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Trang chủ Giới thiệu Đào tạo Khoa học Công nghệ Hợp tác đối ngoại Tuyển sinh Sinh viên

Cán bộ & giảng viên
Sinh viên

Cựu sinh viên
Tham quan Trường
Diễn đàn sinh viên

THÔNG BÁO

Bí thư Đảng ủy - Hiệu trưởng 
CHÚC MỪNG NĂM MỚI

Thông báo cắt điện ngày 
06/02/2013

Thông báo nghỉ học kỳ I và Tết 
Nguyên đán Quý Tỵ của học 
sinh, sinh viên

Thông báo : Danh sách cán bộ 
chiến sỹ đại đội tự vệ Trường 
ĐHNT năm 2013 và lịch trực Tết 
Nguyên Đán Qúy Tỵ

Thông báo về kết luận của đồng 
chí chỉ huy trưởng về kế hoạch 
triển khai hoạt động của LLTV 
Trường năm 2013

Tin tức sự kiện

Trong khuôn khổ chương trình “Xây dựng năng lực đào tạo và nghiên cứu” cho các nước đang phát triển do 

Chính phủ Na Uy tài trợ, từ ngày 28/01 đến ngày 01/02, tại Trường Đại học Nha Trang đã diễn ra hội thảo xây 

dựng dự án NORHED.

Tham dự hội thảo có TS Vũ Văn Xứng - Hiệu trưởng Nhà trường và đại diện lãnh đạo các Phòng, Khoa liên 

quan cùng các chuyên gia đến từ Na Uy (ĐH Bergen, ĐH Tromso), Sri Lanka (ĐH Ruhuna), Bangladesh (ĐH 

Dhaka), Viện Hải dương học Nha Trang, Viện Ngiên cứu Nuôi trồng Thủy sản 3.

Các đại biểu tham dự hội thảo sẽ tập trung thảo luận để tìm giải pháp nâng cao năng lực nghiên cứu ứng 

phó với biển đổi khí hậu cho các trường, viện ở phía Nam thông qua việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng 

cao (thạc sĩ, tiến sĩ và sau tiến sĩ); đồng thời thực hiện các nghiên cứu liên quan đến biến đổi khí hậu ở Việt 

Nam, Sri Lanka và Bangladesh.

Đại biểu dự hội thảo

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn

Kết quả chuyến công tác tại Đại học James Cook - Singapore
Nhà trường gặp mặt du học sinh Rwanda
Kết quả chuyến công tác Lào, Thái Lan của lãnh đạo Trường
Trường ĐH Nha Trang và Trường ĐH Vinh ký thỏa thuận hợp tác toàn diện trong đào tạo, NCKH và chuyển giao 

công nghệ
Đại học Nha Trang làm việc với đoàn công tác các trường đại học của Hàn Quốc

Hội thảo xây dựng dự án NORHED
Một số giải pháp nâng cao năng lực nghiên cứu ứng phó với biển đổi khí hậu cho 
các trường, viện ở phía Nam đã được các đại biểu thảo luận
Trần Thị Hà Trang- Người duyệt:Vũ Xuân Quỳ
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