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THÔNG BÁO

 Thông báo v/v tổ chức Lễ Kỷ

niệm 55 năm Ngày Thành lập
Trường

 Thông báo tổ chức lớp tập huấn

Quản lý đàn cá bố mẹ và chọn
giống

 Thông báo khám sức khỏe cho

CBVC

 Thông báo tổ chức Diễn đàn

thức ăn thủy sản khu vực lần thứ
6 - RAF 6

 Thông báo cắt điện ngày
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Tin tức sự kiện

Tham dự Hội thi có 15 đội theo tổ nữ công trực thuộc Công đoàn Trường. Hội thi nhằm tuyên truyền phong
cách ăn mặc đẹp, lịch sự, phù hợp với thuần phong mỹ tục Việt Nam, phù hợp với môi trường sư phạm, tạo cơ
hội để CBVC học hỏi kinh nghiệm về nghệ thuật thẩm mỹ và kỹ năng làm đẹp, đồng thời tạo không khí vui vẻ,
thoải mái sau những ngày lao động bận rộn, tăng thêm tình đoàn kết và hiểu biết lẫn nhau cho toàn thể CBVC
của Nhà trường.

Các bộ đồng phục của từng đội thi với những ý tưởng về màu sắc, chất liệu, kiểu dáng khác nhau đã mang
đến cho hội thi những bộ thời trang công sở đa dạng, đẹp mắt, phù hợp môi trường sư phạm. Hội thi đã diễn ra
thành công và để lại ấn tượng tốt đẹp.

Kết quả:

- Giải nhất: Công đoàn Khoa Khoa học Chính trị.

- Giải nhì: Công đoàn Phòng Đào tạo, Phòng Đảm bảo chất lượng & Thanh tra, Khoa Sau Đại học.

- Giải ba: Liên Công đoàn Phòng Khoa học Công nghệ, Hợp tác đối ngoại, Công tác Sinh viên; Liên Công
đoàn Phòng Kế hoạch Tài chính, Trung tâm Đào tạo & Bồi dưỡng; Công đoàn Phòng Tổ chức - Hành chính.

- Giải dành cho nữ thí sinh cao tuổi nhất hội thi: cô Nguyễn Thị Hoa - Liên Công đoàn Trung tâm Thí nghiệm
Thực hành, Trung tâm Phục vụ Trường học, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng.

Hình ảnh về một số đội trong hội thi:

Hội thi Thời trang công sở dành cho nữ CBVC 

Giải Nhất cho đội Khoa Khoa học chính trị 
Trần Thị Hà Trang - Người duyệt: Vũ Xuân Quỳ
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Ảnh: Trương Trọng Ánh, Phạm Ngọc Bích

Các tin mới hơn

 Lễ kỷ niệm 55 năm Truyền thống Trường Đại học Nha Trang và khai giảng khóa học 2014 - 2018

 Đại học Nha Trang - 55 năm thực hiện sứ mệnh đào tạo nhân lực trình độ cao

 Những bài học sau 55 năm xây dựng và phát triển Trường Đại học Nha Trang

 Hội nghị phổ biến, quán triệt Nghị quyết Trung ương 9, khóa XI

 Lễ khai giảng các lớp tuyển sinh đợt 1/2014 và trao bằng tốt nghiệp đại học hệ vừa làm vừa học

Các tin cũ hơn

 Diễn đàn "Chương trình đào tạo cử nhân song ngữ Pháp - Việt và du học Pháp"

 Tết Trung thu - Tết của tình thân ái

 Trường Đại học Nha Trang đón sinh viên khóa 56
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