
 
 

  

 

GIỚI THIỆU 

Trang website Trường Đại học Nha Trang. 

https://www.ntu.edu.vn/ 

https://photos.ntu.edu.vn/  

https://ntu.edu.vn/Gioi-thieu/Tham-quan-Truong-qua-video  

Trang website Viện Nuôi trồng Thủy sản – Trường Đại học Nha Trang. 

https://vienntts.ntu.edu.vn/  

Bản tin tháng 5 Trường Đại học Nha Trang.  

https://youtu.be/cMG-GfChi1U  

ĐÀO TẠO 

Hợp tác đào tạo của Tập đoàn Thủy sản Minh Phú và Trường Đại học Nha Trang. 

https://tuyensinh.ntu.edu.vn/Hop-tac-%C4%91ao-tao 

https://tienphong.vn/tap-doan-thuy-san-minh-phu-va-dh-nha-trang-hop-tac-thuc-

hien-du-an-dao-tao-nhan-luc-nganh-thuy-san-

post1441420.tpo?fbclid=IwAR1lSmbtYaceHhUbra7SqDbomUQ9LvqXeCrvNr

wLjabJbTUoRxntfMoPryU 

CƠ HỘI VIỆC LÀM 

Doanh nghiệp tuyển dụng kỹ sư nuôi trồng thuỷ sản tại Viện Nuôi trồng Thủy 

sản, Trường Đại học Nha Trang (30/6/2022). 

https://viennuoitrongthuysan.ntu.edu.vn/Tin-tuc/n/12-doanh-nghiep-thuy-san-

tham-gia-ngay-hoi-huong-nghiep-va-tuyen-dung-2022-tai-vi 

https://baokhanhhoa.vn/xa-hoi/giao-duc/202207/vien-nuoi-trong-thuy-san-

truong-dai-hoc-nha-trang-to-chuc-ngay-hoi-huong-nghiep-va-tuyen-dung-viec-

lam-8256145/  

Nhu cầu tuyển dụng kỹ sư nuôi trồng thủy sản của các công ty, doanh nghiệp 

https://www.ntu.edu.vn/
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http://vietlinh.us/viec-lam.asp  

HỢP TÁC VỚI DOANH NGHIỆP PHỤC VỤ ĐÀO TẠO VÀ NGHIÊN CỨU 

Viện Nuôi trồng Thủy sản ký kết hợp tác với doanh nghiệp 

https://vienntts.ntu.edu.vn/Tin-tuc/n/vien-nuoi-trong-thuy-san-ky-ket-thoa-

thuan-hop-tac-voi-cong-ty-tnhh-khoa-ky-sinh  

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ HỘI THẢO/HỘI NGHỊ - SINH VIÊN 

Công tác nghiên cứu khoa học của Sinh viên Viện Nuôi trồng Thủy sản 

https://baokhanhhoa.vn/xa-hoi/giao-duc/202206/vien-nuoi-trong-thuy-san-

truong-dai-hoc-nha-trang-chu-trong-nghien-cuu-khoa-hoc-trong-sinh-vien-

8254462/  

Sinh viên tham dự hội nghị/hội thảo khoa học trong nước và quốc tế 

https://viennuoitrongthuysan.ntu.edu.vn/Tin-tuc/n/can-bo-giang-vien-va-sinh-

vien-vien-nuoi-trong-thuy-san-tham-du-hoi-nghi-khoa-ho 

CHẤT LƯỢNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH NUÔI TRỒNG 

THUỶ SẢN 

Chương trình đào tạo ngành Nuôi trồng thủy sản đã đạt chuẩn kiểm định chương 

trình đào tạo theo chuẩn của Bộ Giáo dục và đào tạo 

https://vienntts.ntu.edu.vn/Tin-tuc/n/chuong-trinh-dao-tao-nganh-nuoi-trong-

thuy-san-cua-vien-nuoi-trong-thuy-san-truo  

Chương trình đào tạo ngành Nuôi trồng thủy sản đạt xếp hạng, đối sánh UPM 

đạt chuẩn 5 sao 

https://baokhanhhoa.vn/xa-hoi/giao-duc/202205/truong-dai-hoc-nha-trang-co-2-

nganh-dat-chung-nhan-xep-hang-upm-

8252911/?zarsrc=10&utm_campaign=zalo&utm_medium=zalo&utm_source=zalo  

Có nên học ngành nuôi trồng thuỷ sản không? 

https://vietnamnet.vn/co-nen-theo-hoc-nganh-nuoi-trong-thuy-san-2025445.html 

Chân thành cám ơn quý phụ huynh và thầy cô đã quan tâm, tư vấn, chia sẻ đến 

các em học sinh; các em học sinh nghiên cứu và lựa chọn. 

Viện Nuôi trồng Thủy sản, Trường Đại học Nha Trang rất hân hạnh phục vụ và 

đón tiếp các em trở thành tân sinh viên của Trường/Viện! 

Liên hệ và tư vấn: TS. Trần Văn Phước: 0905265931 (Zalo số di động). 
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