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 Vòng chung k ết cu ộc thi “Sinh viên v ới đào tạo theo h ệ thống tín ch ỉ”.
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Sân chơi sôi n ổi 200 thí sinh đua tài t ại vòng chung k ết

 

Cuộc thi “Sinh viên với đào tạo theo hệ  thống

tín chỉ” được tổ chức nhằm tạo sân chơi cho sinh viên

khóa  52,53  tìm hiểu  về  quy  chế,  quy  định  của  Bộ

GD&ĐT và Nhà trường liên quan đến đào tạo theo hệ

thống tín chỉ;  Tìm hiểu về  quyền lợi và  trách nhiệm,

phương pháp học tập của sinh viên trong đào tạo theo

học chế  tín chỉ;  Các hoạt  động Đoàn – Hội liên quan

đến đào tạo theo hệ thống tín chỉ.

            Vòng sơ  khảo cuộc thi diễn ra từ ngày 16- 25/5/2012 hơn 6000 sinh viên khóa 52,53 đã

được Cố vấn học tập, BCH chi hội lớp chuẩn bị chu đáo tài liệu nghiên cứu cho lớp sinh viên

 tham gia dự thi, chính vì vậy trong vòng sơ khảo đã chọn ra 200 sinh viên xuất sắc vào vòng

chung kết .

 

Đêm 26/5/2012 tại nhà thi đấu đa năng  vòng chung kết cuộc thi “Sinh viên với đào tạo

theo hệ thống tín chỉ”  đã được tổ chức chu đáo tạo sân chơi sôi nổi 200 thí sinh đua tài; các nhà

tài trợ: Công ty CP Đầu tư và Phát triển Ánh sáng tài trợ chính: bảng, khẩu hiệu tuyên truyền &

và 5 suất học bổng  trị giá 5 triệu đồng , mỗi suất 1 triệu đồng cho sinh viên khoa Kế toán - Tài

chính đạt giải để tham gia học các lớp do công ty mở & Trung tâm Anh  ngữ Quốc tế Alphapro  

tài trợ học bổng  trị giá 72 triệu đồng cho các thi sinh vào vòng chung kết để tham gia học các

lớp anh ngữ quốc tế do trung tâm đào tạo:

Kết quả:

 

1 Huỳnh Thị Ngọc Loan 52CNTP-2 Giải nhất

2 Tô Thị Ngọc Châu 52KTKD-2 Giải nhì

3 Đặng Thành Khanh 53C.CBTS-2 Giải nhì

4 Dương Thị Tố Nga 53.KT-3 Giải nhì

5 Nguyễn Thị Thu Hằng 53.CBTS-2 Giải ba

6 Phan Dũng 52CNSH Giải khuyến khích

7 Lường Sau Lìn CDN52-2 Giải khuyến khích

8 Bế Văn Phúc 53C.QTKD-2 Giải khuyến khích
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Một số hình ảnh: Trọng Ánh.(xem ảnh tại đây)

 

  
Giải nhất: Huỳnh Thị Ngọc Loan (lớp

52CNTP-2).
 TS. Đỗ Văn Ninh,PHT tặng hoa 2 nhà tài

trợ

  
 Ông: Nguyễn Duy Thực nhà tài trợ chính

trao HB giải nhì
Ông Nguyễn Văn Tráng nhà tài trợ trao

HB giải 1

  

Đại biểu dự cuộc thi và các nhà tài trợ
Ông Nguyễn Văn Tráng nhà tài trợ trao

HB giải 3

Ông: Lê Hoài Nam PTP-CTSV nhận 5 HB của
nhà tài trợ tặng cho SV đạt giải  tham gia cuộc  Sinh viên nhận giải vòng sơ khảo
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thi

Sàn thi 200 sinh viên vào vòng chung kết

Các tin khác

  Lễ công b ố Quyết định tuy ển dụng viên ch ức năm 2012

  Hội th ảo về “Qu ản lý đàn cá bố mẹ và chọn giống trong Nuôi tr ồng th ủy sản”

  Hội ngh ị Đổi mới phương pháp gi ảng d ạy và đánh giá Khoa K ế toán - Tài
chính

  GS. David Pickus, Tr ường ĐH Bang Arizona (Hoa K ỳ) thuy ết trình v ề chủ đề
“Toàn c ầu hóa và hành trang chu ẩn b ị cho t ương lai c ủa thế hệ trẻ”

  Đại học Nha Trang tham gia giao l ưu hữu ngh ị sinh viên Vi ệt Nam – Lào –
Campuchia t ại Trường s ĩ quan Không quân

  Gặp gỡ, giao l ưu giữa đoàn viên, thanh niên Phân hi ệu Kiên Giang v ới các
cán b ộ lão thành cách m ạng nhân k ỷ niệm 122 năm ngày sinh Ch ủ tịch Hồ Chí
Minh

  Hội ngh ị học tốt ngành Tài chính Ngân hàng n ăm 2012

  Nói chuy ện chuyên đề: Chủ tịch Hồ Chí Minh v ới học sinh và sinh viên
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