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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

 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

Cuộc thi Tin học Văn phòng Thế giới MOSWC 2015 là một cuộc thi vô địch tin học lớn nhất thế giới được tổ chức
thường niên và quy tụ hàng trăm ngàn thanh thiếu niên đam mê tin học đến từ hơn 100 quốc gia.

Để duy trì một sân chơi bổ ích cho giới trẻ Việt Nam nâng cao nhận thức về vai trò các kỹ năng Tin học văn
phòng, đặc biệt cho các bạn học sinh, sinh viên và phát động phong trào rèn luyện Tin học trong thanh thiếu
niên; Bộ Giáo dục và Đào tạo, IIG Việt Nam, Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel và Báo Tuổi trẻ phối hợp
đồng tổ chức cuộc thi Vô địch Tin học Văn phòng Thế giới MOSWC 2015.

1. Thể lệ cuộc thi

2. Phiếu đăng ký

3. Kế hoạch tổ chức Lễ phát động do trường ĐH Nha Trang đăng cai tổ chức

Để biết thêm thông tin, truy cập Website của chương trình:   http://mos.edu.vn  -  http://mos.tuoitre.vn

.............................................

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn

 Tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sỹ ngành Kinh tế phát triển

 Thông báo kết quả kiểm tra tiếng Anh đầu vào K56

 CÔNG BỐ PHƯƠNG ÁN TUYỂN SINH NĂM 2015

 THÔNG BÁO ĐIỂM TRÚNG TUYỂN NGUYỆN VỌNG BỔ SUNG NĂM 2014

 THÔNG BÁO XÉT TUYỂN NGUYỆN VỌNG BỔ SUNG

Phát động cuộc thi Vô địch Tin học Văn phòng Thế giới MOSWC 2015 

Cuộc thi Tin học Văn phòng Thế giới MOSWC 2015 là một cuộc thi vô địch tin học lớn
nhất thế giới được tổ chức thường niên và quy tụ hàng trăm ngàn thanh thiếu niên từ
hơn 100 quốc gia 

Tô Văn Phương - Người duyệt: Trương Mai Hương
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