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 Sinh viên khóa 53 Khoa Ngoại ngữ thăm Nhà Truyền thống và Bảo tàng Thủy
sinh vật Trường
Trần Trọng Đạo - Bộ môn Mác-Lênin - 08/12/11-11:16:51

Lịch sử hơn 52 năm xây dựng và phát triển Nhà trường đã được giới thiệu cho sinh viên khóa 53
Khoa Ngoại ngữ

Để giáo dục truyền thống lịch sử hơn 52 năm xây dựng và phát triển, trong 2 ngày 07,8 tháng 12, Nhà

trường đã tổ chức cho sinh viên khóa 53 Khoa Ngoại ngữ thăm Nhà Truyền thống và Bảo tàng Thủy sinh

vật Trường.

Sinh viên thăm quan Nhà Truyền thống

Nhà Truyền thống là công trình được xây dựng bằng nguồn tài chính từ sự đóng góp của cựu sinh viên

Trường và hiện đang lưu giữ các hình ảnh, hiện vật về lịch sử hơn 52 năm xây dựng và phát triển của

Trường, trong đó có nhiều hình ảnh quý về các thế hệ cán bộ lãnh đạo của Đảng bộ, Ban Giám hiệu, Công

đoàn, Đoàn Thanh niên Trường qua các thời kỳ cùng với các cựu sinh viên đã thành đạt trong sự nghiệp

chính trị và kinh tế. Bảo tàng Thủy sinh vật là nơi lưu giữ, trưng bày đa dạng thủy sinh vật, các loài và

phân bố của các giống loài thủy sản, các hệ sinh thái tiêu biểu và môi trường sống của chúng cùng các

thành tựu của Nhà trường trong lĩnh vực thủy sản, công nghệ sinh học và môi trường.
Cảm nhận chung của sinh viên qua buổi thăm quan là đã giúp các em có thêm hiểu biết về lịch sử Nhà

trường, thêm tự hào về mái Trường Đại học Nha Trang thân yêu với hơn 52 năm truyền thống. Từ đó,

giúp mỗi sinh viên xác định cho bản thân động cơ phấn đấu, ý thức học tập và rèn luyện đúng đắn trong

thời gian học tập tại Trường để góp phần viết tiếp trang sử mới cho mái Trường Đại học Nha Trang - nơi

chắp cánh cho những ước mơ của các em trở thành hiện thực.
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Sinh viên thăm quan Bảo tàng Thủy sinh vật
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