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Sinh viên

Cựu sinh viên

Tham quan Trường

THÔNG BÁO TỔ CHỨC HỘI THẢO DO ĐẠI SỨ QUÁN HOA KỲ TÀI TRỢ 

(Được đăng bởi: Hợp tác Đối ngoại Ngày đăng:(17-03-2015))

Trong khuôn khổ của Dự án dành cho các học giả của Chương trình Fulbright (nhân dịp 20 năm bình thường hóa quan hệ Việt -
Mỹ) do Đại sứ quán Hoa Kỳ tài trợ, Nhà trường sẽ tổ chức một hội thảo với chủ đề “Tăng cường năng lực cho cộng đồng ven biển và
hải đảo trong quản lý và bảo vệ nguồn lợi thủy sản” trong tháng 3/2015. Thông tin cụ thể như sau:

Thời gian: 26 và 27/3/2015 (ngày 27/3 đi tham quan thực tế Khu bảo tồn biển Rạn Trào).

Địa điểm: Phòng họp số 3.

Thành phần:

-         Một số nhà khoa học đến từ Đại học Auburn, Đại học Mississippi (Hoa Kỳ), Viện Khoa học Biển Philippines.   

-         Lãnh đạo Tổng cục Thủy sản.

-         Đại diện Hội nghề cá Việt Nam, Sở NN&PTNT, Sở TN&MT Khánh Hòa, Bình Thuận, chi cục KT&BVNLTS các tỉnh Bình Định,
Ninh Thuận,

-         Các nhà khoa học, học viên SĐH của Trường.

Chương trình (click tại đây)

Trường ĐH Nha Trang trân trọng thông báo và kính mời các cán bộ, học viên SĐH trong và ngoài trường quan tâm tới tham dự.

Đăng ký tham dự Hội thảo gửi về Phòng Hợp tác Đối ngoại qua địa chỉ email: bichpn@ntu.edu.vn, ĐT: 058. 2 471 303 trước ngày
21/3/2015.

      

Thông báo khác

 Thông báo tổ chức Hội thảo do Đại sứ quán Hoa Kỳ tài trợ (17-03-2015)

 Thông báo quyết toán thuế TNCN 2014 (17-03-2015)

 Thông báo tuyển kế toán dự án (11-03-2015)

 Thông báo lịch xét chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2015 (11-03-2015)

 Thông báo tuyển chọn sinh viên dự thi Tin học văn phòng thế giới 2015 (05-03-2015)

 Thông báo: Về việc phun thuốc diệt muỗi trong Trường đợt II (năm học 2014-2015) (02-03-2015)

 Thông báo: Kết luận hội nghị tổng kết công tác an ninh trật tự năm 2014 (05-02-2015)

 Thông báo lịch nghỉ tết cho HSSV và kế hoạch đón tết cho HSSV ở lại trường và lưu học sinh nước ngoài (23-01-2015)

 Thông báo: Tổ chức hội nghị tổng kết công tác an ninh trật tự năm 2014 (23-01-2015)

 Thông báo về việc tổ chức Ngày hội Mở - NTU Open Day 2015 (21-01-2015)
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