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Tiêu điểm

  
Liên kết Website

  
Liên kết đào tạo

CEIT - BOSTON UNIVERSITY

  
Thống kê truy cập

  
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI WEBSITE PHÒNG ĐÀO TẠO

   Chào mừng bạn đến với Website Phòng Đào tạo - Trường Đại học Nha Trang

Tin Tức - Sự Kiện

Chương trình đào tạo   

Đăng ký học cùng lúc hai chương trình năm học 2017-2018 cho sinh

viên K56 và K57

Thông báo số 261/TB-ĐHNT ngày 27/4/2017

28/04/2017 1:31:12 CH

Chương trình đào tạo trình độ đại học chính quy (K58)

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO (Từ K57 trở về trước)

Thời khóa biểu, lịch thi   

THỜI KHÓA BIỂU, LỊCH THI

Mục tin này cung cấp các thông tin bao gồm: Thời khóa biểu, lịch thi các

học kỳ, biểu đồ khóa học và kế hoạch công tác tốt nghiệp cho HSSV.

28/12/2011 3:00:20 CH

Sinh viên tốt nghiệp   

DANH SÁCH TỐT NGHIỆP 2017

Bao gồm: Danh sách những sinh viên tốt nghiệp theo từng khóa, từng

quý của năm 2017 ở các cấp bậc đào tạo tại Nha Trang và Phân hiệu

Kiên Giang.

27/04/2017 1:49:40 CH

DANH SÁCH TỐT NGHIỆP: Từ 2016 trở về trước

Chuẩn đầu ra   

CHUẨN ĐẦU RA CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO

Tài liệu chuẩn đầu ra giúp sinh viên mới vào trường sẽ quyết định lựa

chọn ngành nghề phù hợp và họ biết cần phải học những gì trong 4 năm

và cái đích mà họ đến. Nhờ đó họ chủ động lập kế hoạch học tập, tự

  
Thông báoTHÔNG BÁO Tổ chức thi và

cấp chứng chỉ ngoại ngữ
chuyên ngành du lịch tại
thành phố Nha Trang
08/05/2017 7:42:29 SA

THÔNG BÁO Đăng ký học
cùng lúc hai chương trình
năm học 2017-2018 cho sinh
viên K56 và K57
28/04/2017 1:26:36 CH

KẾ HOẠCH Tuyển sinh đại
học và cao đẳng chính quy
năm 2017
26/04/2017 3:47:11 CH

THÔNG BÁO Tư vấn trực
tuyến thi THPT quốc gia và
tuyển sinh ĐH&CĐ năm 2017
10/04/2017 10:34:45 CH

THÔNG BÁO Tổ chức kỳ thi
tiếng Trung (Năng lực Hoa
ngữ - TOCFL)
10/03/2017 11:02:30 SA
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Thành Viên:

Mới Nhất: Trần Thái

Sơn_Phòng Đào tạo

Mới Hôm Nay: 0

Mới Hôm Qua: 0

Toàn Bộ: 3

Thành Viên Online:

Khách: 15

Thành Viên: 0

Tổng Cộng: 15

Đang Online:
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đánh giá, tự theo dõi quá trình học của mình và có những kiến nghị với

giảng viên, những bộ phận quản lý đào tạo để giúp họ đạt được những

chuẩn mực đã quy định.

18/05/2012 3:53:38 CH

Tài liệu tham khảo   

Quy định về mẫu bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng; in, quản lý, cấp

phát, thu hồi, hủy bỏ bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng

Số 10/2017/TT-BLĐTBXH, ngày 13/3/2017

05/05/2017 10:39:50 SA

Nâng cao năng lực quản lý điều hành trường Đại học Nha Trang

Sổ tay phát triển chương trình

Sổ tay phương pháp giảng dạy và Đánh giá

Lịch công tác   

Tháng 4/2017 - Giỗ tổ Hùng Vương: toàn thể CBVC nghỉ 01 ngày

06/4/2017; 30/4 và 1/5: Khối hành chính nghỉ từ 29/4 đến hết

02/5/2017, Khối giảng dạy nghỉ từ 30/4 đến hết 02/5/2017.

** 10/4 (14g00): Họp chuẩn bị Hội sách 2017. ** 14/4 (14g00): Đại hội

Cựu chiến binh Trường. ** 15/4 (14g00): Tập huấn tiếng Anh chuyên

ngành. ** 23/4 (8g00): Lễ tốt nghiệp TS, ThS đợt 1 - năm 2017. ** 24/4

(19g00): Đối thoại giữa lãnh đạo Trường, các đơn vị chức năng với sinh

viên. ** 25/4 (14g00): Họp giao ban công tác sinh viên. ** 28/4 (7g30):

Họp giao ban công tác tháng.

05/04/2017 8:10:59 SA

Tháng 3/2017

Tháng 1&2/2017 Lịch nghỉ Tết nguyên đán Đinh Dậu 2017: Khối Giảng dạy 16/1-05/2;

Khối Hành chính 26/1-01/2

Học phần thay thế   
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