
Thống kê www.ntu.edu.vn

 Đã có 20 nam sinh viên đăng ký đào tạo s ĩ quan d ự bị năm 2012
Lê Hoài Nam - Khoa Lý luận - Chính trị - 16/04/12-11:15:46

Tin ; Lê Xuân Tài - TTGDQPKH

 Đây là kết quả tuyên truyền, động viên của Nhà trường đối với 106 sinh viên

sắp tốt nghiệp Đại học năm 2012 thuộc các chuyên ngành Cơ khí động lực, Vận tải

thủy, Kỹ thuật thân vỏ tàu, Điện...có hộ khẩu thường trú tại Khánh Hòa, Bình định,

ĐăkLăk và TP. Đà Nẵng. 

Tuyển chọn đào tạo sĩ quan dự bị 2012 lần này dựa trên cơ sở các văn bản

của Bộ Giáo dục & Đào tạo và của BCHQS tỉnh Khánh Hòa. Theo đó Trường Đại học

Nha Trang sẽ tuyển  20 chỉ tiêu chính thức và 10% dự  phòng.

Học viên sẽ được đào tạo tại Trường Quân sự Quân khu V trong thời gian 4

tháng. Lớp dự kiến sẽ khai giảng vào tháng 8 năm 2012. Sau khi tốt nghiệp, học viên

được phong quân hàm sĩ quan QĐND Việt Nam.

Nhà trường sẽ tiếp tục đợt 2 tuyển chọn nam sinh viên thuộc các ngành Công

nghệ Thông tin, Nuôi trồng Thủy sản vào ngày 16/4/2012.

( Danh sách sinh viên đã đăng ký xem tại đây ).

                Ảnh : Hoài Nam - P. CTSV

Trang ch ủ Giới thi ệu Đào tạo Sinh viên KHCN-HTQT Nội bộ English

» Cấp trường

» Phòng ban

» Khoa - B ộ môn

» Trung tâm

» Viện nghiên c ứu

» Văn bản quản lý

» Phân hi ệu Kiên Giang

»Tổ Tư vấn chất lượng ĐT

» Thư viện Điện Tử

» Đăng nh ập

» T.Sinh ĐH&CĐ 2012

» Chuẩn đầu ra

» Các thỏa thuận hợp tác

»TechMart

»Thông tin du h ọc-học bổng

»Vietnam-Taiwan Conference

» Diễn đàn đổi mới PPGD-ĐG

& QLĐH 

» TOEIC Test Site

» Cao học Noma

» Dự án SRV2701
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Các tin khác

  Đoàn Trường với phong trào 4 đồng hành cùng thanh niên trên đường l ập
thân, l ập nghi ệp

  Đề tài sản xu ất gi ống cá chim vây vàng: s ẽ chuy ển giao công ngh ệ cho
người dân

  Lương tối thi ểu chung 1.050.000 đồng/tháng tính h ưởng từ 1/5/2012

  Kế hoạch nâng cao ch ất lượng công tác ph ổ biến, giáo d ục pháp lu ật trong
nhà trường n ăm 2012

  Quy định về tuyển dụng, sử dụng và qu ản lý viên ch ức
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