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 Đại học Nha Trang ký kết thỏa thuận hợp tác với Đại học Aubern, Mỹ
Trần Trọng Đạo - Bộ môn Mác-Lênin - 06/01/12-10:48:50

Các nội dung hợp tác phát triển chương trình học thuật, đào tạo, nghiên cứu trong lĩnh vực kinh
tế nuôi trồng và thủy sản giữa Đại học Nha Trang với Đại học Aubern đã được ký kết vào sáng 06
tháng 01 năm 2012

Tham gia buổi làm việc và ký kết  thỏa thuận hợp tác có GS. William D. Batchelor -  Hiệu trưởng

Trường Nông nghiệp và GS. Curtis M. Jolly - Trưởng Khoa Kinh tế Nông nghiệp, Trường Nông nghiệp

thuộc Đại học Aubern. Phía Nhà trường có TS Vũ Văn Xứng - Hiệu trưởng cùng đại diện các Phòng, Khoa

liên quan.

Sau khi nghe lãnh đạo Trường giới thiệu khái quát về Đại học Nha Trang, hai bên đã thảo luận và đi

đến thống nhất ký kết thỏa thuận hợp tác với các nội dung chính: mỗi năm Đại học Aubern sẽ gửi 1 - 2

giảng viên đến Đại học Nha Trang để dạy các khóa học quốc tế cho các lớp trình độ sau đại học với

chương trình đang được sử dụng ở Aubern và tiếp nhận 1 - 2 giảng viên của Đại học Nha Trang sang trao

đổi chuyên môn, thực hiện các hội nghị chuyên đề, giảng dạy; tiếp nhận cán bộ Nhà trường sang học thạc

sỹ, NCS; giảng viên của hai trường sẽ gặp gỡ nhau để tìm kiếm cơ hội thực hiện các dự án hợp tác

nghiên cứu.

Lãnh đạo 2 trường ký bản thỏa thuận hợp tác

Được biết, Đại học Auburn là trường đại học công lập của bang Alabama được thành lập vào năm

1856, hiện có 25.000 sinh viên đang theo học. Auburn là trường Đại học đa ngành với các khoa: Nông

nghiệp, Kiến trúc, Thiết kế và Xây dựng, Kinh doanh, Giáo dục, Kỹ thuật, Nghiên cứu Lâm nghiệp và Thú

hoang dã, Khoa học Nhân văn, Liberal Arts, Điều dưỡng, Dược, Khoa học và Toán học, Thú y. Trong đó,

các ngành Nông nghiệp, Nuôi trồng thủy sản là thế mạnh và được đánh giá đứng tốp đầu các trường Đại
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học của Mỹ.

Các tin khác

  Đoàn viên, thanh niên Khoa Công nghệ Thực phẩm tham gia dọn vệ sinh
khu vực bờ biển Bãi Dương

  Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011-2020

  HỘI THI PHÒNG Ở SẠCH ĐẸP – KIỂU MẪU NĂM 2011

  Trường Đại học Nha Trang ký kết hợp đồng nghiên cứu khoa học với công
ty TNHH Long Sinh

  NCS Nguyễn Tấn Sỹ và NCS Nguyễn Địch Thanh bảo vệ luận án tiến sĩ cấp
khoa tại Khoa Nuôi trồng thủy sản – Đại học Nha Trang

  Lãnh đạo Trường đối thoại với sinh viên nội trú

  Giới thiệu Luật Viên chức năm 2011
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