
NTU | Thư viện | Webmail | E-Learning| Liên hệ

ĐĂNG NHẬP |

TinTuc

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

Cán bộ & giảng viên
Sinh viên
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THÔNG BÁO

Thông báo : Danh sách cán bộ 
chiến sỹ đại đội tự vệ Trường 
ĐHNT năm 2013 và lịch trực Tết 
Nguyên Đán Qúy Tỵ

Thông báo về kết luận của đồng 
chí chỉ huy trưởng về kế hoạch 
triển khai hoạt động của LLTV 
Trường năm 2013

Thông báo phát cá cho CBVC

Thông báo nghỉ Tết Nguyên đán 
và nghỉ phép

Mừng thọ Bố mẹ CBVC 

Tin tức sự kiện

Chào mừng 63 năm ngày truyền thống Học sinh - Sinh viên Việt Nam (9/1/1950 – 9/1/2013), tối 28/12/2012 
Hội sinh viên Trường đã phối hợp cùng Phòng CTSV để tổ chức chương trình “GALA SINH VIÊN ”, đồng thời 
trao tặng học bổng khuyến học của Hội Khuyến học Việt Nam, Hãng Viễn thông Vietnammobile và tôn vinh danh 
hiệu “Sinh viên 5 tốt cấp Trường” năm học 2011 – 2012, cán bộ Hội tiêu biểu năm học 2011 – 2012 của Hội 
Sinh viên Trường. 

Với sự tham gia biểu diễn của các tiết mục văn nghệ độc đáo, đặc sắc, đại diện cho các Khoa, Viện và các 
CLB của HSV Trường. Khởi đầu đêm nhạc là các tiết mục sôi động, cùng bài hát “Lá cờ” đầy ý nghĩa do CLB 
Ghita gửi tới. Cùng với đó là các tiết mục võ thuật thể hiện tinh thần, ý chí của sinh viên Trường ĐHNT.

Đồng thời để khuyến khích tinh thần học tập của sinh viên Trường ĐHNT, giúp tạo điều kiện cho các sinh 
viên vươn lên vượt khó, học giỏi. Hội Khuyến học Việt Nam, cùng nhà tài trợ Vietnammobile đã trao tặng 12 
suất học bổng “Thắp sáng ước mơ học đường” cho các sinh viên có thành tích học tập giỏi, là sinh viên ưu 
tú đại diện cho các Khoa, Viện.

Đại diện Quỹ khuyến học Việt Nam (trái) và nhà tài trợ Vietnamobile (phải) trao học bổng “Thắp sáng ước mơ học đường” cho 
sinh viên

Gala Sinh viên chào mừng 63 năm ngày truyền thống HSSV và Hội Sinh viên Việt 
Nam (9/1/1950 – 9/1/2013)
Hoạt động chào mừng 63 năm ngày truyền thống Học sinh – Sinh viên Việt Nam 
(9/1/1950 – 9/1/2013)của Trường Đại học Nha Trang.
Trần Thị Hà Trang- Người duyệt:Vũ Xuân Quỳ
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Với 65 sinh viên đạt danh hiệu “sinh viên 5 tốt” cấp Trường năm học 2011-2012 được Hội Sinh viên cấp 
Giấy chứng nhận, 31 cán bộ Hội tiêu biểu năm học 2011 – 2012 được nhận Giấy khen của Hội Sinh viên 
Trường là những tấm gương điển hình, tiêu biểu cho phong trào học tập, nghiên cứu khoa học và tích cực hoạt 
động trong các phong trào của Nhà trường, đây thực sự là những gương người tốt, việc tốt trong toàn Trường.

Đ/c Đỗ Quốc Việt – Chủ tịch HSV Trường trao Giấy chứng nhận “Sinh viên 5 tốt” cấp Trường 

Đ/c Nguyễn Xuân Khánh – Phó Chủ tịch HSV Trường trao giấy khen cho cán bộ Hội tiêu biểu năm học 2011-2012

Đêm nhạc được khép lại bằng điệu múa duyên dáng, uyển chuyển từ tiết mục “Dáng Việt” đến từ Khoa 
KTTC, đồng thời khép lại năm 2012 với nhiều hoạt động sôi nổi, bổ ích. Đây là hoạt động sôi nổi, cùng với hàng 
loạt các sự kiện văn nghệ, thể thao ở các LCH Khoa, Viện hướng đến chào mừng 63 năm Ngày truyền thống 
HSSV và Hội Sinh viên Việt Nam (9/1/1950 – 9/1/2013). Bước sang năm mới 2013, với tinh thần của tuổi trẻ, Hội 
Sinh viên Trường tiếp tục kêu gọi hội viên, sinh viên ngày càng phát huy hơn nữa tinh thần năng động, sáng tạo, 
vượt khó vươn lên trong hoạt động, để tạo thêm được nhiều hơn nữa những phong trào bổ ích, phấn đấu có 
thêm nhiều sinh viên tiêu biểu, sinh viên 5 tốt.

Tin bài: Hội Sinh viên Trường 

Các tin mới hơn

Kỷ niệm 10 năm thành lập khoa Công nghệ thông tin (17/01/2003 - 17/01/2013)
Hiệp định Paris về Việt nam - Một thắng lợi có ý nghĩa lịch sử
Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục đức - tài và vận dụng trong thực tiễn ở trường Đại học Nha Trang
Một số phương thức, thủ đoạn của tội phạm cướp giật, trộm cắp và biện pháp phòng ngừa
Hoạt động chống phá nước ta của các thế lực thù địch thông qua chiến lược “Diễn biến hòa bình”

Các tin cũ hơn

09/01/1950 Ngày truyền thống Học sinh - Sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam
Trần Phương Ngọc Tú – chàng sinh viên Khoa Kinh tế đầy nghị lực
Diễn tập phương án chữa cháy, cứu nạn và cứu hộ tại Trường Đại học Nha Trang
Hội nghị sơ kết công tác an ninh trật tự năm 2012
Đại hội đại biểu Công đoàn Trường lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2013 - 2015 thành công tốt đẹp
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