Sứ mạng
Đào tạo cao đẳng, đại học, thạc sĩ, tiến sĩ; nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và cung
cấp dịch vụ chuyên môn nhiều lĩnh vực phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, trong đó lĩnh
vực thủy sản là thế mạnh.

Tầm nhìn
Đến năm 2030 là trường đại học định hướng ứng dụng đa lĩnh vực, đa ngành đứng đầu khu vực
Nam Trung bộ và Tây Nguyên, có uy tín trong nước, đạt trình độ của các đại học lớn trong khu vực
Đông Nam Á và từng bước tiến đến một đại học định hướng nghiên cứu.

Nguồn lực
Cơ sở chính của Trường đại học Nha Trang với khuôn viên rộng 24 héc ta, tọa lạc tại một trong
những vị trí đẹp nhất bên bờ vịnh Nha Trang, là một địa chỉ văn hóa, khoa học trọng điểm của
thành phố Nha Trang và tỉnh Khánh Hòa.
Trường Đại học Nha Trang hiện có 14 khoa, viện đào tạo; 4 viện và trung tâm nghiên cứu - chuyển
giao công nghệ và 14 đơn vị quản lý, phục vụ đào tạo.
Nhà trường hiện đang đào tạo 5 ngành trình độ tiến sĩ, 8 ngành trình độ thạc sĩ, 25 ngành trình độ
đại học và 10 ngành trình độ cao đẳng. Lưu lượng người học thường xuyên của Trường: gần 100
nghiên cứu sinh, trên 1.100 học viên cao học, hơn 13.000 sinh viên chính quy tại Nha Trang và
trên 10.000 sinh viên hệ vừa làm vừa học tại 18 cơ sở liên kết trên cả nước.
Từ năm 2010, Trường đã chuyển hẳn sang tổ chức đào tạo theo hệ thống tín chỉ cho trình độ thạc
sĩ và đại học chính quy.
Trường Đại học Nha Trang đã được Hội đồng kiểm định chất lượng quốc gia công nhận là một trong
20 trường đại học đạt chuẩn chất lượng đào tạo nguồn nhân lực bậc cao, đáp ứng nhu cầu xã hội.

Đội ngũ cán bộ giảng dạy cơ hữu Trường Đại học Nha Trang hiện có 500 người với 20 GS, PGS;
trên 100 tiến sĩ và 300 thạc sĩ. Trên 60% trình độ tiến sĩ đã được đào tạo tại các nước phát triển
(Mỹ, Nhật, Pháp, Nga, Na Uy, Úc, Hàn Quốc…) và trên 50% trình độ thạc sĩ được đào tạo ở nước
ngoài. Hiện nay 160 người đang học nghiên cứu sinh, cao học trong và ngoài nước. Đến 2015, 30%
cán bộ giảng dạy Nhà trường sẽ có học vị tiến sĩ.
Đội ngũ cán bộ khoa học của Trường Đại học Nha Trang đủ khả năng và điều kiện thực hiện các đề
tài nghiên cứu khoa học và các dự án cấp quốc gia.
Nhà trường hiện nay đang hợp tác về đào tạo và nghiên cứu với gần 60 trường đại học, viện nghiên
cứu của 17 quốc gia, vùng lãnh thổ và tổ chức phi chính phủ trên thế giới.
Trình độ ngoại ngữ cũng như năng lực hội nhập quốc tế của đội ngũ cán bộ Nhà trường đã được
chứng minh bằng việc tổ chức thành công nhiều hội nghị, hội thảo quốc tế lớn và đang triển khai
hiệu quả nhiều dự án quốc tế trọng điểm.
Nhà trường hiện có 8 khu giảng đường với 90 phòng học đủ tiêu chuẩn, được trang bị hệ thống âm
thanh và máy chiếu hiện đại; 53 phòng thí nghiệm - thực hành, đủ đáp ứng yêu cầu học tập và
nghiên cứu của tất cả các bậc học và chuyên ngành đào tạo. Thư viện với nguồn tài nguyên dồi dào
cùng với thư viện số được tổ chức chuyên nghiệp và hiện đại có thể đáp ứng mọi yêu cầu tham
khảo, nghiên cứu của người dùng ở bất cứ thời gian nào và bất cứ đâu. Các khu liên hợp thể thao,
khu vui chơi giải trí, các dịch vụ và mạng internet của Trường đủ thỏa mãn mọi nhu cầu học tập và
sinh hoạt lành mạnh của người học.

