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BẢN TIN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG

CHÀO ĐÓN NĂM MỚI
THÀNH CÔNG MỚI!



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.

Đoàn kết - Hội nhập - Năng động - Trách nhiệm

Chú trọng phát triển tính chuyên nghiệp, khả năng sáng tạo 
và ý thức trách nhiệm trong môi trường giáo dục hội nhập, 

gắn kết với thực tiễn nghề nghiệp và cộng đồng

Gía trị cốt lõi

Triết lý giáo dục

Tầm nhìn

Sứ mạng



G iữa bối cảnh đầy thách thức do 
dịch Covid-19 xảy ra, trong năm 

học 2019 – 2020, tập thể lãnh đạo, 
giảng viên và sinh Trường Đại học 
Nha Trang đã nỗ lực vượt khó vươn 
lên, đạt được nhiều thành công trong 
đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển 
giao công nghệ, hợp tác đối ngoại và 
xây dựng cơ sở vật chất.

T ại buổi lễ, Nhà trường đã khen 
thưởng 43 sinh viên có thành 

tích học tập và hoạt động phong trào 
xuất sắc, và đặc biệt là khen thưởng 
3 tân sinh viên là thủ khoa kỳ tuyển 
sinh đầu vào năm 2020. Cũng trong 
dịp này, một số doanh nghiệp trên 
địa bàn tỉnh Khánh Hòa cũng đã trao 
nhiều suất học bổng cho sinh viên 
nhà trường.

SỰ KIỆN3

Ngày 17/10/2020, Trường ĐH Nha Trang long trọng tổ chức lễ Khai giảng năm học 2020-2021, đón chào hơn 
3500 tân sinh viên K62.

Khai giảng
NĂM HỌC 2020-2021

N hân dịp kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, các 
Khoa/Viện đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý 

nghĩa, thu hút đông đảo đoàn viên tham gia hưởng ứng.

C uộc thi thiết kế thiệp mừng tri ân của Đoàn khoa Ngoại 
ngữ có nhiều tác phẩm đẹp, ý nghĩa đến từ các cá 

nhân, tập thể các chi đoàn trong khoa Ngoại Ngữ. Tất cả 
các tác phẩm này đều được gửi đến tay các thầy cô giáo. 
Bên cạnh đó, Đoàn trường cũng tổ chức cuộc thi “ Bài viết 

tri ân thầy cô 2020” với khoảng 50 bài viết tham gia. Nhiều 
bài viết rất cảm xúc của các bạn sinh viên viết về thầy cô, về 
những kỉ niệm trên mái Trường ĐH Nha Trang. 

N goài ra, nhiều cuộc thi văn hóa, văn nghệ, thể thao 
do các Đoàn Khoa/Viện tổ chức diễn ra sôi nổi xoay 

quanh chủ đề “Tri ân ngày Nhà giáo”. Một số Khoa/Viện tổ 
chức Hội nghị học tốt, gặp mặt tân sinh viên, giúp giao lưu 
kết nối giữa sinh viên với các thầy cô và các doanh nghiệp.

Chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11

N gày 16/10/2020, Trường ĐH Nha Trang đã tổ chức 
Ngày hội tuyển dụng năm 2020, thu hút sự tham gia 

của hơn 1000 sinh viên. Ngày hội năm nay có sự tham gia 
của 11 doanh nghiệp ở nhiều lĩnh vực khác nhau, đặc biệt là 
các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thủy sản - lĩnh 
vực có nhiều ứng viên quan tâm, đăng ký phỏng vấn nhất.

Đ ây là hoạt động thường niên được Nhà trường tổ chức 
nhằm hỗ trợ các tân cử nhân, tân kỹ sư  tìm kiếm cơ 

hội việc làm tốt ngay sau khi tốt nghiệp hoặc các sinh viên 
đang tìm kiếm cơ hội thực tập tại các doanh nghiệp. Ngày hội 
tuyển dụng năm 2020 đã diễn ra thành công tốt đẹp, kết nối 
hiệu quả sinh viên và doanh nghiệp, qua đó đem đến nhiều 
cơ hội việc làm phù hợp cho sinh viên, đáp ứng nhu cầu nhân 
lực chất lượng cho doanh nghiệp.

SÔI NỔI NGÀY HỘI
TUYỂN DỤNG NĂM 2020



HỘI THẢO QUỐC TẾ LẦN THỨ HAI 
VỀ VẬT LIỆU, THIẾT BỊ MÁY MÓC VÀ 

PHƯƠNG PHÁP PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
(MMMS 2020) 

H ội thảo do Hội Nghiên cứu biên tập công trình khoa 
học và công nghệ Việt Nam (VASE), Trường ĐH 

Bách Khoa Hà Nội (HUST), Trường ĐH Nha Trang (NTU), Đại 
học Quốc gia Kyungpook (KNU – Hàn Quốc), Đại học Công 
nghệ Nagaoka (NUT-Nhật Bản), Tổng hội Cơ khí Việt Nam 
(VFMEA), và Hiệp Hội biên tập viên khoa học châu Á (CASE) 
tổ chức diễn ra từ ngày 13 đến 15/11/2020 tại Trường ĐH 
Nha Trang với sự tham dự của gần 170 chuyên gia trong 
nước và quốc tế. Trước diễn biến khó lường của dịch bệnh 
Covid-19, hội thảo được tổ chức song song với cả hai hình 
thức là trực tiếp và trực tuyến.

T ại Hội thảo, hơn 300 bài báo khoa học đã được công 
bố gồm các chủ đề: Vật liệu tiên tiến, ứng dụng vật liệu 

theo hướng bền vững; Công nghệ gia công và chế biến 

vật liệu để giảm tác động môi trường; Kỹ thuật vòng đời, 
đánh giá tác động và kiểm soát đối với máy móc và quy 
trình; Thiết kế máy bền vững: cơ điện tử, CAD / CAM / CAE, 
kỹ thuật hàng hải; Kỹ thuật công nghiệp theo hướng bền 
vững; Ngành công nghiệp carbon thấp, hệ thống hiệu quả, 
tiết kiệm năng lượng và tiết kiệm năng lượng; Năng lượng 
tái tạo, nhiên liệu thay thế; Thiết bị y tế, thiết bị cách ly virus.

Đ ây là một trong những dịp để các chuyên gia, các nhà 
khoa học cùng cập nhật thông tin và nghiên cứu về 

các khía cạnh quan trọng của phát triển bền vững, đặc biệt 
là về vật liệu, máy móc và phương pháp. Từ đó, hướng tới 
một phương pháp tiếp cận tổng thể, góp phần hỗ trợ các 
nhà hoạch định chính sách, các ngành công nghiệp, các 
nhà nghiên cứu ở nhiều cấp khác nhau định vị được sự phát 
triển công nghệ của địa phương, của quốc gia hòa theo xu 
hướng phát triển bền vững toàn cầu.

T rong hai ngày 4 và 5/12/2020, hội 
thảo CLB Khoa học và công nghệ 

các trường ĐH Kỹ thuật lần thứ 56 đã 
diễn ra tại Trường ĐH Nha Trang. Tham 
dự hội thảo, có các đại biểu của Bộ Giáo 
dục và Đào tạo, đại diện địa phương và 
hơn 200 đại biểu từ các trường thành 
viên của CLB. Với chủ đề “Các trường đại 
học kỹ thuật với phát triển khoa học công 
nghệ biển tỉnh Khánh Hoà và các tỉnh 
duyên hải Nam Trung Bộ”, hội thảo được 
tổ chức nhằm mục tiêu tăng cường phát 
triển hợp tác chặt chẽ giữa các trường 
thành viên CLB KHCN với các tỉnh thành 
phố trong cả nước.

H ội thảo đã công bố gần 80 báo 
cáo khoa học, xoay quanh 6 

chủ đề liên quan đến khoa học và ứng 
dụng trong kỹ thuật về biển; Đa dạng 
sinh học và bảo tồn biển; Nguồn lợi và 
nuôi biển; Các hoạt chất sinh học và 
công nghệ biển; 
Môi trường biển 
và viễn thám; 
Kinh tế biển, du 
llịch và dịch vụ 
biển. Nhân dịp 
này, Trường ĐH 
Nha Trang đã tổ 
chức triển lãm 
các thành tựu 

nghiên cứu khoa học và chuyển giao 
công nghệ của trường phục vụ phát 
triển kinh tế biển và chuyến tham quan 
Viện Nghiên cứu và Chế tạo Tàu thủy 
của Nhà trường.

HỘI THẢO CÂU LẠC BỘ KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ
CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT LẦN THỨ 56

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ4



N gày 4/10/2020, Trường ĐH Nha Trang tổ 
chức lễ tốt nghiệp Chương trình đào tạo 

thạc sĩ quốc tế cho 16 học viên đến từ các quốc 
gia Nigeria, Uganda, Rwanda, Liberia, Kenya, 
Burundi, Togo và Việt Nam theo học Chương trình 
thạc sĩ về Công nghệ thực phẩm (chương trình 
đào tạo được thực hiện trong khuôn khổ chương 
trình VLIR Network Việt Nam phối hợp với các đối 
tác Việt Nam và Bỉ) và Chương trình Quản trị kinh 
doanh du lịch (phối hợp với các đối tác AUF). 

16 HỌC VIÊN HOÀN THÀNH
CHƯƠNG TRÌNH THẠC SĨ QUỐC TẾ 

HỢP TÁC ĐỐI NGOẠI5

Chương trình thạc sĩ quốc tế ngành công nghệ thực 
phẩm được các giảng viên của Trường ĐH Cần Thơ, 
Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Trường ĐH Nông 
Lâm (Đại học Huế) và Trường ĐH Nha Trang giảng 
dạy bằng tiếng Anh. Chương trình thạc sĩ Quản trị 
kinh doanh và du lịch, song ngữ Anh – Pháp là sự tiếp 
nối trong chuỗi đào tạo cử nhân – cao học – tiến sĩ 
của chương trình cử nhân song ngữ Pháp - Việt, khoa 
Kinh tế Trường ĐH Nha Trang.

N gày 4/12/2020, đoàn công tác của Tổng Lãnh sự 
quán Nhật Bản tại TP. Hồ Chí Minh đã đến thăm và 

có buổi làm việc với Trường ĐH Nha Trang. Đại diện lãnh 
đạo Trường đã giới thiệu về các ngành đào tạo, các thế 
mạnh trong nghiên cứu cũng như các dự án đã từng hợp 
tác với Nhật Bản. Đồng thời nhà trường cũng bày tỏ thiện 
chí luôn sẵn sàng hợp tác với các đối tác Nhật Bản trong 
tương lai. Lãnh sự Nhật Bản cũng nhận thấy rằng những 
thế mạnh trong đào tạo, nghiên cứu khoa học của Nhà 
trường có nhiều khả năng hợp tác được với các đơn vị, tổ 
chức tại Nhật Bản, đặc biệt là các lĩnh vực nghiên cứu về 

thủy sản, khai thác và chế biến cá ngừ…

C ũng trong dịp này, đoàn công tác của Tổng lãnh sự 
quán Nhật Bản tại TP.HCM cũng đã thực hiện buổi tư 

vấn, giới thiệu thông tin du học Nhật Bản, với sự tham dự 
của hơn 100 sinh viên Trường ĐH Nha Trang. Tại đây, sinh 
viên được biết thêm nhiều những thông tin hữu ích về các 
học bổng Chính phủ Nhật Bản và quy trình nộp hồ sơ, 
kinh nghiệm du học Nhật Bản, cùng với các thông tin tổng 
quan về đất nước và nền giáo dục Nhật Bản.

TỔNG LÃNH SỰ QUÁN 
NHẬT BẢN TẠI TP. HCM 

ĐẾN THĂM VÀ GIỚI THIỆU 
HỌC BỔNG DU HỌC TẠI 

TRƯỜNG ĐH NHA TRANG



HỢP TÁC ĐỐI NGOẠI6

C ông ty CP chứng khoán SSI – Chi nhánh Nha 
Trang sẽ tiếp nhận sinh viên Nhà trường đến thực 

tập, làm đồ án tốt nghiệp; tham gia hội đồng hướng 
dẫn, đánh giá quá trình thực tập của sinh viên; tham 
gia tọa đàm, sinh hoạt chuyên đề và tập huấn nhằm 
chia sẻ, giúp sinh viên làm quen với thực tế môi trường 
làm việc. Công ty CP chứng khoán SSI sẽ có cơ hội tiếp 
xúc và phỏng vấn tuyển chọn thực tập viên tiềm năng 
hoặc tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp vào đảm nhận 
các vị trí việc làm tại doanh nghiệp.

B ên cạnh đó, Công ty CP chứng khoán SSI – Chi 
nhánh Nha Trang còn hỗ trợ miễn phí khóa đào 

tạo kỹ năng nghề nghiệp về chứng khoán và đầu tư 
tài chính tại doanh nghiệp cho sinh viên Khoa Kế toán 
– Tài chính, hỗ trợ nghiệp vụ và hướng dẫn sinh viên 
tiếp cận hệ thống giao dịch chứng khoán giả lập IWIN 
trong đào tạo. Hai bên cũng sẽ cùng đồng hành trong 
việc tổ chức các hoạt động cộng đồng, hoạt động sinh 
hoạt chuyên môn, đào tạo kỹ năng khác.

KÝ KẾT HỢP TÁC VỚI CÔNG TY CP
CHỨNG KHOÁN SSI – CN NHA TRANG

Ngày 01/10/2020, Trường ĐH Nha Trang đã ký kết biên bản 
ghi nhớ hợp tác với Công ty CP chứng khoán SSI – Chi nhánh 
Nha Trang, nhằm phát triển hợp tác trên nhiều lĩnh vực và tổ 
chức các hoạt động thực hành thực tập cho sinh viên. 

T ại buổi tư vấn, đoàn công tác 
của Viện Pháp tại TP. Hồ Chí 

Minh đã giới thiệu thông tin du học 
Pháp, cung cấp thông tin về các 
loại học bổng, cách thức đăng ký, 
xin tài trợ học bổng, quy trình nộp 
hồ sơ, phỏng vấn cùng với những 
kinh nghiệm du học tại Pháp. Đoàn 
công tác cũng đã giới thiệu các 
thông tin tổng quan về đất nước, 
con người và văn hóa Pháp cũng 
như những nét đặc trưng về nền 

giáo dục nơi đây, cung cấp thông 
tin tổng quan cho sinh viên xung 
quanh việc du học tại Pháp.

C ũng nhân dịp này, đoàn công 
tác của Viện Pháp tại TP. Hồ 

Chí Minh cũng đã trao đổi, tìm hiểu 
về tình hình giảng dạy tiếng Pháp, 
các chương trình Pháp ngữ tại Nhà 
trường, trên cơ sở đó nghiên cứu 
để đề xuất về các cơ hội hợp tác 
giữa hai bên trong thời gian tới.

CHIA SẺ THÔNG TIN DU HỌC 
PHÁP CHO SINH VIÊN

Ngày 10/12/2020, ông Christophe Legris – Tùy 
viên Hợp tác tiếng Pháp thuộc Tổng Lãnh sự 
quán Pháp tại TPHCM, bà Nguyễn Ngọc Hân – 
Giám đốc văn phòng Campus France tại TP. Hồ 
Chí Minh đã có chuyến thăm và chia sẻ về thông 
tin du học Pháp cho hơn 100 sinh viên Nhà 
trường, đặc biệt là các sinh viên đang theo học 
các chương trình song ngữ Pháp – Việt.

N hằm đẩy mạnh công tác gắn kết và phối hợp để 
ngày càng nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, 

trong tháng 12/2020, Trường ĐH Nha Trang đã có các buổi 
làm việc, thảo luận và thống nhất các công tác trọng tâm 
với đại diện lãnh đạo Sở GD-ĐT Phú Yên (4/12) và Khánh 
Hòa (8/12).

T ại các buổi làm việc, đại diện các Sở GD-ĐT đánh giá 
cao và ghi nhận sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa 

Nhà trường và Sở trong thời gian qua, đồng thời cùng nhau 
thảo luận và thống nhất tiếp tục phối hợp triển khai một số 
nội dung trong thời gian tới như phối hợp tổ chức các cuộc 
thi, tư vấn hướng nghiệp, bồi dưỡng kiến thức tin học qua 
hệ thống trực tuyến miễn phí, số hóa kho dữ liệu của các 
thư viện tại các trường THPT, chia sẻ khai thác tài nguyên 

thư viện số của Trường ĐH Nha Trang và nhiều hoạt động 
giao lưu, kết nối khác.

LÀM VIỆC VỚI SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH KHÁNH HÒA VÀ TỈNH PHÚ YÊN



T rong đợt này, Nhà trường đã trao bằng tốt nghiệp 
cho sinh viên ở các Khoa gồm Cơ Khí, Công nghệ 

Thông tin, Công nghệ Thực phẩm, Xây dựng, Điện Điện 
Tử, Du lịch, Kinh tế, Kỹ thuật giao thông, Ngoại ngữ, Kế 
toán Tài chính và các Viện gồm: Công nghệ Sinh học 
và Môi Trường, Khoa học và Công nghệ Khai thác Thủy 
sản, Nuôi trồng thủy sản.

T ỷ lệ cử nhân/kỹ sư tốt nghiệp đạt 71,7%, trong đó, 
xếp loại Xuất sắc có 5 sinh viên, xếp loại Giỏi có 

112 sinh viên (chiếm 8,5%); loại Khá có 1119 sinh viên 
(chiếm 85,6%). Tại buổi lễ, Nhà trường cũng đã vinh 
danh và khen thưởng 117 sinh viên có thành tích học 
tập tốt, trong đó 115 sinh viên ở trình độ Đại học Khóa 
58 và trình độ Cao đẳng Khóa 59, 2 sinh viên trình độ 
Đại học Khóa 59 tốt nghiệp trước thời hạn với xếp loại 
Khá – Giỏi.

K hóa đào tạo tập trung vào hướng dẫn thực hành 
phương pháp sản xuất tinh gọn Lean và thực hành 

tốt 5S. Các nội dung giúp học viên định hướng, nhận diện 
7 lãng phí cơ bản trong hoạt động sản xuất kinh doanh, 
từ đó tiếp cận các công cụ giảm thiểu lãng phí trong Lean 
như 5S, Kanban, cân bằng năng lực sản xuất, phòng chống 
sai lỗi, tiêu chuẩn hóa, sơ đồ chuỗi giá trị VSM. Về công cụ 
quản lý 5S (sàng lọc, sắp xếp, sạch sẽ, săn sóc, sẵn sàng), 

chuyên gia đã chỉ rõ vai trò của thực hành 5S, các bước 
thực hiện chương trình 5S và cách triển khai 5S tại các khu 
vực trong doanh nghiệp. Bên cạnh đó, học viên cũng được 
các chuyên gia chia sẻ những kinh nghiệm thực tế về áp 
dụng phương pháp sản xuất tinh gọn Lean và thực hành 
tốt 5S giúp nâng cao năng suất lao động, năng suất sản 
xuất tại các doanh nghiệp.

Trong ngày 8-9/10/2020, Trường ĐH Nha Trang phối hợp với Viện Năng suất Việt Nam tổ chức Khóa đào tạo về 
“Phương pháp sản xuất tinh gọn Lean và Thực hành tốt 5S trong doanh nghiệp thủy sản.”

ĐÀO TẠO PHƯƠNG PHÁP SẢN XUẤT TINH GỌN LEAN VÀ THỰC HÀNH TỐT 5S 
TRONG DOANH NGHIỆP THỦY SẢN

T rường ĐH Nha Trang 
nhận quyết định từ 

Bộ Giáo dục và Đào tạo 
về việc cho phép đào tạo 
trình độ Tiến sĩ ngành 
Công nghệ thực phẩm 
và ngành Quản trị kinh 
doanh, nâng tổng số 
ngành đào tạo trình độ 
Tiến sĩ tại Nhà trường lên 

8 ngành. Các ngành đang 
đào tạo trình độ Tiến sĩ 
gồm Nuôi trồng thủy sản, 
Kỹ thuật cơ khí động lực, 
Kỹ thuật tàu thủy, Khai 
thác thủy sản, Công nghệ 
chế biến thủy sản, Công 
nghệ sau thu hoạch, Công 
nghệ thực phẩm và Quản 
trị kinh doanh.  

THÊM 2 NGÀNH ĐÀO TẠO
TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ
TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
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Ngày 13, 14 và 15/10/2020, Trường ĐH Nha Trang đã 
long trọng tổ chức Lễ tốt nghiệp hệ chính quy năm 2020, 
trao bằng tốt nghiệp cho hơn 1500 sinh viên trình độ Đại 
học Khóa 58 và Cao đẳng Khóa 59.

HƠN 1500 SINH VIÊN HỆ CHÍNH QUY 
TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG
TỐT NGHIỆP NĂM 2020 



C uộc thi năm nay được tổ chức với chủ đề “Giải pháp 
khôi phục kinh tế, xã hội hậu Covid”. Từ gần 20 dự án 

tham gia, qua các vòng Sơ loại và Bán kết, BTC đã chọn 
ra 8 dự án xuất sắc nhất để tranh tài tại vòng Chung kết 
gồm: Nước uống giải khát đông trùng hạ thảo; Sản xuất 
xà phòng handmade; Ứng dụng hỗ trợ, cải thiện học nghe 
tiếng Anh; Nuôi thỏ rừng trong môi trường bán tự nhiên; 
Giải pháp thương mại điện tử để giải cứu hải sản; Áp dụng 
tự động hóa trong quá trình nuôi thương phẩm tôm thẻ 
chân trắng; Chế biến phân bón hữu cơ từ rác thải hữu cơ 
và phụ phẩm nhà bếp, ứng dụng trồng rau sạch hữu cơ 5 
không; Ứng dụng thời trang thông minh 4.0.

D ự án Nước uống giải khát đông trùng hạ thảo đã giành 
giải Nhất, giải Nhì thuộc về dự án “Xà phòng tự nhiên 

Heart soap”. 2 dự án “Thiết bị điều khiển từ xa giám sát quạt 
tạo Oxy cho NTTS” và “Sản xuất phân hữu cơ từ chế phẩm 
hữu cơ lên men” đạt giải Ba. 2 dự án “Ứng dụng hỗ trợ, luyện 
nghe tiếng Anh cho sinh viên” và “Giải pháp thương mại điện 
tử để giải cứu hải sản” đạt giải Khuyến khích. Phần thưởng đã 
được trao cho các đội đạt giải Nhất, Nhì, Ba và Khuyến khích 

lần lượt là 25 triệu đồng, 15 triệu đồng, 05 triệu đồng kèm với 
giấy khen của Hiệu trưởng Trường ĐH Nha Trang. 

D ự án “Nước uống giải khát đông trùng hạ thảo” là 
một trong 15 dự án xuất sắc nhất của Khối sinh viên 

lọt vào Chặng II Vòng Chung kết của Chương trình Ngày 
hội Khởi nghiệp Quốc gia của HSSV 2020 do Bộ GD&ĐT tổ 
chức trong tháng 12/2020.

Đ ội NTU-LOGITIKAS đến từ khóa 59 ngành Kinh doanh 
Thương mại (Khoa Kinh tế) với dự án “Ứng dụng giải 

pháp chuỗi cung ứng lạnh cho sản phẩm cá ngừ tại tỉnh 
Khánh Hòa” là một trong số 12 đội xuất sắc nhất tham gia 
tranh tài tại vòng Chung kết Cuộc thi “Tài năng trẻ Logistics 
Việt Nam năm 2020” diễn ra ngày 6/12/2020 tại Trường Đại 
học Thương Mại (Hà Nội).

V ới nhiều phần thi hấp dẫn và kịch tính, đội NTU Logitikas 
– Trường ĐH Nha Trang giành giải Khuyến khích và giải 

Đội được yêu thích nhất nhờ những ấn tượng đặc biệt mà 
đội đem đến cho Ban Giám khảo cũng như khán giả theo dõi 
cuộc thi. Chiến thắng chung cuộc thuộc về đội VTLOG20 đến 
từ Đại học Giao Thông Vận Tải TP.HCM. 

ĐỘI NTU LOGITIKAS GIÀNH GIẢI 
KHUYẾN KHÍCH VÀ LÀ ĐỘI ĐƯỢC 

YÊU THÍCH NHẤT TẠI CUỘC THI 
TÀI NĂNG TRẺ LOGISTICS VIỆT NAM
Cuộc thi Tài năng trẻ Logistics Việt Nam do Cục xuất 
nhập khẩu – Bộ Công thương phối hợp cùng Mạng lưới 
đào tạo Logistics Việt Nam tổ chức dành cho Sinh viên 
trên toàn quốc nhằm tìm ra những hạt giống mới cho 
ngành Logistics Việt Nam cũng như nâng cao nhận 
thức xã hội trong việc phát triển logistics của đất nước.

VÒNG CHUNG KẾT 
Cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp 2020
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V ượt qua gần 140 đội thi trên toàn quốc, đội MVQ – K gồm 
4 sinh viên đến từ Khoa Kinh tế - Trường ĐH Nha Trang 

đã xuất sắc giành giải Nhì trong trận chung kết cuộc thi “Thử 
thách cùng ERP Simulation Games với SAP S/4 HANA” (ERP 
Simulation Games 2020) được tổ chức tại Trường ĐH Kinh tế 
Luật vào ngày 22/11/2020. Giải Nhất thuộc về đội 4A.M đến từ 
khoa Kế toán - Kiểm toán Trường Đại học Kinh tế - Luật.

C ác sinh viên tham dự cuộc thi ERP Simulation Games UEL 
2020 được tham gia khóa học ngắn hạn “Introduction to 

SAP S/4 HANA & ERPSIM” và được các đơn vị tham gia tổ chức 
cấp chứng chỉ chứng nhận sau khi khóa học kết thúc.

D ự án thiết kế “Sổ Nhật ký điện tử” cho bà con ngư dân 
khai thác cá trên biển của nhóm sinh viên Viện KH&CN 

Khai thác Thuỷ sản là một trong 4 dự án được trao giải Tiềm 
năng tại vòng Chung kết Cuộc thi Đổi mới sáng tạo ngành 
khai thác và chế biến hải sản tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2020 
đã được tổ chức vào tháng 12 tại TP. Vũng Tàu.

T ừ 19 dự án tham gia vòng Sơ loại, BTC cuộc thi đã lựa chọn 
được 09 dự án xuất sắc nhất để bước vào vòng Chung kết 

của cuộc thi. Trong đó, Trường ĐH Nha Trang có 2 đội thi đến 
từ Viện KH&CN Khai thác Thủy sản và Khoa Công nghệ Thực 
phẩm, với các dự án gồm: “Số hoá Sổ Nhật ký Khai thác Thuỷ 
sản theo Thông tư 21/2018/TT-BNNPTNT” (Viện KH&CN Khai 
thác Thuỷ sản); “Phát triển Phương pháp Sản xuất sản phẩm 
thuỷ sản ăn liền bằng thảo dược kết hợp xông khói” (Khoa 
CNTP).

SINH VIÊN TRƯỜNG ĐH NHA TRANG 
ĐẠT GIẢI TIỀM NĂNG TẠI CUỘC THI 

ĐỔI MỚI SÁNG TẠO NGÀNH KHAI 
THÁC VÀ CHẾ BIẾN HẢI SẢN

Cuộc thi Đổi mới sáng tạo ngành khai thác và chế biến hải sản 
tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu do Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức, 
nhằm tìm kiếm, phát triển các giải pháp đổi mới sáng tạo tiềm 
năng giải quyết các vấn đề trong chuỗi cung ứng ngành khai 
thác và chế biến hải sản có khả năng phát triển thành các sản 
phẩm, dự án khởi nghiệp, doanh nghiệp công nghệ tốt.

SINH VIÊN TRƯỜNG ĐH NHA TRANG 
GIÀNH GIẢI NHÌ 

CUỘC THI ERP SIMULATION 
GAMES 2020
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Cuộc thi ERP Simulation Games UEL 2020 được sự tham 
gia tổ chức và tài trợ của các đối tác tại Singapore, Canada, 
Australia và Việt Nam, gồm: SAP UA APJ region (Singapore); 
Victoria University (Melbourne, Australia); ERPsim Lab – 
HEC Montreal (Canada); SAP Vietnam; ABEO Vietnam. Đây 
là một cuộc thi học thuật, trong đó các đội chơi được trải 
nghiệm các quy trình và chiến lược kinh doanh tương tự 
như trong thực tế tại các doanh nghiệp. Thông qua các vòng 
thi, người chơi được thực thi các vai trò từ tác nghiệp trong 
các mảng nghiệp vụ: mua hàng, bán hàng, sản xuất, kế toán, 
quản lý thông tin… đến vai trò dự báo và ra quyết định của 
người lãnh đạo.



C ác lưu học sinh đến từ tỉnh hai tỉnh: Champasak (12 
sinh viên), Attapư (12 sinh viên) theo gói học bổng 

toàn phần (2017-2022) do Ủy ban nhân tỉnh Khánh Hòa 
cấp với các ngành: Quản trị kinh doanh, Quản trị dịch 
vụ du lịch và lữ hành, Kinh doanh thương mại, Kế toán, 
Kiểm toán, Công nghệ Thông tin, Công nghệ kỹ thuật 
điện-điện tử, Kỹ thuật ô tô đã quay trở lại học tập tại 
Trường sau khi hoàn tất cách ly y tế tập trung. Sau khi về 

nước đón Tết nguyên đán tháng 1/2020, do ảnh hưởng 
bởi dịch Covid-19, đến nay các lưu học sinh Lào mới 
được trở lại Trường. Trong thời gian chưa thể quay lại 
học tập tập trung, nhà trường đã tổ chức giảng dạy trực 
tuyến cho các lưu học sinh Lào để đảm bảo tiến độ học 
tập cho các em. Trong thời gian tới, Nhà trường sẽ bố trí 
cán bộ giảng dạy phụ đạo thêm để bổ sung kiến thức, 
giúp các lưu học sinh theo kịp chương trình học.

LƯU HỌC SINH LÀO QUAY LẠI HỌC TẬP SAU KHI HOÀN THÀNH THỜI GIAN CÁCH LY

C uộc thi KHKT cho Học sinh trung học đã diễn ra tại 
Trường ĐH Nha Trang, thu hút 35 đơn vị dự thi với 148 

dự án trên 14 lĩnh vực khác nhau. 

T rải qua các vòng thi, 6 dự án xuất sắc đã giành giải 
Nhất của cuộc thi. Trong đó, dự án “Phần mềm nhận 

diện và cung cấp thông tin khoa học của thực vật - The 

Plantae” (Trường THPT Lý Tự Trọng, Nha Trang) và “Rô bốt 
hỗ trợ cứu hộ và vận tải” (Trường iSchool Nha Trang) là hai 
dự án được chọn tham gia cuộc thi cấp quốc gia do Bộ 
GD-ĐT tổ chức. Nhân dịp này, Trường ĐH Nha Trang cũng 
đã trao nhiều phần quà cho các học sinh có dự án xuất sắc 
để khuyến khích các em tiếp tục nghiên cứu.

CUỘC THI KHOA HỌC – KỸ THUẬT DÀNH CHO HỌC SINH TRUNG HỌC TỈNH KHÁNH 
HÒA, NĂM HỌC 2020-2021 TẠI TRƯỜNG ĐH NHA TRANG

C uộc thi Rung chuông vàng “Hành trình vì một 
môi trường không rác thải nhựa” đã được tổ 

chức tại Trường ĐH Nha Trang với sự tham gia của 
150 đội thi và đông đảo khán giả tham dự.

Q ua 2 vòng thi gồm Vòng 1 – Kiến thức và 
Vòng 2 – Hùng biện, các đội thi đã thể hiện 

được kiến thức và quan điểm của mình trước các 
vấn đề về môi trường, ý thức bảo vệ môi trường, 
hạn chế rác thải nhựa. Kết thúc cuộc thi, các đội 
đạt Nhất – Nhì – Ba và Khuyến khích lần lượt nhận 
giải thưởng là 2.500.000 đồng - 1.500.000 đồng - 
1.000.000 đồng và 500.000 đồng. Tất cả thành viên 
của các đội thi tham gia cuộc thi đều nhận được 
giấy chứng nhận từ Ban tổ chức.

CUỘC THI 
RUNG CHUÔNG VÀNG: 
“Hành trình vì một môi trường
không rác thải nhựa”

N gày 29 và 
30/10/2020, đoàn 

Đoàn công tác Trường ĐH 
Nha Trang do TS. Khổng 
Trung Thắng – Chủ tịch Hội 
đồng trường làm trưởng 
đoàn đã tham gia Lễ ký 
kết và thành lập và ra mắt 
mạng lưới hỗ trợ tìm kiếm 
việc làm và khởi nghiệp cho 
sinh viên Việt Nam (VEES-
NET) tại TP. Hà Nội.

V EES-NET là một mạng 
lưới hợp tác thúc đẩy 

hợp tác giữa các trường đại 
học Việt Nam về các vấn đề 
liên quan đến việc làm và 
khởi nghiệp cho sinh viên. 
Đây là mạng lưới đầu tiên 
tại Việt Nam được thành lập 
từ sự hợp tác chặt chẽ của 
8 trường đại học hàng đầu 
của Việt Nam trong khuôn 
khổ Dự án “Tăng cường hệ 
thống giáo dục Việt Nam 
nhằm hỗ trợ khả năng tìm 
kiếm việc làm và kỹ năng 
khởi nghiệp của sinh viên 
tốt nghiệp” (V2WORK).

THÀNH LẬP MẠNG LƯỚI HỖ TRỢ TÌM 
KIẾM VIỆC LÀM VÀ KHỞI NGHIỆP CHO 
SINH VIÊN VIỆT NAM
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