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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

Nhận lời mời của Chương trình đào tạo nghề cá thuộc Trường Đại học Liên hợp quốc Iceland (UNU - FTP),
TS. Vũ Văn Xứng - Hiệu trưởng dẫn đầu đoàn công tác Trường Đại học Nha Trang đến thăm và làm việc từ ngày
29/3 - 8/4/2014.

Tại Iceland, đoàn công tác đã đến thăm, làm việc với Trường Đại học Liên hợp quốc, Viện Nghiên cứu Công
nghệ Thực phẩm và Sinh học Iceland (MATÍS), thảo luận khả năng hợp tác trong lĩnh vực công nghệ thực phẩm
và đào tạo; thăm một số cơ sở khai thác, nuôi trồng, chế biến và xuất khẩu thủy sản của Iceland.

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

Lãnh đạo hai trường đã thảo luận khả năng hợp tác trong lĩnh vực công nghệ thực
phẩm và đào tạo 

Trần Thị Hà Trang - Người duyệt: Trương Mai Hương
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      Trường Đại học Nha Trang và Trường Đại học Liên hợp quốc chính thức ký kết văn bản ghi nhớ hợp tác vào
tháng 5/2013, tuy nhiên, trên thực tế hai trường đã có quan hệ hợp tác từ năm 2001. Thời gian qua, Trường Đại
học Liên hợp quốc đã hỗ trợ Trường Đại học Nha Trang trên nhiều lĩnh vực như: cấp 13 suất học bổng cho cán
bộ của Đại học Nha Trang học tập nâng cao trình độ (thông qua chương trình đào tạo 6 tháng tại Iceland) trên
các lĩnh vực khai thác, nuôi trồng, chế biến và kinh tế thủy sản; 2 học bổng tiến sĩ trong lĩnh vực chế biến thủy
sản; mở các khóa đào tạo quốc tế ngắn hạn tại Đại học Nha Trang về quản lý kinh tế trong nuôi trồng thủy sản,
quản lý đàn cá bố mẹ và chọn giống.

Các tin mới hơn

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

Các tin cũ hơn

 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

 Giới thiệu chương trình học bổng Đài Loan

 9 sinh viên Cộng hòa Séc bắt đầu học tập tại Đại học Nha Trang
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