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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 cắt điện ngày

08/10/2014

 Thông báo v/v tổ chức Lễ Kỷ

niệm 55 năm Ngày Thành lập
Trường

 Thông báo tổ chức lớp tập huấn

Quản lý đàn cá bố mẹ và chọn
giống

 Thông báo khám sức khỏe cho

CBVC

 Thông báo tổ chức Diễn đàn

thức ăn thủy sản khu vực lần thứ
6 - RAF 6

 

  
Tin tức sự kiện

-  Thư viện sẽ tổ chức tập huấn sử dụng cho sinh viên K.56 từ ngày 13/10 - 14/11/2014.

-  Thời gian bắt đầu nhận đăng ký: Từ 08/10/2014.

-  Thủ tục: Chi hội trưởng các lớp đăng ký lịch tập huấn với Thư viện (cô Vũ Thị Trang, nhà TV3 - Thư viện, ĐT: (058) 2471 443,

 trong giờ hành chính).

Chỉ những sinh viên đã qua tập huấn mới được cấp quyền sử dụng Thư viện.

THƯ VIỆN

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn

 Ngày hội tư vấn hướng nghiệp và trao học bổng hỗ trợ cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn

 Lễ kỷ niệm 55 năm Truyền thống Trường Đại học Nha Trang và khai giảng khóa học 2014 - 2018

 Đại học Nha Trang - 55 năm thực hiện sứ mệnh đào tạo nhân lực trình độ cao

 Những bài học sau 55 năm xây dựng và phát triển Trường Đại học Nha Trang

 Hội nghị phổ biến, quán triệt Nghị quyết Trung ương 9, khóa XI

Thông báo tập huấn sử dụng Thư viện cho sinh viên khóa 56 

Thời gian đăng ký và tập huấn sử dụng Thư viện đối với K56 

Vũ Thị Trang - Người duyệt: Vũ Xuân Quỳ
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