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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

 Thông báo tham gia cuộc thi

"Thần nông đất Việt".

 Thông báo cắt điện ngày

30/5/2015

 Thông báo thi tuyển viên chức

 Thông báo cắt điện ngày

25/5/2015

 Thông báo: Về việc mở cửa

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

 

  
Tin tức sự kiện

Nhằm đánh giá thực trạng, từ đó tìm giải pháp tăng cường vai trò của Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên
trong việc giúp sinh viên đạt được chuẩn đầu ra của các chương trình đào tạo; giúp sinh viên hiểu rõ tầm quan
trọng của kỹ năng mềm trong thời kỳ hội nhập, sáng 30/5/2015, tại Hội trường số 3, Đoàn Trường Đại học Nha
Trang phối hợp với Phòng Đảm bảo Chất lượng và Thanh tra tổ chức Hội thảo khoa học: “Vai trò của Đoàn
Thanh niên - Hội Sinh viên trong việc giúp sinh viên đạt chuẩn đầu ra”.

09 báo cáo được trình bày bởi các nhà nghiên cứu, nhà tâm lý, giảng viên, cán bộ Đoàn TN chuyên trách
trong và ngoài Trường cùng sinh viên đã tập trung 4 nội dung chính:

- Tầm quan trọng của việc phát triển kỹ năng mềm, kỹ năng sống trong học sinh - sinh viên.

- Vai trò của kỹ năng mềm trong chuẩn đầu ra, kinh nghiệm tại một số trường Đại học trong và ngoài nước.

- Hoạt động của tổ chức Đoàn - Hội trong việc phát triển kỹ năng cho đoàn viên - sinh viên.

- Kinh nghiệm phát triển kỹ năng mềm từ các hoạt động phong trào.

Hội thảo là cơ hội để đoàn viên, sinh viên giao lưu, học hỏi, trau dồi kỹ năng mềm, kỹ năng sống, kỹ năng
làm việc và khẳng định vai trò của tổ chức Đoàn - Hội trong việc giúp sinh viên đạt được chuẩn đầu ra, xây dựng
hình tượng sinh viên Đại học Nha Trang năng động, hội nhập.

Một số hình ảnh về hội thảo

Hội thảo khoa học: “Vai trò của Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên trong việc giúp sinh
viên đạt chuẩn đầu ra” 

09 báo cáo được trình bày tại hội thảo tập trung 4 nội dung chính. 
Trần Trọng Đạo - Người duyệt: Vũ Xuân Quỳ
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PGS.TS Ngô Đăng Nghĩa trình bày báo cáo

TS Lê Văn Hảo trình bày báo cáo

Chuyên gia tâm lý Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu trao đổi với các bạn đoàn viên, sinh viên

Đoàn Thanh niên

Các tin mới hơn

 Hạ thủy tàu cá vỏ composite Gia Bảo 2015 - tàu cá đầu tiên được đóng theo Nghị định 67 tại Khánh Hòa

Các tin cũ hơn

 Hội thảo “Phương pháp giảng dạy và nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực Kế toán, Tài chính”

 Nghiên cứu xây dựng quy trình công nghệ xử lý nước thải phòng thí nghiệm tại Trường Đại học Nha Trang

 Dành trọn tình yêu cho nghiên cứu khoa học

 Ứng dụng kỹ thuật Realtime PCR để phát hiện Salmonella enterica trong mẫu nước và thực phẩm
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