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Trang chủ Giới thiệu Đào tạo Khoa học Công nghệ Hợp tác đối ngoại Tuyển sinh Sinh viên Newsletter

Cán bộ & giảng viên

Sinh viên

Cựu sinh viên

Tham quan Trường

  
THÔNG BÁO

 THÔNG BÁO VỀ BUỔI TRAO

ĐỔI KINH NGHIỆM ĐỀ XUẤT,
XÂY DỰNG HỒ SƠ ĐỀ TÀI
NGHIÊN CỨU CƠ BẢN - QUỸ
NAFOSTED

 HỘI NGHỊ PHỔ BIẾN, QUÁN

TRIỆT NGHỊ QUYẾT TRUNG
ƯƠNG 10, KHÓA XI

 Thông báo về việc nghỉ Lễ Giỗ

Tổ HV, Lễ 30/4 và 01/5

 Tổ chức Seminar chuyên môn:

Ứng dụng các phương pháp
phân tích nhiệt trong thực phẩm
và vật liệu

 BộGD&ĐT tổ chức lớp tập huấn

về chủ quyền biển, đảo VN tại
Trường ĐHNT

 

  
Tin tức sự kiện

Ngày 29.4, Khoa Kế toán - Tài chính đã tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm hình thành và phát triển ngành Kế toán, Tài
chính và kỷ niệm 5 năm ngày thành lập Khoa với sự có mặt của nhiều thế hệ cán bộ, giảng viên và sinh viên.

Lễ kỷ niệm có mặt nhiều thế hệ thầy cô giáo đã và đang công tác

Khoa Kế toán - Tài chính được thành lập năm 2010 trên cơ sở tách hai ngành đào tạo là Kế toán và Tài chính từ
Khoa Kinh tế của Trường. Hiện tại, Khoa đào tạo hai chuyên ngành là Kế toán và Tài chính - ngân hàng cho hai
bậc đào tạo cao đẳng, đại học với 2.361 sinh viên hệ chính quy, hơn 3.000 sinh viên hệ vừa làm vừa học. Khoa
hiện có 44 cán bộ, trong đó có 5 tiến sĩ, 24 thạc sĩ (trong đó có 6 nghiên cứu sinh). Dự kiến, sắp tới Khoa sẽ có
thêm 6 tiến sĩ và mở ngành đào tạo cao học Tài chính và Kế toán. Ngoài việc đào tạo tại Nha Trang, khoa còn tổ
chức các lớp đào tạo ở nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước.

Báo Khánh Hòa

Các tin mới hơn

 Ngắm thư viện đại học hiện đại bậc nhất Việt Nam

 Hội thao khối thi đua các trường ĐH, CĐ và TCCN trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2015

Các tin cũ hơn

 Thư viện số trường đại học Việt Nam: Thay đổi cách học truyền thống

 Đêm nhạc gây quỹ "Hành trình kết nối yêu thương"

 Lắp đặt thiết bị tập luyện TDTT cho CB, SV Nhà trường

 Đại hội Chi bộ Phòng Kế hoạch - Tài chính thành công tốt đẹp

 Hội nghị phổ biến, quán triệt Nghị quyết Trung ương 10, khóa XI

Kỷ niệm 20 năm hình thành và phát triển ngành Kế toán, Tài chính 

Từ 1995 đến nay, có 17 khóa với 16.031 sinh viên ngành kế toán, tài chính tốt nghiệp. 
Trần Trọng Đạo - Người duyệt: Vũ Xuân Quỳ
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