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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 tham gia cuộc thi

"Thần nông đất Việt".

 Thông báo cắt điện ngày

30/5/2015

 Thông báo thi tuyển viên chức

 Thông báo cắt điện ngày

25/5/2015

 Thông báo: Về việc mở cửa

giảng đường để phục vụ sinh viên
tự học và nghiên cứu

 

  
Tin tức sự kiện

Môi trường có tầm quan trọng đặc biệt đối với sự tồn tại và phát triển của nhân loại, sinh vật và sự phát
triển kinh tế, văn hóa, xã hội. Tuy nhiên, môi trường sống đang bị ô nhiễm ngày càng trầm trọng. Nhận thức
được ý nghĩa và tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường, thời gian qua sinh viên Trường Đại học Nha Trang
đã có nhiều việc làm cụ thể để giữ gìn môi trường sống xanh - sạch - đẹp như:

Thứ nhất, tổ chức các hoạt động giữ gìn vệ sinh môi trường trong khuôn viên Nhà trường, nơi ở, nơi cư
trú.

Đây là hoạt động thường xuyên nhằm hình thành  ý thức, thói quen cho sinh viên trong việc giữ gìn vệ sinh
trường, lớp, nơi ở sạch đẹp, thoáng mát. Một số hoạt động luôn thu hút sự tham gia của đông đảo sinh viên
như: quét dọn và thu gom rác thải trong khuôn viên Nhà trường (sân trường, đường đi, khu làm việc, ký túc xá,
vệ sinh phòng học, lau chùi bàn ghế…); tổ chức các hoạt động làm sạch bờ biển Nha Trang.

Thứ hai, tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về môi trường.

Đoàn Trường và các Đoàn khoa, viện thường xuyên tổ chức các cuộc thi thiết kế trang phục, làm vật dụng
bằng chất liệu tái chế; thi Rung chuông vàng có nội dung về môi trường. Ngoài ra, nhiều sinh viên tham gia đi
đạp xe tuyên truyền vẻ đẹp của thành phố Nha Trang vào dịp Festival biển, kết hợp picnic thân thiện với môi
trường cùng các hoạt động chung tay góp sức vì môi trường xanh của Câu lạc bộ C4E, Trường Đại học Nha
Trang. Các hoạt động này góp phần thúc đẩy sự sáng tạo của sinh viên, giúp các bạn có nhận thức đúng đắn
hơn về khả năng tái tạo rác thải trong cuộc sống hàng ngày.

Thứ ba, tham gia nghiên cứu khoa học, hội nghị, hội thảo về môi trường. Hoạt động này được thực hiện
thường xuyên thông qua công tác chọn đề tài và hoàn thành khóa luận tốt nghiệp của sinh viên hàng năm; thực
hiện đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường; tham dự hội thảo, hội nghị về môi trường do Nhà trường tổ chức.

Các hoạt động thiết thực của sinh viên Trường Đại học Nha Trang những năm qua đã góp phần giữ gìn và
làm đẹp thêm môi trường sống, đặc biệt là giáo dục sinh viên ý thức bảo vệ môi trường xanh, sạch, đẹp.

Một số hình ảnh sinh viên Trường Đại học Nha Trang với việc giữ gìn môi trường

Sinh viên Trường Đại học Nha Trang với công tác bảo vệ môi trường 

Bảo vệ môi trường là bảo vệ cuộc sống của chúng ta 

Trần Trọng Đạo - Người duyệt: Vũ Xuân Quỳ
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Đào Vũ Khánh Nhật (53TC3)

Các tin mới hơn

 Mít tinh hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (5.6) và Tuần lễ Biển, Hải đảo Việt Nam

Các tin cũ hơn

 Sinh viên Trường Đại học Nha Trang với biển, đảo của Tổ quốc

 Lịch sử, ý nghĩa tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam

 Xây dựng và phát triển Đảng bộ Trường Thủy sản thời kỳ 1966 - 1975

 Diễn đàn về An toàn thực phẩm lần thứ tư

 Lịch sử Ngày Môi trường Thế giới 05/6
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