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 Phân hiệu Kiên Giang tổ chức Hội nghị học tốt cho tân sinh viên khóa 53
Trần Trọng Đạo - Bộ môn Mác-Lênin - 18/11/11-12:28:55

8 tham lu	n v�i các ch� đ� khác nhau đã đ��c báo cáo, th�o lu	n t�i H�i ngh� h c t!t cho tân
sinh viên khóa 53 Phân hi)u Kiên Giang

Nhằm tư vấn cho tân sinh viên khóa 53 về các phương pháp học tập và rèn

luyện khi bước chân vào giảng đường đại học, Đoàn Thanh niên Phân hiệu

Kiên Giang đã tổ chức Hội nghị học tốt vào ngày 09 tháng 11.

Tham dự Hội nghị có TS. Trương Minh Chuẩn - Phó Giám đốc Phân hiệu

Kiên Giang cùng cán bộ, giáo viên tại Phân hiệu và 165 tân sinh viên khóa 53.

Hội nghị đã nghe 8 tham luận tập trung vào các chủ đề chính: những khó khăn của tân sinh viên, các

phương pháp học tập nhóm, phương pháp tổ chức báo cáo semina theo nhóm, hướng dẫn tìm nguồn tài

liệu học tập, định hướng nghiên cứu khoa học, thực trạng về ý thức thực hiện nề nếp học tập nơi giảng

đường….  Đồng thời,  các tân sinh viên đã trao đổi,  thảo luận cởi mở với báo cáo viên,  ban cố vấn

về những khó khăn mà bản thân gặp phải khi bước chân vào giảng đường đại học.

Phát biểu tổng kết hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thành - Bí thư Đoàn Phân hiệu Kiên Giang đã kêu

gọi mỗi sinh viên cần tích cực “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chi Minh” bằng những việc

làm cụ thể như: có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, xây dựng động cơ học tập đúng đắn, có

phương pháp học tập phù hợp với bản thân,  thực hiện nghiêm túc quy định:  7 điều học sinh sinh viên

trường Đại học Nha Trang không được làm, đoàn viên - thanh niên cần nêu cao ý thức trách nhiệm đối với

tập thể và chung tay xây dựng môi trường học tập văn minh.

Phan Minh Hiếu - Chi đoàn CDN51 trình bày báo cáo tại Hội nghị

Tin bài: Nguyễn Văn Thành - Phân hiệu Kiên Giang

Các tin khác

  Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ giới thiệu thông tin về du học với chủ đề “Du
học Hoa Kỳ và Thị thực du học”

Trang chủ Giới thiệu Đào tạo Sinh viên KHCN-HTQT Nội bộ English

» Cấp trường

» Phòng ban

» Khoa - Bộ môn

» Trung tâm

» Viện nghiên cứu

» Văn bản quản lý

» Phân hiệu Kiên Giang

»Tổ Tư vấn chất lượng ĐT

» Thư viện Điện Tử

» Đăng nhập

» T.Sinh ĐH&CĐ 2011

» Chuẩn đầu ra

» Các thỏa thuận hợp tác

»TechMart 

» Diễn đàn đổi mới PPGD-ĐG

& QLĐH 

» TOEIC Test Site

» Cao học Noma

» Dự án SRV2701
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  Trường Đại học Nha Trang được Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa tặng Cờ
thi đua xuất sắc khối thi đua các trường Đại học, Cao đẳng và Trung cấp
chuyên nghiệp

  Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và
làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

  Hội nghị rút kinh nghiệm công tác quản lý học sinh, sinh viên trong Tuần
sinh hoạt công dân - HSSV đầu năm học 2011 - 2012

  Hơn 1.500 đoàn viên, thanh niên cùng toàn thể cán bộ, giảng viên Khoa Kinh
tế tham gia bầu chọn Vịnh Hạ Long trở thành 1 trong 7 kỳ quan thiên nhiên
mới của thế giới

Copyright © 2006 - Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Công nghệ Phần mềm
Trường Đại Học Nha Trang

Địa chỉ: Số 2 - Đường Nguyễn Đình Chiễu - ĐT: 3831155 - Email: censtrad@ntu.edu.vn

Count session:2885

http://ntu.edu.vn/default.aspx?cmd=newspub&cmdid=newspub-detail&...

2 of 2 18/11/11 1:36 PM


