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 Hội nghị triển khai thực hiện quyết ñịnh 631, ngày 31/5/2011" về việc ban hành
Quy ñịnh quản lý sinh viên ñào tạo theo hệ thống tín chỉ" của Hiệu trưởng
trường ðại học Nha Trang
Lê Hoài Nam - Khoa Lý luận - Chính trị - 12/08/11-04:14:44

Tin: Hoài Nam

 Ngày 12/8/2011Hội nghị triển khai thực hiện quyết ñịnh 631, ngày 31/5/2011" về việc
ban hành Quy ñịnh quản lý sinh viên ñào tạo theo hệ thống tín chỉ" của Hiệu trưởng
trường ðại học Nha Trang.

TS. Hoàng Hoa Hồng, phó hiệu trưởng phát biểu chỉ ñạo hội nghị.

ð/c Nguyễn Tiến Hóa, Trưởng Phòng Công tác Sinh viên báo cáo toàn văn Quy ñịnh
quản lý sinh viên ñào tạo theo hệ thống tín chỉ, Hội nghị ñã nghe hơn 7 ý kiến tranh
luận và hiến kế việc thực hiện quyết ñịnh của Hiệu trưởng làm sau có hiệu lực trong
thời gian tới

 

TS. Hoàng Hoa Hồng kết luận Hội nghị yêu cầu các ñơn vị phổ biến quyết ñịnh này
ñến cán bộ giáo viên trong khoa, phòng CTSV tiếp tục cụ thể hóa các nhiệm vụ, tổ
chức tập huấn cho cố vấn học tập trong năm học mới 2011-2012.

Xem văn bản quản lý: tại ñây.
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 ð/c Nguyễn Tiến Hóa trưởng phòng
CTSV  báo cáo với hội nghị.

 ðại biểu tham dự hội nghị

Các tin khác

  Trường ðại học Nha Trang tổ chức lễ trao bằng tốt nghiệp ñợt 1 năm 2011

  Kế hoạch nhập học và học tập khóa 53 (tuyển sinh 7/2011)

  Phó Hiệu trưởng Trang Sĩ Trung tiếp và làm việc với ðại sứ ðặc mệnh toàn
quyền Israel.

  Ký túc xá Trường ðại học Nha Trang sẵn sàng tiếp ñón các tân sinh viên
nhập học năm 2011

  Thông báo tuyển sinh Trung cấp chuyên nghiệp 2011, niên khóa 2011-2013

  Trường ðại học Nha Trang và Trường ðại học Rajabhat Udon Thani ký kết
hợp tác

  Danh sách Trúng tuyển ðại học NV1 và Cao ñẳng - Tuyển sinh 2011

  ðIỂM CHUẨN NV1 VÀ ðIỂM XÉT TUYỂN NV2 TUYỂN SINH ðH&Cð 2011
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