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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

Tại buổi làm việc ngày 28.8, đoàn công tác đã thông tin tình hình và đánh giá cao tinh thần học tập,
nghiên cứu của sinh viên, cán bộ Khoa Kỹ thuật Giao thông, Đại học Nha Trang tại Đại học Ulsan.

Trên cơ sở kết quả đạt được trong các lĩnh vực hợp tác những năm qua, hai bên đã thống nhất tiếp tục
triển khai hợp tác đào tạo, trao đổi học tập, nghiên cứu của cán bộ và sinh viên, trong đó Đại học Nha Trang cử
sinh viên ngành Kỹ thuật tàu thủy sang học tập tại Đại học Ulsan; Đại học Ulsan tổ chức các đoàn sinh viên sang
thăm, giao lưu với sinh viên Đại học Nha Trang. Thông qua các hoạt động này, giúp sinh viên hai trường có điều
kiện tìm hiểu nhau, tạo tiền đề cho hợp tác về NCKH trong tương lai.

Sau 4 năm xây dựng và phát triển quan hệ hợp tác, Đại học Ulsan đã hỗ trợ đào tạo cho Khoa Kỹ thuật
Giao thông, Đại học Nha Trang 2 tiến sĩ, 20 sinh viên ngành Kỹ thuật tàu thủy; 01 NCS, 03 học viên cao học và
10 sinh viên đang theo học tại Trường.

Hình ảnh về đoàn công tác 

Tăng cường hợp tác với Đại học Ulsan (Hàn Quốc) 
Đoàn công tác Đại học Ulsan (Hàn Quốc) thăm và làm việc tại Đại học Nha Trang 
Trần Trọng Đạo - Người duyệt: Vũ Xuân Quỳ
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Huỳnh Văn Nhu

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn

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

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

 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
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