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  Tin tức sự kiện

Sáng ngày 08/4, Khoa Kỹ thuật Giao Thông tổ chức cuộc thi “Đua mô hình tàu thủy” dành cho sinh viên ngành
Kỹ thuật Tàu thủy (KTTT).

Cuộc thi “Đua mô hình tàu thủy” 
Đội 58 Kỹ thuật Tàu thủy (Young Buffalo) đạt giải nhất. 
Khoa KHCT - Người duyệt: Trần Trọng Đạo 
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04/5/2017
 THÔNG BÁO “ V/V TRIỂN
KHAI SỬ DỤNG SỔ Y BẠ
KHI CẤP PHÁT THUỐC VÀ
KHÁM BỆNH CHO SINH
VIÊN TẠI Y TẾ TRƯỜNG"
 

Giám khảo chấm điểm mô hình tàu

Cuộc thi thu hút sự tham gia của 16 đội, với hai nội dung chính: thi mô hình tàu (ý tưởng thiết kế, chế tạo, thẩm
mỹ) và thi chạy trên nước. Sau hơn 02 giờ thi đấu sôi nổi, các mô hình tàu do sinh viên tự thiết kế, chế tạo đã thể
hiện nhiều sáng tạo, tính năng nổi bật, cuộc thi đã kết thúc với kết quả:

- Đội 58 KTTT (Young Buffalo) đạt giải nhất.

- Đội 58 KTTT (Quyết thắng), 58 KTTT (Sky ship) đạt giải nhì.

- Đội 57 KTTT2 (The Moon ship), 56 KTTT2, 57 KTTT2 (Bulk Carrier Ship) đạt giải ba.
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Các mô hình tàu thi chạy dưới nước

Cuộc thi "Đua mô hình tàu thủy"  là sân chơi bổ ích, qua đó khích lệ niềm đam mê, sáng tạo trong nghiên cứu,
chế tạo của sinh viên ngành Kỹ thuật Tàu thủy nói riêng, sinh viên Nhà trường nói chung.
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Trao giải cuộc thi

Các tin mới hơn
 Chiến thắng mùa Xuân 1975 và ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1954 - 1975)
 Cuộc thi vô địch tin học văn phòng thế giới năm 2017
 Đối thoại giữa lãnh đạo Nhà trường với đại diện sinh viên
 Bế mạc Hội thao Khối thi đua các trường ĐH, CĐ và TCCN tỉnh Khánh Hòa
 Lễ tốt nghiệp đào tạo sau đại học đợt I năm 2017

Các tin cũ hơn
 Tư duy sáng tạo, tầm nhìn chiến lược của Tổng Bí thư Lê Duẩn với Cách mạng Việt Nam
 Giải cờ tướng sinh viên nội trú năm 2017
 Khánh Hòa phát huy truyền thống vẻ vang trong chiến đấu vào sự nghiệp đổi mới
 Ngày hội tuyển dụng tiếp viên hàng không Vietnam Airlines
 Sôi nổi các hoạt động chào mừng ngày 26/3
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