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Cán bộ & giảng viên

Sinh viên

Cựu sinh viên

Tham quan Trường

  
THÔNG BÁO

 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

 Thong báo tổ chức Hội nghị

khoa học Châu Á về CN Thông tin

 Thông báo tuyển sinh chương

trình thạc sĩ quốc tế về Quản lý
hệ sinh thái biển và biến đổi khí
hậu

 Thông báo số 01 về tổ chức Hội

thảo khoa học nhân kỷ niệm 45
năm thực hiện Di chúc của Chủ
tịch Hồ Chí Minh

 

  
Tin tức sự kiện

Chào mừng kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, Đoàn Trường Đại học Nha Trang đã tổ chức nhiều hoạt
động thiết thực thể hiện truyền thống "Tôn sư trọng đạo". Ngay từ đầu tháng 11/2014, BCH Đoàn Trường đã
phát động cuộc thi viết "Tri ân Thầy Cô", sau hơn 2 tuần phát động đã nhận được 53 bài dự thi từ 12 Đoàn
Khoa/Viện. Cuộc thi viết "Tri ân Thầy Cô" đã được Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường đánh giá cao. Các bài
viết đều gửi đến thầy cô những cảm xúc chân thành.

Sinh viên Thái Thị Sáng (giải nhì do khán giả bầu chọn) bên tác phẩm dự thi của mình

Kết quả của cuộc thi viết "Tri ân Thầy Cô"

Tối ngày 19/11/2014, tại Hội trường số 3, Đoàn Trường ĐHNT cũng đã tổ chức Hội thi văn nghệ "Tri ân một
tấm lòng" gồm 19 tiết mục của 10 Đoàn Khoa/Viện. Tham gia Hội thi văn nghệ lần này, các sinh viên đã đầu tư
nhiều công sức tập luyện, dàn dựng công phu các tiết mục mang ý nghĩa sâu sắc về tình cảm thầy trò, ca ngợi
tình yêu quê hương đất nước. Đây là sân chơi bổ ích, là dịp để sinh viên Nhà trường được giao lưu, thể hiện tài
năng văn nghệ của mình. Đồng thời, thông qua Hội thi văn nghệ nhằm tìm ra các hạt nhân văn nghệ tiêu biểu,

Đoàn Trường với những hoạt động trong tháng "Tri ân Thầy Cô" 

Tổ chức cuộc thi viết "Tri ân Thầy cô" và Hội thi văn nghệ "Tri ân một tấm lòng" 

Trần Thị Hà Trang - Người duyệt: Vũ Xuân Quỳ
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bổ sung cho Đội văn nghệ xung kích của Nhà trường. Kết thúc Hội thi, Ban Tổ chức đã trao giải nhất toàn đoàn
cho Đoàn Khoa Công nghệ Thực phẩm.

Tiết mục thời trang "NTU - 55 năm thành lập và phát triển" 
đạt giải nhì thể loại múa - kịch - thời trang của Đoàn Khoa Công nghệ Thực phẩm 
với ý tưởng sáng tạo, thể hiện được đặc trưng các ngành đào tạo của Nhà trường

Tiết mục "Người thầy" đạt giải nhất thể loại hát của Đoàn Khoa Ngoại ngữ
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Đoàn Khoa Công nghệ Thực phẩm đạt giải nhất toàn đoàn

Cuộc thi viết và Hội thi văn nghệ đã tạo không khí sôi nổi, vui tươi, phấn khởi trong toàn thể đoàn viên
thanh niên Nhà trường, đồng thời thể hiện vai trò của Đoàn Trường trong tổ chức các hoạt động này. 

Đoàn Trường Đại học Nha Trang

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn

 Trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 07/11/2014

 Viện Công nghệ sinh học & Môi trường tổ chức "Gặp mặt tân sinh viên khóa 56 và trao đổi phương pháp học tập hiệu

quả"

 Lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

 Sôi nổi các hoạt động tri ân thầy cô nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

 Sản phẩm mẫu cọc khoan nhồi của sinh viên ngành Xây dựng
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