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 Chung kết cuộc thi “Rung chuông vàng” của Khoa Kỹ thuật Giao thông
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Tin bài: Trần Đình Tứ - Bí thư Đoàn Khoa Kỹ thuật Giao thông

Hướng tới chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, được sự đồng ý của Chi bộ

- Ban Chủ nhiệm Khoa Kỹ thuật Giao thông, Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên - Hội

Sinh viên Khoa đã tổ chức đêm chung kết cuộc thi Rung chuông vàng vào lúc 19h00

ngày 17/11/2011.

Khác với cuộc thi “Chinh phục con tàu” được tổ chức định kỳ hàng năm trước đây

chỉ dành cho sinh viên ngành Kỹ thuật Tàu thủy, cuộc thi Rung chuông vàng còn có

sự tham gia của đông đảo sinh viên ngành Kỹ thuật Ôtô và Động lực từ khóa 50 đến

53.

Cuộc thi Rung chuông vàng là sân chơi lành mạnh, không chỉ giúp sinh viên có

những phút thư giãn sau giờ học căng thẳng tại giảng đường, mà còn tạo môi trường

cho sinh viên giữa các khóa, các chuyên ngành trong Khoa được giao lưu, học hỏi

nhằm tạo sự hiểu biết, cảm thông, giúp đỡ nhau cùng vượt qua khó khăn phía trước

để xây đắp ước mơ tươi sáng.

Kết thúc cuộc thi, Ban Tổ chức đã trao giải thưởng cho sinh viên Nguyễn Ngọc

Toàn (lớp 52TT) khi đã rung được Chuông vàng trị giá 700.000đ sau khi vượt qua

20/21 câu hỏi. Ngoài ra, Ban Tổ chức cũng dành nhiều phần quà giá trị cho các sinh

viên tham gia cổ vũ thông qua phần thi dành cho khán giả.
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