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Cán bộ & giảng viên

Sinh viên

Cựu sinh viên

Tham quan Trường

  
THÔNG BÁO

 Thông báo Kết luận nội dung

gặp gỡ đối thoại với CB Hội SV

 ĐỀ XUẤT NHIỆM VỤ NGHIÊN

CỨU CƠ BẢN TRONG KHOA
HỌC TỰ NHIÊN VÀ KỸ THUẬT
VỚI QUỸ NAFOSTED

 Thông báo tổ chức Hội thảo do

Đại sứ quán Hoa Kỳ tài trợ

 Thông báo quyết toán thuế

TNCN 2014

 Thông báo tuyển kế toán dự án

 

  
Tin tức sự kiện

Ngày 31/3/2015, Trường Đại học Nha Trang đã tổ chức gặp gỡ, đối thoại giữa lãnh đạo Nhà trường với

cán bộ Hội Sinh viên. Tham dự đối thoại có thầy Phan Thanh Liêm - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Nhà

trường cùng các thầy cô đại diện lãnh đạo các đơn vị và cán bộ Hội của 12 Khoa/Viện.

Buổi đối thoại có 57 lượt cán bộ Hội Sinh viên với 95 câu hỏi, kiến nghị và góp ý, trong đó tập trung chủ

yếu vào các vấn đề: cơ sở vật chất, dịch vụ phục vụ sinh viên, công tác đào tạo (chiếm tỉ lệ 60%); chính sách -

học bổng, cơ chế, chính sách, chế độ cho các đối tượng sinh viên; tổ chức và hoạt động của Đoàn Thanh niên,

Hội Sinh viên cùng một số vấn đề khác mà sinh viên đang quan tâm.

Hội nghị tiếp xúc, đối thoại giữa lãnh đạo Nhà trường với cán bộ Hội Sinh viên 

Đối thoại được tổ chức nhằm nắm bắt tình hình diễn biến tư tưởng, tâm tư nguyện
vọng của sinh viên để kịp thời có giải pháp giúp các em học tập tốt, rèn luyện tốt. 
Trần Thị Hà Trang - Người duyệt: Vũ Xuân Quỳ
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Sinh viên đóng góp ý kiến để nâng cao chất lượng học tập

Hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo Nhà trường với sinh viên đã kết thúc thành công trong không khí trao đổi

thẳng thắn và xây dựng. Ý kiến thắc mắc và góp ý của sinh viên được lãnh đạo Nhà trường cùng các đơn vị

chức năng tiếp nhận, giải đáp trực tiếp một cách thỏa đáng.

Thầy Tống Văn Toản - Trưởng phòng Công tác Sinh viên trả lời các vấn đề
liên quan đến chế độ, chính sách học bổng... dành cho sinh viên



Thầy Tô Văn Phương - Phó Trưởng phòng Đào tạo trả lời ý kiến
liên quan đến công tác đào tạo...

Thầy Phan Thanh Liêm - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng
phát biểu kết luận Hội nghị

Gặp gỡ, đối thoại giữa lãnh đạo Nhà trường với sinh viên được tổ chức thường xuyên hàng năm, qua đây

tạo cầu nối gắn kết giữa sinh viên với Trường, nhằm phát huy trí tuệ tập thể trong công cuộc xây dựng Trường

Đại học Nha Trang ngày càng vững mạnh - xứng đáng là nơi học tập, rèn luyện, tu dưỡng và phấn đấu vươn lên

của các thế hệ sinh viên.

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn

 Gala tổng kết Tháng Thanh niên và vinh danh chiến sĩ tình nguyện

 Đại hội Chi bộ Đào tạo thành công tốt đẹp

 Cuộc thi “Ẩm thực sinh viên” lần thứ nhất của khoa CNTP

 Chi bộ Viện Nuôi trồng thủy sản lãnh đạo công tác nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ

 Gặp mặt cán bộ đã nghỉ hưu của Trường nhân dịp Xuân Ất Mùi 2015

http://ntu.edu.vn/vi-vn/tintuc.aspx?macd=662&matin=5985&lang=0
http://ntu.edu.vn/vi-vn/tintuc.aspx?macd=662&matin=5955&lang=0
http://ntu.edu.vn/vi-vn/tintuc.aspx?macd=662&matin=5989&lang=0
http://ntu.edu.vn/vi-vn/tintuc.aspx?macd=662&matin=5969&lang=0
http://ntu.edu.vn/vi-vn/tintuc.aspx?macd=662&matin=5993&lang=0


© Trường Đại Học Nha Trang

Địa chỉ: số 02 Nguyễn Đình Chiểu - Nha Trang - Khánh Hòa. ĐT: 0583 831 149

Website được thể hiện tốt nhất ở độ phân giải 1024 x 768 với trình duyệt FireFox, Google Chrome, Internet Explorer 7.0 trở lên.


