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Cán bộ & giảng viên

Sinh viên

Cựu sinh viên

Tham quan Trường

  
THÔNG BÁO

 Thông báo số 01 về tổ chức Hội

thảo khoa học nhân kỷ niệm 45
năm thực hiện Di chúc của Chủ
tịch Hồ Chí Minh

 Thông báo của Hội đồng chức

danh Giáo sư cơ sở

 Thông báo cắt điện ngày

11/11/2014

 Thông báo chào cờ tháng

11/2014

 Thông báo cắt điện ngày

22/10/2014

 

  
Tin tức sự kiện

Chiều 16/11/2014, tại Hội trường số 1, Khoa Xây dựng đã tổ chức hội thảo khoa học "Kiến thức, kỹ năng,
thái độ của sinh viên và yêu cầu của doanh nghiệp xây dựng" với sự tham dự của đại diện một số doanh nghiệp
thi công xây dựng, đơn vị tư vấn thiết kế, chỉ huy trưởng công trình, cán bộ Sở Xây dựng, Hội Khoa học Kỹ thuật
Cầu đường Khánh Hòa.

Toàn cảnh buổi hội thảo của Khoa Xây dựng

Các câu hỏi, thắc mắc của sinh viên về định hướng nghề nghiệp, việc làm, quan điểm tuyển dụng của các
doanh nghiệp xây dựng... đã được các doanh nghiệp giải đáp và đưa ra nhiều tình huống thực tế giúp định
hướng kiến thức, kỹ năng và thái độ của kỹ sư xây dựng cần có để được tuyển dụng và làm việc ổn định.

Các sinh viên tích cực đặt câu hỏi cho các doanh nghiệp

Hội thảo kiến thức, kỹ năng, thái độ của sinh viên và yêu cầu của doanh nghiệp xây
dựng 

Ký hợp tác với 4 doanh nghiệp xây dựng, trao học bổng trị giá 25 triệucho quỹ khuyến
học của Khoa Xây dựng. 
Trần Thị Hà Trang - Người duyệt: Vũ Xuân Quỳ
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Ông Trần Xuân Thắng - Phó Chủ tịch Hội Khoa học Kỹ thuật Cầu đường KH
giải đáp thắc mắc của các sinh viên

Tại hội thảo, Khoa Xây dựng đã ký kết hợp tác trong các lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng và hỗ trợ thực hành
với 4 doanh nghiệp xây dựng gồm: Công ty TNHH Tư vấn & Xây dựng Thiên Phúc, CTCP Đầu tư & Xây dựng
Hoàng Hà, Công ty TNHH Tư vấn kiến trúc & Xây dựng Hòa Bình, CTCP Xây dựng số 1 Sông Hồng với tổng giá
trị các hợp đồng là 50 triệu đồng. Tham dự hội thảo, các doanh nghiệp đã trao tặng học bổng với tổng trị giá là
25 triệu đồng cho quỹ khuyến học của Khoa.

Ông Trần Việt Hổ - Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn & Xây dựng Thiên Phúc
ký kết hợp tác với Khoa Xây dựng - Đại học Nha Trang

Nhân dịp này, Khoa cũng trao khen thưởng cho sinh viên đạt thành tích cao trong các cuộc thi: Olympic Cơ
học toàn quốc lần thứ XXIV - 2014 do Hội Cơ học Việt Nam tổ chức, Cơ học đất lần thứ nhất, Thiết kế mô hình
kiến trúc trên máy tính lần thứ nhất của Khoa Xây dựng.

Trao bằng khen cho sinh viên đạt giải trong cuộc thi
Olympic Cơ học toàn quốc lần thứ XXIV - 2014 do Hội Cơ học Việt Nam tổ chức
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Hội thảo giúp sinh viên Khoa Xây dựng tiếp tục hoàn thiện kỹ năng, kiến thức trên giảng đường, xây dựng
thái độ học tập đúng đắn và định hướng nghề nghiệp tương lai, đồng thời, giúp tăng cường mối quan hệ giữa
Khoa với các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực xây dựng trong và ngoài tỉnh Khánh Hòa, quảng bá sản phẩm đào tạo
của Khoa đến các doanh nghiệp, tạo điều kiện cho sinh viên có nhiều cơ hội thực hành, thực tập và tuyển dụng
trong tương lai.

Ảnh: Hồ Chí Hận

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn

 Tham gia sự kiện Trình diễn và kết nối cung - cầu công nghệ khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên năm 2014

 Khóa đào tạo về an toàn thực phẩm của MUTRAP tại Đại học Nha Trang

 Đại học Nha Trang giành 4/9 giải tại Hội nghị Khoa học trẻ thủy sản toàn quốc lần thứ V

 Nghiên cứu quy trình công nghệ sản xuất nước mắm từ sò lông bằng enzyme protease thương mại

 Tập huấn “Phòng tránh và kiểm soát độc tố nấm mốc trong thực phẩm và thức ăn chăn nuôi”
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