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THÔNG BÁO

 Lễ Kỷ niệm 70 năm Ngày thành

lập Quân đội NDVN (thay đổi thời
gian và địa điểm)

 Thông báo nộp hồ sơ chương

trình cao học NORHED

 Thong báo tổ chức Hội nghị

khoa học Châu Á về CN Thông tin

 Thông báo tuyển sinh chương

trình thạc sĩ quốc tế về Quản lý
hệ sinh thái biển và biến đổi khí
hậu

 Thông báo số 01 về tổ chức Hội

thảo khoa học nhân kỷ niệm 45
năm thực hiện Di chúc của Chủ
tịch Hồ Chí Minh

 

  
Tin tức sự kiện

Sáng 09/01/2015, Trường Đại học Nha Trang phối hợp với Đại học Quốc gia Pusan, Đại học Quốc gia
Pukyong, Đại học Quốc gia Seoul (Hàn Quốc) tổ chức Hội thảo khoa học Việt Nam - Hàn Quốc về lĩnh vực kỹ
thuật hóa học. Gần 50 giáo sư, tiến sĩ, giảng viên chuyên ngành hóa học của Việt Nam và Hàn Quốc đã tham
dự.

Toàn cảnh hội thảo

GS. Kim Seok (Hàn Quốc) trình bày báo cáo tại hội thảo

Hội thảo khoa học Việt Nam - Hàn Quốc về kỹ thuật hóa học 

Gần 50 nhà khoa học về chuyên ngành Hóa học Việt Nam, Hàn Quốc tham dự. 
Trần Thị Hà Trang - Người duyệt: Vũ Xuân Quỳ
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ThS Hoàng Thị Trang Nguyên (ĐHNT) trình bày báo cáo tại hội thảo

Có 12 poster được trưng bày tại hội thảo

Tại hội thảo, có 9 báo cáo và 12 poster được trình bày, giới thiệu về các chuyên đề thuộc lĩnh vực kỹ thuật
hóa học như: Phế liệu thủy hải sản, từ chất thải tới các sản phẩm giá trị cao trong y sinh học; Các loại nhựa
trong sử dụng, sản xuất kính chắn tia cực tím; Ứng dụng hệ thống sinh điện hóa trong quá trình lên men sử
dụng hệ thống lai điện cực - vi sinh vật; Nghiên cứu hoạt tính chống oxy hóa của dịch chất Phlorotannin từ rong
nâu Sargassum serratum; Giám sát cấu trúc quần thể vi khuẩn sinh axit trong quá trình lên men Algal alginate từ
rong nâu; Hiểu biết về kỹ thuật đề mạch giữa sinh học và vật liệu ở kích thước nano; Nghiên cứu điện hóa về tốc
độ phản ứng chuyển dịch electron dị thể của một số chất oxy hóa khử hữu cơ đo trong chất lỏng ion…

Qua hội thảo, các giáo sư, tiến sĩ, giảng viên chuyên ngành hóa học của 2 nước đã trao đổi, thảo luận, chia
sẻ, học hỏi kinh nghiệm, đặc biệt, các giảng viên trẻ Trường ĐHNT có cơ hội được giao lưu học thuật với các
nhà khoa học quốc tế.

Ảnh: Phạm Ngọc Bích
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Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn

 Hiệu trưởng làm việc với đại diện Tổ chức Đại học Pháp ngữ (AUF)

 Bàn giao công trình thanh niên "Sân chơi miễn phí cho trẻ em"

 "Ngày hội việc làm - Tương lai dành cho bạn"

 Trường Đại học Nha Trang ký kết hợp tác với Trường Đại học Tây Bắc

 Khai mạc triển lãm ảnh Di sản Việt Nam 2014 tại Trường Đại học Nha Trang
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