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THÔNG BÁO

 Thông báo số 01 về tổ chức Hội

thảo khoa học nhân kỷ niệm 45
năm thực hiện Di chúc của Chủ
tịch Hồ Chí Minh

 Thông báo của Hội đồng chức

danh Giáo sư cơ sở

 Thông báo cắt điện ngày

11/11/2014

 Thông báo chào cờ tháng

11/2014

 Thông báo cắt điện ngày

22/10/2014

 

  
Tin tức sự kiện

Tối 15/11/2014, tại Hội trường số 3, Đoàn Khoa Kinh tế phối hợp Đoàn Khoa Kế toán - Tài chính tổ chức

Hội thi văn nghệ chào mừng kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam với sự tài trợ của Công ty TNHH Long Sinh và

Ngân hàng TMCP Nam Á.

Sinh viên, cán bộ viên chức tham gia cổ vũ cho hội thi

Từ 24 tiết mục tham dự đêm chung khảo trong số 60 tiết mục vòng sơ khảo, Ban tổ chức đã trao giải nhất

cho tiết mục "Liên khúc quê hương" của lớp 54DL (Khoa Kinh tế).

Sôi nổi các hoạt động tri ân thầy cô nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 

Kếtquả thi văn nghệ, bóng đá, nấu ăn của sinh viên các khoa 

Trần Thị Hà Trang - Người duyệt: Vũ Xuân Quỳ
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Lớp 54DL với tiết mục hát, múa "Liên khúc quê hương" đạt giải nhất Hội thi

Từ 19/10 đến 02/11/2014, tại Nhà thi đấu đa năng, Đoàn Khoa Kế toán - Tài chính đã tổ chức thành công

Hội thao truyền thống năm học 2014 - 2015 cùng sự đồng hành của nhà tài trợ chính là Ngân hàng TMCP Nam

Á - Chi nhánh Nha Trang. Hội thao gồm các nội dung: bóng đá mini nam, bóng đá mini nữ, cầu lông (đôi nam nữ,

đôi nữ, đôi nam).

Kết quả:

- Bóng đá mini nam: lớp 56KT-1 giành giải nhất, 53TC-1 đạt giải nhì, 54CKT-1 đạt giải ba.

       - Bóng đá mini nữ: lớp 54KT-3 giảnh giải nhất, 55KT-2 đạt giải nhì, 56KT-1 đạt giải ba.

       - Cầu lông: lớp 54TC-1 đạt giải nhất đôi nam, lớp 54CKT-1 giành giải nhất đôi nữ, lớp 54KT-3 giành giải

nhất đôi nam - nữ.

Lớp 56KT-1 giành giải nhất nội dung bóng đá mini nam

Cũng trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 32 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, chiều ngày 16/11/2014,

tại Hội trường số 2, Liên chi hội sinh viên Viện Nuôi trồng Thủy sản đã tổ chức Hội thi "Ẩm thực quê hương" với

sự tham gia của 10 đội. Kết quả: giải nhất thuộc về chi hội 54NTTS với món ăn mang đậm bản sắc quê hương

và sáng tạo trong cách chế biến.
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Lớp 54NTTS với món ăn giành giải nhất Hội thi "Ẩm thực quê hương"
của Viện Nuôi trồng Thủy sản
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http://ntu.edu.vn/vi-vn/tintuc.aspx?macd=662&matin=5672&lang=0
http://ntu.edu.vn/vi-vn/tintuc.aspx?macd=662&matin=5661&lang=0
http://ntu.edu.vn/vi-vn/tintuc.aspx?macd=662&matin=5654&lang=0
http://ntu.edu.vn/vi-vn/tintuc.aspx?macd=662&matin=5641&lang=0
http://ntu.edu.vn/vi-vn/tintuc.aspx?macd=662&matin=5625&lang=0

