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Cán bộ & giảng viên

Sinh viên

Cựu sinh viên

Tham quan Trường

  
THÔNG BÁO

 Thông báo cắt điện ngày

11/11/2014

 Thông báo chào cờ tháng

11/2014

 Thông báo cắt điện ngày

22/10/2014

 Thông báo đề xuất nhiệm vụ

KHCN đón đầu năm 2016

 Thông báo: Lễ khai giảng và Lễ

tốt nghiệp đào tạo Sau Đại học
Đợt II năm 2014

 

  
Tin tức sự kiện

Sáng 8/11/2014, Trường Đại học Nha Trang phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh Khánh Hòa, Tỉnh đoàn và
Công ty Bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt Nam tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện. Tham gia chương trình
có gần 600 đoàn viên, thanh niên và tình nguyện viên.

Hiến máu cứu người là nghĩa cử cao đẹp của đoàn viên, thanh niên Nhà trường

Hơn 300 đơn vị máu được hiến tặng sẽ được chuyển cho Trung tâm Huyết học - Truyền máu tỉnh Khánh
Hòa và Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương..

Ngày 9/11/2014, hơn 300 sinh viên đến từ 10 đội tình nguyện đã ra quân dọn vệ sinh khuôn viên Trường,

Đoàn viên, thanh niên Đại học Nha Trang với công tác tình nguyện 

Tham gia hiến máu tình nguyện và dọn vệ sinh trong khuôn viên Nhà trường. 
Trần Thị Hà Trang - Người duyệt: Vũ Xuân Quỳ
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góp phần giữ gìn vệ sinh nơi sinh hoạt, học tập và tuyên truyền cho đoàn viên, thanh niên cùng chung tay bảo
vệ môi trường.

Dọn vệ sinh xung quanh các giảng đường

Vệ sinh bồn hoa
Ảnh: Đoàn Thanh niên

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn

 Hợp tác giữa Khoa Cơ khí với các DN thủy sản và cơ sở đào tạo tại miền Tây Nam bộ

 Ra mắt Câu lạc bộ Công nghệ Chế biến thủy sản (APPTEC)

 Lễ tốt nghiệp và khai giảng đào tạo sau đại học đợt 2 năm 2014

 Ngày hội Công nghệ Thông tin - ITDay 2014

 Hoàn thành cuốn "Lịch sử Trường Đại học Nha Trang, 1959 - 2014"
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