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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

 Tuyển chọn cử đi đào tạo ngành

Điện - Điện tử

 Thông báo cắt điện ngày 21/5

 Thông báo về các trang mạng xã

hội sử dụng tên Trường Đại học
Nha Trang

 THÔNG BÁO TUYỂN CHỌN ĐỀ

TÀI KHCN CẤP BỘ NĂM 2015

 Mit tinh phản đối Trung Quốc vi

phạm chủ quyền lãnh hải Việt
Nam

 

  
Tin tức sự kiện

Trong khuôn khổ Dự án "Tăng trưởng kinh tế song phương, phát triển và thương mại" dành cho học giả
Chương trình Fulbright, chiều 14/5/2014, Trường Đại học Nha Trang phối hợp với Trường Đại học Ohio - Hoa
Kỳ tổ chức Hội thảo "Doanh nghiệp trong các nền kinh tế đang dịch chuyển: Việt Nam và Ohio, Hoa Kỳ".

Tham dự hội thảo có TS. Jeffrey Wiseman - Viện trưởng Viện Công nghệ Sinh học Edison (Đại học Ohio),
TS. Greg Emery - Giám đốc Trung tâm Lãnh đạo toàn cầu (Đại học Ohio), TS. Cottrell William Edward Stephen
(Chương trình Fulbright Việt Nam) cùng đại diện các viện nghiên cứu, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Nha
Trang.

Hội thảo nhằm mục đích khám phá các ý tưởng và quá trình thực hiện thương mại hóa các kết quả nghiên
cứu thông qua mô hình vườn ươm doanh nghiệp, kết nối về công nghệ sinh học ở Việt Nam với Viện Công nghệ

Sinh học Edison (Đại học Ohio) nhằm tạo ra các doanh nghiệp kinh tế song phương.

Dự án "Tăng trưởng kinh tế song phương, phát triển và thương mại" dành cho các cựu học giả Fulbright với
các hoạt động khuyến khích kinh doanh, vườn ươm doanh nghiệp, chuyển giao công nghệ trong các trường đại
học cũng như ngoài xã hội tại Việt Nam và Hoa Kỳ thông qua các hoạt động hợp tác.

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn

 Hội thảo giảng dạy tiếng Anh

 Giới thiệu các chương trình nghiên cứu và du học Cộng hòa Liên bang Đức năm 2014

 Hội thảo Hợp phần Công nghệ Thực phẩm thuộc Dự án VLIR - Network - Vietnam

 Tăng cường quan hệ hợp tác giữa Trường Đại học Nha Trang và Trường Đại học Liên hợp quốc Iceland

 Hợp tác với Công ty TNHH Tongwei Việt Nam

Hội thảo "Doanh nghiệp trong các nền kinh tế đang dịch chuyển: Việt Nam và Ohio,
Hoa Kỳ" 

Khuyến khích kinh doanh, chuyển giao công nghệ trong các trường đại học tại Việt
Nam và Hoa Kỳ thông qua các hoạt động hợp tác. 
Trần Thị Hà Trang - Người duyệt: Vũ Xuân Quỳ
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