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Sinh viên

Cựu sinh viên

Tham quan Trường

  
THÔNG BÁO

 Thông báo lịch nghỉ tết cho

HSSV và kế hoạch đón tết cho
HSSV ở lại trường và lưu học
sinh nước ngoài

 Thông báo: Tổ chức hội nghị

tổng kết công tác an ninh trật tự
năm 2014

 Thông báo về việc tổ chức Ngày

hội Mở - NTU Open Day 2015

 Lễ Kỷ niệm 70 năm Ngày thành

lập Quân đội NDVN (thay đổi thời
gian và địa điểm)

 Thông báo nộp hồ sơ chương

trình cao học NORHED

 

  
Tin tức sự kiện

Từ ngày 18 đến 27/01/2015, Đoàn Thanh niên Trường Đại học Nha Trang đã cử 1 giảng viên và 5 sinh viên
các khóa K53, 54, 55 thuộc các Khoa/Viện Xây dựng, Kỹ thuật Giao thông, Công nghệ Sinh học & Môi trường
tham gia lớp tập huấn khóa mùa đông "Đại học không giảng đường" do Trung tâm Hành động vì sự phát triển đô
thị (ACCD) tổ chức tại trường Đại học Phan Chu Trinh (Hội An, Quảng Nam). Chương trình có sự tham gia của
sinh viên, giảng viên đến từ 6 trường khu vực miền Trung: Đại học Khoa học Huế, Đại học Kiến trúc Đà Nẵng,
Đại học Sư phạm, Cao đẳng Công nghệ trực thuộc Đại học Đà Nẵng, Đại học Phan Chu Trinh và Đại học Nha
Trang. 

Thực hành tại công trình

Đoàn trường tham gia chương trình "Đại học không giảng đường" tại Quảng Nam 

Trung tâm ACCD hỗ trợ 47 triệu cho dự án xây dựng sân chơi miễn phí cho trẻ em
vùng khó khăn. 
Trần Thị Hà Trang - Người duyệt: Vũ Xuân Quỳ
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Thực hành thi công một sân chơi tại Hội An

KTS Hoàng Thúc Hào đang chia sẻ với các thành viên về
 lĩnh vực kiến trúc xanh và những công trình công cộng

Trong khóa học, các giảng viên và sinh viên được tập huấn các kỹ năng như xây dựng dự án, lập kế hoạch
dự án, gây quỹ … đồng thời thực hành, áp dụng vào những dự án sinh viên đang thực hiện, thực hành thiết kế
và thi công một sân chơi tại Hội An. Các thành viên cũng được tập huấn xây dựng năng lực về công tác phát
triển bền vững cho sinh viên ở nhiều lĩnh vực như không gian công cộng, du lịch bền vững, giáo dục môi trường
và nông nghiệp hữu cơ. Bên cạnh đó, các thành viên tham gia khóa huấn luyện cũng được gặp gỡ, giao lưu,
chia sẻ kinh nghiệm với những diễn giả giàu kinh nghiệm.

Bà Đặng Hương Giang - Giám đốc Trung tâm ACCD đánh giá cao
dự án sân chơi miễn phí dành cho trẻ em khó khăn của sinh viên Trường ĐHNT

Thông qua chương trình "Đại học không giảng đường", Đoàn Thanh niên Trường Đại học Nha Trang đã
nhận được 47 triệu đồng hỗ trợ cho dự án xây dựng các sân chơi cho trẻ em, đặc biệt là xây dựng sân chơi sử
dụng những vật liệu tái chế, thân thiện với môi trường, ở những vùng còn gặp nhiều khó khăn thuộc địa bàn tỉnh
Khánh Hòa trong thời gian sắp tới.
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Nhà văn Nguyên Ngọc - Chủ tịch HĐQT Trường Đại học Phan Chu Trinh
trao giấy chứng nhận cho các thành viên tham gia khóa huấn luyện

Trong thời gian sắp tới, Đoàn Thanh niên Trường Đại học Nha Trang đã, đang và sẽ tiếp tục cộng tác với
Trung tâm ACCD để cử sinh viên tham gia khóa học mùa hè dự kiến tổ chức vào tháng 7/2015. Đoàn Trường
cũng sẽ liên kết với Trung tâm để tìm kiếm các nguồn tài trợ từ nước ngoài cho các dự án vì cộng đồng được
thực hiện trong tỉnh Khánh Hòa như Cơ quan Viện trợ Ireland (Irish Aid) và Úc (Australia Aid), Quỹ của tổ chức
phi chính phủ toàn cầu Live & Learn (For Environment & Community)….

Sinh viên các trường đã học hỏi, chia sẻ được nhiều kinh nghiệm phục vụ vì cộng đồng

Chương trình "Đại học không giảng đường", khóa Mùa đông của Trung tâm Hành động vì sự phát triển đô
thị (ACCD) là hoạt động thuộc dự án “From university to community: preparing a generation of professionals in
sustainable development” (Dự án Đại học không giảng đường) tài trợ bởi Cơ quan Viện trợ Ailen (Irish Aid) với
mục tiêu xây dựng năng lực về công tác phát triển bền vững cho sinh viên tại khu vực miền Trung, cụ thể ở các
mảng: không gian công cộng, du lịch bền vững, giáo dục môi trường và nông nghiệp hữu cơ. Thông qua việc
học tập tại thực địa, dự án mong muốn trang bị cho sinh viên những kinh nghiệm thực tiễn, cũng như cơ hội
phục vụ cộng đồng tại địa phương, quê hương bằng những dự án nhỏ.

Hồ Chí Hận

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn

 Tổng kết công tác an ninh trật tự năm 2014

 Hiệp định Paris - Thắng lợi có ý nghĩa lịch sử của nhân dân Việt Nam

 Chặng đường 85 năm Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo cách mạng giành thắng lợi vĩ đại

 Ngày hội tuyển dụng Xuân 2015

 65 năm ngày truyền thống Học sinh, sinh viên Việt Nam
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