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 Hội Sinh viên Trường tổ chức cuộc thi “Sóng tri thức” lần 5
Trần Trọng Đạo - Bộ môn Mác-Lênin - 27/11/11-11:56:27

“Sóng tri thức” - sân chơi lành mạnh, bổ ích cho toàn thể HSSV Nhà trường

Tối 27/11, Hội Sinh viên Trường đã tổ chức cuộc thi “Sóng tri thức” lần 5 với sự tham gia của 100 sinh

viên đến từ 12 Khoa, Viện. Đây là hoạt động thiết thực của toàn thể Hội viên - Sinh viên Nhà trường để

chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Đến với cuộc thi, đại diện Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tin học TH Nha Trang - đơn vị luôn đồng hành

cùng sinh viên Nhà trường trong nhiều năm qua đã trao 10 suất học bổng trị giá 1.000.000 đồng/suất cho

10 sinh viên có hoàn cảnh khó khăn nhưng đã cố gắng vươn lên học tập tốt.

Ông Lê Thái Cương - Phụ trách Makettinh, Công ty TNHH Tin học TH Nha Trang trao học bổng cho SV Nhà trường

Cuộc thi “Sóng tri thức” là sân chơi lành mạnh, bổ ích bởi không chỉ giúp sinh viên có những phút thư

giãn sau giờ học căng thẳng tại giảng đường, mà còn giúp các bạn có thêm kiến thức về lịch sử, xã hội,

địa lý... Đồng thời, cuộc thi góp phần tạo môi trường cho sinh viên Nhà trường được giao lưu, học hỏi

nhằm tạo sự hiểu biết, cảm thông, giúp đỡ nhau trong học tập và cuộc sống.

Kết thúc cuộc thi, Ban Tổ chức đã trao giải thưởng cho 3 sinh viên xuất sắc nhất là: Nguyễn Thị Nhung

(51TC2),  Đặng Thị Mỹ Điền (52DN1),  Hoàng Thanh Trí  (51TP1).  Ngoài ra,  Ban Tổ chức cũng dành

nhiều phần quà giá trị cho các bạn sinh viên tham gia cổ vũ thông qua phần thi dành cho khán giả.

Một số hình ảnh về cuộc thi

Trang chủ Giới thiệu Đào tạo Sinh viên KHCN-HTQT Nội bộ English

» Cấp trường

» Phòng ban

» Khoa - Bộ môn

» Trung tâm

» Viện nghiên cứu

» Văn bản quản lý

» Phân hiệu Kiên Giang

»Tổ Tư vấn chất lượng ĐT

» Thư viện Điện Tử

» Đăng nhập

» T.Sinh ĐH&CĐ 2011

» Chuẩn đầu ra

» Các thỏa thuận hợp tác

»TechMart 

» Diễn đàn đổi mới PPGD-ĐG

& QLĐH 

» TOEIC Test Site

» Cao học Noma

» Dự án SRV2701
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Các tin khác

  Tập đoàn Siemens (Đức) tổ chức triển lãm di động về tự động hóa tích hợp
toàn diện

  Giao lưu giữa sinh viên Đại học Nha Trang với sinh viên Đại học Ohio (Hoa
Kỳ)

  Khoa CNTT tổ chức buổi trao đổi chuyên đề với TS. Kevin Chiew

  Đại hội đại biểu Đoàn Phân hiệu Kiên Giang nhiệm kỳ 2011 - 2013

  Lãnh đạo Nhà trường tiếp phái đoàn của Pháp đến thăm và tìm kiếm cơ hội
hợp tác trong dự án Đánh giá ô nhiễm nước biển, nước sông và tác động của
chúng đối với an toàn thực phẩm

  Hội diễn văn nghệ chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 của Đoàn Phân
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hiệu Kiên Giang

  Đoàn của Trường Đại học Công nghệ Queensland, Australia thăm và tìm
kiếm cơ hội hợp tác với Nhà trường

  Hội diễn văn nghệ chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 của cán bộ viên
chức Nhà trường

  Hội diễn văn nghệ chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Copyright © 2006 - Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Công nghệ Phần mềm
Trường Đại Học Nha Trang

Địa chỉ: Số 2 - Đường Nguyễn Đình Chiễu - ĐT: 3831155 - Email: censtrad@ntu.edu.vn

Count session:327

http://ntu.edu.vn/default.aspx?cmd=newspub&cmdid=newspub-detail&id...

3 of 3 01/12/11 1:33 PM


