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TRANG CHỦ GIỚI THIỆU TỔ CHỨC ĐOÀN THỂ ĐÀO TẠO HỢP TÁC & NCKH TẬP HUẤN ẤN PHẨM THƯ VIỆN ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG

    Đào tạo đại học

  v/v danh sách sinh viên đăng ký ít hơn 8 tín chỉ trong học kỳ 2, 2011-2012

  Thông báo về việc xét tốt nghiệp sinh viên Khoa Thủy sản học kỳ 1 năm học 2011-2012

  Về việc kế hoạch xét tốt nghiệp đợt 1 năm 2012

  Chương trình đào tạo Liên thông năm 2011

  Thông báo xét tuyển bổ sung ngành Nuôi trồng thủy sản Chương trình tiên tiến

  Thông báo về việc phỏng vấn sinh viên tham gia chương trình học bổng VietHope năm học 2011-2012

  Thông báo về việc nhận học bổng, trợ cấp xã hội học kỳ 1, năm học 2011-2012 đối với sinh viên khóa mới (K37)

  Thông báo về việc nhận học bổng, trợ cấp xã hội học kỳ 1, năm học 2011-2012 đối với sinh viên khóa mới (K37)

  Thông báo về việc đăng ký học cùng lúc hai chuwong trình HKII, 2011-2012

  Thông báo kết quả kiểm tra tiếng Anh đầu vào K37

  Kế hoạch giảng dạy và đăng ký học phần học kỳ 2, năm học 2011-2012

  Mẫu đăng ký phòng học

  Thông báo về xét tuyển ngành Công nghệ sinh học và Nuôi trồng thủy sản chương trình tiên tiến

  Quyết định về việc trợ cấp xã hội cho sinh viên

  Về việc miễn kiểm tra trình độ Anh văn đầu vào cho sinh viên khóa 37
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   Thông báo

  Chào mừng Tân sinh viên K40

  Thông báo tập huấn - CGCN

  Lịch khách nước ngoài đến làm việc

  Lịch seminar, bc chuyên đề, BC NCKH

  Học bổng & Việc làm

  Thông báo sinh viên Đại học

   Thông báo học viên sau Đại học

  Thông báo Cán bộ

  Thông tin Thủy sản

Tin thủy sản trong nước

Tin Thủy sản Thế giới

Khoa học Thủy sản

Lịch hội nghị Thủy sản

Văn bản chính sách Thủy sản

Sách Thủy sản online chọn lọc

Các cơ quan Thủy sản ĐBSCL

Các website Thủy sản
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