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Cán bộ & giảng viên

Sinh viên

Cựu sinh viên

Tham quan Trường

  
THÔNG BÁO

 Thông báo quyết toán thuế

TNCN 2013

 THÔNG BÁO KẾ HOẠCH KIỂM

TRA - HỖ TRỢ DẠY VÀ HỌC

 Thông báo kê khai cập nhật hồ

sơ cán bộ

 Thông báo mua bảo hiểm xe

máy cho CBVC

 Kế hoạch thực hiện công tác

giáo dục an toàn giao thông của
trường Đại học Nha Trang - năm
2014

 

  
Tin tức sự kiện

        Nhằm đảm bảo quyền lợi sử dụng thư viện cho sinh viên góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, từ đầu năm
học 2013-2014, Thư viện đã tổ chức cấp quyền sử dụng thư viện cho sinh viên khóa 55. Tuy nhiên đến nay
(3/2014) vẫn còn một số lớp chưa hoàn thành điều kiện để được cấp tài khoản sử dụng. 
       Bao gồm các lớp sau đây: 55.KDTM, 55.KT, 55.HTTT, 55.TCNH, 55.KTHH, 55.KTT, 55.QLNLTS,
C55.KDTM, C55.CNSH và C55.CNMT.
         Đề nghị chi hội trưởng các lớp trên gửi danh sách (gồm: MSSV, họ tên, lớp, email cá nhân) về Thư viện
theo địa chỉ: trangjava@gmail.com để được cấp tài khoản sử dụng các tiện ích của thư viện số.
        Sau thời hạn 15/4/2014, Thư viện sẽ không chịu trách nhiệm về khiếu nại của cá nhân sinh viên các lớp
trên liên quan đến quyền lợi sử dụng thư viện trường.
                                                                                                                                                        THƯ VIỆN

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn

 Trường Đại học Nha Trang tham gia “Diễn đàn hợp tác 4 trường đại học khu vực Duyên hải miền Trung và Tây Nguyên”

 Cuộc thi Olympic Economic lần thứ V của khoa Kinh tế

 Đoàn Trường tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện

 Nhà khoa học Việt Nam đam mê đóng góp cho đa dạng sinh học biển ở đồng bằng sông Cửu Long

 Ngày Mở 2014 - Vững bước đến tương lai

Thư viện thông báo v/v cấp tài khoản thư viện số cho Khóa 55. 
Chi hội trưởng gửi danh sách về Thư viện để được cấp tài khoản thư viện số trước
ngày 15/4/2014. 
Vũ Thị Trang - Người duyệt: Vũ Xuân Quỳ
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