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 Thông báo h ọc trực tuy ến ti ếng Anh mi ễn phí
Vũ Thị Trang - Thư Viện - 15/05/12-10:57:57

Tặng hơn 15000 suất học ti ếng Anh tr ực tuy ến mi ễn phí

Kính gửi: Cán bộ, sinh viên toàn trường.

Công ty TNHH “Tư vấn & đào tạo Anh ng ữ sáu tháng”  hỗ trợ học tiếng

Anh miễn phí trực tuyến đối với cán bộ và sinh viên Trường Đại học Nha Trang

(12 tháng  cho cán bộ và 06 tháng  cho sinh viên kể từ khi kích hoạt) trên trang

www.hellochao.vn - sản phẩm đã đạt danh hiệu NHÂN TÀI ĐẤT VIỆT năm 2010.

 Cấp mã kích hoạt tài khoản và hướng dẫn đăng nhập tại Thư viện (cô Thanh,
nhà TV1 – ĐT 2220940, email: thuvien@ntu.edu.vn )

-       - Cán bộ: nhận trực tiếp hoặc qua email.

-       - Sinh viên: Lớp trưởng/ chi hội trưởng nhận trực tiếp tại địa chỉ trên.

Thời hạn kích hoạt: trước 30/6/2012. Sau thời hạn trên mã kích hoạt không

còn tác dụng.

Trân trọng thông báo.

                                                                                                     THƯ VIỆN
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