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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

 Quyết định thành lập Ban Biên

tập Tạp chí KHCN

 THÔNG BÁO: Kế hoạch sắp

xếp, bố trí sinh viên vào ở nội trú
năm học 2015-2016

 Thông báo tham gia cuộc thi

"Thần nông đất Việt".

 Thông báo cắt điện ngày

30/5/2015

 Thông báo thi tuyển viên chức

 

  
Tin tức sự kiện

Ngày 22/6/2015, TS. Bill Chislett - Viện trưởng Viện Nghiên cứu Biển quốc tế và TS. Carey Bonnel -
Trưởng Khoa Thủy sản, Viện Biển và Thủy sản của Đại học Memorial, Canada đã đến thăm và làm việc với
Trường. PGS.TS Trang Sĩ Trung - Hiệu trưởng Nhà trường cùng lãnh đạo các đơn vị liên quan đã tiếp đoàn
công tác và thảo luận các nội dung hợp tác.

Tại buổi làm việc, hai bên đã thống nhất sẽ triển khai ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác đào tạo (học tập của
sinh viên; bố trí thực tập và nghiên cứu cho học viên sau đại học, đặc biệt là nghiên cứu sinh); nghiên cứu khoa
học và tham gia xây dựng các dự án quốc tế; trao đổi giảng viên và cán bộ.

Thỏa thuận đạt được giữa Trường Đại học Nha Trang và Đại học Memorial (trước hết với Viện Biển và
Thủy sản) mở ra tương lai hợp tác lâu dài trên nhiều lĩnh vực bởi hai bên có nhiều điểm tương đồng trong các
chương trình đào tạo về Công nghệ Môi trường, Công nghệ Thực phẩm, Nuôi trồng Thủy sản, Khai thác,...

Đại học Memorial là trường đại học công lập đa ngành với lịch sử gần 100 năm xây dựng và phát triển.
Khởi đầu là một cơ sở đào tạo giáo viên nhỏ, đến nay đã phát triển thành đại học đa ngành với hơn 100 chương
trình đào tạo.

Phòng Hợp tác đối ngoại

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn

 Các đoàn công tác của Đại sứ quán Australia, Đại học Quốc gia Pukyong thăm và làm việc tại Trường

 Đoàn công tác của Đại sứ quán Ireland, Tổng lãnh sự quán Australia thăm và làm việc tại Trường

 Hội thảo “Tăng cường năng lực cho cộng đồng ven biển và hải đảo trong quản lý và bảo vệ nguồn lợi thủy sản”

 Định hướng nghề nghiệp, trang bị kỹ năng tìm việc làm cho gần 1.000 sinh viên

 Đoàn Thanh niên Trường Đại học Nha Trang đem “Xuân yêu thương 2015” đến thôn đảo Điệp Sơn

Đoàn công tác Đại học Memorial (Canada) thăm và làm việc với Trường 

Thảo luận hợp tác đào tạo, NCKH và tham gia xây dựng các dự án quốc tế, trao đổi
cán bộ, giảng viên 

Trần Trọng Đạo - Người duyệt: Vũ Xuân Quỳ
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