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Tham quan Trường

  
THÔNG BÁO

 Thông báo tuyển sinh chương

trình thạc sĩ quốc tế về Quản lý
hệ sinh thái và biến đổi khí hậu

 Thông báo: Lễ khai giảng và Lễ

tốt nghiệp đào tạo Sau Đại học
Đợt II năm 2014

 Chương trình hành động Tăng

cường công tác dân vận

 Thông báo cắt điện ngày

08/10/2014

 Thông báo v/v tổ chức Lễ Kỷ

niệm 55 năm Ngày Thành lập
Trường

 

  
Tin tức sự kiện

Ngày 10/10/2014, tại Hội trường số 3, Bộ môn Quản trị Du lịch - Khoa Kinh tế đã tổ chức Hội nghị học tốt và

giao lưu doanh nghiệp với chủ đề “Bản sắc và Hội nhập” nhằm trang bị cho sinh viên phương pháp học tập phù

hợp với học chế tín chỉ, đồng thời giao lưu với các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Tham dự Hội nghị có đại diện Khách sạn InterContinental, Khách sạn Sunrise, Khách sạn Ana Mandara,

Khách sạn Havana, Công ty TNHH MTV Du lịch & Tiếp thị GTVT Việt Nam (Vietravel) - Chi nhánh Nha Trang

cùng hai nhà tài trợ chính là CTCP Đầu tư và Phát triển Ánh Sáng, CTCP Cà phê Mê Trang, giảng viên Bộ môn

Quản trị Du lịch, Khoa Kinh tế và hơn 500 sinh viên từ các khóa 53 đến 56.

Các đội tham gia gameshow

Tại Hội nghị, sinh viên ngành du lịch đã thể hiện được sức trẻ, trí tuệ, năng động và sự thông minh của

mình qua gameshow. Đồng thời trao đổi để rút ra những phương pháp học tập tốt, phù hợp cho bản thân thông

qua các bài tham luận về học tốt của các sinh viên khóa trước. Trong phần giao lưu với doanh nghiệp, sinh viên

được lắng nghe những chia sẻ của các nhà quản lý trong các khách sạn, công ty lữ hành về cơ hội và thách

Hội nghị học tốt và giao lưu doanh nghiệp ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 

Tài trợ học bổng cho sinh viên ngành Du lịch 13 triệu đồng. 
Trần Thị Hà Trang - Người duyệt: Vũ Xuân Quỳ
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thức trong phỏng vấn, tuyển dụng cũng như trong công việc, qua đó góp phần giải tỏa những thắc mắc, tâm tư,

lo lắng của sinh viên trong thời gian qua và giúp định hướng cho tương lai nghề nghiệp của mình sắp tới.

Giao lưu với doanh nghiệp

Bên cạnh đó, Hội nghị nhận được sự tài trợ bằng các suất học bổng của CTCP Đầu tư và phát triển Ánh

Sáng, CTCP Cà phê Mê Trang với tổng trị giá 13 triệu đồng. Đây là phần thưởng khích lệ tinh thần học tập, rèn

luyện và ghi nhận những nỗ lực của sinh viên trong thời gian qua.

Đoàn Nguyễn Khánh Trân

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn

 Thư viện Đại học Nha Trang đưa vào sử dụng hệ thống giao dịch và an ninh hiện đại

 Thông báo tập huấn sử dụng Thư viện cho sinh viên khóa 56

 Lễ kỷ niệm 55 năm Truyền thống Trường Đại học Nha Trang và khai giảng khóa học 2014 - 2018

 Đại học Nha Trang - 55 năm thực hiện sứ mệnh đào tạo nhân lực trình độ cao

 Những bài học sau 55 năm xây dựng và phát triển Trường Đại học Nha Trang
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