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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 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

Ngày 11/9/2014, PGS.TS Trang Sĩ Trung - Phó Hiệu trưởng đã tiếp và làm việc với đoàn cán bộ của Đại học

Hoàng tử Songkla (Thái Lan) do PGS.TS Sukree Hajisamae - Trưởng khoa Khoa học và Công nghệ dẫn đầu. 

Bản thỏa thuận hợp tác được ký kết giữa lãnh đạo hai trường với các nội dung chủ yếu: thúc đẩy mối liên

hệ giữa học giả, sinh viên và cán bộ hai trường; thúc đẩy liên kết trong giảng dạy, nghiên cứu khoa học và các

hoạt động văn hóa; trao đổi cán bộ, giảng viên và sinh viên; cùng phát triển và khuyến khích hợp tác nghiên

cứu, hội thảo, hội nghị, hỗ trợ nhau trong tìm kiếm các nguồn tài trợ; chia sẻ chuyên môn và kinh nghiệm trong

công tác quản lý trường đại học...

Hai trường ký kết bản thỏa thuận ghi nhớ hợp tác

Đại học Nha Trang ký kết hợp tác với Đại học Hoàng tử Songkla (Thái Lan) 
Hợp tác trên các lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu khoa học và trao đổi cán bộ, giảng viên,
sinh viên. 
Trần Thị Hà Trang - Người duyệt: Vũ Xuân Quỳ
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Viện CNSH & MT ký hợp tác với trường bạn 

Ký kết hợp tác giữa Khoa Công nghệ Thực phẩm với trường bạn 

Tại buổi làm việc, đại diện Khoa học & Công nghệ, Trường Đại học Hoàng tử Songkla cũng đã ký kết thỏa

thuận hợp tác với Khoa Công nghệ Thực phẩm và Viện Công nghệ Sinh học & Môi trường, Trường Đại học Nha

Trang gồm các nội dung chính: hợp tác về đào tạo; thúc đẩy giao lưu, trao đổi sinh viên, giảng viên và cán bộ

nghiên cứu hai bên; tổ chức các hội thảo, hội nghị chuyên đề, trao đổi học thuật và hợp tác nghiên cứu khoa

học.

Chiều cùng ngày, Viện Công nghệ Sinh học & Môi trường đã tổ chức hội thảo khoa học Việt - Thái (NTU -

PSU) về công nghệ sinh học với sự tham gia của các giảng viên và học viên cao học Trường Đại học Hoàng tử

Songkla. Đây là hoạt động giao lưu và trao đổi học thuật có ý nghĩa thiết thực giữa hai trường trong đợt thực

tập, nghiên cứu của học viên cao học Đại học Hoàng tử Songkla tại Trường Đại học Nha Trang.
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TS. Montira Leelakriangsak - Giảng viên khoa Khoa học và Công nghệ (PSU)
 trình bày báo cáo

Tin: Nguyễn Văn Duy

Các tin mới hơn

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

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

Các tin cũ hơn

 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

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

http://ntu.edu.vn/vi-vn/tintuc.aspx?macd=664&matin=5465&lang=0
http://ntu.edu.vn/vi-vn/tintuc.aspx?macd=664&matin=5459&lang=0
http://ntu.edu.vn/vi-vn/tintuc.aspx?macd=664&matin=5429&lang=0
http://ntu.edu.vn/vi-vn/tintuc.aspx?macd=664&matin=5299&lang=0
http://ntu.edu.vn/vi-vn/tintuc.aspx?macd=664&matin=5220&lang=0
http://ntu.edu.vn/vi-vn/tintuc.aspx?macd=664&matin=5209&lang=0
http://ntu.edu.vn/vi-vn/tintuc.aspx?macd=664&matin=5175&lang=0

