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Cựu sinh viên
Tham quan Trường

  THÔNG BÁO

 Thông báo chiêu sinh lớp
Nghiệp vụ hướng dẫn viên
du lịch
 Mời tham gia Festival
Nhiếp ảnh trẻ năm 2017
 Thông báo phun thuốc
diệt muỗi các khu vực
trong Trường
 Thông báo cắt điện ngày
04/5/2017

  Tin tức sự kiện

Để giúp sinh viên hiểu rõ các vấn đề liên quan đến học tập, sinh hoạt, chế độ chính sách và định hướng nghề
nghiệp, qua đó phát huy tinh thần tích cực học tập và rèn luyện, Nhà trường đã tổ chức đối thoại với đại diện sinh
viên vào ngày 24/4.

Đối thoại giữa lãnh đạo Nhà trường với đại diện sinh viên 
Hơn 300 câu hỏi được lãnh đạo Nhà trường và các đơn vị chức năng trao đổi,
giải đáp. 
Khoa KHCT - Người duyệt: Trần Trọng Đạo 
Ngày đăng: 27/04/2017 11:13:52 CH
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 THÔNG BÁO “ V/V TRIỂN
KHAI SỬ DỤNG SỔ Y BẠ
KHI CẤP PHÁT THUỐC VÀ
KHÁM BỆNH CHO SINH
VIÊN TẠI Y TẾ TRƯỜNG"
 

Lãnh đạo Nhà trường, các đơn vị chức năng đối thoại với sinh viên

Tại buổi đối thoại, lãnh đạo Nhà trường và các đơn vị chức năng đã tiếp nhận, trao đổi, giải đáp hơn 300 ý
kiến của sinh viên liên quan đến các mặt hoạt động của Trường, trong đó tập trung vào các nội dung chủ yếu: công
tác đào tạo (kế hoạch học tập, đăng ký học phần); Công tác sinh viên, chế độ học bổng, học phí; Công tác phục vụ,
cơ sở vật chất (giảng đường, phòng thí nghiệm - thực hành), an ninh; Công tác Thư viện; Công tác Đoàn Thanh
niên - Hội Sinh viên, các hoạt động xã hội, tình nguyện; Các góp ý xây dựng và phát triển Nhà trường;...
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Sinh viên tham gia đối thoại

Đối thoại giữa lãnh đạo Nhà trường với đại diện sinh viên đã diễn ra trong không khí dân chủ và xây dựng;
Các ý kiến, góp ý của sinh viên được lãnh đạo Nhà trường tiếp nhận và giải đáp thỏa đáng. Qua đối thoại, giúp Nhà
trường nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, kịp thời giải quyết những đề nghị và nhu cầu chính đáng của sinh viên.

Các tin mới hơn
 Chiến thắng mùa Xuân 1975 và ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1954 - 1975)
 Cuộc thi vô địch tin học văn phòng thế giới năm 2017

Các tin cũ hơn
 Bế mạc Hội thao Khối thi đua các trường ĐH, CĐ và TCCN tỉnh Khánh Hòa
 Lễ tốt nghiệp đào tạo sau đại học đợt I năm 2017
 Khai mạc Hội thao Khối thi đua các trường ĐH, CĐ và TCCN tỉnh Khánh Hòa
 Ngày hội kỹ thuật Khoa Cơ khí năm 2017
 Đoàn học sinh Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh Ninh Thuận thăm quan, thực tế tại Trường
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