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 English  Trang chủ Hỗ trợ Diễn đàn Liên hệ

Chuyên mụcChuyên mục  Tìm kiếm

Liên kết nhanh...   Liên kết nhanh...   

Tổ chức thi ROBOCON nội bộ Trường ðại học Nha Trang
Bùi ðức Dương - Bộ môn KHMT - 20/03/09-10:14:22

Được sự đồng ý của lãnh đạo nhà trường, năm 2009, 3 đội
ROBOCO% của Trường Đại học %ha Trang được thành lập, bao gồm
đội La San, đội KTTT và đội KT-ĐĐT.

Để chu3n bị tốt điều kiện tham dự cuộc thi ROBOCO% khu vực từ
ngày 30/3/2009 - 05/4/2009 tại Đà %ẵng, các đội ROBOCO% của
trường sẽ tổ chức thi đấu nội bộ vào lúc 8g00 chủ nhật, ngày
22/03/2009 tại sân thi đấu ROBOCO�, Khoa Kỹ thuật Tàu thủy
(Cạnh KTX cao học). 

Trân trọng kính mời toàn thể CBVC và các bạn sinh viên đến
tham dự, cổ vũ.
 

Chương trình buổi thi đấu:
 
8g00 – 8g05: Khai mạc
8g05 – 8g20: Giới thiệu Luật thi đấu
8g20 – 8g40: Các đội tự giới thiệu
8g40 – 9g00: Trận thi đấu 1: Đội La San – Đội KTTT
9g00 – 9g20: Trận thi đấu 2: Đội KTTT – Đội KT-ĐĐT
9g20 – 9g40: Trận thi đấu 3: Đội KT-ĐĐT – Đội La San
9g40 – 10g00: Công bố kết quả, phát thưởng

Các tin khác

  Thông báo thực hiện các kết luận của Hội đồng Quốc gia Kiểm định chất lượng giáo dục
  Thông báo V/v đề xuất kế hoạch KHCN năm 2010 với tỉnh Thừa Thiên Huế
  Thông báo v/v đăng ký cấp phát Bảo hộ lao động năm 2009
  Thông báo về buổi giới thiệu chương trình đào tạo thạc sĩ phối hợp giữa Trường ðH Nha Trang và Trường ðH

Bách khoa Hà Nội
  Thông báo về việc giới thiệu, đề nghị xét tặng giải thưởng Môi trường năm 2009

Tìm kiếm   HƯỚNG DẪN TUYÊN TRUYỀN THÁNG 3/2009   Việt -Trung chính thức có đường biên giới đất liền lịch sử 

Tin tức

» Giới thiệu

» Tin tức và sự kiện

» Thông báo

» Thông báo đào tạo

» Hệ thống văn bản
Qlý

Website

» Thư viện ðiện Tử

» Email - ntu.edu.vn

» Khoa học công
nghệ

» Máy chủ lưu trữ

» IIFET 2008

» FAIR'2007

» NOMA - FAME

» Dự án norad

ðơn vị trường

» Tổ chức trường

» Khoa

» Phòng ban

» Trung tâm và viện
NC

» Ký túc xá

» Trung tâm hổ trợ
SV

Các phân hiệu khác

» ðại học Kiên Giang

ðăng nhập

» Thông tin nội bộ

» Quản trị tài nguyên

» Sinh viên đăng
nhập
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