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Cán bộ & giảng viên

Sinh viên

Cựu sinh viên

Tham quan Trường

  
THÔNG BÁO

 Thông báo về việc nghỉ Lễ Giỗ

Tổ HV, Lễ 30/4 và 01/5

 Tổ chức Seminar chuyên môn:

Ứng dụng các phương pháp
phân tích nhiệt trong thực phẩm
và vật liệu

 BộGD&ĐT tổ chức lớp tập huấn

về chủ quyền biển, đảo VN tại
Trường ĐHNT

 Thông báo tuyển Giảng viên

 Thông báo tuyển kỹ sư Xây

dựng

 

  
Tin tức sự kiện

Ngày 18/4/2015, Chi bộ Khoa Cơ khí đã tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2017. Đại hội đã dành
nhiều thời gian thảo luận, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ 2012 - 2015, phân tích những hạn chế và
nguyên nhân, rút ra bài học; thảo luận thống nhất các mục tiêu, phương hướng nhiệm kỳ 2015 - 2017.

Trong nhiệm kỳ 2012 - 2015, Chi bộ đã chỉ đạo Khoa thực hiện tốt các chỉ tiêu của Nghị quyết, trong đó
nhiều chỉ tiêu hoàn thành vượt kế hoạch. Quy mô đào tạo được giữ vững, mở thêm 1 ngành đào tạo mới. Cán
bộ viên chức trong Khoa đã xuất bản 4 sách tham khảo; viết 38 bài báo các loại, bao gồm: 11 bài báo đăng tạp
chí trong nước, 10 bài báo đăng tạp chí quốc tế, 8 bài báo hội thảo trong nước, 9 bài báo hội thảo quốc tế.
Khoa tiếp tục khai thác tốt mối quan hệ với Đại học Kỹ thuật Liberec, Cộng hòa Séc và tổ chức 02 lớp học tiếng
Séc tại Trường, tuyển 22 sinh viên du học tại Đại học Kỹ thuật Liberec. Trong nhiệm kỳ, Chi bộ đã kết nạp 11
đảng viên, trong đó có 7 đảng viên là sinh viên.

Chi ủy nhiệm kỳ 2015 - 2017 ra mắt Đại hội

Mục tiêu tổng quát của nhiệm kỳ 2015 - 2017 của Chi bộ là: Giữ vững quy mô và nâng cao chất lượng đào
tạo, nâng cao hiệu quả hoạt động KHCN của Khoa. Để thực hiện thắng lợi mục tiêu này, Đại hội đã thảo luận và
thống nhất đề ra một số giải pháp chủ yếu như sau:

- Hoàn thiện chuẩn đầu ra, chương trình giáo dục và chương trình chi tiết học phần các chuyên ngành của
Khoa. Thực hiện công tác quảng bá, giới thiệu ngành nghề nhằm thu hút sinh viên theo học các ngành thuộc
Khoa quản lý.

- Tiếp tục tăng cường công tác nghiên cứu khoa học, trọng tâm là thực hiện các đề tài nghiên cứu về thiết
kế, chế tạo các thiết bị ngành thủy sản.

- Tiếp tục củng cố và khai thác các mối quan hệ hiện có và mở rộng các mối quan hệ hợp tác mới về đào
tạo và NCKH. Đặc biệt chú trọng hợp tác với Đại học Kỹ thuật Liberec, Cộng hòa Séc.

- Làm tốt công tác bồi dưỡng cán bộ phục vụ đào tạo theo hệ thống tín chỉ.

- Lãnh đạo các đoàn thể trong Khoa đẩy mạnh các hoạt động phong trào theo chủ trương của Trường,
nhất là các hoạt động liên quan đến thực hiện chuẩn mực giảng dạy.

-.Hàng năm phấn đấu đạt Chi bộ trong sạch vững mạnh.

Đại hội bầu Chi ủy nhiệm kỳ 2015 - 2017 gồm 3 đồng chí: đồng chí Nguyễn Văn Tường - Bí thư, Trần Thị
Bảo Tiên - Phó Bí thư và Nguyễn Văn Định - ủy viên.

Đại hội Chi bộ Khoa Cơ khí thành công tốt đẹp 
Đại hội được tổ chức vào ngày 18/4/2015. Đồng chí Nguyễn Văn Tường được bầu làm
Bí thư Chi bộ. 
Trần Trọng Đạo - Người duyệt: Vũ Xuân Quỳ
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Chi bộ Khoa Cơ khí

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn

 Công đoàn trường tổ chức Hội thảo đổi mới giảng dạy và đánh giá

 Đại hội Chi bộ Khoa Khoa học Chính trị thành công tốt đẹp

 Nâng cao trách nhiệm phục vụ giảng đường, xây dựng môi trường thân thiện, tích cực và an toàn là điều kiện đảm bảo

dạy tốt, học tốt

 Đại hội Chi bộ Khoa Kinh tế thành công tốt đẹp

 Những công trình thắp lửa yêu thương
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