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Sinh viên

Cựu sinh viên

Tham quan Trường

  
THÔNG BÁO

 THÔNG BÁO SỐ 1 VỀ TỔ

CHỨC HỘI NGHỊ KHOA HỌC
NHÂN KỶ NIỆM 55 THÀNH LẬP
TRƯỜNG ĐH NHA TRANG

 Thông báo tổ chức buổi chiếu

phim về cuộc đời, sự nghiệp bác
sĩ, nhà khoa học Yersin

 Thông báo kết quả tổ chức 2

buổi mít tinh phản đối Trung Quốc

 Tuyển chọn cử đi đào tạo ngành

Điện - Điện tử

 Thông báo cắt điện ngày 21/5

 

  
Tin tức sự kiện

Sáng 12/6, tại Hội trường Thư viện, Nhà trường đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác cố vấn học tập năm học
2013 - 2014 do Phó Hiệu trưởng Phan Thanh Liêm chủ trì, hơn 150 cố vấn học tập cùng lãnh đạo các phòng,
khoa, viện đào tạo tham dự hội nghị.

Tại hội nghị, các tham luận của Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên, đại diện cố vấn học tập và đại
diện sinh viên được tư vấn, hỗ trợ đã tổng kết những ưu điểm, hạn chế cũng như rút ra kinh nghiệm của năm
học trước, đề xuất phương pháp đổi mới, nâng cao chất lượng của đội ngũ cố vấn học tập trong năm học mới.
Các CVHT đã thảo luận và đề xuất nhiều nội dung công việc được hội nghị thống nhất cao và sẽ được triển khai
trong năm học 2014 - 2015.

Đ/C Lê Công Lập - Bí thư Đoàn Trường báo cáo tham luận

Sau 3 năm triển khai, Nhà trường hiện có đội ngũ gồm 157 CVHT chuyên nhiệm và kiêm nhiệm với nhiệm vụ
tư vấn, hướng dẫn, hỗ trợ sinh viên toàn Trường các vấn đề về chế độ, chính sách, thủ tục giấy tờ, theo dõi việc

Hội nghị sơ kết công tác cố vấn học tập năm học 2013 - 2014 

Hơn 150 cố vấn học tập đã tham dự hội nghị và góp ý, đề xuất phương hướng đổi mới
trong công tác cố vấn học tập. 
Trần Thị Hà Trang - Người duyệt: Trương Mai Hương
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Website được thể hiện tốt nhất ở độ phân giải 1024 x 768 với trình duyệt FireFox, Google Chrome, Internet Explorer 7.0 trở lên.

thực hiện nội quy, quy định của Trường, rèn luyện và tham gia các hoạt động ngoại khóa của sinh viên, giải đáp
cho sinh viên những kiến nghị liên quan đến chức năng, nhiệm vụ các đơn vị, tư vấn, hỗ trợ, giúp đỡ sinh viên
các nội dung về tư vấn sinh viên định hướng nghề nghiệp, xây dựng tiến độ học tập, lộ trình học tập, thời khóa
biểu và lựa chọn môn học phù hợp, phương pháp học, giải đáp những ý kiến của sinh viên liên quan đến
chuyên ngành.

Các tin mới hơn

 Tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ ngành Công nghệ sau thu hoạch

Các tin cũ hơn

 Sinh viên Đại học Nha Trang hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới

 Vui Tết Thiếu nhi 1/6

 Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Nha Trang lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2014 - 2017

 Ngày hội hiến máu tình nguyện - nghĩa cử cao đẹp của Trường Đại học Nha Trang

 Công đoàn Trường tổ chức ký kết học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2014
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