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 Nhà trường tổ chức gặp mặt chúc t ết và đón giao th ừa cùng toàn th ể học viên
cao h ọc và sinh viên ở lại Trường
Trần Trọng Đạo - Bộ môn Mác-Lênin - 29/01/12-11:32:52

Tổ chức tết cho 35 h ọc viên cao h ọc và sinh viên ở lại Trường

Nhân dịp đón xuân Nhâm Thìn 2012, vào lúc 21h00 ngày 22/01/2012 (29 tết), Nhà
trường đã tổ chức buổi gặp mặt chúc tết và đón giao thừa cùng toàn thể học viên cao

học và sinh viên ở lại Trường.
Tổng số học viên cao học và sinh viên ở lại Trường tết năm nay là 35, trong đó có: 3

học viên cao học người nước ngoài (1 Bangladesh, 1 Sri Lanka, 1 Liberia), 32 sinh viên
Việt Nam.

Để tăng thêm niềm vui khi tết đến xuân về, Nhà trường tặng mỗi học viên, sinh viên
1 phần quà trị giá gần 200.000đ (bao gồm: giò, bánh chưng, bánh kẹo, mứt...). Đồng
thời, Trung tâm Phục vụ Trường học đã bố trí chỗ ở thuận tiện, an toàn và giới thiệu
việc làm thêm cho tất cả các sinh viên.

Hình ảnh về buổi gặp mặt

Các tin khác

  Hội ngh ị tổng kết Dự án SRV2701

  Hội ngh ị tổng kết công tác an ninh tr ật tự năm 2011

  Đảng ủy, Ban Giám hi ệu, Ban Ch ấp hành Công đoàn Trường g ặp mặt cựu cán
bộ của Trường ngh ỉ hưu tại Nha Trang nhân d ịp năm mới

Trang ch ủ Giới thi ệu Đào tạo Sinh viên KHCN-HTQT Nội bộ English

» Cấp trường

» Phòng ban

» Khoa - B ộ môn

» Trung tâm

» Viện nghiên c ứu

» Văn bản quản lý

» Phân hi ệu Kiên Giang

»Tổ Tư vấn chất lượng ĐT

» Thư viện Điện Tử

» Đăng nh ập

» T.Sinh ĐH&CĐ 2011

» Chuẩn đầu ra

» Các thỏa thuận hợp tác

»TechMart 

»Thông tin du h ọc-học bổng

» Diễn đàn đổi mới PPGD-ĐG

& QLĐH 

» TOEIC Test Site

» Cao học Noma

» Dự án SRV2701
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  Kết qu ả buổi phỏng vấn tuy ển chọn Sinh viên Khóa 51 Ngành Đóng tàu đi Du
học tại ULSAN COLLEGE

  Đường lối đối ngo ại trong Ngh ị quyết Đại hội Đảng l ần thứ XI - sự vận dụng
sáng t ạo tư tưởng ngo ại giao H ồ Chí Minh
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