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Cán bộ & giảng viên

Sinh viên

Cựu sinh viên

Tham quan Trường

  
THÔNG BÁO

 Thông báo cắt điện ngày

17/5/2015

 Thông báo: Về việc mở cửa

giảng đường để phục vụ sinh viên
tự học và nghiên cứu

 Thông báo nộp thuế thu nhập cá

nhân

 Thông báo: Kế hoạch triển khai

thực hiện về xây dựng cơ quan"
an toàn về an ninh, trật tự" của
Trường Đại học Nha Trang năm
2015.

 THÔNG BÁO TUYỂN CHỌN CÁ

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

 

  
Tin tức sự kiện

Hội Sinh viên tổ chức đêm chung kết cuộc thi Rung chuông vàng vào tối 17/5/2015.

Trong đêm chung kết, 100 sinh viên xuất sắc được lựa chọn từ vòng thi sơ khảo (ngày 10/5/2015) đã trả
lời 30 câu hỏi về 4 chủ đề: Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh;
Lịch sử của Đảng bộ Trường Đại học Nha Trang; quá trình hình thành và phát triển Trường Đại học Nha Trang.

Kết thúc hội thi, Ban tổ chức đã trao giải nhất cho sinh viên Phùng Thị Tĩnh lớp 55CNSH2 và 4 giải nhì cho
Nguyễn Văn Sơn - 56TH2, Lê Thị Đào - 55TH2, Nguyễn Vũ Anh - 56TH2, Trần Ngọc Thắng - 54KD2".

Hội thi "Rung chuông vàng - 2015" chào mừng Đại hội Đảng bộ Nhà trường lần thứ
XX 

Sinh viên Phùng Thị Tĩnh lớp 55CNSH2 đạt giải nhất hội thi 
Trần Trọng Đạo - Người duyệt: Vũ Xuân Quỳ
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Phó Hiệu trưởng Khổng Trung Thắng trao giải cho các thí sinh

Sự thành công của hội thi góp phần giúp sinh viên có thêm kiến thức về Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, về
Nhà trường, đồng thời tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích để đoàn viên thanh niên thể hiện tài năng, trí tuệ, sự sáng
tạo và rèn luyện kỹ năng mềm.

Hội thi được tổ chức với sự tài trợ kinh phí của Công ty TNHH Long Sinh.

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn

 Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới

 Nữ giảng viên say mê khoa học

 Bồi dưỡng kiến thức cho 619 đảng viên dự bị và đối tượng kết nạp Đảng

 Hoàn thành công tác đại hội các chi bộ

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