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SỨ MỆNH
Nghiên cứu khoa học, đào tạo nhân lực trình 
độ cao và chuyển giao tri thức đa lĩnh vực, chú 
trọng phát huy thế mạnh lĩnh vực khoa học - 
công nghệ biển và thủy sản.

TẦM NHÌN
Đến năm 2045 là đại học có thứ hạng cao 
của Việt Nam; thuộc nhóm đầu các đại học 
ở Châu Á về một số ngành khoa học - công 
nghệ biển và thủy sản.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI
Tiên phong - Đoàn kết - Hội nhập - 
Năng động - Trách nhiệm

TRIẾT LÝ GIÁO DỤC
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



Ngày 03/03/2022, Trường ĐH Nha Trang đã tiếp đón đoàn 
Đại sứ các nước Bắc Âu tại Việt Nam gồm Đại sứ Na Uy, Đại 
sứ Thụy Điển, Đại sứ Phần Lan và Đại sứ Đan Mạch đến thăm 
và làm việc tại Trường. Chuyến thăm và làm việc tại Trường 
ĐH Nha Trang lần này nằm trong khuôn khổ chuyến công tác 
tại tỉnh Khánh Hòa của đoàn.

ĐOÀN ĐẠI SỨ BẮC ÂU THĂM TRƯỜNG
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Hợp tác 
 ĐỐI NGOẠI

T rong buổi làm việc, lãnh đạo Trường bày tỏ lời cảm ơn về sự 
hợp tác, hỗ trợ từ các nước Bắc Âu dành cho Trường trong 

thời gian qua, trao đổi về tình hình hoạt động, tầm nhìn và định 
hướng phát triển, chiến lược hợp tác quốc tế trong thời gian tới, 
mong muốn các ngài Đại sứ sẽ hỗ trợ để Trường ĐH Nha Trang 
kết nối, hợp tác sâu rộng hơn nữa với các trường, viện, tổ chức 
tại các nước Bắc Âu, đặc biệt trong lĩnh vực khoa học - công 
nghệ biển và thủy sản, đào tạo nhân lực trình độ cao và triển 
khai nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ trong các 
lĩnh vực kinh tế biển (Blue Economy) của tỉnh Khánh Hòa, đặc 
biệt là nuôi biển và du lịch biển.

Đ ánh giá cao những thành tựu mà Trường ĐH Nha Trang 
đã đạt được, các vị đại sứ cho rằng Trường đã sẵn sàng 

để tiếp tục mở rộng hợp tác và giữ những vai trò quan trọng 
trong những hoạt động phát triển kinh tế biển với các đối tác 
từ khu vực Bắc Âu. Trên cơ sở đó, các Đại sứ sẽ tiếp tục nghiên 
cứu, xem xét và giới thiệu thông tin, kết nối hợp tác giữa Trường 
và các đơn vị, tổ chức tại Bắc Âu phù hợp với các thế mạnh đào 
tạo, nghiên cứu khoa học và định hướng phát triển của Nhà 
trường. Các Đại sứ cũng lưu ý vai trò của Nhà trường trong mối 
quan hệ giữa Nhà nước – Nhà doanh nghiệp – Nhà khoa học 
đối với việc phát triển trung tâm kinh tế biển hiện đại của tỉnh 
Khánh Hòa.



T ại buổi làm việc, Hiệu trưởng Nhà trường đã bày tỏ cảm ơn 
đến Đại sứ quán và Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Việt Nam 

về sự hỗ trợ dành cho Nhà trường trong xúc tiến các hợp tác 
với đối tác Mỹ, hỗ trợ chuyên gia, giới thiệu và cấp học bổng 
cho sinh viên, hỗ trợ thực hiện các hoạt động gắn kết, phục vụ 
cộng đồng. Hiệu trưởng Nhà trường bày tỏ mong muốn sẽ tiếp 
tục nhận được sự hỗ trợ từ phía Đại sứ quán và Tổng lãnh sự 
quán Hoa Kỳ tại Việt Nam trong việc kết nối hợp tác sâu rộng 
hơn nữa với các đối tác Mỹ trong đào tạo, nghiên cứu khoa 
học, bồi dưỡng cán bộ, trao đổi sinh viên… 

Ngày 24/03/2022, Trường ĐH Nha Trang đã có buổi đón tiếp 
và làm việc với đoàn Đại sứ quán và Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ 
tại Việt Nam.

TIẾP ĐÓN ĐOÀN ĐẠI DIỆN ĐẠI SỨ QUÁN 
VÀ TỔNG LÃNH SỰ QUÁN HOA KỲ
TẠI VIỆT NAM

Đ ại diện Đại sứ quán và Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ tại 
Việt Nam đánh giá cao những thành tựu mà Trường 

ĐH Nha Trang đã đạt được trong thời gian qua, và khẳng 
định sẽ tiếp tục nghiên cứu, xem xét và giới thiệu thông tin, 
kết nối hợp tác giữa Trường và các đơn vị, tổ chức tại Hoa Kỳ 
phù hợp với các thế mạnh đào tạo, nghiên cứu khoa học và 
định hướng phát triển của Nhà trường, hỗ trợ các chương 
trình bồi dưỡng tiếng Anh cho cán bộ Nhà trường, đặc biệt 
là trong lĩnh vực viết báo cáo khoa học, bài báo quốc tế, v.v.

C ũng trong dịp này, đoàn Đại sứ quán và Tổng lãnh sự 
quán Hoa Kỳ tại Việt Nam đã có buổi gặp gỡ và chia 

sẻ thông tin về các chương trình học bổng của Chính phủ 
Hoa Kỳ và các bước chuẩn bị du học đến sinh viên Trường 
ĐH Nha Trang; gặp gỡ và chia sẻ với một số giảng viên Nhà 
trường về phương pháp giảng dạy hiệu quả và các chương 
trình học bổng dành cho giảng viên; gặp gỡ và giao lưu với 
học sinh tham gia chương trình học tiếng Anh Access đang 
được triển khai tại Trường ĐH Nha Trang (chương trình do 
Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Việt Nam tài trợ).
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Đ ợt khảo sát chính thức diễn ra từ ngày 05 - 
08/01/2022 với nhiều hoạt động do Đoàn Đánh 

giá ngoài của Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục 
ĐH Quốc gia TP. Hồ Chí Minh thực hiện để phục vụ 
công tác đánh giá chất lượng giáo dục cấp CTĐT gồm: 
nghiên cứu hồ sơ minh chứng; phỏng vấn – thảo luận 
với các nhóm đối tượng có liên quan trong và ngoài 
trường; làm việc trực tiếp với cán bộ phụ trách công tác 
chuyên môn tại các đơn vị chức năng, quan sát hoạt 
động giảng dạy - học tập của Nhà trường; khảo sát ý 
kiến của các đối tượng;…

Đ oàn Đánh giá ngoài đã đưa ra những đánh giá, 
nhận xét về quá trình thực hiện khảo sát; nhận 

định về điểm mạnh cũng như những lĩnh vực cần cải 
tiến của các CTĐT nhằm giúp Trường và các đơn vị tiếp 
tục nâng cao chất lượng, đảm bảo quyền lợi của người 
học, đáp ứng yêu cầu của nhà tuyển dụng và các bên 
liên quan. Những đóng góp này là cơ sở để nâng cao 
chất lượng đào tạo, khẳng định vị thế của Nhà trường 
để phát triển bền vững.

KHẢO SÁT CHÍNH THỨC KIỂM ĐỊNH 02 
CTĐT TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC GỒM 
NGÀNH CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ 
NGÀNH NUÔI TRỒNG THỦY SẢN
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Đào tạo



KHÁNH THÀNH PHÒNG THỰC HÀNH NGÂN HÀNG
NTU BANK 

Ngày 12/01/2022, Trường ĐH Nha Trang đã tổ chức lễ khánh thành và 
đưa vào sử dụng Phòng thực hành Ngân hàng (NTU Bank).
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N TU Bank được xây dựng với 
mục tiêu phục vụ cho công 

tác đào tạo và nghiên cứu khoa 
học của Khoa Kế toán - Tài chính 
nói riêng và Trường ĐH Nha Trang 
nói chung. Với hệ thống xử lý do 
Viet Victory - một trong nhưng 
nhà cung cấp dịch vụ này hàng 
đầu ở Việt Nam cung cấp, NTU 
Bank mô phỏng nghiệp vụ giao 
dịch giống như thực tế từ nghiệp 
vụ tư vấn trong quá trình giao dịch, 
xử lý nghiệp vụ giao dịch và kiểm 
soát các hồ sơ in & out cho đến 
các nghiệp vụ ngân quỹ. Ngoài ra, 
hệ thống thực hành Core Banking 
còn cung cấp cơ sở hạ tầng để 
triển khai giao dịch chứng khoán 

trên sàn giao dịch chứng khoán. 
Đây là một phân hệ giúp bố trí 
triển khai thực hành trong giảng 
dạy các học phần về thị trường 
chứng khoán, đầu tư tài chính...

V ới thiết kế như một phòng 
giao dịch ngân hàng, NTU 

Bank sẽ giúp sinh viên có điều kiện 
tiếp cận với thực tế, thực hành 
trực tiếp với công việc, phần mềm 
chuyên dụng và rèn luyện các kỹ 
năng cần thiết, vững vàng hơn về 
mặt nghiệp vụ, có cái nhìn bao 
quát hơn về công việc của mình 
trong tương lai, dễ dàng bắt nhịp 
với công việc sau khi tốt nghiệp, 
ra trường.



N gày 1/3/2022, Trường ĐH Nha Trang đã tổ chức lễ ký 
kết biên bản ghi nhớ thỏa thuận hợp tác trực tuyến 

Công ty TNHH Giải pháp kỹ thuật AVNET và khai trương 
Phòng thí nghiệm đổi mới sáng tạo, hỗ trợ ươm mầm tài 
năng công nghệ trẻ do Công ty AVNET tài trợ.

T rường ĐH Nha Trang và Công ty TNHH Giải pháp kỹ 
thuật AVNET sẽ hợp tác trong các hoạt động hỗ trợ 

sinh viên về kiến thức ngành, thực hành. Ngoài việc tài trợ 
phòng thí nghiệm đổi mới sáng tạo nhằm mục đích bồi 
dưỡng các tài năng công nghệ trẻ trong những ngành 
đang có xu hướng phát triển nhanh như viễn thông và IoT, 

Avnet sẽ cung cấp các bộ tài liệu phát triển và làm việc với 
đội ngũ giảng viên để xây dựng các khóa học gồm nhiều 
bài học ứng dụng gắn liền với thực tế trong năm đầu tiên 
hợp tác. Từ năm thứ hai trở đi, các khóa học dự kiến sẽ có 
ít nhất 100 sinh viên tham gia mỗi học kỳ, mang lại lợi ích 
trong việc giảng dạy những môn học liên quan đến công 
nghệ, tự động, điện và điện tử; làm phong phú thêm các 
khóa học chuyên biệt của Nhà trường thiết kế riêng cho 
các ngành truyền thống quan trọng trong lĩnh vực thủy sản 
trong việc tự động hóa quá trình giám sát, nuôi, đánh bắt 
và vận chuyển thủy hải sản…

HỢP TÁC CÙNG
CÔNG TY TNHH AVNET XÂY DỰNG

PHÒNG THÍ NGHIỆM
ĐỔI MỚI SÁNG TẠO

Được thành lập năm 1921, hiện nay Avnet là một 
trong những nhà phân phối và cung cấp giải pháp 
công nghệ hàng đầu thế giới, hỗ trợ khách hàng ở 
từng giai đoạn trong vòng đời của sản phẩm, từ ý 
tưởng đến thiết kế và từ nguyên mẫu đến sản xuất. BẢN TIN ĐỐI NGOẠI           7



N gày 23/3/2022, Trường ĐH Nha Trang đã có lễ ký kết 
biên bản ghi nhớ hợp tác với Hiệp hội Kế toán công 

chức Anh Quốc (ACCA) và Hội kiểm toán viên hành nghề 
Việt Nam (VACPA). Buổi lễ được tổ chức theo hình thức 
trực tuyến.

T rên cơ sở thiết lập mối quan hệ hợp tác, Trường ĐH Nha 
Trang và ACCA sẽ cùng phối hợp để hỗ trợ sinh viên 

tìm hiểu và hoàn thành Chứng chỉ phối hợp ACCA-VACPA 
về Lập báo cáo tài chính quốc tế tại Việt Nam (CertIFR); 
chia sẻ về các định hướng nghề nghiệp liên quan cho sinh 

viên; cung cấp tài liệu giảng dạy và chương trình Đào tạo 
giảng viên để hỗ trợ giảng viên giảng dạy CirtIFR. Đối với 
hợp tác với VACPA, hai bên sẽ phối hợp, giới thiệu cho 
Hội viên tổ chức của VACPA ưu tiên xem xét tuyển thực 
tập sinh hoặc tuyển dụng nhân viên là sinh viên của Nhà 
trường đã học và thi đỗ Chứng chỉ phối hợp Lập báo cáo 
tài chính quốc tế CertIFR của ACCA và VACPA; tổ chức lớp 
học ngoại khóa cho sinh viên của Nhà trường về sự khác 
biệt cơ bản giữa các Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế 
(IFRS) và các Chuẩn mực kế toán của Việt Nam (VAS).

TRƯỜNG ĐH NHA TRANG 
KÝ KẾT HỢP TÁC VỚI ACCA VÀ VACPA
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N gày 2/3/2022, Trường ĐH Nha 
Trang đã tổ chức lễ ký kết biên 

bản ghi nhớ hợp tác toàn diện với 03 
doanh nghiệp gồm: Công ty CP Nhà ga 
Quốc tế Cam Ranh, Công ty CP KSolu-
tion, Công ty CP Phát Quyết.

Trên cơ sở này, Nhà trường và các do-
anh nghiệp sẽ hợp tác trên các lĩnh 

vực đào tạo, hỗ trợ sinh viên thực hành 
thực tập, nghiên cứu khoa học, đào 
tạo nghề, kết nối cơ hội việc làm cho 
sinh viên sau tốt nghiệp… Cụ thể, các 
doanh nghiệp sẽ tạo điều kiện để cán 
bộ, giảng viên, sinh viên Nhà trường 

đến tham quan, bổ sung kiến thức, kinh 
nghiệm thực tế tại doanh nghiệp; tiếp 
nhận và tạo điều kiện cho sinh viên đến 
kiến tập, thực tập và tham gia các hoạt 
động khác tại doanh nghiệp; cùng 
tham gia tổ chức các nghiên cứu 
khoa học, hội thảo, hội nghị khoa 
học… trên các lĩnh vực liên quan, 
trao đổi chuyên gia, tổ chức một 
số hoạt động cộng đồng. Nhân 
dịp này, Công ty CP KSolution 
cũng đã trao tặng học bổng 
khuyến học đến các sinh viên có 
hoàn cảnh khó khăn học tập tốt 
của Trường ĐH Nha Trang.

KÝ KẾT THỎA THUẬN HỢP TÁC TOÀN DIỆN
VỚI 03 DOANH NGHIỆP



HỘI THẢO VỀ 
GIẢI PHÁP ĐO KIỂM 

TRONG BẢO TRÌ CÔNG NGHIỆP

N g à y 
24 - 

2 5 / 2 / 2 0 2 2 , 
Khoa Cơ khí - 

Trường ĐH Nha 
Trang phối hợp với 

công ty TNHH Viet-
nam Laser Alignment 

(VLA) và công Ty TNHH 
Vietnam Hydrocarbon 

Instruments (VHI) tổ chức 
hội thảo và huấn luyện về 

các biện pháp đo kiểm trong 
bảo trì công nghiệp cho hơn 

40 cán bộ, giảng viên Trường 
Đại học Nha Trang.

Đ ại diện công ty VLA và công 
ty VHI đã báo cáo nhiều nội 

dung quan trọng liên quan đến lĩnh 
vực đo kiểm trong bảo trì công ng-

hiệp và nhận được nhiều quan tâm, trao 
đổi, thảo luận từ cán bộ, giảng viên nhà 

trường như về “Vai trò, tầm quan trong và xu hướng của 
bảo trì công nghiệp; các giải pháp đo kiểm trong bảo trì 
công nghiệp; giới thiệu và hướng dẫn sử dụng các thiết 
bị đo kiểm như thiết bị giám sát rung động, thiết bị đo và 
kiểm tra độ đồng trục, thiết bị kiểm tra giám sát độ chính 
xác gia công của máy CNC, thiết bị đo kiểm, giám sát tình 
trạng và xử lý dầu trong công nghiệp”.

Khoa học
 CÔNG NGHỆ



HẠ THỦY THÀNH CÔNG 3 TÀU VỎ COMPOSITE

T àu cano du lịch vỏ 
composite Edensee đóng 

theo đơn đặt hàng của công 
ty TNHH Maico Đà Lạt được 

UNISHIP hạ thủy thành công vào 
ngày 3/1/2022. Tàu có thể hoạt 

động ở sông, hồ và ven biển, 
sử dụng hệ thống pin mặt 

trời chất lượng cao làm mái 
che, đảm bảo hoạt động 
lâu dài trong thời tiết khô 
hanh. Ngoài ra động 
cơ dự phòng giúp tàu 
hoạt động liên tục 
trong trường hợp cần 
phải phục vụ đêm. Tàu 
bố trí chỗ ngồi cho 8 
khách và 01 thuyền 
viên, buồng máy thiết 

kế chống ồn và chống 
rung. Tàu có hình dáng 

đẹp, đáp ứng yêu cầu 
phục vụ du lịch và các tiêu 

chí đối với hoạt động du lịch 

xanh: an toàn, hiệu quả, thẩm mỹ, thân thiện môi trường, 
đáp ứng quy định phục vụ vận tải khách.

N gày 20/01/2022, UNISHIP tiếp tục hạ thủy tàu dịch 
vụ hậu cần vỏ composite Thủy Tiên được đóng mới 

theo đơn đặt hàng của ngư dân Ninh Thuận. Tàu bao gồm 
01 cabin lái, giường ngủ cho thuỷ thủ đoàn, nhà bếp và hệ 
thống vệ sinh. Ca bin tàu có kết cấu 3 lớp. Ngoài các trang 
thiết bị phục vụ sinh hoạt, trong ca bin còn bố trí các thiết 
bị truyền thông nhằm nâng cao đời sống tinh thần của ngư 
dân trong các chuyến biển dài ngày. Tàu được bố trí 
22 hầm bảo quản (16 hầm cá và 6 hầm đá) có 
tổng dung tích 55m3. Hầm bảo quản được 
thiết kế bảo đảm khô ráo, đáp ứng 
hiệu quả bảo quản, an toàn vệ sinh 
thực phẩm và an toàn sức khỏe 
cho ngư dân. Cũng trong quý 
này, UNISHIP tiếp tục hạ thủy 
thành công tàu chở khách lặn 
biển Côn Sơn Land 07. Tàu 
làm từ vật liệu composite, 
có khả năng chở được 30 
khách.

Trong quý 1 năm 2022, Viện Nghiên cứu và Chế tạo tàu thủy đã đóng mới và 
hạ thủy thành công ba tàu vỏ composite phục vụ cho nhu cầu của ngư dân và 
doanh nghiệp.



Hoạt động 
 SINH VIÊN

N g à y 

2 9 / 0 3 / 2 0 2 2 , 
Trường ĐH Nha 

Trang tổ chức vòng 
Chung kết cuộc thi Ý 

tưởng khởi nghiệp NTU 2021 
với sự tham gia của 6 dự án xuất sắc 

nhất gồm: Sữa hạt điều A-BUA; Homestay 
learn English; Tương xoài Nha Trang; BCB – giải pháp kết nối 
doanh nghiệp; Trà thảo mộc giảm mỡ máu DASUKI; Mô hình 
sản xuất kinh doanh đầu nối chuyển tiếp lưỡng kim đồng nhôm. 

T ại vòng Chung kết, các đội thi đã có phần thuyết trình 
và trả lời câu hỏi từ Ban giám khảo về dự án và quá trình 

thực hiện. Mặc dù có sự ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, 
tuy nhiên, các đội thi vẫn có sự chuẩn bị tốt và đầu tư cho 
quá trình nghiên cứu, thực hiện dự án của mình. Trên cơ sở 
xem xét đánh giá bài thuyết trình và khả năng trả lời câu 

hỏi của các đội thi, đánh giá dự án đáp ứng các tiêu chí về 
mục tiêu, giá trị, tầm nhìn, tính khả thi, tiềm năng, năng lực 
triển khai, sự sáng tạo... Ban giám khảo đã chấm điểm và 
trao giải cho những đội thi xuất sắc nhất. Kết quả chung 
cuộc, giải Nhì (không có giải Nhất) với giải thưởng trị giá 15 
triệu đồng thuộc về dự án “Sữa hạt điều A-BUA”; 02 giả Ba 
với giải thưởng trị giá 5 triệu đồng/giải thuộc về dự án “Trà 
thảo mộc giảm mỡ máu Dasuki” và dự án “Tương xoài Nha 
Trang”; giải Khuyến khích thuộc về 3 dự án “Mô hình SXKD 
đầu nối chuyển tiếp lưỡng kim đồng nhôm”, “Homestay 
Learn English” và “BCB - giải pháp kết nối Doanh nghiệp”. 
Các đội đạt giải tại cuộc thi cũng đã nhận được giấy khen 
từ Hiệu trưởng Nhà trường.

Cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp NTU 2021 với chủ đề “Sáng tạo để 
bứt phá” được phát động từ tháng 5/2021 với gần 20 dự án tham 
gia. Đây là năm thứ 3 liên tiếp cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp NTU 
được tổ chức, nhằm tạo ra sân chơi lành mạnh bổ ích trong lĩnh 
vực khoa học công nghệ, kinh doanh, thúc đẩy sự sáng tạo và hoạt 
động khởi nghiệp trong sinh viên, học viên, cựu sinh viên và CBGV 
Nhà trường.

CHUNG KẾT CUỘC THI
Ý TƯỞNG KHỞI NGHIỆP NTU 2021
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P hiên họp hội đồng trường thứ 5 (30/12/21) 
đã thông qua Quyết định Bà Nguyễn Thị Lan 

Lanh, sinh viên Lớp 61Luật thay thế thành viên 
Nguyễn Thị Mỹ Trúc, sinh viên Khoa du lịch đã tốt 
nghiệp) là thành viên Hội đồng trường Trường Đại 
học Nha Trang nhiệm kỳ 2020-2025. Ngoài ra, Hội 
đồng trường đã thảo luận, cho ý kiến và đồng ý 
với tổ chức bộ máy mới với 37 đơn vị thuộc và trực 
thuộc, trong đó thành lập thêm 2 đơn vị mới: Văn 
phòng trường và Phòng Thanh tra - Pháp chế.

Tại phiên họp thứ 6 diễn ra vào ngày 22/1, Hội 
đồng trường đã thảo luận về dự thảo về Kế 

hoạch thực hiện Chiến lược phát triển Trường Đại 
học Nha Trang giai đoạn 2021- 2025 về lĩnh vực 
đào tạo; Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển 
Trường Đại học Nha Trang giai đoạn 2021-2025 
về công tác bảo đảm chất lượng, kiểm định chất 
lượng và xếp hạng.

T ại phiên họp thứ 7 (26/2), Hội đồng trường đã 
bỏ phiếu kín để quyết định nhân sự Phó hiệu 

trưởng, theo đó, TS. Quách Hoài Nam và TS. Trần 
Doãn Hùng đã được 19/19 thành viên Hội đồng 
trường tham dự đồng ý (đạt tỉ lệ 100%), HĐT đồng 
thời thông qua Nghị quyết bổ nhiệm lại đối với các 
Phó Hiệu trưởng TS. Quách Hoài Nam và TS. Trần 
Doãn Hùng.

N goài ra, Hội đồng trường đã nghiên cứu, 
thảo luận về các định hướng của Nhà 

trường trong đào tạo, nghiên cứu để thực hiện 
Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày 28/01/2022 của 
Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh 
Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Hội 
đồng trường đã thảo luận thông qua Nghị quyết 
về Phương hướng tuyển sinh đại học và sau đại 
học năm 2022 của Nhà trường; thảo luận và thông 
qua Đề án Chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025.

MỘT SỐ ĐIỂM NHẤN QUAN TRỌNG
TRONG CÁC PHIÊN HỌP 

THỨ 5,6 VÀ 7 CỦA HỘI ĐỒNG TRƯỜNG

Tin vắn
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T rường ĐH Nha 
Trang phối hợp 

với Văn phòng tiếng 
Anh khu vực RELO tổ chức khóa tập huấn cho giáo viên 
đang dạy chương trình English Access Microscholarship 
(gọi tắt là chương trình Access) trên toàn quốc. Khóa tập 
huấn diễn ra từ ngày 12 – 14/01/2022 tại Trường ĐH Nha 
Trang với 20 giáo viên chương trình Access toàn quốc và 
15 giảng viên Khoa Ngoại ngữ Trường ĐH Nha Trang tham 
dự.

T ại khóa tập huấn, các giáo viên đã được đào tạo về 
phương pháp giảng dạy, kỹ năng mềm, tư duy sáng 

tạo và khám phá văn hóa và các giá trị Hoa Kỳ để chia sẻ lại 
với các lớp Access mà họ đang giảng dạy. Khóa tập huấn 
được thực hiện nhằm nâng cao kỹ năng của giáo viên cũng 
như nâng cao chất lượng giảng dạy của các chương trình 
Access. Qua những phần chia sẻ của các khách mời, các 

giáo viên sẽ hiểu hơn về những giá trị cốt lõi mà chương 
trình dạy tiếng Anh Access mang lại; củng cố phương pháp 
tổ chức các hoạt động giảng dạy, rèn luyện để giúp học 
sinh nâng cao khả năng sử dụng tiếng Anh; kỹ năng sử 
dụng các công cụ hỗ trợ dạy tiếng Anh hiệu quả hơn...

C hương trình English Access Microsholarship là một 
chương trình học bổng toàn cầu do Bộ Ngoại giao 

Hoa Kỳ tài trợ cho các học sinh từ 13 đến 16 tuổi có hoàn 
cảnh gia đình khó 
khăn. Trường 
ĐH Nha Trang 
là một trong 
số các đối tác 
của chương 
trình.

TẬP HUẤN CHO GIÁO VIÊN 
GIẢNG DẠY CHƯƠNG TRÌNH 

ACCESS ENGLISH TRÊN TOÀN QUỐC 
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3.600 CHỈ TIÊU
VỚI HƠN 36 NGÀNH Ở ĐA LĨNH VỰC
THỦY SẢN - KỸ THUẬT - XÃ HỘI
NGÔN NGỮ - KINH TẾ

Tìm hiểu thông tin tại:                http://tuyensinh.ntu.edu.vn                 www.facebook.com/tuyensinhdhnt

THÔNG TIN TUYỂN SINH
NĂM HỌC 2022 - 2023
Mã trường: TSN

https://www.facebook.com/nhatranguniversity


KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI

Ấn bản được thiết kế bởi:
Phòng Hợp tác Đối ngoại - Trường ĐH Nha Trang
ĐT: +84 258 2471303 - Email: dea@ntu.edu.vn Cảm ơn và hẹn gặp lại!

https://www.facebook.com/nhatranguniversity
https://www.youtube.com/channel/UCS_yeu-PgQ8IfQmQkfHRVEw
https://www.tiktok.com/%40nhatranguniversity

