
NTU | Thư viện | Webmail | E-Learning| English

ĐĂNG NHẬP |

TinTuc

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

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

Tối 9/1/2015, Hội Sinh viên Trường Đại học Nha Trang đã tổ chức kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống học
sinh, sinh viên Việt Nam (9/1/1950 - 9/1/2015). Lãnh đạo Trường và hơn 500 sinh viên đã tham dự.

Tuyên dương 65 sinh viên đạt danh hiệu "Sinh viên 5 tốt"

Trao học bổng "Thắp sáng ước mơ" cho 4 sinh viên khuyết tật, sinh viên là người dân tộc thiểu số

Tại buổi lễ, Hội Sinh viên Trường đã tuyên dương, trao giấy chứng nhận và khen thưởng cho 65 sinh viên
đạt danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" cấp trường và trao học bổng "Thắp sáng ước mơ" cho 4 sinh viên khuyết tật,
người dân tộc thiểu số khó khăn, vươn lên trong học tập. Tổng giá trị các suất học bổng gần 28 triệu đồng.

Cũng tại buổi lễ, 2 tập thể và 1 cá nhân của Trường đã vinh dự được nhận bằng khen của Trung ương
Đoàn; 2 tập thể, 2 cá nhân nhận bằng khen của Tỉnh đoàn vì những thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và
phong trào thanh niên. Bên cạnh đó, Hội Sinh viên cũng tổ chức giao lưu văn nghệ giữa các khoa, viện, câu lạc
bộ trong trường.

65 năm ngày truyền thống Học sinh, sinh viên Việt Nam 

Tuyên dương 65 "Sinh viên 5 tốt", trao học bổng Thắp sáng ước mơ cho 4 sinh viên
khuyết tật, sinh viên là người dân tộc thiểu số. 
Trần Thị Hà Trang - Người duyệt: Vũ Xuân Quỳ
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Màn đồng diễn "Việt Nam ơi" của sinh viên ĐHNT

Sinh viên ĐHNT đã gây ấn tượng sâu sắc qua màn đồng diễn

Nằm trong chuỗi các hoạt động nhân kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống học sinh, sinh viên Việt Nam, sáng
ngày 11/1/2015, tại sân trường, đã diễn ra cuộc thi nhảy dân vũ với sự tham gia của hơn 12 khoa, viện và câu
lạc bộ, đội, nhóm. Đặc biệt, màn đồng diễn "Việt Nam ơi" của tất cả các đội dự thi trong sắc áo cờ đỏ sao vàng
ngập tràn sân trường đã để lại dấu ấn ý nghĩa và ấn tượng sâu sắc của những người tham dự. Chiều cùng
ngày, Hội Sinh viên Trường đã tổ chức hội thi các trò chơi dân gian như bịt mắt ăn trái cây, tìm ngọc trong cát,
đua xe đạp chậm, 3 người 4 chân, kéo co… Kết quả, Viện Nuôi trồng Thủy sản đạt giải nhất hội thi dân vũ, Khoa
Xây dựng đạt giải nhất hội thao dân gian.

Phần thi kéo co trong Hội thao dân gian
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Hội Sinh viên Trường ĐHNT

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn

 Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đến thăm Trường Đại học Nha Trang

 Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường Đại học Nha Trang tiếp tục nhiệm kỳ 2011 - 2016

 Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 25 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân

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

 Trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 07/11/2014
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