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Cán bộ & giảng viên

Sinh viên

Cựu sinh viên

Tham quan Trường

  
THÔNG BÁO

 THÔNG BÁO VỀ BUỔI TRAO

ĐỔI KINH NGHIỆM ĐỀ XUẤT,
XÂY DỰNG HỒ SƠ ĐỀ TÀI
NGHIÊN CỨU CƠ BẢN - QUỸ
NAFOSTED

 HỘI NGHỊ PHỔ BIẾN, QUÁN

TRIỆT NGHỊ QUYẾT TRUNG
ƯƠNG 10, KHÓA XI

 Thông báo về việc nghỉ Lễ Giỗ

Tổ HV, Lễ 30/4 và 01/5

 Tổ chức Seminar chuyên môn:

Ứng dụng các phương pháp
phân tích nhiệt trong thực phẩm
và vật liệu

 BộGD&ĐT tổ chức lớp tập huấn

về chủ quyền biển, đảo VN tại
Trường ĐHNT

 

  
Tin tức sự kiện

Nhằm tạo điều kiện cho CB,SV tham gia nhiều hơn vào các hoạt động thể dục thể thao lành mạnh, bổ ích,
thời gian qua, Đoàn Trường đã phối hợp với Bộ môn Giáo dục Thể chất khảo sát vị trí để trang bị và hoàn thiện
một số dụng cụ phục vụ việc tập luyện thể dục thể thao trong khuôn viên Trường.

Với nguồn kinh phí gần 60 triệu đồng hỗ trợ từ Nhà trường, Đoàn Thanh niên cùng Bộ môn Giáo dục Thể
chất đã mua mới 4 bộ thiết bị tập luyện thể dục, tu sửa và nâng cấp 4 bộ thiết bị hiện có.

Các dụng cụ, thiết bị được trang bị và bố trí dọc đường Thanh Niên, đường Trường Sa, cạnh các khu ký
túc xá. Ngoài ra, Bộ môn Giáo dục Thể chất đã mua mới 7 bộ cột lưới cho 7 sân cầu lông ở cạnh các khu ký túc
xá để phục vụ tốt nhu cầu tập luyện thể dục, thể thao của sinh viên.

Các trang thiết bị hiện đại cùng vị trí lắp đặt tiện lợi, phù hợp đã góp phần lôi cuốn sinh viên tham gia tập
luyện.

Lắp đặt thiết bị tập luyện TDTT cho CB, SV Nhà trường 

Bổ sung 4 bộ thiết bị tập thể dục mới, nâng cấp 4 bộ hiện có, trang bị cho 7 sân cầu
lông. 
Trần Trọng Đạo - Người duyệt: Vũ Xuân Quỳ
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Đoàn Thanh niên

Các tin mới hơn

 Ngắm thư viện đại học hiện đại bậc nhất Việt Nam

 Hội thao khối thi đua các trường ĐH, CĐ và TCCN trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2015

 Kỷ niệm 20 năm hình thành và phát triển ngành Kế toán, Tài chính

 Thư viện số trường đại học Việt Nam: Thay đổi cách học truyền thống

 Đêm nhạc gây quỹ "Hành trình kết nối yêu thương"

Các tin cũ hơn

 Đại hội Chi bộ Phòng Kế hoạch - Tài chính thành công tốt đẹp

 Hội nghị phổ biến, quán triệt Nghị quyết Trung ương 10, khóa XI

 Thư viện tổ chức thành công hội thảo toàn quốc về tổ chức, quản lý xuất bản nguồn tài nguyên số.

 Đại hội Chi bộ Khoa Cơ khí thành công tốt đẹp

 Công đoàn trường tổ chức Hội thảo đổi mới giảng dạy và đánh giá
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