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Tham quan Trường

  
THÔNG BÁO

 Thông báo cắt điện ngày

11/9/2015

 THÔNG BÁO Về việc phun

thuốc diệt muỗi trong Trường đợt
I (năm học 2015-2016)

 Thông báo cắt điện ngày

22/8/2015

 Thông báo: Quyết định số:

614/QĐ-ĐHNT, ngày 10/7/2015
v/v thành lập Đội phòng cháy và
chữa cháy

 Thông báo: Quyết định số:

615/QĐ-ĐHNT, ngày 10/7/2015
v/v kiện toàn tổ chức Ban chỉ đạo
công tác phòng cháy và chữa
cháy

 

  
Tin tức sự kiện

Hơn 20 nhà khoa học, giảng viên của Trường Đại học Nha Trang, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, Học
viện Nông nghiệp Việt Nam, Viện Công nghệ sinh học - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Trường
AgroSup Dijon (Pháp), Đại học Monash (Malaysia), Đại học Quốc gia Singapore (Singapore) và Viện Công nghệ
châu Á - AIT (Thái Lan) tham gia.

Tại Hội nghị, các nhà khoa học đã trình bày kết quả nghiên cứu mới, trao đổi và thống nhất một số hướng
hợp tác trong tương lai.

Hội nghị là sự tiếp nối thành công của Khóa tập huấn và Hội thảo quốc tế về Công nghệ vi nang do
Trường Đại học Nha Trang phối hợp với Trường AgroSup Dijon (Trường Đại học Quốc gia về Nông nghiệp,
Thực phẩm và Dinh dưỡng - Pháp) và Tổ chức Pháp ngữ tại Việt Nam (AUF), Hiệp hội Công nghệ vi nang BRG
(Pháp) tổ chức ngày 04/3/2014, trong khuôn khổ hợp tác "Nghiên cứu công nghệ sản xuất vi nang sinh học
(bioencapsulation) và ứng dụng của nó trong lĩnh vực sinh học - thực phẩm tại Việt Nam" giữa Việt Nam và Pháp.

Một số hình ảnh về hội nghị

Hội nghị quốc tế về “Công nghệ vi nang ứng dụng trong thực phẩm, dinh dưỡng và
nuôi trồng thủy sản” 

Trường Đại học Nha Trang tổ chức hội nghị từ ngày 09 - 10/6/2015 

Trần Trọng Đạo - Người duyệt: Vũ Xuân Quỳ
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Phòng Hợp tác Đối ngoại

Các tin mới hơn

 Phòng Thương mại và Công nghiệp Kushiro, Nhật Bản thăm và làm việc với Trường

Các tin cũ hơn

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

 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
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