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

Cán bộ & giảng viên

Sinh viên

Cựu sinh viên

Tham quan Trường

  
THÔNG BÁO

 THÔNG BÁO SỐ 1 VỀ TỔ

CHỨC HỘI NGHỊ KHOA HỌC
NHÂN KỶ NIỆM 55 THÀNH LẬP
TRƯỜNG ĐH NHA TRANG

 Thông báo tổ chức buổi chiếu

phim về cuộc đời, sự nghiệp bác
sĩ, nhà khoa học Yersin

 Thông báo kết quả tổ chức 2

buổi mít tinh phản đối Trung Quốc

 Tuyển chọn cử đi đào tạo ngành

Điện - Điện tử

 Thông báo cắt điện ngày 21/5

 

  
Tin tức sự kiện

Trường Đại học Nha Trang và Trường Đại học Hải dương Quốc gia Đài Loan (NTOU) đồng tổ chức Hội thảo

quốc tế Việt Nam - Đài Loan về công nghệ nuôi biển tiên tiến trong hai ngày 18, 19/6/2014, đây là hội thảo được

tổ chức hai năm một lần. Hội thảo lần thứ hai này có sự tham gia của hơn 150 nhà khoa học đến từ Trường Đại

học Hải dương Quốc gia Đài Loan, các Trường/Viện thủy sản trong nước, các cơ quan quản lý và lãnh đạo

doanh nghiệp  thủy sản, đại diện Phòng Văn hóa và Kinh tế Đài Bắc. Hội thảo được tài trợ tài chính từ các công

ty của Đài Loan, Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực thủy sản như Công ty Nutriad, Công ty TNHH Uni - President

Việt Nam, Công ty TNHH Khoa Kỹ sinh vật Thăng Long, Công ty TNHH Long Sinh.

PGS. TS Trang Sĩ Trung - Phó Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu khai mạc Hội thảo

GS. Chinh-Fong Chang - Hiệu trưởng NTOU phát biểu tại hội thảo

Tại hội thảo, 11 báo cáo khoa học được trình bày liên quan đến đặc điểm sinh học, dinh dưỡng, thức ăn

công nghiệp, quản lý hệ thống nuôi của một số đối tượng nuôi biển như cá bớp, cá chim vây vàng, tôm hùm, ...

Hội thảo quốc tế Việt Nam - Đài Loan về "Công nghệ nuôi biển tiên tiến" 

Hơn 150 nhà khoa học, cán bộ quản lý cùng lãnh đạo các doanh nghiệp thủy sản đã
tham dự hội thảo. 
Trần Thị Hà Trang - Người duyệt: Vũ Xuân Quỳ
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Website được thể hiện tốt nhất ở độ phân giải 1024 x 768 với trình duyệt FireFox, Google Chrome, Internet Explorer 7.0 trở lên.

Sau hội thảo, đại biểu đã đi thăm quan thực tế các cơ sở nuôi nước mặn của Trường Đại học Nha trang, Công ty

TNHH Long Sinh.

Ông Chyng-Hwa Liou (Khoa Nuôi trồng Thủy sản, NTOU) trình bày báo cáo khoa học
"Nguyên tắc và ứng dụng hoạt động trong các hệ thống nuôi thủy sản"

Sự tham gia hội thảo của GS. Chinh - Fong Chang, Hiệu trưởng Trường Đại học Hải dương Quốc gia Đài

Loan, góp phần tăng cường mối quan hệ hợp tác giữa hai Trường đã được thiết lập từ năm 2005. Kể từ năm

2005, nhiều cán bộ của Trường đã được đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ ở Trường Đại học Hải dương Quốc gia Đài

Loan. Đồng thời, các giáo sư của Trường Đại học Hải dương Quốc gia Đài Loan đã tham gia giảng dạy các lớp

cao học, hội thảo tại Trường Đại học Nha Trang.

Phòng Hợp tác Đối ngoại

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn

 Tọa đàm "Thúc đẩy hoạt động KHCN và đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đầu đàn, đầu ngành"

 Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18/5

 Tinh chế nấm Linh chi Ganoderma lucidum trồng trên rong giấy và bước đầu ứng dụng trong điều trị bệnh tiểu đường

 Nghiên cứu thiết kế, chế tạo mô hình ôtô hybrid 2 chỗ ngồi phục vụ đào tạo kỹ sư ngành Cơ điện tử và Kỹ thuật ôtô

 Lớp tập huấn Dinh dưỡng Nuôi trồng thủy sản
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