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 Hội ngh ị học tốt ngành Tài chính Ngân hàng n ăm 2012
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Một số kinh nghi ệm bổ ích, những kỹ năng cần thi ết để học tập tốt và ki ến thức về định hướng
nghề nghi ệp, vi ệc làm đã được chia s ẻ cùng 23 su ất học bổng tr ị giá 59 tri ệu đồng được trao cho
sinh viên có thành tích su ất sắc trong h ọc tập và rèn luy ện

Tối 23 tháng 5, tại Hội trường số 03 đã diễn ra Hội nghị học tốt ngành Tài chính Ngân hàng năm 2012

với sự tham gia của trên 1.000 sinh viên cùng các vị khách mời đến từ Công ty TNHH Thành Đạt, Cục

Thuế tỉnh Khánh Hòa, Ngân hàng HD Bank chi nhánh Nha Trang, Ngân hàng Xăng dầu PG Bank chi nhánh

Khánh Hòa, Công ty CP Đầu tư và Phát triển Ánh Sáng, Trường Ngoại ngữ Bắc Âu...

Tại hội nghị,  nhiều kinh nghiệm học tập của các bạn sinh viên có thành tích cao đã được chia sẻ.

Những kiến thức bổ ích về định hướng nghề nghiệp, việc làm sau khi tốt nghiệp cùng kỹ năng cơ bản cho

sinh viên khi còn học tập đã được các thầy, cô và lãnh đạo các doanh nghiệp trao đổi.

Để tạo không khí sôi động cho hội nghị, đồng thời thúc đẩy phong trào thi đua học tập, rèn luyện và

nghiên cứu khoa học của sinh viên, ban tổ chức đã tổ chức game show “Sinh viên Tài chính Ngân hàng với

hội nhập và phát triển”. Kết thúc game show, ban tổ chức đã trao giải nhất cho chi hội 52TC2 cùng phần

thưởng là 5 suất học bổng trị giá 15 triệu đồng, giải nhì cho chi hội 52TC3 cùng phần thưởng là 5 suất học

bổng trị giá 5 triệu đồng, giải ba cho chi hội 53TC2 cùng phần thưởng 200 ngàn đồng.

Tại hội nghị, các đơn vị tài trợ đã trao 28 suất học bổng trị giá 74 triệu đồng cho sinh viên có thành

tích suất sắc trong học tập, cụ thể: Trường Ngoại ngữ Bắc Âu trao 23 suất học bổng, mỗi suất trị giá 3

triệu đồng; Công ty CP Đầu tư và Phát triển Ánh Sáng trao 5 suất học bổng, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng.

Một số hình ảnh về hội nghị

Trao giải nhất game show “Sinh viên Tài chính Ngân hàng với hội nhập và phát triển” cho chi hội 52TC2

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

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

1 of 2 28/05/12 2:10 PM



Sinh viên tham dự hội nghị

Bài viết: Hoàng Anh Bảy
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  Nói chuy ện chuyên đề: Chủ tịch Hồ Chí Minh v ới học sinh và sinh viên
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