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 English  Trang chủ Hỗ trợ Diễn ñàn Liên hệ

Chuyên mụcChuyên mục  Tìm kiếm

Thông báo v/v thành lập các ñội Robocon
Trương Thị Mai Hương - Văn phòng Giám Hiệu - 04/12/08-02:06:23

Thông báo số 672/TB-ðHNT ngày 04/12/2008:

ðể chuẩn bị tuyển chọn ñội tuyển của Trường dự thi ROBOCON năm 2009, sau cuộc họp
ngày 03/12/2008 ñể thảo luận về công tác chuẩn bị, Hiệu trưởng thông báo:

1.   Thành lập 3 ñội Robocon của các Khoa: Cơ khí, Kỹ thuật Tàu thủy và Khai thác.

2.   Nhân lực ñội Robocon của mỗi khoa gồm: 1 cán bộ giảng dạy (do Trưởng Khoa cử)
ñể phụ trách ñội, thành viên của ñội có thể huy ñộng từ các CBGD và SV của các
Khoa khác (ñược Trưởng Khoa quản lý ñồng ý). Khoa lập danh sách nhân sự và kế
hoạch triển khai công việc của ñội báo cáo Giám hiệu trước ngày 14/12/2008.

3.    Nhà trường hỗ trợ 15.000.000 ñồng cho mỗi ñội (bao gồm cả kinh phí làm Robocon
và bồi dưỡng người thực hiện). Phòng KH Tài chính làm thủ tục tạm ứng cho các ñội
sau khi ñã có kế hoạch ñược Giám hiệu phê duyệt thực hiện.

4.   Thời gian chuẩn bị cho các ñội từ ngày ra thông báo ñến hết tháng 2/2009. ðầu tháng
3/2009 Trường tổ chức thi ñấu giữa các ñội ñể tuyển chọn và bồi dưỡng dự thi cấp
khu vực và toàn quốc.

5.   Giám hiệu chỉ ñịnh và giao trách nhiệm cho Tiến sĩ Nguyễn ðình Thuân – Trưởng
Khoa Công nghệ Thông tin - chịu trách nhiệm giám sát và chỉ ñạo chung các ñội
Robocon của các Khoa.

 
ðề nghị các ñ/c Trưởng Khoa tạo ñiều kiện hỗ trợ nhân lực và kỹ thuật chuyên môn cho 3 ñội
Robocon của các Khoa hoàn thành tốt công việc.

 

Các tin khác
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Liên kết nhanh...   Liên kết nhanh...   

 

  Thông báo tập huấn ban cán sự lớp
  Tổng kết ñợt sinh hoạt chính trị ñầu năm học 2008-2009
  Thư của Bộ trưởng Bộ GD&ðT nhân ngày 20/11
  Thông báo về việc: Kiểm tra công tác chấm thi và lưu trữ bài thi
  Thông báo về việc tổ chức giảng dạy tiếng Anh theo chuẩn TOEIC
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» Sinh viên ñăng nhập

 



Nha Trang University http://www.ntu.edu.vn/default.aspx?cmd=newspub&cmdid=newspub-detail&idnew=2347

3 of 3 4/12/2008 4:41 PM

Copyright © 2006 - Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Công nghệ Phần mềm
Trường ðại Học Nha Trang

ðịa chỉ: Số 2 - ðường Nguyễn ðình Chiễu - ðT: 831155 - Email: censtrad@ntu.edu.vn

Count session:679


