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Phái viên khoa học Hoa Kỳ đến thăm và chia sẻ những nghiên cứu về khoa học biển 
Chương trình I-summer 2018 với đoàn sinh viên Trường ĐH Southern Cross, Úc
Thúc đẩy vai trò của doanh nghiệp trong đào tạo
Chuỗi sự kiện khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo
Lễ công bố quyết định bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng  và chức danh Phó Giáo sư
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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.
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CƠ HỘI HỢP TÁC MỚI TRONG ĐÀO TẠO 
Tiếng Trung và Du lịch 

Ngày 28/5/2018, đoàn công tác của ĐH Ký Nam, Trung Quốc do 
GS Vương Diễn Quân – Trưởng khoa Hán ngữ - ĐH Ký Nam dẫn 
đầu đã có chuyến thăm và trao đổi hợp tác tại Trường ĐHNT. 

T ại buổi làm việc, hai bên đã nghe giới thiệu về lịch sử phát 
triển, thế mạnh đào tạo và thảo luận các cơ hội phát triển 

hợp tác. Trường ĐHNT hiện có quan hệ hợp tác với nhiều trường 
đối tác của Trung Quốc, khẳng định nhu cầu đào tạo tiếng Trung 
và du lịch hiện nay là rất cao. Hai bên thống nhất sẽ xúc tiến hợp 
tác trong đào tạo, liên kết đào tạo, trao đổi sinh viên và có thể 
phái cử giáo viên tiếng Trung của ĐH Ký Nam sang hỗ trợ giảng 
dạy tiếng Trung tại Trường ĐHNT trong thời gian tới.

TRAO ĐỔI HỢP TÁC VỚI ĐH TÂY BRETAGNE 

T ại buổi làm việc, trên cơ sở thỏa thuận 
hợp tác đã ký năm 2009, hai bên đã 

tích cực thảo luận để khởi động lại các nội 
dung hợp tác, tìm kiếm các cơ hội để trao 
đổi sinh viên, giảng viên, đào tạo ngắn 
hạn có cấp chứng chỉ, hợp tác viết đề án 
nghiên cứu khoa học, tăng cường hợp tác 
trong lĩnh vực môi trường, công nghệ sinh 
học, quản trị du lịch, nghiên cứu, trao đổi 
để hướng đến đưa kiến thức về cứu hộ 
biển, lặn biển vào chương trình học cho 
sinh viên các ngành hàng hải, thủy sản.

Sáng ngày 8/5/2018, đoàn công tác từ ĐH 
Tây Bretagne (Pháp) do GS Tabuteau làm 
trưởng đoàn đã có chuyến thăm và trao 
đổi hợp tác với lãnh đạo Trường ĐHNT. 

CHUYÊN GIA TỪ ĐẠI HỌC TOKYO, NHẬT BẢN THĂM TRƯỜNG ĐHNT
Ngày 7/5/2018, TS. Khổng Trung Thắng - Phó Hiệu Trưởng 
Nhà trường cùng đại diện các đơn vị liên quan đã có buổi 
tiếp và làm việc với TS. Nguyễn Ngọc Mai Khanh từ Trung 
tâm Thiết kế và Giáo dục Vi mạch, Đại học Tokyo, Nhật Bản 
nhằm xúc tiến hợp tác song phương và với một số đối tác 
khác trong tương lai.

Cùng ngày, TS. Nguyễn Ngọc Mai Khanh đã có buổi giao lưu 

và chia sẻ với SV, GV Trường về “Ứng dụng vi mạch trong an 
toàn thông tin và kiểm định”. Vi mạch đã được Chính phủ 
xác định là 1 trong 9 sản phẩm quốc gia theo Quyết định 
số 439/QĐ-TTg ngày 16/4/2012 của Thủ tướng Chính phủ. 
Phát triển sản phẩm của ngành công nghiệp vi mạch là 
phương thức quan trọng để chuyển hóa các thành tựu 
khoa học và công nghệ thành hàng hóa thương mại 
có giá trị gia tăng cao. 



KÝ KẾT HỢP TÁC VỚI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC KỸ THUẬT NOAKHALI, BANGLADESH

N gày 29/3/2018, lễ ký thỏa thuận hợp 
tác giữa Trường ĐHNT với Trường Đại 

học Khoa học Kỹ thuật Noakhali, Bangladesh 
(NSTU) đã diễn ra tại Trường ĐHNT.

T heo đó, hai bên thống nhất hợp tác xây 
dựng dự án nhằm tìm kiếm hỗ trợ từ các 

tổ chức quốc tế như EU, Danida, tập trung 
vào 2 lĩnh vực là Nuôi trồng thủy sản (NTTS) 
với đối tượng là thế mạnh của hai bên như 
cá chim vây vàng ở Trường ĐHNT và một số 
đối tượng nuôi phổ biến ở lưu vực sông ở 
Bangladesh; Nghiên cứu sự ảnh hưởng của 
biến đổi khí hậu đến các loại bệnh trong 
NTTS.
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PHÁI VIÊN KHOA HỌC HOA 
KỲ CHIA SẺ NHỮNG NGHIÊN 
CỨU VỀ KHOA HỌC BIỂN TẠI 

TRƯỜNG ĐHNT

N gày 10/05/2018, bà Margaret Leinen – Phái viên khoa 
học, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã có chuyến thăm và chia 

sẻ những nghiên cứu mới, công nghệ mới đang được thực 
hiện trong lĩnh vực biển, đại dương, bảo tồn đa dạng và sinh 
học biển, các sáng kiến và chương trình đang được triển khai 
tìm kiếm hợp tác với lãnh đạo và giảng viên Nhà trường.

N goài ra, bà đã có một buổi nói chuyện 
với sinh viên về chủ đề “Biến đổi đại 

dương” (Our Changing Oceans) xoay quanh các vấn đề về 
ô nhiễm biển, các vấn đề về đại dương và biến đổi khí hậu, 
hệ lụy của khí CO2 (nước biển nóng lên, axit hóa, nước biển 
dâng), quan điểm của học giả về các vấn đề trên, cách thức 
đối phó và thích ứng với biến đổi khí hậu…
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CHƯƠNG TRÌNH I -SUMMER 2018 
VỚI SINH VIÊN ĐH SOUTHERN CROSS, ÚC

T rên cơ sở thỏa thuận hợp tác đã ký giữa Trường ĐHNT 
và ĐH Southern Cross, Úc về tăng cường trao đổi sinh 

viên, giảng viên giữa hai trường, ngày 18/6/2018, đoàn 
sinh viên và giảng viên ĐH Southern Cross đã đến Trường 
ĐHNT tham gia chương trình trao đổi ngắn hạn về đa dạng 
sinh học nhiệt đới và quản lý thủy sản, một mô đun trong 
chương trình I-summer của Trường ĐHNT. Chương trình 
kéo dài trong 2 tuần (từ 18/6 - 30/6) với nhiều hoạt động 
trao đổi học tập, giao lưu văn hóa, đi thực tế bổ ích và hấp 
dẫn.

C ác sinh viên được tham gia các tiết học của giảng viên 
Trường ĐHNT về những vấn đề liên quan đến đa dạng 

sinh học biển, quản lý hệ sinh thái, hải dương học, biến đổi 
khí hậu, nuôi trồng thủy sản…đi thực tế và lấy mẫu tại Khu 
bảo tồn biển Hòn Mun, Đảo Điệp Sơn, tham quan Viện Hải 
dương học, Khu công nghiệp Suối Dầu… và tìm hiểu về đất 
nước và văn hóa thông qua tour thăm quan và giới thiệu 
danh lam thắng cảnh Nha Trang, xem và tìm hiểu về nghệ 
thuật múa rối nước, trải nghiệm mua sắm tại chợ truyền 
thống Việt Nam.



LỄ TỐT NGHIỆP THẠC SĨ CHƯƠNG TRÌNH 
THẠC SĨ QUỐC TẾ VỀ QUẢN LÝ HỆ SINH 
THÁI BIỂN VÀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU, KHOÁ 2

N gày 13/6/2018, Trường ĐHNT tổ chức lễ tốt nghiệp chương trình thạc sĩ 
quốc tế về hệ sinh thái biển và biến đổi khí hậu, khóa 2 cho 20 học viên. 

Tham dự buổi lễ có Bà Siren Gjerme Eriksen – Đại sứ Na Uy tại Việt Nam, PGS.TS. 
Trang Sĩ Trung – Hiệu trưởng, cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị, Ban quản lý dự án và 
các giảng viên, học viên quốc tế đang học tập, công tác tại Trường.

T ại buổi lễ, Nhà trường đã công bố danh sách và trao chứng nhận tốt nghiệp cho 20 học 
viên tốt nghiệp năm 2018, trong đó có 6 học viên người Việt Nam, còn lại đến từ các nước: 

Kenyan, Liberian, Uganda, Nigerian, Ghana, Bangladesh, Srilanka, Zambian.

HỘI THẢO VỚI CHUYÊN GIA TỪ ĐH NEVADA, LAS VEGAS, MỸ

T rong thời gian này, hai chuyên gia đã có buổi làm việc và trao đổi hợp tác cùng với Khoa Ngoại ngữ, Bộ môn Quản 
trị du lịch - Khoa Kinh tế, Khoa Công nghệ thực phẩm. Theo đó, các bên đã phối hợp để tổ chức ba buổi hội thảo 

dành cho sinh viên về các chủ đề “Du lịch ẩm thực”, “An toàn thực phẩm và Sức khỏe cộng đồng của người Mỹ gốc 
Á tại Mỹ” và “Sự khác biệt văn hóa trong giao tiếp”.

T ại buổi hội thảo, gần 100 sinh viên đã nghe PGS.TS Mark Padoongpatt trình bày về “Du lịch ẩm 
thực”. Sinh viên được tìm hiểu về bản chất của du lịch ẩm thực và tầm quan trọng của nó với kinh tế 

và văn hóa một quốc gia, tìm hiểu những tác động của du lịch ẩm thực dưới con mắt của một nhà sử 
học, trao đổi và đặt câu hỏi về nhiều vấn đề liên quan của du lịch ẩm thực.

T hảo luận về “An toàn thực phẩm và Sức khỏe cộng đồng của người Mỹ gốc Á tại 
Mỹ”, PGS. TS. Mark Padoongpatt đã chia sẻ những thông tin và nghiên cứu thú vị về 

thực phẩm có nguồn gốc Châu Á nhập khẩu tại Mỹ, những luật lệ, quy định của Mỹ 
liên quan đến vấn đề an toàn thực phẩm; an toàn thực phẩm và sức khỏe cộng 

đồng trong những nhà hàng Châu Á tại Mỹ... và thảo luận về vấn đề an toàn 
thực phẩm trong nước.

C uối cùng, TS. Gloria Wong đã cùng sinh viên tìm hiểu “Sự khác 
biệt văn hóa trong giao tiếp”, xoay quanh những vấn đề như tâm 

lý học đa văn hóa, những thành tố, sự khác biệt trong tâm lý và 
giao tiếp của những dân tộc/quốc gia khác nhau, mối quan hệ 

giữa tâm lý học và du lịch...Ngoài ra, sinh viên còn được lắng 
nghe, chia sẻ những thắc mắc về tâm lý học, kỹ năng giao 
tiếp, cách thức để giảm căng thẳng trong cuộc sống…

Thực hiện chương trình trao đổi Trần Thị Oanh giữa Trường ĐHNT và ĐH Nevada, Las Vegas, Mỹ, từ ngày 12-25/6/2018, 
hai chuyên gia là PGS.TS Mark Padoongpatt (Khoa Nghiên cứu liên ngành, giới tính và dân tộc) và Gloria Wong (Khoa 
Tâm lý học) đến từ ĐH Nevada, Las Vegas đã có chuyến thăm và làm việc tại Trường ĐHNT.
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TỔNG LÃNH SỰ QUÁN LÀO THĂM SINH VIÊN LÀO 
ĐANG HỌC TẬP TẠI TRƯỜNG

T ại buổi làm việc, đoàn Tổng lãnh sự 
đã cùng lãnh đạo Nhà trường và đại 

diện các phòng ban và sinh viên Lào đang 
học tập tại Trường nghe báo cáo tổng kết 
năm học 2016-2017 của Bộ GD&TT Lào 
và Bộ GD&ĐT Việt Nam, các vấn đề về 
nguồn học bổng, thị thực và bảo hiểm, 
tình hình đào tạo và sinh hoạt tại KTX của 
các SV Lào và báo cáo của đại diện sinh 
viên Lào. Cũng nhân chuyến thăm, Tổng 
LSQ Lào đã tiến hành Bầu Ban tự quản 
sinh viên Lào tại Khánh Hòa.

Ngày 6/6/2018, đoàn 
công tác của Tổng 
Lãnh sự quán Lào 
do ngài Chenpheng 
Sengmani – Tổng 
Lãnh sự làm trưởng 
đoàn đã có chuyến 
thăm và làm việc tại 
Trường ĐHNT.

THAM GIA DỰ ÁN
“Nâng cao năng lực đào tạo ngành thủy sản cho khu vực 

Đông Nam Á, hướng tới phát triển bền vững”

T rường ĐHNT hiện tham gia vào dự án “Nâng cao năng 
lực đào tạo ngành thủy sản cho khu vực Đông 

Nam Á, hướng tới phát triển bền vững” (TUNASIA), mã 
số: 586144-2017. Dự án thuộc chương trình Erasmus Plus - 
Nâng cao năng lực giáo dục đại học, tiểu chương trình 2 do 
Cơ quan Phát triển Văn hóa, Nghe nhìn và Giáo dục triển 
khai thực hiện dưới sự tài trợ của Ủy ban Châu Âu. Tham gia 
dự án có 5 trường Đại học của Châu Âu: ĐH Khoa học ứng 
dụng Ostfalia, Đức - đơn vị chủ trì; ĐH Link Campus, Ý; ĐH 
Wolverhampton, Anh; Viện Công nghệ Galway Mayo, Ireland; 
Hiệp hội Nuôi trồng thủy sản thay thế, Lít-va; 2 trường đại học 
của Thái Lan là ĐH Maejo và ĐH Khon Kaen, phía Việt Nam 
có 4 trường tham gia là Trường ĐHNT; Trường Đại học Nông 
Lâm Tp HCM, Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên và Viện 

Hải Dương học.

M ục tiêu dự án nhằm nâng cao năng lực đào tạo ngành 
Nuôi trồng thủy sản (NTTS) cho khu vực Đông Nam Á 

thông qua việc xây dựng/nâng cấp các chương trình đào tạo 
NTTS hiện có, trong đó coi trọng việc quản lý môi trường. Các 
hoạt động chính của dự án gồm: Cập nhật các chương trình 
khung NTTS hiện có thông qua việc đưa một số môn học liên 
quan đến quản lý môi trường trong NTTS vào chương trình; 
Xây dựng chương trình khung đào tạo thạc sĩ về quản lý môi 
trường trong các doanh nghiệp nuôi thủy sản; Phát triển các 
khóa học đào tạo từ xa trong lĩnh vực thủy sản; Xây dựng 
mạng lưới giáo dục khu vực hoặc toàn cầu để phát triển đào 
tạo thủy sản.

LỄ TỐT NGHIỆP TIẾN SĨ, THẠC SĨ ĐỢT 1 NĂM 2018
Ngày 22/4/2018, Trường ĐHNT đã long trọng tổ chức lễ tốt nghiệp 
tiến sĩ, thạc sĩ đợt 1 năm 2018.

T ại buổi lễ, Nhà trường đã thông báo kết quả tốt nghiệp và 
trao bằng tốt nghiệp cho 5 tân tiến sĩ (các ngành Nuôi trồng 

thủy sản, Công nghệ chế biến thủy sản, Kỹ thuật cơ khí động 
lực, Khai thác thủy sản) và 145 tân thạc sĩ (các ngành Công nghệ 
thực phẩm, Công nghệ sinh học, Kỹ thuật cơ khí, Kinh tế phát 
triển, Quản trị kinh doanh, Nuôi trồng/Khai thác thủy sản). 
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Trong tháng 4, 5 và 6/2018, Nhà trường và các Khoa/Viện thuộc Trường đã ký kết các thỏa thuận hợp tác với doanh nghiệp 
nhằm tăng cường vai trò doanh nghiệp trong đào tạo sinh viên.

THÚC ĐẨY
 vai trò của doanh nghiệp trong đào tạo

M ới đây, ngày 8/6/2018, Trường 
ĐHNT đã ký thỏa thuận hợp 

tác với các doanh nghiệp kinh doanh 
khách sạn, khu nghỉ dưỡng trên địa 
bàn tỉnh: khu nghỉ dưỡng Amiana, 
khu nghỉ dưỡng Anam, khu nghỉ 
dưỡng Swandor và khách sạn 
Intercontinental nhằm hợp tác trong 
hỗ trợ sinh viên thực tập và tuyển 
dụng sau tốt nghiệp, tổ chức các 
buổi đối thoại và chia sẻ kinh 
nghiệm với sinh viên.

N gày 9/5/2018, Khoa Kỹ thuật 
Giao thông (KTGT) cũng đã tiến 

hành ký kết thỏa thuận hợp tác với 
Công ty Cổ phần Cảng Cam Ranh, theo 
đó Công ty sẽ tài trợ học bổng, hỗ trợ 
nghiên cứu, tiếp nhận và hướng dẫn SV 
kiến tập tại cảng Cam Ranh và tuyển 
dụng sau tốt nghiệp. Công ty cũng sẽ 
trực tiếp tham gia vào quá trình đào 
tạo, thể hiện ở sự phối hợp hướng dẫn 
các chuyên đề tốt nghiệp và tham gia 
đóng góp xây dựng chương trình đào 
tạo ngành Khoa học hàng hải (KHHH) 

cũng như cử chuyên gia giỏi tham gia 
giảng dạy cho sinh viên ngành KHHH.

T rước đó, vào ngày 13/4/2018, 
thỏa thuận hợp tác toàn diện giữa 

Viện Nuôi trồng Thủy sản (Viện NTTS), 
Trường ĐHNT và Công ty TNHH SX&TM 
Trúc Anh cũng đã được ký kết với nhiều 
nội dung hỗ trợ sinh viên tương tự (học 
bổng, thực tập, tuyển dụng), ngoài ra, 
công ty còn phối hợp với Trường thực 
hiện các đề tài Nghiên cứu – Khảo 
nghiệm trong lĩnh vực thủy sản.

ĐÀO TẠO8

Ngày 26/5/2018, Trường ĐHNT tổ chức công bố 6 ngành, chuyên ngành đào tạo mới và chương trình đào tạo văn bằng 
2 cho 19 ngành đào tạo khác

CÔNG BỐ CÁC NGÀNH/CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO MỚI

T heo đó, từ năm học 2018 – 2019, Nhà trường tuyển sinh 33 ngành/ chuyên ngành bậc đại học và 12 ngành, chuyên 
ngành cao đẳng. Trong đó, 4 ngành mới bậc đại học là: Kinh tế phát triển, Kinh tế thủy sản, Luật kinh tế, Kỹ thuật cơ 

khí động lực; 2 ngành/chuyên ngành cao đẳng mới là: Tiếng Anh (chuyên ngành Tiếng Anh Du lịch) và Công nghệ chế 
tạo vỏ tàu thủy.

N goài ra, Nhà trường cũng đào tạo văn bằng 2 cho 19 ngành đào tạo như: Quản trị kinh doanh, Quản trị dịch vụ du 
lịch và lữ hành, Kế toán, Tài chính – ngân hàng, Ngôn ngữ Anh… Mọi thông tin về chương trình học, ưu thế, triển vọng 

nghề nghiệp và thắc mắc của học sinh, sinh viên về các ngành, chuyên ngành đều được đại diện Nhà trường giải đáp.



NGÀY HỘI KỸ THUẬT 
KHOA CƠ KHÍ 2018

N gày 2/6/2018, Ngày hội kỹ thuật lần thứ 3 do Khoa 
Cơ khí tổ chức đã diễn ra với nhiều hoạt động và các 

phần thi hết sức sáng tạo và hấp dẫn như: Thiết kế, chế tạo 
xe đua chạy bằng năng lượng lò xo bẫy chuột; mô hình 
máy bắn đá theo kỹ thuật cổ xưa; rô bốt dò đường; thiết bị 
bện dây thừng; thiết bị ngành nhiệt lạnh; mô hình hóa 3D.

T ham gia ngày hội, các sinh viên Khoa Cơ khí, đặc biệt là 
sinh viên năm nhất còn có cơ hội tìm hiểu sâu hơn về 

ngành nghề thông qua một số đề tài luận văn tốt nghiệp 
được trưng bày dưới dạng poster và một số sản phẩm 
nghiên cứu khoa học điển hình của Khoa trong thời gian 
qua. Ngoài ra, các sinh viên năm cuối ngành Công nghệ 
chế tạo máy và Công nghệ kỹ thuật cơ khí cũng được tham 
dự chuyên đề về bóc tách khối lượng do cựu sinh viên của 
Khoa trình bày.

CÂU LẠC BỘ HỖ TRỢ SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC, 
KHỞI NGHIỆP VÀ DU HỌC

C âu lạc bộ được thành lập nhằm tập hợp, tạo môi trường thu hút các sinh viên đam mê nghiên cứu khoa học, khởi 
nghiệp; tư vấn, hỗ trợ các sinh viên tìm kiếm học bổng du học nước ngoài; tạo cơ hội giao lưu, học hỏi với các chuyên 

gia, người có kinh nghiệm trong nghiên cứu khoa học, khởi nghiệp nhằm giúp sinh viên có thêm kiến thức, kỹ năng thực 
hiện các đề tài nghiên cứu khoa học. Cạnh đó CLB có chức năng tìm kiếm các nguồn tài trợ, hỗ trợ công cụ và phương tiện 
để sinh viên hiện thực hoá các ý tưởng khởi nghiệp

Ngày 9/6/2018, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên Trường ĐHNT tổ chức ra mắt Câu lạc bộ (CLB) hỗ trợ sinh viên nghiên cứu 
khoa học, khởi nghiệp và du học.

SINH VIÊN
nghiên cứu khoa học
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THAM GIA CUỘC THI LÁI XE SINH 
THÁI TIẾT KIỆM NHIÊN LIỆU

 HONDA 2018

T ừ ngày 13-15/4/2018, đội xe sinh thái 
đến từ Khoa Kỹ thuật Giao thông, Trường 

ĐHNT đã tham gia Cuộc thi lái xe sinh thái 
tiết kiệm nhiên liệu Honda 2018 lần thứ 9 
do công ty Honda Việt Nam tổ chức tại Hà 
Nội. 165 đội thi gồm sinh viên các Trường 
Đại học và Cao đẳng trong cả nước và 23 
đội doanh nghiệp đã tham gia tranh tài.

1 5 thành viên thuộc 3 đội xe sinh thái 
Trường ĐHNT (CKD-NTU, KTGT-

NTU và OTO-NTU) đã thể hiện tốt ở 
các lượt thi và xuất sắc đạt vị trí 14 và 
16 trên tổng số 165 đội tham dự. Đây 
là sân chơi khoa học bổ ích, phù hợp, 
tạo cơ hội cho sinh viên tham gia tự 
nghiên cứu khoa học chuyên sâu và 
giúp sinh viên tiếp cận công nghệ mới 
cải tiến động cơ tiết kiệm nhiên liệu.

CUỘC THI ĐUA MÔ HÌNH TÀU THỦY 
LẦN 2

M ỗi đội tham dự cuộc thi đều phải tự thiết kế phần vỏ 
mô hình tàu, lắp đặt máy cùng hệ trục và chân vịt, hoạt 

động hoàn toàn bằng điều khiển từ xa. Các đội đã đem đến 
nhiều mẫu tàu mô hình rất sáng tạo, thể hiện được việc áp 
dụng kiến thức từ ngành học cũng như việc ứng dụng khoa 
học kỹ thuật vào mẫu mô hình.

C ác đội đã trải qua 3 vòng thi là Nét đẹp tàu thuỷ 
(chấm điểm về tính thẩm mỹ và tính sáng tạo mẫu 

tàu); Tốc độ (các đội trình diễn tốc độ của tàu bằng cách 
điều khiển tàu sao cho đi được quãng đường cố định 
với thời gian nhanh nhất có thể); Tàu thủy toàn năng 
(các đội thi đấu điều khiển mô hình tàu để vượt qua 
các chướng ngại vật với thời gian nhanh nhất có 
thể). Kết quả chung cuộc, đội  Fri – Team tới từ lớp 
57KTTT1 đã giành giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba và 
các giải khuyến khích được BTC trao cho các đội.

Sáng ngày 22/4/2018, Bộ môn Kỹ thuật Tàu thủy (KTTT), 
Trường ĐHNT đã tổ chức cuộc thi Đua mô hình tàu thủy 
lần 2 với sự tham gia của 18 đội đến từ Bộ môn KTTT, khối 
12 thuộc Trường THPT Tô Văn Ơn, Vạn Ninh, Khánh Hòa và 
CLB tàu mô hình Quảng Ngãi.



C huỗi sự kiện quy tụ các diễn giả, lãnh đạo các doanh nghiệp 
khởi nghiệp như TS. Nguyễn Thanh Mỹ, Chủ tịch HĐQT Tập 

đoàn Rynan JSC, ông TK Nguyễn, Giám đốc Marketing, ông 
Andrew Nguyễn, Giám đốc Tài chính Skylight Nha Trang, Tập đoàn 
See the World, ông Kane Ho, Phó chủ tịch, Giám đốc điều hành 
LivinCollective Nha Trang, thu hút 500 sinh viên, giảng viên Nhà 
trường đăng ký tham dự.  

T ham gia chuỗi sự kiện, người tham dự được đích thân những 
nhà lãnh đạo chia sẻ về chính con đường khởi nghiệp của 

mình, bản chất khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo, cách thức để bắt đầu, những thử thách và phương thức giữ lửa đam mê qua 
thử thách. Để tăng sự tương tác và hiệu quả, người tham dự được chia thành các nhóm để lên ý tưởng cho dự án cũng như 
phác thảo các thử thách có thể gặp phải trong quá trình khởi nghiệp và hỏi đáp trực tiếp với các chuyên gia. 

Từ ngày 2-6/5/2018, Trường ĐHNT tổ chức chuỗi sự kiện Khởi 
nghiệp và Đổi mới sáng tạo gồm Hội thảo “Sáng lập bản thân”, Tập 
huấn “Sáng lập bản thân, xây dựng sự tự tin và dám làm điều mới 
lạ” và Giao lưu Cố vấn khởi nghiệp.

Chuỗi sự kiện Khởi nghiệp và Đổi mới Sáng tạo 
nằm trong khuôn khổ dự án “Chương trình 

xây dựng tinh thần Khởi nghiệp và Đổi mới 
Sáng tạo tại các trường Đại học và Cao 
đẳng khu vực Miền Trung Việt Nam hướng 
đến phát triển bền vững” (gọi tắt là Dự án 
Khởi nghiệp và Đổi mới Sáng tạo IPP2 – 

Innovation Partnership Program) do Chính 
phủ Hà Lan hợp tác với Bộ Khoa học Công 

nghệ Việt Nam tài trợ.
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NGÀY HỘI VIỆC LÀM, HƯỚNG NGHIỆP VÀ RA MẮT CỔNG 
THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SINH VIÊN

C ác tân kỹ sư, cử nhân và sinh viên sắp tốt nghiệp có cơ hội ứng 
tuyển vào 26 đơn vị, doanh nghiệp với hơn 1.300 chỉ tiêu ở các 

ngành: cơ khí, điện - điện tử, quản trị kinh doanh, kế toán - tài chính, 
công nghiệp thực phẩm, công nghệ thông tin, nuôi trồng thủy sản, 
quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành... Bên cạnh đó, Nhà trường ký kết 
hợp tác với Công ty Cổ phần Giải pháp hệ thống thông tin ISS Việt 
Nam (MyWork) để thành lập Cổng thông tin điện tử việc làm SV. SV sẽ 
được nhận gói học bổng đào tạo trực tuyến; cung cấp thông tin cơ hội 
việc làm và nhu cầu tuyển dụng; gửi hồ sơ ứng tuyển thông qua cổng; 
tham gia các khóa đào tạo kỹ năng mềm...

Ngày 22/4/2018, Trường ĐHNT tổ chức ngày hội tư vấn việc làm, hướng nghiệp và ra mắt Cổng điện tử việc làm sinh viên (SV), 
với gần 2.000 SV của Trường và học sinh các trường THPT trên địa bàn tỉnh tham gia.
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Đ ại diện Bộ GD&ĐT, ông Vũ 
Đăng Thạnh đã công bố 

quyết định bổ nhiệm Phó hiệu 
trưởng nhiệm kỳ 2016-2021 
và quyết định công nhận đạt 
tiêu chuẩn chức danh giáo sư, 

phó giáo sư năm 2017. Theo 
đó, TS. Trần Doãn Hùng (Trưởng 

phòng Đào tạo, Trường ĐHNT) đã 
được bổ nhiệm làm Phó hiệu trưởng 
Trường ĐHNT, nhiệm kỳ 2016-2021. 

C ũng trong khuôn khổ buổi lễ, 
Trường ĐHNT cũng đã công bố 

các quyết định bổ nhiệm chức danh 
Phó giáo sư năm 2018 cho 7 giảng 
viên Nhà trường, gồm PGS.TS Nguyễn 
Thuần Anh, PGS.TS Huỳnh Nguyễn 
Duy Bảo, PGS.TS Nguyễn Văn Minh 
(Công nghệ Thực phẩm), PGS.TS Lê 
Minh Hoàng (Thủy sản), PGS.TS Đặng 
Xuân Phương (Cơ khí), PGS.TS Lê Kim 
Long và PGS.TS Hồ Huy Tựu (Kinh tế).

LỄ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM PHÓ HIỆU TRƯỞNG NHIỆM KỲ 2016-2021 
VÀ QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM CHỨC DANH PHÓ GIÁO SƯ NĂM 2018

Ngày 22/6/2018, Trường ĐHNT đã long trọng tổ chức buổi lễ công bố quyết định bổ nhiệm Phó 
hiệu trưởng nhiệm kỳ 2016-2021 và quyết định bổ nhiệm chức danh Phó giáo sư năm 2018. 

HỘI THAO CBVC CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT 
NAM LẦN THỨ XV TIẾN TỚI ĐẠI HỘI XII CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM
Từ 23/4 – 18/5/2018, Hội thao chào mừng Kỷ niệm 43 năm ngày Giải phóng Miền Nam, 128 năm ngày 
sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại hội Công đoàn Giáo dục Việt Nam lần thứ XV (nhiệm kỳ 2018 - 2023) 
đã diễn ra với gần 200 CBVC từ các phòng ban, trung tâm, Khoa/Viện tham gia 
thi đấu và cổ vũ.

C ác nội dung thi đấu bao gồm: Bóng đá trong nhà nam, Bóng chuyền 
hơi nữ, Kéo co đồng đội nam, Kéo co đồng đội nam nữ, Chạy bộ 

đồng đội nam, Chạy bộ đồng đội nữ, Chạy bộ cá nhân lứa tuổi dưới 40 
(nam-nữ), Chạy bộ cá nhân lứa tuổi trên 40 (nam-nữ). 

T rong gần 1 tháng tranh tài, các công đoàn viên đã tích cực luyện tập và thi 
đấu đầy nỗ lực. Kết thúc hội thao, BTC đã trao các giải nhất nhì ba cho các 

tập thể và cá nhân xuất sắc ở các nội dung.
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Cuộc thi rung chuông vàng 2018  
“SINH V IÊN ĐẠI  HỌC NHA TRANG -  T IẾN BƯỚC HỘI  NHẬP”

C hào mừng những ngày lễ, ngày kỉ niệm lớn của đất nước 
trong tháng 4 và 5, Hội Sinh viên Trường ĐHNT đã phát 

động và tổ chức cuộc thi Rung Chuông Vàng năm 2018.

T ham gia Rung chuông vàng 2018, các bạn thí sinh phải 
trải qua 2 vòng thi. Vòng loại được tổ chức dưới hình 

thức thi online từ ngày 7/5 - 10/5/2018. Sau đó, 100 bạn thí 
sinh có điểm cao nhất được tham gia vòng chung kết diễn 
ra vào tối ngày 19/5/2018 với chủ đề “Sinh viên Đại học Nha 

Trang - Tiến bước hội nhập”.

Đ êm chung kết đã diễn ra vô cùng sôi nổi với các câu hỏi 
có nội dung đa dạng về kiến thức chung, sinh viên với 

quá trình phát triển công nghiệp 4.0, lịch sử Đảng Cộng sản 
Việt Nam và Đảng bộ Trường ĐHNT. Kết thúc cuộc thi, bạn 
Nguyễn Hùng Vỹ, lớp 59KD1- Khoa Kinh tế đã xuất sắc giành 
chiến thắng chung cuộc.

Hoạt động hưởng ứng 
NGÀY MÔI TRƯỜNG THẾ GIỚI

S áng ngày 3/6/2018, Viện CNSH&MT đã tổ chức hoạt 
động Hướng ứng ngày Môi trường thế giới 05/06/2018 

với chủ đề “Giải quyết chất thải nhựa và Nilon (Beat 
Plastic Pollution). Chương trình đã thu hút được sự tham 
gia của hơn 200 sinh viên đến từ Viện CNSH&MT và Viện 
KH&CN Khai thác TS. 

V ới mục tiêu tuyên truyền, tăng cường nhận thức cho 
sinh viên về rác thải nhựa, đồng thời kết nối, tạo cơ hội 

giao lưu sinh viên, BTC đã xây dựng chương trình với nhiều 
hoạt động đa dạng như: giới thiệu cho sinh viên về tình hình 
rác thải nhựa hiện nay ở Việt Nam, trò chơi phân loại nhựa, 
cuộc thi triển lãm poster chủ đề “Rác thải nhựa” và xây dựng 
bức tường “Green wall” từ các chậu cây bằng chai nhựa.



Sinh viên Trường ĐH Nha Trang
NHẬN TÀI TRỢ TOÀN PHẦN THAM GIA TRẠI HÈ QUỐC TẾ

Profile

Họ tên: Nguyễn Hữu Huy Hoàng
Ngày sinh: 02/10/1996
Quê quán: Ninh Thuận
Lớp: 56 Quản lý Thủy sản, Viện Khai thác Thủy sản , Trường ĐHNT
Thành tích học tập: Khá giỏi (GPA: 3.0)
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Chủ động nắm bắt cơ hội

Nguyễn Hữu Huy Hoàng trở thành một trong 4 đại diện Việt Nam nhận tài trợ toàn phần Chương 
trình Trại hè ĐNÁ thuộc Chương trình Sáng kiến thủ lĩnh trẻ Đông Nam Á do Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ tài 
trợ. Chia sẻ với chúng tôi, Hoàng không giấu được cảm giác hạnh phúc và có chút tự hào về bản thân 
khi đã thành công nắm bắt cơ hội học hỏi vô cùng quý báu.

Để nhận được tài trợ, Hoàng đã phải hoàn thiện bộ hồ sơ để đăng ký, trong đó trình bày về bản thân, 
những hoạt động ngoại khóa đã tham gia, kinh nghiệm của bản thân và viết một bản dự án tiền khả 
thi với kinh phí 500$. Dự án của Hoàng là tổ chức một buổi workshop và cuộc thi cho các trẻ em ở 
vùng ven biển (khu vực bãi đẻ của rùa), hướng đến mục đích nâng cao nhận thức về tầm quan trọng 
của rùa, thực trạng của các loài rùa hiện tại, các mối đe dọa đối với loài rùa đến các trẻ em và cha mẹ 
của các em. 



 Đi một ngày đàng, học một sàng khôn

Trong 7 ngày tham gia chương trình, Hoàng được tham gia rất nhiều hoạt động với rất nhiều bài thảo 
luận, được nghe các diễn giả nổi tiếng, các chuyên gia trong lĩnh vực môi trường chia sẻ các kiến thức 
và tư vấn, trả lời những thắc mắc. Các hoạt động còn giúp Hoàng trau dồi kĩ năng mềm và có nhiều kỉ 
niệm khó quên với người dân địa phương và bạn bè quốc tế.

 Truyền ngọn lửa tuổi trẻ

Khi trở về, Hoàng đã viết thư đến các quán cà phê, trà sữa trên địa bàn Nha Trang để nhằm góp ý về 
các tác hại của việc sử dụng các ly nhựa, ống hút sử dụng một lần đối với môi trường và động vật 
biển, ngoài ra cũng để xuất các hướng sử dụng các vật dụng sử dụng được nhiều lần nhằm bảo vệ 
môi trường cũng như tiết kiệm chi phí. Trong mắt cậu sinh viên trẻ sáng bừng niềm vui khi những góp 
ý của mình được ghi nhận và phần nào làm thay đổi nhận thức của những người xung quanh. Hoàng 
còn mong muốn được chia sẻ, được truyền lửa tới các bạn sinh viên khác trong trường, hãy sống tích 
cực và bảo vệ hành tinh xanh của chúng ta.

 Làm việc và trải nghiệm

Vẫn đang là sinh viên, nhưng số công việc mà Hoàng đã làm thì không hề ít. Hoàng quan niệm đi làm 
để va chạm và tiếp xúc thực tế, để hiểu và thu nhặt được nhiều giá trị cũng như làm quen với áp lực 
công việc, tuy nhiên quan trọng là phải cân bằng giữa việc học và việc làm, đồng thời phải tích cực 
trau dồi ngoại ngữ để mở rộng cơ hội phát triển cho bản thân. Hoàng chia sẻ cách học tiếng Anh rất 
tự nhiên: nghe và đọc về các chủ đề mình yêu thích và giữ thói quen đó hàng ngày.

 Kết

Tạm biệt chúng tôi, Hoàng không quên gửi lời cảm ơn đến các Thầy cô Viện Khai Thác, các thầy cô 
Trường ĐHNT đã giảng dạy và tận tình hướng dẫn những kiến thức và kĩ năng sống cần thiết trong 
cuộc sống và công việc. Cách đây 4 năm Hoàng đã chọn ngược dòng số đông để theo học ngành 
thủy sản, đó có lẽ là cơ duyên để có một Huy Hoàng hôm nay – yêu thiên nhiên và trở thành một 
người hành động vì môi trường.
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Hội thao Khối thi đua các trường ĐH-CĐ 
tỉnh Khánh Hòa năm học 2017-2018
Hội thao Khối thi đua các trường ĐH-CĐ tỉnh Khánh Hòa năm học 2017-
2018 đã diễn ra trong 5 ngày từ ngày 22 - 26/5/2018 tại Trường ĐHNT. 
Hội thao thu hút hơn 200 vận động viên là cán bộ, giảng viên, nhân viên 
của 7 trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh. Các vận động viên đã 
tham gia tranh tài ở 3 môn: bóng đá futsal nam, cầu lông, bóng bàn ở các 
nội dung tập thể, đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ… 

Kết thúc hội thao, BTC đã tiến hành trao giải cho các tập thể và cá nhân 
có thành tích cao. Trường ĐHNT xếp hạng nhất toàn đoàn với 6 HCV, 4 
HCB và 2 HCĐ.

Vui Tết thiếu nhi tại Trường ĐHNT
Nhằm tạo sân chơi và không khí vui tươi trong ngày 
Quốc tế Thiếu nhi 1/6, ngày 1/6/2018, Công đoàn 
Trường ĐHNT đã tổ chức ngày Quốc tế Thiếu nhi cho 
các cháu thiếu niên nhi đồng là con em cán bộ viên 
chức với nhiều hoạt động sôi nổi, hấp dẫn.

Nhiều trò chơi như vẽ tranh, kéo co, nhảy dây, đá bóng 
vào cầu môn, chạy tiếp sức, lắc vòng, đi bộ 2 người ba 
chân ...đã thu hút đông đảo các em tham gia. Ngoài ra 
còn có nhiều hoạt động hoạt náo cùng biểu diễn xiếc 
thú đầy hấp dẫn và trao phần thưởng cho các em là 
HSG cấp thành phố trở lên.

Lớp tiếng Anh cho trẻ em có hoàn 
cảnh khó khăn (Access): 
Hoạt động hưởng ứng Ngày Trái Đất 
và Ngày Môi trường Thế giới
Hưởng ứng ngày Trái Đất (22/4) và Ngày Môi trường Thế 
giới (5/6), sáng 13/5/2018, hơn 20 em học sinh của lớp tiếng 
Anh dành cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn (Access Micro 
Scholarship Program) và các tình nguyện viên đã tham gia 
vào một dự án nhỏ với tên gọi “Green Hands – Green Beach” 
tại bờ biển Nha Trang. Các em đã tiến hành thu gom, phân 
loại rác và phỏng vấn người dân địa phương và khách du 
lịch về thói quen và thái độ của họ về việc bảo vệ môi trường. 
Sau đó cùng chia sẻ những trải nghiệm của mình với nhau, 
qua đó nâng cao nhận thức của người dân, du khách và của 
chính các em về những tác động tiêu cực đến môi trường và 
sự cần thiết của việc giữ gìn đại dương và bãi biển sạch sẽ 
cho thế hệ hiện tại và tương lai.
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GIỚI THIỆU MỚI

Chương trình đào tạo đại học hệ chính quy chuyên ngành Luật Kinh tế được xây dựng nhằm 
trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về pháp luật kinh tế, thực tiễn pháp lý và 
những kiến thức về chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội có liên quan đến lĩnh vực pháp luật kinh 
tế; rèn luyện cho người học những kỹ năng cơ bản để có thể hành nghề hiệu quả; hình thành 
năng lực tự học và học tập suốt đời; giúp người học phát triển tư duy phản biện, độc lập trong 
suy nghĩ và phát triển nhân cách hài hòa.

Giới thiệu về chương trình

Kiến thức nghề nghiệp

- Nắm vững những vấn đề lý luận và thực tiễn về nhà nước và pháp luật.
- Nắm vững kiến thức nền tảng về kinh tế.
- Nắm vững các kiến thức nền tảng của khoa học pháp lý theo nhóm ngành và ngành về 
Luật Hiến pháp, Luật Hành chính, Luật Hình sự, Luật Dân sự, Luật Thương mại, Luật Thương 
mại quốc tế, Luật Lao động, Luật Đất đai, Luật Môi trường, Luật Đầu tư, Luật Tài chính – 
Ngân hàng, 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, tổng hợp, so sánh vận dụng lý thuyết vào công tác chuyên môn, 
vận dụng các kiến thức chuyên ngành vào kỹ năng thực hành giải quyết các vụ án, vụ việc, 
có khả năng phát hiện và giải quyết những vấn đề thuộc về pháp luật.
- Am hiểu các kiến thức thực tiễn mang tính thời sự về hoạt động dân sự, kinh doanh, 
thương mại, tài chính – ngân hàng trong nước cũng như thế giới. 

Cơ hội việc làm

Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Luật kinh tế 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 (các bộ, ban, ngành), các tổ chức chính trị xã 
hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp, tổ chức kinh tế…
- 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 và hỗ trợ pháp lý (luật sư, công chứng viên, thừa phát lại, hòa giải viên, trọng tài 
viên, đấu giá viên).

Chương trình đào tạo chuyên ngành
luật kinh tế


