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 Lễ công b ố Quyết định tuy ển dụng viên ch ức năm 2012
Trần Trọng Đạo - Bộ môn Mác-Lênin - 01/06/12-08:39:17

24 viên ch ức (19 viên ch ức ngạch gi ảng viên, 5 viên ch ức ngạch chuyên viên và k ỹ sư) được Nhà
trường tuy ển dụng năm 2012

Sáng ngày 01 tháng 6, tại Phòng họp số 3, Nhà trường đã tổ chức Lễ công bố Quyết định tuyển dụng

viên chức năm 2012. 24 viên chức được tuyển dụng năm nay bao gồm: 19 viên chức ngạch giảng viên, 5

viên chức ngạch chuyên viên và kỹ sư.

TS Vũ Văn Xứng - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu chào mừng và giao nhiệm vụ cho các tân viên chức

Trao quyết định và phát biểu tại buổi lễ, TS Vũ Văn Xứng - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường

chào mừng và mong muốn 24 tân viên chức là các cán bộ, giảng viên phải luôn nỗ lực học hỏi, trau dồi

kiến thức, nâng cao trình độ chuyên môn, luôn có sự say mê, tận tâm và tinh thần trách nhiệm cao trong

công việc, phấn đấu trở thành những cán bộ, giảng viên giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, tốt về tư cách đạo

đức, phục vụ đắc lực cho sự phát triển của Nhà trường.

Phát biểu tại buổi lễ,  đại diện cho các tân cán bộ,  giảng viên vừa trúng tuyển, TS Trần Thị Hoàng

Quyên - giảng viên Khoa Công nghệ Thực phẩm gửi lời cảm ơn Ban lãnh đạo Nhà trường, Hội đồng thi

tuyển viên chức, lãnh đạo các khoa, bộ môn đã tạo điều kiện, giúp đỡ để các ứng viên hiện thực hóa ước

mơ trở thành cán bộ, giảng viên Trường Đại học Nha Trang. Đồng thời, đồng chí hứa sẽ nỗ lực nhiều hơn

trong học tập, nghiên cứu, trau dồi đạo đức tác phong, tham gia tích cực các hoạt động phong trào để

góp phần xây dựng đơn vị và Nhà trường ngày càng phát triển.

Một số hình ảnh về lễ trao quyết định

Trang ch ủ Giới thi ệu Đào tạo Sinh viên KHCN-HTQT Nội bộ English

» Cấp trường

» Phòng ban

» Khoa - B ộ môn

» Trung tâm

» Viện nghiên c ứu

» Văn bản quản lý

» Phân hi ệu Kiên Giang

»Tổ Tư vấn chất lượng ĐT

» Thư viện Điện Tử

» Đăng nh ập

» T.Sinh ĐH&CĐ 2012

» Chuẩn đầu ra

» Các thỏa thuận hợp tác

»TechMart

»Thông tin du h ọc-học bổng

»Vietnam-Taiwan Conference

» Diễn đàn đổi mới PPGD-ĐG

& QLĐH 

» TOEIC Test Site

» Cao học Noma

» Dự án SRV2701
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TS Vũ Văn Xứng - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường trao quyết định trúng tuyển cho các tân viên chức

Đồng chí Phan Thanh Liêm - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Nhà trường trao quyết định trúng tuyển cho các tân viên chức

Ảnh: Văn Hòa

Các tin khác

  Hội th ảo về “Qu ản lý đàn cá bố mẹ và ch ọn 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

  Vòng chung k ết cu ộc thi “Sinh viên v ới đào tạo theo h ệ thống tín ch ỉ”.

  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
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