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Cán bộ & giảng viên

Sinh viên

Cựu sinh viên

Tham quan Trường

  
THÔNG BÁO

 Thông báo chào cờ tháng

11/2014

 Thông báo cắt điện ngày

22/10/2014

 Thông báo đề xuất nhiệm vụ

KHCN đón đầu năm 2016

 Thông báo: Lễ khai giảng và Lễ

tốt nghiệp đào tạo Sau Đại học
Đợt II năm 2014

 Chương trình hành động Tăng

cường công tác dân vận

 

  
Tin tức sự kiện

Sáng 03/11/2014, tại Phòng họp số 01, PGS.TS Trang Sĩ Trung - Phó Hiệu trưởng Nhà trường đã làm việc
với PGS. TS Jen Der Day - Trưởng phòng Hợp tác quốc tế Trường Đại học Khoa học Ứng dụng Quốc gia Cao
Hùng (Đài Loan).

Tại buổi làm việc, bà Jen Der Day đã bày tỏ mong muốn tăng cường quan hệ hợp tác chặt chẽ hơn nữa
giữa Trường Đại học Khoa học Ứng dụng Quốc gia Cao Hùng với Trường Đại học Nha Trang, đặc biệt là trao
đổi, học hỏi kinh nghiệm trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học và đào tạo. Hai bên đã thảo luận khả năng hợp tác
đào tạo Tiến sĩ, Thạc sĩ, Đại học (2+2) và trao đổi cán bộ, giảng viên, sinh viên thông qua các khóa học ngắn
hạn.

     Hai trường có quan hệ hợp tác đào tạo từ năm 2012, trong đó Trường Đại học Khoa học Ứng dụng Quốc gia
Cao Hùng đã cấp hai học bổng tiến sĩ cho cán bộ của Nhà trường học tập tại Đài Loan (Nguyễn Hữu Thật và
Trần Văn Hùng - Khoa Cơ khí).

Sau buổi làm việc, đoàn công tác Trường Đại học Khoa học Ứng dụng Quốc gia Cao Hùng đã đi tham quan
cơ sở vật chất của Nhà trường.

Trường Đại học Khoa học Ứng dụng Quốc gia Cao Hùng (KUAS) được thành lập từ năm 1963. Đến nay,
KUAS đã phát triển thành một trong các trường đào tạo về khoa học công nghệ hàng đầu ở phía nam Đài Loan,
với đội ngũ 500 giảng viên giàu kinh nghiệm. Trường có 4 ngành đào tạo tổng hợp từ kỹ thuật ứng dụng, điện -
điện tử đến quản lý công nghiệp và khoa học xã hội nhân văn. Đặc biệt, KUAS là trường duy nhất ở Đài Loan có
khoa đào tạo về khuôn mẫu (Mold and Die Engineering), một trong những ngành công nghiệp mũi nhọn của Đài
Loan. Trường hiện có 10.000 sinh viên theo học, bao gồm cả sinh viên trong nước và quốc tế. KUAS là một
trong các trường có lượng sinh viên Việt Nam theo học sớm và nhiều nhất tại Đài Loan.

Thảo luận hợp tác với Trường ĐH Khoa học Ứng dụng Quốc gia Cao Hùng - KUAS
(Đài Loan) 
Hợp tác đào tạo TS, Ths, Đại học và tổ chức các khóa học ngắn hạn. 
Trần Thị Hà Trang - Người duyệt: Vũ Xuân Quỳ
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Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn

 Trường THCS Hùng Vương (TX Ninh Hòa) giao lưu, hướng nghiệp tại Trường Đại học Nha Trang

 Ký kết hợp tác với Công ty cổ phần Ô tô Trường Hải (THACO)

 Doanh nghiệp và sinh viên giao lưu về ứng dụng vật liệu nhẹ trong xây dựng

 Tập huấn quốc tế "Quản lý đàn cá bố mẹ và chọn giống trong nuôi trồng thủy sản"

 Ngày hội tư vấn hướng nghiệp và trao học bổng hỗ trợ cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn
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