAD có
một mạng lưới văn phòng đại diện, giảng viên, các tổ chức cựu sinh viên rộng khắp thế giới và xây dựng các
trung tâm thông tin, tư vấn tại chỗ. Đồng thời, DAAD là cơ quan thực hiện việc kết nối các chính sách văn hóa,
đối ngoại, chính sách đại học, nghiên cứu khoa học và chương trình hợp tác phát triển đại học của Chính phủ
Cộng hòa Liên bang Đức.

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn

 Hội thảo Hợp phần Công nghệ Thực phẩm thuộc Dự án VLIR - Network - Vietnam

 Tăng cường quan hệ hợp tác giữa Trường Đại học Nha Trang và Trường Đại học Liên hợp quốc Iceland

 Hợp tác với Công ty TNHH Tongwei Việt Nam

 Khai giảng khóa đào tạo "Văn hóa và Du lịch Việt Nam" cho sinh viên Thái Lan

 30 sinh viên Đại học Udon Thani Rajabhat (Thái Lan) đến học tập tại Trường Đại học Nha Trang
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