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Cán bộ & giảng viên

Sinh viên

Cựu sinh viên

Tham quan Trường

  
THÔNG BÁO

 Mit tinh phản đối Trung Quốc vi

phạm chủ quyền lãnh hải Việt
Nam

 Thông báo tổ chức Hội thảo

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

 Thông báo tổ chức hội thảo với

Đại học Ohio - Hoa Kỳ

 Thông báo tuyển Giảng viên đợt

2 năm 2014

 Thông báo: Lễ khai giảng và Lễ

tốt nghiệp đào tạo Sau Đại học
Đợt I năm 2014

 

  
Tin tức sự kiện

Sáng 09/5/2014, tại Phòng họp số 2, Phòng Văn hóa - Thông tin (Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TP. Hồ Chí
Minh) phối hợp cùng Trường Đại học Nha Trang tổ chức hội thảo về giảng dạy tiếng Anh với chủ đề "Cách dạy
các ẩn dụ và thành ngữ tiếng Anh". Tham dự hội thảo có các giảng viên của Trường CĐSP Nha Trang, giáo viên
Trường PTTH Lý Tự Trọng, TT Ngoại ngữ Phước Tiến PTC cùng các giảng viên Khoa Ngoại ngữ - Trường Đại
học Nha Trang.

Cô Amanda Dawn Hilliard - Thạc sĩ chuyên ngành Giảng dạy tiếng Anh (TESOL) -
trình bày chuyên đề "Cách dạy các ẩn dụ và thành ngữ tiếng Anh" 

Tại Hội thảo, bà Amanda Dawn Hilliard, Thạc sĩ chuyên ngành Giảng dạy tiếng Anh (TESOL) đã chia sẻ
những kiến thức, phương pháp và kinh nghiệm bổ ích trong giảng dạy tiếng Anh thông qua các ẩn dụ và thành
ngữ. 

     Bà Amanda hiện đang công tác tại Trường Đại học Ngoại ngữ Huế theo Chương trình Chuyên gia tiếng Anh
do Bộ Ngoại giao Hoa kỳ và Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TP. Hồ Chí Minh tài trợ.

Tư vấn du học về Chương trình Học bổng Fulbirght

Cũng tại hội thảo, chuyên viên Tư vấn du học Hoa Kỳ (Tổng Lãnh dự quán Hoa Kỳ tại TP.Hồ Chí Minh) và

Hội thảo giảng dạy tiếng Anh 

Chủ đề "Cách dạy các ẩn dụ và thành ngữ tiếng Anh". 
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.

Cũng tại hội thảo, chuyên viên Tư vấn du học Hoa Kỳ (Tổng Lãnh dự quán Hoa Kỳ tại TP.Hồ Chí Minh) và
trợ lý chương trình Học bổng Fulbirght (Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội) đã tư vấn du học cho giảng viên, sinh
viên Trường về Chương trình Học bổng Fulbirght dành cho học giả, các Chương trình trao đổi giáo dục do
Chính phủ Hoa Kỳ tài trợ cũng như học bổng du học Hoa Kỳ và các nguồn hỗ trợ tài chính.

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn

 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

 Khai giảng khóa đào tạo "Văn hóa và Du lịch Việt Nam" cho sinh viên Thái Lan
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