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 Đoàn trường Đại học Nha Trang t ổ chức ký cam k ết cu ộc vận động “Mùa thi
nghiêm túc - ch ất lượng”
Lê Hoài Nam - Khoa Lý luận - Chính trị - 11/06/12-10:31:13
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 Tiếp  tục  hưởng  ứng  cuộc  vận  động
“Nói  không  v ới  tiêu  c ực  trong  thi  c ử  và
bệnh  thành  tích  trong  giáo  d ục”  của  Bộ
Giáo dục và Đào tạo và cuộc vận động; Góp
phần  thực  hiện  tốt  chương  trình  rèn  luyện
Đoàn  viên,  sinh  viên  Trường  Đại  học  Nha
Trang; Hướng đến mục tiêu, hình thành ý thức
trung thực, chấp hành nội quy trong sinh viên

theo tinh thần “Đạo đức thi cử hôm nay – Đạo đức nghề mai sau”; Nâng cao ý
thức và tinh thần học tập trong sinh viên đồng thời phát hiện, tuyên dương những
cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong học tập.

Từ ngày 4 đến ngày 8/6 Đoàn trường Đại học Nha Trang  tổ chức ký cam
kết cuộc vận động “Mùa thi nghiêm túc - chất lượng” với các đoàn Khoa, Viện và
đoàn khoa , Viện với các Chi đoàn. Đây là cuộc vận động hướng đến được tất cả
các đối tượng đoàn viên, sinh viên trong toàn trường, mang ý nghĩa thiết thực
trong việc nâng cao ý thức và chất lượng học tập của đoàn viên, sinh viên.  Có
hình thức kỷ luật và khen thưởng đối với Đoàn viên - sinh viên vi phạm và thực
hiện tốt “Mùa thi nghiêm túc”  ở cấp Đoàn trường và Hội Sinh viên trường

Cam kết nhằm hướng tới vận động và khuyến khích Đoàn viên, sinh viên
thực hiện các nội dung sau: Đoàn viên, sinh viên chủ động lập kế hoạch ôn tập
riêng cho mình, nghiên cứu tài liệu, tích cực trao đổi, tìm hiểu nhằm xây dựng
được đề cương ôn tập tốt nhất theo hướng “T ập trung ôn t ập – Thi nghiêm túc
– Đạt ch ất lượng cao”;  Tích cực tham gia các diễn đàn học tập; tự ý thức về
việc chống tiêu cực trong thi cử, qua đó tích cực đóng góp ý kiến nhằm khắc
phục những khiếm khuyết trong học tập và thi cử hiện nay;  Chủ động hình thành
các nhóm học tập và nghiên cứu, trao đổi những vấn đề của bài học;  Bạn học tốt
giúp đỡ bạn học kém hơn để cùng nhau tiến bộ, nêu cao tinh thần học tập là vì
sự tích lũy kiến thức cho bản thân; Tuyệt đối trung thực trong thi cử, không trao
đổi, làm ảnh hưởng tới nội quy phòng thi; Mạnh dạn tố giác các hành vi tiêu cực
của các đối tượng liên quan trong thi cử.

Một số hình ảnh.
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Các tin khác

  Bộ môn K ỹ thu ật Tàu Thủy tổ chức thành công sân ch ơi chuyên môn cho
sinh viên l ớp 52TT

  Đồng chí Ph ạm Hùng - t ấm gương su ốt đời hy sinh vì s ự nghi ệp cách m ạng,
vì hạnh phúc nhân dân

  MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ BIỂN, ĐẢO VÀ CÔNG TÁC GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG -
AN NINH CHO HỌC SINH, SINH VIÊN TẠI TRUNG TÂM GIÁO DỤC KHÁNH HÒA.

  TRAO TIỀN ỦNG HỘ CHO SINH VIÊN THÂN VĂN CƯỜNG KHOA ĐIỆN - ĐIỆN
TỬ

  " Chi ến d ịch tình nguy ện mùa xuân" - Liên chi h ội Khoa K ế toán Tài chính

  Lễ ký kết thỏa thu ận hợp tác gi ữa Đại học Nha Trang v ới Đại học Liên bang
Viễn Đông, Liên bang Nga
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