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 Thông báo v/v t ổ chức giới thi ệu lưu động du h ọc Đức
Trần Trọng Đạo - Bộ môn Mác-Lênin - 16/04/12-10:38:44

Phòng Hợp tác Đối ngo ại thông báo:
Nhằm thông tin và hỗ trợ tư vấn trực tiếp cho các cán bộ, giáo viên quan tâm đến

các cơ hội du học Đức, Cơ quan Trao đổi hàn lâm Đức sẽ tổ chức buổi giới thiệu du
học Đức tại Đại học Nha Trang.

Thời gian: 8:30 - 11:30  ngày 20/4/2012.

Địa điểm: Khu vực đường nh ựa đối di ện KTX K4 .

Thông tin và tờ rơi du học Đức có thể lấy tại Phòng Hợp tác Đối ngoại.

Trân trọng thông báo và kính mời quý thầy/cô và các sinh viên, học viên quan tâm
đến tham dự.

Xem chi tiết thông báo tại đây.

Các tin khác

  Thông báo thi tuy ển viên ch ức năm 2012

  Thông báo v ề việc tổ chức Hội ngh ị tri ển khai th ực hi ện Ngh ị quyết Trung
ương 4 khóa XI

  Thông báo đăng ký tham d ự Olympic Tin h ọc Sinh viên tr ường Đại học Nha
Trang n ăm 2012

  Thông báo ngh ỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và điều ch ỉnh gi ờ học sáng 03/4

  Thông báo c ắt điện ngày 29/3 (Th ứ Năm)
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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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