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Sinh viên

Cựu sinh viên

Tham quan Trường

  
THÔNG BÁO

 Thông báo cắt điện ngày

22/10/2014

 Thông báo đề xuất nhiệm vụ

KHCN đón đầu năm 2016

 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

 

  
Tin tức sự kiện

Ngày 26/10/2014, tại Hội trường 1, Khoa Công nghệ Thông tin - Trường Đại học Nha Trang phối hợp với
Hội tin học Tỉnh Đoàn Khánh Hòa tổ chức Ngày hội Công nghệ thông tin - ITDAY 2014 với chủ đề "Đồng hành
cùng sinh viên lập nghiệp". Tham dự có ông Lê Trung Nghĩa - Trưởng ban Thúc đẩy ứng dụng CNTT - Bộ
KH&CN, ông Huỳnh Kỳ Hạnh - GĐ Sở KH&CN Khánh Hòa và đại diện Cty Samsung Electronics VN, Hiệp hội
VFOSSA, Cty NetNam, Công ty D&L Hà Nội, các DN CNTT và hơn 500 CBVC, sinh viên ngành CNTT trên địa
bàn Khánh Hòa.

Giao lưu đối thoại cùng sinh viên

Đại diện Công ty cổ phần NetNam giao lưu

Ngày hội Công nghệ Thông tin - ITDay 2014 

20 suất học bổng đã được trao cho sinh viên giỏi, vượt khó trong học tập 

Trần Thị Hà Trang - Người duyệt: Vũ Xuân Quỳ
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Ông Trương Anh Tuấn - Phó chủ tịch Hiệp hội Phần mềm Tự do Nguồn mở Việt Nam (VFOSSA) phát biểu

Ra mắt Câu lạc bộ Phần mềm tự do nguồn mở tỉnh Khánh Hòa

Đây là hoạt động thường niên của Hội Tin học Khánh Hòa và Khoa Công nghệ Thông tin - Trường Đại học
Nha Trang, giúp cho sinh viên được tiếp cận với công nghệ mới, tìm hiểu thị trường việc làm, ý tưởng kinh
doanh, bồi dưỡng kỹ năng mềm và giao lưu với các diễn giả, nhà quản lý, doanh nghiệp trong và ngoài nước,
cựu sinh viên thành đạt. Nhân ngày hội, các nhà tài trợ, các doanh nghiệp đã trao 20 suất học bổng dành cho
các sinh viên có học lực giỏi, vượt khó trong học tập của các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh.

Trao học bổng cho sinh viên ngành Công nghệ Thông tin

Trần Minh Văn
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Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn

 Hoàn thành cuốn "Lịch sử Trường Đại học Nha Trang, 1959 - 2014"

 Hội nghị triển khai Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020

 Đoàn Thanh niên Trường trao 120 triệu đồng học bổng cho đoàn viên - sinh viên

 Tặng quà cho giáo viên, học sinh Đăk Nông

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