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Trang chủ Giới thiệu Đào tạo Khoa học Công nghệ Hợp tác đối ngoại Tuyển sinh Sinh viên Newsletter

Cán bộ & giảng viên

Sinh viên

Cựu sinh viên

Tham quan Trường

THÔNG BÁO CHIẾU PHIM CHUYỆN CỦA YESTERDAY 

(Được đăng bởi: Hợp tác Đối ngoại Ngày đăng:(21-08-2014))

 Nhằm nâng cao nhận thức của giới trẻ về đại dịch HIV/AIDS, Trường Đại học Nha Trang phối hợp với
Đại sứ quán Nam Phi tại Hà Nội tổ chức công chiếu bộ phim "Chuyện của Yesterday". Đây là bộ phim
mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Bộ phim đã đạt 7 giải thưởng cao nhất tại các liên hoan phim trong nước
và quốc tế uy tín. Nội dung bộ phim đã được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cấp phép công chiếu.

 Thời gian chiếu phim: 18:00-20:00 ngày 28/8/2014 (Thứ Năm)

 Địa điểm: Hội trường 1

 Trân trọng kính mời cán bộ viên chức, sinh viên, học viên quan tâm tới xem

Thông báo khác

 Thông báo v/v tổ chức Lễ Kỷ niệm 55 năm Ngày Thành lập Trường (30-09-2014)

 Thông báo tổ chức lớp tập huấn Quản lý đàn cá bố mẹ và chọn giống (24-09-2014)

 Thông báo khám sức khỏe cho CBVC (24-09-2014)

 Thông báo tổ chức Diễn đàn thức ăn thủy sản khu vực lần thứ 6 - RAF 6 (19-09-2014)

 Thông báo cắt điện ngày 23/9/2014 (16-09-2014)

 Hội nghị phổ biến, quán triệt Nghị quyết Trung ương 9 khóa XI (15-09-2014)

 Thông báo nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9 (27-08-2014)

 Thông báo Kế hoạch đón, bố trí tân sinh viên nhập học niên khóa 2014 - 2018 (26-08-2014)

 Thông báo lịch phát sóng giới thiệu về Trường trên VTV Phú Yên (25-08-2014)

 Thông báo chiếu phim Chuyện của Yesterday (21-08-2014)
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