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 Kết qu ả buổi phỏng vấn tuy ển chọn Sinh viên Khóa 51 Ngành Đóng tàu đi Du
học tại ULSAN COLLEGE
Hoàng Văn Thọ - Bộ môn Đóng tàu - 12/01/12-03:14:33

Theo kế hoạch liên kết đào tạo giữa Khoa Kỹ thuật giao thông; Công ty TNHH NM Tàu biển
Hyundai - Vinashin và Trường Ulsan College, ngày 28/12/2011 tại Thư viện Trường ĐH Nha
Trang đã diễn ra buổi phỏng vấn 10 Sinh viên có điểm cao nhất của chuyên nghành Đóng tàu.
Tham gia buổi phỏng vấn có đại diện từ Công ty Hyundai - Vinashin và Trường Ulsan College để
chọn ra 5 SV sang Ulsan College học tập vào tháng 3 năm 2012.

Theo chương trình này thì sinh viên được chọn sẽ có 2 kỳ học tại Hàn Quốc sau đó được nhận
bằng Đại học do Ulsan College cấp, đồng thời những sinh viên này phải làm một  đồ án tốt
nghiệp theo chương trình đã được  theo học  trong thời  gian vừa  qua  tại  Bộ  môn để  nhận
thêm bằng ĐH do Trường ĐH Nha Trang cấp, và cam kết  làm việc cho Nhà máy tàu biển
Hyundai - Vinashin tối thiểu là 3 năm.

Kết quả buổi phỏng vấn gồm 5 Sinh viên được trúng tuyển như sau:

1. Nguyễn Thành Tín - 51 ĐT2

2. Nguyễn Quốc Bảo - 51 ĐT1

3. Lương Văn Thạch - 51 ĐT2

4. Ngô Tiến Anh - 51 ĐT2

5. Nguyễn Tiến Dũng 51 ĐT1

Sau đây là một số hình ảnh của buổi phỏng vấn:

Trang ch ủ Giới thi ệu Đào tạo Sinh viên KHCN-HTQT Nội bộ English

» Cấp trường

» Phòng ban

» Khoa - B ộ môn

» Trung tâm

» Viện nghiên c ứu

» Văn bản quản lý

» Phân hi ệu Kiên Giang

»Tổ Tư vấn chất lượng ĐT

» Thư viện Điện Tử

» Đăng nh ập

» T.Sinh ĐH&CĐ 2011

» Chuẩn đầu ra

» Các thỏa thuận hợp tác

»TechMart 

»Thông tin du h ọc-học bổng

» Diễn đàn đổi mới PPGD-ĐG

& QLĐH 

» TOEIC Test Site

» Cao học Noma

» Dự án SRV2701
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Tin bài: Trần Đình Tứ - bộ môn Kỹ thuật Tàu Thủy

 

Các tin khác
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  Hội ngh ị tổng kết công tác an ninh tr ật tự năm 2011

  Đảng ủy, Ban Giám hi ệu, Ban Ch ấp hành Công đoàn Trường g ặp mặt cựu
cán b ộ của Trường ngh ỉ hưu tại Nha Trang nhân d ịp năm mới

  Đường lối đối ngo ại trong Ngh ị quyết Đại hội Đảng l ần thứ XI - sự vận dụng
sáng t ạo tư tưởng ngo ại giao H ồ Chí Minh

  Trao quà t ết cho đồng bào xã Giang Ly, huy ện Khánh V ĩnh

  Đoàn viên, thanh niên Khoa Công ngh ệ Thực ph ẩm tham gia d ọn vệ sinh
khu vực bờ biển Bãi Dương

  Chiến lược phát tri ển thanh niên Vi ệt Nam giai đoạn 2011-2020

  Đại học Nha Trang ký k ết thỏa thu ận hợp tác với Đại học Aubern, M ỹ
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