
Thống kê www.ntu.edu.vn

 Tập đoàn Siemens (Đức) tổ chức triển lãm di động về tự động hóa tích hợp toàn
diện
Trần Trọng Đạo - Bộ môn Mác-Lênin - 29/11/11-08:36:10

Các công nghệ mới cùng tính năng sử dụng ưu việt đã được đại diện của Tập đoàn Siemens
(Đức) chia sẻ và truyền đạt tới đông đảo cán bộ, sinh viên Nhà trường trong ngày 29 tháng 11

Nhằm chia sẻ và truyền đạt cũng như cập nhật những tiến bộ trong lĩnh vực công nghệ kỹ thuật cho

sinh viên, cán bộ viên chức Nhà trường, ngày 29 tháng 11, Nhà trường đã phối hợp với công ty Siemens

tổ chức sự kiện "Triển lãm công nghệ tự động hóa tích hợp toàn diện".

Đại diện công ty Siemens giới thiệu công nghệ mới

Công ty Siemens là một trong những tập đoàn cung cấp các giải pháp công nghệ kỹ thuật lớn nhất thế

giới với sự hiện diện ở hơn 190 quốc gia trong hơn 160 năm. Siemens cung cấp một dải hoàn chỉnh các

sản phẩm điện, điện tử, các hệ thống tự động hóa cho các ngành sản xuất và những giải pháp cho các

ngành công nghiệp chuyên dụng khác. Ở Việt Nam, Siemens đã tham gia vào nhiều dự án về cơ sở hạ

tầng và hiện đang có mặt trong nhiều lĩnh vực trọng yếu của nền kinh tế quốc gia như năng lượng, công

nghiệp và y tế.
Cán bộ, sinh viên Nhà trường thăm quan triển lãm
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  Lãnh đạo Nhà trường tiếp phái đoàn của Pháp đến thăm và tìm kiếm cơ hội
hợp tác trong dự án Đánh giá ô nhiễm nước biển, nước sông và tác động của
chúng đối với an toàn thực phẩm
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