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Tham quan Trường

  
THÔNG BÁO

 THÔNG BÁO TUYỂN CHỌN CÁ

NHÂN CHỦ TRÌ THỰC HIỆN ĐỀ
TÀI KHCN CẤP BỘ NĂM 2016

 THÔNG BÁO VỀ BUỔI TRAO

ĐỔI KINH NGHIỆM ĐỀ XUẤT,
XÂY DỰNG HỒ SƠ ĐỀ TÀI
NGHIÊN CỨU CƠ BẢN - QUỸ
NAFOSTED

 HỘI NGHỊ PHỔ BIẾN, QUÁN

TRIỆT NGHỊ QUYẾT TRUNG
ƯƠNG 10, KHÓA XI

 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

 

  
Tin tức sự kiện

Trong không khí dân chủ, thẳng thắn, cởi mở và đúng quy định của Điều lệ Đảng, đại hội các chi bộ đã tập
trung thảo luận những nội dung cơ bản:

- Kết quả thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ 2012 - 2015, trong đó làm rõ những thành tựu, hạn chế và
nguyên nhân, bài học rút ra; phương hướng, mục tiêu và nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015 - 2017.

- Góp ý Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ Nhà trường lần thứ XX, nhiệm kỳ 2015 - 2020; Dự
thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội lần thứ XII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 của Đảng.

- Bầu chi ủy và đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ Nhà trường lần thứ XX, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

        Kết quả bầu chi ủy các chi bộ nhiệm kỳ 2015 - 2017 cho thấy: mặc dù phần lớn các đồng chí trong cấp ủy
còn trẻ, nhưng đều có trình độ chuyên môn cao (một số chi ủy 100% có trình độ tiến sĩ như: Chi ủy Khoa Kinh
tế, Khoa Công nghệ Thực phẩm…), phẩm chất chính trị vững vàng, đạo đức tốt và được đảng viên của chi bộ
tín nhiệm cao.

Đại hội Chi bộ Đào tạo - đại hội điểm

Để góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trong giai đoạn mới, đại hội các chi bộ đã tập trung
thảo luận, thống nhất mục tiêu tổng quát và một số chỉ tiêu chủ yếu cần đạt được của nhiệm kỳ 2015 - 2017.

Chỉ tiêu chủ yếu của Chi bộ Khoa Công nghệ Thực phẩm nhiệm kỳ 2015 - 2017: nâng cao hiệu quả hoạt
động KHCN và từng bước nâng cao chất lượng đào tạo, phấn đấu đến năm 2017 chuyên ngành Chế biến thủy
sản được kiểm định đạt tiêu chuẩn AUN; đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM trở thành việc
làm, nếp nghĩ của CBVC trong Khoa; tiếp tục nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho CBVC.

Hoàn thành công tác đại hội các chi bộ 

Từ ngày 10/3 - 28/4/2015, đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2017 của 22 chi bộ đã thành công tốt
đẹp. 
Trần Trọng Đạo - Người duyệt: Vũ Xuân Quỳ
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Chi ủy Chi bộ Khoa Công nghệ Thực phẩm nhiệm kỳ 2015 - 2017 ra mắt Đại hội

Chỉ tiêu chủ yếu của Chi bộ Khoa Xây dựng nhiệm kỳ 2015 - 2017: Mỗi năm mở từ 1 - 2 lớp ngắn hạn, tổ
chức ít nhất 1 cuộc thi Olympic dành cho sinh viên, có 1 - 2 đề tài cấp Trường, cấp Bộ hoặc tương đương; tổ
chức 01 hội thảo về chuyên môn hoặc đổi mới phương pháp giảng dạy; có 2 - 4 bài báo và 1 - 2 hợp đồng
chuyển giao công nghệ; hàng năm, tổ chức ít nhất 1 hoạt động giao lưu với các doanh nghiệp trong lĩnh vực xây
dựng; hoàn thành dự án phòng thí nghiệm Cơ học đất; phấn đấu cuối năm 2017, có thêm từ 1 - 2 tiến sĩ, 100%
giảng viên có trình độ thạc sĩ; chuẩn bị điều kiện và nhân lực để mở ngành Kỹ thuật Cầu đường.

Chi ủy Chi bộ Khoa Xây dựng nhiệm kỳ 2015 - 2017 ra mắt Đại hội

Chỉ tiêu chủ yếu của Chi bộ Khoa Kỹ thuật Giao thông nhiệm kỳ 2015 - 2017: 100% CBGD thực hiện biên
soạn chương trình GDHP và đưa lên trang web đúng qui định; tăng cường đổi mới phương pháp giảng dạy -
đánh giá, tổ chức dự giờ, sinh hoạt học thuật, sinh hoạt chuyên đề; xây dựng chương trình, kế hoạch nhằm thu
hút sinh viên đầu vào; mỗi năm có 1 - 2 đề tài NCKH cấp trường, 1 - 2 đề tài hoặc dự án cấp bộ/ cấp tỉnh, 5 - 7
bài báo khoa học; duy trì, nâng cao một bước quan hệ hợp tác nghiên cứu và chuyển giao công nghệ với các
địa phương (như Khánh Hòa, Ninh Thuận, Nghệ An…), doanh nghiệp, cơ sở đóng, sửa tàu thuyền, lắp ráp ô tô
trong nước, hợp tác đào tạo với các đối tác chiến lược nước ngoài như Đại học Ulsan - Hàn Quốc, Trường Đại
học Hải dương - Đài Loan…; xây dựng Chi bộ 4 tốt, trong sạch vững mạnh, 100% đảng viên đủ tư cách hoàn
thành nhiệm vụ, trong đó có ít nhất 60 - 70% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ; đến cuối nhiệm kỳ
kết nạp 1 - 2 đảng viên mới; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đầu đàn, đầu ngành, cán bộ kế thừa lãnh đạo Khoa,
BM, các đoàn thể; bổ sung 2 - 3 cán bộ.

Chi ủy Chi bộ Khoa Kỹ thuật Giao thông nhiệm kỳ 2015 - 2017 ra mắt Đại hội
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Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn

 Chiến dịch tình nguyện "Hành trình kết nối yêu thương 2015"

 Đôị tuyển sinh viên Nhà trường thi đấu xuất sắc tại giải Teakwondo Khánh Hòa

 Ngắm thư viện đại học hiện đại bậc nhất Việt Nam

 Hội thao khối thi đua các trường ĐH, CĐ và TCCN trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2015

 Kỷ niệm 20 năm hình thành và phát triển ngành Kế toán, Tài chính
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