
Ngày 14 tháng 5 năm 2014 Thông báo, Đại học Nha Trang

http://ntu.edu.vn/ThongBao.aspx?idtb=3001 1/2

NTU | Thư viện | Webmail | E-Learning| English

ĐĂNG NHẬP |

ThongBao

© Trường Đại Học Nha Trang

Địa chỉ: số 02 Nguyễn Đình Chiểu - Nha Trang - Khánh Hòa. ĐT: 0583 831 149

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.

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 TỔ CHỨC HỘI THẢO VỚI ĐẠI HỌC OHIO - HOA KỲ 

(Được đăng bởi: Hợp tác Đối ngoại Ngày đăng:(08-05-2014))

Trong khuôn khổ của Dự án dành cho các học giả của Chương trình Fulbright, Trường Đại học Nha Trang kết hợp với Đại học

Ohio - Hoa Kỳ sẽ tổ chức một buổi hội thảo với chủ để thương mại hóa các kết quả nghiên cứu thông qua hình thức ườn ươm doanh

nghiệp và chuyển giao công nghệ, đặc biệt trong các lĩnh vực kinh tế, công nghệ sinh học và một số lĩnh vực liên quan.

Thời gian: 14h00-16h00, ngày 14/5/2014

Địa điểm: Phòng họp số 3 - Trường Đại học Nha Trang

Đối tượng tham gia: cán bộ và sinh viên của Trường Đại học Nha Trang, một số đại diện của các viện nghiên cứu, doanh nghiệp

trên địa bàn TP. Nha Trang.

Đăng ký tham dự tại Phòng Hợp tác Đối ngoại hoặc qua email: bichpn@ntu.edu.vn, ĐT: 058.2471303 trước 17h00 ngày

12/5/1014.

Thông báo khác

 Mit tinh phản đối Trung Quốc vi phạm chủ quyền lãnh hải Việt Nam (13-05-2014)

 Thông báo tổ chức Hội thảo quốc tế Việt Nam - Đài Loan về Công nghệ nuôi biển tiên tiến (09-05-2014)

 Thông báo tổ chức hội thảo với Đại học Ohio - Hoa Kỳ (08-05-2014)

 Thông báo tuyển Giảng viên đợt 2 năm 2014 (07-05-2014)

 Thông báo: Lễ khai giảng và Lễ tốt nghiệp đào tạo Sau Đại học Đợt I năm 2014 (06-05-2014)

 Thông báo v/v Góp ý hoàn thiện Bộ qui tắc ứng xử dành cho CBVC và người học (05-05-2014)

 Thông báo hỗ trợ chi phí điều trị bệnh cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn (29-04-2014)

 Thông báo về việc nghỉ lễ 30/4 và 01/5 (23-04-2014)

 Thông báo: Tổ chức cuộc thi “Viết về mái Trường Đại học Nha Trang thân yêu” nhân kỷ niệm 55 năm Ngày truyền thống

Nhà trường (23-04-2014)

 Thông báo cắt điện ngày 23/4/2014 (22-04-2014)
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