
  

         TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG                             
        LỊCH: TUẦN SINH HOẠT  CÔNG DÂN - SV KHÓA 62 (Đợt 1) 

 

NGÀY BUỔI LỚP NỘI DUNG THỜI GIAN BÁO CÁO VIÊN QUẢN LÝ LỚP HỌC ĐỊA ĐIỂM 

22/9 
(Thứ 3) 

Sáng A 
- Giới thiệu về Trường. 
- Trao đổi, hướng dẫn sinh viên chuẩn bị cho năm học mới. 
- Trao đổi, hướng dẫn Chương trình đào tạo. 

(7h30 – 9h15) 
 

(9h30 – 11h00) 

Tống Văn Toan 
 

Tô Văn Phương 
PCTCTSV, ĐTN-HSV Hội trường số 3 

Chiều B 
- Giới thiệu về Trường. 
- Trao đổi, hướng dẫn sinh viên chuẩn bị cho năm học mới. 
- Trao đổi, hướng dẫn Chương trình đào tạo. 

(13h30 – 15h15) 
 

(15h30 – 17h00) 

Nguyễn Thế Hân 
 

Trương Trọng Ánh 
PCTCTSV, ĐTN-HSV Hội trường số 3 

23/9 
(Thứ 4) 

Sáng C 
- Giới thiệu về Trường. 
- Trao đổi, hướng dẫn sinh viên chuẩn bị cho năm học mới. 
- Trao đổi, hướng dẫn Chương trình đào tạo. 

(7h30 – 9h15) 
 

(9h30 – 11h00) 

Tống Văn Toản 
 

Phạm Thanh Nhựt 
PCTCTSV, ĐTN-HSV Hội trường số 3 

Chiều D 
- Giới thiệu về Trường. 
- Trao đổi, hướng dẫn sinh viên chuẩn bị cho năm học mới. 
- Trao đổi, hướng dẫn Chương trình đào tạo. 

(13h30 – 15h15) 
 

(15h30 – 17h00) 

Nguyễn Thế Hân 
 

Tô Văn Phương 
PCTCTSV, ĐTN-HSV Hội trường số 3 

 
Thời gian học những nội 

dung này Nhà trường 
thông báo sau 

- Nội dung cốt lõi trong dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng, Các nghị quyết của Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; văn kiện Đại hội Đảng bộ 
tỉnh Khánh Hòa, Đại hội Đảng bộ Trường ĐH Nha Trang; chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh… 
- Chủ quyền biển, đảo, chiến lược biển của Việt Nam, Luật Biển Việt Nam. 
- Thông tin tuyên truyền: các văn bản luật; tình hình kinh tế, chính trị, xã hội của thế giới, của đất nước và của địa phương thời gian qua. 
- Các chuyên đề về phòng chống tệ nạn xã hội, an toàn giao thông. 
- Tập huấn sử dụng Thư viện. 
- Hoạt động tham quan ngoại khóa. 

  Ghi chú: 

1. Chia khối lớp: 

Lớp A: Các ngành: Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành (tất các loại hình đào tạo), Quản trị Khách sạn (tất các loại hình đào tạo), Ngôn ngữ Anh (Biên - phiên dịch; Tiếng 

Anh du lịch; Phương pháp giảng dạy Tiếng Anh), Kỹ thuật Ô tô. 

Lớp B: Các ngành: Kinh doanh Thương mại, Kinh tế (Kinh tế Thủy sản), Kinh tế Phát triển, Marketing, Quản trị Kinh doanh (tất các loại hình đào tạo). Luật (Luật, Luật Kinh tế), Quản 

lý Thủy sản. 

Lớp C: Các ngành: Kế toán (Kế toán - tất cả các loại hình đào tạo, Kiểm toán); Tài chính - Ngân hàng, Công nghệ Thông tin (tất cả các loại hình đào tạo); Hệ thống Thông tin 

Quản lý, Kỹ thuật Xây dựng (Kỹ thuật xây dựng, Kỹ thuật Xây dựng Công trình Giao thông); 

Lớp D: Tất cả các ngành còn lại. 

2. Hội trường số 3: Tại tầng 3 Viện Khoa học và Công nghệ Khai thác Thủy sản (phía ngoài cổng trường cách khoảng 100 m). 

3. Cố vấn học tập của từng lớp sẽ được thông báo trên website Trường trước ngày 30/9 để sinh viên trao đổi liên hệ. 

4. Lịch khám sức khỏe cho toàn thể sinh viên khóa 62: được thông báo cụ thể trên website Trường. 

5. Lịch chụp ảnh làm Thẻ sinh viên, tập huấn Thư viện,... được thông báo cụ thể trên website Trường.                                                                                                                                                                                    

                            

                                                                                                                                                                                                             BAN CHỈ ĐẠO     


