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Dự án SRV2701 (Dự án Norad) v ề Nâng cao n ăng lực đào tạo và nghiên c ứu của Trường Đại học
Nha Trang đã góp ph ần quan tr ọng vào s ự phát tri ển Nhà tr ường những năm qua

Từ ngày 16 đến 17 tháng 01 năm 2012, tại Trường Đại học Nha Trang đã diễn ra hội nghị tổng kết Dự

án SRV2701 (Dự án Norad) về Nâng cao năng lực đào tạo và nghiên cứu của Trường Đại học Nha Trang -

Pha 2. Tham dự hội nghị về phía Na Uy có bà Ragnhild Dybdahl - Phó Đại sứ quán Na Uy tại Việt Nam

cùng các thành viên trong ban cố vấn, điều phối viên Dự án. Phía Nhà trường có TS Vũ Văn Xứng - Hiệu

trưởng Nhà trường, Giám đốc Dự án cùng các thành viên trong Ban quản lý Dự án, chủ nhiệm các hợp

phần, chủ nhiệm các đề tài nghiên cứu, lãnh đạo các phòng, khoa liên quan.

Bà Ragnhild Dybdahl - Phó Đại sứ quán Na Uy tại Việt Nam (thứ 2 từ trái qua)

Hội nghị đã thảo luận và thống nhất đánh giá kết quả đạt được sau 3 năm (2009 - 2011) triển khai dự

án đã góp phần quan trọng vào sự phát triển của Trường Đại học Nha Trang. Trong đó, kết quả nổi bật

của Dự án là: góp phần phát triển nguồn nhân lực của Nhà trường (đào tạo cho Nhà trường: 10 TS, trong

đó 7 TS được đào tạo tại Na Uy, 3 đào tạo tại Việt Nam; 30 Ths, trong đó 2 Ths được đào tạo tại Na Uy,

28 đào tạo tại Việt Nam; 4 cán bộ được đi học sau TS ở nước ngoài; gần 600 lượt cán bộ được đi đào

tạo các khóa ngắn hạn, tham quan học hỏi ở nước ngoài; 43 cán bộ tham gia nghiên cứu chính cùng gần

100 cộng tác viên tham gia các đề tài nghiên cứu khoa học…), nâng cao năng lực đào tạo và nghiên cứu,

góp phần đổi mới và nâng cao vị thế của Nhà trường, tăng cường cơ sở vật chất, tăng cường khả năng

hội nhập quốc tế, đóng góp vào sự phát triển của ngành thủy sản và nuôi trồng ở Việt Nam.

Tại hội nghị, 2 bên đã thảo luận và thống nhất 6 hướng hợp tác phát triển trong tương lai bao gồm:

giáo dục biến đổi khí hậu trong lĩnh vực thủy sản và nuôi trồng, phát triển các giải pháp và công nghệ nuôi
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biển thích ứng với biến đổi khí hậu, sử dụng nguyên liệu còn lại trong chế biến thủy sản, bệnh và quản lý

môi trường nuôi, quản lý nguồn lợi thủy sản, nâng cao năng lực đào tạo và nghiên cứu trong lĩnh vực thủy

sản.

Dự án Norad - Pha 2 là dự án được hỗ trợ bởi Chính phủ Vương quốc Na Uy nhằm mục đích nâng

cao năng lực đào tạo và nghiên cứu của Trường Đại học Nha Trang qua đó đóng góp nhu cầu về nguồn

nhân lực của ngành thủy sản và nuôi trồng thủy sản ở Việt Nam. Tổng kinh phí của Dự án là 13.200.000

NOK (khoảng 48 tỷ VNĐ).

Một số hình ảnh về hội nghị

Ảnh: Văn Hòa

Các tin khác

  Nhà trường tổ chức gặp mặt chúc t ết và đón giao th ừa cùng toàn th ể học
viên cao h ọc và sinh viên ở lại Trường
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