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 Bộ môn K ỹ thu ật Tàu Thủy tổ chức thành công sân ch ơi chuyên môn cho sinh
viên l ớp 52TT
Hoàng Văn Thọ - Bộ môn Đóng tàu - 11/06/12-03:13:00

Tổ chức các cuộc thi tri thức kết hợp với game show đã từ lâu là thế mạnh của Bộ môn
Kỹ thuật Tàu thuỷ, khoa Kỹ thuật Giao thông. Qua các cuộc thi như thế này, sinh viên
có dịp tái hiện tư duy để trao dồi và vận dụng kiến thức đã học của mình vào thực tế
một cách hiệu quả. Đồng thời, đây là môi trường tạo điều kiện cho sinh viên trình diễn
và nâng cao hơn nữa các kỹ năng mềm như: Tinh thần đoàn kết, giao lưu, học hỏi,
biểu diễn các tiết mục văn nghệ, kỹ năng phân tích nhạy bén và thuyết trình trước tập
thể, kỹ năng tổ chức, quản lý các trò chơi….

Ngày 03/06/2012, Bộ môn Kỹ thuật Tàu thủy đã tổ chức rất thành công một cuộc thi
như thế. Cuộc thi mang tên “ Tìm hiểu về kết cấu tàu thuỷ ”.

 

Sinh viên thể hiện tài năng âm nhạc

Và lần lượt vượt qua chướng ngại vật để tham gia trả lời các câu hỏi.

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 2012

» Chuẩn đầu ra

» Các thỏa thuận hợp tác

»TechMart

»Thông tin du h ọc-học bổng

»Vietnam-Taiwan Conference

» Diễn đàn đổi mới PPGD-ĐG

& QLĐH 

» TOEIC Test Site

» Cao học Noma

» Dự án SRV2701
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Một số chướng ngại vật của cuộc thi

Tập trung trả lời các câu hỏi

Giám khảo đưa ra câu hỏi và nhận xét các câu trả lời
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và trao quà cho các đội chơi sau cuộc thi

Cuộc thi “Tìm hiểu về kết cấu tàu thuỷ” thật sự hữu ích. Các áp lực trong công việc và
học tập trong học kỳ vừa qua gần như biến mất sau những tràng pháo tay và tiếng cười
sảng khoái, là động lực khích lệ các em sinh viên trong kỳ thi  cuối  học kỳ sắp đến.
Cuộc thi đã qua đi nhưng giá trị tinh thần của nó vẫn còn đọng mãi.

Hình ảnh bế mạc cuộc thi

Ghi nhận của Lê Đình Ngọc Cận - giảng viên bộ môn Kỹ thuật Tàu Thủy
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Các tin khác

  Đoàn tr ường Đại học Nha Trang t ổ chức ký cam k ết cuộc vận động “Mùa thi
nghiêm túc - ch ất lượng”

  Đồng chí Ph ạm Hùng - t ấm gương su ốt đời hy sinh vì s ự nghi ệp cách m ạng,
vì hạnh phúc nhân dân

  MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ BIỂN, ĐẢO VÀ CÔNG TÁC GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG -
AN NINH CHO HỌC SINH, SINH VIÊN TẠI TRUNG TÂM GIÁO DỤC KHÁNH HÒA.

  TRAO TIỀN ỦNG HỘ CHO SINH VIÊN THÂN VĂN CƯỜNG KHOA ĐIỆN - ĐIỆN
TỬ

  " Chi ến d ịch tình nguy ện mùa xuân" - Liên chi h ội Khoa K ế toán Tài chính
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