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Hợp tác đối ngoại (1-2)  
- Trường Đại học Nha Trang (ĐHNT) tiếp tục đẩy 
mạnh hợp tác với các đối tác tại Hàn Quốc 
- Tiếp đón và làm việc với các đoàn đại biểu của Đại 
sứ quán Cộng hòa Argentina, Trung tâm Phát triển 
nguồn lợi bền vững (Đại học Memorial - Canada), 
Đại học Liên Hợp Quốc (Iceland) 
- Đón tiếp đoàn công tác của Trường Đại học Hải 
dương Đài Loan (NTOU) 
- GS. M.S.Dukakis gặp gỡ và nói chuyện với cán 
bộ ĐHNT
- Đoàn công tác ĐHNT thăm và làm việc với 
Trường Đại học Burapha (Thái Lan)                                    
                  
Sự kiện (3)
- Hội nghị thường niên Quỹ Giáo dục Việt Nam 
(VEF) được tổ chức tại ĐHNT
- Giao lưu giữa sinh viên ĐHNT với sinh viên Đại 
học Ohio (Hoa Kỳ)

Nghiên cứu khoa học (4)
- Đề tài: “Nghiên cứu công nghệ vi nang (microen-
capsulation) để bao dầu gấc đạt tiêu chuẩn thực 
phẩm” - ThS. Trần Hải Đăng
- Đề tài: “Nghiên cứu nâng cao năng suất và chất 
lượng sinh khối Artemia franciscana nuôi trong ao 
đất tại Khánh Hòa” - TS. Nguyễn Tấn Sỹ

Hoạt động sinh viên (5)
- Đoàn viên, thanh niên ĐHNT tham gia các hoạt 
động vì Trường Sa
- Cuộc thi Tìm kiếm tài năng ĐHNT - NTU’s Got 
Talent 2013
- Đêm hội “Sắc màu sinh viên” chào mừng Festival 
Biển 2013
- Đoàn Trường ĐHNT tổ chức Ngày hội hiến máu 
tình nguyện

Giao lưu - Hợp tác doanh nghiệp (6)
- ĐHNT phối hợp với Công ty Cổ phần Cà phê Mê 
Trang khánh thành Trung tâm Thực hành Du lịch 
- Khoa Kế toán - Tài chính: Giao lưu sinh viên với 
doanh nghiệp
                                                                                                                       
Tin tức (7)
- Tập huấn “Quản lý đàn cá bố mẹ và chọn giống 
trong Nuôi trồng thủy sản”
- Hội thi thời trang của cán bộ ĐHNT
- Đối thoại giữa lãnh đạo ĐHNT với sinh viên năm 
học 2012 - 2013 
- Tọa đàm công tác cố vấn học tập
- Triển lãm sách và tài liệu Biển đảo Việt Nam 
- ĐHNT tuyển sinh sau đại học năm 2013 tại Viện 
Nghiên cứu Hải sản, Hải Phòng

Khen thưởng (8)
- UBND tỉnh Khánh Hòa khen thưởng Viện Khoa 
học và Công nghệ Khai thác Thủy sản và TS. Lê 
Minh Hoàng
- Trao giải cuộc thi dựng Video Clip “Tự hào NTU”
- Đội tuyển Taekwondo sinh viên NTU tham gia Đại 
hội TDTT tỉnh Khánh Hòa lần VII năm 2013

Trang bìa (9)
- Giới thiệu khoa Công nghệ thực phẩm
- Tropical Summer - Những trải nghiệm không thể 
chối từ
- Sự kiện sắp tới

NOÄI DUNG:

Tiếp đón và làm việc với các đoàn đại biểu của Đại sứ quán 
Cộng hòa Argentina, Trung tâm Phát triển nguồn lợi 

bền vững (Đại học Memorial - Canada), 
Đại học Liên Hợp Quốc (Iceland) 

Ngày 22/4, ông Juan Guzik, Bí thư phụ trách đối ngoại của ĐSQ Cộng hòa 
Argentina tại Việt Nam đã đến thăm và làm việc với ĐHNT. Ông Juan Guzik mong 
muốn xây dựng quan hệ hợp tác giữa Cộng hòa Argentina với ĐHNT trong lĩnh 
vực nuôi trồng và đánh bắt thủy sản nước ngọt. Sau khi giới thiệu những thế mạnh 
của ĐHNT, Phó Hiệu trưởng Trang Sĩ Trung đã nhấn mạnh khả năng của ĐHNT 
trong việc thực hiện chương trình hợp tác do ĐSQ đề xuất. Hai bên đã thảo luận 
và thống nhất kế hoạch hợp tác trong thời gian tới.

     Sáng ngày 13/5, TS. Paul Winger, Giám đốc Trung tâm Phát triển nguồn lợi 
bền vững, Đại học Memorial (Canada) đến thăm và làm việc với ĐHNT. Hai bên 
đã thảo luận và thống nhất các nội dung hợp tác trong thời gian tới: xúc tiến xây 
dựng dự án nghiên cứu, chuyển giao công nghệ khai thác thủy sản; hợp tác trao 
đổi sinh viên và cán bộ. Sau buổi làm việc với lãnh đạo ĐHNT, TS. Paul Winger đã 
thảo luận với các đơn vị chức năng để cụ thể hóa kế hoạch hợp tác.

Chiều ngày 30/5, PGS.TS Trang Sĩ Trung - Phó Hiệu trưởng ĐHNT có buổi làm 
việc với TS. Tumi Tómasson - Giám đốc Chương trình Đào tạo Thủy sản, Đại học 
Liên hợp quốc (Iceland). Hai bên đã thảo luận và thống nhất ký biên bản ghi nhớ 
hợp tác có hiệu lực 5 năm (2013 - 2018) với các nội dung: trao đổi cán bộ, giảng 
viên; tổ chức các khóa đào tạo ngắn hạn; hợp tác đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ; hàng năm 
Trường Đại học Liên Hợp Quốc sẽ cấp 2 suất học bổng (thời gian học 6 tháng) đào 
tạo tại Iceland cho cán bộ ĐHNT.

Trường Đại học Nha Trang (ĐHNT) tiếp tục đẩy mạnh 
hợp tác với các đối tác tại Hàn Quốc 

       Đoàn công tác của ĐHNT đã có chuyến thăm và làm việc với ĐH Hanseo từ 
ngày 04/4 - 08/4. Hai bên đã thảo luận và thống nhất ký bản ghi nhớ hợp tác 5 
năm về trao đổi giảng viên, sinh viên hai trường, nghiên cứu khả năng phát triển 
chương trình hợp tác đào tạo đại học theo mô hình 2+2 hoặc 2+3 cho chương trình 
thạc sĩ. ĐH Hanseo cam kết sẽ hỗ trợ ĐHNT trong thiết kế các sản phẩm thể thao 
dưới nước (tàu, ca nô và các phương tiện giải trí khác).

TS. Vũ Văn Xứng - Hiệu trưởng ĐHNT - ký kết thỏa thuận với TS. Kee Sun Ham 
- Hiệu trưởng Đại học Hanseo
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Giáo Sư Michael Stanley Dukakis 
gặp gỡ và nói chuyện với cán bộ ĐHNT

Ngày 4/4, GS. Michael Stanley Duka-
kis - cựu Thống đốc bang Massachusetts 
cùng vợ là bà Kitty Dukakis đã đến thăm 
và có buổi nói chuyện với cán bộ ĐHNT. 
Vợ chồng GS đã chia sẻ suy nghĩ và trao 
đổi về vấn đề thế giới hôm nay, xu hướng 
hòa bình, tiến bộ của nhân loại, hệ thống 
giáo dục đại học của Mỹ, triển vọng mối 
quan hệ Việt - Mỹ, các vấn đề chính trị thế 
giới gần đây và những kinh nghiệm quý 
của bản thân về sức khỏe tinh thần.

Đông đảo cán bộ ĐHNT đã đến tham dự buổi thuyết trình

Vợ chồng GS. Michael Stanley Dukakis

Đón tiếp đoàn công tác của 
Trường Đại học Hải dương 

Đài Loan (NTOU) 
Trong 2 ngày 28/5 - 29/5, đoàn công tác 

NTOU đã đến thăm và làm việc với ĐHNT. 
Trong các buổi làm việc, lãnh đạo 2 trường 
đánh giá cao kết quả hợp tác giữa hai bên (từ 
2006 đến nay) về: đào tạo, nghiên cứu khoa 
học, trao đổi cán bộ và sinh viên. Hai bên cam 
kết duy trì và thúc đẩy mối quan hệ này trong 
những năm tới.

Đoàn công tác của NTOU có buổi giới thiệu 
thông tin học bổng và kinh nghiệm xin học bổng 
du học Đài Loan, các chính sách ưu đãi của 
NTOU dành cho cán bộ và sinh viên ĐHNT.

Đoàn công tác NTOU chụp hình lưu niệm với 
lãnh đạo ĐHNT

Đoàn công tác ĐHNT thăm và làm việc với 
Trường Đại học Burapha (Thái Lan)

Đoàn công tác của ĐHNT đã thăm và làm việc với ĐH Burapha từ ngày 03/5 - 
07/5. Hai bên đã thảo luận và thống nhất ký tiếp văn bản ghi nhớ hợp tác 5 năm tới 
(từ 2013 đến 2018) và tăng cường hợp tác hơn nữa trong lĩnh vực nuôi thủy sinh vật 
biển nói chung, thủy sinh vật cảnh nói riêng. Đồng thời, đoàn công tác ĐHNT đến 
thăm, thảo luận và ký văn bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực đào tạo và nghiên cứu 
khoa học với Trung tâm Phát triển Nghề cá Đông Nam Á (SEAFDEC).
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Giao lưu giữa sinh viên ĐHNT với 
sinh viên Đại học Ohio (Hoa Kỳ)
Sáng ngày 06/5, Khoa Kinh tế đã tổ chức buổi giao lưu với đoàn giảng viên và sinh 

viên ĐH Ohio. Hoạt động này nằm trong khuôn khổ dự án hợp tác quốc tế thường niên 
của Khoa Kinh tế với ĐH Ohio - “International Collaborative Consulting Project”.

Tại buổi giao lưu, thông qua các đoạn video clip, sinh viên ĐHNT đã giới thiệu nét 
đẹp văn hóa, con người Việt Nam và ĐHNT. Đồng thời, hai trường đã biểu diễn giao lưu 
nhiều tiết mục văn nghệ mang đậm bản sắc của hai nước Việt, Mỹ.

“Cựu học viên và học giả VEF: đóng góp cho Việt Nam” là chủ 
đề Hội nghị lần thứ 5 Quỹ Giáo dục Việt Nam (VEF) dành cho các 
cựu học viên và học giả Việt Nam ở Hoa Kỳ diễn ra từ 14/6 - 16/6 tại 
ĐHNT. Tại hội nghị, TS. Lynne McNamara, Giám đốc Điều hành VEF 
cho biết: sau 10 năm hoạt động, VEF đã hỗ trợ 467 học viên Việt 
Nam học tại 92 trường đại học hàng đầu của Mỹ và cấp 26 tài trợ 
cho 21 giáo sư Mỹ sang giảng dạy tại 19 trường đại học Việt Nam.

Hội nghị thường niên Quỹ Giáo dục Việt Nam
Trong khuôn khổ hội nghị, các cựu học viên 

và học giả VEF đã có buổi giao lưu, chia sẻ kinh 
nghiệm học tập tốt, các kỹ năng mềm ở bậc đại 
học cho sinh viên ĐHNT và tham gia hoạt động tình 
nguyện vì cộng đồng.

TS. Lynne McNamara và bà Sandy Đặng (đại diện VEF) trao quà lưu 
niệm cho TS. Lê Thanh Bình (Vụ phó Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Khoa học 

công nghệ) và PGS.TS. Trang Sĩ Trung (Hiệu phó ĐHNT)

NTU tặng quà lưu niệm cho các cán bộ của 
chương trình VEF
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Mục đích của đề tài là xây dựng các giải pháp 
nâng cao năng suất và chất lượng sinh khối Arte-
mia franciscana nuôi trong ao đất.

Quan nghiên cứu, tác giả đã phân lập 02 loài vi 
tảo Chaetoceros sp. và Chlorella sp. từ hệ thống ao 
nuôi Artemia; lưu giữ 03 loài vi tảo Chaetoceros sp., 
Chlorella sp. và Nannochloropsis sp. ở dạng lỏng 
và bán lỏng để làm tảo gốc phục vụ cho nuôi sinh 
khối Artemia; xác định mật độ tảo Chaetoceros sp. 
ban đầu tối thiểu để nuôi sinh khối Artemia trong bể 
và khả năng sử dụng sinh khối Artemia sống thay 
thế cho thức ăn INVE để ương nuôi cá chim vây 
vàng giai đoạn 30 - 60 ngày tuổi.

Trên cơ sở kết quả nghiên cứu và nhu cầu rất 
lớn sinh khối Artemia, tác giả đang nghiên cứu mở 
rộng qui mô nuôi thu sinh khối Artemia franciscana 
để cung cấp nguồn thức ăn tươi sống cho sản xuất 
giống thủy sản ở khu vực Nam Trung Bộ.

“Nghiên cứu nâng cao năng 
suất và chất lượng sinh khối 
Artemia franciscana nuôi trong 

ao đất tại Khánh Hòa”
 - TS. Nguyễn Tấn Sỹ

Nuôi sinh khối vi tảo cung cấp 
thức ăn cho Artemia

Thu hoạch sinh khối Artemia

Hệ thống ao nuôi sinh khối Artemia

Đề tài: 

“Nghiên cứu công nghệ vi nang (mi-
croencapsulation) để bao dầu gấc 

đạt tiêu chuẩn thực phẩm”
 - ThS. Trần Hải Đăng

Mục đích của đề tài là lựa chọn được chất bao gói và xây dựng quy 
trình tạo vi nang phù hợp, bảo vệ được các hoạt tính sinh học của hợp 
chất có trong dầu gấc.

Đề tài đã xác định được khả năng tạo vi nang từ các hệ nhũ tương 
theo các phương pháp vi nang hóa khác nhau: đông tụ và sấy phun. Điểm 
mới của đề tài là đã tìm ra phương pháp tạo vi nang không sử dụng hóa 
chất cross-linking. 

Từ kết quả đạt được, tác giả đang nghiên cứu giải pháp nâng cao 
hiệu quả và xây dựng, ổn định quy trình tạo nhũ tương và vi nang quy mô 
phòng thí nghiệm; tạo vi nang cho các hợp chất thiên nhiên có giá trị cao 
như tinh dầu hoa hồng, chanh, xả, bạc hà, nghệ, tinh dầu lanh, bao gói 
các loại hương liệu (hương đào, táo, gạo…), sử dụng các vât liệu có sẵn 
trong tự nhiên làm vỏ bao gói như: tế bào vi sinh vật, phấn hoa…

TEM của vi nang tạo thành theo phương pháp sấy phun

Đề tài: 

Dầu gấc và sản phẩm vi nang dầu gấc
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Cuộc thi Tìm kiếm tài năng ĐHNT 
- NTU’s Got Talent 2013

Tối ngày 05/5, HSV đã tổ chức đêm chung 
kết cuộc thi “NTU’s Got Talent 2013” - Tìm kiếm 
tài năng ĐHNT với sự tham gia của 14 tiết mục 
đặc sắc được chọn trong hơn 90 tiết mục ở vòng 
sơ loại. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao giải 
nhất, nhì, ba và giải thưởng ấn tượng nhất đêm 
chung kết cho các thí sinh xuất sắc.

Cuộc thi là cơ hội tốt để sinh viên thể hiện tài 
năng, giao lưu, học hỏi và có những trải nghiệm 
thú vị về quãng đời sinh viên.

Đoàn viên, thanh niên ĐHNT tham 
gia các hoạt động vì Trường Sa

Sáng ngày 26/4, đoàn viên, thanh niên ĐHNT đã tham 
dự “Ngày hội thanh niên trao, nhận quỹ Vì Trường Sa” do 
Tỉnh đoàn Khánh Hòa phối hợp với Bộ Tư lệnh Vùng 4 
Hải quân tổ chức. Đoàn Trường ĐHNT đã trao tặng quà 
lưu niệm và sách, báo cho đồng bào, chiến sỹ huyện đảo 
Trường Sa. Đây là hoạt động ý nghĩa, thể hiện trách nhiệm 
và tình cảm của tuổi trẻ ĐHNT đối với huyện đảo Trường 
Sa - quần đảo thiêng liêng của tổ quốc Việt Nam.

Đoàn Trường ĐHNT tổ chức 
Ngày hội hiến máu tình nguyện

“Mỗi giọt máu cho đi, một 
cuộc đời ở lại” là thông điệp của 
ngày hội hiến máu tình nguyện 
do Đoàn Trường ĐHNT tổ chức 
trong ngày 2/6 và 3/6. Hơn 1200 
sinh viên và cán bộ viên chức 
ĐHNT (trong đó, nhiều người đã hiến máu lần thứ 4, 
thứ 5) đã hiến tặng 801 đơn vị máu bổ sung vào kho dự 
trữ máu quốc gia để cứu giúp bệnh nhân có nhu cầu.

Hiến máu tình nguyện là hoạt động mang ý nghĩa 
nhân đạo, thể hiện tình cảm, sự chia sẻ, trách nhiệm đối 
với cộng đồng của sinh viên và cán bộ viên chức ĐHNT.

Đêm hội “Sắc màu sinh viên” chào mừng 
Festival Biển 2013

Tối ngày 10/6, tại ĐHNT, Hội Sinh 
viên Việt Nam tỉnh Khánh Hòa đã tổ 
chức đêm hội “Sắc màu sinh viên” 
chào mừng Festival Biển 2013 với 
sự tham gia của hơn 5.000 sinh viên 
thuộc 7 trường đại học, cao đẳng trên 
địa bàn TP. Nha Trang.

Các sinh viên đã thể hiện tuổi trẻ, tài 
năng của mình qua phần thi biểu diễn 
thời trang “Today TV’s fashion show” 
và nhảy Flashmob. Kết quả, ĐHNT đạt 
giải nhì phần thi nhảy Flashmob, giải ba 
phần thi “Today TV’s fashion show”.
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ĐHNT phối hợp với Công ty Cổ phần Cà phê Mê Trang 
khánh thành Trung tâm Thực hành Du lịch

Sáng ngày 19/5, ĐHNT 
đã phối hợp với Công ty 
Cổ phần Cà phê Mê Trang 
khánh thành và đưa vào 
hoạt động: “Trung tâm Thực 
hành Du lịch ĐHNT”. Trung 
tâm được xây dựng với kiến 
trúc mở trên diện tích hơn 
1000 m2 nằm ở triền đồi 

góc đường Phạm Văn Đồng và Tôn Thất Tùng.

Với sự hình thành và đi vào hoạt động của Trung tâm, sinh 
viên Khoa Kinh tế và Kế toán nói chung, ngành Quản trị Kinh 
doanh Du lịch nói riêng có địa điểm lý tưởng để thực hành các 
kỹ năng nghề nghiệp từ đó có cái nhìn tổng thể về công việc của 
mình trước khi ra trường.

Khoa Kế toán - Tài chính: 
Giao lưu sinh viên với doanh nghiệp

Ngày 17/5, Khoa Kế toán - Tài chính đã tổ chức chương trình “Giao lưu 
sinh viên với doanh nghiệp” với sự tham gia của gần 1000 SV và các doanh 
nhân thành đạt là cựu sinh viên của ĐHNT.

Trong buổi giao lưu, sinh viên được trao đổi, giải đáp nhiều câu hỏi liên 
quan đến ngành học, cơ hội thực tập, việc làm, các kĩ năng cần thiết khi đi 
phỏng vấn và tham gia cuộc phỏng vấn giả định để tích lũy kinh nghiệm phục 
vụ cho các phỏng vấn thực tế trong tương lai. Nhân dịp này, Công ty Dịch vụ 
dầu khí Đà Nẵng và công ty Ánh sáng đã tặng 18 suất học bổng cho sinh viên 
nghèo có thành tích học tập tốt.
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ĐHNT tuyển sinh sau đại học năm 
2013 tại Viện Nghiên cứu Hải sản, 

Hải Phòng
Ngày 18/5 - 19/5, ĐHNT đã tổ chức tuyển sinh 

sau đại học đợt 1 năm 2013 cho 8 ngành đào tạo 
trình độ thạc sĩ và 4 ngành đào tạo trình độ tiến sĩ.

Chỉ tiêu tuyển sinh sau đại học năm 2013 của 
ĐHNT: 350 chỉ tiêu cao học, 15 chỉ tiêu nghiên cứu 
sinh và 06 chỉ tiêu được Bộ Giáo dục và Đào tạo 
giao nhiệm vụ đào tạo cho Đề án 911 (đào tạo trình 
độ tiến sĩ cho giảng viên các trường đại học và cao 
đẳng) ngành Nuôi trồng thủy sản tại ĐHNT.

Tuyển sinh đợt 2 được tổ chức ngày 14/9 - 
15/9/2013 tại ĐHNT.

Tọa đàm công tác cố vấn học tập
Để xây dựng đội ngũ cố vấn học tập chuyên 

nghiệp, hỗ trợ sinh viên học tập, rèn luyện tốt trong 
môi trường đại học, ngày 17/5, ĐHNT đã tổ chức 
Tọa đàm về công tác cố vấn học tập. 

Tại buổi tọa đàm, các cố vấn học tập cùng đại 
biểu tham dự đã tập trung thảo luận làm rõ những 
việc cần làm, nên làm, phải làm, không được làm và 
những điều cần có của người cố vấn học tập để có 
thể hỗ trợ sinh viên học tập, rèn luyện tốt trong đào 
tạo theo học chế tín chỉ.

Đối thoại giữa lãnh đạo ĐHNT với 
sinh viên năm học 2012 - 2013
Ngày 01/4, Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên 

ĐHNT đã tổ chức gặp mặt, đối thoại giữa lãnh đạo 
Trường với đoàn viên, sinh viên. Tại buổi đối thoại, 
lãnh đạo Trường cùng các đơn vị chức năng đã 
giải đáp, giải quyết kịp thời, thỏa đáng các tâm tư, 
nguyện vọng của học sinh, sinh viên như: cơ sở vật 
chất, dịch vụ phục vụ sinh viên, công tác đào tạo, 
chính sách học bổng, ký túc xá…

Gặp gỡ, đối thoại là hoạt động được tổ chức 
thường xuyên hàng năm, là một kênh để Nhà 
trường nắm bắt và giải quyết kịp thời tâm tư, 
nguyện vọng của học sinh, sinh viên.

Triển lãm sách và tài liệu Biển đảo 
Việt Nam 

Từ ngày 23/5 - 30/5, Thư viện ĐHNT phối hợp 
với Thư viện tỉnh Khánh Hòa tổ chức triển lãm sách 
và tài liệu về “Biển đảo Việt Nam” với nhiều tư liệu 
quý khẳng định cơ sở pháp lý và thực tiễn chủ 
quyền biển đảo của Việt Nam, trong đó có Trường 
Sa và Hoàng Sa.

Triển lãm đã góp phần tuyên truyền nâng cao 
hiểu biết và ý thức đối với công tác bảo vệ chủ 
quyền biển đảo của Tổ quốc, xây dựng thói quen 
đọc sách, góp phần phát triển văn hóa đọc trong 
Nhà trường.

Ngày 27/5, ĐHNT đã khai mạc khóa tập huấn quốc tế về Quản lý 
đàn cá bố mẹ và chọn giống trong nuôi trồng thủy sản với sự tham gia 
của 32 học viên là các chuyên gia, cán bộ hoạt động trong lĩnh vực sản 
xuất giống đến từ 13 nước và quốc đảo thuộc vùng lãnh thổ Đông Thái 
Bình Dương. Giảng dạy lớp tập huấn là các chuyên gia đến từ Mạng 
lưới các Trung tâm Nuôi trồng Thủy sản Châu Á Thái Bình Dương.

Khóa tập huấn nhằm trang bị những kiến thức cơ bản để xây dựng 
năng lực quản lý đàn cá bố mẹ, nâng cao chất lượng con giống góp 
phần phát triển bền vững ngành nuôi trồng thủy sản khu vực Châu Á - 
Thái Bình Dương.

Tập huấn “Quản lý đàn cá bố mẹ và chọn giống 
trong Nuôi trồng thủy sản”

Hội thi thời trang của cán bộ ĐHNT
Tối ngày 18/5, ĐHNT đã tổ chức Hội thi 

thời trang dành cho cán bộ viên chức. Hội thi 
nhằm tuyên truyền phong cách ăn mặc đẹp, 
lịch sự, phù hợp với môi trường sư phạm, 
tạo không khí vui vẻ sau những ngày lao 
động bận rộn. Mỗi đội thi với những ý tưởng 
và hình thức thể hiện sáng tạo đã mang đến 
cho hội thi những màn trình diễn nghệ thuật 
đa dạng, đẹp mắt.

Hội thi đã diễn ra thành công và để lại ấn tượng tốt đẹp. Liên công 
đoàn Phòng - Ban - Thư viện đạt giải nhất toàn đoàn.
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UBND tỉnh Khánh Hòa khen thưởng Viện Khoa học và 
Công nghệ Khai thác Thủy sản và TS. Lê Minh Hoàng

Đội tuyển Taekwondo sinh viên 
ĐHNT tham gia Đại hội TDTT tỉnh 

Khánh Hòa lần VII năm 2013
Đội tuyển Taekwondo sinh viên ĐHNT đã tham gia 

thi đấu một số hạng mục của Đại hội Thể dục Thể thao 
tỉnh Khánh Hòa lần VII năm 2013. Nỗ lực thi đấu trên 
tinh thần giao lưu, đội tuyển ĐHNT đã đạt thành tích 
cao với 2 huy chương Vàng (môn đối kháng đồng đội và 
đối kháng cá nhân nam hạng cân từ 58 - 62kg), 3 huy 
chương Bạc (môn quyền đồng đội, quyền đôi nam - nữ, 
đối kháng cá nhân nữ hạng cân từ 42 - 46 kg) và 4 huy 
chương Đồng.

Đội tuyển Taekwondo ĐHNT

Trao giải cuộc thi dựng Video Clip “Tự hào NTU”
Ngày 24/5, ĐHNT đã tổ 

chức tổng kết và trao giải 
cuộc thi dựng video clip 
“Tự hào NTU”. Các video 
clip dự thi đã khắc họa 
được bức tranh đẹp và giới 
thiệu thế mạnh của ĐHNT, 
trước hết là các ngành 
truyền thống. Ban Tổ chức 
đã trao các giải thưởng cho 

Viện Công nghệ sinh học & Môi trường, Khoa Kỹ thuật 
Giao thông, Khoa Công nghệ Thực phẩm, Khoa Xây dựng.

Sau cuộc thi, những video clip đạt giải sẽ được sử dụng 
để quảng bá ĐHNT trên website và các mạng xã hội (face-
book, youtube, twitter ...).

Ban tổ chức chụp hình lưu niệm với đại diện cái đội đạt giải

Sáng ngày 8/5/2013, tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức hội 
nghị biểu dương, trao tặng bằng khen của Chủ tịch UBND 
tỉnh cho 15 tập thể và 26 cá nhân tiêu biểu có thành tích 
xuất sắc trong lao động sản xuất, nghiên cứu khoa học giai 
đoạn 2011 - 2013.

ĐHNT có 1 tập thể (Viện KH&CN Khai thác TS) và TS. Lê 
Minh Hoàng (Khoa Nuôi trồng Thủy sản) được tuyên dương, 
khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong nghiên cứu khoa 
học đem lại nhiều kết quả thiết thực góp phần phát triển ngành 
thủy sản của Khánh Hòa nói riêng, Việt Nam nói chung.

Đồng chí Nguyễn Quốc Khánh - Viện phó Viện KH&CN Khai thác 
Thủy sản (thứ 2 từ trái qua) - đại diện cho Viện lên nhận bằng khen

TS Lê Minh Hoàng (ngoài cùng bên phải) đã có nhiều thành tích 
xuất sắc trong nghiên cứu khoa học



Söï kieän saép tôùi
Kỳ thi tuyển sinh Đại học - Cao đẳng năm 2013 (Tháng 7)

Chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh (Tháng 7, 8)

Nha Trang – Khánh Hòa không chỉ nổi tiếng với những vẻ đẹp của tự nhiên 
ban tặng làm say đắm lòng người mà còn được biết đến như một trung tâm đào 
tạo - nghiên cứu về biển đảo của Việt Nam mà nổi bật là Trường Đại học Nha 
Trang. Những ngành nghề đào tạo liên quan đến biển của Trường đã trở thành 
thương hiệu trong nước cũng như được đánh giá cao bởi nhiều trường trên thế 
giới. Nhằm tạo cơ hội cho sinh viên và giảng viên của Trường có sự tương tác và 
trao đổi kinh nghiệm với sinh viên quốc tế cũng như giới thiệu hình ảnh của Nhà 
trường đến bạn bè quốc tế, tăng cường các mối quan hệ hợp tác với các đối tác, 
chương trình International Summer Program gồm 3 chuyên ngành: Nuôi biển nhiệt 
đới, Đa dạng sinh học vùng biển nhiệt đới và Con người và cuộc sống vùng biển 
nhiệt đới Nam Trung Bộ Việt Nam được thiết kế nhằm giới thiệu đến bạn bè quốc 
tế sự kết hợp giữa nghiên cứu và khám phá, học tập và du lịch về biển đảo một 
cách hài hòa và tinh tế nhất.

Tropical Summer - Những trải nghiệm không thể chối từ
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Giới thiệu Khoa Công nghệ Thực phẩm
Khoa Công nghệ Thực phẩm được thành lập ngày 01/8/1959 tiền thân là 

Bộ môn Chế biến Thủy sản, Khoa Thủy sản, Học viện Nông Lâm. Khoa hiện 
có 59 cán bộ viên chức (Tiến sĩ: 18, Thạc sĩ: 32), phần lớn thạc sĩ và tiến 
sĩ tốt nghiệp từ các trường đại học ở Nhật, Pháp, Iceland, Nauy, Úc, Nga...

Sau 54 năm xây dựng và phát triển, Khoa đã đào tạo hơn 5.000 kỹ sư 
Chế biến Thủy sản và Công nghệ Thực phẩm, hơn 1.100 cử nhân cao 
đẳng Chế biến Thủy sản, hàng trăm công nhân kỹ thuật Công nghệ Thực 
phẩm. Đội ngũ này hiện đang làm việc trong gần 300 doanh nghiệp trên 
40 tỉnh, thành phố.

Công tác nghiên cứu khoa học, Khoa đã và đang thực hiện hàng chục 
đề tài các cấp có tính ứng dụng cao như: “Nghiên cứu ứng dụng công nghệ 
chế biến các sản phẩm từ rong sụn Kappaphycus alvarezii (Doty)”; Nghiên 
cứu sản xuất sản phẩm mô phỏng cua biển; Nghiên cứu tách chiết và tinh 
chế lutein từ hoa cúc vạn thọ (Tagetes Erecta L..) trồng tại tỉnh Khánh Hòa; 
Nghiên cứu công nghệ sản xuất vi nang sinh học sử dụng nấm men và ứng 
dụng trong tạo chất thơm, chất màu dạng bột; Nghiên cứu công nghệ sản 
xuất và ứng dụng chế phẩm olygosaccharid (olygochitosan và olygochitin) 
để bảo quản sau thu hoạch nguyên liệu thuỷ sản đánh bắt xa bờ”...

SV Khoa CNTP giao lưu với GS George

SV Khoa CNTP làm nghiên cứu trong phòng thí nghiệm

SV Khoa CNTP đi thăm Nhà máy bia Việt ĐứcMột vài sản phẩm rất thành công của Khoa CNTP (Cà phê, nước mắm, 
thực phẩm đóng hộp, thức uống dinh dưỡng Carramin)


