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Tham quan Trường

  
THÔNG BÁO

 Lễ Kỷ niệm 70 năm Ngày thành

lập Quân đội NDVN (thay đổi thời
gian và địa điểm)

 Thông báo nộp hồ sơ chương

trình cao học NORHED

 Thong báo tổ chức Hội nghị

khoa học Châu Á về CN Thông tin

 Thông báo tuyển sinh chương

trình thạc sĩ quốc tế về Quản lý
hệ sinh thái biển và biến đổi khí
hậu

 Thông báo số 01 về tổ chức Hội

thảo khoa học nhân kỷ niệm 45
năm thực hiện Di chúc của Chủ
tịch Hồ Chí Minh

 

  
Tin tức sự kiện

Sáng 01/12/2014, Đảng bộ Trường Đại học Nha Trang đã tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt
07/11/2014 cho 2 đồng chí đảng viên:

1. Tặng huy hiệu 40 năm tuổi Đảng cho đồng chí Vũ Duy Đô, Chi bộ Khoa Công nghệ thực phẩm.

2. Tặng huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Nguyễn Anh Tấn, Chi bộ Trung tâm Giáo dục Quốc
phòng.

Bí thư Đảng ủy Vũ Văn Xứng trao tặng huy hiệu Đảng cho các đảng viên

Đây là sự ghi nhận của Đảng cho sự cống hiến của các đồng chí trong suốt 30 năm và 40 năm qua.

Trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 07/11/2014 

02 đảng viên được trao tặng huy hiệu Đảng. 
Trần Thị Hà Trang - Người duyệt: Trương Mai Hương
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Các tin mới hơn

 Đoàn Trường với những hoạt động trong tháng "Tri ân Thầy Cô"

Các tin cũ hơn

 Viện Công nghệ sinh học & Môi trường tổ chức "Gặp mặt tân sinh viên khóa 56 và trao đổi phương pháp học tập hiệu

quả"

 Lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

 Sôi nổi các hoạt động tri ân thầy cô nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

 Sản phẩm mẫu cọc khoan nhồi của sinh viên ngành Xây dựng

 Đoàn viên, thanh niên Đại học Nha Trang với công tác tình nguyện
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