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Tham quan Trường

  
THÔNG BÁO

 THÔNG BÁO TUYỂN CHỌN CÁ

NHÂN CHỦ TRÌ THỰC HIỆN ĐỀ
TÀI KHCN CẤP BỘ NĂM 2016

 THÔNG BÁO VỀ BUỔI TRAO

ĐỔI KINH NGHIỆM ĐỀ XUẤT,
XÂY DỰNG HỒ SƠ ĐỀ TÀI
NGHIÊN CỨU CƠ BẢN - QUỸ
NAFOSTED

 HỘI NGHỊ PHỔ BIẾN, QUÁN

TRIỆT NGHỊ QUYẾT TRUNG
ƯƠNG 10, KHÓA XI

 Thông báo về việc nghỉ Lễ Giỗ

Tổ HV, Lễ 30/4 và 01/5

 Tổ chức Seminar chuyên môn:

Ứng dụng các phương pháp
phân tích nhiệt trong thực phẩm
và vật liệu

 

  
Tin tức sự kiện

Phát huy tinh thần tương thân tương ái, xung kích tình nguyện vì cộng đồng của tuổi trẻ, Đội tình nguyện
Khoa Kinh tế đã tổ chức chiến dịch tình nguyện “Hành trình kết nối yêu thương 2015” tại huyện Khánh Sơn.

Với sự ủng hộ của các nhà tài trợ, sự phối hợp của chính quyền và các tổ chức đoàn thể tại địa phương,
trong thời gian tình nguyện, hơn 50 sinh viên Khoa Kinh tế đã xây dựng xong sân chơi vận động cho Trường
Tiểu học Ba Cụm Bắc, lắp đặt 500m đường điện cho thôn A Thi, tặng quà người già neo đơn và trồng vườn cây
ăn quả, làm hàng rào thép gai mới cho Trung tâm Bảo trợ xã hội huyện Khánh Sơn. Đồng thời, đội tình nguyện
tổ chức đêm văn nghệ, giao lưu với Đoàn TN xã Ba Cụm Bắc.

Sân chơi vận động cho Trường Tiểu học Ba Cụm Bắc

Chiến dịch tình nguyện "Hành trình kết nối yêu thương 2015" 

Đoàn Khoa Kinh tế tổ chức chiến dịch tình nguyện từ ngày 29/4 - 03/5/2015. 
Trần Trọng Đạo - Người duyệt: Vũ Xuân Quỳ
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Thông qua chiến dịch “Hành trình kết nối yêu thương 2015”, Đoàn Khoa Kinh tế đã góp phần mang tình
yêu thương, niềm vui cho các em nhỏ, bà con địa phương. Đồng thời, khơi dậy tinh thần nhiệt huyết, sự đồng
cảm, lòng thương yêu con người của các bạn sinh viên.

Ảnh lưu niệm giữa các tình nguyện viên với bà con địa phương

Đoàn Khoa Kinh tế

Các tin mới hơn

 Hoàn thành công tác đại hội các chi bộ

Các tin cũ hơn

 Đôị tuyển sinh viên Nhà trường thi đấu xuất sắc tại giải Teakwondo Khánh Hòa

 Ngắm thư viện đại học hiện đại bậc nhất Việt Nam

 Hội thao khối thi đua các trường ĐH, CĐ và TCCN trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2015

 Kỷ niệm 20 năm hình thành và phát triển ngành Kế toán, Tài chính

 Thư viện số trường đại học Việt Nam: Thay đổi cách học truyền thống
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