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Trường Đại học Nha Trang
Luôn tự đổi mới
hướng tới tương lai

SỨ MẠNG

TẦM NHÌN

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 nhu 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 khu vực Đông Nam Á về
lĩnh vực thủy sản và một số ngành kinh tế biển.
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Thư ngỏ H iệu Trưởng
Chào mừng các bạn đến với Trường Đại học Nha Trang!

PGS.TS Trang Sĩ Trung
HIỆU TRƯỞNG

Tiền thân của Trường Đại học Nha Trang là Khoa Thủy
sản thành lập năm 1959 tại Học viện Nông lâm. Trải qua
60 năm xây dựng và phát triển, Trường đã trở thành một
trong những cơ sở đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực quy mô lớn,
là cơ sở nghiên cứu chủ đạo, triển khai ứng dụng công nghệ
tiên tiến, đặc biệt trong lĩnh vực thủy sản phục vụ phát triển
kinh tế - xã hội khu vực Nam Trung Bộ Tây Nguyên và
phạm vi cả nước.

NTU

Với bề dày truyền thống, Trường Đại học Nha Trang luôn
mong muốn mở rộng hợp tác với các trường, viện trong nước
và trên thế giới, các tổ chức quốc tế về đào tạo, nghiên cứu
khoa học và chuyển giao công nghệ nhằm từng bước hòa nhập
vào nền giáo dục tiên tiến của thế giới, đáp ứng nhu cầu hội
nhập phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Nha Trang University

Những con số có thể bạn chưa biết về
Trường Đại học Nha Trang (NTU)

Trường Đại học Nha Trang

26

năm

Đội ngũ

thứ hạng của NTU
trong top 100 trường đại học đáng học nhất Việt Nam
theo xếp hạng của Webometrics
25%

20%

Tiến sĩ

2 Nhà giáo ưu tú
21 GS/PGS
14 Giảng viên cao cấp

Thạc sĩ
55%

Đại học
Tỉ lệ số sinh viên có việc làm sau khi tốt nghiệp

43 chuyên ngành đào tạo đại học
18 chuyên ngành đào tạo thạc sĩ
06 chuyên ngành đạo tạo tiến sĩ

109
17

đối tác nước ngoài có
ký kết hợp tác với NTU

thứ hạng của NTU trong bảng xếp
hạng các trường đại học Việt Nam
có công bố ISI nhiều nhất trong 6
tháng đầu năm 2017

Số 02 Nguyễn Đình Chiểu, Nha Trang, Khánh Hòa
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NTU là trường đầu tiên và hàng
đầu cả nước về đào tạo và
nghiên cứu khoa học về lĩnh
vực thủy sản

NTU sẽ kỉ niệm 60 năm
ngày truyền thống
trường vào năm 2019

Trường Đại học Nha Trang là một trong 20 trường đầu
tiên được Hội đồng Kiểm định chất lượng giáo dục quốc gia
công nhận đạt chuẩn chất lượng.
Hiện nay Trường Đại học Nha Trang đang đào tạo 6
chuyên ngành tiến sĩ, 18 chuyên ngành thạc sĩ, 43 chuyên
ngành đại học và 12 chuyên ngành cao đẳng. Nhà trường
hiện có trên 700 cán bộ giảng dạy, nghiên cứu với hơn 100
tiến sĩ và 300 thạc sĩ, trong đó có trên 40% được đào tạo ở
các nước phát triển. Nhà trường không ngừng mở rộng quy
mô đào tạo, nâng cấp cơ sở vật chất, đổi mới chương trình,
phương pháp dạy và học để từng bước trở thành trường đại
học định hướng ứng dụng đa lĩnh vực, hướng đến đại học định
hướng nghiên cứu.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG

hơn

sinh viên và học viên đang
theo học

15.000+

số tàu bằng vật liệu mới Composite do Viện
NC Chế tạo Tàu thủy đã đóng và hạ thủy
(0258) 3831 149

dea@ntu.edu.vn
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LỊCH SỬ NTU
01/08/1959: Thành lập Khoa Thủy sản thuộc Học viện Nông Lâm

BỘ MÁY TỔ CHỨC

16/08/1966: Thành lập Trường Thủy sản
12/1966: Khoa Công nghệ Cá và Khoa Nuôi được thành lập
05/1973: Di chuyển về thành phố Hải Phòng

Phòng Đào tạo Đại học

04/10/1976: Đổi tên thành Trường Đại học Hải Sản

Phòng Đào tạo Sau Đại học

12/1976: Di chuyển từ Hải Phòng về Nha Trang

Phòng Đảm bảo chất lượng và Khảo thí
Phòng Khoa học và Công nghệ

12/08/1981: Đổi tên thành Trường Đại học Thủy Sản

Phòng Tổ chức - Hành chính

02/10/2006: Đổi tên thành Trường Đại học Nha Trang
Khối quản lý

05/2014: Thành lập Trường Đại học Kiên Giang từ Phân hiệu Kiên Giang

Phòng Hợp tác Đối ngoại
Phòng Công tác Chính trị - Sinh viên
Phòng Kế hoạch - Tài chính

Hội đồng Khoa học Đào tạo

Trung tâm Quan hệ Doanh nghiệp và Hỗ trợ sinh viên
Trung tâm Thí nghiệm Thực hành
Trung tâm Phục vụ Trường học
Thư viện

Hội đồng Trường

Tổ Công nghệ Thông tin
Ban Giám hiệu
Khoa Cơ khí
Khoa Điện - Điện tử
Khoa Công nghệ Thông tin

HIỆU TRƯỞNG QUA CÁC THỜI KỲ
Hiệu trưởng

Giai đoạn

Tên trường

Phạm Văn Thích
Trần Văn Thai

1959 - 1962
1963 - 1966

Khoa Thủy Sản

Vũ Song
Hoàng Đức Thắng

1966 - 1967
1967 - 1975

Trường Thủy Sản

Nguyễn Tấn Trịnh
Đào Trọng Hùng

1975 - 1978
1978 - 1981

Trường Đại học
Hải Sản

Phan Lương Tâm
Đào Trọng Hùng
Nguyễn Trọng Cẩn
Quách Đình Liên

1981
1983
1990
1998

Trường Đại học
Thủy Sản

Vũ Văn Xứng
Trang Sĩ Trung
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-

1983
1990
1998
2006

2006 - 2014
2014 - hiện nay

Trường Đại học Nha Trang

Trường Đại học
Nha Trang

HUÂN CHƯƠNG

Khoa Kỹ thuật Giao thông

Đảng Ủy
Công Đoàn
Đoàn Thanh Niên

Khoa Xây dựng
Viện Khoa học và Công nghệ Khai thác Thủy sản
Khối Đào tạo

Khoa Công nghệ Thực phẩm
Viện Công nghệ Sinh học và Môi trường

Danh hiệu Anh hùng Lao động

Viện Nuôi trồng Thủy sản
Khoa Kinh tế

Huân chương độc lập hạng ba
Huân chương độc lập hạng hai
Huân chương độc lập hạng nhất
Huân chương lao động hạng ba
Huân chương lao động hạng hai
Huân chương lao động hạng nhất

Khoa Du lịch

Khối Nghiên cứu Ứng dụng và Dịch vụ

Khoa Kế toán Tài chính

Viện Nghiên cứu Chế tạo Tàu Thủy

Khoa Ngoại ngữ

Trung tâm Ngoại ngữ

Khoa Khoa học và Xã hội Nhân văn

Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Công nghệ Phần mềm

Trung tâm Quốc phòng - An ninh Khánh Hòa

Trung tâm Nghiên cứu Giống và Dịch bệnh Thủy sản

Sổ tay ngành nghề
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CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO

THẠC SĨ
Trường Đại học Nha Trang là ngôi
trường giàu truyền thống với 60 năm
xây dựng và phát triển.

ĐẠI HỌC
1.

Công nghệ chế tạo máy

2.

Kỹ thuật cơ khí

3.

Kỹ thuật cơ điện tử

4.

Kỹ thuật nhiệt

5.

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

6.

Công nghệ thông tin

1.

Công nghệ thông tin

7.

Hệ thống thông tin quản lý

Đến nay, trường đã phát triển trở
thành trường đại học đa ngành quy mô
lớn với hàng chục ngàn sinh viên, học
viên theo học, và là trung tâm nghiên
cứu lớn của khu vực Nam Trung Bộ và
Tây Nguyên.

2.

Nuôi trồng thủy sản

8.

Khoa học hàng hải

3.

Khai thác thủy sản

9.

Kỹ thuật ô tô

4.

Quản lý thủy sản

10.

Kỹ thuật tàu thủy

5.

Công nghệ sinh học

11.

Kỹ thuật xây dựng

6.

Công nghệ thực phẩm
Công nghệ chế biến thủy sản

Khai thác thuỷ sản

Hiện nay, Trường ĐH Nha Trang đang
đào tạo nhân lực ở các bậc Cao đẳng,
Đại học, Thạc sĩ và Tiến sĩ. Ngoài ra
đào tạo các hệ vừa học vừa làm, văn
bằng hai, liên thông chính quy và liên
kết đào tạo với các trường đại học trong
nước và quốc tế.

7.

12.

8.

Công nghệ sau thu hoạch

13.

Quản lý thuỷ sản

9.

Kỹ thuật cơ khí

14.

Công nghệ chế biến thuỷ sản

10.

Kỹ thuật cơ khí động lực

15.

Công nghệ thực phẩm

11.

Kỹ thuật ô tô

16.

Công nghệ sau thu hoạch

12.

Kỹ thuật tàu thủy

17.

Công nghệ kỹ thuật hoá học

13.

Kinh tế phát triển

18.

Công nghệ sinh học

14.

Quản trị kinh doanh

19.

Kỹ thuật môi trường

15.

Quản lý kinh tế

20.

Nuôi trồng thuỷ sản

21.

Bệnh học thuỷ sản

22.

TIẾN SĨ
1.

Nuôi trồng thủy sản

2.

Công nghệ chế biến thủy sản

3.

Công nghệ sau thu hoạch

4.

Khai thác thủy sản

5.

Kỹ thuật tàu thủy

6.

Kỹ thuật cơ khí động lực
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16. Quản trị kinh doanh và du lịch (Song
ngữ tiếng Anh và tiếng Pháp, dưới sự hợp tác
và hỗ trợ của Tổ chức Đại học Pháp ngữ)
17.	 Food Technology  (Chương trình quốc
tế đào tạo bằng tiếng Anh, theo dự án VLIR
của chính phủ Bỉ)
18.	 Quản lý hệ sinh thái biển và biến đổi
khí hậu (Chương trình quốc tế đào tạo bằng
tiếng Anh, theo dự án NORHED của chính
phủ Nauy)

Ngành đào tạo ĐH
từ năm 2019
Luật
Quản trị khách sạn
Kỹ thuật cơ khí động lực
Khoa học thủy sản

CAO ĐẲNG
1.

Kế toán

2.

Kinh doanh thương mại

3.

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

4.

Quản trị kinh doanh

5.

Công nghệ thông tin

6.

Công nghệ kỹ thuật ô tô

Kinh doanh thương mại

7.

Kỹ thuật nhiệt

23.

Marketing

8.

Công nghệ KT điện, điện tử

24.

Quản trị kinh doanh

9.

Công nghệ kỹ thuật xây dựng

25.

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

10.

Công nghệ thực phẩm

26.

Kinh tế (chuyên ngành Luật kinh tế)

11.

Nuôi trồng thủy sản

27.

Kinh tế (chuyên ngành Kinh tế thủy sản)

12.

Tiếng Anh

28.

Kinh tế phát triển

13.

Công nghệ chế tạo vỏ tàu thủy

29.

Kế toán

30.

Tài chính - Ngân hàng

31.

Ngôn ngữ Anh

Sổ tay ngành nghề
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Nhóm ngành

KỸ THUẬT
CÔNG NGHỆ
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Khoa

CƠ KHÍ

Hợp tác quốc tế
Khoa Cơ khí hợp tác với hơn 50 trường, viện, tập đoàn
trong nước và quốc tế. Các trường, viện, công ty hợp
tác tiêu biểu là: Tập đoàn PTC (Mỹ); Trường Đại học Kỹ
thuật Liberec, Trường Đại học Jan Evangelista Purkyne
(Cộng hòa Séc); Trường Đại học Ulsan (Hàn Quốc);
Mitutoyo Việt Nam.

Chính sách học bổng
Khoa Cơ khí được thành lập từ năm 1978. Tiền thân của Khoa Cơ khí là Bộ môn Cơ khí tàu thuyền
thuộc Khoa Thủy sản, Trường Đại học Nông Lâm (Hà Nội). Khoa Cơ khí có kinh nghiệm tổ chức đào tạo
và nghiên cứu khoa học phục vụ nhu cầu phát triển ngành kinh tế thủy sản cũng như các lĩnh vực kinh
tế xã hội khác.

- Bậc thạc sỹ: Kỹ thuật cơ khí (chuyên ngành Kỹ thuật chế tạo
và Kỹ thuật nhiệt lạnh)
- Bậc đại học:
+ Công nghệ chế tạo máy
+ Kỹ thuật cơ khí
+ Kỹ thuật cơ điện tử
+ Kỹ thuật nhiệt
- Bậc cao đẳng: Công nghệ kỹ thuật nhiệt

Đội ngũ giảng viên
Tổng số cán bộ viên chức của Khoa Cơ khí hiện nay
là 32 người trong có 2 phó giáo sư (6,3%), 11 tiến
sỹ (34,4%), 12 thạc sỹ (37,5%), 3 nghiên cứu sinh (9,4
%) và 4 kỹ sư. Trong số đó có 13 giảng viên (40,6%)
của Khoa đã và đang được đào tạo tại Nga, Nauy,
Cộng hòa Séc, Ucraina, Hàn Quốc, Đài Loan, Trung
Quốc.

- Khoa thực hiện hình thức cố vấn triệt để, hỗ trợ tốt
nhất cho sinh viên về học tập và nghiên cứu khoa học

Cơ sở vật chất

Các hướng nghiên cứu chính:

Các phòng thí nghiệm, thực hành, thực tập của
Khoa bao gồm: Xưởng cơ khí, Phòng thực hành
Đo lường, Phòng thực hành Cơ điện tử, Phòng thực
hành Nhiệt lạnh

Trường Đại học Nha Trang

Nghiên cứu khoa học
+ Thiết kế, chế tạo thiết bị, hệ thống tự động hóa
phục vụ các ngành nông, lâm, thủy sản.
+ Nghiên cứu sử dụng năng lượng tái tạo (mặt trời,
địa nhiệt, gió) trong công nghệ thực phẩm và sinh
hoạt.
+ Nghiên cứu ứng dụng cơ điện tử trong ô tô, tàu
thủy, y sinh và dân dụng.

fme@ntu.edu.vn
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- Hàng năm Khoa có học bổng khuyến học dành cho
sinh viên, học bổng của một số công ty cấp riêng cho
sinh viên của Khoa

+84 (258) 383 2068
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Ngành

CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁY
Ngành Công nghệ chế tạo máy đào tạo kỹ sư cơ khí chế tạo máy với hai trụ cột chuyên môn là thiết
kế và chế tạo máy và thiết bị phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Sau khi tốt nghiệp, sinh
viên có thể làm việc tại các công ty, nhà máy, xí nghiệp cơ khí chế tạo hoặc trong lĩnh vực dịch vụ kỹ
thuật và nghiên cứu có liên quan đến lĩnh vực cơ khí.

KỸ THUẬT NHIỆT
Ngành Kỹ thuật nhiệt cung cấp cho sinh viên những kiến thức, kỹ năng về thiết kế, lắp đặt, vận hành,
bảo dưỡng các hệ thống nhiệt điện lạnh.

Công nghệ chế tạo máy là ngành công nghiệp trực tiếp tạo ra tất cả các sản phẩm phục vụ sản xuất
và tiêu dùng. Sản phẩm của cơ khí chế tạo rất rộng, từ các vật dụng hàng ngày, các thiết bị linh kiện
điện, điện tử cho đến các thiết bị, máy móc phục vụ sản xuất, kinh doanh dịch vụ, lưu thông hàng hóa,
vật tư. Hiện nay, nhu cầu nguồn nhân lực cho ngành chế tạo máy nói riêng và ngành cơ khí nói chung là
rất lớn. Theo dự báo của Hiệp hội doanh nghiệp cơ khí Việt Nam (VAMI), đến năm 2020, nhu cầu nhân
lực liên quan tới ngành cơ khí như thiết kế, chế tạo khuôn mẫu; bảo trì, sửa chữa máy móc, thiết bị cơ
khí,.. sẽ chiếm khoảng 28% tổng nhu cầu lao động cả nước.

Chuẩn đầu ra
Kiến thức
- Hiểu và áp dụng được kiến thức nền tảng về
khoa học xã hội, toán và khoa học tự nhiên để
giải quyết các vấn đề trong cuộc sống và tiếp
cận các vấn đề thuộc ngành đào tạo.
- Hiểu và ứng dụng các kiến thức cốt lõi về lĩnh
vực cơ khí như kỹ thuật đồ họa, vật liệu học, nhiệt
kỹ thuật, cơ học, dung sai và đo lường.
- Thiết kế máy và dụng cụ phục vụ sản xuất cơ
khí.
- Thiết kế quy trình chế tạo chi tiết máy, kiểm tra,
đánh giá và quản lý chất lượng sản phẩm cơ khí
trong quá trình chế tạo.
Kỹ năng
- Có kỹ năng tư duy, sáng tạo; kỹ năng giao tiếp,
lập luận, thuyết trình, phản biện và làm việc
nhóm, phát hiện và giải quyết vấn đề; kỹ năng
rèn luyện sức khỏe.

Vị trí và cơ hội việc làm

Triển vọng nghề nghiệp

- Có kiến thức chuyên môn sâu về thiết kế, lắp đặt,
vận hành và bảo dưỡng các hệ thống nhiệt lạnh
công nghiệp, điều hòa không khí và thông gió, hệ
thống sấy, lò hơi công nghiệp, năng lượng tái tạo.

Hiện nay, với sự phát triển của khoa học kỹ thuật
và công nghệ, nhu cầu xã hội ngày càng cao thì
kỹ thuật nhiệt lạnh là phần không thể thiếu trong
công nghiệp và đời sống. Trong công nghiệp, các
hệ thống lạnh công nghiệp, điều hoà không khí và
thông gió, hệ thống cung cấp nhiệt phục vụ cho
các ngành chế biến thực phẩm, sữa, bia, rượu, sợi
dệt, in ấn, nhà máy lọc dầu…Trong đời sống và tiện
nghi, hệ thống lạnh thực phẩm, hệ thống điều hoà
không khí và thông gió, cấp nước nóng lạnh, khí đốt
cho các toà nhà, cao ốc, công sở, chung cư cao
cấp…để tạo môi trường sống và làm việc tốt nhất
cho con người.

- Có khả năng thiết kế, giám sát và thi công, lắp
đặt, vận hành và bảo dưỡng các hệ thống nhiệt
điện lạnh: Hệ thống lạnh công nghiệp, dân dụng,
hệ thống điều hòa không khí và thông gió, hệ thống
nhiệt công nghiệp (Lò hơi công nghiệp, hệ thống
sấy, chưng cất...), sử dụng năng lượng tái tạo.

Sau khi tốt nghiệp 100% sinh viên có việc làm
ngay. Những vị trí việc làm các kỹ sư chế tạo
máy có thể đảm nhiệm:

Hệ thống lạnh công nghiệp, điều hoà không khí
là một trong những thế mạnh của ngành được đào
tạo chuyên sâu gắn liền với thực tế. Đặc biệt về hệ
thống lạnh công nghiệp Trường Đại học Nha Trang
là một trong những trường được đào tạo chuyên
sâu trong cả nước.

- Các cơ sở chế tạo các sản phẩm và thiết bị
cơ khí.

- Có kỹ năng tiếng Anh đạt năng lực bậc 3 (theo
Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc của Việt Nam).

- Các cơ sở đào tạo cán bộ kỹ thuật trong lĩnh
vực chế tạo máy.

- Có kỹ năng cơ bản về công nghệ thông tin
(theo chuẩn do Bộ Thông tin và Truyền thông
ban hành) và sử dụng được một số phần mềm
chuyên dụng phục vụ cho việc thiết kế và chế
tạo máy.

- Các cơ sở kinh doanh máy và thiết bị gia công
cơ khí

- Có kỹ năng vận hành và bảo trì các trang thiết
bị sản xuất cơ khí, chỉ đạo, điều hành và quản lý
sản xuất.

Chuẩn đầu ra

- Các cơ quan quản lý có liên quan đến lĩnh vực
cơ khí chế tạo máy.
Hàng năm, ngoài học bổng theo quy định
chung của Trường, sinh viên ngành Công nghệ
chế tạo máy còn có thể nhận học bổng khuyến
học của Khoa và học bổng của một số công ty
cấp riêng cho sinh viên của Khoa.

Vị trí và cơ hội việc làm

Chính sách hỗ trợ sinh viên

Sau khi tốt nghiệp 100% SV có việc làm ngay, SV
có thể làm việc tại:

Trong quá trình học thường xuyên có cơ hội nhận
học bổng, và giao lưu với các doanh nghiệp, các
hãng máy lạnh và điều hòa không khí nổi tiếng
trên thế giới: Tập đoàn điều hòa không khí Daikin,
Mitsubishi Electric, máy lạnh Bitzer, Danfoss…

- Các công ty thiết kế, chế tạo, giám sát, thi công
lắp đặt các thiết bị nhiệt điện lạnh, công ty dầu khí,
các nhà máy thực phẩm, khách sạn, chung cư cao
cấp…
- Các công ty, tập đoàn, nhà cung cấp máy và
thiết bị nhiệt điện lạnh.
- Giảng dạy tại các trường cao đẳng, trung cấp kỹ
thuật liên quan đến lĩnh vực kỹ thuật nhiệt điện lạnh.
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- Sinh viên có thể làm thêm đúng chuyên môn về thi
công lắp đặt, bảo dưỡng các hệ thống lạnh, điều
hòa không khí và thông gió tại các công trình.
- Sinh viên được hỗ trợ tiền ăn, phụ cấp đi lại khi đi
thực tập.

Sổ tay ngành nghề
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Ngành
KỸ THUẬT CƠ KHÍ
Ngành Kỹ thuật cơ khí của ĐH Nha Trang đào tạo kỹ sư cơ khí có kiến thức về thiết kế, cải tiến, quản
lý, bảo dưỡng, vận hành máy và thiết bị công nghiệp nói chung và hệ thống cơ khí phục vụ ngành thủy
sản nói riêng. Với các kiến thức đó, SV sau khi tốt nghiệp có thể đảm nhận nhiều công việc thuộc lĩnh vực
cơ khí thủy sản tốt hơn so vơi SV tốt nghiệp ngành công nghệ kỹ thuật ở các trường khác.
Đất nước ta đang trong thời kỳ công nghiệp hóa và hiện đại hóa, do vậy chúng ta đang sử dụng nhiều
trang thiết bị máy móc nhằm tăng năng suất và chất lượng sản xuất. Những trang thiết bị đó cần phải
có những con người sử dụng, vận hành, bảo dưỡng, sữa chữa để đảm bảo khai thác tốt thiết bị một cách
hiệu quả nhất, năng suất cao nhất.
Việt Nam đang nhập siêu máy và trang bị, vì vậy chính phủ khuyến khích nội địa hóa thiết bị, ưu tiên
chế tạo trong nước để giảm giá thành và chủ động công nghệ trong nước. Để làm việc đó cần có sự góp
sức của kỹ sư cơ khí từ khâu thiết kế đến khâu chế tạo. Do vậy đã tạo ra nhiều cơ hội việc làm cho kỹ sư
kỹ thuật cơ khí.
Theo số liệu dự báo của Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và thông tin thị trường lao động TP.HCM
công bố thường niên thì nhu cầu nhóm ngành Cơ khí hiện đang đứng đầu, chiếm tỷ lệ trên 25% nhu cầu
lao động.
Hàng năm, ngoài học bổng theo quy định chung của Trường, sinh viên ngành Kỹ thuật cơ khí còn
có thể nhận học bổng khuyến học của Khoa và học bổng của một số công ty cấp riêng cho sinh viên
của Khoa.

Chuẩn đầu ra
Kiến thức

Kỹ năng

- Áp dụng các kiến thức nền tảng về khoa học xã
hội; bối cảnh kinh tế và môi trường kinh doanh; các
kiến thức về các vấn đề đương đại, khoa học quản
lý, toán và khoa học tự nhiên, ngoại ngữ để giải quyết
linh hoạt các vấn đề trong cuộc sống và tiếp cận các
vấn đề thuộc lĩnh vực chuyên môn của ngành công
nghệ kỹ thuật cơ khí.

- Có khả năng tự học, tự nghiên cứu và nâng cao trình
độ, làm việc theo nhóm, giao tiếp kỹ thuật, phát hiện
và giải quyết vấn đề chuyên môn.

- Hiểu và áp dụng các kiến thức cốt lõi về kỹ thuật cơ
khí như vật liệu học, cơ học, sức bền vật liệu, dung sai
và đo lường, vẽ kỹ thuật, nguyên lý máy, cơ sở thiết kế
máy, kỹ thuật nhiệt, kỹ thuật điện- điện tử giải quyết
các vấn đề chuyên môn.
- Cải tiến và thiết kế máy-thiết bị phục vụ cơ khí hóa
và công nghiệp hóa nền sản xuất nói chung và ngành
thủy sản nói riêng (thiết bị nuôi trồng, thu hoạch, khai
thác, chế biến và bảo quản sản phẩm thủy sản).
- Phân tích, lập kế hoạch bảo trì và sửa chữa máy và
dây chyền hệ thống sản xuất; kiểm tra, đánh giá và
quản lý chất lượng trang thiết bị cơ khí; quản lý và điều
hành hệ thống sản xuất.

- Năng lực tiếng Anh đạt bậc 3 (cấp độ B1 theo Khung
năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam ban
hành theo Thông tư số: 01/2014/TT-BGDĐT).
- Đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ
bản (theo Thông tư 03/2014/TT-BTTTT của Bộ Thông tin
và Truyền thông) và sử dụng được một số phần mềm
chuyên dụng phục vụ cho lĩnh vực kỹ thuật cơ khí.
- Có khả năng tư duy logic, lập luận phân tích, xử lý
tình huống và giải quyết vấn đề chuyên môn kỹ thuật
cơ khí; khả năng thử nghiệm, nghiên cứu khám phá tri
thức.
- Có khả năng đánh giá, thiết kế, cải tiến, vận hành,
bảo trì, điều hành các hệ thống hoặc thiết bị cơ khí
trong các nhà máy bằng cách sử dụng các phương
pháp, công cụ và phương tiện hiện đại.

Vị trí và cơ hội việc làm

Nghiên cứu khoa học

Sau khi tốt nghiệp 100% sinh viên có việc làm
ngay. Những vị trí việc làm các kỹ sư Kỹ thuật cơ
khí có thể đảm nhiệm:

Ngoài những hoạt động đào tạo, Khoa Cơ khí
luôn chú trọng đến các hoạt động nghiên cứu
khoa học và các hoạt động ngoại khóa nhằm
khơi dậy niềm đam mê, yêu nghề của sinh viên
trong lĩnh vực cơ khí. Hàng năm, Khoa tổ chức
nhiều hoạt động chuyên môn cho sinh viên
thông qua các câu lạc bộ chuyên môn, các
cuộc thi như Olimpic Chế tạo máy, Rung chuông
vàng và Ngày hội kỹ thuật. Qua đó, sinh viên có
nhiều cơ hội để nâng cao kiến thức và rèn luyện
kỹ năng nghề nghiệp.

- Thiết kế kỹ thuật máy mới
- Cải tiến máy và thiết bị hiện có
- Vận hành và khai thác máy và thiết bị cơ khí
sao cho có hiệu quả nhất
- Bảo trì bảo dưỡng máy và thiết bị cơ khí
- Quản lý kỹ thuật, quản lý chất lượng sản phẩm
cơ khí
- Tư vấn kỹ thuật, marketing sản phẩm cơ khí
- Có thể giảng dạy và nghiên cứu về cơ khí

- Thiết kế, điều khiển, phát triển và ứng dụng các hệ
thống máy công nghiệp và máy tự động phục vụ sản
xuất công nghiệp và thủy sản.
- Phân tích, lựa chọn phương pháp và thiết kế công
nghệ chế tạo phục vụ sửa chữa, thay thế và cải tiến
máy và thiết bị.
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Ngành
KỸ THUẬT CƠ ĐIỆN TỬ
Kỹ thuật cơ điện tử là một ngành học đào tạo ra các kỹ sư và chuyên gia có kiến thức và kỹ năng về cơ
khí, điện tử và tin học để thiết kế, chế tạo và vận hành máy móc, thiết bị điều khiển tự động nhằm nâng
cao năng suất, chất lượng và hiệu quả làm việc.

Chuẩn đầu ra
Kiến thức

Kỹ năng

Hiểu và vận dụng kiến thức toán, khoa học tự nhiên,
khoa học xã hội - nhân văn, công nghệ thông tin vào
ngành đào tạo.

- Có khả năng tự học, tự nghiên cứu và nâng cao
trình độ, làm việc độc lập và theo nhóm, giao tiếp
kỹ thuật.

- Hiểu và có khả năng ứng dụng các kiến thức cốt lõi
về lĩnh vực cơ khí.

- Trình độ ngoại ngữ: đạt năng lực bậc 3 (cấp độ B1
theo Khung tham chiếu châu Âu) để tham khảo các
tài liệu chuyên môn và giao tiếp. Sử dụng công nghệ
thông tin cơ bản (theo Thông tư 03/2014/TT-BTTTT của
Bộ Thông tin và Truyền thông).

- Hiểu và vận dụng các kiến thức chuyên môn về
điện – điện tử, lập trình, điều khiển và giám sát hệ
thống. Sử dụng tốt các phần mềm thuộc chuyên
ngành Cơ điện tử.

- Trực tiếp vận hành, chẩn đoán và sửa chữa các
thiết bị và hệ thống tự động hóa.
- Giám sát thi công và kiểm định chất lượng hệ thống
điều khiển.
- Tư vấn, thiết kế và đề xuất các giải pháp tự động.
- Quản lý, điều hành quá trình thiết kế và sản xuất hệ
thống tự động.
- Có khả năng thu thập và xử lý thông tin để giải
quyết vấn đề trong lĩnh vực chuyên môn.

Vị trí và cơ hội việc làm

Chính sách học bổng

- Phát triển các giải pháp cho các vấn đề trong công
nghiệp sử dụng các quy trình cơ khí, điện tử và công
nghệ máy tính.

Hàng năm, ngoài học bổng theo quy định chung
của Trường, sinh viên ngành Kỹ thuật cơ điện tử còn
có thể nhận học bổng khuyến học của Khoa và
học bổng của một số công ty cấp riêng cho sinh
viên của Khoa.

- Thiết kế và tạo một sản phẩm hoàn toàn mới bằng
cách kết hợp các công nghệ khác nhau, ví dụ, phát
triển xe vận hành dưới nước cho các nhiệm vụ khám
phá.
- Xây dựng và kiểm tra dây chuyền sản xuất thông
qua tự động hóa để cải thiện các hệ thống hiện có.

Sinh viên được tạo điều kiện tiếp cận với công việc
thực tế liên quan đến ngành cơ điện tử trong lúc
còn học tập tại trường.

- Bảo dưỡng và cải thiện các thiết kế và quy trình sản
xuất có sẵn.
- Thiết kế, phát triển, bảo dưỡng và quản lý các hệ
thống kỹ thuật công nghệ cao cho các nhiệm vụ tự
động hóa trong công nghiệp.
- Áp dụng cơ điện tử hoặc các giải pháp tự động
trong việc vận chuyển vật liệu, chi tiết hoặc sản
phẩm hoàn chỉnh.
- Ứng dụng các hệ thống điều khiển tiên tiến được
vận hành bởi máy tính.
- Ứng dụng máy tính, các quá trình điện tử và cơ khí
vào các nhiệm vụ có thể nguy hiểm cho con người
(như thám hiểm đáy biển, khai khoán…).
- Nghiên cứu các lợi ích về khả năng ứng dụng, giá
thành và tính hiệu quả của các thiết bị cơ điện tử
mới.
- Thực hiện mô hình hóa, mô phỏng và phân tích các
hệ thống cơ khí, điện tử hoặc kỹ thuật phức tạp sử
dụng máy tính.
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Khoa ĐIỆN - ĐIỆN TỬ

Đội ngũ giảng viên

Nghiên cứu khoa học

Tổng số cán bộ, giảng viên: 20

Hướng nghiên cứu chính:

PGS: 03

- Điện, điện tử phục vụ nghề cá và hàng hải

TS: 03

- Tự động hóa xí nghiệp công nghiệp

ThS: 16

- Hệ thống truyền tải và cung cấp điện
- Xử lý tín hiệu và hệ thống thông tin

Hợp tác

Cơ sở vật chất
Đáp ứng đầy đủ yêu cầu đào tạo kỹ sư, cử nhân
ngành Công nghệ kỹ thuật Điện – Điện tử. Bao gồm:
- 11 phòng thí nghiệm chuyên ngành: Điện tử tương
tự, Điện tử số, Điện tử công suất, Đo lường và cảm
biến, Vi xử lý, Kỹ thuật audio-video, Máy điện, Cung
cấp điện, Điều khiển lập trình, Truyền động điện,
Trang bị điện
- 01 xưởng thực tập tổng hợp điện – điện tử
- Câu lạc bộ điện – điện tử

Khoa Điện – Điện tử phụ trách đào tạo, nghiên cứu khoa học về lĩnh vực điện, điện tử, tự động hóa, viễn
thông đặc biệt là lĩnh vực điện, điện tử phục vụ nghề cá và hàng hải.

Trường Đại học Nha Trang

- Đào tạo, nghiên cứu khoa học: Trường Đại học Bách
Khoa Hà Nội, Trường Đại học Bách Khoa TPHCM,
Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật TPHCM.

Chính sách hỗ trợ sinh viên
- Sinh viên có cơ hội thực tập tốt nghiệp trong thời gian 01
năm tại Nhật Bản
- Sinh viên xuất sắc có thể tham gia chương trình trao đổi
sinh viên với trường Đại học quốc gia khoa học công nghệ
Cao Hùng (Đài Loan)

khoadiendientu@ntu.edu.vn
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Hợp tác trong nước:

- Doanh nghiệp: Tổng công ty Khánh Việt (Khatoco),
Tổng công ty Yến sào Khánh Hòa (Sannest), Công ty
TNHH điện tử hàng hải Mecom, Công ty An Phong.

- 03 phòng thí nghiệm Vật lý

Khoa Điện – Điện tử được thành lập năm 2011 trên cơ sở Bộ môn Điện tử - Tự động và Bộ môn Điện –
Điện tử hàng hải, thuộc Khoa Khai thác. Hiện nay Khoa gồm có 03 bộ môn: Điện tử -Tự động, Điện công
nghiệp và Vật lý.

Hợp tác quốc tế trong đào tạo và nghiên cứu khoa
học: Trường ĐH quốc gia khoa học kỹ thuật Cao
Hùng (Đài Loan), Trường Đại học Hosei (Nhật Bản),
Trường Đại học Chosun (Hàn Quốc)

+84 (258) 247 1456
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Ngành
Chuẩn đầu ra

CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT
ĐIỆN ĐIỆN TỬ
Là ngành cung cấp những kiến thức, kỹ năng về điện, điện tử nhằm đào
tạo ra những kỹ sư, cử nhân có đủ năng lực chuyên môn, phẩm chất
đạo đức, thái độ tích cực để làm việc được trong các lĩnh vực nghiên cứu,
tổ chức sản xuất về điện, điện tử và các lĩnh vực liên quan như tự động
hóa, sản xuất phân phối điện năng, xử lý tín hiệu và viễn thông; đặc
biệt là điện, điện tử phục vụ nghề cá và hàng hải.

Bậc đào tạo: Đại học, Cao đẳng
Ngành: Công nghệ kỹ thuật điện – điện tử

Kiến thức

Kỹ năng

- An toàn điện khi làm việc;

- Thiết kế, lập trình, mô phỏng trên máy tính và thi công
các mạch điện, điện tử;

- Ứng dụng các loại máy điện, khí cụ điện; thiết kế máy
điện và hệ thống điều khiển truyền động điện trong
thực tiễn;
- Xây dựng các quy trình: sản xuất, truyền tải và phân
phối điện năng; thiết kế cung cấp điện, chiếu sáng,
chống sét; giám sát và bảo vệ hệ thống điện;
- Thiết kế và phân tích hoạt động các mạch điện tử,
hệ thống điện tử tương tự, điện tử số; lập trình cho các
chip điện tử;
- Thiết kế và vận hành các thiết bị audio, video, thu
phát, truyền và xử lý tín hiệu;
- Đánh giá mối quan hệ kinh tế - kỹ thuật trong tổ chức
sản xuất công nghiệp; xây dựng, quản lý các dự án về
điện, điện tử.

- Khai thác và vận hành đúng các hệ thống điều khiển
tự động công nghiệp, điều khiển lập trình, vi xử lý, vi
điều khiển, SCADA;
- Vận hành, kiểm tra và sửa chữa các loại máy điện
một chiều (DC), xoay chiều (AC) trong công nghiệp và
dân dụng;
- Thiết kế các hệ thống: biến đổi, phân phối điện năng,
chiếu sáng dân dụng và công nghiệp, chống sét và
nối đất;
- Vận hành và quản lý tốt hệ thống phân phối điện, hệ
thống sản xuất tự động;
- Đề xuất và triển khai các giải pháp quản lý và tiết
kiệm điện năng, bảo vệ môi trường;
- Tham gia xây dựng, thực hiện và quản lý các dự án
sản xuất điện, cung cấp điện và đào tạo nghề có hiệu
quả.

Triển vọng nghề nghiệp
Vị trí và cơ hội việc làm
- Kỹ sư thiết kế hệ thống tự động hóa dây chuyền
sản xuất tại các công ty, xí nghiệp sản xuất.
- Kỹ sư thiết kế hệ thống sản xuất và phân phối
điện năng tại các nhà máy điện
- Kỹ sư thiết kế hệ thống cung cấp điện cho nhà
máy, xí nghiệp sản xuất; công trình xây dựng dân
dụng và công nghiệp
- Kỹ sư thiết thống điện, thông tin liên lạc trên tàu
đánh cá và tàu hàng hải
- Cử nhân lắp đặt, vận hành, bảo trì bảo đưỡng
các hệ thống điện, điện tử trong nhà máy, xí
nghiệp, công trình xây dựng dân dụng và công
nghiệp.
- Nhân viên kinh doanh, tư vấn kỹ thuật các lĩnh
vực liên quan đến điện, điện tử.

Chính sách hỗ trợ sinh viên

Công nghệ điện, điện tử là một trong những trụ
cột thúc đẩy công cuộc công nghiệp hóa, hiện
đại hóa đất nước. Trong cuộc cách mạng công
nghiệp 4.0 tới đây, kỹ thuật tự động hóa và điện
tử sẽ đóng vai trò quyết định. Vì vậy, trong những
năm tiếp theo nhu cầu về nhân lực trong lĩnh vực
này vẫn tiếp tục tăng cao.
Khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên có tiềm năng
rất lớn về sản xuất điện năng với nhiều điều kiện
thuận lợi để xây dựng các nhà máy thủy điện và
điện mặt trời. Hơn nữa tốc độ đô thị hóa tại khu
vực này đang diễn ra nhanh chóng đồng thời
vẫn tiếp tục phát triển mạnh các ngành kinh tế
nông, thủy sản truyền thống. Do đó, kỹ sư điện –
điện tử không thể thiếu được trong công cuộc
phát triển kinh tế, xã hội tại đây.
Trường Đại học Nha Trang là trường đại học lớn
nhất khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên và
là trường có truyền thống lâu đời, đội ngũ giảng
viên có trình độ cao, cơ sở vật chất đầy đủ, hiện
đại để đào tạo ngành Công nghệ kỹ thuật điện
– điện tử.

- Học bổng cho sinh viên xuất sắc của Nhà trường,
các doanh nghiệp, mạnh thường quân
- Sinh viên xuất sắc được giới thiệu để nhận học
bổng học các bậc học cao hơn tại Nhật Bản,
Hàn Quốc, Đài Loan.
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Khoa

CÔNG NGHỆ
THÔNG TIN

Tiền thân của Khoa Công nghệ Thông tin (CNTT) là Bộ môn Tin học, được thành lập từ năm 1991, đến
ngày 17/01/2003 Trường ĐH Thủy Sản (nay là Trường ĐH Nha Trang) công bố quyết định thành lập
Khoa CNTT, nhằm xây dựng Khoa CNTT trở thành một trung tâm đào tạo nguồn nhân lực CNTT cho khu
vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Thế mạnh của Khoa CNTT – Trường ĐH Nha Trang là Chương trình
đào tạo thực tiễn, giàu tính ứng dụng, đặc biệt chú trọng phát triển kỹ năng chuyên môn cho sinh viên.

- Bậc Cao học: Công nghệ thông tin
- Bậc Đại học:
+ Công nghệ thông tin
(chuyên ngành: Kỹ thuật phần mềm và Mạng –Truyền thông)
+ Hệ thống thông tin quản lý
- Bậc Cao đẳng: Công nghệ thông tin

kcntt@ntu.edu.vn
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Trường Đại học Nha Trang

Đội ngũ giảng viên

Cơ sở vật chất

Khoa CNTT có 4 bộ môn chuyên ngành với 38 cán bộ
giảng viên, trong đó có 06 tiến sỹ, 28 thạc sỹ (trong
đó có 05 nghiên cứu sinh) và 04 cử nhân. Phần lớn
các giảng viên được học tập và nghiên cứu tại các
trường Đại học uy tín ở nước ngoài (Đức, Pháp, Úc,
Hàn Quốc, Bỉ, Nhật, Thái Lan, ...).

Khoa CNTT được trang bị hơn 300 máy tính cấu hình
cao gồm 7 phòng thực hành vi tính + 01 phòng thực
hành mạng, với đầy đủ các thiết bị hiện đại đáp ứng
như cầu học tập và nghiên cứu của người học. Hệ
thống mạng Wifi phủ kín toàn bộ khu vực học tập của
sinh viên. Phần mềm phục vụ giảng dạy và học tập
liên tục cập nhật phiên bản mới.

Nghiên cứu khoa học

Hoạt động ngoại khóa

Hàng năm, Khoa CNTT tổ chức triển khai thực hiện
các đề tài nghiên cứu về khoa học cơ bản và ứng
dụng CNTT với nhiều báo cáo khoa học được đăng
trên các tạp chí khoa học chuyên ngành trong nước
và quốc tế.

Hằng năm Khoa CNTT đã tổ chức rất nhiều các cuộc
thi học thuật, các hoạt động dành cho sinh viên
như: Cuộc thi Tìm hiểu kiến thức Tin học, Thách thức;
Olympic Tin học,... Với những giải thưởng hấp dẫn từ
các doanh nghiệp tài trợ và có cơ hội làm việc bán
thời gian tại doanh nghiệp.

Hợp tác doanh nghiệp
Khoa CNTT đã và đang phát triển hợp tác với các
trường Đại học trong và ngoài nước, các Sở ban
ngành trong tỉnh, các doanh nghiệp trong và ngoài
nước để tổ chức các hội thảo khoa học chuyên
ngành, tổ chức các sự kiện giới thiệu công nghệ mới
và hướng nghiệp cho người học. Khoa đã ký biên
bản thỏa thuận hợp tác trong đào tạo và tuyển
dụng với hơn 15 doanh nghiệp CNTT trong địa bàn
tỉnh Khánh Hòa, Đà Nẵng và Tp.HCM.

Nhằm mục đích tạo điều kiện cho tất cả các sinh
viên của Khoa tiếp cận và tìm hiểu về nhu cầu tuyển
dụng của các doanh nghiệp trong lĩnh vực CNTT,
hằng năm Khoa CNTT sẽ phối hợp, tổ chức các buổi
seminar, giao lưu, hội thảo giữa sinh viên với các
doanh nghiệp vào các thời điểm trong năm học như
sau:
- Học kỳ 1: vào tháng 10, 11
- Học kỳ 2: vào tháng 3, 4.

+84 (258) 247 1367
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Ngành
- CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
- HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ
- Chương trình đào tạo ngành CNTT và HTTTQL nhằm tạo ra các cử nhân có năng lực chuyên môn, phẩm
chất chính trị, đạo đức và sức khoẻ tốt, có tri thức và kỹ năng về việc phân tích, thiết kế, lập trình, đảm
bảo kỹ thuật để xây dựng các phần mềm và các hệ thống thông tin đáp ứng nhu cầu ứng dụng công
nghệ thông tin trong sự nghiệp xây dựng phát triển của xã hội.
- Chương trình đào tạo được xây dựng trên cơ sở nghiên cứu áp dụng chương trình khung của Bộ GD&ĐT
và các chương trình giảng dạy bậc đại học của các nước tiên tiến.

Vị trí và cơ hội việc làm

Chuẩn đầu ra

Theo thống kê của Khoa 95% sinh viên CNTT, HTTTQL
có việc làm sau 6 tháng tốt nghiệp, và 100% sau 1
năm với mức lương khởi điểm từ 5-12 triệu/tháng tại
các công ty trong và ngoài nước.

- Kiến thức chuyên sâu trong lĩnh vực CNTT, HTTTQL,
cụ thể: nắm vững các kỹ thuật, ngôn ngữ, công
cụ lập trình, biết cách phân tích thiết kế thuật toán,
thiết kế xây dựng cơ sở dữ liệu, tích hợp hệ thống
tạo nên phần mềm và đảm bảo môi trường kỹ thuật
để vận hành, bảo trì hệ thống hoạt động đáp ứng
việc tăng cường ứng dụng CNTT vào đời sống và
sản xuất.

Ngành CNTT: Nhân viên Công ty phần mềm; Doanh
nghiệp kinh doanh sản phẩm CNTT; Các cơ sở đào
tạo CNTT; Các cơ sở tư vấn xây dựng hệ thống
thông tin, triển khai hệ thống mạng, quản trị mạng.
Ngành HTTTQL: Nhân viên quản lý, phân tích thiết
kế hệ thống thông tin quản lý; tổ chức, thực hiện,
phát triển thương mại điện tử trong các cơ quan, tổ
chức, doanh nghiệp hoặc các cơ sở truyền thông.

- Có kỹ năng phân tích một vấn đề, xác định các
yêu cầu, từ đó thiết kế, xây dựng và kiểm thử một
chương trình, một phần mềm, một hệ thống để đáp
ứng các nhu cầu mong muốn.
- Có kỹ năng lập trình, triển khai, bảo trì, vận hành
các hệ thống phần mềm hoặc mạng liên quan đến
chuyên ngành được đào tạo.

Chính sách học bổng
Hằng năm Khoa có 02 đợt tập trung trao học bổng
khuyến khích cho sinh viên: chủ yếu là đợt 1 vào đầu
tháng 10 và đợt 2 vào cuối tháng 3 hoặc đầu tháng
4. Tiêu chí xét học bổng dựa trên tiêu chí của Khoa
và tiêu chí do Công ty hỗ trợ học bổng yêu cầu. Có
02 loại học bổng:
- Học bổng khuyến khích học tập
- Học bổng hỗ trợ sinh viên có hoàn cảnh khó khăn
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Ngành
CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

ĐỊNH HƯỚNG NGHỀ NGHIỆP ỨNG DỤNG

Chương trình đào tạo ngành Công nghệ thông tin theo định hướng nghề nghiệp (Professional Oriented
Higher Education) được triển khai từ năm học 2019-2020, thời gian đào tạo 4 năm tập trung vào lĩnh
vực Công nghệ phần mềm.
Chương trình đào tạo này nghiêng về hướng nghề nghiệp, thích hợp với những người sau khi ra trường
làm việc cho các công ty, doanh nghiệp. Mục tiêu chính của chương trình là giúp sinh viên có tay nghề
tốt ngay từ khi chưa tốt nghiệp, khi ra trường có tay nghề vững để sớm thực hiện tốt công việc chuyên
môn. Chính vì vậy, ngay từ khi xây dựng chương trình, Khoa CNTT đã khảo sát cẩn thận thế giới việc
làm gồm các nhà quản lý công ty/doanh nghiệp, các kỹ sư CNTT đã tốt nghiệp từ Khoa CNTT và từ các
trường đại học khác. Trong quá trình đào tạo cũng sẽ có sự hỗ trợ và tham gia tích cực từ các công ty/
doanh nghiệp để giúp sinh viên sớm tiếp cận với thế giới việc làm bên ngoài nhà trường. 100% sinh viên
sẽ thực tập chuyên ngành và thực tập tốt nghiệp thực tế tại các công ty/doanh nghiệp hoạt động trong
lĩnh vực CNTT.
Một ưu điểm nữa của chương trình đào tạo này là sự kế thừa và phát huy những ưu điểm của CTĐT hướng
học thuật của Khoa đã mở từ nhiều năm trước. Trong chương trình đào tạo hướng nghề nghiệp không
chỉ đơn thuần gồm các môn học nghề giống ở các trung tâm hay trường nghề mà vẫn có khối lượng kiến
thức nền cơ bản và hướng học thuật đủ lớn để đảm bảo sinh viên có cả kiến thức khoa học cần thiết kết
hợp hợp kinh nghiệm nghề nghiệp, và có thể theo học tiếp chương trình đào tạo sau đại học hướng ứng
dụng hoặc hướng học thuật để nâng cao kinh nghiệm, tri thức tại chính Khoa CNTT – Trường Đại học Nha
Trang, hoặc tại các cơ sở đào tạo khác ở trong hay ngoài nước.

Môi trường học tập
- Tham gia giảng dạy trực tiếp là các giảng viên có trình độ từ Thạc sĩ trở lên được đào tạo bài
bản, có bề dày kinh nghiệm giảng dạy và thành tích nghiên cứu khoa học.
- Các lớp đều có đội ngũ trợ giảng và cố vấn học tập riêng là các giảng viên trẻ sẽ hỗ trợ sinh
viên trong suốt quá trình học
- Sĩ số lớp nhỏ (30-40 sv/ lớp) đối với môn học lý thuyết và không quá 20 sv /lớp đối với lớp thực
hành/ thảo luận và giải bài tập.
- Phòng học được trang bị chất lượng cao: projector, internet, wifi, máy lạnh, hệ thống âm thanh
hiện đại.
- Phòng tự học được trang thiết bị hiện đại; thư viện sách ngoại văn được mở cửa tự do.
- Sinh viên được đào tạo tăng cường tiếng Anh trong quá trình học;
- Sinh viên được ưu tiên giới thiệu các doanh nghiệp thực tập và làm việc sau khi tốt nghiệp.

30

Trường Đại học Nha Trang

Sổ tay ngành nghề

31

www.tuyensinh.ntu.edu.vn

Khoa

KỸ THUẬT
GIAO THÔNG

Khoa Kỹ thuật Giao thông được thành lập năm 2006 với thế mạnh đào tạo, nghiên cứu khoa học và
phục vụ cộng đồng trong các lĩnh vực Kỹ thuật Tàu thủy, Kỹ thuật Ô tô và Khoa học Hàng Hải.
Hiện nay có gần 2000 sinh viên các lớp cao đẳng, đại học, học viên cao học và Nghiên cứu sinh đang
theo học các ngành nghề Khoa đang quản lý.

Đội ngũ giảng viên

Cơ sở vật chất

Hiện khoa có 1 PGS (4%), 10 TS (40%) và 14 ThS (56%).
Trong đó có trên 50% giảng viên học ở nước ngoài.

Hiện khoa có 10 phòng thí nghiệm:
1. PTN Khung gầm
2. PTN Động cơ ô tô
3. PTN Điện – Điện tử ô tô

Chính sách hỗ trợ sinh viên

- Bậc Tiến sĩ:
+ Kỹ thuật cơ khí động lực
+ Kỹ thuật tàu thủy.
- Bậc Thạc sĩ:
+ Kỹ thuật cơ khí động lực
+ Kỹ thuật tàu thủy
+ Kỹ thuật ô tô
- Bậc Đại học:
+ Kỹ thuật cơ khí động lực
+ Kỹ thuật tàu thủy
+ Kỹ thuật ô tô
+ Khoa học hàng hải
- Bậc Cao đẳng:
+ Công nghệ kỹ thuật ô tô
+ Công nghệ chế tạo vỏ tàu thủy

5. PTN Cơ khí động lực

Bên cạnh đó Khoa luôn có quĩ học bổng từ
doanh nghiệp và cựu sinh viên để hỗ trợ sinh viên
có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học tập tốt.

8. PTN Công nghệ đóng tàu

Ngoài ra với chính sách hỗ trợ của nhà trường
nhiều đối tượng sinh viên được ở miễn phí tại KTX.

Trường Đại học Nha Trang

6. PTN Kỹ thuật hàn tàu thủy
7. PTN Cơ khí đóng tàu cá
9. Phòng thiết kế tàu
10. Phòng mô phỏng hàng hải

Hợp tác

Nghiên cứu khoa học

Hiện tại Khoa đang hợp tác với các đối tác chính
sau:

Khoa đã và đang thực hiện 5 đề tài cấp Bộ, 10 đề tài
cấp tỉnh, 20 đề tài cấp trường và gần 20 đề tài NCKH
của sinh viên

Đại học Ulsan – Hàn Quốc, Đại học Kỹ thuật Liberec
– CH Séc, Đại học Hải Dương – Đài Loan, Công ty
Bluetech Finland, Công ty Austal Việt Nam, Công
ty Hyundai Vinashin, Công ty Khatoco, Cảng Cam
Ranh, Thaco Trường Hải, …

Hoạt động ngoại khóa

Hướng nghiên cứu chính hiện nay:
- Sử dụng vật liệu và nhiên liệu mới cho Ô tô, Tàu thủy
- Mô phỏng số
- Tự động hóa và tối ưu hóa
- Giám sát và chẩn đoán kỹ thuật

Sinh viên của Khoa có cơ hội tham gia nhiều cuộc
thi và luôn đạt giải cao tại các cuộc thi chuyên môn
cấp quốc gia như: Cuộc thi ô tô tiết kiệm nhiên liệu
do Honda Việt Nam tổ chức, Chung kết toàn quốc
Olympic Logistics, Cuộc thi đua mô hình tàu thủy.

khoakythuatgiaothong@ntu.edu.vn
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4. PTN Máy tàu thủy

Với thế mạnh hợp tác với các trường và doanh
nghiệp nước ngoài, hàng năm các sinh viên
theo học của khoa có cơ hội nhận học bổng du
học theo các chương trình hợp tác của Khoa.

- Thiết kế và chế tạo tàu thủy, công trình biển, máy
công tác
- Chống rung và giảm ồn trên tàu thủy, ô tô, máy
công tác

+84 (258) 383 2071
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Ngành
KHOA HỌC HÀNG HẢI
Ngành Khoa học Hàng hải của Trường ĐHNT được thành lập từ năm 2013, gồm có 3 trụ cột chuyên môn:
- Điều khiển tàu biển
- Vận hành máy tàu
- Quản lý và dịch vụ hàng hải
Tới đây chương trình sẽ được bổ sung nội dung về Logistics

www.tuyensinh.ntu.edu.vn

Chuẩn đầu ra
Kiến thức

Kỹ năng

- Hiểu và áp dụng được kiến thức nền tảng về khoa
học xã hội, toán và khoa học tự nhiên để giải quyết
các vấn đề trong cuộc sống và tiếp cận các vấn đề
thuộc ngành đào tạo;

- Quản lý, khai thác cảng biển và đội tàu;

- Vận dụng kiến thức cơ sở ngành vào ngành hàng
hải: Lý thuyết tàu; Pháp luật hàng hải; Kinh tế vận tải
biển; Cảng biển; Khí tượng hải dương; Hàng hải địa
văn; Thiên văn hàng hải; Xếp dỡ, vận chuyển hàng
hóa...;
- Hiểu và vận dụng kiến thức về tàu thủy: Cấu tạo,
tính toán các tính năng hàng hải của tàu thủy; Máy
và thiết bị tàu thủy; Máy điện hàng hải;

- Nghiệp vụ về: Dịch vụ, giám định và bảo hiểm hàng
hải;
- Bảo dưỡng máy và thiết bị tàu thủy;
- Đáp ứng được các yêu cầu cơ bản về kiến thức và
kỹ năng của thủy thủ, thợ máy tàu thủy theo quy định
của Bộ luật STCW-95;
- Có kỹ năng cơ bản về công nghệ thông tin (theo
chuẩn do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành) và
ngoại ngữ (bậc 3 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6
bậc của Việt Nam)

- Hiểu và có khả năng vận dụng các kiến thức về vận
hành tàu: Điều động tàu, Vận hành tàu thủy;
- Hiểu và có khả năng vận dụng các kiến thức về các
hoạt động hàng hải: Dịch vụ hàng hải; Giám định và
Bảo hiểm hàng hải; Quản lý khai thác cảng và đội
tàu.

Vị trí và cơ hội việc làm
Với các chuyên môn chính nói trên kỹ sư Khoa học
hàng hải của Trường Đại học Nha Trang có thể đáp
ứng các công việc hàng hải cả trên bờ và đi biển:
1. Trong khối quản lý nhà nước:
- Cảng vụ hàng hải;
- Cơ quan bảo đảm an toàn hàng hải…
2. Trong khối doanh nghiệp:
- Quản lý kỹ thuật tại các công ty vận tải biển;
- Quản lý và thực hiện Dịch vụ hàng hải: Dịch vụ
giao nhận, đại lý tàu biển, cung ứng tàu biển; Giám
định, bảo hiểm hàng hải;...
- Quản lý và Khai thác cảng biển.
3. Vận hành tàu vận tải biển, tàu công vụ: Lái tàu
và máy tàu

Triển vọng nghề nghiệp
Lợi thế lớn của Kỹ sư ngành KHHH Trường ĐHNT
là được trang bị kiến thức và kỹ năng về kinh tế,
kỹ thuật. Vì vậy, có khả năng thích ứng cả khi đi
biển và các hoạt động hàng hải trên bờ, đặc
biệt là Giám định hàng hải
Sắp tới Khu kinh tế Vân Phong rộng 1500 km² trong
đó phần trên biển rộng tới 800 km², có lợi thế là
cảng nước sâu Đầm Môn có thể tiếp nhận tàu
200.000 DWT vào ra dễ dàng. Giao thông thuận
lợi, nằm trên giao lộ Bắc Nam và Tây Nguyên,
cảnh quan du lịch phong phú chưa được khai
thác. Về định hướng phát triển, trong đặc khu
Bắc Vân Phong, ở bán đảo Hòn Gốm, đảo Hòn
Lớn sẽ phát triển dịch vụ vận tải biển và logistics,
dịch vụ thương mại - tài chính;

Chính sách hỗ trợ sinh viên
Nhà trường miễn phí KTX và liên hệ các doanh
nghiệp hỗ trợ học phí cho SV ngành cho SV ngành
KHHH
+ Miễn KTX cho sinh viên
+ Cấp học bổng cho SV đầu vào có điểm cao; học
bổng của doanh nghiệp và cựu sinh viên.
+ Được tham quan thực tế cơ sở sản xuất ngay sau
khi nhập học;
+ Được tham gia các hoạt động ngoại khoá và
phục vụ cộng đồng.
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Ngành
KỸ THUẬT Ô TÔ
Ngành Kỹ thuật ô tô của Trường Đại học Nha Trang được thành lập từ năm 2006, đến nay ngành có 3
trụ cột chuyên môn:
- Động cơ ô tô
- Khung gầm ô tô
- Điện – điện tử ô tô
Bắt đầu từ khóa 58 bổ sung thêm nội dung đồng sơn ô tô

Chuẩn đầu ra

Triển vọng nghề nghiệp

Kiến thức

Chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật ô tô được trải
rộng vì vậy sinh viên sau khi tốt nghiệp thích ứng cao
với đòi hỏi thức tế.

- Có hiểu biết cơ bản về lý luận chính trị, quân sự;
hình thành được thế giới quan và phương pháp
luận khoa học để làm cơ sở cho việc tiếp cận,
lĩnh hội các vấn đề chuyên môn và thực tiễn; có
hiểu biết cơ bản về thể dục thể thao và phương
pháp rèn luyện sức khỏe.
- Hiểu và áp dụng được kiến thức nền tảng về
khoa học xã hội, toán và khoa học tự nhiên để
giải quyết các vấn đề trong cuộc sống và tiếp
cận các vấn đề thuộc ngành đào tạo.
- Hiểu và vận dụng các kiến thức cơ sở ngành,
công cụ, phần mềm tính toán, thiết kế chi tiết
máy; phân tích bản vẽ kỹ thuật cụm máy và các
hệ thống ô tô.
- Phân tích đặc điểm kết cấu, tính năng kỹ thuật
động cơ, gầm, điện và các hệ thống ô tô.
- Biết tổ chức, quản lý và dịch vụ kỹ thuật ô tô.

Hiện nay doanh nghiệp lắp ráp và đóng mới xe
Trường Hải các hãng xe lớp trên thế giới đều đã có
và sẽ lắp ráp tại Trường Hải, cần một số lượng lớn
kỹ sư ô tô, hiện tại hầu hết sinh viên ngành ô tô ra
trường đều có việc làm và nhu cầu từ các doanh
nghiệp vẫn còn rất nhiều. Những năm tới nhu cầu
tuyển kỹ sư ô tô dự đoàn là vẫn tiếp tục tăng mạnh
khi nhà máy ô tô Vinfast của tập đoàn đi vào hoạt
động.

Vị trí và cơ hội việc làm

Kỹ năng

- Cán bộ kỹ thuật sửa chữa - bảo trì, cán bộ hậu
mãi, cán bộ phụ tùng, kỹ thuật lắp ráp, kiểm tra
chất lượng, cố vấn dịch vụ, cố vấn khách hàng…

- Tháo, lắp, kiểm tra, chẩn đoán, bảo trì, bảo
dưỡng kỹ thuật ô tô.

- Kỹ thuật viên đăng kiểm, thử nghiệm ô tô-xe cơ
giới…

- Lãnh đạo, quản lý và dịch vụ kỹ thuật ô tô.

- Các viện nghiên cứu, trường đại học, cao đẳng,
trung cấp, trung tâm dạy nghề về lĩnh vực ô tô. Có
khả năng đảm nhận các công việc nghiên cứu;
giảng dạy; tổ chức, quản lý đào tạo… chuyên
ngành KTOT.

- Tay nghề thợ sửa chữa máy, khung, gầm ô tô;
Tay nghề thợ cơ khí bậc 2/7.
- Phát triển kỹ năng hình thành ý tưởng, thiết kế,
triển khai và vận hành các hệ thống trên lĩnh vực
công nghệ kỹ thuật ô tô phù hợp với nhu cầu xã
hội.

Nhà trường liên hệ các doanh nghiệp hỗ trợ thực
tập cho SV ngành KTOT.

- Có kỹ năng tư duy, sáng tạo; kỹ năng giao tiếp,
lập luận, thuyết trình, phản biện và làm việc
nhóm; kỹ năng rèn luyện sức khỏe.
- Có kỹ năng cơ bản về công nghệ thông tin
(theo chuẩn do Bộ Thông tin và Truyền thông ban
hành) và ngoại ngữ (bậc 3 theo Khung năng lực
ngoại ngữ 6 bậc của Việt Nam).
- Hiểu môi trường, bối cảnh xã hội liên quan
đến sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; xu
hướng phát triển của ngành KTOT; các vấn đề
đương đại.
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Chính sách học bổng
+ Cấp học bổng cho SV đầu vào có điểm cao;
+ Được tham quan thực tế cơ sở sản xuất ngay sau
khi nhập học;
+ Được tham gia các hoạt động ngoại khoá và
phục vụ cộng đồng.

Sổ tay ngành nghề
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Ngành
KỸ THUẬT TÀU THỦY
Trang bị cho người học những kiến thức về thiết kế, đóng mới, sửa chữa tàu thủy bằng các loại vật liệu
khác nhau. Sau khi học tập người học có đầy đủ kiến thức, kỹ năng và thái độ cần thiết để có thể tiếp
cận ngay được công việc tại các cơ sở thiết kế, đóng mới, sửa chữa tàu thủy hoặc các cơ sở có liên quan
đến ngành Kỹ thuật tàu thủy

Chuẩn đầu ra

Vị trí và cơ hội việc làm

- Áp dụng được các phương pháp tính toán thiết
kế tàu bằng các loại vật liệu khác nhau;

- Cơ sở thiết kế, đóng mới, sửa chữa tàu thủy;

- Áp dụng được công nghệ đóng sửa phần thân
tàu thủy bằng các loại vật liệu khác nhau;
- Áp dụng được phương pháp lắp đặt, sửa chữa
hệ thống máy và thiết bị tàu thủy;
- Tham gia xét duyệt thiết kế các loại tàu thủy
thông dụng bằng các vật liệu khác nhau;
- Lập kế hoạch thi công, giám sát, kiểm tra, quản
lý chất lượng quá trình đóng mới và sửa chữa
phần thân tàu thủy bằng các loại vật liệu khác
nhau;

- Cơ sở sản xuất thiết bị phụ trợ của ngành công
nghiệp tàu thủy;
- Cơ quan đăng kiểm tàu thủy;
- Cơ quan tư vấn, giám sát, bảo hiểm, giám định
chất lượng tàu thủy;
- Cơ sở đào tạo liên quan đến ngành Kỹ thuật
tàu thủy.

- Tham gia lắp đặt, sửa chữa, kiểm tra, giám sát
quá trình thi công phần máy và thiết bị tàu thủy.

Chính sách hỗ trợ sinh viên

Triển vọng nghề nghiệp

- 03 suất học bổng cho SV có điểm đầu vào cao
nhất;

- Nhu cầu việc làm liên quan đến ngành KTTT
hiện nay rất lớn;

- Giấy khen và học bổng cho SV tốt nghiệp loại
giỏi và xuất sắc;

- Được các Doanh nghiệp đến tuyển dụng ngay
tại Trường;

- Hàng năm có 5 – 10 SV được du học 1 năm tại
Trường Ulsan College (Hàn Quốc);

- Có cơ hội làm việc tại các Doanh nghiệp nước
ngoài có nền công nghiệp tàu thuỷ phát triển;

- Được Cty HVS tài trợ học bổng và hỗ trợ học
tiếng Anh miễn phí;

- Có cơ hội học sau đại học.

- Các SV hoàn cảnh khó khăn có kết quả học
tập tốt được Hội cựu SV của ngành và các
doanh nghiệp tặng học bổng.
+ Được tham quan thực tế cơ sở sản xuất ngay
sau khi nhập học;
+ Được tham gia các hoạt động ngoại khoá và
phục vụ cộng đồng.
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Ngành
KỸ THUẬT CƠ KHÍ ĐỘNG LỰC
Ngành Kỹ thuật cơ khí động lực của Trường ĐHNT được thành lập từ năm 2018, gồm các trụ cột chuyên
môn về thiết kế, lắp ráp, sử dụng, bảo trì và sửa chữa hệ động lực (Động cơ - Hệ thống truyền động và
điều khiển) của máy móc, thiết bị trong các lĩnh vực như:
- Xây dựng, giao thông
- Công nghiệp
- Nông nghiệp và thủy sản

Chuẩn đầu ra

Vị trí và cơ hội việc làm

Kiến thức

Lợi thế lớn của Kỹ sư ngành Kỹ thuật cơ khí động
lực, Trường ĐHNT là được trang bị kiến thức kỹ thuật
phủ rộng hầu hết các lĩnh vực sản xuất của nền
kinh tế quốc dân. Hơn nữa, khu vực Miền Trung - Tây
nguyên không có cơ sở đào tạo ngành này

- Hiểu và áp dụng kiến thức nền tảng về khoa học
xã hội, toán và khoa học tự nhiên để giải quyết các
vấn đề trong cuộc sống và tiếp cận chuyên môn
thuộc ngành đào tạo;
- Hiểu và vận dụng các kiến thức cơ sở như: vật liệu,
cơ học ứng dụng, vẽ kỹ thuật cơ khí, nguyên lý - chi
tiết máy, kỹ thuật điện, thủy khí, điều khiển... để có
thể học tốt những kiến thức chuyên môn của ngành
đào tạo;
- Hiểu và vận dụng kiến thức về phương pháp tính
toán, thiết kế; công nghệ lắp ráp, sử dụng, bảo trì và
sửa chữa hệ động lực của máy móc, thiết bị công,
nông, ngư nghiệp.
Kỹ năng
- Tham gia tính toán, thiết kế và xét duyệt thiết kế
các loại máy móc, thiết bị thông dụng trong ngành
Kỹ thuật cơ khí động lực;
- Tham gia hoặc kiểm tra, giám sát, quản lý chất
lượng các quá trình lắp ráp, cải tiến, sử dụng, bảo trì
và sửa chữa hệ động lực của một số máy móc, thiết
bị thông dụng: động cơ, máy nâng chuyển, máy
công trình, máy nông nghiệp và thủy sản;
- Thực hiện gia công cơ khí cơ bản, tương đương thợ
cơ khí bậc 2;
- Có kỹ năng tư duy, sáng tạo; kỹ năng giao tiếp, lập
luận, thuyết trình, phản biện và làm việc nhóm; kỹ
năng rèn luyện sức khỏe;
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Điều đó dẫn đến cơ hội việc làm được phổ rộng
cho Kỹ sư Kỹ thuật cơ khí động lực của Trường
- Cán bộ kỹ thuật, bảo trì - sửa chữa, vật tư phụ tùng,
quản lý dịch vụ kỹ thuật… tại các cơ sở cơ sở chế
tạo, lắp ráp, sửa chữa, cung ứng máy móc, thiết
bị trong các lĩnh vực cơ khí xây dựng, giao thông,
nông nghiệp và thủy sản; kho hàng, bến cảng;
- Giám định viên, kỹ thuật viên đăng kiểm, thử
nghiệm viên… tại các cơ quan bảo hiểm, giám
định, đăng kiểm và thử nghiệm máy móc, thiết bị
cơ khí động lực.
- Cơ sở nghiên cứu, đào tạo và quản lý nhà nước
có liên quan đến lĩnh vực Kỹ thuật cơ khí động lực.

Chính sách hỗ trợ sinh viên
+ Cấp học bổng cho SV đầu vào có điểm cao; học
bổng của doanh nghiệp và cựu sinh viên.
+ Được tham quan thực tế cơ sở sản xuất ngay sau
khi nhập học.
+ Được tham gia các hoạt động ngoại khoá và
phục vụ cộng đồng.

- Có kỹ năng cơ bản công nghệ thông tin (theo
chuẩn do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành)
và ngoại ngữ bậc 3 trong giao tiếp và giải quyết
công việc chuyên môn.

Trường Đại học Nha Trang
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Khoa

XÂY DỰNG

Bậc Đại học:
+ Ngành Kỹ thuật xây dựng
+ Chuyên ngành Kỹ thuật xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp
+ Chuyên ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Bậc Cao đẳng:
+ Ngành Kỹ thuật xây dựng

Đội ngũ giảng viên

Nghiên cứu khoa học

Hiện nay, Khoa có 23 cán bộ viên chức, trong đó
có 06 Tiến sĩ chiếm 26% và 16 Thạc sĩ chiếm 70%, có
06 giảng viên đang làm NCS ở các nước phát triển
chiếm 26%.

- Hàng năm, Khoa đăng được khoảng 5 bài báo
trong nước, 4 bài báo quốc tế, 3 báo cáo quốc tế
và khoảng 04 báo cáo trong nước.
- Khoa đã triển khai 01 đề tài cấp Bộ, 07 đề tài NCKH
cấp Trường, cộng tác viên 01 dự án do ngân hàng
thế giới tài trợ - First và 01 dự án cấp quốc gia.
- Hàng năm, tham gia phản biện cho các tạp chí
trong và ngoài nước.

Cơ sở vật chất
Khoa Xây dựng hiện đang quản lý 2 phòng thí
nghiệm.
- Phòng thí nghiệm xây dựng.
- Phòng thí nghiệm cơ học vật liệu.
Với nhiều trang thiết bị hiện đại, đáp ứng tốt nhu
cầu nghiên cứu và học tập của cán bộ giảng viên
và sinh viên.
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- Đồng thời, Khoa cũng ký kết nhiều hợp đồng tính
toán, thiết kế, giám định với các công ty xây dựng
trong nước.

Hoạt động ngoại khóa

Hợp tác

Hàng năm, Khoa luôn có từ 02 - 03 học bổng dành
cho SV giỏi, SV nghèo vượt khó. Mỗi năm đều cử
cán bộ hướng dẫn SV tham gia Cơ học toàn quốc,
đồng thời tổ chức các cuộc thi về Thiết kế kiến trúc
trên máy tính, SV sáng tạo, các hội thao cho SV hay
đi tham quan thực tế …

- Ký kết MOU với Trường Đại học Chonnam – Hàn
Quốc.

- Khoa Xây dựng thành lập năm 2011 theo Quyết định số 936/QĐ-ĐHNT của Hiệu trưởng Trường Đại
học Nha Trang. Khoa Xây dựng có 03 bộ môn: Kỹ thuật xây dựng, Cơ sở xây dựng và Cơ kỹ thuật.
- Hiện nay, Khoa Xây dựng giảng dạy trình độ Đại học, Cao đẳng, bằng 2, liên thông và nghiên cứu các
lĩnh vực xây dựng công trình dân dụng, cầu đường (thiết kế, thi công và quản lý xây dựng), cơ học và
vật liệu xây dựng.

- Hướng nghiên cứu chính: Vật liệu xây dựng, vật
liệu mới, quản lý dự án và xây dựng, phân tích xử lý
nền đất yếu, phân tích kết cấu chịu động đất, phân
tích độ tin cậy kết cấu, kiểm định chất lượng công
trình bằng phương pháp thí nghiệm không phá hủy,
công nghệ hàn ma sát, vật liệu sợi …

kxd@ntu.edu.vn

- Chương trình hợp tác đưa giảng viên học tập và
nghiên cứu tại Trường Đại học Pukyong – Hàn Quốc.
- Khoa Xây dựng có mối quan hệ hợp tác nghiên cứu
với nhiều trường đại học quốc tế khác như Đại học
Công nghệ Nagaoka - Nhật Bản, Đại học Kỹ thuật
Liberec - Séc, các Trường Đại học Hàn Quốc như:
Đại học Kỹ thuật Kyung Hee, Đại học Chonnam, Đại
học Pukyong.

+84 (258) 247 1388
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Ngành
KỸ THUẬT XÂY DỰNG
- Ngành Kỹ thuật xây dựng (KTXD) là một ngành sản xuất tiên phong trong nền kinh tế, góp phần tạo
ra cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật cho toàn xã hội. Ngành KTXD đào tạo các kỹ sư xây dựng chuyên
về lĩnh vực tư vấn, thiết kế, tổ chức thi công, quản lý giám sát và nghiệm thu các công trình xây dựng
dân dụng và công trình công nghiệp phục vụ đời sống con người như: nhà ở, nhà hàng, khách sạn, nhà
xưởng, khu công nghiệp.
- CTĐT đáp ứng tốt các yêu cầu nhân sự ngành xây dựng trong khu vực Nam Trung Bộ - một khu vực có
tốc độ xây dựng phát triển rất mạnh trong một thập kỷ vừa qua.

www.tuyensinh.ntu.edu.vn

Chuyên ngành

KỸ THUẬT XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP
Là chuyên ngành có truyền thống đào tạo hơn 10 năm (từ 2007). Từ lúc thành lập đến nay, nhà trường
đã đào tạo trên 1000 kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp, đáp ứng như cầu nhân sự trên địa bàn
tỉnh và khu vực Nam Trung Bộ.
Mục tiêu đào tạo của chuyên ngành là đào tạo kỹ sư với kiến thức chuyên sâu về thiết kế, thi công các
công trình Dân dụng và Công nghiệp, bao gồm các công trình có yêu cầu kỹ thuật cao như nhà cao tầng,
nhà thi đấu, sân vận động, tháp truyền hình, bể chứa ...
Theo thống kê của Nhà trường, trên 90% sinh viên tốt nghiệp tại trường đều tìm được việc làm đúng
chuyên môn ngay khi ra trường.

Chuẩn đầu ra

Vị trí và cơ hội việc làm

- Cung cấp cho sinh viên kiến thức về công nghệ kỹ
thuật xây dựng công trình dân dụng và công trình
công nghiệp.

Vị trí việc làm của kỹ sư xây dựng rất đa dạng.

- Đào tạo sinh viên đạt được trình độ chuyên môn
để công tác trong lĩnh vực tư vấn thiết kế, thi công,
giám sát thi công, quản lý xây dựng và thẩm định
công trình.
- Có các kỹ năng mềm: khả năng tự học; giao tiếp
và truyền đạt thông tin; làm việc theo nhóm; sử
dụng ngoại ngữ phục vụ công việc.

- Công ty tư vấn.
- Công ty xây lắp.
- Các tổ chức quản lý hành chính, quản lý hoạt
động đầu tư xây dựng, các cơ quan quản lý liên
quan đến lĩnh vực xây dựng, các ban quản lý dự
án …
- Các cơ sở nghiên cứu và quản lý khoa học công
nghệ xây dựng.

Chính sách hỗ trợ sinh viên

Triển vọng nghề nghiệp

- Bên cạnh chính sách học bổng chung của Nhà
trường, Khoa Xây dựng thường xuyên trao các học
bổng khuyến học cho các sinh viên có thành tích
học tập tốt vào đầu năm học hoặc các dịp thành
lập Khoa.

- Nhu cần về nhân lực ngành xây dựng ngày càng
tăng cao do sự phát triển kinh tế và các chính sách
thúc đẩy của chính phủ. Sinh viên tốt nghiệp ra
trường đều tìm được việc làm nhanh chóng.

- Khoa có mối quan hệ hợp tác nghiên cứu với nhiều
trường đại học quốc tế. Do đó sinh viên sau khi tốt
nghiệp nếu có thành tích tốt trong học tập, NCKH
và đáp ứng được yêu cầu về ngoại ngữ đều có thể
dễ dàng tìm được các học bổng sau đại học tại
các trường liên kết.

- Mức lương, môi trường làm việc ngày càng được
cải thiện nâng cao do sự cạnh tranh của thị trường
lao động.

- Thường xuyên tổ chức sinh hoạt các câu lạc bộ
chuyên môn, các cuộc thi sáng tạo để tạo sân chơi
bổ ích cho sinh viên.
- Khoa có mối liên hệ tốt với các doanh nghiệp xây
dựng lớn trên địa bàn tỉnh để liên hệ chỗ thực tập
cho sinh viên.
- Khoa có nhiều chính sách giới thiệu việc làm cho
sinh viên sau khi tốt nghiệp.
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Chuyên ngành
KỸ THUẬT XÂY DỰNG
CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG
- Ngành giao thông vận tải (GTVT) là một ngành sản xuất vật chất đặc biệt, giúp tạo ra huyết mạch giao
thông thông suốt của đất nước. Đây là ngành cơ bản trong sự nghiệp phát triển công nghiệp hóa – hiện
đại hóa đất nước.
- Có 5 loại hình GTVT cơ bản gồm vận tải đường bộ, đường sắt, đường thủy, hàng không và bằng hệ
thống đường ống (ví dụ như vận chuyển nhiên liệu). Trong đó, công trình giao thông đường bộ có đóng
góp quan trọng nhất.

Chuẩn đầu ra

Vị trí và cơ hội việc làm

- Chuyên ngành KT XD CTGT giữ vai trò đào tạo ra
đội ngũ kỹ sư, nhà quản trị, chuyên gia giỏi phục
vụ các công tác nghiên cứu, tư vấn, thiết kế, giám
sát, quản lý dự án và thi công xây dựng các công
trình giao thông như cầu vượt sông/biển, cầu cạn,
đường bộ, nút giao thông, hầm đường bộ, hệ thống
thoát nước mưa, hạ tầng kỹ thuật khu đô thị, kết
cấu tường chắn đất,…

Vị trí việc làm của kỹ sư xây dựng rất đa dạng.

- Có các kỹ năng mềm: khả năng tự học; giao tiếp
và truyền đạt thông tin; làm việc theo nhóm; sử
dụng ngoại ngữ, tin học phục vụ công việc.

- Công ty thi công xây lắp.
- Các tổ chức quản lý hành chính, quản lý hoạt
động đầu tư xây dựng, các ban quản lý dự án …
- Các công ty về kiểm định chất lượng công trình
- Các cơ sở nghiên cứu và quản lý khoa học công
nghệ xây dựng.

Triển vọng nghề nghiệp

- Bên cạnh chính sách học bổng của Nhà Trường,
Khoa còn có các nguồn học bổng từ các mối quan
hệ hợp tác nghiên cứu với các trường Đại học, các
doanh nghiệp xây dựng.

- Đại học Nha Trang đào tạo chuyên ngành Kỹ thuật
Xây dựng Công trình giao thông nhằm mục đích
chính là phát triển nguồn nhân lực ngành GTVT cho
xã hội, đặc biệt là cho khu vực Nam Trung Bộ, khu
vực đang rất khan hiếm nhân lực về xây dựng công
trình giao thông.

+ Cuộc thi làm mô hình cầu giấy
+ Chính sách giới thiệu việc làm cho sinh viên khá
giỏi
+ Các chương trình đi thăm công trình thực tế.

Trường Đại học Nha Trang

- Công ty tư vấn giám sát

Chính sách hỗ trợ sinh viên

- Các hoạt động khác của ngành học như:
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- Công ty tư vấn thiết kế

- Mức lương, môi trường làm việc ngày càng được
cải thiện nâng cao do sự cạnh tranh của thị trường
lao động.

Sổ tay ngành nghề
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Nhóm ngành

CÔNG NGHỆ
THỦY SẢN
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Viện

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ
KHAI THÁC THỦY SẢN

Đội ngũ giảng viên

Cơ sở vật chất

Hiện nay, đội ngũ cán bộ giảng dạy của Viện có trình
độ chuyên môn cao, được đào tạo trong và ngoài
nước như: Nga, Australia, Na Uy, Iceland, Canada,
Hà Lan. Trong đó:

Viện Khoa học và Công nghệ Khai thác Thủy sản
được nhà Trường đầu tư xây dựng hệ thống phòng
thực hành, thực tập, mô phỏng hiện đại, gồm:

- Tiến sĩ: 6 giảng viên, chiếm 35%
- Thạc sĩ: 11 giảng viên, chiếm 65%. Trong đó, có 2
giảng viên đang học tiến sĩ tại Canada và 02 giảng
viên đang học tiến sĩ trong nước.

- 01 Phòng bảo tàng ngư cụ (lưu giữ hàng trăm mẫu
vật) phục vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học.
- 01 Phòng thực hành công nghệ chế tạo ngư cụ.
- 01 Phòng mô phỏng điều động tàu hiện đại bậc
nhất ở Việt Nam.
- 01 Phòng mô phỏng đánh cá duy nhất tại Việt Nam.
- 01 Phòng thực hành thủy nghiệp và máy điện hàng
hải.

- Tiền thân của Viện Khoa học & Công nghệ Khai thác Thủy sản là khoa Khai thác – Hàng hải, Trường
Đại học Thủy sản và nay là Trường Đại học Nha Trang.

- 01 Phòng thực hành hải đồ.

- Viện quản lý 3 Bộ môn như sau:
+ Bộ môn Công nghệ khai thác thủy sản

Nghiên cứu khoa học

Chính sách học bổng

+ Bộ môn Hàng hải

Từ năm 2010 đến nay, Viện Khoa học và Cộng nghệ
Khai thác Thủy sản đã và đang chủ trì thực hiện nhiều
đề tài nghiên cứu khoa học, dự án chuyển giao công
nghệ trong lĩnh vực Khai thác Hải sản, góp phần thúc
đẩy nghề cá nước ta nâng cao hiệu quả đánh bắt
và phát triển theo hướng bền vững, gồm:

- Hình thức và mức hỗ trợ:

+ Bộ môn Quản lý thủy sản
- Qua 60 năm hình thành và phát triển cùng với sự lớn mạnh của Nhà trường, đến nay Viện đã trở thành
tập thể vững mạnh trong hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong lĩnh
vực khai thác hải sản; bảo quản sản phẩm thủy sản trên tàu cá; bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản;
giám sát nghề cá trên phạm vi cả nước.

- Cấp Nhà nước: 01 đề tài

+ Mỗi năm hỗ trợ từ 60 – 80 triệu đồng học bổng
khuyến khích học tập cho sinh viên thuộc Viện có kết
quả học tốt, gia đình khó khăn
+ Hỗ trợ sinh viên trong quá trình thực tập, làm đồ án/
chuyên đề tốt nghiệp tại các doanh nghiệp.

- Cấp Bộ: 07 đề tài và dự án
- Cấp Tỉnh: 20 đề tài và dự án

- Bậc Tiến sĩ: Ngành Khai thác thủy sản
- Bậc Thạc sĩ:
+ Ngành Khai thác thủy sản
+ Ngành Quản lý thủy sản
- Bậc Đại học:
+ Ngành Khai thác thủy sản
+ Ngành Quản lý thủy sản.

+ Hỗ trợ từ 50 – 100% học phí cho sinh viên ngành Khai
thác thủy sản

Trong những năm tới, Viện tập trung vào các hướng
nghiên cứu sau:
- Giải pháp nâng cao hiệu quả các nghề khai thác
hải sản
- Giải pháp bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản

+ Hỗ trợ sinh viên tham gia các đề tài nghiên cứu
khoa học, chuyển giao công nghệ do Viện chủ trì
thực hiện.
+ Hỗ trợ các khóa đào tạo kỹ năng mềm, kỹ năng
nghề nghiệp, kỹ năng ngoại ngữ thông qua hoạt
động các câu lạc bộ, v.v.

- Ứng dụng tiến bộ khoa học – kỹ thuật phục vụ các
lĩnh vực: quản lý hoạt động khai thác, truy xuất nguồn
gốc thủy sản, giám sát tàu cá, bảo quản sản phẩm
trên tàu cá, an toàn cho người và tàu cá, v.v.

Hợp tác
Viện Khoa học và Công nghệ Khai thác Thủy sản đã
và đang hợp tác với nhiều Trường/Viện đào tạo và
nghiên cứu khoa học về lĩnh vực Khai thác Hải sản
nhằm trao đổi học thuật và đào tạo nguồn nhân
lực như: Đại học Tromso (Nauy), Đại học Cao hùng
(Đài Loan), Trung tâm phát triển nghề cá Đông Nam
Á (SEAFDEC), Đại học Memorial (Canada), Đại học
Kagoshima (Nhật Bản), Viện nghiên cứu biển và thủy
sản (Canada), Đại học Wageningen (Hà Lan), v.v
Bên cạnh đó, Viện đã kết nối với nhiều cơ quan, đơn
vị và doanh nghiệp trong nước như: Bộ Khoa học và
Công nghệ, Bộ NN&PTNT, Bộ Lao Động và TBXH, Tổng
Cục thủy sản, Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Khoa học
– Công nghệ các địa phương ven biển, Viện nghiên
cứu hải sản, Viện Hải dương học và nhiều doanh
nghiệp hoạt động trong lĩnh vực khai thác, chế biến
và cung cấp dịch vụ cho nghề cá.

viencnkt@ntu.edu.vn
50

Trường Đại học Nha Trang

Đặc biệt là Viện đã ký thỏa thuận hợp tác với nhiều
doanh nghiệp hỗ trợ học phí toàn phần, hỗ trợ thực
tập và tiếp nhận sinh viên vào làm việc sau khi tốt
nghiệp như:
+ Công ty TNHH điện tử viễn thông Hải Đăng
+ Công ty CP thiết bị hàng hải – Mecom
+ Công ty TNHH TM&DV Sản Việt
+ Công ty CP đầu tư và phát triển Ánh Sáng
+ Công ty CP Siam brothers Việt Nam
+ Công ty TNHH TMDV Đại Thống
+ Công ty TNHH sản xuất ngư cụ Ching Fa
+ Công ty TNHH ngư cụ Cầu Thành

+84 (258) 247 1393

Sổ tay ngành nghề
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Ngành
KHAI THÁC THỦY SẢN
Ngành Khai thác thủy sản được Trường Đại học Nha Trang tổ chức đào tạo từ năm 1959 đến nay và là
nơi duy nhất đào tạo ngành này. Thành quả và cũng là minh chứng cho bề dày lịch sử phát triển chính
là Chương trình đào tạo và Cơ sở đào tạo đã 2 lần được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận đạt chuẩn
kiểm định chất lượng giáo dục đại học.
Sinh viên học ngành Khai thác thủy sản được hướng dẫn và tạo điều kiện tốt nhất để phát huy năng
lực của bản thân, được trang bị về lý thuyết, đặc biệt là những kiến thức thực tế thông qua các đợt thực
hành/thực tập tại các phòng thực hành, phòng mô phỏng, cơ sở sản xuất và các ban ngành liên quan
như Chi cục Thủy sản, Sở Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn, Viện Nghiên cứu Hải sản, cảng, các
doanh nghiệp vận tải biển, doanh nghiệp khai thác và chế biến thủy sản, sản xuất và kinh doanh ngư
cụ, điện tử hàng hải, v.v

www.tuyensinh.ntu.edu.vn

Chuẩn đầu ra
Kiến thức

Kỹ năng

- Hiểu và vận dụng hệ thống lý luận chính trị, nền
tảng kiến thức khoa học tự nhiên, khoa học xã hội
và tin học để giải quyết các vấn đề trong cuộc
sống và các vấn đề trong lĩnh vực khai thác thủy
sản;

- Có tư duy sáng tạo và phản biện; biết giao tiếp
bằng văn bản, giao tiếp điện tử và đa truyền
thông, biết cách thuyết trình trước cộng đồng; biết
tổ chức tư vấn độc lập và làm việc nhóm trong
đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn
nghiệp vụ; có khả năng nghiên cứu cải tiển, chế
tạo ngư cụ và chuyển giao công nghệ, vận hành
thiết bị phục vụ lĩnh vực khai thác - hàng hải;

- Hiểu biết về môi trường biển, nguồn lợi thủy sản
và sự biến động nguồn lợi, ngư trường – nguồn lợi
thủy sản các vùng biển của Việt Nam; vận dụng
dự báo đàn cá khai thác;
- Nắm vững kỹ thuật hàng hải, pháp luật hàng hải
và các vấn đề có liên quan đến thực thi pháp luật
trên biển, đảm bảo an toàn trên biển;
- Hiểu và có khả năng vận dụng các kiến thức
chuyên môn sau:
+ Tàu cá và trang thiết bị phục vụ quá trình đánh
bắt, hàng hải;
+ Vật liệu nghề cá, tính toán thiết kế và chế tạo
ngư cụ; các nghề khai thác thủy sản; bảo quản
sản phẩm khai thác; tổ chức sản xuất nghề khai
thác thủy sản; phát triển bền vững nghề cá và bảo
vệ nguồn lợi thủy sản.
+ Quản lý nghề khai thác thủy sản, thanh tra thủy
sản và tư vấn dịch vụ nghề cá.

- Có trình độ ngoại ngữ (ngôn ngữ Anh) đạt chuẩn
đầu ra (bậc 3 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6
bậc của Việt Nam).
- Có kỹ năng đạt chuẩn sử dụng công nghệ thông
tin cơ bản; ứng dụng các phần mềm công nghệ
thông tin vào nghiên cứu đánh giá nguồn lợi thủy
sản, dự báo ngư trường và trữ lượng đàn cá khai
thác, thiết kế ngư cụ;
- Hiểu biết các vấn đề đương đại liên quan đến lĩnh
vực chuyên môn: Phát triển bền vững nghề khai
thác cá, thích ứng với biến đổi khí hậu trong khai
thác thủy sản; tham gia xây dựng các tiêu chuẩn
ngành trong lĩnh vực khai thác thủy sản, vật liệu
nghề cá, xây dựng kế hoạch quản lý hoạt động
khai thác thủy sản, theo dõi – kiểm tra – giám sát
tàu cá (MSC); thực thi công việc của một sĩ quan
tàu cá, thuyền trưởng tàu kiểm ngư, chuyên gia
khai thác cá, thanh tra thủy sản.

Triển vọng nghề nghiệp

Chính sách học bổng

Với chiều dài bờ biển khoảng 3.260 km, 28 tỉnh
thành có biển và gần 130.000 tàu cá, Việt Nam
đang lựa chọn phát triển kinh tế biển là mũi nhọn
quan trọng, trong đó có kinh tế thủy sản. Do đó,
nhu cầu sử dụng kỹ sư Khai thác thủy sản rất lớn
phục vụ công tác quản lý nghề cá tại các cơ quan
quản lý, cơ sở đào tạo, nghiên cứu và chuyển giao
công nghệ. Bên cạnh đó, còn cung cấp nguồn
nhân lực cho các doanh nghiệp sản xuất, kinh
doanh trong lĩnh vực thủy sản.

Sinh viên học ngành Khai thác thủy sản có nhiều
chế độ khuyến khích như sau:
- Hỗ trợ từ 50 – 100% học phí
- Miễn phí chỗ ở trong ký túc xá
- Học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên có
kết quả học tốt, gia đình khó khăn
- Hỗ trợ sinh viên trong quá trình thực tập, làm đồ
án/ chuyên đề tốt nghiệp tại các doanh nghiệp.
- Hỗ trợ sinh viên tham gia các đề tài nghiên cứu
khoa học, chuyển giao công nghệ do Viện chủ trì
thực hiện.

Vị trí và cơ hội việc làm
Kỹ sư ngành Khai thác thủy sản có khả năng đảm
nhận vị trí việc làm tại các cơ quan, đơn vị sau:
- Cơ quan quản lý nghề cá Trung ương và địa
phương;
- Cơ sở nghiên cứu nghề cá;
- Doanh nghiệp khai thác thủy sản, vật liệu nghề
cá, thiết bị hàng hải;
- Tàu biển, tàu kiểm ngư, tàu cá;
- Cơ quan khuyến nông – khuyến ngư;
- Cơ sở đào tạo nghề cá;
- Cơ sở dịch vụ hậu cần nghề cá, cảng cá;
- Các Tổ chức, Hiệp hội trong nước và quốc tế về
khai thác bền vững nguồn lợi thủy sản.
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Ngành
QUẢN LÝ THỦY SẢN
Trước nhu cầu cấp thiết trong công tác quản lý thủy sản ở các cơ quan Nhà nước, các doanh nghiệp hoạt
động thủy sản về tuyển dụng kỹ sư ngành Quản lý thủy sản nhằm mở rộng thị trường, nhà Trường bắt
đầu mở ngành và tuyển sinh vào năm 2013. Ngành Quản lý thủy sản duy nhất ở Việt Nam được Trường
Đại học Nha Trang tổ chức đào tạo.
Chương trình cung cấp các kiến thức, kỹ năng cơ bản và chuyên sâu về chuỗi sản xuất nghề cá trong các
lĩnh vực nuôi trồng và khai thác thủy sản; về thương mại và dịch vụ nghề cá; về quản lý và tư vấn chính
sách nghề cá. Đặc biệt, trong giai đoạn hiện nay Hội đồng Châu Âu đang có nhiều biện pháp thực hiện
chống đánh bắt bất hợp pháp, không báo cáo và không quản lý được thông qua các thẻ Vàng, thẻ Đỏ
thì việc đào tạo các kỹ sư ngành Quản lý thủy sản càng cấp thiết hơn.

Chuẩn đầu ra

Triển vọng nghề nghiệp

Kiến thức

Ngành Thủy sản nước ta đang phát triển nhanh trên
tất cả các lĩnh vực gồm: khai thác hải sản có gần
130 ngàn tàu cá; diện tích nuôi trồng thủy sản trên 1,2
triệu ha; hàng chục ngàn cơ sở sản xuất, kinh doanh
và xuất khẩu thủy sản (626 doanh nghiệp xuất khẩu
đạt quy mô công nghiệp) và 6 trung tâm nghề cá lớn
trong cả nước nên nhu cầu sử dụng kỹ sư quản lý thủy
sản có tiềm năng rất lớn. Hàng năm, có 50-60 sinh
viên tốt nghiệp nhưng không đáp ứng nhu cầu tuyển
dụng của các doanh nghiệp.

- Hiểu và vận dụng hệ thống lý luận chính trị, nền tảng
kiến thức khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và tin
học để giải quyết các vấn đề trong cuộc sống và
các vấn đề trong lĩnh vực thủy sản/nghề cá;
- Hiểu biết về môi trường biển, nguồn lợi thủy sản, ngư
trường – nguồn lợi thủy sản các vùng biển của Việt
Nam; tàu thuyền nghề cá, công nghệ khai thác, nuôi
trồng và chế biến thủy sản; bảo quản và tiêu thụ sản
phẩm thuỷ sản; chuỗi cung ứng các sản phẩm thủy
sản; thương mại và dịch vụ hậu cần nghề cá;
- Hiểu biết các vấn đề về nghề cá bền vững; dịch
bệnh thủy sản và vệ sinh an toàn thực phẩm thủy
sản; quản lý kinh tế nghề cá, qui hoạch và chính sách
nghề cá; bảo vệ môi trường và nguồn lợi thủy sản;

Vị trí và cơ hội việc làm

- Hiểu biết và có khả năng vận dụng các kiến thức
chuyên môn sau:

Kỹ sư ngành Quản lý thủy sản có khả năng đảm nhận
vị trí việc làm tại các cơ quan, đơn vị sau:

+ Thống kê nghề cá; kiểm tra, theo dõi – kiểm tra giám sát nghề cá; tham gia tư vấn/xây dựng các
chính sách trong lĩnh vực quản lý nghề cá;

- Bộ NN&PTNT, Tổng cục thủy sản, Cục kiểm ngư, Vụ
khai thác thủy sản, Vụ nuôi trồng thủy sản, Vụ bảo
tồn và phát triển nguồn lợi thủy sản, Sở NN&PTNT các
tỉnh, Chi cục Thủy sản, Chi cục kiểm ngư, Chi cục biển
và hải đảo, Phòng kinh tế, Phòng NN&PTNT huyện thị,
UBND các phường, xã ven biển;

+ Quản lý khai thác, tàu thuyền, dịch vụ hậu cần, môi
trường và sản phẩm thủy sản, nguồn lợi thủy sản;
+ Quản lý và thực thi chính sách và pháp luật về thủy
sản trong nước và quốc tế; khuyến ngư và tư vấn
dịch vụ nghề cá;
Kỹ năng
- Có tư duy sáng tạo và phản biện; biết giao tiếp
bằng văn bản, giao tiếp điện tử và đa truyền thông,
biết cách thuyết trình trước cộng đồng; biết tổ chức
tư vấn độc lập và làm việc nhóm trong đào tạo, bồi
dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ; có
khả năng nghiên cứu, quản lý và giám sát nghề cá
theo hướng bền vững;

- Cơ sở đào tạo, nghiên cứu và quy hoạch nghề cá;
- Cơ quan khuyến nông – khuyến ngư;
- Cảng cá, cơ sở và dịch vụ hậu cần nghề cá;
- Tổ chức bảo tồn biển, bảo tồn thiên nhiên;
- Tổ chức, Hiệp hội trong nước và quốc tế về quản lý
thủy sản, tài nguyên môi trường biển.
- Các doanh nghiệp: Công ty CP chế biến thủy sản
Long Phú, Hải Vương Group, Công Ty TNHH Hải Nam,
Công ty TNHH thực phẩm Mãi Tín, Công ty TNHH Hải
sản Bền Vững, Công ty TNHH Thông Thuận, v.v.

- Có trình độ ngoại ngữ (ngôn ngữ Anh) đạt chuẩn
đầu ra (bậc 3 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc
của Việt Nam).
- Có kỹ năng đạt chuẩn sử dụng công nghệ thông tin
cơ bản; ứng dụng các phần mềm công nghệ thông
tin vào nghiên cứu đánh giá nguồn lợi, dự báo ngư
trường, quản lý thủy sản (giám sát nghề cá, thống kê
nghề cá, quản lý tàu cá...);
- Hiểu biết và vận dụng giải quyết một số vấn đề
đương đại liên quan đến lĩnh vực chuyên môn: Quản
lý nghề cá trong phát triển bền vững, thích ứng với
biến đổi khí hậu; tư vấn, tham gia xây dựng các tiêu
chuẩn ngành trong lĩnh vực quản lý nghề cá, xây
dựng kế hoạch quản lý các hoạt động thủy sản, theo
dõi – kiểm tra – giám sát tàu cá (MSC); thực thi công
việc của thanh tra thủy sản; tham gia xây dựng, ứng
dụng các mô hình quản lý nghề cá phù hợp trong
phạm vi quản lý; quản lý chất lượng sản phẩm thủy
sản.
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Chính sách học bổng
Sinh viên học ngành Quản lý thủy sản có nhiều chế
độ khuyến khích như sau:
- Học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên có kết
quả học tốt, gia đình khó khăn.
- Hỗ trợ sinh viên trong quá trình thực tập, làm đồ án/
chuyên đề tốt nghiệp tại các doanh nghiệp.
- Hỗ trợ sinh viên tham gia các đề tài nghiên cứu
khoa học, chuyển giao công nghệ do Viện chủ trì
thực hiện.
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Đội ngũ giảng viên

Hợp tác quốc tế

Khoa có 56 GV, trong đó có:

- Khoa CNTP có quan hệ hợp tác với hơn 20 đơn
vị trường, viện, cơ quan quản lý về thực phẩm và
thủy sản ở 14 nước khác nhau gồm: USA, Canada,
Iceland, Norway, Denmark, Belgium, France, Russia,
Japan, Korea, China, Taiwan, Các nước ASEAN,
Australia.

- 5 PGS (chiếm tỷ lệ 9%)
- 21 Tiến sĩ (chiếm tỷ lệ 37,5%)
- 36 Thạc sĩ và NCS (chiếm tỷ lệ 62,5%)
Nhiều GV tốt nghiệp từ các nước Nhật, Pháp,
Iceland, Nauy, Úc, Nga...

Khoa Công nghệ Thực phẩm (trước đây là Khoa Chế biến) được hình thành và phát triển từ tổ giáo viên
Chế biến (1959), luôn là một trong những khoa truyền thống mũi nhọn mạnh nhất của Trường ĐHNT từ
những ngày đầu thành lập.

- Khoa có quan hệ tốt với nhiều doanh nghiệp chế
biến thủy sản và thực phẩm trong cả nước như: Tập
đoàn Minh Phú, Tập đoàn Hải Vương, Công ty CP
Nha Trang Seafoods F17, Công ty CP Thực phẩm
Hồng Phú, Công ty bia Việt Đức, Công ty bia Miền
Trung, Công ty Tân Quang Minh, Công ty CP Chế
biến Hàng Xuất khẩu Cầu Tre, Công ty Yến Sào
Khánh Hòa… Các công ty thường xuyên tiếp nhận
sinh viên đến thực tập và tuyển dụng sinh viên sau
khi ra trường.

Cơ sở vật chất

Nghiên cứu khoa học

- Phòng thí nghiệm hóa học

Khoa đã và đang thực hiện 23 đề tài/dự án cấp
Nhà nước, 17 đề tài cấp Bộ, 7 đề tài cấp Tỉnh, 20 đề
tài cấp cơ sở (GĐ 2000-2018).

- Phòng thí nghiệm hóa sinh
- Phòng thí nghiệm vi sinh

Các hướng nghiên cứu chính:

- Phòng cảm quan
- Phòng thí nghiệm phân tích thực phẩm
- Phòng thí nghiệm sắc ký
- Phòng thí nghiệm thiết bị nhiệt
- Phòng thí nghiệm kỹ thuật lạnh
- Phòng thí nghiệm công nghệ chế biến
- Phòng thí nghiệm công nghệ thực phẩm
- Phòng sản xuất thử nghiệm

- Nghiên cứu cơ bản:
+ Vật liệu sinh học biển và ứng dụng trong thủy
sản, thực phẩm, y dược, ...
+ Thu nhận và ứng dụng các chất có hoạt tính
sinh học từ thực vật, rong tảo biển, … và ứng dụng
trong công nghiệp thực phẩm, mỹ phẩm và y dược.
- Nghiên cứu mũi nhọn:
+ Chuỗi cung ứng thực phẩm và an toàn vệ sinh
thực phẩm
+ Ứng dụng bức xạ và công nghệ nano trong
công nghệ thực phẩm

Chính sách hỗ trợ sinh viên

- Bậc Tiến sĩ:
+ Công nghệ chế biến thủy sản
+ Công nghệ sau thu hoạch
- Bậc Thạc sĩ:
+ Công nghệ chế biến thủy sản
+ Công nghệ thực phẩm
+ Công nghệ sau thu hoạch
+ Công nghệ thực phẩm (Tiếng Anh)

- Bậc Đại học:
+ Công nghệ chế biến thủy sản
+ Công nghệ thực phẩm
+ Công nghệ sau thu hoạch
+ Công nghệ kỹ thuật hóa học
+ Chuyên ngành Đảm bảo chất lượng và
an toàn thực phẩm
- Bậc Cao đẳng:
+ Công nghệ thực phẩm

- Hàng năm Khoa trao từ 50-100 suất học bổng
khuyến học trị giá 100 triệu đồng từ quỹ khuyến học
của Khoa, với sự tài trợ của doanh nghiệp và cựu
sinh viên.
- Sinh viên tốt nghiệp các ngành của Khoa CNTP có
cơ hội tiếp tục học sau đại học lên trình độ thạc sĩ
và tiến sĩ tại Trường hoặc được giới thiệu, hỗ trợ xin
học bổng đi du học tại các nước khác như Nhật,
Đài Loan, Hàn Quốc, Anh, Úc...

Trường Đại học Nha Trang

- Nghiên cứu liên ngành:
+ Vật liệu sinh học biển và ứng dụng trong thủy
sản, thực phẩm, y dược, ...
+ Thu nhận và ứng dụng các chất có hoạt tính
sinh học từ thực vật, rong tảo biển, … và ứng dụng
trong công nghiệp thực phẩm, mỹ phẩm và y dược
+ Chuỗi cung ứng thực phẩm và an toàn vệ sinh
thực phẩm.

- Câu lạc bộ tiếng Anh và các câu lạc bộ chuyên
ngành của Khoa giúp sinh viên rèn luyện kỹ năng
ngoại ngữ, bổ sung và vận dụng kiến thức chuyên
môn vào giải quyết các vấn đề thực tiễn.

khoacntp@ntu.edu.vn
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+ Ứng dụng kỹ thuật hiện đại trong chế biến và
bảo quản thực phẩm.

+84 (258) 247 1366
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Ngành
CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN THỦY SẢN
Trong 60 năm đào tạo, ngành Công nghệ chế biến thủy sản luôn là một địa chỉ uy tín, đáng tin cậy về
chất lượng đào tạo và góp phần to lớn trong phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành thủy
sản.

Chuẩn đầu ra
Kiến thức

Kỹ năng

Hiểu, nắm vững và vận dụng được các kiến thức
cơ sở ngành/chuyên môn về:

- Thực hiện được nhiệm vụ cung ứng nguyên vật
liệu đầu vào, quá trình sản xuất và quản lý cho
nhà máy/cơ sở chế biến thủy sản;

- Xử lý và bảo quản sau thu hoạch nguyên liệu chế
biến thủy sản;

- Phát triển sản phẩm mới từ nguyên liệu thủy sản;

- Công nghệ sản xuất sản phẩm (nội địa và xuất
khẩu) từ nguyên liệu thủy sản trong các lĩnh vực:
thực phẩm, nông nghiệp, công nghiệp, y dược và
mỹ phẩm;

- Thực hiện được nhiệm vụ lưu trữ, vận chuyển
nguyên liệu và sản phẩm thủy sản; đề xuất và thực
hiện các giải pháp hạn chế tổn thất thủy sản sau
thu hoạch;

- Nghiên cứu và phát triển sản phẩm từ nguyên
liệu thủy sản;

- Tư vấn cho doanh nghiệp khai thác, nuôi trồng,
dịch vụ thủy sản về các vấn đề liên quan đến bảo
quản thủy sản, vệ sinh, an toàn thực phẩm;

- Sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên và kiểm soát/
giảm thiểu ô nhiễm trong chế biến thủy sản;
- Phân tích, đánh giá và đảm bảo chất lượng, vệ
sinh và an toàn, thực phẩm thủy sản;
- Bố trí dây chuyền công nghệ, tổ chức, quản lý
- điều hành sản xuất tại cơ sở chế biến thủy sản;
- An toàn lao động và vệ sinh lao động tại cơ sở
chế biến thủy sản.

- Phân tích, đánh giá, kiểm soát, quản lý chất
lượng và an toàn thực phẩm trong chuỗi cung ứng
thủy sản;
- Tham gia nghiên cứu khoa học, quá trình đào
tạo nhân lực cho ngành Công nghệ chế biến thủy
sản.

Chính sách hỗ trợ sinh viên

Vị trí và cơ hội việc làm

- SV được hưởng quyền lợi học bổng theo quy chế;

- Kỹ sư tốt nghiệp của ngành có thể đảm nhiệm vai
trò của một cán bộ kỹ thuật/điều hành sản xuất/
quản lý chất lượng; một kỹ thuật viên/nghiên cứu
viên hoặc một giảng viên/tư vấn viên liên quan
đến lĩnh vực chế biến thực phẩm thủy sản.

- Nhận học bổng khuyến học của Doanh nghiệp/
cựu sinh viên;
- Khi tốt nghiệp có thể xin học bổng nước ngoài
(Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Thái Lan,…) để
học sau đại học.
- Sinh viên được miễn giảm học phí, miễn chỗ ở tại
KTX của trường;
- Sinh viên có thể học song song thêm một chuyên
ngành khác;
- 100% Kỹ sư CNCBTS ra trường được giới thiệu việc
làm.

- Nhu cầu về việc làm luôn cao gấp nhiều lần tổng
số kỹ sư tốt nghiệp ra trường.
Kỹ sư tốt nghiệp của ngành có thể làm việc tại:
- Doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh và dịch vụ
liên quan đến thực phẩm thủy sản;
- Cơ quan/tổ chức phân tích, kiểm định chất lượng
vệ sinh và an toàn thực phẩm thủy sản;
- Cơ quan/tổ chức quản lý nhà nước về thực phẩm
thủy sản;
- Viện/cơ sở nghiên cứu, đào tạo thực phẩm thủy
sản;
- Cơ quan/tổ chức tư vấn ngành thực phẩm thủy
sản;
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Chuẩn đầu ra
Kiến thức:

Kỹ năng

Hiểu và vận dụng các kiến thức chuyên môn sau:

- Thực hiện được nhiệm vụ chuyên môn trong chế
biến thực phẩm như tổ chức, điều hành sản xuất;
kiểm tra, kiểm soát chất lượng và an toàn – vệ sinh
thực phẩm.

+ Công nghệ sản xuất thực phẩm lạnh và lạnh đông;
+ Công nghệ sản xuất đồ hộp thực phẩm;

Trải qua 18 năm liên tục phấn đấu trưởng thành, ngành Công nghệ thực phẩm là địa chỉ tin cậy cung
cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho khu vực miền trung tây nguyên và cả nước.
Hiện nay có hơn 1500 SV theo học từ bậc Cao đẳng đến Thạc sĩ

+ Công nghệ chế biến sản phẩm từ cây nhiệt đới;
+ Công nghệ bảo quản và chế biến rau, quả;
+ Công nghệ sản xuất rượu, bia và nước giải khát;
+ Công nghệ chế biến thịt, cá, trứng, sữa;
+ Công nghệ sản xuất đường mía, bánh, kẹo;
+ Công nghệ sản xuất dầu, mỡ thực phẩm;
+ Công nghệ bảo quản và chế biến ngũ cốc;
+ Công nghệ sản xuất thực phẩm truyền thống;

- Đảm nhiệm được nhiệm vụ chuyên môn về quản lý
và đảm bảo chất lượng, an toàn-vệ sinh thực phẩm
như tư vấn, phân tích, đánh giá, kiểm soát các chỉ
tiêu liên quan đến chất lượng, an toàn-vệ sinh thực
phẩm.
- Tham gia nghiên cứu và phát triển công nghệ sản
phẩm thực phẩm.
- Tham gia giảng dạy tại các cơ sở đào tạo về lĩnh
vực thực phẩm.

+ Công nghệ sản xuất các sản phẩm có giá trị gia
tăng, thực phẩm chức năng;
+ Ứng dụng tin học trong công nghệ thực phẩm;
+ Đảm bảo chất lượng và an toàn – vệ sinh thực
phẩm;
+ Nghiên cứu và phát triển sản phẩm;
+ Thiết kế dây chuyền công nghệ chế biến thực
phẩm;
+ Quản lý, tổ chức sản xuất và marketing trong chế
biến thực phẩm;
+ Sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên (nguyên liệu,
nước, năng lượng, …) và kiểm soát ô nhiễm trong
chế biến thực phẩm;
+ Kỹ thuật an toàn lao động trong xí nghiệp chế
biến thực phẩm.

Vị trí và cơ hội việc làm

Chính sách học bổng

Theo đánh giá, ngành Công nghệ thực phẩm liên
tục phát triển với những công ty mới, nhãn hàng mới
chuyên về lĩnh vực thực phẩm gia nhập thị trường.
Bên cạnh đó, Công nghệ thực phẩm còn là ngành
được xếp thứ hai trong ba nhóm ngành dẫn đầu về
nhu cầu nguồn nhân lực giai đoạn 2016 -2025. Chính
vì vậy, nhu cầu nhân lực cho ngành này trong tương
lai là rất lớn.

- Cơ sở đào tạo về chế biến thực phẩm.

- Doanh nghiệp chế biến và dịch vụ thực phẩm;

3. Trường Đại học Hải Dương Quốc gia Đài Loan.

- Cơ quan quản lý nhà nước về thực phẩm;

4. Trường Đại học Công nghệ Queensland, Australia.

- Cơ quan phân tích, kiểm định, quản lý chất lượng,
an toàn - vệ sinh thực phẩm;

5. Trường Đại học Nông nghiệp Trung Quốc.

- Cơ sở nghiên cứu thực phẩm;
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Khoa Công nghệ thực phẩm hiện đang có quan hệ
hợp tác với các trường đại học ở nhiều nước trên
thế giới, là cơ hội để sinh viên có thể nhận học bổng
sau đại học:
1. Trường Đại học Liên Hiệp Quốc, Iceland.
2. Trường Đại học New South Wales, Australia.

6. Trường Đại học LaVal - Canada.
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Ngành
CÔNG NGHỆ SAU THU HOẠCH
- Ngành Công nghệ sau thu hoạch thực hiện nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực cho khu vực Tây nguyên
và Duyên hải miền Trung nói riêng và cả nước nói chung.
- Sinh viên tốt nghiệp được công nhân là kỹ sư Công nghệ sau thu hoạch, có trình độ chuyên môn cao và
kỹ năng tay nghề thành thạo về bảo quản và chế biến nông sản và thủy sản.
- Hiện nay ngành Công nghệ sau thu hoạch ở Trường Đại học Nha Trang có 3 bậc đào tạo gồm Đại học,
Thạc sĩ và Tiến sĩ.
- Hầu hết sinh viên học ngành Công nghệ sau thu hoạch ra trường đều có công việc ổn định.
- Sinh viên ngành Công nghệ sau thu hoạch sẽ được học tập với đội ngũ giảng viên chủ yếu là tiến sĩ và
thạc sĩ được đào tạo trong và ngoài nước như Pháp, Nhật, Úc, Iceland, Nga…, có nhiều kinh nghiệm
trong giảng dạy và nghiên cứu khoa học, nhiệt tình, tâm huyết với nghề nghiệp.

Chuẩn đầu ra

Vị trí và cơ hội việc làm

Kỹ sư ngành Công nghệ sau thu hoạch có kiến thức
chính yếu sau đây:

Sau khi tốt nghiệp, kỹ sư ngành Công nghệ sau thu
hoạch có thể làm việc ở các vị trí công việc sau
đây:

- Xử lý nông sản và tổn thất sau thu hoạch.
- Thu hoạch, xử lý, đóng gói và bảo quản nông sản,
thủy sản, thịt gia súc, gia cầm.
- Công nghệ sản xuất các sản phẩm từ nông sản,
thủy sản, gia súc và gia cầm.
- Quản lý chất lượng sản phẩm sau thu hoạch, đảm
bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn
gốc thực phẩm.
Kỹ sư ngành Công nghệ sau thu hoạch có các kỹ
năng nghề nghiệp chính sau đây:
- Thực hiện một số giải pháp nhằm hạn chế tổn thất
sau thu hoạch.
- Xử lý, đóng gói và bảo quản nông sản, thủy sản,
thịt gia súc, gia cầm.
- Sản xuất các sản phẩm từ nông sản, thủy sản, gia
súc và gia cầm.
- Kiểm tra, đánh giá chất lượng sản phẩm sau thu
hoạch.
- Quản lý chất lượng và đảm bảo vệ sinh an toàn
sản phẩm sau thu hoạch.

- Chuyên viên ở các cơ quan quản lý nhà nước như
Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn; Sở khoa
học và công nghệ các tỉnh.
- Nghiên cứu viên ở các cơ quan nghiên cứu khoa
học có liên quan đến việc bảo quản và chế biến
nông sản, thủy sản như Viện công nghệ sau thu
hoạch; Viện nghiên cứu lương thực, thực phẩm.
- Kiểm nghiệm viên tại các cơ quan phân tích, giám
định chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm.
- Cán bộ kiểm soát chất lượng, quản đốc tại các
công ty, doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu nông
sản, thủy sản, lương thực, thực phẩm.
- Cán bộ quản lý tại các nông trại hoặc cơ sở thu
mua, bảo quản và chế biến nông sản thực phẩm
và thủy sản.
- Nhân viên hoặc cán bộ quản lý ở các cơ sở sản
xuất, kinh doanh và dịch vụ liên quan đến nông sản
thực phẩm và thủy sản.
- Giảng viên tại các Trường Đại học hoặc Cao đẳng
đào tạo ngành Công nghệ sau thu hoạch, Công
nghệ thực phẩm và Công nghệ chế biến thuỷ sản.

Chính sách học bổng
Trong thời gian học tập tại trường, sinh viên ngành
Công nghệ sau thu hoạch có cơ hội thực hành nghề
nghiệp tại các phòng thí nghiệm chuyên ngành
được trang bị các máy móc thiết bị hiện đại. Sinh
viên còn có cơ hội thực tập tại các trang trại nông
sản, các doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu nông
sản thực phẩm và thủy sản và cũng có cơ hội thực
hiện nghiên cứu khoa học.
- Sinh viên học tập tốt sẽ được học bổng của nhà
trường và học bổng từ các doanh nghiệp, cựu sinh
viên, các tổ chức trong và ngoài nước.
- Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có nhiều cơ hội học
tập Thạc sĩ ở nước ngoài hoặc trong nước.
Miễn phí 100% ký túc xá cho thí sinh trúng tuyển và
theo học ngành Công nghệ sau thu hoạch.
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Ngành
CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT HÓA HỌC
Ngành CNKT hóa học gắn kết và có vai trò quan trọng trong nhiều lĩnh vực sản xuất: nhiên liệu – năng
lượng, khai khoáng, vật liệu, công nghiệp hóa chất, thực phẩm, công nghiệp dệt – da, mỹ phẩm, dược
phẩm. Có thể nói ngành CNKT hóa học nói riêng và Hóa học nói chung có vai trò và vị trí hết sức quan
trọng đối với nền sản xuất và đời sống, thu hút và có nhu cầu đối với một lượng lớn lực lượng lao động.
Trên 80% sinh viên tốt nghiệp ngành CNKT hóa học tại ĐHNT có việc làm phù hợp với chuyên môn.

Chuẩn đầu ra

Triển vọng nghề nghiệp

Kiến thức

Hầu hết mọi ngành sản xuất đều cần đến sự tham
gia của công nghệ hóa học. Điều này có nghĩa
là bước chân vào ngành Công nghệ KT hóa học,
cơ hội làm việc sẽ rất phong phú. Việt Nam có môi
trường hết sức thuận lợi thu hút nhiều công ty, tập
đoàn sản xuất đến đầu tư, ngoài ra các cơ sở sản
xuất trong nước cũng không ngừng tăng trưởng.
Kỹ sư CNKT hóa học khi tốt nghiệp ra trường có rất
nhiều cơ hội việc làm.

Hiểu và vận dụng các kiến thức chuyên môn sau:
- Máy và thiết bị hóa học
- Nhà máy hóa chất
- Công nghệ vật liệu polyme và composite
- Công nghệ hóa vô cơ
- Công nghệ hóa học các hợp chất thiên nhiên,
Hóa dược và Hóa mỹ phẩm
- An toàn lao động và vệ sinh môi trường công
nghiệp.

- Tổ chức và điều hành sản xuất trong công nghệ
hóa học.

- Các nhà máy, cơ sở sản xuất về hóa công nghệ
(sản xuất vật liệu polyme – composite, xi măng, gốm
sứ, ceramic / sản xuất hương liệu, mỹ phẩm, chất
màu, chất tẩy rửa, sơn/ Xí nghiệp dược phẩm, thực
phẩm chức năng/ Cơ sở dệt nhuộm/Cơ sở xi mạ/..);

- Tư vấn cho cơ sở sản xuất hóa học về các vấn đề
liên quan đến công nghệ sản xuất và phát triển sản
phẩm hóa học.

- Các cơ quan quản lý khoa học - công nghệ của
nhà nước/cơ quan nghiên cứu và chuyển giao
công nghệ hóa học.

- Phân tích, đánh giá, kiểm soát chất lượng sản
phẩm và môi trường sản xuất tại các cơ sở hóa
công nghệ.

- Các Trung tâm phân tích (kiểm nghiệm chất lượng
thực phẩm, dược phẩm, môi trường, hóa chất,..)

Kỹ năng
- Xây dựng và cải tiến quy trình công nghệ hóa học.

- Phát triển và ứng dụng các loại vật liệu polyme composite, các sản phẩm công nghệ hóa vô cơ,
tách chiết và ứng dụng hoạt chất thiên nhiên trong
hóa dược, hóa mỹ phẩm.
- Giảng dạy tại cơ sở đào tạo về công nghệ kỹ thuật
hóa học.
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- Các trường ĐH, CĐ, THCN, các Viện nghiên cứu về
hóa học và công nghệ hóa học.
- Các doanh nghiệp tư vấn thiết kế/lắp đặt phòng
thí nghiệm, các nhà máy hóa học; doanh nghiệp
kinh doanh vật tư - trang - thiết bị hóa học và hóa
công nghệ...
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Chuyên ngành
ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG
VÀ AN TOÀN THỰC PHẨM
Chương trình đào tạo chuyên ngành Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm thuộc ngành Công nghệ
thực phẩm trang bị cho người học những kiến thức cơ bản và chuyên sâu để người kỹ sư sau khi tốt
nghiệp có năng lực và phẩm chất nghề nghiệp để có thể tiếp cận ngay được công việc tại các cơ sở sản
xuất thực phẩm hoặc các cơ sở có liên quan.
Sau khi tốt nghiệp chuyên ngành, sinh viên có thể học các trường đại học trên thế giới với ngành học
Food Science hoặc Food Technology.

Chuẩn đầu ra
Kiến thức

Kỹ năng

- Có kiến thức cơ bản về kiến thức toán học, khoa
học tự nhiên, công nghệ thông tin và khoa học xã
hội - nhân văn để ứng dụng trong công tác chuyên
môn và có khả năng học tập ở trình độ cao hơn.

- Tiến hành thí nghiệm và sử dụng các thiết bị phân
tích để xác định các chỉ tiêu chất lượng thực phẩm,
xử lý các số liệu phân tích.

- Có kiến thức cơ sở ngành để ứng dụng trong lĩnh
vực đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm,
công nghệ thực phẩm.

- Thiết kế thủ tục kiểm tra nguyên liệu, bán thành
phẩm, thành phẩm và các công đoạn trong một
quy trình sản xuất thực phẩm;

- Hiểu biết các vấn đề đương đại liên quan đến lĩnh
vực chuyên môn;
+ Nắm vững và vận dụng kiến thức chuyên môn
trong lĩnh vực đảm bảo chất lượng và an toàn thực
phẩm, công nghệ thực phẩm
Thành phần, tính chất, sự biến đổi của nguyên
liệu thực phẩm và thực phẩm
+ Công nghệ chế biến và bảo quản thực phẩm
+ Các vấn đề vệ sinh và an toàn thực phẩm
+ Các chương trình, hệ thống đảm bảo an toàn
thực phẩm
+ Các quy định, luật định trong lĩnh vực thực
phẩm
+ Các tiêu chí đánh giá chất lượng thực phẩm
+ Phương pháp nghiên cứu và phân tích thực
phẩm
+ Kiểm tra, đánh giá chất lượng các loại thực
phẩm
+ Xây dựng các chương trình đảm bảo vệ sinh
và an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất, chế
biến và tiêu thụ thực phẩm

- Thực hành điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm

- Kiểm soát chất lượng thực phẩm từ nguyên liệu
đến sản phẩm, đánh giá được các mối nguy, các
rủi ro trong sản xuất và đưa ra biện pháp phòng
ngừa, khắc phục.
- Xây dựng hệ thống đảm bảo chất lượng an toàn
thực phẩm theo chuỗi và sử dụng các công cụ
kiểm soát và cải tiến chất lượng thực phẩm
- Giải quyết, tư vấn cho cơ sở sản xuất kinh doanh
thực phẩm các vấn đề liên quan đến đảm bảo
chất lượng và an toàn thực phẩm
- Có khả năng liên kết các quan hệ trong đảm bảo
chất lượng và an toàn thực phẩm để có thể xây
dựng kế hoạch, lập dự án; tham gia điều hành và
quản lý công nghệ kỹ thuật cho các cơ sở sản xuất,
kinh doanh, đào tạo và nghiên cứu
- Giảng dạy và nghiên cứu tại cơ sở đào tạo, viện
nghiên cứu các chuyên ngành trong lĩnh vực công
nghệ thực phẩm
- Kiểm tra đánh giá, giám sát sự tuân thủ quy định
về quản lý chất lượng và an toàn thực phẩm

+ An toàn lao động trong sản xuất thực phẩm

Triển vọng nghề nghiệp

Vị trí và cơ hội việc làm

SV tốt nghiệp có thể tham gia công tác sản xuất,
nghiên cứu, cải tiến qui trình công nghệ, dây
chuyền công nghệ, kiểm tra, kiểm soát chất lượng
và an toàn thực phẩm. Sự đa dạng về triển vọng
nghề nhiệp chính là yếu tố để đảm bảo sinh viên tốt
nghiệp của chuyên ngành có nhiều cơ hội việc làm
và đáp ứng nhu cầu tương lai.

Kỹ sư tốt nghiệp chuyên ngành Đảm bảo chất lượng
và an toàn thực phẩm có thể làm việc ở các nơi
sau đây:
- Công ty/xí nghiệp/cơ sở chế biến, kinh doanh
nông sản, thuỷ sản và thực phẩm.
- Cơ quan phân tích, giám định và tư vấn chất lượng
nông sản, thuỷ sản và thực phẩm.
- Cơ quan/tổ chức quản lý về chất lượng và vệ sinh
an toàn thực phẩm
- Viện nghiên cứu và cơ sở đào tạo ngành công
nghệ sau thu hoạch, công nghệ thực phẩm và
công nghệ chế biến thuỷ sản.
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Đội ngũ giảng viên

Cơ sở vật chất

Tổng số GV: 34

Các sinh viên, học viên và nghiên cứu sinh tham
gia thực hành và nghiên cứu khoa học tại các PTN
Công nghệ sinh học, Vi sinh, và Sinh học phân tử trực
thuộc Trung tâm Thí nghiệm thực hành của trường.

- Số lượng GVCC/PGS: 02 (5,9%)
- Số lượng GV trình độ Tiến sĩ: 06 (17,6%)
- Số lượng GV trình độ ThS: 26 (76,5%)
- Tỷ lệ GV đang học NCS nước ngoài: 06 (17,6%)

Viện CNSH & MT được thành lập ngày 30/8/2006 theo quyết định 634/QĐ- ĐHNT của Hiệu trưởng
Trường Đại học Nha Trang. Chức năng và nhiệm vụ chính là đào tạo đại học và sau đại học, nghiên cứu
khoa học, hợp tác quốc tế, đào tạo ngắn hạn, triển khai dịch vụ và chuyển giao công nghệ thuộc ngành
Công nghệ sinh học và Kỹ thuật môi trường.

Bậc Tiến sĩ: Công nghệ sinh học (dự kiến
từ 2019)
Bậc Thạc sĩ: Công nghệ sinh học
Bậc Đại học:
+ Công nghệ sinh học
+ Kỹ thuật môi trường

Người học còn được tham gia học tập và thực
hành/thực tập tại Bảo tàng thủy sinh vật của trường,
các doanh nghiệp và đối tác của trường tại địa bàn
tỉnh Khánh Hòa và trong cả nước.

Hợp tác

Nghiên cứu khoa học

Trong những năm gần đây, Viện là một trong
những đơn vị dẫn đầu Trường Đại học Nha Trang
về công tác nghiên cứu khoa học và hợp tác
quốc tế.

Các hướng nghiên cứu chính

Viện hiện đang chủ trì và tham gia nhiều đề tài
các cấp (Nhà nước, đề tài cấp bộ, cấp tỉnh,
cấp trường), và các dự án quốc tế.
Các đề tài đang thực hiện từ các nguồn như quĩ
khoa học quốc gia (NAFOSTED), đề tài cấp nhà
nước và cấp bộ do Bộ Giáo dục và Đào tạo,
Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ NN&PTNN, Bộ
Công thương quản lý. Các dự án quốc tế được
tài trợ từ Cộng đồng châu Âu (EU), Hội đồng
Anh, Chương trình đối tác tăng cường (PEER)cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID), và
NORAD- chính phủ Na Uy... Các đề tài/dự án
kể trên đã và đang được thực hiện, góp phần
thiết thực cho việc nâng cao chất lượng đào tạo
đại học và sau đại học, năng lực nghiên cứu và
chuyển giao công nghệ của Viện đối với xã hội
và cộng đồng.
Bên cạnh đó, Viện cũng thực hiện các dự án
hợp tác với các trường và viện nghiên cứu trên
địa bàn tỉnh, ví dụ Phân viện Thú y miền Trung,
Viện Vắc xin và Sinh phẩm y tế, Viện Pasteur Nha
Trang, Viện Hải dương học Nha Trang,...
Các đề tài/dự án hỗ trợ kinh phí/học bổng cho
học viên cao học và nghiên cứu sinh thực hiện
luận văn tốt nghiệp và là nguồn kinh phí dự trữ
nền tảng cho các hướng nghiên cứu của các
sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh.

(i) Công nghệ vi sinh ứng dụng:
- Phát triển các sản phẩm thay thế kháng sinh từ vi
sinh vật (probiotic, bacteriocin, peptide có hoạt tính
sinh học từ hệ vi sinh đường ruột,…) nhằm ứng dụng
trong thủy sản, nông nghiệp, y dược và môi trường
- Ứng dụng vi sinh vật trong chế biến thực phẩm và
kiểm soát an toàn thực phẩm: sản xuất rượu vang,
đồ uống lên men,…
(ii) Đa dạng sinh học và sinh thái biển:
- Đa dạng sinh học các động vật biển và vi nấm
biển
- Di truyền sinh thái, tiến hóa, đa dạng sinh học và
biến đổi khí hậu
(iii) Công nghệ sinh học biển và thủy sản:
- Khai thác các chất có hoạt tính sinh học từ sinh
vật biển như các enzyme ngoại bào từ vi nấm biển,
beta carotene từ vi tảo biển,
- Thu nhận lipit từ vi tảo ứng dụng trong sản xuất
nhiên liệu sinh học
- Ứng dụng kỹ thuật sinh học phân tử trong chẩn
đoán bệnh thủy sản
- Khai thác phế liệu thủy sản để sản xuất các sản
phẩm giá trị gia tăng như chitosan, carotenoprotein,
(iv) Công nghệ sinh học nông nghiệp:
- Nuôi cấy mô tế bào thực vật, nhân giống cây
trồng, nuôi cấy nấm đông trùng hạ thảo,…
(v) Công nghệ kỹ thuật môi trường:
- Các kỹ thuật sinh học trong xử lý nước thải
- Nghiên cứu biến động các thông số môi trường
ven biển do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu.

vcnshmt@ntu.edu.vn
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Ngành
CÔNG NGHỆ SINH HỌC
Công nghệ sinh học là một ngành khoa học và công nghệ tiên tiến đi sâu vào các vật liệu sinh học mang
thông tin di truyền. Nó đã tạo ra một cuộc cách mạng không chỉ trong nông nghiệp, chăn nuôi và công
nghệ thực phẩm mà còn làm thay đổi cả phương thức sản xuất và tạo ra các sản phẩm mới trong các
ngành y dược, năng lượng, vật liệu mới với năng suất vượt trội. Vì vậy các nước công nghiệp phát triển
rất chú trọng tới việc nghiên cứu và ứng dụng các thành tựu của công nghệ sinh học vào thực tế sản xuất.

Chuẩn đầu ra
Kiến thức

Kỹ năng

- Phân lập, tuyển chọn, nuôi cấy, định danh, kiểm
nghiệm, cải tạo giống và sản xuất các chếphẩm
có hoạt tính sinh học từ vi sinh vật phục vụ nghiên
cứu và ứng dụng trong công nghệ, thực phẩm, nuôi
trồng thuỷ sản và bảo vệ môi truờng;

- Thiết kế và phân tích thí nghiệm trong Công nghệ
sinh học;

- Xét nghiệm bệnh ở người, chẩn đoán bệnh ở động
vật và nghiên cứu đa dạng sinh học bằng các kỹ
thuật sinh học phân tử;
- Nuôi cấy mô và tế bào thực vật nhằm nhân giống
một số nhóm thực vật phục vụ nông nghiệp (hoa,
cây cảnh và rong tảo biển có giá trị kinh tế); sản
xuất các chế phẩm có hoạt tính sinh học từ thực
vật; sản xuất nấm và rau an toàn;
- Nuôi cấy mô và tế bào động vật nhằm tạo ra các
dòng tế bào, sản xuất kháng thể và vaccin phục vụ
nghiên cứu và ứng dụng trong y dược và thuỷ sản;
-Thiết lập, tổ chức và quản trị hệ thống sản xuất các
chế phẩm CNSH.

- Thành thạo các thao tác kỹ thuật: phân tích định
tính, định luợng hóa sinh-vi sinh; xét nghiệm, chẩn
đoán bệnh ở động vật thuỷ sản; nghiên cứu đa
dạng sinh học bằng kỹ thuật sinh học phân tử và
nhân giống thực vật bằng công nghệ nuôi cấy mô
tế bào;
- Tính toán, thiết kế một quá trình, một quy trình sản
xuất thuộc lĩnh vực Công nghệ sinh học trong điều
kiện thực tế ở Việt Nam;
- Năng lực nhận diện, diễn đạt và giải quyết các
vấn đề kỹ thuật thông dụng trong các cơ sở sản
xuất có liên quan đến Công nghệ sinh học;
- Năng lực hoạt động trong các nhóm liên ngành
thông qua các hoạt động thực nghiệm, thiết kế,
thực hiện các dự án khoa học và kỹ thuật;
- Năng lực quản lý phòng thí nghiệm Công nghệ sinh
học;
- Năng lực xúc tiến thương mại các sản phẩm công
nghệ sinh học.

Triển vọng nghề nghiệp

Vị trí và cơ hội việc làm

Công nghệ sinh học là một ngành khoa học và
công nghệ tiên tiến đi sâu vào các vật liệu sinh học
mang thông tin di truyền. Nó đã tạo ra một cuộc
cách mạng không chỉ trong nông nghiệp, chăn
nuôi và công nghệ thực phẩm mà còn làm thay đổi
cả phương thức sản xuất và tạo ra các sản phẩm
mới trong các ngành y dược, năng lượng, vật liệu
mới với năng suất vượt trội. Vì vậy các nước công
nghiệp phát triển rất chú trọng tới việc nghiên cứu
và ứng dụng các thành tựu của công nghệ sinh học
vào thực tế sản xuất.

- Cơ quan quản lý nhà nước về Công nghệ sinh học,
cơ quan kiểm định thực phẩm, thú y, thủy sản và
môi trường;

- Nhu cầu của xã hội nói chung: cho tới 2020 cả
nước sẽ cần khoảng 25.000 vị trí việc làm liên quan
tới công nghệ sinh học. Cùng với công nghệ thông
tin, công nghệ vật liệu và tự động hóa, CNSH là 1
trong 4 ngành phát triển mũi nhọn của toàn cầu
trong tương lai.

- Cơ sở đào tạo và nghiên cứu về công nghệ sinh
học thực phẩm, thủy sản và môi trường: Các Trường
Đại học, cao đẳng, các viện nghiên cứu sinh học,
công nghệ sinh học, nông nghiệp và môi trường;
- Cơ sở sản xuất chế phẩm sinh học, thực phẩm, sinh
phẩm y tế và dược phẩm;
- Cơ sở dịch vụ về Công nghệ sinh học: Công ty
hóa chất và thiết bị Công nghệ sinh học; trung tâm
sản xuất giống cây trồng, vật nuôi; các cơ sở xét
nghiệm và chẩn đoán y khoa,...

- Nhu cầu trong khu vực nói riêng: Với lợi thế về
đường bờ biển dài, thủy hải sản phong phú cũng
như hoạt động của rất nhiều công ty, viện nghiên
cứu, sở ban ngành có liên quan đến CNSH trong khu
vực, 2 hướng mũi nhọn của CNSH trường ĐHNT là
thủy sản-thực phẩm và y dược-thú y.
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Ngành
KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG
Chương trình Kỹ thuật môi trường nhằm đào tạo kỹ sư chuyên ngành Kỹ thuật môi trường có đủ kiến
thức, kỹ năng và đạo đức nghề nghiệp để có thể làm việc hiệu quả trong các lĩnh vực chuyên môn có liên
quan đến kỹ thuật môi trường nhằm đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của khu vực Nam
Trung Bộ và cả nước.

Triển vọng nghề nghiệp
Kỹ thuật môi trường là một chuyên ngành khá mới mẻ ở khu vực Nam
Trung Bộ và Tây Nguyên. Học chuyên ngành này phải nắm vững các kiến
thức khoa học và kỹ thuật bao gồm: công nghệ xử lý nước thải, xử lý khí
thải, xử lý chất thải rắn thông qua các biện pháp sinh - lý - hoá học. Do
đó, cơ hội xin việc khi ra trường sẽ rất rộng mở với nhiều lựa chọn.
+ Công nghệ xử lý nước thải, có những lựa chọn sau: các công ty cấp
nước, các nhà máy xử lý nước, các công trình xử lý nước thải cho các
nhà máy và khu công nghiệp...
+ Xử lý chất thải rắn thì bạn sẽ làm việc với các công trình quản lý chất
thải rắn sinh hoạt, chất thải nhà máy hay các khu đô thị.
+ Công nghệ xử lý khí thải thì có thể đo đạc chất lượng không khí,
đánh giá tác động của môi trường và xử lý không khí ô nhiễm...
- Kỹ sư ngành KTMT có thể công tác tại tất cả các nhà máy có hệ thống
xử lý MT, do đó phổ công việc rất rộng. Cùng với việc tăng cường pháp
lệnh của ngành MT, các công ty bắt buộc phải có hệ thống xử lý MT hiệu
quả. Do đó, trong nhiều thập niên đến, nhu cầu nhân lực sẽ gia tăng.
- Ngành KT môi trường tại ĐH Nha Trang có đặc thù nghiên cứu các giải
pháp sinh học, đi sâu vào môi trường biển và xử lý chất thải từ thủy sản.
Trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng tăng, các nhu cầu công việc
liên quan MT biển sẽ tăng.

Chuẩn đầu ra
Kiến thức

Kỹ năng

- Các quá trình biến đổi hóa học, vật lý và sinh học
của chất ô nhiễm; sự lan truyền của chúng trong môi
trường nước, đất, không khí; ảnh hưởng của chúng
đến môi trường sinh thái và sức khỏe cộng đồng.

- Phân tích, đánh giá hiện trạng môi trường, lựa chọn
công nghệ xử lý, thiết kế kỹ thuật, vận hành các hệ
thống xử lý chất thải.

- Vai trò và cơ chế hoạt động của sinh vật trong xử lý
nước cấp, nước thải, chất thải rắn và khí thải.
- Kỹ thuật quan trắc, phân tích và đánh giá tác động
môi trường.
- Kỹ thuật xử lý môi trường, quá trình và thiết bị trong
kỹ thuật môi trường; tính toán, thiết kế hệ thống xử lý
môi trường.
- Các tiêu chuẩn, luật và chính sách về môi trường;
khía cạnh kinh tế của bảo vệ môi trường.
- Nguyên lý và quy trình xử lý, quan trắc môi trường.
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- Thực hiện thành thạo các kỹ thuật quan trắc, đánh
giá và kiểm soát ô nhiễm.
- Tiếp cận được kiến thức và công nghệ môi trường
hiện đại, chọn lựa được công nghệ mới theo hướng
thân thiện với môi trường.
- Tư vấn cho các nhà đầu tư phương án thích hợp về
dây chuyền công nghệ và hệ thống xử lý môi trường.
- Thiết kế và phân tích thí nghiệm, viết dự án nghiên
cứu về môi trường, tổ chức và điều hành nhóm nghiên
cứu về môi trường.

Vị trí và cơ hội việc làm

Chính sách hỗ trợ sinh viên

- Các cơ quan quản lý môi trường: Bộ Tài nguyên
môi trường, Sở Tài nguyên môi trường, Chi cục Bảo
vệ nguồn lợi thủy sản.

- Sinh viên các ngành Công nghệ sinh học và Kỹ
thuật môi trường hàng năm nhận được nhiều học
bổng từ các Quỹ khuyến học, các doanh nghiệp và
tổ chức ở trong và ngoài nước

- Các công ty môi trường: công ty tư vấn, thiết kế, xử
lý môi trường, công ty cấp thoát nước.
- Tất cả các công ty, nhà máy, xí nghiệp, phân
xưởng có hệ thống xử lý môi trường.
- Các cơ quan nghiên cứu và đào tạo: các viện
nghiên cứu, các trường đại học, cao đẳng có
chuyên ngành về môi trường.

- Sinh viên các ngành Công nghệ sinh học và Kỹ
thuật môi trường có cơ hội và được giới thiệu học
sau đại học tại nhiều nước trên thế giới như Thái Lan,
Hàn Quốc, Nhật, Pháp, Đức, Anh, Na Uy,…

- Các tổ chức phi chính phủ hoạt động trong lĩnh
vực môi trường.

- Quản lý tổng hợp môi trường theo hướng bền vững
và bảo tồn tài nguyên thiên nhiên.
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Viện

NUÔI TRỒNG
THỦY SẢN

Đội ngũ giảng viên

Cơ sở vật chất

Viện có 44 cán bộ viên chức trong đó có:

- Phòng thí nghiệm Môi trường

- 04 Phó giáo sư (9,1%)

- Phòng thí nghiệm Bệnh học Thủy sản

- 14 Tiến sĩ (31,8)

- Phòng thí nghiệm Sinh lý - Sinh thái

- 25 Thạc sĩ (56,8%, trong đó 12 đang học tiến sĩ)

- Phòng thí nghiệm Dinh dưỡng và thức ăn Thủy sản

- Tỷ lệ học ở nước ngoài: trên 50%
- Trại thực nghiệm Ninh Phụng (nước ngọt)
- Trại thực nghiệm Cam Ranh (nước lợ, mặn)
- Trạm nuôi biển Vũng ngán (lồng, bè)

Hoạt động nổi bật

Nghiên cứu khoa học

- Trong thời gian qua, Viện NTTS đã tổ chức các
lớp tập huấn quốc tế về CBF do UNU-FTP, NACA
tài trợ và thực hiện với sự tham dự của 20 học
viên quốc tế từ châu Á, châu Phi (10/2017).

Trong những năm gần đây, các lĩnh vực nghiên cứu
mang tính chiến lược của Viện như: Nghiên cứu và
hoàn thiện quy trình sản xuất giống, sản xuất giống
nhân tạo cá biển và các đối tượng động vật thân
mềm có giá trị cao; Nghiên cứu bệnh trên các đối
tượng nuôi biển và quản lý môi trường vùng nuôi;
Nghiên cứu, đánh giá nguồn lợi cá nước ngọt bản
địa và phục hồi nguồn lợi; Ngoài ra, nhiều đề tài khoa
học đã được thực hiện để giải quyết vấn đề thực tiễn
cấp thiết cho nghề nuôi thủy sản cũng như đáp ứng
nhu cầu của các doanh nghiệp. Viện NTTS đã khẳng
định ưu thế vượt trội trong nghiên cứu khoa học lĩnh
vực nuôi trồng thủy sản.

- Thường xuyên tiếp nhiều đoàn khách quốc tế
đến thăm và làm việc cũng như đến các trường
bạn nhằm tìm kiếm cơ hội hợp tác trong đào tạo
và khoa học công nghệ: các doanh nghiệp thủy
sản nước ngoài từ Na Uy, Úc, Đan Mạch, Anh…
- Tổ chức các lớp đào tạo nâng cao cho cán bộ
chủ chốt của Tập đoàn Việt - Úc và các lớp đào
tạo ngắn hạn cho Công ty Yến Sào Nha Trang và
các địa phương.
- Trong năm học 2017 – 2018, doanh nghiệp đã
trao 205 triệu đồng học bổng cho sinh viên của
Viện; Cựu sinh viên và doanh nghiệp đã đóng
góp xây dựng quỹ khuyến học với số tiền trên
200 triệu đồng.
Viện NTTS cung cấp sản phẩm – dịch vụ:
- Giống thủy sản: tôm sú, tôm thẻ chân trắng, cá
nước lợ - cá biển (cá bớp, chẽm, hồng, mú, cá
chim,…), cá nước ngọt (lươn đồng, thát lát, mè,
trắm, chép,…), giống các loài động vật thân
mềm…
- Thức ăn thủy sản: Tảo, luân trùng, copepod,…
- Xét nghiệm và chuẩn đoán bệnh tôm, cá,…
- Phân tích mẫu sinh hóa, dinh dưỡng và xây
dựng công thức thức ăn.

VIỆN NUÔI TRỒNG THỦY SẢN (tiền thân là Khoa Nuôi trồng
Thủy sản - Trường Đại học Thủy sản, nay là Trường Đại học Nha
Trang) được thành lập ngày 02/10/1959. Viện có bề dày 60
năm trong nghiên cứu khoa học, đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ
cán bộ khoa học kỹ thuật có trình độ đại học và sau đại học
chất lượng cao cho Ngành Nuôi trồng thủy sản của Việt Nam.
Là cơ sở đào tạo có bề dày kinh nghiệm và uy tín nhất trong
đào tạo lĩnh vực nuôi trồng thủy sản.
Viện NTTS hiện có 3 bộ môn: Cơ sở sinh học nghề cá, Kỹ thuật
nuôi trồng Thủy sản và Quản lý sức khỏe động vật Thủy sản.

- Phân tích, đánh giá chất lượng nước.

- Bậc Tiến sĩ và Thạc sĩ:
+ Nuôi trồng thủy sản
- Bậc đại học:
+ Nuôi trồng thủy sản
+ Bệnh học thủy sản
- Bậc cao đẳng:
+ Nuôi trồng thủy sản

- Thử nghiệm sản phẩm trong NTTS.
- Tài liệu thủy sản: sách, giáo trình, hướng dẫn kỹ
thuật
- Tập huấn – chuyển giao công nghệ sản xuất
giống thủy sản, mô hình nuôi thủy sản, các
phương pháp phân tích, chẩn đoán bệnh học
thủy sản, phương pháp phân tích môi trường
nước; nguồn lợi thủy sản; phương pháp dinh
dưỡng và sản xuất thức ăn thủy sản.
- Tư vấn thủy sản.

Hợp tác quốc tế và doanh nghiệp
Một số kết quả nổi bậc trong công tác đối ngoại đạt
được:
- Hợp tác chặt chẽ với các trường, viện trong nước
thông qua hệ thống mạng lưới VIFINET.
- Có mối quan hệ hợp tác chặt chẽ với các doanh
nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản,
thông qua các hoạt động đào tạo và cung cấp
nguồn nhân lực chất lượng cao cho doanh nghiệp,
hỗ trợ nâng cao năng lực cho cán bộ kỹ thuật của
doanh nghiệp, chuyển giao công nghệ…(Tập đoàn
Việt – Úc, Công ty TNHH Tongwei Việt Nam, Unipresident Việt Nam, Grobest Việt Nam, Công ty TNHH
Long Sinh…)
- Quan hệ hợp tác với các trờng, viện và tổ chức của
Na Uy, Đài Loan, Thái Lan, Mỹ, NACA, Úc, ĐH Liên Hợp
Quốc, Chương trình đào tạo Nghề cá Iceland, Hàn
Quốc, Đức và Nhật Bản.
- Hiện nay Viện đang có 7 dự án/chương trình hợp
tác quốc tế, đó là:
1. Dự án NORHED
2. Dự án VLIR
3. NACA/UNU-FTP Iceland
4. WISEFeed
5. ILP, Nhật Bản
6. TUNASIA
7. JSPS Core-to-Core Program

vntts@ntu.edu.vn
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Chuẩn đầu ra

Triển vọng nghề nghiệp

Kiến thức:

- Sinh viên tốt nghiệp Ngành NTTS từ Đại học Nha
Trang luôn được đơn vị tuyển dụng đánh giá cao và
luôn được ưu tiên

Hiểu và vận dụng các kiến thức chuyên môn
sau:
- Sản xuất giống thủy sản
- Nuôi trồng thủy sản thương phẩm

Ngành NUÔI TRỒNG THỦY SẢN (Aquaculture) ra đời năm 1959, cùng với sự hình thành của Trường
Đại học Thủy sản, nay là Đại học Nha Trang. Trải qua 60 năm, chương trình đào tạo không ngừng được
củng cố và hoàn thiện, đã khẳng định thương hiệu hàng đầu tại Việt Nam trong đào tạo lĩnh vực nuôi
trồng thủy sản. Trong chương trình đào tạo, ngoài những kiến thức chung nhằm đào tạo toàn diện, về
chuyên môn, chương trình tập trung vào các lĩnh vực chính như: Sản xuất giống và nuôi thương phẩm
các đối tượng thủy hải sản; Sản xuất thức ăn và dinh dưỡng cho đối tượng nuôi; Quản lý môi trường và
dịch bệnh thủy sản…

- Thức ăn thủy sản

Ngành Nuôi trồng Thủy sản của Đại học Nha Trang đã đào tạo hàng nghìn cán bộ khoa học kỹ thuật
trong lĩnh vực Nuôi trồng Thủy sản, đáp ứng cho nhu cầu trong nước và quốc tế. Qua đó khẳng định
đây luôn là địa điểm đào tạo uy tín nhất và có bề dày nhất trong đào tạo nguồn nhân lực lĩnh vực Nuôi
trồng Thủy sản.

- Tổ chức thực hiện các qui trình kỹ thuật sản
xuất giống thủy sản

- Quản lý chất lượng nước trong nuôi trồng
thủy sản
- Quản lý sức khỏe động, thực vật thủy sản
- Quản lý doanh nghiệp nuôi trồng thủy sản

- Nhu cầu tuyển dụng và cơ hội nghề nghiệp cho
sinh viên tốt nghiệp Ngành NTTS ra thường ổn định.
Tuy nhiên, trong ba năm trở lại đây nguồn cung
không đáp ứng đủ nguồn cầu, hầu hết sinh viên
của Viện NTTS ngay sau khi ra trường đã có việc làm
đúng ngành đã học
- Hiện tại, lương khởi điểm của kỹ sư NTTS mới ra
trường dao động 10-13 triệu đồng/tháng. (10/2018)
- Xu hướng, nhu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao
làm việc trong lĩnh vực NTTS tiếp tục tăng

Kỹ năng:

- Tổ chức thực hiện các qui trình kỹ thuật nuôi,
trồng thủy sản thương phẩm
- Tổ chức thực hiện các qui trình kỹ thuật sản
xuất thức ăn thủy sản
- Quản lý môi trường các thủy vực nuôi thủy
sản
- Tổ chức thực hiện phòng trị bệnh trong nuôi
trồng thủy sản
- Nghiên cứu và chuyển giao công nghệ
những lĩnh vực chuyên sâu đã được đào tạo
- Tư vấn kỹ thuật chuyên ngành trong qui
hoạch và thiết kế cơ sở nuôi trồng thủy sản
- Tổ chức thực hiện các dịch vụ liên quan đến
nuôi trồng thủy sản
- Quản lý doanh nghiệp nuôi trồng thủy sản
qui mô vừa và nhỏ

Vị trí và cơ hội việc làm
- Các công ty, doanh nghiệp, trang trại nuôi trồng
thủy sản
- Các công ty thức ăn và dịch vụ thủy sản
- Các công ty tư vấn và chuyển giao công nghệ
nuôi trồng thủy sản
- Các cơ quan quản lý nhà nước về nuôi trồng thủy
sản (Phòng, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông
thôn, các trung tâm, chi cục, các cơ quan và tổ
chức cấp bộ, các tổ chức nước ngoài)
- Các viện, trung tâm nghiên cứu nuôi trồng và kinh
tế thủy sản
- Các trường đào tạo về thủy sản

Chính sách hỗ trợ sinh viên
- Ngoài chính sách học bổng của Trường, Viện NTTS
còn lập quỹ khuyến học, hàng năm vẫn xét cấp
học bổng cho sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó
khăn và hiếu học, sinh viên có kết quả học tập tốt,
sinh viên có đóng góp tích cực cho phong trào
Đoàn - Hội. Cấp học bổng cho sinh viên nghiên cứu
khoa học.
- Viện NTTS là đơn vị luôn nhận được nhiều tài trợ
cấp học bổng cho sinh viên từ các doanh nghiệp.
Năm học 2017-2018, doanh nghiệp đã cấp trên 200
triệu đồng cho sinh viên của Viện NTTS.
- Viện NTTS đã lập quỹ khuyến học để hỗ trợ cho
sinh viên học tập và nghiên cứu khoa học. Quỹ
được hình thành từ nguồn tài trợ của cựu sinh viên
NTTS và các doanh nghiệp. Ngoài việc trích để trao
học bổng khuyến học, quỹ còn tài trợ cho sinh viên
nghiên cứu khoa học, hỗ trợ cho sinh viên tham dự
các hội thảo trong nước và quốc tế.
- Sinh viên ngành NTTS có cơ hội tham gia vào
chương trình trao đổi du học sinh với các trường đối
tác (Đài Loan, Trung Quốc, Thái Lan…).
- Trong thời gian thực tập giáo trình, thực tập môn
học hoặc làm thêm vào dịp nghỉ hè tại các trạm
trại và các doanh nghiệp đối tác sẽ có cơ hội nhận
được tiền hỗ trợ giao động 2-7 triệu đồng/người/
tháng.
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Triển vọng nghề nghiệp
- Sinh viên tốt nghiệp Ngành Bệnh học Thủy sản từ
Đại học Nha Trang luôn được đơn vị tuyển dụng
đánh giá cao và luôn được ưu tiên.
- Nhu cầu tuyển dụng và cơ hội nghề nghiệp cho
sinh viên tốt nghiệp Ngành NTTS ra thường ổn định.
Tuy nhiên, trong ba năm trở lại đây nguồn cung
không đáp ứng đủ nguồn cầu, hầu hết sinh viên
của Viện NTTS ngay sau khi ra trường đã có việc làm
đúng ngành đã học.

BỆNH HỌC THỦY SẢN

- Hiện tại, lương khởi điểm của kỹ sư mới ra trường
giao động 10-13 triệu đồng/tháng. (10/2018)
- Xu hướng, nhu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao
làm việc trong lĩnh vực NTTS tiếp tục tăng.

Vị trí và cơ hội việc làm
- Cơ sở sản xuất, kinh doanh về nuôi trồng thủy sản

Chuẩn đầu ra
Kiến thức
- Hiểu và vận dụng kiến thức toán, khoa học tự
nhiên, khoa học xã hội - nhân văn, công nghệ thông
tin và kiến thức cơ sở vào ngành đào tạo
- Trình độ ngoại ngữ đạt tối thiểu theo quy định
- Hiểu biết các vấn đề đương đại liên quan đến lĩnh
vực chuyên môn

- Các viện, trung tâm nghiên cứu dịch bệnh ở động
vật thủy sản

- Hiểu và vận dụng các kiến thức chuyên môn sau:

- Các cơ sở đào tạo về lĩnh vực bệnh học thủy sản
hoặc nuôi trồng thủy sản

- Phòng ngừa dịch bệnh trong cac cơ sở nuôi trồng
thủy sản
- Quản lý bệnh trong nuôi trồng thủy sản
- Chẩn đoán và chữa trị các bệnh cho động vật
thủy sản
Kỹ năng
- Phát hiện, chẩn đoán và chữa trị các bệnh trong
nuôi trồng thủy sản
- Xây dựng và triển khai các phương án phòng ngừa
dịch bệnh trong các cơ sở nuôi trồng thủy sản
- Tham gia thực hiện chiến lược vùng hoặc quốc gia
về quản lí dịch bệnh trong nuôi trồng thủy sản
- Tổ chức hoặc tham gia thực hiện các nghiên cứu
khoa học về bệnh học thủy sản

Viện NTTS - Trường Đại học Nha Trang luôn là địa điểm đào tạo uy tín nhất và có bề dày nhất trong đào
tạo nguồn nhân lực lĩnh vực Nuôi trồng thủy sản nói chung và Bệnh học thủy sản nói riêng.
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- Các công ty tư vấn và chuyển giao công nghệ
nuôi trồng thủy sản
- Các cơ quan quản lý nhà nước về nuôi trồng thủy
sản (Phòng, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông
thôn, các trung tâm, chi cục, các cơ quan và tổ
chức cấp bộ, các tổ chức nước ngoài)

- Quản lý sức khỏe động, thực vật thủy sản

Ngành BỆNH HỌC THỦY SẢN (Aquaculture Pathology) đào tạo kỹ sư Bệnh học thủy sản. Bên cạnh những
kiến thức chung nhằm đào tạo toàn diện, về chuyên môn, chương trình tập trung vào các lĩnh vực chính
như phát hiện, chẩn đoán và chữa trị các bệnh trong nuôi trồng thủy sản, quản lý dịch bệnh trên đối
tượng nuôi thủy sản…

- Các cơ quan nghiên cứu về bệnh trên đối tượng
nuôi trồng thủy sản

- Tổ chức thực hiện trị bệnh trong nuôi trồng thủy sản
- Nghiên cứu và chuyển giao công nghệ những lĩnh
vực chuyên môn sâu đã được đào tạo
- Tổ chức triển khai các chương trình tập huấn về
chẩn đoán, phòng trị và quản lí sức khỏe động vật
thủy sản
- Tổ chức thực hiện các dịch vụ liên quan đến thú
y thủy sản

Chính sách hỗ trợ sinh viên
- Ngoài chính sách học bổng của Trường, Viện NTTS
còn lập quỹ khuyến học, hàng năm vẫn xét cấp
học bổng cho sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó
khăn và hiếu học, sinh viên có kết quả học tập tốt,
sinh viên có đóng góp tích cực cho phong trào
Đoàn - Hội. Cấp học bổng cho sinh viên nghiên cứu
khoa học.
- Viện NTTS là đơn vị luôn nhận được nhiều tài trợ
cấp học bổng cho sinh viên từ các doanh nghiệp.
Năm học 2017-2018, doanh nghiệp đã cấp trên 200
triệu đồng cho sinh viên của Viện NTTS.
- Viện NTTS đã lập quỹ khuyến học để hỗ trợ cho
sinh viên học tập và nghiên cứu khoa học. Quỹ
được hình thành từ nguồn tài trợ của cựu sinh viên
NTTS và các doanh nghiệp. Ngoài việc trích để trao
học bổng khuyến học, quỹ còn tài trợ cho sinh viên
nghiên cứu khoa học, hỗ trợ cho sinh viên tham dự
các hội thảo trong nước và quốc tế.
- Sinh viên ngành NTTS có cơ hội tham gia vào
chương trình trao đổi du học sinh với các trường đối
tác (Đài Loan, Trung Quốc, Thái Lan…).
- Trong thời gian thực tập giáo trình, thực tập môn
học hoặc làm thêm vào dịp nghỉ hè tại các trạm
trại và các doanh nghiệp đối tác sẽ có cơ hội nhận
được tiền hỗ trợ dao động 2-7 triệu đồng/người/
tháng.
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Nhóm ngành

KINH TẾ
NGOẠI NGỮ
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Khoa

KINH TẾ

Đội ngũ giảng viên

Hợp tác

Đội ngũ Giảng viên của Khoa là 64 người, gồm:

- Hợp tác với AUF trong đào tạo Cao học và Đại học
Quản trị kinh doanh.

04 PGS (6.25%),
15 tiến sĩ (23,4%),
45 thạc sĩ (70,3%)

- Hợp tác với đối tác doanh nghiệp:
+ Khách sạn Sheraton Nha trang Hotel & Spa.

trong đó 15 người đang làm NCS (7 NCS nước ngoài
như: Mỹ, Nauy, Úc, Đức và Pháp).

+ Khu nghỉ dưỡng Six senses Ninh Vân Bay –
Công ty Cổ phần Du lịch Hồng Hải.

Có 30 GV đã tốt nghiệp và hiện đang học ở nước
ngoài (46,9%).

trang.

+ Công ty Cổ phần Du lịch Thương mại Nha
+ Công ty Ever Blue.
+ Công ty cổ phần du lịch Long Phú.
+ Intercontinental Nha Trang Hotel.
+ Khu nghỉ dưỡng The Anam

Khoa Kinh tế được thành lập vào ngày 20 tháng 11 năm 1982, trên cơ sở Bộ môn Kinh tế thủy sản, nhằm
đào tạo đội ngũ cán bộ trong lĩnh vực kinh tế thủy sản. Hiện tại, kinh tế biển (Thủy sản, thương mại) là
thế mạnh trong đào tạo và nghiên cứu khoa học của Khoa Kinh tế, ĐH Nha Trang.

- Bậc Đại học:
+ Kinh doanh thương mại
+ Quản trị kinh doanh
+ Marketing
+ Kinh tế (chuyên ngành Luật kinh tế)
+ Kinh tế (chuyên ngành Kinh tế thủy sản)
+ Kinh tế phát triển
- Bậc Thạc sĩ:
+ Kinh tế nông nghiệp
+ Quản trị kinh doanh
+ Kinh tế phát triển
+ Quản lý kinh tế

+ Cam Ranh Rivea Resort
+ Amiana Resort Nha Trang
+ Swandor Resorts Cam Ranh.

Nghiên cứu khoa học
- Số lượng đề tài:
+ Cấp Bộ: 14
+ Cấp Tỉnh: 09
+ Cấp Cơ sở:14
+ Đề tài Nafosted: 03
- Bài báo quốc tế trong danh mục SCI, SSCI, ISI,
Scopus: 40
- Hướng nghiên cứu chính:
1. Xây dựng chính sách phát triển; Phân tích và phản
biện chính sách phát triển; Tư vấn chính sách phát
triển. Đánh giá tác động chính sách; tăng trưởng và
phát triển kinh tế; nghèo đói; bất bình đẳng; phát
triển bền vững ngành.

- Ngoài ra, còn có chương trình song ngữ Anh Việt cử
nhân Quản trị kinh doanh.

2. Chất lượng dịch vụ/chất lượng cuộc sống; trách
nhiệm xã hội trong du lịch;

- Chuyển tiếp học thạc sĩ tại Pháp khi học chương trình
song ngữ Pháp Việt.

3. Hành vi người tiêu dùng; Xu hướng tiêu dùng và thị
trường; Marketing quan hệ.
4. Xây dựng/hoàn thiện chiến lược kinh doanh, nâng
cao năng lực/lợi thế cạnh của sản phẩm/doanh
nghiệp/tổ chức/ngành nghề/địa phương.
5. Nghiên cứu hành vi tổ chức/doanh nghiệp như:
xây dựng/phát triển văn hóa tổ chức/doanh nghiệp;
nâng cao sự hài lòng, gắn bó, trung thành của
người lao động đối với tổ chức/doanh nghiệp; quản
trị nguồn nhân lực trong tổ chức/doanh nghiệp/địa
phương.
6. Đánh giá/phân tích hiệu quả hoạt động của DMU
(Decision making unit)/doanh nghiệp/tổ chức/
ngành nghề/địa phương theo các cách tiếp cận
chỉ số (Index) hay cách tiếp cận đường biên giới
hạn của sản xuất (Production Frontier).
7. Quản trị rủi ro hoạt động của doanh nghiệp/ngân
hàng.

khoakinhte@ntu.edu.vn
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8. Phát triển bền vững doanh nghiệp/tổ chức/ngành
nghề/địa phương.

9. Phát triển và đào tạo nhân lực cho ngành/địa
phương
10. Nghiên cứu chuỗi giá trị/chuỗi cung ứng của sản
phẩm/ngành nghề.
11. Nghiên cứu sự hài lòng/ý định mua đối với sản
phẩm/dịch vụ.
12. Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) và các kênh
tác động
13. Xây dựng và phát triển thương hiệu doanh
nghiệp
14. Xây dựng và nâng cấp chuỗi giá trị toàn cầu
và tái cấu trúc hoạt động kinh doanh của doanh
nghiệp.
15. Tác động của thương mại quốc tế đến nền kinh
tế quốc gia (chính sách thuế, tỷ giá, rào cản phi
thuế, luật và các quy định )
16. Tác động của hội nhập đến năng lực quản trị
của các doanh nghiệp
17. Nghiên cứu đo lường giá trị khách hàng
18. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong ngành thủy
sản.
19. Phân tích tác động của chính sách kinh tế đến
hoạt động sản xuất thủy sản.
20. Vốn tín dụng để phát triển kinh tế thủy sản.
21. Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đối với
ngành/nghề sản xuất trong ngành thủy sản.
22. Xây dựng chiến lược thích ứng biến đổi khí hậu
nhằm phát triển bền vững ngành thủy sản.
23. Xây dựng hướng liên kết bền vững giữa các tác
nhân trong chuỗi đối với sản phẩm thủy sản.
24. Quản lý rủi ro và tổn thương cho ngành thủy sản.
25. Vai trò của trung gian thương mại (nậu, vựa)
trong kinh doanh sản phẩm thuỷ sản.

Sổ tay ngành nghề
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Ngành
KINH DOANH THƯƠNG MẠI
Chương trình giáo dục đại học ngành Kinh doanh thương mại cung cấp cho sinh viên môi trường và
những hoạt động giáo dục để hình thành và phát triển nhân cách, đạo đức, tri thức, các kỹ năng cơ
bản và cần thiết nhằm đạt được thành công về nghề nghiệp trong lĩnh vực chuyên môn, đáp ứng nhu
cầu xã hội.

Chuẩn đầu ra
Kiến thức

Kỹ năng

- Am hiểu và thực hiện phân tích tình hình kinh tế
vĩ mô trong nước và thế giới tác động đến môi
trường kinh doanh của doanh nghiệp.

- Kỹ năng phân tích tình hình môi trường kinh doanh
của doanh nghiệp.

- Có khả năng quản trị hoạt động bán hàng, hệ
thống phân phối trong doanh nghiệp thương mại
kinh doanh hàng tiêu dùng, hàng công nghiệp và
dịch vụ.
- Có khả năng quản trị hoạt động nghiên cứu thị
trường, soạn thảo hợp đồng, thanh toán quốc
tế và các rào cản thương mại trong các doanh
nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu
- Có những kiến thức về quản trị chuỗi cung ứng,
kỹ năng quản lý kho, và dự báo nhu cầu, để triển
khai thực hiện quản trị hoạt động mua hàng, nghệ
thuật mua hàng và quản lý hàng tồn kho.

- Kỹ năng quản trị các hoạt động giao dịch qua
thư, soạn thảo hợp đồng và hoàn thiện bộ chứng
từ thanh toán trong doanh nghiệp kinh doanh xuất
nhập khẩu.
- Sử dụng tiếng Anh thương mại trong giao tiếp và
đàm phán.

Vị trí và cơ hội việc làm

Ngành Kinh doanh thương mại Trường Đại học Nha
Trang tập trung 02 mảng kiến thức chính: Kinh doanh
xuất nhập khẩu và Kinh doanh bán lẻ.

- Nhân viên/trưởng phòng kinh doanh trong các
doanh nghiệp sản xuất, doanh nghiệp thương
mại, doanh nghiệp xuất nhập khẩu, hãng vận
tải, ngân hàng.

- Kinh doanh bán lẻ: đã trở thành một công cụ vô
cùng quan trọng quyết định sự phát triển của mỗi
doanh nghiệp. Chính vì thế có rất nhiều chỉ tiêu
tuyển dụng cho vị trí bán hàng và quản trị bán hàng
như: Nhân viên Bán hàng; Chăm sóc khách hàng;
Kinh doanh trong Doanh nghiệp; Nghiệp vụ bán
hàng; Quản trị chất lượng dịch vụ bán hàng; Quản
trị chăm sóc khách hàng; Tổ chức sự kiện bán hàng;
Hoạch định và lựa chọn chiến lược bán hàng cho
doanh nghiệp.

Trường Đại học Nha Trang

- Kỹ năng tổ chức nghiên cứu thị trường và thiết
kế các chính sách marketing định hướng khách
hàng, chính sách bán hàng và quản lý hàng tồn
kho..

Triển vọng nghề nghiệp

- Kinh doanh xuất nhập khẩu : Có rất nhiều lựa chọn
về việc làm, đảm nhận rất nhiều vị trí khác nhau ở
các công ty và tập đoàn kinh tế, kinh doanh trong
và ngoài nước khi có kiến thức kinh doanh xuất
nhập khẩu: chuyên viên kinh doanh, xuất nhập
khẩu của các đơn vị sản xuất kinh doanh, các công
ty thương mại, công ty xuất nhập khẩu, văn phòng
đại diện, đại lý vận tải tàu biển, hàng không, bảo
hiểm, ngân hàng…
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- Kỹ năng quản trị tác nghiệp các hoạt động như
đàm phán, mua, bán, dự trữ, xúc tiến, chăm sóc
khách hàng

- Quản lý và giám sát bán hàng trong các doanh
nghiệp.
- Quản trị viên/tổng quản trị các bộ phận chức
năng trong doanh nghiệp thương mại, siêu thị,
cửa hàng tiện lợi
- Chuyên viên Sở Công Thương, Phòng Thương
mại và Công nghiệp Việt Nam, Trung tâm xúc
tiến thương mại.
- Nghiên cứu viên và giảng viên tại các cơ sở
giáo dục Cao đẳng, Đại học, Trung học chuyên
nghiệp, và các cơ sở nghiên cứu; có thể đảm
nhận công việc như tham gia nghiên cứu về lĩnh
vực thương mại/kinh doanh.

Sổ tay ngành nghề
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Ngành

QUẢN TRỊ KINH DOANH

MARKETING

Chương trình đào tạo ngành Quản trị kinh doanh tương thích với các đại học uy tín trong nước như
ĐH Kinh tế TPHCM và ĐH Kinh tế - Đà Nẵng, và một số chương trình của các trường nước ngoài như
University of Bath (Anh), University of Southampton (Anh).

Chương trình Marketing nhằm đào tạo ra nguồn nhân lực có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có ý thức
và khát vọng làm giàu cho bản thân và xã hội; có kiến thức cơ bản và chuyên sâu về marketing, có kỹ
năng nghề nghiệp tương xứng với trình độ đào tạo.

Chuẩn đầu ra

Triển vọng nghề nghiệp

Kiến thức

Sự đa dạng về các lĩnh vực thuộc ngành Quản trị kinh
doanh mang lại cho hàng loạt cơ hội nghề nghiệp tiềm
năng sau khi tốt nghiệp. Sinh viên có bằng Cử nhân Quản
trị Kinh doanh phù hợp với sự nghiệp trong lĩnh vực kế toán,
nhân sự, dịch vụ khách hàng, bán hàng, quản lý, và thậm
chí cả hệ thống kinh doanh…. Khả năng ứng dụng cao
và tính linh hoạt của ngành học này khiến bạn có lợi thế
nhiều hơn trong thị trường lao động đầy cạnh tranh như
ngày nay.

- Có khả năng áp dụng kiến thức cốt lõi của ngành học
vào thực tiễn,
- Phân tích và xử lý thông tin để dự báo hướng phát triển
thị trường,
- Có các nghiệp vụ quản lý theo các lĩnh vực chính của
ngành quản trị kinh doanh: Quản trị chiến lược, Quản trị
nguồn nhân lực, Quản trị Marketing, Quản trị Chất lượng
và Quản trị sản xuất.
Kỹ năng
Kỹ năng cơ bản để điều hành doanh nghiệp, năng lực
hoạch định, lập kế hoạch kinh doanh và xây dựng chính
sách, khả năng tự học, làm việc nhóm và giải quyết vấn
đề trong lĩnh vực quản trị doanh nghiệp.

Vị trí và cơ hội việc làm
- Chuyên viên phụ trách việc xây dựng, triển khai các chiến
lược kinh doanh; kiểm soát tình hình tài chính; xây dựng
chiến lược và lập kế hoạch tiếp thị; tìm kiếm thị trường kinh
doanh; kiểm soát chất lượng sản phẩm và dịch vụ cho
các doanh nghiệp trong và ngoài nước, hoặc của doanh
nghiệp do chính mình tự tạo lập và điều hành
- Chuyên viên làm việc ở nhiều bộ phận khác nhau như
phòng hành chính – nhân sự, phòng kinh doanh, phòng
marketing,… tại các công ty hoạt động trong lĩnh vực sản
xuất, dịch vụ
- Giảng viên ngành Quản trị Kinh doanh tại các trường đại
học, cao đẳng, trung cấp

Chuẩn đầu ra
Kiến thức

Kỹ năng

- Nắm vững kiến thức về khoa học xã hội và nhân
văn, khoa học tự nhiên phù hợp với ngành đào tạo.

- Có kỹ năng làm việc độc lập, tự học, học suốt đời
và làm việc nhóm nhằm giải quyết các vấn đề nảy
sinh trong lĩnh vực marketing và kinh doanh.

- Có kiến thức chuyên sâu về marketing như: nghiên
cứu và phân tích thị trường; nghiên cứu lựa chọn
thị trường mục tiêu; nghiên cứu hành vi của người
tiêu dùng; xây dựng và phát triển thương hiệu sản
phẩm/dịch vụ; hoạch định và phát triển sản phẩm/
dịch vụ mới; thiết kế và điều chỉnh chiến lược giá;
thiết kế và quản trị hệ thống kênh phân phối; xây
dựng và triển khai các chương trình marketing;
nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng sự hài lòng và
trung thành của khách hàng; kiểm tra và đánh giá
các hoạt động marketing của doanh nghiệp.

- Có kỹ năng cơ bản về công nghệ thông tin và
ngoại ngữ trong giao tiếp và tiếp cận giải quyết
công việc chuyên môn
- Có kỹ năng giao dịch, đàm phán và tổ chức thực
hiện hoạt động marketing trong doanh nghiệp phù
hợp với bối cảnh kinh doanh cụ thể.
- Có khả năng thích ứng với môi trường kinh doanh
trong bối cạnh hội nhập quốc tế sâu rộng.

- Có đủ kiến thức để tiếp tục được đào tạo chuyên
sâu hay lên trình độ cao.

Vị trí và cơ hội việc làm

Triển vọng nghề nghiệp

Sinh viên tốt nghiệp ngành Marketing có thể làm tại:

Doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển không thể
thiếu kiến thức về kinh doanh, đặc biệt về marketing.
Vì vậy, ngành marketing là một ngành đầy hứa hẹn
với triển vọng phát triển mạnh mẽ trong tương lai,
cơ hội việc làm và phát triển nghề nghiệp luôn rộng
mở với những ai theo đuổi đam mê nghề nghiệp
marketing.

- Phòng/bộ phân kinh doanh, marketing, nghiên cứu
thị trường, bán hàng, quan hệ khách hàng;
- Trung tâm xúc tiến thương mại;
- Viện nghiên cứu, giảng dạy ở các trường đại học.
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Chuyên ngành
KINH TẾ THỦY SẢN
Kinh tế thủy sản là ngành đào tạo đầu tiên của Khoa Kinh tế, trường ĐH Thủy sản trước đây (ĐH Nha
Trang ngày nay), đã có lịch sử phát triển hơn 35 năm. Sinh viên tốt nghiệp được cấp bằng cử nhân kinh
tế và có thể làm việc trong lĩnh vực kinh tế, kinh doanh thủy sản.

Chuẩn đầu ra

Triển vọng nghề nghiệp

* Kiến thức:

Kinh tế thủy sản ngày càng đóng vai trò quan trọng
trong nền kinh tế Việt Nam. Theo chiến lược phát
triển thủy sản Việt Nam đến năm 2020, kinh tế thủy
sản đóng góp khoảng 30 - 35% GDP trong khối
ngành nông nghiệp, tốc độ tăng giá trị trung bình
từ 8 - 10%/năm. Kim ngạch xuất khẩu thủy sản hằng
năm xấp xỉ 8 - 9 tỷ USD. Tổng sản lượng thủy sản đạt
6,5 - 7 triệu tấn. Tạo việc làm cho 5,0 triệu lao động
nghề cá có thu nhập bình quân đầu người cao gấp
3 lần so với hiện nay; trên 40% tổng số lao động nghề
cá qua đào tạo.

- Các nguyên lý kinh tế thị trường như: vi mô, vĩ mô,
lý thuyết xác suất và thống kê toán, marketing,
nguyên lý kế toán, thống kê kinh tế,…;
- Bổ trợ ngành về kỹ thuật nuôi trồng thuỷ sản, kỹ
thuật chế biến thủy sản, kỹ thuật khai thác thủy sản;
- Kinh tế thủy sản, kinh tế phát triển, kinh tế và quản
lý nuôi trồng thủy sản, kinh tế tài nguyên và môi
trường, quản lý tổng hợp vùng ven biển, bảo vệ
nguồn lợi thủy sản;
- Các kiến thức về quản trị dự án đầu tư trong ngành
thủy sản, quy hoạch phát triển ngành thủy sản.
*Kỹ năng:
- Quản lý, phân tích và đánh giá hiệu quả hoạt động
sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp và trang trại
thủy sản;
- Tổ chức thu mua nguyên liệu thủy sản, nghiên cứu
tiếp thị sản phẩm thủy sản;
- Tham gia xây dựng chiến lược và hoạch định chính
sách phát triển kinh tế thủy sản;
- Tham gia quản lý các dự án đầu tư, chương trình
phát triển kinh tế xã hội trong ngành thủy sản;
- Phân tích, đánh giá tình hình phát triển và xu hướng
phát triển thủy sản trên thế giới và khả năng áp
dụng vào thực tiễn Việt Nam;
- Nhận diện được các cơ hội, nguy cơ, điểm mạnh,
điểm yếu của ngành thủy sản trong bối cảnh hội
nhập kinh tế thế giới.

Kinh tế thủy sản không chỉ là ngành đào tạo thế
mạnh của Khoa Kinh tế, ĐH Nha Trang, mà trên
phạm vi cả nước. Chính vì vậy, sinh viên theo học
ngành kinh tế thủy sản của ĐH Nha Trang luôn có cơ
hội nghề nghiệp tốt.

Vị trí và cơ hội việc làm
- Nhân viên/chuyên viên tại các cơ quan quản lý
nhà nước về thủy sản các cấp;
- Nhân viên/chuyên viên tại các tổ chức, chương
trình, dự án kinh tế - xã hội trong lĩnh vực thủy sản;
- Nhân viên trong các doanh nghiệp, hợp tác xã,
trang trại và các tổ chức sản xuất kinh doanh khác
về sản phẩm thủy sản;
- Tư vấn chính sách/dự án về thủy sản;
- Giảng viên/nghiên cứu viên tại các cơ sở đào tạo
và viện nghiên cứu liên quan đến kinh tế thủy sản;
- Tự tổ chức các hoạt động sản xuất kinh doanh
thủy sản.
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Ngành
KINH TẾ PHÁT TRIỂN
Ngành Kinh tế phát triển đào tạo cử nhân Kinh tế phát triển nhằm trang bị cho sinh viên kiến thức tổng
hợp về kinh tế và quản lý để: có kiến thức tổng hợp, nhận dạng được cấu trúc và xu hướng phát triển
kinh tế xã hội ở tầm vĩ mô; có khả năng đánh giá, phân tích các chiến lược, chính sách vĩ mô, kế hoạch,
chương trình phát triển; có khả năng xây dựng và quản trị các kế hoạch, chương trình, dự án phát triển
trong phạm vi công tác.
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Triển vọng nghề nghiệp

Chính sách hỗ trợ SV

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ
XVII nhiệm kỳ 2011-2020 đã khẳng định rằng: tăng
cường đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực
để đáp ứng yêu cầu phát triển của các ngành, các
lĩnh vực trong bối cảnh hội nhập quốc tế và toàn cầu
hóa là mục tiêu quan trọng của Tỉnh.

- Sinh viên được nhận học bổng theo chính sách học
bổng hiện hành của Trường Đại học Nha Trang. Bên
cạnh đó, hàng năm người học có cơ hội được nhận
các học bổng khuyến khích học tập của tổ chức
doanh nghiệp, ngân hàng, cựu sinh viên ngành Kinh
tế.

Bên cạnh đó, kết luận 53 –KL/ TW năm 2012 về xây
dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2020 và
tầm nhìn đến năm 2030 do Ban chấp hành Trung
ương ban hành trong đó có chủ trương phấn đấu xây
dựng tỉnh Khánh Hòa trở thành đô thị trực thuộc Trung
ương, trong đó thành phố Nha Trang là hạt nhân; là
trung tâm kinh tế - du lịch, khoa học và công nghệ,
trung tâm đào tạo nguồn nhân lực phục vụ phát triển
kinh tế biển, kinh tế du lịch và chăm sóc sức khỏe của
vùng duyên hải Nam Trung Bộ, Tây Nguyên.

- Học bổng Kingston Trần Đặng đào tạo học tiếng
Anh giao tiếp và TOEIC cho sinh viên có hoàn cảnh
khó khăn. Giá trị học bổng: 6.000.000đ/suất, thời
gian đào tạo: 1 năm. Số lượng học bổng đã trao
12 suất vào các năm học 2016-2017, 2017-2018 và
2018-2019.

Một trong những nhóm giải pháp trọng tâm để đạt
mục tiêu phát triển đến 2020 của Tỉnh là: (1) Đẩy
mạnh phát triển kinh doanh, bảo đảm lưu thông
hàng hóa nhanh, thuận tiện; (2) Tập trung củng cố
mạng lưới thương nghiệp toàn khu vực; (3) Xây dựng
các trung tâm thương mại - dịch vụ hiện đại tại Nha
Trang và Cam Ranh; (4) Nghiên cứu quy hoạch xây
dựng trung tâm giao dịch thương mại quốc tế tại Nha
Trang; (5) Đầu tư xây dựng cảng trung chuyển quốc
tế Vân Phong có thể tiếp nhận tàu container trọng
tải từ 4.000 - 6.000 TEU; (6) Mở rộng, nâng cấp sân bay
Cam Ranh thành sân bay quốc tế; (7) Phát triển các
ngành dịch vụ tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, dịch
vụ tư vấn, công nghệ thông tin và phần mềm, nghiên
cứu và chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, cung
ứng vật tư kỹ thuật phục vụ sản xuất nông nghiệp.
Do đó, đào tạo nhân lực ngành kinh tế phát triển sẽ
có nhiều cơ hội nghề nghiệp đối với với người học,
đồng thời góp phần nâng cao chất lượng nhân lực
quản lý, hoạch định chiến lược và chính sách, mở
ra cơ hội để khơi dậy và khai thác tiềm năng phát
triển của Khánh Hòa, khu vực Nam Trung Bộ và Tây
Nguyên.

- Các quốc gia phát triển như Úc, Hà Lan, Na Uy,
Đan Mạch, Na-uy, New Zealand. Nhật Bản… dành
nhiều học bổng để đào tạo nhân lực cho các quốc
gia đang phát triển như Việt Nam ở nhóm ngành
Kinh tế.

Hoạt động ngoại khóa
- Hằng năm sinh viên chuyên ngành Kinh tế thủy sản
được tham quan kiến tập tại một số nơi liên quan
đến nghề nghiệp như: Khu bảo vệ Hệ sinh thái biển
Rạn Trào, Khu bảo tồn biển Hòn Mun, cảng cá Hòn
Rớ, một số doanh nghiệp chế biến thuỷ sản tại khu
công nghiệp Suối Dầu, Khánh Hòa,…
- Hoạt động ngoại khóa “TRẠI NGÀNH”, “HỘI NGHỊ
HỌC TỐT” kết nối sinh viên trong ngành giữa các
khóa và các thầy cô trong bộ môn.
- Tham quan một số nhà máy, trải nghiệm việc làm
ở các doanh nghiệp.
- Liên kết đào tạo thực tế tại các doanh nghiệp.
- Câu lạc bộ tiếng Anh, câu lạc bộ tiếng Pháp.

Vị trí và cơ hội việc làm

Chuẩn đầu ra
Kiến thức
- Có kiến thức chuyên sâu về Kinh tế đầu tư – phát triển như: có khả năng đánh giá, phân tích các chiến lược,
chính sách vĩ mô, kế hoạch, chương trình phát triển.
- Có khả năng xây dựng và quản trị các kế hoạch, chương trình, dự án phát triển trong phạm vi công tác.
- Có đủ kiến thức để tiếp tục được đào tạo chuyên sâu hay lên trình độ cao.
Kỹ năng
- Có kỹ năng làm việc độc lập, tự học, học suốt đời và làm việc nhóm nhằm giải quyết các vấn đề nảy sinh
trong lĩnh vực công tác.
- Có trình độ tin học và ngoại ngữ đáp ứng yêu cầu của công việc chuyên môn trong bối cảnh hội nhập toàn
cầu và sự phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam. Trình độ ngoại ngữ và tin học đạt được theo quy định của
Nhà trường.
- Có kỹ năng giao dịch, đàm phán và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch, dự án phát triển phù
hợp với bối cảnh cụ thể. Có khả năng thích ứng với môi trường trong bối cạnh hội nhập quốc tế sâu rộng.
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- Làm việc tại các cơ quan quản lý Nhà nước, các
khu công nghiệp, khu chế xuất với vai trò là các
nhà quản lý; chuyên viên hoạch định quy hoạch, kế
hoạch; người xây dựng chiến lược phát triển kinh tế từ
trung ương, vùng và địa phương; chuyên viên lập và
quản lý dự án đầu tư tại các sở ngành; hoặc là các
nhân viên hỗ trợ các nhà quản lý trong việc ra các
quyết định chiến lược.
- Làm việc tại các doanh nghiệp đầu tư, phân tích tài
chính, chứng khoán, và các doanh nghiệp khác với
vai trò là chuyên viên phân tích đầu tư, chuyên viên
quản lý đấu thầu, quản trị rủi ro, chuyên viên quản lý
vốn và nguồn vốn.
- Làm việc trong lĩnh vực ngân hàng, tài chính với
vai trò là chuyên viên phân tích đầu tư, nhân viên tín
dụng, quản trị rủi ro, chuyên viên thẩm định, xét duyệt
dự án đầu tư.
- Trở thành các nhà tư vấn độc lập, hoặc làm việc
cho các tổ chức tư vấn, chương trình nghiên cứu hỗ
trợ phát triển, và các tổ chức phi chính phủ.
- Trở thành các nghiên cứu viên, giảng viên trong các
viện nghiên cứu, các trường đại học, và cơ sở giáo
dục và đào tạo khác của khối ngành Kinh tế.
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Khoa

DU LỊCH

Khoa Du lịch chính thức được thành lập vào ngày 05/01/2019 theo quyết định của Hiệu trưởng Trường
Đại học Nha Trang. Tiền thân của Khoa Du lịch là Bộ môn Du lịch với lịch sử gần 10 năm tồn tại và
phát triển. Trong quá trình xây dựng và phát triển Tập thể cán bộ viên chức của Bộ môn vinh dự được
Bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo tặng bằng khen về thành tích xuất sắc trong công tác giảng dạy và
NCKH.
Hiện nay, Khoa Du lịch vinh dự là một trong số ít những cơ sở đào tạo đầu tiên trong khu vực duyên hải
Nam Trung Bộ và Tây Nguyên được cấp mã ngành đào tạo Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành; Quản trị
khách sạn; Tổ chức các lớp Hướng dẫn điều hành Tour du lịch.

- Bậc đại học:
Quản trị dịch vụ và lữ hành (2 chuyên ngành:
Quản trị lữ hành và Quản trị khách sạn)
- Bậc cao đẳng:
Quản trị dịch vụ và lữ hành (2 chuyên ngành:
Quản trị lữ hành và Quản trị khách sạn).

Nghiên cứu khoa học

Cơ sở vật chất

Hợp tác

Khoa Du lịch được Nhà trường hỗ trợ không gian văn
hóa Pháp ngữ là nơi để cán bộ, giảng viên và sinh
viên giao lưu sau giờ giảng dạy và học tập căng
thẳng và cũng là môi trường để sinh viên có cơ hội
thực hành, thực tập. Đồng thời, Nhà trường đang
xúc tiến cải tạo các phòng lưu trú và không gian tại
tòa nhà đa năng để Khoa có đầy đủ điều kiện cơ
sở vật chất cho thực hành, thực tập và tổ chức các
hoạt động dịch vụ phục vụ hoạt động đào tạo và
NCKH trong thời gian tới.

- Hợp tác với AUF trong đào tạo Cao học và Đại học
Quản trị kinh doanh và du lịch.

- Chủ nhiệm đề tài cấp Bộ/tỉnh: 5
- CTV đề tài cấp Bộ/tỉnh: 8
- Chủ nhiệm đề tài cấp trường: 2
- CTV đề tài cấp trường: 2
- Hướng nghiên cứu chính: phát triển du lịch bền
vững; chất lượng dịch vụ/chất lượng cuộc sống;
trách nhiệm xã hội trong du lịch; sự hài lòng/lòng
trung thành của du khách

- Hợp tác với các đối tác trong nước:
+ Khoa Du lịch và khách sạn, Đại học Kinh tế quốc
dân;
+ Khoa Du lịch học, Đại học KHXHNV Hà Nội;
+ Khoa Du lịch, Đại học Công nghiệp Hà Nội;
+ Khoa Du lịch, Đại học Khánh Hòa;
+ Trường cao đẳng nghề du lịch Nha Trang
- Hợp tác với đối tác doanh nghiệp:
+ Khách sạn Sheraton Nha trang Hotel & Spa.

Đội ngũ giảng viên
Để đảm bảo và nâng cao chất lượng đào tạo đáp
ứng nhu cầu xã hội, đội ngũ giảng viên của Khoa Du
lịch không ngừng tăng cường về số lượng và chất
lượng. Với 16 cán bộ giảng viên hiện có, trong đó:
01 PGS GVCC; 02 Tiến sỹ; 02/03 NCS ở nước ngoài;
các giảng viên đều có bằng Thạc sỹ được đào tạo
đúng chuyên ngành Du lịch ở trong và ngoài nước
sẽ là nguồn nhân lực quan trọng đáp ứng chiến lược
phát triển của ngành.
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+ Khu nghỉ dưỡng Six senses Ninh Vân Bay – Công ty
Cổ phần Du lịch Hồng Hải.
+ Công ty Cổ phần Du lịch Thương mại Nha trang.
+ Công ty Ever Blue.
+ Công ty cổ phần du lịch Long Phú.
+ Intercontinental Nha Trang Hotel.
+ Khu nghỉ dưỡng The Anam
+ Cam Ranh Rivea Resort
+ Amiana Resort Nha Trang
+ Swandor Resorts Cam Ranh.

Sổ tay ngành nghề
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Ngành
QUẢN TRỊ DỊCH VỤ
DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH
Trường Đại học Nha Trang vinh dự là một trong số ít những cơ sở đào tạo đầu tiên trong khu vực duyên
hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên được cấp mã ngành đào tạo Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành; Tổ
chức các lớp Hướng dẫn điều hành Tour du lịch.

Chuẩn đầu ra
- Nắm được các kiến thức chuyên sâu về chuyên
ngành lữ hành, tổ chức sự kiện, quản lý chất lượng,
quản trị nhân sự…
- Có kỹ năng giao tiếp, giải quyết tình huống, thuyết
trình, lắng nghe…

Vị trí và cơ hội việc làm
- Làm việc trong các doanh nghiệp liên quan đến
lữ hành (thiết kế và điều hành Tour trong nước và
quốc tế; văn phòng Tour nội địa và quốc tế)
- Trong các cơ sở giáo dục về du lịch
- Trong các cơ quan ban ngành liên quan đến
du lịch
- Các ngành dịch vụ khác: hàng không, ngân
hàng,...

Triển vọng nghề nghiệp
- Triền vọng nghề nghiệp: Chiến lược phát triển
ngành du lịch Việt nam đến năm 2020, tầm nhìn
2030 đã khẳng định mục tiêu đưa Việt Nam trở
thành điểm đến hấp dẫn, có đẳng cấp trong khu
vực, phát triển du lịch thực sự trở thành ngành kinh
tế mũi nhọn
- Dự báo nhu cầu tương lai: Nhu cầu nhân lực theo
trình độ đào tạo từ dưới sơ cấp cho đến trên đại
học. Theo đó, trong số 870.000 đến năm 2020, lao
động có trình độ đại học, cao đẳng và sau đại học
sẽ là 117.000; lao động có trình độ trung cấp và
tương đương sẽ là 174.000.
- Lý do chọn ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ
hành: phù hợp với xu hướng hiện nay; cơ hội giao
lưu, hợp tác với nhiều người; trình độ giáo viên tốt
đáp ứng khả năng giảng dạy; cơ hội thực tập nghề
nghiệp trong ngành lữ hành; cơ hội trải nghiệm thực
tế nhiều nhờ sự liên kết với các doanh nghiệp lớn
về lữ hành trong và ngoài tỉnh; môi trường học tập
chuyên nghiệp, không gian học tập xanh, sạch,
đẹp…

Chính sách hỗ trợ SV
- Chuyển tiếp học thạc sĩ tại Pháp khi học chương
trình song ngữ Việt Pháp.
- Sinh viên được tham gia nhiều hoạt động thực tế
(Tour du lịch ba miền Bắc, Trung, Nam; tham quan
doanh nghiệp du lịch; làm việc bán thời gian trong
thời gian đang học tập; thực tập tại các công ty lữ
hành hàng đầu; có cơ hội được tuyển dụng ngay
trong quá trình thực tập).
- Có cơ hội tìm việc làm tốt trong ngành du lịch và
dịch vụ trong quá trình học tập và sau khi tốt nghiệp.
- Tham gia nhiều chương trình bổ ích tại nhà trường
(làm việc tại quán café Bonjour là không gian giao
lưu văn hóa Pháp Ngữ; được tham gia giao lưu với
doanh nghiệp du lịch; học hỏi cơ hội học tập tốt từ
sinh viên khóa trước; tham gia ngày hội ẩm thực;
tham gia cuộc thi thanh lịch của Khoa…).
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Ngành
QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN
Quản trị khách sạn là một trong những ngành đào tạo mới của trường Đại học Nha Trang nhằm đáp
ứng nhu cầu ngày càng cao về lao động làm việc trong ngành kinh doanh khách sạn, khu nghỉ dưỡng
và nhà hàng của khu vực duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.

Chuẩn đầu ra

Triển vọng nghề nghiệp

- Nắm được các kiến thức chuyên sâu về chuyên
ngành khách sạn, nhà hàng, tổ chức sự kiện, quản
lý chất lượng dịch vụ, quản trị nhân sự…

- Triển vọng nghề nghiệp: Chiến lược phát triển
ngành du lịch Việt nam đến năm 2020, tầm nhìn
2030 đã khẳng định mục tiêu đưa Việt Nam trở
thành điểm đến hấp dẫn, có đẳng cấp trong khu
vực, phát triển du lịch thực sự trở thành ngành kinh
tế mũi nhọn.

- Có kỹ năng thực hành các nghiệp vụ trong kinh
doanh nhà hàng và khách sạn, kỹ năng giao tiếp và
giải quyết tình huống, kỹ năng thuyết trình,…

Chính sách hỗ trợ SV
- Chuyển tiếp học thạc sĩ tại Pháp khi học chương
trình song ngữ Việt Pháp.
- Sinh viên được tham gia nhiều hoạt động thực tế:
tham quan thực tế tại khách sạn, khu nghỉ dưỡng,
và nhà hàng; làm việc bán thời gian trong thời gian
đang học tập; thực tập tại các khách sạn, khu nghỉ
dưỡng, nhà hàng hàng đầu tại Khánh Hòa; có cơ
hội được tuyển dụng ngay trong quá trình thực tập.
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- Dự báo nhu cầu tương lai: Nhu cầu nhân lực theo
trình độ đào tạo từ dưới sơ cấp cho đến trên đại học.
Theo đó, trong số 870.000 đến năm 2020, lao động
có trình độ đại học, cao đẳng và sau đại học sẽ là
117.000; lao động có trình độ trung cấp và tương
đương sẽ là 174.000. Nhu cầu lao động trong ngành
kinh doanh khách sạn và nhà hàng ngày càng lớn.
- Lý do chọn ngành Quản trị khách sạn: phù hợp
với xu hướng hiện nay; cơ hội giao lưu, hợp tác với
nhiều người; trình độ giáo viên tốt đáp ứng khả
năng giảng dạy; cơ hội thực tập nghề nghiệp, trải
nghiệm thực tế nhiều nhờ sự liên kết với khách sạn,
nhà hàng, khu nghỉ dưỡng trong và ngoài tỉnh; môi
trường học tập chuyên nghiệp, không gian học tập
xanh, sạch, đẹp…

Vị trí và cơ hội việc làm

- Có cơ hội tìm việc làm tốt trong ngành du lịch và
dịch vụ trong quá trình học tập và sau khi tốt nghiệp.

- Làm việc trong các khách sạn, khu nghỉ dưỡng,
nhà hàng.

- Tham gia nhiều chương trình bổ ích tại nhà trường
(làm việc tại quán café Bonjour là không gian giao
lưu văn hóa Pháp Ngữ; được tham gia giao lưu với
các khách sạn, khu du lịch và nhà hàng lớn; học hỏi
cơ hội học tập tốt từ sinh viên khóa trước; tham gia
ngày hội ẩm thực; tham gia cuộc thi thanh lịch của
Khoa…).

- Trong các cơ sở giáo dục về du lịch
- Trong các cơ quan ban ngành liên quan đến du
lịch
- Các ngành dịch vụ khác: hàng không, ngân hàng,
…
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QUẢN TRỊ DỊCH VỤ
DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH

QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN

Chuẩn đầu ra

Chuẩn đầu ra

- Kiến thức: Có kiến thức cơ bản, hiện đại về kinh
doanh du lịch như: Kinh tế du lịch; Địa lý du lịch; Tâm
lý và giao tiếp ứng xử trong du lịch; Nghiệp vụ hướng
dẫn; Các tuyến điểm du lịch; Thiết kế và điều hành
tour du lịch; Quản trị hãng vận chuyển; Tổ chức sự
kiện và hội nghị; Quản trị kinh doanh hãng lữ hành;
đặc biệt là các kiến thức chuyên sâu về nghiệp vụ
hướng dẫn; thiết kế và điều hành tour; tiếp thị và
bán Tour.

- Kiến thức: có kiến thức cơ bản, hiện đại về kinh
doanh khách sạn như: quản trị buồng, bàn, quầy
bar và lễ tân trong khách sạn; hoạt động chăm sóc
khách hàng trong ngành khách sạn; tổ chức sự kiện,
quản lý chất lượng dịch vụ, quản trị nhân sự…; đặc
biệt là các kiến thức chuyên sâu về quản trị nhân sự,
tài chính, marketing khách sạn.

ĐỊNH HƯỚNG NGHỀ NGHIỆP ỨNG DỤNG

- Kỹ năng:
+ Thông thạo tiếng Anh trên các lĩnh vực chuyên
môn về du lịch lữ hành;
+ Có khả năng lập kế hoạch, lập chính sách,
chiến lược, kế hoạch kinh doanh, tổ chức các hoạt
động kinh doanh, tạo lập doanh nghiệp mới về kinh
doanh du lịch lữ hành;
+ Có các kỹ năng thuyết minh trên xe, tại điểm;
kỹ năng hoạt náo; có khả năng làm việc độc lập;
làm việc theo nhóm và với cộng đồng; giao tiếp và
truyền đạt thông tin; thu thập, xử lý thông tin để giải
quyết vấn đề; quản lý và lãnh đạo nhóm;

Vị trí và cơ hội việc làm
- Có thể làm việc ở các cấp độ khác nhau như điều
hành, giám sát và quản lý: Tại các doanh nghiệp lữ
hành; các doanh nghiệp vận chuyển khách du lịch,
các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch tại
các điểm du lịch, khu du lịch và đô thị du lịch; các
doanh nghiệp kinh doanh đầu tư phát triển điểm du
lịch và khu du lịch, bộ phận hành chính tổng hợp
của các tổ chức với chức danh tổ chức sự kiện.
- Khởi sự và tạo lập doanh nghiệp du lịch và lữ hành
mới;
- Có thể làm việc tại các tổ chức chính phủ và phi
chính phủ về du lịch, các cơ sở đào tạo và nghiên
cứu, ban quản lý dự án trong lĩnh vực lữ hành, du
lịch.

+ Thông thạo tiếng Anh trên các lĩnh vực chuyên
môn về kinh doanh khách sạn;
+ Có khả năng lập kế hoạch, lập chính sách, chiến
lược, kế hoạch kinh doanh, tổ chức các hoạt động
kinh doanh, tạo lập doanh nghiệp mới về kinh
doanh lưu trú;
+ Có khả năng làm việc độc lập; làm việc theo
nhóm và với cộng đồng; giao tiếp và truyền đạt
thông tin; thu thập, xử lý thông tin để giải quyết vấn
đề; quản lý và lãnh đạo nhóm;

- Có thể làm việc ở các cấp độ khác nhau như điều
hành, giám sát và quản lý: Tại các doanh nghiệp
kinh doanh lưu trú và ăn uống; các doanh nghiệp
vận chuyển khách du lịch, các doanh nghiệp và cơ
sở kinh doanh dịch vụ du lịch tại các điểm du lịch,
khu du lịch và đô thị du lịch; các doanh nghiệp kinh
doanh đầu tư phát triển điểm du lịch và khu du lịch,
các trung tâm hội nghị, hội thảo, hội chợ triển lãm,
các khu nghỉ dưỡng, giải trí tổng hợp.
- Khởi sự và tạo lập doanh nghiệp mới kinh doanh
dịch vụ lưu trú và ăn uống;
- Có thể làm việc tại các tổ chức chính phủ và phi
chính phủ về dịch vụ du lịch, khách sạn, các cơ sở
đào tạo và nghiên cứu, ban quản lý dự án trong lĩnh
vực du lịch và khách sạn.

- Tinh thần, thái độ làm việc: có tinh thần cầu thị,
tự tin, năng động, tự chịu trách nhiệm, có tinh thần
sáng tạo cao trong công việc.

- Tinh thần, thái độ làm việc: có tinh thần cầu thị,
tự tin, năng động, tự chịu trách nhiệm, có tinh thần
sáng tạo cao trong công việc.

kimanh@ntu.edu.vn
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- Kỹ năng:

Vị trí và cơ hội việc làm

+ Có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin vào
quá trình quản lý và kinh doanh khách sạn…

+ Có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin
vào quá trình quản lý và kinh doanh lữ hành…
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Khoa

KẾ TOÁN
TÀI CHÍNH
- Kế toán (Đại học và Cao đẳng);
- Tài chính – Ngân hàng (Đại học);
- Chuyên ngành Kiểm toán (Đại học).

Đội ngũ giảng viên

Nghiên cứu khoa học

Đội ngũ giảng viên: Khoa hiện có 41 giảng viên và
01 giảng viên kiệm nhiệm, trong đó:

- Khoa đã thực hiện được: Cộng tác viên của 02 đề
tài cấp bộ, 01 đề tài cấp Tỉnh và chủ trì 03 đề tài cấp
trường; hiện giảng viên của Khoa đang chủ trì 08 đề
tài nghiên cứu khoa học cấp trường;

- Trình độ TS: 06 giảng viên, tỷ lệ 14%
- Trình độ ThS: 36 giảng viên, tỷ lệ 86%
- Tỷ lệ giảng viên học nước ngoài: 26%

- Những hướng nghiên cứu trong thời gian tới:
(1) Lĩnh vực tài chính ngân hàng
+ Quản lý thuế và ngân sách nhà nước;
+ Quản trị tài chính doanh nghiệp và tài chính quốc
tế;

Cơ sở vật chất

+ Báo cáo tài chính;
+ Tài chính hành vi và tài chính vi mô;

- Hệ thống giảng đường được trang bị đầy đủ các
trang thiết bị phục vụ dạy và học và hệ thống Wifi;

+ Quản trị ngân hàng thương mại.

- Khoa được các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh
Khánh Hòa hỗ trợ trong việc tiếp nhận sinh viên của
Khoa đến thực tập;

+ Chính sách kế toán;

- Khoa đang lên kế hoạch đầu tư Phòng thực hành
giao dịch ngân hàng ảo

(2) Lĩnh vực Kế toán
+ Tổ chức kế toán tài chính, quản trị và chi phí;
+ Công bố thông tin trên Báo cáo tài chính
(3) Lĩnh vực Kiểm toán
+ Xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ và hệ thống
thông tin kế toán.

Hợp tác
- Khoa ký hợp tác với Khoa Kế toán trường Đại học
Kinh tế Tp. HCM về việc tổ chức kỳ thi CPA tiềm
năng hàng năm;
- Khoa đã trao đổi hợp tác, giao lưu với ĐH Le Mans
(Université du Maine, Pháp (LMU));

Khoa Kế toán – Tài chính được thành lập ở năm 2010 trên cơ sở tách Bộ môn Tài chính và Bộ môn Kế
toán từ khoa Kinh tế. Với hơn 22 năm hình thành và phát triển, kể từ khóa đầu tiên K38 đào tạo ngành
kế toán cho đến nay, khoa Kế toán – Tài chính đã đào tạo và cung cấp cho xã hội hàng chục ngàn sinh
viên thuộc ngành Kế toán, Tài chính – ngân hàng ở bậc cao đẳng và đại học. Nguồn nhân lực này đã và
đang làm việc ở doanh nghiệp, ngân hàng, các tổ chức tài chính, các cơ quan Nhà nước, trường học…
được xã hội chấp nhận, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội khu vực và đất nước.
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- Khoa đã trao đổi và làm việc với một số Ngân hàng
(Sacmbank, PVComBank, TPBank, BanVietBank) và
một số công ty trên địa bàn tỉnh khánh Hòa về việc
tuyển sinh viên của Khoa làm thực tập sinh và tuyển
dụng khi ra trường.

Chính sách hỗ trợ SV
- Khoa luôn nhận được sự hỗ trợ từ phía các doanh
nghiệp, ngân hàng trong việc hỗ trợ cho sinh viên
của Khoa về địa điểm thực tập và việc làm khi ra
trường;
- Hàng năm, những sinh viên đạt thành tích cao
trong học tập và rèn luyện, cũng như những sinh
viên vượt khó được trao tặng những suất học bổng,
được tài trợ từ các doanh nghiệp, ngân hàng và
các cựu sinh viên của Khoa;
- Mỗi năm, các Ngân hàng, công ty kiểm toán trên
địa bàn tỉnh Khánh Hòa tiếp nhận sinh viên của
Khoa làm thực tập sinh; một số sinh viên này sau
đó trở thành nhân viên chính thức của Ngân hàng,
công ty kiểm toán.

Sổ tay ngành nghề
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Chuẩn đầu ra
Sinh viên có những kiến thức và kỹ năng sau:

KẾ TOÁN

- Có kiến thức lý luận chính trị và pháp luật của nhà nước.
- Có kiến thức cơ bản về kinh tế xã hội; ứng dụng các phương pháp trong quá trình học để nghiên cứu và
giải quyết các vấn đề thực tiễn.
- Có kiến thức cơ bản liên quan đến quản trị, tài chính và thuế.

Kế toán có vai trò rất quan trọng không thể thiếu ở tất cả các tổ chức, doanh nghiệp. Với kinh nghiệm
hơn 22 năm đào tạo ngành kế toán, các thế hệ sinh viên của Khoa tốt nghiệp hệ đại học và cao đẳng
ngành kế toán ra trường, đều được các nhà tuyển dụng đánh giá cao; phần lớn sinh viên kế toán sau khi
ra trường đều có được việc làm và hiện tại họ đang có những vị trí công việc quan trọng trong xã hội.

- Có kiến thức về thị trường tài chính, quản trị tài chính doanh nghiệp.
- Có kiến thức về các vấn đề lý luận cơ bản về kế toán – kiểm toán.
- Có kiến thức tiếp cận trình độ quốc tế về kế toán.
- Am hiểu quy trình kế toán, kiểm toán, phân tích hoạt động kinh doanh; có khả năng hoạch định các chính
sách kế toán.
- Có khả năng tổ chức, điều hành công tác kế toán thuộc các cấp độ khác nhau của các lĩnh vực hoạt động
trong nền kinh tế.
- Có kỹ năng nghiệp vụ chuyên sâu, xử lý được các trình huống kế toán – kiểm toán phát sinh trong thực tế.
- Có kỹ năng thiết kế hệ thống thông tin kế toán, đáp ứng được yêu cầu thông tin cho các đối tượng sử dụng
khác nhau.
- Có kỹ năng giao tiếp hiệu quả thông qua viết, thuyết trình, thảo luận, đàm phán, làm chủ tình huống, làm
việc theo nhóm, sử dụng hiệu quả các công cụ và phương tiện hiện đại.
- Có kỹ năng thu nhận, xử lý và truyền đạt thông tin liên quan lĩnh vực công tác.
- Có khả năng sử dụng tiếng Anh và tin học phục vụ cho công việc chuyên môn và quản lý.

Triển vọng nghề nghiệp

Vị trí và cơ hội việc làm

- Nền kinh tế phát triển, mỗi năm có hàng chục
ngàn doanh nghiệp mới được thành lập, mỗi
doanh nghiệp thành lập mới cần ít nhất từ 2 đến
3 nhân viên kế toán để đảm nhận công tác kế
toán của doanh nghiệp; vì vậy nhu cầu việc làm
trong lĩnh vực kế toán còn rất nhiều, mênh mông;

- Làm kế toán trưởng, kế toán tổng hợp, hoặc
kế toán viên tại: Các doanh nghiệp, các ngân
hàng, cơ quan thuế, các đơn vị sự nghiệp, các
đơn vị hành chính, trường học;

- Ngoài làm việc ở các doanh nghiệp kinh doanh
vì lợi nhuận, sinh viên ngành kế toán ra trường
còn đảm nhận công việc kế toán ở các đơn vị
sự nghiệp, hành chính, trường học…

- Làm quản lý thuế ở các chi cục thuế và cục
thuế;

- Ngoài làm kế toán, sinh viên ngành kế toán ra
trường có thể lựa chọn các hướng đi khác như:
Kiểm toán độc lập, kiểm toán nội bộ, kiểm soát
viên, tư vấn kinh doanh, thuế, quản trị rủi ro v.v.
Qua đó cho thấy nhu cầu việc làm của xã hội
đối với sinh viên tốt nghiệp ngành kế toán còn
rất nhiều.

- Làm kiểm toán nội bộ, phụ trách tài chính, giám
đốc tài chính tại các doanh nghiệp;

- Trợ lý kiểm toán tại các công ty kiểm toán độc
lập;
- Tư vấn tài chính ở các công ty tài chính, công
ty chứng khoán;
- Quản lý tài chính ở các doanh nghiệp, cơ quan
tài chính.

Chính sách hỗ trợ SV
- Hàng năm Khoa có trao tặng những suất học bổng cho sinh viên ngành kế toán có học lực khá, giỏi và rèn
luyện tốt;
- Bên cạnh, sinh viên ngành kế toán còn đón nhận những suất học bổng được trao tặng bởi các doanh
nghiệp và cựu sinh viên của Khoa.
- Hàng năm, các công ty kiểm toán, ngân hàng ở tỉnh Khánh Hòa tuyển sinh viên ngành kế toán của Khoa
làm thực tập sinh và sau đó tuyển dụng chính thức;
- Sinh viên ngành kế toán của Khoa được các doanh nghiệp ở tỉnh Khánh Hòa hỗ trợ về địa điểm thực tập.
- Các thế hệ cựu sinh viên của Khoa ưu tiên tuyển nhân sự kế toán là những sinh viên mới ra trường của Khoa.
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Ngành Tài chính Ngân hàng nhằm trang bị cho sinh viên ở cấp độ cử nhân các kiến thức lý thuyết quản
lý tài chính ngân hàng, tài chính doanh nghiệp, tài chính công ty đa quốc gia... trong mối quan hệ với
việc vận dụng những kỹ năng trên vào thực tiễn ở Việt Nam.

Chuẩn đầu ra
- Có năng lực quản trị tài chính
- Có năng lực thẩm định giá
- Có năng lực thực hiện các nghiệp vụ tín dụng
- Có năng lực thực hiện nghiệp vụ thuế
- Có năng lực đầu tư tài chính
- Có năng lực thanh toán quốc tế
- Có năng lực kế toán tài chính, kế toán quản trị, kế toán ngân
hàng
- Có năng lực giảng dạy tại trường đại học, cao đẳng, trung cấp
và dạy nghề
- Có khả năng sử dụng tiếng Anh và tin học phục vụ cho công
việc chuyên môn và quản lý.

Vị trí và cơ hội việc làm
- Cùng với sự phát triển của thị trường tài chính, nhu cầu nhân
sự trong lĩnh vực tài chính ngân hàng đối với các doanh nghiệp
niêm yết, các công ty tài chính, công ty chứng khoán, công ty
bảo hiểm và ngân hàng là rất lớn;
- Sinh viên ngành Tài chính - Ngân hàng sau khi tốt nghiệp có
thể đảm nhận các công việc liên quan đến các lĩnh vực quản
lý tài chính, kế toán, kinh doanh tiền tệ, thẩm định dự án đầu tư,
kinh doanh chứng khoán, đầu tư tại các tổ chức tài chính (ngân
hàng, quỹ đầu tư, các công ty bảo hiểm, v.v.), các công ty kinh
doanh trong nước, các công ty đa quốc gia, công ty kiểm toán,
bảo hiểm, các phòng ban thuộc Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước
- Giám đốc tài chính hoặc chuyên viên tài chính - kế toán tại các
doanh nghiệp kinh doanh.
- Chuyên viên tư vấn quản lý tài chính, tham gia trực tiếp hoặc
gián tiếp thị trường tài chính.
- Chuyên viên ngân hàng và triển khai các dịch vụ tài chính ở
các ngân hàng.
- Chuyên viên về thuế; thẩm định dự án, tín dụng, thanh toán
quốc tế; chuyên viên ở các công ty bảo hiểm và các quỹ đầu
tư v.v.

Chính sách hỗ trợ SV
Các ngân hàng và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Khánh
Hòa hỗ trợ những suất học bổng cho sinh viên ngành tài chính –
ngân hàng có kết quả học tập loại khá, giỏi và rèn luyện tốt.
Hàng năm, các Ngân hàng trên địa bàn Tỉnh Khánh Hòa đến
tại trường để tuyển những sinh viên ngành tài chính ngân hàng
làm thực tập viên và sau đó những sinh viên này được các ngân
hàng tuyển dụng chính thức.
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Chuẩn đầu ra
Sinh viên có được những kiến thức và kỹ năng như:

KIỂM TOÁN
- Đào tạo sinh viên bậc cử nhân Kiểm toán có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt;
- Nắm được những kiến thức cơ bản về kinh tế – xã hội;
- Có kiến thức cơ bản về kế toán, kiểm toán, kiểm soát nội bộ, hệ thống thông tin kế toán, kế toán
quản trị;
- Có khả năng tổ chức công tác kế toán tại doanh nghiệp, kiểm toán tại các công ty kiểm toán, kiểm
soát nội bộ tại doanh nghiệp.

- Hiểu biết về nền kinh tế, hoạt động của doanh
nghiệp
- Am hiểu luật doanh nghiệp, luật thuế hiện hành,
luật kế toán, chuẩn mực kế toán, quy định về kiểm
soát nội bộ, chuẩn mực kiểm toán và các văn bản
pháp lý có liên quan
- Hiểu và đánh giá các biến động của nền kinh tế
tác động đến doanh nghiệp
- Am hiểu kế toán tài chính, kế toán thuế và kê khai
thuế, kế toán chi phí, kế toán quản trị, hệ thống
thông tin kế toán, hệ thống kiểm soát nội bộ trong
doanh nghiệp
- Có kiến thức đầy đủ để thực hiện chuyên môn
kiểm toán hoạt động, kiểm toán tuân thủ và kiểm
toán báo cáo tài chính
- Có khả năng đọc và phân tích báo cáo tài chính,
phân tích và quản trị tài chính trong việc xây dựng
các quyết định kinh doanh trong doanh nghiệp

- Am hiểu quy trình kiểm toán, có khả năng hoạch
định chương trình kiểm toán
- Có khả năng tổ chức, điều hành nhóm kiểm toán
thuộc các cấp độ khác nhau trong từng lĩnh vực
hoạt động của nền kinh tế
- Kỹ năng vận dụng luật doanh nghiệp, luật thuế
hiện hành, luật kế toán, luật kiểm toán, chuẩn mực
kế toán, chế độ kế toán, chuẩn mực kiểm toán
trong công tác chuyên môn
- Thực hiện chức năng kiểm toán nhà nước tại cơ
quan kiểm toán nhà nước
- Tổ chức và thực hiện hệ thống kiểm soát nội bộ
doanh nghiệp, thực hiện chức năng kiểm toán nội
bộ doanh nghiệp
- Làm việc độc lập theo nhóm và với cộng đồng;
- Có khả năng sử dụng tiếng Anh và tin học phục vụ
cho công việc chuyên môn và quản lý

Vị trí và cơ hội việc làm
Cùng với sự phát triển của nền kinh tế nước ta, các
công ty kiểm toán ra đời, nhu cầu tuyển kiểm toán
viên trong các công ty kiểm toán ngày càng nhiều.
Ngoài các công ty kiểm toán có vốn đầu tư nước
ngoài, có nhiều công ty kiểm toán trong nước ra
đời. Bên cạnh đó, sự khởi sắc của thị trường chứng
khoán càng khiến nhân lực ngành kiểm toán khan
hiếm hơn.
- Bên cạnh nhu cầu nhân lực kiểm toán, thì nhu cầu
về các vị trí việc làm như kế toán viên, kế toán quản
trị, kế toán thuế, tư vấn tài chính, quản trị rủi ro ở
nhiều loại hình doanh nghiệp, các tổ chức trong và
ngoài nước, cơ quan nhà nước còn rất lớn.
- Nhân viên kiểm toán tại các công ty kiểm toán
độc lập;

- Kiểm toán viên nhà nước tại các cơ quan kiểm
toán nhà nước khu vực;
- Nhân viên kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ tại
các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh và ngân
hàng;
- Công việc kế toán ở các doanh nghiệp sản xuất
kinh doanh, dịch vụ, kho bạc, ngân hàng, các công
ty bảo hiểm và các đơn vị sự nghiệp;
- Công việc quản lý thuế tại các chi cục thuế và
cục thuế;
- Phân tích và tư vấn tài chính tại các công ty tài
chính;
- Tổ chức công tác kế toán tại các cơ quan, doanh
nghiệp và tham gia giảng dạy tại các cơ sở đào
tạo, nghiên cứu về kiểm toán, kế toán, tài chính.

Chính sách hỗ trợ SV
-Hàng năm, các ngân hàng, doanh nghiệp và công
ty kiểm toán trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa hỗ trợ
những suất học bổng cho sinh viên chuyên ngành
kiểm toán có kết quả học tập loại khá, giỏi và rèn
luyện tốt.
- Hàng năm, các công ty kiểm toán tuyển sinh viên
ngành kiểm toán làm thực tập sinh và sau đó những
sinh viên này được tuyển dụng chính thức.
- Các Ngân hàng, doanh nghiệp tuyển thực tập sinh
và tuyển dụng bổ sung nguồn nhân lực cho Ngân
hàng, doanh nghiệp.
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Hoạt động ngoại khóa

Khoa

NGOẠI NGỮ

Bậc Đại học:
Ngành Ngôn ngữ Anh
+ Chuyên ngành Biên-Phiên dịch
+ Chuyên ngành Tiếng Anh du lịch
+ Chuyên ngành Giảng dạy Tiếng Anh.
Bậc Cao đẳng:
+Ngành Tiếng Anh Du lịch

Đội ngũ giảng viên
Hiện tại, Khoa Ngoại ngữ có 25 giảng viên cơ hữu và
4 giảng viên mới tuyển dụng, phần lớn được đào tạo
tại các nước tiên tiến như Anh, Úc, Canada, Pháp,
Trung Quốc, Nga với 04 tiến sĩ (chiếm tỷ lệ 13,8%) và
20 thạc sĩ (chiếm tỷ lệ 70%) thuộc hai bộ môn: Bộ
môn Thực hành Tiếng và Bộ môn Biên Phiên dịch.
Hàng năm, Khoa Ngoại ngữ còn mời các giáo sư,
tiến sĩ và giáo viên tình nguyện đến từ các nước Mỹ,
Úc, Canada đến tham gia tập huấn chuyên môn
cho đội ngũ giảng viên và giảng dạy cho sinh viên
của Khoa.
Bên cạnh Tiếng Anh, khoa cũng mời các giáo viên
bản ngữ hỗ trợ giảng dạy các ngoại ngữ 2 cho sinh
viên của khoa, bao gồm các ngoại ngữ: Pháp, Nga,
Trung, Nhật.
Khoa cũng thường xuyên nhận được sự hỗ trợ về
nhân lực (giáo viên người bản xứ giảng dạy tiếng
Anh, tiếng Trung, tiếng Nhật) từ các tổ chức như
Fulbright, Đại sứ quán Hoa Kỳ, Văn phòng Kinh tế
Văn hóa Đài Bắc, Hiệp hội tiếng Nhật JLAN.

Cơ sở vật chất

Tiền thân của Khoa Ngoại ngữ - Trường Đại học Nha Trang là bộ môn Ngoại ngữ thuộc khoa Khoa học
Cơ bản. Năm 2005, được sự cấp phép của Bộ Giáo dục & Đào tạo, ngành Ngôn ngữ Anh Du lịch và
Ngôn ngữ Anh Biên-Phiên dịch bắt đầu được đào tạo tại Trường. Rất nhanh sau đó, với nhu cầu ngày một
tăng về nguồn nhân lực cao của tỉnh Khánh Hòa cũng như của các khu vực lân cận và các địa phương
khác trên cả nước, Khoa Ngoại ngữ trường Đại học Nha Trang đã chính thức được thành lập vào ngày
09/09/2009.
Từ đó đến nay, Khoa đã liên tục phát triển về cả số lượng và chất lượng. Nếu như năm 2009, Khoa
Ngoại ngữ chỉ đào tạo 200 sinh viên thì đến năm 2017, số lượng sinh viên đào tạo của Khoa đã lên đến
545 sinh viên khối chuyên ngữ, 3.565 sinh viên khối không chuyên ngữ và gần 300 sinh viên hệ Đại
học văn bằng 2 tại Nha Trang, Kiên Giang, Nghệ An, Ninh Thuận. Riêng tại kỳ tuyển sinh năm 2018,
Khoa Ngoại ngữ chào đón lượng sinh viên chuyên ngữ mới lên đến gần 450 sinh viên Đại học và 150
sinh viên Cao đẳng hệ chính quy, đứng nhất nhì về số lượng cũng như về điểm chuẩn trúng tuyển trong
số các khoa/viện trong Trường.
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Văn phòng Khoa Ngoại ngữ tọa lạc tại tòa nhà đa
năng – tòa nhà 12 tầng được thiết kế hiện đại và
mới được đưa vào sử dụng từ năm 2018. Các phòng
học với sức chứa khoảng 40 sinh viên được trang bị
đầy đủ các thiết bị nghe – nhìn như ti vi, loa, micro,
bảng; và đặc biệt các phòng học được thiết kế
cách âm, phù hợp cho việc học ngoại ngữ.
Có 02 phòng thực hành chuyên biệt (phòng lab) tại
tòa nhà đa năng. Không chỉ có các trang thiết bị
như phòng học bình thường, các phòng lab còn có
máy lạnh, hệ thống máy vi tính, và tai nghe phục vụ
cho sinh viên học các môn đặc thù như nghe hoặc
phiên dịch.
Ngoài ra, Câu lạc bộ Tiếng Anh của Khoa thường
xuyên sinh hoạt và tổ chức các hoạt động bổ trợ
tiếng Anh cho sinh viên tại văn phòng của câu lạc
bộ.

knn@ntu.edu.vn

+84 (258) 247 1370

Sinh viên Khoa Ngoại ngữ có cơ hội rất lớn được
giao lưu văn hóa với sinh viên các nước trên thế
giới đến thăm trường như Mỹ, Úc, Lào, Thái Lan,
Hàn Quốc, Trung Quốc… Không những thế, liên tiếp
trong những năm gần đây, nhiều sinh viên Khoa
Ngoại ngữ đã giành được các suất học bổng du
học hoặc tham gia các trại hè giao lưu văn hóa của
các trường đại học tại Hàn Quốc và Thái Lan.
Bên cạnh chiến dịch Mùa hè xanh truyền thống,
câu lạc bộ Tiếng Anh hàng tháng, các kỳ thi hùng
biện hoặc Olympic Tiếng Anh, Khoa Ngoại ngữ kết
hợp với Đội tình nguyện Khoa còn liên tục tổ chức
cho sinh viên các chuyến đi công tác xã hội đầy
ý nghĩa tại các trung tâm bảo trợ xã hội ở các xã
vùng sâu vùng xa: tổ chức vui chơi, dạy tiếng Anh
và tổ chức các hoạt động văn nghệ cho các em
thiếu nhi dân tộc thiểu số, các em thiếu nhi có hoàn
cảnh khó khăn. Vì vậy, sinh viên của Khoa sau khi ra
trường phần lớn đều rất tự tin, năng động, sáng tạo.

Hợp tác
Đặc biệt, Khoa Ngoại ngữ luôn duy trì và phát triển
mối quan hệ hợp tác với các doanh nghiệp trong
khu vực tỉnh Khánh Hòa như Khách sạn Sheraton,
Khu nghỉ dưỡng The Anam, Khu nghỉ dưỡng Amiana,
Champa Island…Đây là những địa điểm mà sinh
viên Khoa Ngoại ngữ thường xuyên đến kiến tập,
thực tập cũng như làm việc sau khi tốt nghiệp.
Khoa cũng thường xuyên mời các doanh nghiệp về
gặp gỡ và trao đổi với sinh viên vào các dịp: Chào
đón tân sinh viên, Định hướng chọn ngành, Định
hướng thực tập, Hội nghị học tốt…nhằm chia sẻ kinh
nghiệm thực tiễn cho sinh viên.

Nghiên cứu khoa học
Trong những năm gần đây, đội ngũ giảng viên Khoa
Ngoại ngữ đã rất tích cực tham gia công tác nghiên
cứu khoa học với rất nhiều các báo cáo hội thảo
quốc gia, hội thảo quốc tế trong và ngoài nước
(Viet Tesol, Cam Tesol, Hội thảo Tesol Châu Á…), các
bài báo được đăng trên các tạp chí uy tín.
Hướng nghiên cứu chính của Khoa Ngoại ngữ là
“Đổi mới phương pháp giảng dạy và nâng cao
chất lượng đào tạo”.
Hiện nay, Khoa Ngoại ngữ đang triển khai nghiên
cứu 02 đề tài Nghiên cứu khoa học cấp trường: (1)
Nghiên cứu các giải pháp nhằm tăng cường hiệu
quả dạy và học tiếng Anh không chuyên ngữ tại
trường Đại học Nha Trang theo định hướng của đề
án ngoại ngữ quốc gia 2020; (2) Nghiên cứu các
giải pháp nâng cao chất lượng học tiếng Anh thông
qua bài tập trực tuyến của sinh viên khối không
chuyên ngữ tại trường Đại học Nha Trang.
Khoa Ngoại ngữ có mối quan hệ tốt đẹp với các tổ
chức tình nguyện quốc tế như WUSC,Đại học Brock
của Canada, AVI của Mỹ, Đại học Quỳnh Châu
của Trung Quốc, VIA của Úc, tổ chức REI về hợp tác
đào tạo tiếng Anh và Du lịch. Khoa hợp tác với lãnh
sự quán Hoa kỳ và tổ chức Fulbright của Mỹ mở các
lớp tập huấn chuyên môn và tổ chức hội thảo cho
giảng viên, tổ chức các kỳ thi hùng biện cho sinh
viên. Khoa phối hợp với tổ chức Cấp cứu St. John
(Úc) để mở các lớp tập huấn sơ cấp cứu thường
niên cho sinh viên trong khoa.
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Ngành
NGÔN NGỮ ANH
Ba chuyên ngành được đào tạo tại Khoa Ngoại ngữ, trường Đại học Nha Trang chính là đại diện cho ba
cách tiếp cận tiếng Anh của thời đại: đào tạo người sử dụng tiếng Anh như cầu nối về ngôn ngữ; đào
tạo người sử dụng tiếng Anh như cầu nối về văn hóa; và đào tạo người sử dụng tiếng Anh thành người
truyền tải tri thức về ngôn ngữ Anh.
Ngoài những học phần lý thuyết, Khoa Ngoại ngữ thường xuyên tổ chức hàng loạt các chuyến đi thực
tế (field trip) từ Nam ra Bắc, từ miền núi đến hải đảo để sinh viên có thể được trải nghiệm và đắm chìm
trong mọi không gian làm việc trong tương lai. Không những thế, sinh viên thuộc các chuyên ngành của
Khoa còn có cơ hội cực kỳ lớn được nhận vào thực tập tại các khách sạn, resort quốc tế nổi tiếng tại các
trung tâm du lịch nổi tiếng của cả nước như Nha Trang, Đà Nẵng, Hà Nội, TP.HCM, Phú Quốc…và có cơ
hội làm việc tại nước ngoài: Malaysia, Philippines, Singapore, Dubai, Ả Rập…

Chuẩn đầu ra

Triển vọng nghề nghiệp

Trong giai đoạn đầu của ngành học, sinh viên học
ngành Ngôn ngữ Anh tại trường Đại học Nha Trang
được đào tạo các phương pháp học tập và phát
triển các kỹ năng thực hành ngôn ngữ để hoàn
thiện khả năng giao tiếp tiếng Anh, nâng cao năng
lực sử dụng tiếng Anh trong môi trường học thuật.
Sinh viên được phát triển và hoàn thiện các năng
lực cơ bản của ngôn ngữ Anh bao gồm: Nghe – Nói
– Đọc – Viết để đạt được trình độ C1 theo chuẩn
CEFR Châu Âu (Common European Framework for
Reference).

Ngôn ngữ Anh hiện nay hiện diện trong hầu hết các
lĩnh vực trong đời sống như kinh tế, du lịch, thương
mại, văn hóa và xã hội. Có 50 quốc gia trên thế giới
sử dụng tiếng Anh như ngôn ngữ chính và 80 nước
sử dụng như ngôn ngữ thứ hai. Chính vì thế, ngôn
ngữ Anh là cầu nối trong thời đại toàn cầu hóa giữa
các quốc gia, đồng thời là chìa khóa cho mỗi cá
nhân có thể mở cánh cửa hòa nhập với cộng đồng
quốc tế.

Thêm vào đó, bên cạnh phát triển năng lực sử dụng
Từ vựng và Ngữ pháp một cách chính xác và phù
hợp với ngữ cảnh, sinh viên còn được rèn luyện và
thực hành phát âm Tiếng Anh một cách chuẩn xác.
Sinh viên của ngành Ngôn Ngữ Anh còn có cơ hội
trải nghiệm những chuyến đi dã ngoại tới những địa
phương giàu văn hóa để tìm hiểu thêm đất nước,
con người Việt Nam, đồng thời gặp gỡ và học hỏi
thêm về đặc điểm lịch sử, địa lý, con người để nâng
cao hiểu biết kết hợp với thực hành, vận dụng các
kiến thức kỹ năng đã học vào thực tế. Từ đó, người
học hình thành nhân sinh quan phù hợp với tư duy
toàn cầu hóa.

Điều đặc biệt của việc lựa chọn ngành Ngôn ngữ
là sinh viên không chỉ được học một ngoại ngữ là
tiếng Anh mà còn được tạo điều kiện học các ngôn
ngữ khác từ trình độ cơ bản đến nâng cao để khi ra
trường sinh viên có khả năng giao tiếp trôi chảy và
hiệu quả đồng thời thăng tiến trong công việc. Các
ngoại ngữ khác bao gồm tiếng Pháp, tiếng Nga,
tiếng Trung, tiếng Nhật.
Theo như số liệu được cung cấp bởi Đoàn Thanh
Niên- Đại học Nha Trang, nhờ có vốn ngoại ngữ
tiếng Anh và tiếng Trung trôi chảy mà 80% sinh viên
có việc làm bán thời gian ngay từ năm đầu. Các
ngành nghề chủ yếu cho sinh viên bao gồm gia sư
(20%), và các ngành dịch vụ du lịch (60%) như lễ
tân, hướng dẫn viên du lịch, nhân viên bán hàng
cho khách nước ngoài.

Chính sách hỗ trợ SV

Vị trí và cơ hội việc làm

Bên cạnh các suất học bổng dành cho sinh viên
do Nhà trường cấp hằng năm và các học bổng do
các tổ chức doanh nghiệp tài trợ, hiện tại sinh viên
các chuyên ngành của Khoa có cơ hội lớn giành
được các suất học bổng du học ngắn hạn tại Đại
học Ngoại ngữ Busan (Hàn Quốc), học bổng giao
lưu văn hóa tại Đài Loan, học bổng tham gia Hội trại
quốc tế….

Chuyên ngành Biên-Phiên dịch: sinh viên ra trường
có thể đảm nhận các vị trí như biên dịch viên, phiên
dịch viên trong các công ty, cơ quan ngoại giao,
cơ quan truyền thông các tổ chức kinh tế, xã hội
của Việt Nam và quốc tế; dịch thuật cho các văn
phòng công chứng, các nhà xuất bản, trung tâm
phát hành sách, báo, tạp chí… Không những thế,
sinh viên ra trường còn có thể trở thành các chuyên
viên truyền thông, tổ chức sự kiện, thư ký, trợ lý trong
các công ty nước ngoài, các tập đoàn đa quốc
gia.

Các sinh viên xuất sắc có nguyện vọng học lên tiếp
cũng hoàn toàn có cơ hội săn được các học bổng
chính phủ như Học bổng Chevening (Anh), Fulbright
(Hoa Kỳ), Endeavour (Úc) hoặc các học bổng của
các chính phủ New Zealand, Thái Lan, Đài Loan…

Chuyên ngành Tiếng Anh Du lịch: sinh viên ra trường
có thể đảm nhận các vị trí như hướng dẫn viên du
lịch cho khách nội địa và quốc tế, chuyên viên tư
vấn, quản lý tại các công ty du lịch, lữ hành, nhà
hàng khách sạn và các khu nghỉ dưỡng.
Chuyên ngành Giảng dạy Tiếng Anh: sinh viên ra
trường hoàn toàn có thể trở thành giáo viên giảng
dạy và nghiên cứu tiếng Anh tại các trường đại học,
cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, phổ thông
trung học và các trung tâm ngoại ngữ.
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Khoa

KHOA HỌC
XÃ HỘI VÀ
NHÂN VĂN

Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn tiền thân là Bộ môn Mác - Lênin, được thành lập tháng 7/1970.
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Đội ngũ giảng viên

Cơ sở vật chất

Đội ngũ cán bộ viên chức của Khoa không ngừng
phát triển cả về số lượng và chất lượng. Khoa hiện
có: 22 cán bộ giảng dạy, trong đó có 04 tiến sĩ, 01
NCS và 17 thạc sĩ; 100% cán bộ giảng dạy được đào
tạo ở các trường đại học, viện nghiên cứu trọng
điểm trong nước và các nước phát triển như: Pháp,
Nga, Hàn Quốc, Trung Quốc.

Khoa được trang bị cơ sở vật chất hiện đại để phục
vụ tốt công tác đào tạo, như: tài liệu, giáo trình,
các tạp chí chuyên ngành trong và ngoài nước,
hệ thống phòng học chuyên dùng, phòng chuyên
đề…

Nghiên cứu khoa học

Hợp tác

Nhận thức rõ vai trò của nghiên cứu khoa học trong
giảng dạy và đào tạo sinh viên, cán bộ giảng viên
trong Khoa đã tham gia tích cực hoạt động nghiên
cứu khoa học. Nhiều đề tài khoa học cấp trường,
cấp bộ do cán bộ giảng viên thực hiện đạt chất
lượng tốt. Trong 5 năm gần đây, Khoa có hơn 25
bài báo đăng trên các tạp chí khoa học chuyên
ngành, trên 45 bài tham luận đăng kỷ yếu hội thảo
cấp trường, tỉnh, quốc gia, quốc tế, 07 tài liệu sách
tham khảo, chuyên khảo do cán bộ giảng viên biên
soạn được xuất bản phục vụ cho hoạt động giảng
dạy của giảng viên và học tập của sinh viên Nhà
trường.

Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn luôn chú trọng
việc hợp tác, liên kết với các trường đại học, học
viện trong và ngoài nước để tiến hành các hoạt
động hợp tác về đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn
và nghiên cứu khoa học.

Khoa có thế mạnh về giảng dạy, nghiên cứu khoa học và đào tạo nguồn nhân lực trong các lĩnh vực
khoa học xã hội, nhân văn và lý luận chính trị, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội khu vực Nam
Trung bộ, Tây Nguyển và cả nước.
Khoa cũng đang xây dựng, hoàn thiện Hồ sơ mở ngành đào tạo Luật và Chính trị học trình độ đại học.
Dự kiến sẽ chính thức tuyển sinh năm 2019 - khóa 61.

Với đội ngũ nhân lực và trình độ chuyên môn hiện
có, Khoa xác định các hướng nghiên cứu chính,
gồm:
1. Vấn đề dân tộc và việc thực hiện chính sách dân
tộc.

Bên cạnh đó, Khoa đang tích cực thiết lập mối quan
hệ với các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trên địa
bàn tỉnh Khánh Hòa, giúp cho người học được trải
nghiệm trong môi trường hoạt động thực tiễn, thực
hành, thực tập, rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp,
đồng thời mở ra cơ hội về việc làm cho sinh viên sau
khi ra trường.
- Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn đang phối hợp
với Khoa Kinh tế tổ chức đào tạo trình độ đại học
chính quy chuyên ngành Luật Kinh tế (Economic
Law). Mã số: 7310101.

2. Công tác giáo dục pháp luật trong thanh niên,
HSSV ở các tỉnh Nam Trung bộ và Tây Nguyên.
3. Vấn đề dân chủ và chủ trương của Đảng về phát
huy dân chủ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại
hóa đất nước.
4. Vấn đề tôn giáo và việc thực hiện chính sách tôn
giáo ở các tỉnh Nam Trung bộ và Tây Nguyên.
5. Đổi mới, nâng cao chất lượng giảng dạy và học
tập các ngành Chính trị học, Luật học.

khct@ntu.edu.vn
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Ngành
LUẬT
Chương trình đào tạo đại học hệ chính quy ngành Luật được xây dựng nhằm trang bị cho người học
những kiến thức về pháp luật, 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; 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.

Chuẩn đầu ra

Triển vọng nghề nghiệp

Kiến thức nghề nghiệp

Trong tiến trình phát triển nền kinh tế thị trường và
hội nhập kinh tế quốc tế, xã hội Việt Nam hiện nay
đang có nhu cầu rất lớn đối với nguồn nhân lực
chuyên ngành Luật.

- Nắm vững những vấn đề lý luận và thực tiễn về
nhà nước và pháp luật.
- 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 Hôn nhân
– gia đình; Luật tố tụng hình sự; Luật tố tụng dân sự;
Luật Đầu tư, Luật Tài chính – Ngân hàng, Luật kinh
doanh bất động sản; Pháp luật về kinh doanh bảo
hiểm; 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.
Kỹ năng
* Kỹ năng cơ bản
- Có kỹ năng làm việc độc lập, tư duy sáng tạo cũng
như kỹ năng hợp tác, làm việc nhóm có hiệu quả
cao.
- Có năng lực nghiên cứu khoa học, khả năng lập
luận, thuyết phục hiệu quả.
- Có kỹ năng giao tiếp và truyền thông hiệu quả.
- Có kỹ năng cơ bản về công nghệ thông tin (theo
chuẩn do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành)
và ngoại ngữ (bậc 3 theo Khung năng lực ngoại ngữ
6 bậc của Việt Nam) để phục vụ cho hoạt động
nghề nghiệp.
* Kỹ năng nghề nghiệp
- Có kỹ năng nghiên cứu và phân tích luật, lựa chọn
và áp dụng đúng các qui định pháp luật để giải
quyết các vấn đề phát sinh trong thực tiễn.

Theo thông tin từ Bộ Tư pháp, từ nay đến năm 2020,
ước tính chỉ riêng các chức danh tư pháp tại Việt
Nam cần tới trên 20.000 nhân sự (13.000 luật sư, 2.300
thẩm phán, 2.000 công chứng viên, 3.000 chấp hành
viên, 300 thẩm tra viên thi hành án dân sự và thừa
phát lại). Con số trên còn tăng lên gấp nhiều lần khi
tính đến lượng công chức làm việc tại các bộ, ban
ngành và doanh nghiệp. Vì vậy, ngành Luật hiện
nay đang được xếp vào nhóm các ngành “khát”
nhân lực của cả nước.
Sinh viên theo học ngành Luật tại Trường Đại học
Nha Trang không chỉ được được đào tạo bài bản
về hệ thống kiến thức chuyên ngành mà còn được
trang bị những kỹ năng mềm (kỹ năng giao tiếp, làm
việc nhóm, thuyết trình, giải quyết vấn đề, tổ chức
công việc, quản lý thời gian…) và các kỹ năng thực
hành pháp luật cơ bản. Đặc biệt, sinh viên được rèn
luyện thực hành thông qua các lớp học mô phỏng
“Phiên tòa giả định”, câu lạc bộ pháp lý; tập sự tại
các phiên tòa, văn phòng luật sư…, đó là sự chuẩn
bị chu đáo để người học sau khi tốt nghiệp có thể
phục vụ tốt nhất cho nhu cầu của xã hội.

Vị trí và cơ hội việc làm
Sinh viên tốt nghiệp ngành Luật của Đại học Nha
Trang có thể làm việc trong các lĩnh vực cụ thể sau:
1. Nghiên cứu, giảng dạy về pháp luật tại các cơ
sở nghiên cứu, đào tạo về pháp luật, hành chính chính trị,....
2. 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,…

- Có khả năng tư vấn, giải quyết các vụ việc liên
quan đến pháp luật một cách độc lập.

3. Công chức pháp lý tại các cơ quan tư pháp
(thẩm phán, thư ký tòa, chấp hành viên, kiểm sát
viên, điều tra viên,… )

- Có kỹ năng xử lý, soạn thảo văn bản trong quản
lý, điều hành và kinh doanh. Đồng thời, soạn thảo,
tổng hợp, hiệu đính, góp ý các văn bản pháp quy.

4. Tư vấn và hỗ trợ pháp lý (luật sư, công chứng viên,
thừa phát lại, hoà giải viên, trọng tài viên, đấu giá
viên).

- Có khả năng tổng kết được các bài học kinh
nghiệm nghề nghiệp cho bản thân từ thực tiễn trên
cơ sở đối chiếu với các kiến thức đã được trang bị.

Với hệ thống kiến thức, kỹ năng được trang bị, sinh
viên tốt nghiệp ngành Luật có năng lực làm việc tại
các đơn vị như:
+ Các cơ quan nhà nước: các bộ, ban, ngành, tòa
án, viện kiểm sát… từ trung ương đến địa phương;

Chính sách hỗ trợ SV
- Hàng năm, các trường đại học, viện nghiên cứu và
các tổ chức phi chính phủ trên thế giới, các doanh
nghiệp trong và ngoài nước là đơn vị đối tác của
Nhà trường đều có các chương trình học bổng
dành cho sinh viên nhà trường, đặc biệt là sinh viên
ngành Luật học.

+ Các cơ sở nghiên cứu và đào tạo: Viện nghiên
cứu, trung tâm nghiên cứu, trường đại học, cao
đẳng…;
+ Các cơ sở sản xuất, kinh doanh (tập đoàn, công
ty, doanh nghiệp, ngân hàng,…).

- Bên cạnh đó, trường ĐH Nha Trang cũng có nhiều
chính sách học bổng để tạo điều kiện cho những
sinh viên có hoàn cảnh khó khăn có cơ hội học tập
cũng như khuyến khích những sinh viên tài năng
phát triển năng lực cá nhân.
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TUỔI TRẺ

NTU

Đoàn Thanh Niên
Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Trường Đại học
Nha Trang là đơn vị tổ chức nhiều hoạt động bổ ích,
thiết thực vì sự phát triển của đoàn viên sinh viên, đóng
góp quan trọng vào sự phát triển của Nhà trường. Đoàn
đã tích cực hỗ trợ công tác tuyên truyền và giáo dục tư
tưởng cho sinh viên, tổ chức các hoạt động nâng cao
đời sống văn hóa, tinh thần cho sinh viên như các chương
trình liên hoan văn nghệ, thể dục thể thao; các cuộc
thi mang tính tuyên truyền, học thuật, v.v. Đoàn cũng
khuyến khích và hỗ trợ sinh viên tham gia vào các đề
tài NCKH, tổ chức các buổi hội thảo chuyên đề, các hội
thảo khoa học...
Bên cạnh đó, Đoàn đã triển khai nhiều hoạt động tình
nguyện cộng đồng như “Xây dựng sân chơi vận động
cho trẻ em”, “Lắp đặt điện năng lượng mặt trời cho người
dân nghèo”, “Thi công hệ thống điện Thắp sáng đường
quê”, “Xây dựng vườn rau hữu cơ”; chăm sóc, giáo dục
thanh - thiếu niên, nhi đồng và các đối tượng chính sách,
v.v. Đây là những hoạt động rất thiết thực, góp phần
xây dựng và quảng bá hình ảnh đẹp của Nhà trường với
cộng đồng và bạn bè năm châu,

Hội Sinh Viên
Trường Đại học Nha Trang có số lượng sinh viên gồm hơn
15.000 sinh viên được tổ chức thành 12 Liên chi hội sinh
viên. Khẩu hiệu của hội là “Sinh viên Trường Đại học Nha
Trang năng động, sáng tạo, kỷ luật và thanh lịch”.
Hội Sinh viên là người bạn tin cậy của sinh viên, là diễn
đàn, là môi trường, là ngôi nhà chung để sinh viên giao
lưu, học hỏi, tự bồi dưỡng và giúp đỡ nhau trong học tập,
rèn luyện.
Hội Sinh viên chủ trì tổ chức nhiều câu lạc bộ sở thích và
câu lạc bộ học thuật (ví dụ như CLB võ thuật, CLB bóng
đá, CLB ghita, CLB tiếng Anh, CLB sinh viên nghiên cứu
khoa học, CLB Hỗ trợ Sinh viên...). Hội sinh viên cùng với
Đoàn Thanh niên đã giúp tạo ra nhiều sân chơi, cơ hội
giúp sinh viên học hỏi, rèn luyện bản thân trưởng thành
hơn về mọi mặt trong cuộc sống, đặc biệt là các kĩ năng
mềm.
Thông qua các phong trào sinh viên, ý thức trách nhiệm
với cộng đồng, tinh thần tương thân, tương ái, vai trò
xung kích sáng tạo của tuổi trẻ được thể hiện rõ nét, góp
phần tạo dựng hình ảnh người sinh viên Việt Nam trong
thời đại mới có hoài bão, có lý tưởng và có trách nhiệm
với xã hội và đất nước.
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HỢP TÁC DOANH NGHIỆP
VÀ HỖ TRỢ SINH VIÊN
Trường Đại học Nha Trang luôn chú trọng công tác hỗ trợ sinh viên trong suốt quá trình học tập tại trường
với các hoạt động cụ thể: Thường xuyên tổ chức các hoạt động gắn kết và hợp tác giữa Nhà trường với
các đối tác bên ngoài; Triển khai các hoạt động hợp tác đào tạo hướng nghiệp theo nhu cầu doanh
nghiệp; hoạt động hỗ trợ phát triển nghề nghiệp, bồi dưỡng kỹ năng mềm cho sinh viên; Liên hệ kết nối
giữa Nhà trường với các đơn vị sử dụng lao động nhằm hỗ trợ việc làm, thực tập cho sinh viên; Kết nối
với các Trường THPT để hỗ trợ công tác hướng nghiệp cho học sinh và đồng hành cùng giáo viên về các
hoạt động nghiên cứu khoa học.
Theo số liệu khảo sát tình hình sinh viên sau khi tốt nghiệp có việc làm ba năm gần đây, năm 2015 đạt 89,88%, năm
2016 đạt 96%, năm 2017 đạt 92,54%, đây là tín hiệu rất tốt thể hiện sự cố gắng nỗ lực của các cựu sinh viên. Để có
được những thành quả trên, Trường Đại học Nha Trang đã linh hoạt vận dụng hiệu quả mối liên hệ giữa 3 nhà: Nhà
nước, nhà trường và nhà doanh nghiệp.
Phát huy những thành quả đã đạt được và tiếp tục vươn lên tầm cao mới. mục tiêu trước mắt và lâu dài, Nhà
trường tiếp tục đẩy mạnh mối quan hệ với doanh nghiệp, đa dạng hóa nguồn lực và hình thức hỗ trợ sinh viên.
Hướng tới xã hội hóa toàn diện các hoạt động hỗ trợ, kiến tạo một môi trường học tập và sinh hoạt gợi mở tốt
nhất, phát huy tính sáng tạo của sinh viên, giúp sinh viên phát triển toàn diện đóng góp quan trọng vào sự nghiệp
xây dựng, phát triển Nhà trường và đất nước.

HOẠT ĐỘNG TIÊU BIỂU
+ Hợp tác với các doanh nghiệp để giới thiệu
sinh viên đến thực tập ngành nghề, thực tập
tốt nghiệp;
+ Tổ chức cho tân sinh viên mới nhập trường
tham quan thực tế sản xuất kinh doanh tại
các doanh nghiệp;
+ Tổ chức các lớp bồi dưỡng kỹ năng mềm
cho sinh viên;

KÝ KẾT HỢP TÁC TOÀN DIỆN
Hiện nay, Trường Đại học Nha Trang đã có mối quan hệ với gần 300 doanh nghiệp thuộc tất cả các lĩnh vực
Kế toán, Tài chính, Ngoại ngữ, Kinh doanh thương mại, Du lịch, Khối ngành thủy sản và Khối kỹ thuật công
nghệ, để tìm kiếm nguồn đầu ra ổn định cho sinh viên cũng như các điều kiện hỗ trợ sinh viên khi còn đang
học tại trường.
Nhà trường đã ký kết hợp tác toàn diện với gần 40 doanh nghiệp có mối quan hệ truyền thống, một số doanh
nghiệp tiêu biểu:
- Tổng Công ty Khánh Việt - Khatoco

- Công ty TNHH Hải Vương

- Công ty TNHH MTV Nhà Nước Yến Sào Khánh Hòa

- Công ty Cổ phần chăn nuôi C.P. Việt Nam

- Công ty Cổ phần Cảng Cam Ranh

- Tập đoàn Tôm giống Nam Mỹ Việt Nam

- Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín - CN Khánh Hòa

- Công ty TNHH Hải Tiến

- Công ty Cổ phần Tập Đoàn Thủy Sản Minh Phú;

- Intercontinental Nha Trang

- Công ty Cổ phần Viễn thông Viettel

- Công ty Cổ phần Cam Ranh RIVIERA Resort

- Công ty Cổ phần Viễn thông FPT

- Sheraton Nha trang Hotel & Spa

- Công ty Cổ phần Ôtô Trường Hải

- Công ty Cổ phần Du Lịch Thương Mại Nha Trang

- Công ty Cổ phần Thủy Sản 584 Nha Trang

- Khu nghỉ dưỡng Six Senses Ninh Vân Bay

- Công ty TNHH Long Sinh

- Công ty TNHH Hồ Tiên, Khu nghỉ dưỡng AMIANA Nha Trang

+ Hợp tác kết nối với các Trường THPT, hỗ trợ
đưa học sinh đi tham quan trải nghiệm các
hoạt động của Trường để định hướng nghề
nghiệp cho tương lai;
+ Kết nối với các doanh nghiệp tài trợ học
bổng cho sinh viên gặp hoàn cảnh khó khăn;
+ Tổ chức các Hội thảo hướng nghiệp, Tư vấn
và tuyển dụng việc làm: Mỗi năm, thường tổ
chức 10-15 Hội thảo, hội nghị và 2 chương
trình Ngày hội tuyển dụng việc làm trước
mỗi dịp sinh viên tốt nghiệp.

LIÊN HỆ
Trung tâm Quan hệ Doanh nghiệp & Hỗ trợ Sinh viên Trường Đại học Nha Trang
Số 02 Nguyễn Đình Chiểu, Tp. Nha Trang, Khánh Hòa
Fanpage: Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp và Hỗ trợ sinh viên Trường Đại học Nha Trang

tttvhtsv@ntu.edu.vn
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CƠ SỞ VẬT CHẤT
Tọa lạc tại thành phố biển xinh đẹp nhất của Việt
Nam, nhìn ra một trong những vịnh đẹp nhất thế giới
- Vịnh Nha Trang, Trường Đại học Nha Trang có một
lợi thế mà không trường đại học nào khác ở Việt
Nam có thể so sánh được.
Khuôn viên chính của Trường Đại học Nha Trang
nằm trên khu đồi phía Bắc thành phố Nha Trang với
tổng diện tích trên 20 ha. Ngoài ra còn có ba cơ sở
thực nghiệm với diện tích khoảng 30 ha nằm ở Cam
Ranh, Ninh Hoà và Hòn Rớ (Nha Trang).
Hiện tại trường có 8 giảng đường bao gồm 120
phòng học với tổng diện tích là 15.000m2, đảm bảo
dung lượng mỗi ca học trên 5000 sinh viên. Nhiều
phòng chuyên dùng được trang bị hiện đại phục vụ
đào tạo và đủ điều kiện đáp ứng các cuộc hội nghị,
hội thảo tại chỗ và qua mạng trực tuyến.
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Trung tâm Thí nghiệm Thực hành đang quản lý và
vận hành hàng trăm phòng thí nghiệm thuộc khắp
các lĩnh vực Vật lý, Hóa học, Sinh học, Công nghệ
sinh học, Hóa sinh, Vi sinh, Môi trường, Máy điện,
Máy tàu, Công cụ khai thác, Thiết bị hàng hải, Chế
biến thuỷ sản, Công nghệ thực phẩm, Kỹ thuật
nhiệt lạnh, Kỹ thuật tàu thủy, Kỹ thuật ô tô, Chế
tạo máy, Kỹ thuật xây dựng... Một số phòng thiết
bị công nghệ cao, mô phỏng điều khiển tàu biển,
mô phỏng buồng máy tầu thủy, mô phỏng đánh
bắt cá… thuộc dạng hiện đại và mang đặc trưng
nghề nghiệp đã được đầu tư xây dựng từ nhiều
năm nay, từng bước đáp ứng nhu cầu học tập
của sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh
cũng như nhu cầu nghiên cứu khoa học của các
nhà giáo - nhà khoa học.
Các Trại thực nghiệm Nuôi trồng thuỷ sản nước
ngọt tại TX Ninh Hoà và Trại thực nghiệm Nuôi trồng
thuỷ sản nước mặn lợ tại TX Cam Ranh được đầu
tư lớn và đồng bộ bằng nguồn vốn từ Bộ NN&PTNT
có khả năng đáp ứng tốt nhu cầu giảng dạy, học
tập và nghiên cứu khoa học cho ngành Nuôi trồng
thuỷ sản đạt tầm cỡ khu vực Đông nam Á.

Khu vui chơi, giải trí, các công trình thể thao quan
trọng đã được xây dựng và đưa vào phục vụ sinh
viên từ nhiều năm nay đang góp phần quan trọng
vào việc nâng cao chất lượng đào tạo toàn diện
của Nhà trường.
Nhà thi đấu đa năng, có thiết kế gồm một sân vận
động ở giữa với 800 chỗ ngồi-đứng cho bóng đá
mini, và hai sân bóng chuyền và bóng rổ. Sinh viên
và giảng viên có thể đến và chơi các môn thể
thao yêu thích của họ bất cứ lúc nào. Rất nhiều sự
kiện quan trọng như các cuộc thi thể thao quốc
gia, lễ kỷ niệm ngày truyền thống trường, ngày nhà
giáo Việt Nam đã diễn ra tại phòng tập thể dục.
Ngoài ra, một sân vận động cỏ nhân tạo đạt tiêu
chuẩn được đưa vào sử dụng cho các hoạt động
ngoài trời. Với 5000 chỗ ngồi, sân vận động là một
địa điểm hấp dẫn cho các sự kiện thể thao quan
trọng, không chỉ đối với sinh viên và cán bộ viên
chức tại NTU mà còn cho người chơi thể thao
chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa và các
tỉnh lân cận.
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THƯ VIỆN
Thư viện Trường Đại học Nha Trang có diện tích
5.015m2 bao gồm 3 tòa nhà gồm 7 phòng đọc
sách với 1.000 chỗ ngồi và 2 kho lưu trữ sách, tạp
chí. Thư viện có bộ sưu tập đa dạng và phong phú
với hơn 18.000 đầu sách khác nhau (46.000 bản)
trong đó có 23.000 bản bằng tiếng nước ngoài;
gần 3.500 luận án và 300 bộ sưu tập các báo, tạp
chí và tập san quốc gia và quốc tế. Thư viện cũng
sở hữu một cơ sở dữ liệu điện tử với 4.000 đầu sách
và hàng trăm ngàn tài liệu tham khảo có bản

BẢN ĐỒ NTU
quyền. Các nguồn thông tin được cập nhật hàng
năm với 2.000 đầu sách mới (5.000 bản).
Mỗi năm Nhà trường đầu tư khoảng gần 2 tỉ đồng
cho việc mua sách báo và nâng cấp Thư viện,
bao gồm sách tham khảo cho sinh viên, giảng
viên. Các loại sách và ấn phẩm thông tin, nhất là
ngoại văn được chú ý bổ sung đáng kể. Một số
phương tiện hiện đại phục vụ Thư viện số đã được
tiếp tục được tăng cường.
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KÝ TÚC XÁ
Ký túc xá Trường Đại học Nha Trang gồm 8 toà nhà
có khả năng đáp ứng chỗ ở cho khoảng 4.000 sinh
viên, cũng như các lưu học sinh, nhà giáo - nhà
khoa học ngoài nước đến lưu trú và làm việc tại
Trường.
Ký túc xá được xây theo từng phân khu nằm trong
khuôn viên nhà trường, tổng cộng có hơn 400
phòng ở được xây dựng khép kín, có đầy đủ trang
bị phục vụ cho sinh hoạt học tập. Nhằm đáp ứng
nhu cầu khác nhau, ký túc xá của trường cũng
được thiết kế có nhiều lựa chọn, phòng 1 - 2 người,
phòng 8 - 10 người, phòng 12 người, đặc biệt có
một số phòng được trang bị điều hòa không khí.
An ninh tại KTX luôn được đảm bảo nhằm giúp sinh
viên yên tâm học tập sinh hoạt tại trường, bảo vệ
và y tế được bố trí 24/24 tại các tòa nhà.

124

Trường Đại học Nha Trang

Văn Đ
Phạm

Bãi biển

G1 - G8: Giảng đường
K1 - K8: Ký túc xá
TV2 - TV4: Thư viện
HT1 - HT2: Hội trường

Các cơ sở phụ trợ như bếp ăn, phòng giặt, phòng
học, phòng tập thể dục, phòng bóng bàn, và
phòng sinh hoạt chung, Wifi và Internet được cung
cấp miễn phí tại tất cả các khu ký túc xá và các
tòa nhà trong khuôn viên trường. Nhà trường cũng
thường xuyên nâng cấp KTX phục vụ cuộc sống
học tập và nhu cầu nội trú ngày một cao của sinh
viên.
Bên cạnh chính sách miễn phí KTX cho sinh viên
có hoàn cảnh khó khăn, trong các năm tuyển sinh
gần đây, Nhà trường dành tặng 100% suất ở miễn
phí tại ký túc xá cho tất cả thí sinh trúng tuyển và
nhập học các ngành Khai thác thủy sản, Bệnh học
thủy sản, Nuôi trồng thủy sản, Khoa học hàng hải
và Công nghệ chế biến thủy sản trong thời gian
học tập tại trường.
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THÀNH PHỐ

Nha Trang, thuộc tỉnh Khánh Hòa, là thành phố
du lịch biển nổi tiếng nhất của Việt Nam.

NHA TRANG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC
NHA TRANG

Bất cứ ai đến Nha Trang cũng không khỏi trầm
trồ khen ngợi về vẻ đẹp kì diệu mà thiên nhiên
ban tặng cho nơi đây, từ những bãi tắm với
dải cát trắng mịn trải dài đến những hòn đảo
ngoài khơi đẹp ngỡ ngàng, từ những rặng san
hô kì ảo dưới lòng đại dương tới những ngôi đền
Chăm rêu phong cổ kính trên núi…Vịnh Nha
Trang được ví như “hòn ngọc Viễn Đông” và
được bình chọn là một trong 29 vịnh đẹp nhất
thế giới.
Nơi đây có khí hậu ôn hòa, giao thông thuận
lợi cả về đường thủy, đường bộ, đường hàng
không và đường sắt. Đặc biệt ở Nha Trang có
nhà ga lớn nhất trong tuyến đường sắt Bắc
Nam của Việt Nam. Tất cả các tuyến tàu lửa
đều dừng ở đây.
Nha Trang với điều kiện thiên nhiên ưu đãi cả về
vị trí, cảnh quan thiên nhiên, khí hậu, cùng với
nền tảng về lịch sử và nhân văn tạo dựng nên
điểm đến du lịch Nha Trang thu hút nhiều du
khách với nhiều loại hình du lịch đa dạng.
Các bãi biển dọc chiều dài thành phố và
trên các đảo thuộc Vịnh Nha Trang như Hòn
Tre, Hòn Tằm, Hòn Mun, Hòn Chồng - Vợ đều
là những thắng cảnh tuyệt vời, ngoài ra Du
lịch Nha Trang còn thu hút khách bởi di tích
Chămpa nổi tiếng là Tháp Bà Ponagar và các
điểm tham quan thú vị trong thành phố như
Chợ Đầm, Chùa Long Sơn, Nhà Thờ Núi và Biệt
thự Cầu Đá (Lầu Bảo Đại). Nha Trang cũng là
địa điểm lý tưởng để tổ chức nhiều sự kiện lớn
như Hoa hậu hoàn vũ, Hoa hậu thế giới,... đáng
chú ý là Festival Biển Nha Trang với nhiều hoạt
động vui chơi giải trí phong phú.

Khu di tích Tháp Bà Ponagar là một trong những
quần thể kiến trúc thuộc nền văn hóa Chăm
Pa có quy mô vào loại lớn nhất còn lại ở miền
Trung Việt Nam, được xây dựng từ khoảng thế
kỉ thứ 8 đến thế kỉ 13, thời kỳ đạo Hindu (Ấn Độ
giáo) đang cường thịnh tại vương quốc Chăm
cổ.
Viện Hải Dương Học nằm bên cảng Cầu Đá,
thành phố biển Nha Trang là một Viện nghiên
cứu biển hàng đầu ở Đông Nam Á. Đây là nơi
lưu giữ, trưng bày hàng chục nghìn mẫu sinh
vật, động thực vật biển.
Đến thăm Viện Hải Dương Học, bạn sẽ được
tận mắt xem bảo tàng sinh vật biển với trên
20.000 mẫu vật của hơn 4.000 loại sinh vật biển
và nước ngọt, bên cạnh đó là những mẫu vật
sống được nuôi thả trong bể kính.

Cuốn sách này sử dụng hình ảnh của các tác giả: Trương Trọng Ánh, Nguyễn Tuấn, Huỳnh Lê Hồng Thái, Huỳnh Thanh Thắng; hình
ảnh từ kho ảnh nội bộ các Khoa/Viện/Phòng/Trung tâm Trường ĐHNT và một số hình ảnh sưu tầm từ interrnet.
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Đặc biệt, đây còn là nơi trưng bày một bộ
xương cá voi khổng lồ có chiều dài gần 26m,
cao 3m với 48 đốt sống đã được phục chế rất
đầy đủ. Du khách đến đây sẽ được tham quan
khu thí nghiệm, ngắm các sinh vật lạ và biết
thêm nhiều điều về cuộc sống của các loài sinh
vật ở biển.
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Viện Văn hóa Giáo dục Việt Nam

ĐH Nevada, Las Vegas
ĐH Auburn
Tình nguyện viên tại Châu Á (VIA)
ĐH Ohio
ĐH Bang Mississippi

Viện Thủy sản Quốc tế - Kinh tế
Thương mại (IIFET)

ĐH George Mason
ĐH Old Dominion
Chương trình Fulbright

MỸ

ĐH New Caledonia
ĐH Toulouse National
ĐH Auvergne
ĐH Francophonie
ONIRIS
ĐH Toulon
Hiệp hội Liseron de France

PHÁP

ĐH Tổng hợp Kỹ thuật Liberec
ĐH Jan Evangelista Purkyně
ĐH West Bohemia
ĐH Ostrava
ĐH Ústí nad Labem

CH SÉC

ĐH Quốc gia Iceland
Công ty Matis

ICELAND

CĐ Dorset
ĐH Brock
Tổ chức hỗ trợ các trường ĐH
Thế giới Canada (WUSC)

CANADA

ĐH Tromso

Chương trình Phát triển - Nghiên cứu và
Giáo dục Norwegian

Viện nghiên cứu dinh dưỡng và hải sản
quốc gia

Học viện SINTEF

Cơ quan Hợp tác phát triển Na Uy

LÀO
ĐH Champasak
CĐ Champasak Vocational

ĐH Newcastle
Mạng lưới các trường ĐH vùng

ĐH Tasmania

ĐH Sam Ratulangi

INDONESIA

ĐH Charles Darwin

ACIAR, CSIRO

ĐH Massey

NEWZEALAND

ĐH Burapha
ĐH Kasetsart
Viện Công nghệ châu Á
ĐH Udon Thani Rajabhat
ĐH Prince of Songkla
Trung tâm Phát triển nghề cá
Đông Nam Á (SEAFDEC)

THÁI LAN

ĐH Queensland
ĐH James Cook
Tổ chức tình nguyện viên quốc tế Úc
Viện Khoa học thực phẩm và sợi

ÚC

ĐH Malaysia Terengganu

MALAYSIA

ĐH Plymouth
ĐH Sterling

ANH

ĐH Khoa học Kỹ thuật Norwegian
ĐH Bergen

NORWAY

ĐH Wagenige

HÀ LAN

ĐH Ghent

BELGIUM

ĐỐI TÁC QUỐC TẾ

ĐH Thủy sản Thượng Hải
ĐH Hải dương Zanjinang
ĐH Văn hóa Trung Quốc
Cty Tongwei tại Việt Nam
Cty Skystone tại Việt Nam

TRUNG QUỐC

ĐH Khoa học & Công nghệ Lunghwa
ĐH Thủy sản Quốc gia Kaohsiung
ĐH Công lập Giáo dục Taichung
ĐH National Taiwan Ocean
ĐH Shu-te
ĐH Khoa học & Công nghệ Yunlin
Văn phòng văn hóa kinh tế Đài Bắc tại HCMC
ĐH Khoa học ứng dụng Quốc gia Kaohsiung

ĐÀI LOAN

ĐH Yeongnam
ĐH Ngoại ngữ Busan

Hyundai Vinashin

ĐH Quốc gia Pukyong
CĐ Ulsan
ĐH Ulsan
ĐH Hanseo

KOREA

ĐH Kagoshima

ĐH Công nghệ Nagaoka
ĐH Kanzawa
ĐH Khoa học & Công nghệ Thủy sản Tokyo

JAPAN

ĐH Zhangir khan

West-Kazakhstan Agrarian-Technical

KAZAKHSTAN

ĐH Kinh tế Pacific State
Marinetime State University named after
Admiral G.I.Nevelskoy
ĐH Công nghệ Astrakhan

NGA
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NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM
CHI NHÁNH KHÁNH HÒA
Địa chỉ: Số 4 Hoàng Hoa Thám, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà
Điện thoại: (0258) 3822 758 - (0258) 3822 759
Fax: (0258) 3821 920 – Email: khanhhoa@vietinbank.vn
CÁC DỊCH VỤ NGÂN HÀNG TÀI CHÍNH
• Cho vay các tổ chức kinh tế, cá nhân
• Thanh toán trong nước và quốc tế
• Mua bán ngoại tệ, chuyển tiền kiều hối
• Chuyển tiền nhanh Western Union
• Thanh toán thẻ tín dụng quốc tế
• Dịch vụ bảo hiểm
• Dịch vụ thẻ ATM: Chuyển khoản, mua thẻ trả trước, thanh toán
hóa ªơn, chi trả tiền lương qua thẻ, gửi tiết kiệm có kỳ hạn,
nhận tiền kiều hối…
• Bảo lãnh, tái bảo lãnh trong nước và quốc tế
• Nhận tiền gửi tiết kiệm bằng VNĐ và ngoại tệ
• Môi giới, lưu ký, tư vấn, giao dịch chứng khoán
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