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Tham quan Trường

  
THÔNG BÁO

 Thông báo cắt điện ngày

08/10/2014

 Thông báo v/v tổ chức Lễ Kỷ

niệm 55 năm Ngày Thành lập
Trường

 Thông báo tổ chức lớp tập huấn

Quản lý đàn cá bố mẹ và chọn
giống

 Thông báo khám sức khỏe cho

CBVC

 Thông báo tổ chức Diễn đàn

thức ăn thủy sản khu vực lần thứ
6 - RAF 6

 

  
Tin tức sự kiện

Trong khuôn khổ hợp tác giữa Nhà trường và Trường Đại học Nevada (Hoa Kỳ) được ký kết vào tháng
5/2013, ông Gregory Brown - Phó Hiệu trưởng phụ trách nhân sự, chính sách và nghiên cứu của Trường Đại
học Nevada (Hoa Kỳ) đã đến thăm và làm việc với Trường từ ngày 15/9 đến ngày 23/9/2014.

Tại buổi làm việc ngày 17/9/2014, hai bên đã thảo luận về các nội dung hợp tác giữa hai trường, trước hết
trong lĩnh vực đào tạo và nghiên cứu khoa học. Theo đó, hai bên sẽ cử cán bộ sang thăm quan, học hỏi kinh
nghiệm của nhau nhằm góp phần phát triển, tăng cường quan hệ hợp tác giữa hai trường; hợp tác nghiên cứu
phát triển năng lượng mặt trời quy mô hộ gia đình và trao đổi sinh viên trong thời gian tới.

Giao lưu với sinh viên lớp Quản trị Dịch vụ du lịch & lữ hành (Khoa Kinh tế)

Sáng ngày 18/9, trong khuôn khổ chuyến công tác, ông Gregory Brown đã tham dự buổi hội thảo về hợp
tác nghiên cứu giữa giảng viên và doanh nghiệp với các Tiến sĩ của Trường Đại học Nha Trang. Sau hội thảo,
ông đã làm việc với Ban Chủ nhiệm Khoa Kinh tế, Khoa Ngoại ngữ và gặp gỡ, giao lưu với sinh viên của hai
khoa, thăm quan Viện Nghiên cứu chế tạo tàu thủy, Trại cá Đường Đệ...

Trường Đại học Nevada (Hoa Kỳ) đến thăm và làm việc với Trường Đại học Nha
Trang 

Hai bên thống nhất hợp tác nghiên cứu phát triển năng lượng mặt trời quy mô hộ gia
đình và trao đổi sinh viên, cán bộ. 
Trần Thị Hà Trang - Người duyệt: Vũ Xuân Quỳ
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Thăm trại cá Đường Đệ

Thăm Viện Nghiên cứu chế tạo tàu thủy

Trường Đại học Nevada, Las Vegas (The University of Nevada, Las Vegas) được thành lập vào năm 1957,
là tổ chức giáo dục công lập được đặt tại Las Vegas, Nevada. Hiện nay, Trường có khoảng 27.988 sinh viên
đang theo học. Trường cấp bằng cho bậc đại học, thạc sĩ và tiến sĩ với các chương trình trong lĩnh vực chính
như: Kinh doanh, Giáo dục, Kỹ thuật, Mỹ thuật, Quản lý khách sạn, Nghệ thuật tự do, Khoa học, Vấn đề đô thị,
Nha khoa, Luật, Điều dưỡng, Phòng Khoa học Y tế và bằng danh dự.

Phạm Ngọc Bích

Các tin mới hơn

 Diễn đàn: Thức ăn Thủy sản khu vực lần thứ 6 (RAF6) tại Đại học Nha Trang

Các tin cũ hơn

 Đại học Nha Trang ký kết hợp tác với Đại học Hoàng tử Songkla (Thái Lan)

 Tham gia khóa học do VLIR - Network - Việt Nam tổ chức tại Đại học Huế

 Lễ bế giảng và trao bằng thạc sĩ quốc tế

 Ngày hội việc làm Trường Đại học Nha Trang năm 2014

 Tổng kết khóa học dành cho các sinh viên Cộng hòa Séc
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