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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.



NỔI BẬT 3

N gày 25/05/2019, tại Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể 
thao Tây Hồ, Hà Nội đã diễn ra Chung kết Cuộc đua số 2018-

2019 với những màn so tài sôi nổi và kịch tính giữa 10 đội thi đến từ 
9 trường ĐH trong nước và quốc tế. Tại vòng chung kết, các đội 
thi phải lập trình để xe có thể di chuyển trên cung đường không 
được biết trước với tốc độ cao nhất trong điều kiện ánh sáng 
thay đổi; phải di chuyển qua hầm, khoanh vùng, xác định và 
tránh được vật cản; tự định vị để tìm kiếm đường đi ngắn nhất.

Đ ội CDSNTU2 của Trường ĐH Nha Trang đã vượt qua vòng 
1 với thành tích vượt 4/5 mốc trong 30 giây và xếp vị trí thứ 

ba chung cuộc. Chiến thắng chung cuộc thuộc về đội MTA_R4F của 
Học viện Kỹ thuật Quân sự sau khi đánh bại Fast and Fiery của Học viện 

Bưu chính Viễn thông tại trận Chung kết. Trước đó, CDSNTU2 của Trường 
ĐH Nha Trang đã về thứ hai bán kết khu vực miền Nam với quãng đường đua dài 

49,3m trong thời gian 41 giây, tốc độ trung bình 4,3km/h.

Cuộc đua số là cuộc thi về công nghệ tự hành dành cho sinh viên do FPT và VTV đồng 
tổ chức. Các đội phải ứng dụng công nghệ xử lý ảnh, trí tuệ nhân tạo (AI) để lập trình 

cho xe tự định vị tìm đường đi ngắn nhất, di chuyển trên cung đường bất kỳ và vượt qua các 
chướng ngại vật trong điều kiện ánh sáng thay đổi. Mô hình xe được sử dụng trong trận chung kết 

có kích thước bằng 1/7 so với xe thực tế, tốc độ tối đa 50 km/h.

VIỆT NAM FOOD TRAO 7 SUẤT HỌC BỔNG TRỊ GIÁ 284 TRIỆU ĐỒNG
CHO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG

H ọc bổng được trao cho những 
ứng viên phù hợp dựa trên yêu 

cầu của NTU và VNF (về tính kỷ luật, 
chuyên cần, ý thức trách nhiệm, mức độ 
hoàn thành công việc, v.v..). Bên cạnh đó, 
các ứng viên cũng cần đáp ứng được các 
tiêu chí về năng lực, thành tích học tập, 
kinh nghiệm làm việc, mục tiêu bản thân, 
hoàn cảnh khó khăn và có cam kết sẽ làm 
việc tại VNF với thời hạn tối thiểu 05 năm.

N goài các khoản học bổng được 
cấp, các ứng viên được chọn 

không chỉ có được việc làm theo đúng 
chuyên ngành học với mức thu nhập 

tương đối cao và ổn định, tham gia đầy 
đủ BHXH, BHYT, v.v… mà còn có cơ hội 
tham gia các khóa học về kỹ năng mềm 
(Anh Văn, excel, powerpoint,…) và kỹ 
năng phân tích do VNF đứng ra tổ chức 
và/hoặc kết hợp với các trung tâm, viện 
đào tạo.

T ại buổi lễ, đại diện công ty Vietnam 
Food đã trao 07 suất học bổng cho 

07 sinh viên Khoa Công nghệ Thực phẩm 
đáp ứng được những yêu cầu của NTU 
và VNF. Tổng giá trị học bổng được trao 
lần này là 284.000.000 đồng (Hai trăm 
tám mươi tư triệu đồng).  

ĐỘI CDSNTU2 XUẤT SẮC GIÀNH GIẢI BA TẠI 
CUỘC ĐUA SỐ 2019 

Ngày 07/04/2019, tại Trường ĐH Nha Trang đã diễn ra lễ trao học bổng “NTU-
VNF”. Đây là học bổng được xây dựng bởi Quỹ hỗ trợ phát triển ngành phụ phẩm 
tôm của Công ty CP Việt Nam Food (VNF) nhằm tìm kiếm, ươm tạo và phát triển 
nguồn nhân lực có trình độ cho ngành phụ phẩm tôm tại Việt Nam.

Học bổng “NTU-VNF” dành 
cho các đối tượng sinh viên 
theo học tại Trường ĐH 
Nha Trang (từ năm 1 đến 
năm 4) với tổng trị giá là 
1.000.000.000 đồng trong 
thời gian 04 năm, không hạn 
chế số lượng các suất học 
bổng. Học bổng sẽ được xét 
lại từng năm nhằm đảm bảo 
tính minh bạch và công bằng.



T heo Thạc sĩ Nguyễn Văn Nhuận, 
giảng viên Viện Khoa học và Công 

nghệ Khai thác thủy sản, Trường ĐH 
Nha Trang, chủ nhiệm dự án, ở Khánh 
Hòa nguồn sáng được ngư dân trang 
bị trên tàu, thuyền lưới vây rất đa dạng 
nhưng phổ biến nhất là các loại bóng 
đèn do Trung Quốc, Đài Loan và Nhật 
Bản chế tạo. Công suất mỗi bóng cao 
áp của nghề lưới vây phần lớn sử dụng 
bóng 1.000W tùy thuộc vào cỡ tàu và 
ngư trường đánh bắt. Việc nghiên cứu 
áp dụng công nghệ mới để tiết kiệm 
chi phí cho các chuyến biển, đặc biệt 
là chi phí nhiên liệu là cần thiết nhằm 
nâng cao hiệu quả kinh tế của nghề 
khai thác thủy sản.

T ừ thực tế đó, đầu năm 2017, UBND 
tỉnh đã đặt hàng cho Trường ĐH 

Nha Trang thực hiện dự án “Hoàn 
thiện và chuyển giao quy trình sử 
dụng đèn LED cho nghề lưới vây xa 
bờ Khánh Hòa”. Sau hơn 2 năm triển 
khai, nhóm thực hiện dự án đã lắp đặt 
thành công 2 mô hình (tàu) sử dụng 
đèn LED có công suất 150W và 200W 
đáp ứng các tiêu chí kỹ thuật. Mặc dù 
tổng công suất chiếu sáng của tàu sử 
dụng đèn LED chỉ bằng 1/4 so với tàu 
đối chứng (tàu sử dụng đèn cao áp 
truyền thống) nhưng độ rọi lớn hơn 
1,41 lần, khoảng cách chiếu sáng trên 
mặt nước của tàu sử dụng đèn LED là 
65m, trong khi tàu đối chứng chỉ 45m. 
Kết quả nghiên cứu độ rọi dưới nước 
cũng cho thấy, độ sâu lớn nhất còn 

ánh sáng bên 2 mạn và đuôi của tàu 
sử dụng đèn LED tương ứng là 40,6m 
và 36,9m, trong khi đó con số này của 
tàu đối chứng chỉ đạt 35,6m và 30,7m. 

Q ua 4 chuyến biển thử nghiệm, 
sản lượng khai thác cá của 2 tàu 

sử dụng đèn LED phát sáng tập trung 
cá cao gấp 1,34 lần sản lượng của tàu 
đối chứng. Theo ông Nhuận, sở dĩ đạt 
được hiệu quả khai thác cao là do đèn 
LED có sử dụng chóa đèn, điều chỉnh 
góc treo đèn từ 450 lên 500 đảm bảo 
mức độ thu hút cá trên cả tầng mặt và 
tầng nước sâu; trong khi đó đèn cao áp 
truyền thống không sử dụng chóa, vì 
vậy chỉ tập trung cá ở tầng nước mặt. 
Thành phần sản phẩm khai thác trong 
mỗi chuyến biển của tàu lưới vây thử 
nghiệm chủ yếu là cá ngừ vằn (sọc 
dưa), chiếm tỷ lệ từ 70% - 76% tổng 
sản lượng, cá ngừ bò (ngừ đại dương) 
chiếm từ 10% - 16%, còn lại cá thu, 
mực, nục, bạc má... Như vậy, đối tượng 
chính khai thác của tàu sử dụng đèn 
LED đáp ứng được yêu cầu thực tế của 
nghề lưới vây xa bờ ở Khánh Hòa.

Đ ặc biệt, tàu sử dụng đèn LED 
khai thác thủy sản rất tiết kiệm 

nhiên liệu. Cụ thể, đối với 4 chuyến 
biển sử dụng máy phát điện công suất 
nhỏ, lượng dầu tiêu thụ của 2 tàu sử 
dụng đèn LED là 3.290 lít; 2 tàu đối 
chứng tiêu thụ 11.452 lít. Ngoài ra, 
tàu sử dụng đèn LED còn có ý nghĩa 
về bảo vệ môi trường, khi lượng dầu 

tiết kiệm lớn sẽ giảm phát thải khí 
carbon ra môi trường. Ông Huỳnh Văn 
Khâu (phường Vĩnh Phước, TP. Nha 
Trang) - chủ tàu KH97272TS cho biết: 
“Qua 2 năm lắp thử nghiệm đèn LED 
trên tàu, hiệu quả tiết kiệm nhiên liệu 
rất rõ rệt (hơn 70% so với trước đây). 
Đặc biệt, các chỉ số ánh sáng của đèn 
LED như: quang thông, độ rọi, hiệu 
suất chiếu sáng, tuổi thọ… đều vượt 
trội so với đèn cao áp và huỳnh quang. 
Hiện các đèn LED thử nghiệm vẫn hoạt 
động bình thường, đảm bảo độ rọi”.

B ên cạnh những ưu điểm, dự án 
cũng đưa ra những hạn chế của 

việc sử dụng đèn LED khiến người 
dân chưa mạnh dạn đầu tư, đó là giá 
thành sản phẩm quá cao, gấp 9,8 lần 
so với đầu tư đèn cao áp truyền thống 
mà ngư dân đang sử dụng. Nhưng 
theo tính toán của nhóm nghiên cứu, 
tổng giá thành của toàn bộ hệ thống 
đèn LED chỉ cao hơn 2,5 lần so với hệ 
thống đèn cao áp. Tuy chi phí đầu tư 
ban đầu lớn nhưng khi sử dụng đèn 
LED thì công suất máy phát điện nhỏ 
hơn, tiết kiệm nhiên liệu cao, hiệu suất 
năng lượng và tuổi thọ cao, người 
sử dụng sẽ nhanh chóng hoàn vốn. 
 

CHUYỂN GIAO QUY TRÌNH 
SỬ DỤNG ĐÈN LED CHO 
NGHỀ LƯỚI VÂY XA BỜ

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ4



ĐỘI XE SINH THÁI NTU NẰM TRONG TOP 7 
TẠI CUỘC THI LÁI XE SINH THÁI TIẾT KIỆM NHIÊN LIỆU HONDA 2019

M ười lăm thành viên bao gồm sinh viên và giảng viên 
thuộc các đội xe sinh thái tham gia dự thi của Trường 

ĐH Nha Trang đã nỗ lực thi đấu và xuất sắc giành vị trí thứ 7 
trên tổng số 136 đội tham dự (với thành tích 419 km/ 1 lít xăng).  
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.

C uộc thi Lái xe sinh thái - Tiết kiệm nhiên liệu được 
Honda tổ chức trên quy mô toàn quốc khởi nguồn từ 

năm 1981 tại Nhật Bản với mục đích hướng đến tiết 
kiệm nhiên liệu và bảo vệ môi trường. 

Tính đến nay, cuộc thi đã 
trải qua quãng 

đường 38 năm. Đây là sân chơi cho những người tham gia 
kết hợp sự sáng tạo, trí tưởng tượng và hiểu biết về công 
nghệ để thiết kế ra những chiếc xe có khả năng cạnh tranh 
về hiệu suất tiêu hao nhiên liệu. Cuộc thi không chỉ tổ chức 
riêng ở Nhật Bản mà còn lan rộng ra nhiều quốc gia khác 
như Việt Nam, Thái Lan, Trung Quốc. Tại Việt Nam, cuộc 
thi bắt đầu được tổ chức vào năm 2010. Đây cũng là lần 
thứ 10 Trường ĐH Nha Trang tham dự, thành tích tốt nhất 
được ghi nhận năm 2016 với vị trí thứ 5 chung cuộc.

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ5

N gày 02/06/2019, Khoa Cơ 
khí, Trường ĐH Nha Trang, 

đã tổ chức thành công Ngày hội kỹ 
thuật lần thứ 4. Năm nay, Ngày hội 

được tổ chức với nhiều hoạt động đa 
dạng cho tất cả các đối tượng sinh viên 
trong Khoa. Các bộ môn trong Khoa đã 

tổ chức nhiều hoạt động và vận động 
sinh viên tham gia từ đầu học kỳ. 

Tại Ngày hội, sinh viên tham gia 
các nội dung thi gồm: Thiết kế, 

chế tạo xe đua chạy bằng 
năng lượng lò xo bẫy 

chuột, Thi thiết kế, chế 
tạo thiết bị sử dụng 

năng lượng gió để 
nâng vật nặng 

lên cao, Thiết 

kế, chế tạo thiết bị ngành nhiệt lạnh, Ứng 
dụng phần mềm trong tính toán thiết kế hệ 
thống điều hòa không khí, Thi mô hình hóa 
3D và Thiết kế, chế tạo rô bốt dò đường.

T hông qua các hoạt động hướng tới 
Ngày hội, sinh viên đã làm quen với 

công tác kỹ sư và rèn luyện các kỹ năng 
quan trọng hàng đầu cho kỹ sư như kỹ 
năng làm việc nhóm, kỹ năng giải quyết 
vấn đề, kỹ năng giao tiếp kỹ thuật… 
   

B ên cạnh các cuộc thi cho sinh viên, Khoa 
Cơ khí còn tổ chức giới thiệu ngành 

nghề thông qua trưng bày một số đề tài 
luận văn tốt nghiệp ở dạng poster, một số 
sản phẩm nghiên cứu khoa học điển hình 
của Khoa trong thời gian qua.

NGÀY HỘI KỸ THUẬT 

 Từ ngày 24-26/5/2019, đội xe sinh thái đến từ Khoa Kỹ thuật Giao thông, Trường ĐH Nha Trang đã tham gia Cuộc 
thi lái xe sinh thái tiết kiệm nhiên liệu Honda 2019 lần thứ 10, do công ty Honda Việt Nam tổ chức tại Hà Nội. 136 đội 
thi từ các Trường Đại học và Cao đẳng trong cả nước và 23 đội doanh nghiệp đã tham gia tranh tài.



T ại buổi tiếp, Nhà trường tóm tắt lại các quan hệ hợp tác giữa Trường ĐH Nha Trang và chính phủ Hoa Kỳ trong 
những năm qua. Nổi bật trong số đó là các dự án PEER với nguồn hỗ trợ tài chính từ Tổ chức Phát triển Quốc tế 

Hoa Kỳ (USAID), chương trình học bổng Fulbright cho giảng viên, sinh viên của Trường và chương trình 
chuyên gia Tiếng Anh (ETF- English Teaching Fellow). 

B ên cạnh đó, Trường cũng đưa ra những triển vọng hợp tác với chính phủ Hoa 
Kỳ về các mặt như hỗ trợ kỹ thuật cho ngư dân ven biển, xây dựng hệ thống dữ 

liệu cho ngư dân, hỗ trợ việc học tiếng Anh tại những vùng nông thôn cũng như 
nâng cao kỹ năng chuyên môn cho giáo viên tiếng Anh,v.v…

B à Caryn R. McClelland đánh giá cao những thành tựu mà Trường ĐH Nha 
Trang đã đạt được và thống nhất những phương hướng hợp tác về đào 

tạo trong thời gian tới mà trọng tâm là việc hỗ trợ giảng dạy tiếng Anh, trao đổi 
giảng viên và sinh viên. 

T rước đó, vào ngày 07/05/2019, đoàn công tác của Tổng lãnh sự quán 
Hoa Kỳ tại TPHCM cũng đã đến thăm và có buổi giới thiệu về các chương 

trình học bổng ngắn hạn của chính phủ Hoa Kỳ dành cho đối tượng là các bạn 
sinh viên, giảng viên và cán bộ nhân viên Nhà trường.

PHÓ ĐẠI SỨ HOA KỲ CÙNG CỘNG SỰ THĂM TRƯỜNG ĐH NHA TRANG 

HỢP TÁC ĐỐI NGOẠI6

T ại buổi làm việc, TS. Đặng Thúy Bình - chủ nhiệm dự án PEER 
đã giới thiệu với đoàn chuyên gia về các dự án đã và đang 

thực hiện gồm PEER (2-7), PEER (3-100) và PEER (6-435) với 
tổng mức kinh phí tài trợ từ USAID cho mỗi dự án lần lượt là 
200.000 USD, 90.000 USD, 150.000 USD. 

M ột số kết quả ấn tượng mà nhóm dự án đã đạt được như 
tổ chức 2 buổi training workshop về Giải trình từ thế hệ 

mới, 1 hội thảo quốc tế về Di truyền học bảo tồn ở Lưu vực sông 
Mekong. Các dự án của nhóm đã được công bố trên 2 bài báo quốc tế 
là Conservation Genetics và Journal of Heredity. Ngoài ra, nhóm cũng xây 
dựng mạng lưới nghiên cứu về Đa dạng sinh học các nước vùng sông Mekong.

Đ ại diện đoàn chuyên gia, ông Camron D. Bess chia sẻ thêm về các chương trình khác mà USAID tài trợ ngoài PEER 
nằm trong chiến lược của USAID, gồm: chương trình Hỗ trợ và dịch vụ dài hạn cho nghiên cứu (LASER), chương 

trình Trung tâm hỗ trợ kỹ thuật cho nghiên cứu (RTAC) và Báo cáo chương trình thường niên về Khoa học, Công nghệ, 
Sáng kiến và Quan hệ đối tác. 

Ngày 10/05/2019, đoàn chuyên gia của Tổ chức Phát triển Quốc tế 
Hoa Kỳ (USAID) và Học viện Khoa học Quốc gia, Hoa Kỳ (NAS) đã có 
chuyến thăm và làm việc tại Trường ĐH Nha Trang. 

CHUYÊN GIA USAID ẤN TƯỢNG VỀ DỰ ÁN 
PEER CỦA TRƯỜNG ĐH NHA TRANG

Ngày 13/05/2019, đoàn Đại sứ Hoa Kỳ do Bà Caryn R. McClelland, Phó Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam làm Trưởng 
đoàn đã đến thăm và làm việc với Nhà trường. 
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T rong khuôn khổ dự án TEAM-SIE theo Chương trình 
hợp tác giáo dục đại học Việt - Anh (UK-VN HEP), 

Trường ĐH Nha Trang chủ trì cùng với các trường đại học 
tại Anh Quốc như ĐH Cardiff, Birmingham và Greenwich 
đã tổ chức một hội thảo và khóa đào tạo ngắn hạn về 
“Hợp tác Đại học – Doanh nghiệp trong Phát triển 
bền vững, Đổi mới sáng tạo và Tinh thần doanh 
nhân” ở Anh quốc từ ngày 07 - 15/05/2019 tại Cardiff, 
Birmingham và Luân Đôn.

H ội thảo và khóa đào tạo ngắn hạn tập trung vào 
các chủ đề: Đổi mới sáng tạo và Tinh thần doanh 

nhân (Innovation & Entrepreneurship), Phát triển bền 
vững, Giáo dục đại học, Quan hệ đối tác giáo dục – kinh 
doanh hoặc đại học – công nghiệp.

H ội thảo và khóa đào tạo với 2 mục tiêu: Mục tiêu 
thứ nhất là phát triển và thực hiện chương trình 

đào tạo sau đại học về Phát triển bền vững, Đổi mới sáng 

tạo và Tinh thần doanh nhân giữa các cơ sở giáo dục đại 
học từ Anh và Việt Nam, trong đó có các hợp tác chặt chẽ 
với các trường đại học trong khu vực và quốc tế. Chương 
trình đào tạo liên kết này sẽ có sự công nhận quốc tế về 
chất lượng chuyên môn, được đánh giá bởi các tổ chức 
nghiên cứu và giáo dục đại học quốc tế và khu vực có uy 
tín, chẳng hạn như Viện kỹ thuật và công nghệ của Vương 
quốc Anh (IET), Viện kỹ thuật cơ khí Anh quốc (IMechE), 
Hội đồng cao cấp về đánh giá nghiên cứu và giáo dục đại 
học Anh quốc (HCERES), và từng bước để phát triển quan 
hệ đối tác giáo dục xuyên quốc gia (TNE) nhằm mang 
tới chất lượng giáo dục Anh quốc và kích thích các hoạt 
động trao đổi sinh viên và chuyên gia. Mục tiêu thứ hai là 
để phát triển các liên kết hiệu quả giữa các trường đại học 
và doanh nghiệp, đặc biệt là tại Việt Nam, dựa trên những 
kinh nghiệm từ các trường đại học và doanh nghiệp ở 
Anh, thông qua các chuyến thăm và làm việc cụ thể, các 
dự án nghiên cứu & phát triển (R&D), và các Chương trình 
hợp tác chuyển giao kiến thức (KTP).

Dự án TEAM-SIE:  TỔ CHỨC THÀNH CÔNG HỘI THẢO 
                                                    VÀ KHÓA ĐÀO TẠO NGẮN HẠN TẠI ANH QUỐC

T rong hai ngày 17 và 18/04/2019, tại Trường ĐH Cần 
Thơ, lãnh đạo các trường thành viên và Ban quản 

lý dự án VLIR Network Vietnam đã nhóm họp, công bố 
chương trình hoạt động giai đoạn II (2019-2022). Tiếp nối 
những thành công và bài học từ giai đoạn I, dự án tiếp tục 
được tài trợ bởi chương trình VLIR (Vương quốc Bỉ). Giai 
đoạn II của dự án sẽ tập trung vào các hoạt động chính 
sau: Đào tạo Thạc sĩ quốc tế hai ngành: Nuôi trồng Thủy 
sản và Công nghệ Thực phẩm; Xây dựng và thực hiện 
chương trình Đào tạo tiến sĩ bằng đôi giữa các trường 
Đại học Việt Nam và các Đại học Bỉ. Ngoài ra, dự án cũng 
mở rộng mạng lưới hướng đến các nước trong khu vực 
ASEAN, tăng cường hợp tác nghiên cứu và hình thành các 
nhóm nghiên cứu quốc gia giữa các trường/viện trong 
nước và quốc tế.

T ham gia dự án có 5 trường và viện ở Việt Nam, bao 
gồm Trường ĐH Nha Trang, Trường ĐH Cần Thơ, Đại 

học Huế, Học viện Nông nghiệp Việt Nam và Viện Nghiên 
cứu Nuôi trồng Thủy sản 2 tại TP. Hồ Chí Minh. Phía Bỉ có 
2 trường đó là Đại học Ghent và Đại học Leuven. Chương 
trình VLIR Network Vietnam (Programme of Network 
university cooperation for research based education on 
Bioscience for food in Vietnam) có nhiệm vụ chia sẻ nguồn 
lực, cơ sở vật chất và trang thiết bị của các viện, trường để 
hợp tác trong đào tạo sau đại học quốc tế và thực hiện 
các nghiên cứu phục vụ cho đào tạo trong lĩnh vực Công 
nghệ thực phẩm và Nuôi trồng thủy sản, ưu tiên đào tạo 
cán bộ và sinh viên của các viện, trường thành viên.

KHỞI ĐỘNG DỰ ÁN VLIR NETWORK VIETNAM GIAI ĐOẠN II
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T   ại buổi làm việc, hai 
bên đã tổng kết lại 

các quan hệ hợp tác giữa 
Nhà trường và chính phủ 
Australia trong những năm 
qua. Phía Nhà trường cũng 
đưa ra những triển vọng 
hợp tác với chính phủ 
Australia về đào tạo trong 
lĩnh vực Khánh sạn – Du lịch 
dành cho sinh viên và cán 
bộ của Trường như cấp các 
học bổng Tiến sĩ, triển khai 
các chương trình đào tạo 
kỹ năng chuyên môn, các 
chương trình thực tập sinh, 
khóa đào tạo ngắn hạn, v.v.

B à Julianne Cowley 
đánh giá cao kết quả 

hợp tác về đào tạo, nghiên 
cứu khoa học giữa Trường 
ĐH Nha Trang và chính phủ 
Australia trong thời gian 
qua. Bà thống nhất với lãnh 
đạo Nhà trường về phương 
hướng hợp tác thời gian tới, 
với trọng tâm là hợp tác về 
đào tạo, nghiên cứu khoa 
học, trao đổi giảng viên và 
sinh viên.

Ngày 07/05/2019, đoàn Tổng Lãnh sự quán Australia 
do bà Julianne Cowley dẫn đầu đã đến thăm và làm việc 
với Trường ĐH Nha Trang. Tiếp đoàn có PGS.TS Trang 
Sĩ Trung – Hiệu trưởng Nhà trường, đại diện các Khoa, 
phòng ban và các cựu sinh viên đã học tại Úc

N gày 18/04/2019, 
tại Trường ĐH Nha 

Trang đã diễn ra buổi ký 
Biên bản ghi nhớ hợp tác 
giữa Nhà trường và Công 
ty TNHH DUDU IT, Hàn 
Quốc. 

H ai bên đã cùng trao 
đổi, thảo luận về 

các khả năng hợp tác trong 
lĩnh vực đào tạo, đặc biệt là 
an ninh mạng. Dự kiến một 
Trung tâm Đào tạo và huấn 
luyện An ninh mạng sẽ 
được thành lập tại Trường 
ĐH Nha Trang.

LỄ KÝ BIÊN BẢN GHI NHỚ HỢP TÁC 
VỚI CÔNG TY DUDU IT, HÀN QUỐC

TIẾP VÀ LÀM VIỆC VỚI ĐOÀN TỔNG LÃNH SỰ QUÁN ÚC

Trao đổi hợp tác với Đại học Ulsan, Hàn Quốc

Công ty TNHH DUDU IT được 
thành lập từ năm 2015 tại 
Hàn Quốc, chuyên thực hiện 
các dự án về an ninh mạng, 
xây dựng hệ thống ảo hóa, 
mô hình hóa và mô phỏng.  
 
KOICA IBS (Inclusive 
Business Solution) là 
chương trình của Cơ quan 
Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc 
hợp tác với các tập đoàn 
trong việc tạo ra các quỹ và 
lập chiến lược cho các dự 
án ODA để đóng góp cho sự 
phát triển bền vững về kinh 
tế, xã hội và môi trường của 
các nước đang phát triển. 

Ngày 25/04/2019, đoàn công tác của Trường Đại học Ulsan (UOU) – Hàn Quốc do Giáo sư Park Kyu Yeol 
làm trưởng đoàn đã sang thăm và trao đổi hợp tác với Trường ĐH Nha Trang. Tại buổi làm việc hai bên đã 
trao đổi và thống nhất thành lập 3 nhóm nghiên cứu chung giữa hai Trường bao gồm các nhóm nghiên cứu 
về Production Process Optimization, Advanced Composite Materials và Ultimate Limit States. Theo 
đó, các nhóm tham gia nghiên cứu được phép sử dụng chung cơ sở vật chất giữa hai Trường và cùng thực 
hiện các dự án ở hai quốc gia, trước hết là các dự án trong khuôn khổ quỹ hỗ trợ của chính phủ Hàn Quốc 
– Việt Nam. Ngoài ra, hai bên sẽ giới thiệu các ứng viên sau đại học cho nhau cũng như trao đổi các Giảng 
viên, Nghiên cứu sinh giữa hai Trường. Hai bên cũng thống nhất tổ chức các hội nghị hằng năm nhằm trao 
đổi chuyên môn. Hội nghị đầu tiên sẽ diễn ra vào cuối tháng 12-2019 tại Việt Nam.
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N gày 03/06/2019, đoàn công tác do ông 
Brook Williams Ross, Giám đốc Bộ phận 

Xúc tiến Hợp tác về Kinh doanh và Giáo dục 
khu vực Châu Á, ĐH Rhode Island, Hoa Kỳ 
làm trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc với 
Trường ĐH Nha Trang. 

T ại buổi làm việc, hai bên đã giới thiệu tổng 
quát về tiềm năng và thế mạnh mỗi bên, đồng thời kiến nghị một số hợp tác trong thời gian tới về các trao đổi sinh 

viên, giảng viên. Theo đó, phía ĐH Rhode Island sẽ hỗ trợ các sinh viên, giảng viên, cán bộ Trường ĐH Nha Trang 
theo học chương trình học bổng Fullbright và tài trợ các chương trình học bổng thạc sĩ, tiến sĩ cho các giảng 
viên của trường. Một số ngành được hai bên thống nhất ưu tiên hợp tác trong thời gian đầu gồm Nuôi trồng thủy sản 
xa bờ, Du lịch ven biển và Quy hoạch không gian ven biển. 

T rong khuôn khổ hợp tác giữa 
Trường ĐH Nha Trang (NTU) 

và ĐH Southern Cross, Úc (SCU) về 
trao đổi sinh viên, giảng viên của hai 
trường, ngày 17/06/2019, đoàn sinh 
viên và giảng viên của ĐH Southern 
Cross đã đến Trường ĐH Nha 
Trang tham gia khóa học ngắn hạn 
I-summer 2019. 

T rong 2 tuần từ ngày 17/06 đến 
28/06/2019, 10 sinh viên SCU đã 

được học các chuyên đề liên quan 
đến chế biến, xuất khẩu thủy sản, đa 
dạng sinh học biển, thảo luận và tìm 
giải pháp cho tình trạng môi trường 
ở Việt Nam. Đồng thời được đi thực 
tế tại các trung tâm, trại nuôi trồng 
thủy sản, cơ sở sản xuất của Trường 

ĐH Nha Trang, Khu bảo tồn biển Hòn 
Mun, Viện Hải dương học, khu công 
nghiệp Suối Dầu và một số doanh 
nghiệp thủy sản... Song song đó, các 
sinh viên còn có những chuyến tham 
quan dã ngoại tại các danh lam thắng 
cảnh, di tích lịch sử trên địa bàn tỉnh 
Khánh Hòa.

SINH VIÊN  ĐH SOUTHERN CROSS, ÚC 
THAM GIA KHÓA HỌC NGẮN HẠN TẠI 

TRƯỜNG ĐH NHA TRANG

PHÁT TRIỂN HỢP TÁC 
VỚI ĐẠI HỌC RHODE ISLAND
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N gày 14/06/2019, Trường ĐH Nha Trang 
phối hợp cùng Trung tâm thông tin 

thuộc Cơ quan Trao đổi Hàn lâm Đức (DAAD) 
tổ chức khóa tập huấn về Phương pháp viết đề 
cương dự án để xin tài trợ quốc tế. Hơn 20 cán 
bộ, giảng viên đến từ Trường ĐH Nha Trang, 
Trường ĐH Khánh Hòa và các trường ĐH ở 
các tỉnh lân cận như Phú Yên, Bình Định, Bình 
Thuận đến tham gia khóa tập huấn.

M ột số nội dung chính tại khóa tập huấn gồm: kỹ thuật cơ bản để cấu trúc ý tưởng, các nguyên tắc chung trong 
việc viết đề cương, cách viết tiêu đề và tóm tắt mục tiêu, lên kế hoạch công việc và ngân sách thực hiện, tìm 

hiểu cơ hội xin tài trợ nghiên cứu tại Đức.

TẬP HUẤN 
“PHƯƠNG PHÁP VIẾT ĐỀ CƯƠNG 
DỰ ÁN XIN TÀI TRỢ QUỐC TẾ”

S áng ngày 21/6/2019, tại Trường ĐH 
Nha Trang đã diễn ra lễ ra mắt Chi hội 

Luật gia Trường ĐH Nha Trang. 7 Hội viên 
là giảng viên của Trường ĐH Nha Trang 
được kết nạp vào chi hội, gồm: TS. Lê 
Việt Phương, ThS. Nguyễn Thị Hà Trang, 
ThS. Trần Thị Mai, ThS. Nguyễn Sơn Bách, 
ThS. Nguyễn Thị Lan, ThS. Nguyễn Huyền 
Cát Anh, ThS. Lê Hoàng Phương Thúy. Sự 
thành lập của Chi hội Luật gia với các hội 
viên là giảng viên của Nhà trường sẽ mang 
lại cơ hội bổ sung, cập nhật các thông tin 
về pháp luật, phục vụ cho việc tuyên truyền, giảng dạy 
pháp luật trong Nhà trường, cũng như hỗ trợ Nhà trường 
thực hiện đúng các quy định, văn bản pháp lý trong bối 
cảnh thay đổi Luật giáo dục đại học. 

C ũng trong khuôn khổ sự kiện, Khoa KHXHNV đã 
tổ chức Hội thảo về Đào tạo ngành Luật đáp ứng 

nhu cầu nguồn nhân lực khu vực Nam Trung Bộ và Tây 
Nguyên. Tại hội thảo, các báo cáo viên, nhà khoa học lĩnh 

vực KHXHNV đã công bố những nghiên cứu về nhu cầu 
nguồn nhân lực ngành Luật tại khu vực Nam Trung Bộ và 
Tây Nguyên, và các kết quả nghiên cứu về chương trình 
đào tạo, chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo ngành 
Luật tại Trường ĐH Nha Trang, thảo luận các giải pháp 
nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên, hợp tác 
trong đào tạo sinh viên ngành Luật, đầu tư trang thiết bị, 
học liệu phục vụ yêu cầu đào tạo sinh viên ngành Luật tại 
Trường ĐH Nha Trang.

RA MẮT CHI HỘI LUẬT GIA TRƯỜNG ĐH NHA TRANG 
VÀ HỘI THẢO ĐÀO TẠO NGÀNH LUẬT ĐÁP ỨNG NHU CẦU NGUỒN NHÂN LỰC 
KHU VỰC NAM TRUNG BỘ VÀ TÂY NGUYÊN
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N gày 20/05/2019, Trường ĐH Nha Trang đã tổ chức 
buổi lễ tốt nghiệp cho các học viên lớp Cao học 

Pháp ngữ Quản trị kinh doanh và du lịch (QTKDDL) đợt 
1 năm 2019 với sự tham dự của đại diện lãnh đạo Nhà 
trường, các phòng ban và Khoa, đại diện các Doanh 
nghiệp và Hiệp hội Pháp ngữ tại tỉnh Khánh Hòa, các học 
viên quốc tế đang tham gia học tập tại trường và sinh viên 
đang học các chương trình Pháp ngữ. 

T ại buổi lễ, sáu học viên của chương trình cao học 
Pháp ngữ Quản trị kinh doanh và du lịch khóa đầu 

tiên đã xuất sắc nhận bằng tốt nghiệp. 
Chương trình cao học Pháp ngữ ngành Quản 
trị kinh doanh và Du lịch được sự hỗ trợ của 
Tổ chức đại học Pháp ngữ (AUF), trên nền 
tảng phát triển chương trình cử nhân song 
ngữ Pháp – Việt. Chương trình cung cấp cho 

học viên môi trường nghiên cứu theo định hướng nghề 
nghiệp quản trị trong lĩnh vực kinh doanh và du lịch, đáp 
ứng nhu cầu về nguồn nhân lực chất lượng cao của các tổ 
chức kinh doanh, du lịch nói chung cũng như các tổ chức 
sử dụng tiếng Pháp nói riêng ở Việt Nam và khu vực châu 
Á - Thái Bình Dương. Chương trình cũng mang lại cho học 
viên những cơ hội học tập, thực tập nghề nghiệp ở các 
trường đối tác ở Pháp cũng như trong khối Cộng đồng 
các trường đại học Pháp ngữ.

LỄ TỐT NGHIỆP 
CAO HỌC PHÁP NGỮ QUẢN TRỊ 
KINH DOANH VÀ DU LỊCH

Tại buổi tọa đàm, ông Trần Đức Cảnh đã chia sẻ 
về những khó khăn, thuận lợi trong công tác tư 

vấn hướng nghiệp và đào tạo tại Việt Nam. Bên cạnh 
đó, ông đưa ra những giải pháp nâng cao hoạt động 
tuyển sinh, đào tạo của Trường ĐH Nha Trang dựa 
trên kinh nghiệm cố vấn cho hội đồng tuyển sinh ĐH 
Havard, Hoa Kỳ. Ngoài ra, hai bên cũng trao đổi về 
cơ hội hợp tác, liên kết với các trường nước ngoài với 
Trường ĐH Nha Trang về đào tạo theo mô hình 2+2.

C ùng ngày, ông Trần Đức Cảnh có buổi nói chuyện 
và giao lưu với sinh viên khoa Du lịch. Một số chủ 

đề được ông đề cập và giới thiệu đến các bạn sinh 
viên tập trung đến sự phát triển của ngành Du lịch – 
Khách sạn, vai trò của ngành trong sự phát triển chung của nền kinh tế Việt Nam và thế giới. Tại buổi nói chuyện, 
các bạn sinh viên có dịp để tìm hiểu sâu hơn về lĩnh vực mình đang theo học và có cái nhìn khái quát hơn về các cơ 
hội nghề nghiệp sau khi ra trường. 

ÔNG TRẦN ĐỨC CẢNH – ỦY VIÊN HỘI ĐỒNG QUỐC GIA VỀ GIÁO DỤC VÀ PHÁT 
TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC 2016-2021 
THĂM VÀ LÀM VIỆC VỚI TRƯỜNG ĐH NHA TRANG



D iễn ra từ ngày 20 đến 22/04/2019 tại Trường ĐH Nha 
Trang, hội sách với chủ đề “Sách – Đồng hành cùng 

bạn trẻ” do Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với 
Trường ĐH Nha Trang, Thư viện tỉnh, các cơ sở phát hành 
sách , thư viện các trường đại học, cao đẳng trên toàn tỉnh tổ 
chức, đã thu hút hàng trăm độc giả là sinh viên, học sinh, giảng 
viên, và cán bộ nhân viên của các trường ĐH, Cao đẳng trên toàn 
tỉnh Khánh Hòa.

T rên 14.000 quyển sách từ 14 đơn vị là các cơ sở phát hành sách, thư 
viện các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh đã được trưng bày và 

giới thiệu đến độc giả. Các đơn vị cũng đưa ra những hình thức khuyến mãi, giảm 
giá sách từ 10-50% nhằm khuyến khích độc giả mua sách. Ngoài ra, vào các buổi tối còn 
diễn ra các hoạt động giao lưu văn nghệ như Liên hoan các nhóm nhảy, ban nhạc học đường trên địa bàn toàn tỉnh.

C ũng trong dịp này, 14 đơn vị tham gia đã tặng sách cho 19 trường của tỉnh gặp khó khăn, bị ảnh hưởng thiên tai, trong 
đó Trường ĐH Nha Trang tặng tủ sách cho Trường Tiểu học Vĩnh Trường, Trường THPT Hermann Gmeiner Nha Trang, 

trường THPT Nguyễn Văn Trỗi và trường THPT Hoàng Văn Thụ.

Hội sách
TỈNH KHÁNH HÒA 2019

S áng ngày 21/05/2019, 
Sở Tài nguyên và Môi 

trường tỉnh Khánh Hòa 
phối hợp với Trường 

ĐH Nha Trang đã tổ 
chức hội thảo Đa 

dạng sinh học và 
bảo tồn nhằm 

hưởng ứng 
ngày Quốc 
tế đa dạng 
sinh học 
(22/05). 

T ạ i 
buổi 

hội thảo, 
các đại 
b i ể u 

đã tập 
trung nghe 

trình bày và 
thảo luận các 

chuyên đề liên quan đến 
bảo tồn đa dạng sinh học 
như: bảo tồn đa dạng 
sinh học biển phục vụ 
phát triển kinh tế xanh 
ở tỉnh Khánh Hòa; đặc 
trưng đa dạng sinh học 
rừng ở tỉnh Khánh Hòa; 
khảo sát đa dạng sinh học 
và công tác bảo tồn biển 
tại vịnh Nha Trang; ứng 
dụng di truyền học bảo 
tồn trong nghiên cứu đa 
dạng sinh học cá lưu vực 
sông Mekong…Từ đó, đề 
ra các giải pháp quản lý, 
xây dựng các mô hình, 
hoạt động nhằm bảo 
tồn, phát triển bền vững 
các hệ sinh thái, phát triển 
du lịch sinh thái của tỉnh 
Khánh Hòa.

T rong khuôn khổ hội 
thảo, Sở Tài nguyên 

và Môi trường phối hợp 
với Trường ĐH Nha Trang 
tổ chức triển lãm gần 100 
bức tranh về đa dạng sinh 
học Khánh Hòa và một 
số công trình, đề tài, sản 
phẩm thành công của 
trường như: đông trùng 
hạ thảo, vi nấm biển, sản 
xuất tỏi đen, nuôi cấy mô 
tế bào thực vật... Qua đó 
truyền đi thông điệp bảo 
vệ môi trường sinh thái, 
nâng cao ý thức người 
dân trong vấn đề khai 
thác cũng như bảo tồn đa 
dạng sinh học.

Hội thảo
“ĐA DẠNG SINH HỌC VÀ BẢO TỒN” TẠI TRƯỜNG ĐH NHA TRANG



Ở   vòng thi này, 8 thí sinh giới thiệu về vẻ đẹp của Nha Trang- 
Khánh Hòa và kỹ năng ứng xử tình huống trong hoạt động 

du lịch. Theo đó, các thí sinh đã lần lượt trải qua 3 phần thi: Thuyết 
trình, trang phục, ứng xử. Sau gần 2 tiếng tranh tài, thí sinh Phan 
Thị Ngọc Phước (sinh viên Trường ĐH Nha Trang) xuất sắc giành 
giải Nhất, thí sinh Cao Thị Hồng Anh (sinh viên Trường ĐH Khánh 
Hòa) đạt giải Nhì, thí sinh Bùi Anh Tuấn (đến từ TP. Hồ Chí Minh) 
và Bùi Tô Vũ (đến từ TP. Nha Trang) đồng hạng Ba. Bên cạnh đó, 
Ban Tổ chức còn trao 4 giải khuyến khích cho các thí sinh còn lại.

C uộc thi Sứ giả du lịch Nha Trang được Đài Phát thanh – 
Truyền hình Khánh Hòa tổ chức nhằm hưởng ứng chương 

trình Năm Du lịch (DL) quốc gia 2019. Cuộc thi là dịp để quảng 
bá, tuyên truyền về giá trị văn hóa, những nét đẹp của thiên 
nhiên, du lịch biển, đảo, con người vùng đất Nha Trang – Khánh 
Hòa đến với bạn bè, du khách trong và ngoài nước. Đồng thời, 
đây cũng là dịp để Đài tìm kiếm những gương mặt mới cộng tác 
với các chuyên mục giới thiệu du lịch của đài. Thí sinh giành Giải 
Nhất nhận phần thưởng 15 triệu đồng và 1 chuyến du lịch, giải 
Nhì nhận 10 triệu đồng và 1 chuyến du lịch, giải Ba nhận 7 triệu 
đồng và 1 chuyến du lịch.

C ác bạn sinh viên đã tổ chức dọn dẹp khuôn viên trường, thư viện, 
các giảng đường và khu nhà đá. Và đặc biệt hơn, nhằm giảm 

lượng rác thải nhựa, các bạn Sinh viên đã sử dụng thêm túi dễ phân 
hủy sinh học do Khách sạn Maple và CLB Startup Khánh Hòa hỗ trợ. 

Q ua hoạt động này, các bạn đoàn viên, sinh viên đã giúp tuyên 
truyền, vận động mọi người nâng cao ý thức trong việc giữ gìn 

vệ sinh môi trường, thu gom, bỏ rác đúng nơi quy định, duy trì nề nếp 
và ý thức tự giác dọn vệ sinh trong khuôn viên trường; giúp thay đổi 
hành vi, thói quen sử dụng túi nilon để góp phần cải thiện, bảo vệ môi 
trường, bảo vệ sức khỏe con người.

ĐOÀN THANH NIÊN - HỘI SINH VIÊN TỔ CHỨC NGÀY CHỦ NHẬT XANH HƯỞNG ỨNG 
NGÀY MÔI TRƯỜNG THẾ GIỚI

SINH VIÊN TRƯỜNG ĐH NHA TRANG 
ĐẠT DANH HIỆU “SỨ GIẢ DU LỊCH 
NHA TRANG 2019”
Tối 28/06/2019, Đài Phát thanh và Truyền hình 
Khánh Hòa tổ chức vòng chung kết Cuộc thi “Sứ giả 
du lịch Nha Trang 2019”. 

Nhằm hưởng ứng ngày Môi trường thế 
giới 06/05, vào sáng ngày 09/06/2019, 
Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên Nhà 
trường phối hợp với Trung tâm Phục vụ 
Trường học đã tổ chức ngày “Chủ Nhật 
Xanh” với sự tham gia của hơn 500 bạn 
sinh viên đến từ các Đoàn Khoa/Viện.
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CHUNG KẾT CUỘC THI 
“MÔI TRƯỜNG XANH”  

Ngày 08/06/2019, Trường ĐH Nha Trang phối hợp với Sở Giáo dục 
và Đào tạo Khánh Hòa tổ chức vòng chung kết cuộc thi Môi trường 
xanh Khánh Hòa năm 2019. 05 đội thi xuất sắc nhất của Vòng 
chung kết đến từ các trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn, Hermann 
Gmeiner Nha Trang, Lý Tự Trọng (TP. Nha Trang), Ngô Gia Tự (TP. 
Cam Ranh), Nguyễn Trãi (thị xã Ninh Hòa) đã thực hiện một dự án 
hành động về môi trường tại nơi mình sinh sống và học tập. Các dự 
án được hỗ trợ kinh phí từ ban tổ chức và hỗ trợ chuyên môn từ 
các tổ chức giáo dục và nghiên cứu xã hội. Kết quả, giải nhất thuộc 
về đội đến từ Trường Phổ thông Hermann Gmeiner Nha Trang với 
chuỗi các hoạt động tuyên truyền bảo vệ môi trường, chung tay làm 
sạch bãi biển, tổ chức thi vẽ tranh, xây dựng khuôn viên xanh trong 
trường học. Hai đội đạt giải nhì là đội của Trường THPT Chuyên Lê 
Quý Đôn và THPT Ngô Gia Tự.

TIN VẮN14

Nhân dịp kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Trường 
ĐH Nha Trang và 10 năm thành lập khoa Ngoại ngữ, 
Khoa Ngoại ngữ đã tổ chức Cuộc thi hát tiếng Anh 
“Sing your soul” lần thứ nhất - Năm 2019. Từ 50 tiết 
mục dự thi sơ khảo, BTC đã chọn 25 tiết mục vào chung 
kết. Kết quả giải nhất thể loại A (đơn ca/song ca/tam 
ca) thuộc về sinh viên Phương Hà đến từ lớp 59NNA2 
với bài hát Rolling in the deep; giải nhất thể loại B (Tốp 
ca) đã thuộc về lớp 58NNA2 với ca khúc Mashup Milion 
dreams. Chương trình còn có sự tham gia giao lưu từ 
phía các đơn vị khách mời gồm: Học viện Hải quân, 
Trường Sĩ quan Thông tin và hội sinh viên Lào.

CUỘC THI HÁT TIẾNG ANH 
“SING YOUR SOUL” LẦN THỨ NHẤT 

Nhằm cụ thể hóa các thỏa thuận hợp tác ba bên giữa Trường 
ĐH Nha Trang với Công ty TNHH Nhà máy tàu biển Hyundai-
Vinashin (HVS) và Trường Cao đẳng Ulsan, Hàn Quốc, trong học 
kỳ 2 năm học 2018-2019, Công ty HVS đã tài trợ cho Khoa Kỹ 
thuật Giao thông 2 khóa tiếng Anh cho 2 lớp 57KTTT và 58KTTT 
ngành Kỹ thuật Tàu thủy với tổng số 41 sinh viên tham gia. Khóa 
học có tổng thời lượng 96 tiết bao gồm 32 tiết Tiếng Anh chuyên 
ngành và 64 tiết Tiếng Anh giao tiếp (TOEIC) trong đó có 20 tiết 
do các giảng viên nước ngoài giảng dạy. Tổng kinh phí Công ty 
HVS tài trợ cho khóa học là 47,4 triệu đồng. Trong quá trình học 
sinh viên được tiếp cận với các kiến thức Tiếng Anh chuyên ngành 
cũng như kỹ năng giao tiếp phục vụ công việc chuyên môn. Cuối 
khóa học Công ty HVS sẽ đánh giá kết quả và trao phần thưởng 
cho 06 sinh viên có thành tích học tập xuất sắc. Tất cả các sinh 
viên tham gia khóa học này sẽ được ưu tiên làm việc tại công ty 
HVS sau khi tốt nghiệp.

KHOA KỸ THUẬT GIAO THÔNG 
TRIỂN KHAI LỚP HỌC TIẾNG 
ANH MIỄN PHÍ DO HUYNDAI 

VINASHIN TÀI TRỢ



SỰ KIỆN
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1. Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống (1/8/2019) 

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

2.  Khai giảng năm học 2019 - 2020 (6/9/2019) 

 Trải qua 60 năm xây dựng và phát triển, Trường Đại học Nha Trang đã đạt được nhiều thành tựu 
to lớn trong sự nghiệp đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và đất 
nước. 

 Từ một trường đầu ngành về thủy sản, đến nay, Trường Đại học Nha Trang đã phát triển thành 
trường đại học đa ngành, đa lĩnh vực, đa bậc học, là một trong số ít trường 2 lần đạt chuẩn kiểm định chất 
lượng cơ sở giáo dục đại học. Trường hiện có 30 ngành đào tạo trình độ đại học với quy mô trên 15.000 
sinh viên; 18 ngành trình độ thạc sĩ, trong đó có 3 chuyên ngành đào tạo bằng tiếng Anh và tiếng Pháp; 6 
ngành đào tạo tiến sĩ với quy mô gần 950 học viên cao học và nghiên cứu sinh. Tính đến nay, nhà trường 
đã đào tạo hơn 61.000 kỹ sư và cử nhân, 90 tiến sĩ và hơn 2.800 thạc sĩ, cung cấp nguồn nhân lực chất 
lượng và trình độ cao phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế và xã hội của đất nước, đặc biệt trong lĩnh vực 
thủy sản và kinh tế biển. Bên cạnh đó, trường cũng đào tạo cho các nước bạn Lào, Campuchia và các nước 
Bangladesh, Sri Lanka, Ecuado, Ruanda hàng trăm cán bộ kinh tế, kỹ thuật trình độ đại học và sau đại học. 

 Cùng với việc phát triển đào tạo, công tác nghiên cứu khoa học của trường cũng gặt hái được 
nhiều thành tựu lớn. Trường đã thực hiện thành công hơn 1.100 công trình khoa học cấp Nhà nước, cấp 
Bộ, tỉnh và cơ sở. Riêng trong giai đoạn 2011-2019, nhà trường đã triển khai 14 đề tài cấp Nhà nước, 33 đề 
tài, dự án cấp Bộ, 29 đề tài, dự án với các địa phương, 12 đề tài, dự án quốc tế, 121 đề tài cấp cơ sở. Nhiều 
đề tài đã tạo ra sản phẩm mang thương hiệu Đại học Nha Trang như: sinh sản nhân tạo và nuôi thương 
phẩm cá chẽm, cá chẽm mõm nhọn, cá chim vây vàng; sản xuất chitin, chitosan từ phế liệu thủy sản; cải 
tiến ngư cụ, sản xuất tàu vỏ composite...  

 Trải qua 60 năm xây dựng và phát triển, Trường Đại học Nha Trang đã thiết lập được mối quan 
hệ rộng rãi với gần 100 đối tác là các trường đại học, viện nghiên cứu, các tổ chức chính phủ và phi chính 
phủ trên thế giới. Trường bắt đầu xây dựng quan hệ hợp tác quốc tế từ những năm 90 bằng các hoạt 
động ban đầu với một số đối tác của Na Uy, Pháp, Canada. Mục tiêu là nhằm nâng cao năng lực đào tạo và 
nghiên cứu thông qua các hoạt động trao đổi cán bộ, sinh viên, trao đổi thông tin khoa học, hợp tác nghiên 
cứu khoa học, nâng cấp cơ sở vật chất phục vụ đào tạo và nghiên cứu. Trường đã triển khai nhiều chương 
trình hợp tác đào tạo quốc tế như: Chương trình cao học quốc tế “Kinh tế và quản lý khai thác và nuôi 
trồng thủy sản” liên kết với Đại học Tromso, Na Uy; Chương trình đào tạo đại học song ngữ Việt – Pháp 
chuyên ngành Quản trị kinh doanh và Quản trị du lịch. Cùng với đó là hàng loạt các chương trình trao đổi 
hợp tác đào tạo ngắn hạn, hợp tác trong lĩnh vực khoa học công nghệ, thiết lập quan hệ mật thiết với các 
doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh và các địa phương trong cả nước... 

 Hệ thống cơ sở vật chất của Trường Đại học Nha Trang ngày càng được đầu tư nhằm đáp ứng 
yêu cầu của hoạt động đào tạo và nghiên cứu. Trường hiện có hơn 100 phòng học thuộc 12 tòa nhà, gần 
100 phòng thí nghiệm, phòng hội thảo chuyên đề đạt tiêu chuẩn quốc tế, gần 1.000 máy tính phục vụ cho 
các hoạt động giảng dạy, học tập, nghiên cứu, quản lý, khai thác và quảng bá thông tin của trường trên 
Internet. Thư viện đại học được trang bị hiện đại đáp ứng nhu cầu học tập, nghiên cứu. Hệ thống phòng ở 
của ký túc xá được thiết kế khép kín, phục vụ 4.000 sinh viên nội trú... 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG 
TỰ HÀO 60 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN


