LỄ SƠ KẾT HỌC KỲ I NĂM HỌC 2014-2015
Thực hiện Kế hoạch năm học 2014-2015, được sự nhất trí của Ban Giám
hiệu trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh, ngày 08/04/2015, Khoa Quản
lý - Luật kinh tế đã tổ chức Lễ sơ kết học kỳ I năm học 2014-2015.
Đến dự buổi lễ về phía nhà trường có PGS. TS. Nguyễn Khánh Doanh - Ủy
viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Nhà trường, Th.S Trần Lương Đức
- Trưởng phòng CT HS-SV, Th.S Trần Đình Chúc - Phó trưởng phòng Đào tạo,
Th.S Bùi Huy Ngọc - Phó trưởng phòng Quản trị phục vụ, Th.S Mai Việt Anh –
Phó trưởng phòng Khảo thí & Đảm bảo chất lượng, Th.S Nguyễn Quang Huy Phó trưởng phòng Thanh tra - Pháp chế, CN Nguyễn Văn Huy – Đại diện phòng
Tài chính kế hoạch.
Về phía khoa Quản lý – Luật kinh tế có: TS. Đỗ Đình Long – Bí thư Chi bộ,
Trưởng khoa, TS. Phạm Thị Ngọc Vân - Phó trưởng khoa , cùng toàn thể các thầy
cô giáo và đại diện Sinh viên của các lớp trong Khoa Quản lý – Luật kinh tế.
Nội dung gồm có:
1. Sơ kết các hoạt động: học tập , nghiên cứu khoa học, công tác đoàn thanh niên.
2. Phát biểu chỉ đạo của đại diện cấp trên.
3. Khen thưởng các em sinh viên đạt thành tích cao.
4. Trả lời thắc mắc của sinh viên.

TỔNG HỢP HOẠT ĐỘNG CỦA CLB TIẾNG ANH KHOA QUẢN
LÝ - LUẬT KINH TẾ

Câu lạc bộ Tiếng Anh khoa Quản lý - luật kinh tế, được thành lập vào ngày
24/05/2014. Trải qua một năm hoạt động CLB đã thu hút được 43 thành viên chính
thức và nhiều cộng tác viên. Được thành lập với mục đích:
• Giúp sinh viên học tập, rèn luyện và nâng cao trình độ tiếng Anh theo chuẩn
đầu ra và các lĩnh vực học thuật khác.
• Phát triển kỹ năng giao tiếp, phản xạ trong giao tiếp, kỹ năng trả lời phỏng vấn
tìm việc.
• Phát triển kỹ năng viết, trình bày báo cáo,bài luận bằng tiếng Anh.
• Phát triển kỹ năng phát biểu tại hội thảo, hội nghị
Cũng như các câu lạc bộ mạnh khác trong trường, CLB Tiếng Anh khoa
Quản lý - Luật Kinh Tế luôn duy trì hoạt động thường xuyên và các thành viên đã
nhiệt tình tham gia các hoạt động trong và ngoài CLB. với 5 hoạt động sinh hoạt
thường niên và 4 buổi học nhóm trao đổi kinh nghiệm học tiếng anh, BCN đã
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình cùng với sự giúp đỡ của các thầy cô giáo.
Cứ định kỳ 1 tháng 1 lần, CLB tổ chức sinh hoạt với nhiều bài học bổ ích và nhiều
trò chơi thú vị, góp phần đẩy mạnh hoạt động học tập và rèn luyện của các thành
viên.
Không chỉ vậy, CLB đã dành được thành tích cao trong cuộc thi Liên hoan
Tiếng anh toàn trường. Khi nhận được thông tin từ cuộc thi, BCN đã nhanh chóng
tập hợp lại những thành viên ưu tú nhất để tham dự cuộc thi này. Vượt qua 4 vòng
thi, và đặc biệt là vòng thuyết trình đầy tự tin, đội dự thi của CLB đã dành được

nhiều lời khen ngợi từ phía ban giám khảo và các đội thi khác. Giải nhất là hoàn
toàn xứng đáng với sự cố gắng của BCN và các thành viên. Và cũng với tinh thần
nhiệt huyết đó, 5 thành viên ưu tú của CLB đã được lựa chọn để tham gia vào đội
tuyển trường tham dự Liên hoan Tiếng anh các Trường đại học trên địa bàn tỉnh
Thái Nguyên và đã có được những giây phút thi đấu hết mình, hoàn thành xuất sắc
nhiệm vụ được giao.
Như vậy, hơn một năm đi vào hoạt động, CLB Tiếng anh khoa Quản líLKT đã tạo nên môi trường, trau dồi tiếng anh hiệu quả cho tất cả các thành viên,
góp phần thúc đẩy phong trào học tiếng anh cho các sinh viên trong và ngoài CLB.
Dưới đây là một số hình ảnh về hoạt động của CLB.

Các thành viên CLB hào hứng tham gia phần trả lời câu hỏi

Các đội chơi đang chuẩn bị tiến hành phần trả lời của mình

Trong các buổi sinh hoạt cũng có những trò chơi bổ ích

Đạt thành tích cao trong cuộc thi các CLB tiếng anh cấp trường

Chụp ảnh lưu niệm khi đạt giải nhất liên hoan các CLB tiếng anh cấp trường

KHOA QUẢN LÝ - LUẬT KINH TẾ THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH CHÀO
MỪNG KỶ NIỆM 10 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG
Ngày 27, 28 tháng 09 năm 2014, trường ĐHKT&QTKD long trọng tổ chức
chùm hoạt động kỷ niệm 10 năm thành lập trường 2004 - 2014. Hưởng ứng phong
trào chung của nhà trường tập thể CBGV trong khoa đã cùng các em Sinh viên
khoa Quản lý - Luật kinh tế đã tham gia tích cực vào hội diễn văn nghệ cũng như
hội trại kỷ niệm 10 năm thành lập trường ,và đã đạt được một số kết quả đáng
khích lệ như sau :
- 01 Giải khuyến khích cắm trại.
- 01 Giải khuyến khích văn nghệ với tiết mục: Ngôi sao niềm tin, Ngôi sao Hồ Chí
Minh
- 01 Giải khuyến khích văn nghệ với tiết mục: Nhạc kịch
Buổi lễ chào mừng kỷ niệm 10 năm ngày thành lập trường đã diễn ra thành công
tốt đẹp. Sau đây là một số hình ảnh trong các hoạt động diễn ra vào 2 ngày
27,28/09 của khoa Quản lý - Luật Kinh tế:

