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Đào tạo nhân 
lực trình độ cao; 
nghiên cứu khoa 

học, chuyển giao 
công nghệ và cung 

cấp dịch vụ chuyên 
môn đa lĩnh vực, trong 

đó lĩnh vực thủy sản là 
thế mạnh, đáp ứng yêu cầu 

phát triển kinh tế - xã hội.

Đến năm 2030 là trường đại học đa lĩnh vực có uy 
tín trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển 
giao công nghệ, hàng đầu Đông Nam Á về lĩnh vực 
khoa học thủy sản và một số ngành kinh tế biển.



LỄ KỶ NIỆM 60 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG 
TRƯỜNG ĐH NHA TRANG

N g à y 
1 / 8 / 2 0 1 9 , 

tại Trường ĐH Nha 
Trang đã diễn ra 
lễ kỷ niệm 60 năm 
Ngày truyền thống 
với sự tham gia của 
hơn 800 đại biểu là 
đại diện của Bộ Giáo 
dục và Đào tạo, lãnh 
đạo ban ngành địa 
phương, các trường 
đại học, đối tác, cựu 
sinh viên, cựu giáo 
chức cùng sinh viên 
và cán bộ  viên chức 
Nhà trường.

T rải qua 60 
năm xây dựng 

và phát triển, Nhà 
trường đã ghi 
nhận nhiều thành 
tựu trong đào tạo, 

nghiên cứu khoa 
học và hợp tác quốc 
tế, tiếp tục giữ vững 
thế mạnh thủy sản 
truyền thống, đồng 
thời mở rộng đào 
tạo nguồn nhân 
lực thuộc đa dạng 
các ngành nghề 
nhằm đáp ứng nhu 
cầu phát triển kinh 
tế xã hội đất nước 
trong thời kỳ mới. 
Thứ trưởng Bộ GD-
ĐT Lê Hải An nhấn 
mạnh Nhà trường 
cần tập trung huy 
động các nguồn 
lực, khai thác tốt cơ 
sở vật chất hiện có 
để nâng cao hơn 
nữa chất lượng đào 
tạo, nhất là trong 
lĩnh vực thế mạnh 

của Nhà trường là 
thủy sản và kinh tế 
biển; chú trọng thúc 
đẩy nghiên cứu 
khoa học, chuyển 
giao công nghệ 
và công bố quốc 
tế của giảng viên; 
tạo môi trường 
cho sinh viên khởi 
nghiệp, sáng tạo.

N hân dịp này, 
Bộ GD-ĐT 

đã công bố và 
trao Quyết định 
thành lập Hội đồng 
trường Trường ĐH 
Nha Trang gồm 19 
thành viên và bổ 
nhiệm TS Khổng 
Trung Thắng giữ 
chức Chủ tịch Hội 
đồng Trường. 
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4500 
TÂN SINH VIÊN 
CHÀO ĐÓN NĂM HỌC MỚI

N ăm học 2019-2020, Trường ĐH Nha Trang chào đón 
4.500 tân sinh viên theo học 32 ngành đại học tại Trường. 

Nhà trường đã tặng giấy khen cho 3 thủ khoa đầu vào theo 3 
hình thức tuyển sinh (xét điểm học bạ, điểm thi THPT quốc gia, 
điểm thi Đánh giá Năng lực của ĐH Quốc gia TPHCM). Các 
thủ khoa cùng với các sinh viên có nhiều thành tích học tập, 
hoạt động ngoại khóa xuất sắc trong năm học 2018-2019 cũng 
được Nhà trường khen thưởng và nhận nhiều phần học bổng 
từ các doanh nghiệp với tổng trị giá học bổng lên tới gần 400 
triệu đồng.



T rong 2 ngày 17 và 18/07/2019, gần 80 đại biểu là các chuyên gia đến từ các Lào, 
Campuchia, Thái Lan, Myanma, Hoa Kỳ và Việt Nam đã tham dự hội thảo tại 

Trường ĐH Nha Trang và cùng nhau thảo luận về các ứng dụng trong nghiên cứu đa 
dạng sinh học; ảnh hưởng của biến đổi khí hậu; quản lý và bảo tồn nguồn lợi; các vấn 
đề về ô nhiễm và quản lý môi trường, đóng góp ý kiến cho các nhà khoa học, nhà 
quản lý cấp quốc gia và địa phương về xây dựng chính sách quản lý và bảo tồn nguồn 
lợi hướng tới hệ sinh thái khỏe mạnh và phát triển bền vững.

HỘI THẢO QUỐC TẾ VỀ CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ MÔI TRƯỜNG:
“HƯỚNG TỚI HỆ SINH THÁI KHỎE MẠNH VÀ BỀN VỮNG”

TRƯỜNG ĐH NHA TRANG: CHỦ NHÀ HỘI NGHỊ HIỆP HỘI 
CÁC NHÀ CÔNG NGHỆ THỦY SẢN ĐÔNG Á (EAFTA) LẦN 

THỨ 8, NĂM 2020
T ham dự Hội nghị quốc tế EMBRIO (EIS) lần thứ 4 (trao đổi kết quả nghiên 

cứu khoa học đa ngành và thúc đẩy các giải pháp đổi mới, sáng tạo cho sự 
phát triển bền vững và đa dạng sinh học biển ở Indonesia) và Hội nghị EAFTA lần 
thứ 7, được tổ chức tại Trường Đại học Nông nghiệp Bogor (IPB), Indonesia trong 
hai ngày 5-6/9/2019, TS Khổng Trung Thắng – Chủ tịch Hội đồng Trường và TS 
Trần Thị Mỹ Hạnh – Phó trưởng Phòng KHCN đã tham gia 1 báo cáo và chủ toạ 1 
phiên trong mảng “Ứng dụng đa dạng sinh học biển”. 

T rong sự kiện này, Trường ĐH Nha Trang cũng đã nhận chuyển giao con dấu 
của EAFTA và trở thành chủ nhà của Hội nghị EAFTA lần thứ 8 năm 2020. 

Nhân dịp này, Nhà trường cũng ký kết thỏa thuận hợp tác với Trường Đại học 
Nông nghiệp Bogor, Indonesia (top 100 trường tốt trên thế giới thuộc mảng nông-
lâm nghiệp) để hợp tác về đào tạo và nghiên cứu khoa học.

HỘI THẢO QUỐC TẾ 
“PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG, ĐỔI MỚI SÁNG TẠO

VÀ TINH THẦN DOANH NHÂN”

N ằm trong khuôn khổ dự án TEAM-SIE, 50 đại biểu 
trong nước và quốc tế từ Vương quốc Anh, Thụy Điển 

đã đến tham dự Hội thảo quốc tế “Phát triển bền vững, đổi 
mới sáng tạo và tinh thần doanh nhân” được tổ chức tại 
Trường ĐH Nha Trang vào ngày 15 và 16/8/2019.

N hiều vấn đề liên quan như tiến trình thực hiện dự án 
TEAM-SIE, Phát triển chương trình đào tạo đại học 

ngành môi trường, Sự đổi mới và Bền vững; chương trình 
đào tạo thạc sỹ, tiến sĩ liên kết đã được các đại biểu tham 
gia thảo luận. Ngoài ra, tại buổi tập huấn Phát triển bền 
vững và đổi mới sáng tạo, các đại biểu còn được nghe các 
báo cáo viên đến từ các trường đai học Newcastle, Cardiff 
và Greenwich của Anh Quốc trình bày về Kỹ thuật sản xuất, 
đổi mới sáng tạo và quản lý, Thiết kế và phát triển sản phẩm 
sáng tạo trong các chương trình học tập giáo dục đại học.
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N gày 25-27/9/2019, hội thảo 
được tổ chức với sự tham dự 

của 80 đại biểu là các chuyên gia dinh 
dưỡng thủy sản, các cán bộ sở ban 
ngành, doanh nghiệp, nhà khoa học, 
học viên, nghiên cứu sinh...trong nước 
và quốc tế, nhằm tạo diễn đàn để trao 
đổi chuyên môn trong lĩnh vực dinh 
dưỡng và thức ăn thủy sản ở khu vực 
Đông Nam Á và tạo sự liên kết hợp tác 
nghiên cứu giữa các Trường/ Viện và 

các doanh nghiệp thủy sản, và giữa các 
doanh nghiệp với các nhà quản lý về 
thủy sản.

T ại đây, các đại biểu cùng lắng 
nghe các báo cáo liên quan như 

nghiên cứu về sản phẩm giá trị gia 
tăng từ phế liệu tôm để làm nguyên 
liệu thức ăn và chất phụ gia hướng đến 
nuôi thủy sản bền vững, sử dụng các 
sản phẩm từ đậu nành trong nuôi cá 

nước ngọt khu vực sông Mekong, cải 
thiện tốc độ sinh trưởng và hấp thu axit 
béo của cá tra thông qua việc bổ sung 
vitamin C, vitamin E vào chế độ dinh 
dưỡng, tác động của các loại thức ăn 
và vi sinh khác nhau đến tỷ lệ sống và 
sinh trưởng của tôm hùm nuôi trong 
lồng bè tại Phú Yên… Ngoài ra, các đại 
biểu cũng có chuyến thực địa tại các 
trại giống nuôi cá biển và nhà máy sản 
xuất thức ăn thủy sản.  

“TỐI ƯU HÓA NGUYÊN LIỆU THỨC ĂN VÀ 
CHẤT PHỤ GIA CHO NUÔI TRỒNG THỦY SẢN BỀN VỮNG”

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ5

XÂY DỰNG CƠ CHẾ CHÍNH SÁCH 
NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CHO GIẢNG VIÊN TRẺ

Đ ây là nội dung chính của Hội thảo do Bộ GD&ĐT tổ chức tại 
Trường ĐH Nha Trang vào ngày 21/9/2019, với sự tham dự 

của hơn 100 đại biểu là lãnh đạo trường/đơn vị các trường đại 
học trên toàn quốc. Nhấn mạnh thực trạng Việt Nam có nhiều 
giảng viên trẻ thành công trong nghiên cứu khoa học, được công 
bố trên các tạp chí quốc tế trong danh mục ISI/Scopus, tuy nhiên 
còn nhiều khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách, bất cập 
giữa nghiên cứu và giảng dạy, các đại biểu đã tập trung lắng 
nghe các báo cáo tham luận và cùng nghiên cứu, thảo luận các 
giải pháp mà các trường đại học đang thực hiện, đưa ra nhiều đề 
xuất cho Bộ GD&ĐT nhằm tạo động lực thúc đẩy, cổ vũ mạnh mẽ 
các giảng viên làm nghiên cứu.

HỘI THẢO DIỄN ĐÀN THỨC ĂN THỦY SẢN KHU VỰC LẦN THỨ 11: 



Ký kết hợp tác với Công ty 
TNHH Hoàng Hải (9/7/2019) 
hoạt động trong lĩnh vực chế 
biến và xuất khẩu các mặt 
hàng thủy sản tươi và đông 
lạnh, hợp tác trong liên kết 
đào tạo, tập huấn chuyển giao 
công nghệ, hỗ trợ thực hành 
thực tập cho sinh viên và tổ chức 
các hoạt động cộng đồng. HỢP TÁC MỚI VỚI 

HỢP TÁC ĐỐI NGOẠI6

N hân sự kiện lễ kỷ niệm 60 
năm Ngày truyền thống 

Trường ĐH Nha Trang, đại diện 
lãnh đạo các trường đại học/tổ 
chức của Đài Loan là Đại học 
Quốc gia Khoa học kỹ thuật Cao 
Hùng, Đại học Meiho, Đại học 
Quốc gia Hải dương Đài Loan, 
Đại học Quốc gia Khoa học kỹ 
thuật Penghu đã ký kết các hợp 
tác ba bên với Trường ĐH Nha 
Trang và Quỹ từ thiện Chen-
yung (Đài Loan), tạo điều kiện 
cho sinh viên Trường ĐH Nha 
Trang nhận được học bổng để 
theo học các chương trình đại 
học, thạc sĩ, tiến sĩ ở các trường 
đối tác.

 

Đồng thời, trường ĐH Nha 
Trang đã ký lại ghi nhớ 

song phương với ĐH Quốc gia 
Khoa học Kỹ thuật Cao Hùng 
và ký mới Ghi nhớ hợp tác với 
Đại học Meiho, Đài Loan về trao 
đổi giảng viên, cán bộ, sinh viên, 
trao đổi thông tin, kiến thức học 
thuật, hợp tác thực hiện các dự 
án nghiên cứu chung, tổ chức và 
tham dự các hội nghị chuyên đề. 
Đặc biệt, Nhà trường và ĐH Quốc 
gia Khoa học Kỹ thuật Cao Hùng 
sẽ có những chương trình hợp tác 
giảng dạy trực tuyến trong thời 
gian tới, tạo điều kiện thuận lợi 
cho việc học tập, giảng dạy giữa 
sinh viên và giảng viên hai trường.

HỢP TÁC SÂU RỘNG 
VỚI CÁC TRƯỜNG ĐH ĐÀI LOAN 

Ký kết với Công ty Cổ 
phần IBA Việt Nam - 

chi nhánh Quảng Ninh 
(16/7/2019) để hợp tác 

triển khai chương trình du 
học nghề Đức dành cho sinh 
viên trường ĐH Nha Trang, 
tập trung vào các lĩnh vực như 
định hướng, hướng nghiệp 
cho sinh viên; đào tạo tiếng 
Đức; giới thiệu và đưa sinh 
viên du học nghề, làm việc tại 
CHLB Đức...

Ký kết với Khách sạn 
DTX Nha Trang 
(16/7/2019), hợp tác 
đào tạo nguồn nhân 
lực ngành Du lịch, tiếp 
nhận SV đến thực tập, 
tuyển dụng... 

Ký kết với Đoàn Tiếp viên Vietnam Airlines (24/9/2019) 
nhằm hợp tác đào tạo phát triển nhân lực và giới thiệu 
nguồn cử nhân chất lượng cao. Theo đó, hai bên hợp tác 
tạo điều kiện cho sinh viên Nhà trường đến thăm quan, 

thực tập tại Vietnam Airlines và 
tuyển dụng sinh viên phù hợp 

với các tiêu chí của Vietnam 
Airlines, song song với đó 
là tổ chức các hoạt động 
hướng dẫn, giảng dạy kỹ 
năng mềm cho sinh viên, 

tổ chức toạ đàm chuyên 
môn, trao học bổng và giao 

lưu đoàn thể.

Ký kết hợp tác đào tạo (26/9/2019) với Công 
ty TNHH Hải Đăng, Công ty Cổ phần Giải trí Nha 
Trang Trẻ và Công ty TNHH Kinh doanh Xuất nhập 
khẩu Việt Dương – Royal Beach Boton Blue Hotel 
trong hợp tác đào tạo như phối 
hợp tổ chức các khóa đào 
tạo cho nhân viên, tham 
gia thỉnh giảng tạo điều 
kiện cho sinh viên kiến 
tập, thực tập, ưu tiên 
tuyển dụng sinh viên sau 
tốt nghiệp.

DOANH
 NGHIỆP
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Đ ây là quyết định của Hội đồng Trường tại phiên họp thứ 1 được tổ 
chức vào đầu tháng 8/2019. Theo đó, 15 trên tổng số 19 thành viên 

Hội đồng dự họp đã thông qua tờ trình của Hiệu trưởng về quyết định 
mở ngành đào tạo trình độ đại học đối với 02 ngành: Ngành Luật (mã 
số 7380101) và ngành Quản trị Khách sạn (mã số 7810201); đồng ý chủ 
trương mở 4 ngành đào tạo trình độ Tiến sĩ gồm: Quản trị kinh doanh; 
Công nghệ thực phẩm; Công nghệ sinh học; Kỹ thuật cơ khí. Cùng với đó, 

Hội đồng Trường đã giao Hiệu trưởng chỉ đạo các đơn vị chức năng rà soát, xây dựng các dự thảo văn bản: Chiến lược phát 
triển Trường đến 2030 tầm nhìn đến 2045; Đề án tự chủ đại học của Trường Đại học Nha Trang; Quy chế tổ chức và hoạt động 
của Trường Đại học Nha Trang; Quy chế tài chính; Quy chế tuyển dụng; Đề án vị trí việc làm.

THÊM 2 NGÀNH NGHỀ ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC
VÀ 4 NGÀNH ĐÀO TẠO TIẾN SĨ

D iễn ra trong 4 ngày từ 16-
19/9/2019, đợt khảo sát chính 

thức của Đoàn Đánh giá ngoài từ 
Trung tâm Kiểm định Chất lượng Giáo 

dục (ĐHQG-HCM) đã thực hiện đánh 
giá ngành Công nghệ chế biến thủy 
sản (CN CBTS) và ngành Kỹ thuật tàu 
thủy (KTTT) theo bộ tiêu chuẩn đánh 

giá chất lượng chương trình 
đào tạo ban hành theo Thông 
tư số 04/2016/TT-BGDĐT ngày 
14/3/2016 của Bộ Giáo dục và 
Đào tạo. Đoàn đánh giá đã tiến 
hành nghiên cứu hồ sơ minh 
chứng của 11 tiêu chuẩn, 50 tiêu 
chí thuộc 2 chương trình đào tạo, 
làm việc trực tiếp với các cán bộ 

đầu mối phụ trách 2 chương trình đào 
tạo của 2 khoa Công nghệ Thực phẩm 
và Khoa Kỹ thuật Giao thông, phỏng 
vấn lãnh đạo Nhà Trường, Khoa và Hội 
đồng khoa học Khoa, đại diện các các 
giảng viên, sinh viên, đội ngũ hỗ trợ, 
doanh nghiệp, cựu sinh viên đại diện 
của các bên liên quan của 2 chương 
trình, qua đó tổng kết những điểm làm 
được và chưa làm được, đồng thời đưa 
ra kiến nghị để cải tiến hơn nữa chất 
lượng đào tạo của Nhà trường.

KHẢO SÁT KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG 02 CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO  

B ộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng 
Xuân Nhạ cùng đoàn công tác 

đã có chuyến thăm và làm việc với 
tập thể lãnh đạo Trường ĐH Nha 
Trang vào ngày 9/8/2019. Lắng 
nghe các kiến nghị, đề xuất từ lãnh 
đạo và cán bộ của Trường về các 
vấn đề như đề nghị Bộ xem xét và 
cho phép trường được áp dụng cơ 
chế đặc thù trong đào tạo đối với 
khối ngành Thủy sản, kinh tế biển; 
giao nhiệm vụ và hỗ trợ kinh phí 
đào tạo nhân lực phục vụ ngành 
thủy sản, kinh tế biển cho Trường…, 
Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ đã có ý 
kiến đối với từng vấn đề cụ thể. Bộ 

trưởng yêu cầu trong thời gian tới, 
nhà trường cần chủ động nghiên 
cứu các giải pháp. Trước mắt là việc 
triển khai đề án thí điểm về đào tạo 
nguồn nhân lực biển, trong đó có 
ngành nuôi trồng, khai thác thủy 
sản. Nhà trường cần quy hoạch 
hợp lý các khu đào tạo, khu nghiên 
cứu, khu dịch vụ để phát huy tối đa 
các lợi thế. Bên cạnh đó cần tăng 
cường hợp tác với doanh nghiệp, 
hợp tác quốc tế. Bộ trưởng cũng 
ủng hộ các đề nghị của nhà trường 
và sẽ chỉ đạo các vụ, cục liên quan 
xem xét.

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO PHÙNG XUÂN NHẠ ĐẾN THĂM TRƯỜNG
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T heo một báo cáo của Forbes, Việt 
Nam cùng với 4 quốc qia khác là 

Trung Quốc, Philippines, Indonesia và 
Thái Lan đứng đầu về lượng rác thải 
nhựa xả ra biển. Lượng rác thải nhựa do 
5 quốc gia này thải ra hàng năm bằng 
với lượng rác thải nhựa của các quốc 
gia còn lại của thế giới cộng lại. Trước 
thực trạng đáng báo động này, trong 
tháng 9, nhóm thực tập sinh từ Đại 
học Memorial Newfoundland, Canada 
đang tham gia chương trình trao đổi 
tại Trường ĐH Nha Trang cùng với học 
sinh lớp tiếng Anh Access và nhóm hoạt động môi trường 
Clean Up World đã thực hiện các hoạt động thu gom rác 
thải trên bờ biển, đồng thời tuyên truyền về rác thải nhựa 

và tác hại của việc xả rác bừa bãi đến người dân và du 
khách thông qua các biểu ngữ hành động, qua đó khuyến 
khích mọi người sử dụng các sản phẩm thân thiện hơn với 
môi trường.

T iếp tục giương cao ngọn cờ xung kích tuổi trẻ, 30 chiến 
sĩ tình nguyện “Mùa hè xanh” thuộc Đoàn trường ĐH 

Nha Trang đã tham gia hoạt động tình nguyện tại xã Thành 
Sơn, huyện Khánh Sơn, Khánh Hòa. Trong 10 ngày chiến dịch 
diễn ra, các chiến sĩ đã cùng với các đoàn viên thanh niên địa 
phương hoàn thành công trình “Thắp sáng đường quê”, kéo 1 
km đường dây điện liên 2 thôn Apa 1 và Apa 2, mang lại nguồn 
ánh sáng đến với miền núi hẻo lánh; Sơn sửa Trường Mầm non 
Anh Đào, điểm trường Apa1, giúp trường trở nên sinh động và 
đầy sức sống; Trồng hoa, xây dựng “khu vườn vui vẻ” làm đẹp 
khuôn viên trường Mầm non; Dạy Tiếng Anh, dạy múa, dạy hát 
cho trẻ em đồng bào, tổ chức đêm giao lưu văn nghệ phục 
vụ cho bà con địa phương; Mở hội chợ “ 0đ” cho bà con tại xã 
Thành Sơn…

SINH VIÊN NTU CỐNG HIẾN VÌ CỘNG ĐỒNG



GẦN 1700 SINH VIÊN TỐT NGHIỆP NĂM 2019
Gần 1700 sinh viên hệ đại học và cao đẳng đã tham dự lễ tốt nghiệp và 
trao bằng cử nhân Trường ĐH Nha Trang năm 2019 diễn ra từ ngày 
9-11/9/2019. Trong đợt tốt nghiệp lần này, có 4 sinh viên được xếp loại 
xuất sắc từ các ngành Kỹ thuật Tàu thủy, Kế toán, Tài chính ngân hàng, 
119 sinh viên đạt loại Giỏi và 1337 sinh viên đạt loại Khá. Tỷ lệ tốt nghiệp 
đạt gần 55%.

 Trước đó, Nhà trường cũng tổ chức lễ tốt nghiệp cho 15 học viên khóa 3 
của chương trình Thạc sĩ quốc tế về Quản lý hệ sinh thái Biển và Biến đổi 
khí hậu.

TIN VẮN9

KHƠI DẬY MẠNH MẼ 
TINH THẦN KHỞI NGHIỆP SINH VIÊN

Ngày 4/9/2019, tại Trường ĐH Nha Trang đã diễn ra buổi giao 
lưu, chia sẻ về con đường khởi nghiệp của những người trẻ, trong 
đó có những người là Cựu sinh viên của Trường ĐH Nha Trang. 
Không đi sâu vào lý thuyết, các nhà sáng lập doanh nghiệp trực 
tiếp chia sẻ về quá trình gây dựng công ty trong thực tế, cũng 
như tận tình trả lời các thắc mắc của sinh viên liên quan đến 
khởi nghiệp và đưa ra nhiều lời khuyên bổ ích cho sinh viên để 
bồi dưỡng thêm nội lực, kỹ năng cần thiết cho khởi nghiệp.

GS PHAN VĂN TRƯỜNG CHIA SẺ VỀ QUẢN TRỊ CUỘC ĐỜI VÀ KINH NGHIỆM 
THƯƠNG THUYẾT, ĐÀM PHÁN QUỐC TẾ
GS Phan Văn Trường – Chủ nhiệm chương trình Kinh doanh tại Đại học 
Quốc gia, TPHCM, nguyên cố vấn thương mại quốc tế của Chính phủ 
Pháp đã có buổi chia sẻ kinh nghiệm với gần 300 cán bộ và sinh viên. 
Những nguyên tắc, kinh nghiệm sâu sắc đúc rút trong cuộc đời thương 
thuyết được ông truyền tải một cách sinh động, hài hước, giúp người 
nghe hiểu được bản chất, những điều nên làm và cấm kỵ trong đàm 
phán, thương thuyết, hiểu và giải quyết những khác biệt văn hóa trong 
đàm phán quốc tế. Ông cũng chia sẻ về cách quản trị cuộc đời, về đam 
mê, thành công, hạnh phúc, những cơ hội trong cuộc sống, thôi thúc 
những người trẻ học tập, rèn luyện để hoàn thiện, nâng cao bản thân, 
sống hạnh phúc, ý nghĩa.



SỰ KIỆN
SẮP TỚI

1.  Giải bóng đá 7 người vô địch toàn quốc Huyndai Cup 2019, Khu vực miền 
Trung tại Trường ĐH Nha Trang (2 - 30/11/2019) 

www.ntu.edu.vn           +84 258 2471303             dea@ntu.edu.vn

2. Kỷ niệm 37 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/2019) 

GIỚI THIỆU MỚI

Theo thông tin từ Bộ Tư pháp, từ nay đến năm 2020, Việt Nam cần tới 20.000 nhân sự tư 
pháp (luật sư, thẩm phán, công chứng viên, chấp hành viên, thẩm tra viên…) chưa kể đến 
lượng cán bộ, công nhân viên làm việc tại các bộ, ban ngành và doanh nghiệp, vì vậy ngành 
Luật đang được xếp vào nhóm các ngành “khát” nhân lực của cả nước.

Kiến thức nghề nghiệp

Triển vọng nghề nghiệp

- Nắm vững những vấn đề lý luận và thực tiễn về Nhà nước và pháp luật
- Nắm vững các kiến thức nền tảng của khoa học pháp lý theo các nhóm ngành và ngành 
về Luật Hiến pháp, Luật Hành chính, Luật Hình sự, Luật Dân sự, Luật Thương mại, Luật Lao 
động, Luật Đất đai; Công pháp quốc tế, Tư pháp quốc tế để giải quyết các vấn đề chuyên 
môn trong thực tiễn công việc
- Có năng lực phân tích và tổng hợp, so sánh vận dụng lý thuyết vào công tác chuyên môn
- Có các kỹ năng cơ bản: làm việc độc lập, làm việc nhóm, hợp tác, giao tiếp, khả năng lập 
luận, thuyết phục… và các kỹ năng nghề nghiệp: nghiên cứu, phân tích luật, tư vấn, giải 
quyết các vụ việc, xử lý, soạn thảo văn bản trong quản lý, điều hành…

Cơ hội việc làm

Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Luật có thể làm việc trong các lĩnh vực cụ thể sau:
- Nghiên cứu, giảng dạy về pháp luật tại các cơ sở nghiên cứu, đào tạo về pháp luật, hành 
chính, chính trị.
- Chuyên viên pháp lý tại các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị xã hội
- Công chức pháp lý tại các cơ quan tư pháp (thẩm phán, thư ký tòa, chấp hành viên, kiểm 
sát viên, điều tra viên…).
- Tư vấn hỗ trợ pháp lý (luật sư, công chứng viên, hòa giải viên, thừa phát lại, trọng tài 
viên...).

Ngành đào tạo mới tại Trường ĐH Nha Trang:
luật


