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Cán bộ & giảng viên

Sinh viên

Cựu sinh viên

Tham quan Trường

  
THÔNG BÁO

 Thông báo v/v Góp ý hoàn thiện

Bộ qui tắc ứng xử dành cho
CBVC và người học

 Thông báo hỗ trợ chi phí điều trị

bệnh cho sinh viên có hoàn cảnh
khó khăn

 Thông báo về việc nghỉ lễ 30/4

và 01/5

 Thông báo: Tổ chức cuộc thi

“Viết về mái Trường Đại học Nha
Trang thân yêu” nhân kỷ niệm 55
năm Ngày truyền thống Nhà
trường

 Thông báo cắt điện ngày

23/4/2014

 

  
Tin tức sự kiện

Để tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2011 - 2014 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ công tác nhiệm kỳ mới
(2014 - 2016), ngày 27/4/2014, Hội Sinh viên Trường long trọng tổ chức Đại hội Đại biểu khóa X, nhiệm kỳ 2014
- 2016. Dự Đại hội có lãnh đạo Tỉnh đoàn, Hội LHTN Tỉnh, Hội Sinh viên Tỉnh, đại diện các trường đại học, cao
đẳng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa cùng các doanh nghiệp, đơn vị kết nghĩa. Về phía Nhà trường, có PGS. TS
Trang Sĩ Trung - Phó Hiệu trưởng Nhà trường; TS. Mai Thị Tuyết Nga - Phó Chủ tịch Công đoàn Trường; Đ/C Lê
Phương Chung - Bí thư Đoàn trường và lãnh đạo các phòng, ban, Khoa/Viện cùng hơn 250 hội viên đại diện
cho trên 11.000 hội viên của các Chi hội toàn Trường.

Toàn cảnh Đại hội đại biểu Hội Sinh viên khóa X

Nhiệm kỳ 2011 - 2014, Hội Sinh viên Trường đã tích cực tổ chức và phối hợp tổ chức nhiều hoạt động thiết
thực, bổ ích và lôi cuốn được đông đảo sinh viên tham dự như: Thành lập các câu lạc bộ tạo điều kiện cho sinh
viên - hội viên sinh hoạt; Giành chức vô địch giải bóng đá Futsal nam do Hội Sinh viên Tỉnh tổ chức; Hoàn thành
công trình thanh niên trị giá 25 triệu đồng; Tổ chức và điều hành thành công chương trình Tiếp sức mùa thi; Các

cuộc thi Sóng tri thức, Ngôi sao học đường (2011), Sinh viên với đào tạo tín chỉ (2012), Tìm kiếm tài năng NTU
Got Talent (2013), Nữ sinh NTU Tài năng duyên dáng (2013), Đêm hội sắc màu sinh viên (2013), Hành trình Bài
ca sinh viên (2013); Ngày hội tư vấn và tuyển dụng việc làm, Open day (2013, 2014), mở các lớp đào tạo kỹ
năng cho sinh viên (2012, 2013)...

Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Trường Đại học Nha Trang khóa X, nhiệm kỳ 2014 -
2016 

Đồng chí Nguyễn Hữu Mạnh (giảng viên Khoa Kế toán - Tài chính) được Đại hội hiệp
thương bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội Sinh viên khóa X, nhiệm kỳ 2014 - 2016 

Trần Thị Hà Trang - Người duyệt: Vũ Xuân Quỳ
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Thực tiễn hoạt động cho thấy: lực lượng sinh viên của Trường luôn đóng vai trò nòng cốt trong triển khai và
tổ chức các hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn trong năm: các hoạt động chào mừng ngày truyền thống
HSSV (09/01), Kỷ niệm ngày thành lập Trường (02/10) ….

Những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua đã góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng môi trường giáo dục
lành mạnh, từng bước nâng cao chất lượng đào tạo của Nhà trường. Tuy nhiên, hoạt động của Hội còn một số
hạn chế: cán bộ Hội phải bàn giao công việc giữa chừng vì điều kiện tốt nghiệp ra trường, thay thế bằng những
cán bộ mới; BCH Hội hoạt động chưa đều tay, công việc tập trung vào một số cán bộ chủ chốt.

Kế thừa kết quả đạt được, rút kinh nghiệm những hạn chế còn tồn tại, Đại hội thống nhất biểu quyết thông
qua phương hướng, nhiệm vụ công tác Hội và phong trào sinh viên Trường Đại học Nha Trang khóa X, nhiệm kỳ
2014 - 2016 với những mục tiêu trọng tâm sau:

1. Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức cách mạng, xây dựng bản lĩnh chính trị vững
vàng, lối sông văn minh và lành mạnh; ý thức chấp hành pháp luật cho hội viên, sinh viên. Phối hợp với Đoàn
Thanh niên thực hiện tốt Nghị quyết về công tác thanh niên của Đảng ủy Nhà trường.

2. Phối hợp với Đoàn Thanh niên tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể dục thể thao nhằm rèn luyện sức
khỏe, tạo sự đoàn kết, thân ái giữa sinh viên toàn Trường, đồng thời tạo hình ảnh mới mẻ về Nhà trường, để
xứng tầm một trường đại học hàng đầu khu vực.

3. Tích cực đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng hoạt động và đa dạng hóa các hình thức hoạt động của
Hội để phù hợp với tất cả sinh viên. Đặc biệt, đẩy mạnh toàn diện phong trào "Sinh viên với nghiên cứu khoa
học", "Sinh viên thi đua học tập tốt, rèn luyện tốt" và "Sinh viên tình nguyện", "Sinh viên 5 tốt".

4. Tiếp tục củng cố và phát triển tổ chức Hội Sinh viên, đặc biệt chú ý đến công tác Hội ở cấp Liên chi hội
khoa, Chi hội; xây dựng Hội Sinh viên vững mạnh về chính trị tư tưởng, tổ chức, có đủ khả năng để tập hợp,
đoàn kết và giúp đỡ sinh viên trong học tập, rèn luyện, phấn đấu, công hiến và trưởng thành.

5. Quan tâm, chăm lo, bảo vệ quyền lợi chính đáng và hợp pháp của sinh viên. Trong đó, công tác tư vấn,
hỗ trợ sinh viên phải đặt lên hàng đầu, đặc biệt là tư vấn, hỗ trợ sinh viên trong đào tạo theo hệ thống tín chỉ.

6. Tạo mối quan hệ hợp tác rộng rãi với các doanh nghiệp để hướng sinh viên đến gần với thực tế cũng
như định hướng nghề nghiệp, việc làm trong lúc học và sau khi ra trường.

Để chỉ đạo hoạt động của Hội trong nhiệm kỳ mới, Đại hội đã hiệp thương bầu BCH khóa X, nhiệm kì 2014 -
2016 gồm 23 đồng chí, đồng chí Nguyễn Hữu Mạnh (giảng viên Khoa Kế toán - Tài chính) được hiệp thương
bầu giữ chức vụ Chủ tịch.

Ban Chấp hành Hội Sinh viên Khóa X ra mắt Đại hội

Nhân dịp Đại hội, Hội Sinh viên đã trao bằng khen, giấy khen cho các cá nhân, tập thể đạt thành tích xuất
sắc trong công tác Hội và phong trào sinh viên (Danh sách khen thưởng các cá nhân, tập thể: cấp Trường, cấp
Tỉnh).

http://ntu.edu.vn/Portals/0/TaiLieuThongBao/danh%20sach%20khen%20thuong%20cap%20Truong.doc
http://ntu.edu.vn/Portals/0/TaiLieuThongBao/danh%20sach%20khen%20thuong%20cap%20tinh.doc
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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.

Khen thưởng các cá nhân, tập thể đạt thành tích xuất sắc
 trong công tác Hội và phong trào sinh viên

Đại hội Đại biểu Hội Sinh viên Trường đã diễn ra thành công tốt đẹp. Với tinh thần đoàn kết, năng động,
sáng tạo của tuổi trẻ cùng sự quan tâm chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Hội Sinh viên cấp trên, Hội Sinh
viên Trường Đại học Nha Trang hứa hẹn một nhiệm kỳ hoạt động với nhiều thành công, góp phần tích cực vào
mục tiêu xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của Nhà trường.

Các tin mới hơn

 Lễ kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

Các tin cũ hơn

 Cảm xúc Điện Biên

 Khoa Điện - Điện tử tham dự hội thảo về chuyển giao “Công nghệ năng lượng mặt trời”

 Hội nghị “Đổi mới phương pháp giảng dạy theo học chế tín chỉ” của Khoa Công nghệ Thực phẩm

 Vui Tết cổ truyền Thái Lan, Lào tại Trường Đại học Nha Trang

 Giao lưu văn hóa Việt Nam - Thái Lan
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