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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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THÔNG BÁO

THÔNG BÁO TUYỂN GIẢNG VIÊN ĐỢT 2 NĂM 2014 

(Được đăng bởi: Trương Mai Hương Ngày đăng:(07-05-2014))

THÔNG BÁO TUYỂN GIẢNG VIÊN

Chỉ tiêu tuyển: 16 giảng viên, trong đó 10 GV tại Nha Trang và 06 GV tại Phân hiệu Kiên Giang
Các nội dung chi tiết :  xin xem tại đây
Mẫu đơn dự thi: download tại đây
Thời hạn nhận hồ sơ: từ ngày 07/5 đến 10/6/2014
Ngày thi:  từ ngày 22/7 đến 25/7/2014.

Địa chỉ liên hệ:
     Phòng Tổ chức Hành chính, Trường Đại học Nha Trang
     Điện thoại:  058.2220700
     Email:   tochuc@ntu.edu.vn
 

Thông báo khác

 Mit tinh phản đối Trung Quốc vi phạm chủ quyền lãnh hải Việt Nam (13-05-2014)

 Thông báo tổ chức Hội thảo quốc tế Việt Nam - Đài Loan về Công nghệ nuôi biển tiên tiến (09-05-2014)

 Thông báo tổ chức hội thảo với Đại học Ohio - Hoa Kỳ (08-05-2014)

 Thông báo tuyển Giảng viên đợt 2 năm 2014 (07-05-2014)

 Thông báo: Lễ khai giảng và Lễ tốt nghiệp đào tạo Sau Đại học Đợt I năm 2014 (06-05-2014)

 Thông báo v/v Góp ý hoàn thiện Bộ qui tắc ứng xử dành cho CBVC và người học (05-05-2014)

 Thông báo hỗ trợ chi phí điều trị bệnh cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn (29-04-2014)

 Thông báo về việc nghỉ lễ 30/4 và 01/5 (23-04-2014)

 Thông báo: Tổ chức cuộc thi “Viết về mái Trường Đại học Nha Trang thân yêu” nhân kỷ niệm 55 năm Ngày truyền thống

Nhà trường (23-04-2014)

 Thông báo cắt điện ngày 23/4/2014 (22-04-2014)
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THÔNG BÁO

 Thông báo cắt điện ngày

11/9/2015

 THÔNG BÁO Về việc phun

thuốc diệt muỗi trong Trường đợt
I (năm học 2015-2016)

 Thông báo cắt điện ngày

22/8/2015

 Thông báo: Quyết định số:

614/QĐ-ĐHNT, ngày 10/7/2015
v/v thành lập Đội phòng cháy và
chữa cháy

 Thông báo: Quyết định số:

615/QĐ-ĐHNT, ngày 10/7/2015
v/v kiện toàn tổ chức Ban chỉ đạo
công tác phòng cháy và chữa
cháy

 

  
Tin tức sự kiện

Sáng 07/9, tại Phòng họp số 04, Nhà trường đã khai mạc kỳ thi tuyển viên chức năm 2015 với sự tham dự
của 56 thí sinh.

Kỳ thi năm nay, Nhà trường tuyển dụng 11 viên chức hành chính và 40 viên chức giảng dạy các chuyên
ngành: Vật lý, Điện công nghiệp, Công nghệ kỹ thuật môi trường, Sinh học, Công nghệ sinh học, Kinh doanh
thương mại, Kỹ thuật xây dựng, Công nghệ sau thu hoạch, Ngôn ngữ Anh, Công nghệ hóa học, Quản trị du lịch,
Công nghệ khai thác. Các thí sinh tham gia thi từ ngày 07/9 đến 11/9 với các môn: kiến thức chung, ngoại ngữ,
tin học và vấn đáp chuyên môn nghiệp vụ.

Phó Hiệu trưởng Phan Thanh Liêm phát biểu khai mạc kỳ thi

Điểm mới trong các kỳ thi tuyển viên chức, đặc biệt với viên chức giảng dạy những năm gần đây, Nhà
trường đặc biệt quan tâm kiểm tra năng lực nghiên cứu khoa học, khả năng tổ chức và thực hiện các nhiệm vụ
khoa học công nghệ, các đề tài, dự án.

Thi tuyển viên chức để bổ sung đội ngũ giảng viên, chuyên viên hành chính có trình độ chuyên môn cao
được Nhà trường tổ chức hàng năm, là việc làm quan trọng thực hiện chiến lược phát triển Nhà trường đến năm
2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Khai mạc kỳ thi tuyển viên chức năm 2015 

56 thí sinh tham gia thi tuyển viên chức giảng dạy, viên chức hành chính 
Trần Trọng Đạo - Người duyệt: Vũ Xuân Quỳ
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Hội đồng thi phổ biến quy chế

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn

 Hơn 3.000 tân sinh viên khóa 57 hoàn tất nhập học

 Lễ kỷ niệm 70 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9

 Cách mạng Tháng Tám năm 1945 - sự kiện vĩ đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam

 Dấu ấn mùa hè xanh

 Lớp Bồi dưỡng kỹ năng cho cán bộ lãnh đạo, quản lý của Trường
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