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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 VỀ BUỔI TRAO

ĐỔI KINH NGHIỆM ĐỀ XUẤT,
XÂY DỰNG HỒ SƠ ĐỀ TÀI
NGHIÊN CỨU CƠ BẢN - QUỸ
NAFOSTED

 HỘI NGHỊ PHỔ BIẾN, QUÁN

TRIỆT NGHỊ QUYẾT TRUNG
ƯƠNG 10, KHÓA XI

 Thông báo về việc nghỉ Lễ Giỗ

Tổ HV, Lễ 30/4 và 01/5

 Tổ chức Seminar chuyên môn:

Ứng dụng các phương pháp
phân tích nhiệt trong thực phẩm
và vật liệu

 BộGD&ĐT tổ chức lớp tập huấn

về chủ quyền biển, đảo VN tại
Trường ĐHNT

 

  
Tin tức sự kiện

Ngày 22 và 23/4/2015, đoàn công tác của Đại sứ quán Australia, Đại học Quốc gia Pukyong đến thăm và
làm việc tại Trường để thảo luận khả năng hợp tác giữa hai bên.

Tại buổi làm việc với đoàn công tác của Đại sứ quán Australia, hai bên tiến hành rà soát kết quả đạt được
trên các lĩnh vực hợp tác đã có; thảo luận cơ hội hợp tác nghiên cứu trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp,
phát triển vùng và phát triển bền vững; các biện pháp nhằm tăng cường hợp tác về trao đổi cán bộ, sinh viên,
giáo dục xuyên quốc gia và các dự án nghiên cứu chung.

Lãnh đạo Nhà trường làm việc với đoàn công tác của Đại sứ quán Australia

Làm việc với đoàn công tác của Đại học Quốc gia Pukyong, lãnh đạo hai trường đã thảo luận và thống
nhất đánh giá kết quả đạt được của chương trình trao đổi sinh viên lần 1 (tháng 1 - 2/2015), các biện pháp để
nâng cao hiệu quả chương trình trao đổi sinh viên lần 2 (hè 2015); thảo luận ý tưởng thành lập Trung tâm Hợp
tác và Phát triển quốc tế Thủy sản Việt - Hàn; khả năng hợp tác cùng triển khai các dự án do Cơ quan Phát triển
quốc tế Hàn Quốc (KOICA) tài trợ, trong đó tập trung giải quyết các vấn đề: hiện đại hóa dây chuyền phân bố và
sản xuất thủy sản ở Việt Nam, cải thiện năng lực thủy sản Việt Nam thông qua hiện đại hóa các nghề cá truyền
thống, sinh kế cho cộng đồng ngư dân.

Phòng Hợp tác Đối ngoại

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn

 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

 Tư vấn hướng nghiệp và tuyển sinh năm 2015 tại Vạn Ninh

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

Thống nhất các nội dung hợp tác thuộc lĩnh vực đào tạo, NCKH và trao đổi cán bộ,
sinh viên 

Trần Trọng Đạo - Người duyệt: Vũ Xuân Quỳ
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