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TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ VÀ QUẢN TRỊ SONADEZI

KỶ NIỆM 6 NĂM THÀNH LẬP
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SONADEZI
(01/6/2005 -01/6/2011)
MỤC TIÊU GIAI ĐOẠN 2011-2015:
“TRƯỜNG SONADEZI HƯỚNG ĐẾN CỘNG ĐỒNG BẰNG CHẤT LƯỢNG”
Trong bối cảnh dịch vụ giáo dục
cạnh tranh gay gắt như hiện nay, chất
lượng giáo dục là vấn đề sống còn của
Nhà trường. Trong giai đoạn năm năm
tiếp theo (2011-2015), Trường Cao đẳng
CN&QT Sonadezi cần tập trung vào một
số định hướng phát triển chính như sau:
Thứ nhất, phát triển thành
trường đại học ứng dụng đa ngành có
chất lượng và khẳng định được uy tín
đào tạo trong khu vực Đông Nam Bộ.
Đây là nhiệm vụ chủ yếu của Trường
trong 5 năm tới, bằng những giải pháp
mang tính đột phá và toàn diện về
nhân lực, chương trình và cơ sở vật
chất nhằm chuẩn bị thế và lực mới cho
sự phát triển vượt bậc của Trường khi
trở thành một mắt xích trong hệ thống
đào tạo nguồn nhân lực có trình độ và
chất lượng bậc cao.
Thứ hai, từng bước thực hiện
vai trò phản biện xã hội của một cơ sở
giáo dục trình độ đại học. Vai trò này
rất quan trọng, thể hiện vị thế và
trách nhiệm của Nhà trường đối với sự
phát triển bền vững và toàn diện của
nền kinh tế - xã hội của địa phương,
khu vực và của đất nước.
Thứ ba, tiếp tục phát triển mối
quan hệ với các doanh nghiệp theo
chiều sâu. Theo đó, Nhà trường sẽ chủ
động nắm bắt nhu cầu doanh nghiệp
để định hướng nghiên cứu, xây dựng
chương trình và triển khai đào tạo
thích hợp, từng bước trở thành trung
tâm tri thức có vai trò quan trọng
trong việc cung cấp nguồn lao động và
các giải pháp khoa học – kỹ thuật.
Thứ tư, mở rộng hợp tác đào tạo
quốc tế. Với kỷ nguyên toàn cầu hóa

như hiện nay, hợp tác quốc tế là một xu
hướng của thời đại, nhất là trong tình
hình giáo dục Việt Nam cần có sự cải
thiện mạnh mẽ về chất để bắt kịp trình
độ chung của khu vực và thế giới, đáp
ứng nhu cầu nhu cầu học tập nâng cao
trình độ và phát triển nhân cách hài hòa
của các thành viên trong xã hội
Thứ năm, đối với người học,
Nhà trường quan niệm học tập là
quyền của mỗi cá nhân. Do vậy,
Trường Sonadezi sẽ trở thành nơi
nâng đỡ cho mọi ước mơ tiếp cận tri
thức, hình thành kỹ năng và rèn luyện
phẩm chất nghề nghiệp bằng việc
khuyến khích người học phát huy tính
sáng tạo và phát triển tư duy độc lập.
Trước mắt là hoàn thành tốt mục tiêu
đào tạo sinh viên cao đẳng có khả
năng làm việc tương đương với các
sinh viên đại học.
(Trích phát biểu của Hiệu trưởng tại lễ Kỷ
niệm 6 năm ngày thành lập trường)

Trong số này:
Các sự kiện nổi bật:
Các hoạt động kỷ niệm 6 năm
ngày thành lập Trường.
Hội thảo giới thiệu máy móc thiết
bị ngành May mặc.
Khai giảng lớp Giám đốc điều
hành (CEO) khóa 3.
Khai giảng lớp Kỹ năng giao tiếp
và tiếp thị sản phẩm.
Blog thời sự:
Sinh viên thời bão giá.
Kỹ năng sống:
 Lời khuyên tìm việc làm thêm
trong hè
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HOẠT ĐỘNG CHÀO MỪNG 6 NĂM NGÀY THÀNH LẬP TRƯỜNG
 CUỘC THI “SINH VIÊN SONADEZI TỰ TIN, NĂNG ĐỘNG, SÁNG TẠO”
đội Ngoại ngữ và Xây dựng đã tham
Nhằm tạo sân chơi cho Học sinh –
gia thi trận chung kết cũng với 5 nội
Sinh viên và kỷ niệm 06 năm ngày
dung thi như trên.
thành lập trường 01/6/2005 –
Kết quả, đội Ngoại ngữ đã thắng
01/6/2011, Trường Cao đẳng Công
nghệ và Quản trị Sonadezi tổ chức
đội Xây dựng xuất sắc với số điểm tổng
cộng là 186/185,5 điểm - giành giải
cuộc thi: “Sinh viên Sonadezi – Tự tin,
Năng động, Sáng tạo” với sự tham gia
thưởng đồng đội trị giá 10.000.000 đồng.
của 8 đội thuộc 5 khoa chia làm 2 bảng.
Cá nhân xuất sắc trong nội
Nội dung thi gồm 5 phần: Khởi
dung thi hùng biện là SV Bùi Thị Hậu –
đội Ngoại ngữ với giải thưởng trị giá
động, vận động, tài năng, đố vui và
hùng biện, các đội thi theo hình thức
2.000.000 đồng, đội Xây dựng đạt giải
nhì với mức thưởng 6.000.000 đồng,
đấu loại trực tiếp.
đồng giải 3 là đội Công nghệ May,
Sau vòng loại ngày 21/5/2011,
Công nghệ Giày với giá trị giải thưởng
có 4 đội được vào vòng bán kết là
4.000.000 đồng/đội.
Ngoại ngữ, Công nghệ May, Xây dựng,
Công nghệ Giày
Vòng bán kết cuộc thi cũng được
tổ chức vào thứ 7 ngày 28/5/2011,
đội nhất của bảng A sẽ thi với đội nhì
của bảng B và ngược lại cũng theo
hình thức loại trực tiếp, hai đội thắng
sẽ tham gia thi vòng chung kết.
Xuất sắc sau 2 vòng thi, đúng
ngày 01/6/2011, trong buổi lễ Kỷ
niệm 6 năm ngày thành lập trường, 2
Theo Phòng ĐT&QLSV
 LỄ KỶ NIỆM 6 NĂM NGÀY THÀNH LẬP TRƯỜNG
Sáng ngày 01/6/2011, trường
ty phát triển KCN (Sonadezi), Ông Chang
CĐ Công nghệ và Quản trị Sonadezi
Yao Jen – Chủ tịch Hiệp hội Thương mại
đã long trọng tổ chức lễ Kỷ niệm 6
Đài Loan, đại diện công ty Vedan VN, đại
năm
ngày
thành
lập
trường
diện Tỉnh Đoàn Đồng Nai, Ban Giám hiệu
(01/6/2005 - 01/6/2011).
Nhà trường, các thầy cô giáo và toàn thể
sinh viên trường CĐ CN và QT Sonadezi.
Mở đầu buổi lễ, thầy Hiệu
trưởng đã ôn lại những thành tựu đã
đạt được trong những năm vừa qua
cũng như định hướng phát triển
Trường Sonadezi trong 5 năm tiếp
theo: “Sonadezi hướng đến cộng đồng
bằng chất lượng”.
Buổi lễ còn là cuộc thi chung
kết “Sinh viên Sonadezi: Tự tin, năng
động, sáng tạo” với 2 đội Ngoại ngữ
và Xây dựng đã vượt qua 8 đội thi tại
vòng chung kết và bán kết.
Đến tham dự buổi lễ gồm có ông
Theo P. HTQT&QHDN
Chu Thanh Sơn - đại diện BGĐ Tổng công
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HỘI THẢO NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIẢNG VIÊN TRẺ
Với mục đích tổ chức cho các
Giảng viên (GV) đặc biệt là GV trẻ,
nhận ra các tiêu chí cần đảm bảo thực
hiện trong quá trình giảng dạy nhằm
nâng cao hiệu quả dạy học, thực hiện
mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục,
định
hướng
phát
triển
Trường
Sonadezi trở thành trường Đại học
khoa học ứng dụng đa ngành, chú
trọng giáo dục đạo đức và kỹ năng
nghề nghiệp trong tương lai, đồng thời
tạo cơ hội cho GV thảo luận, chia sẻ
khó khăn, hạn chế, những kết quả,
thành công đạt được trong quá trình
giảng dạy, đề xuất những biện pháp
khắc phục khó khăn.

− Tinh thần trách nhiệm của GV
trong công tác giáo dục;
− Tác phong của GV khi tham gia
giảng dạy;
− Kỹ năng trình bày, truyền đạt;
− Sử dụng kết hợp các phương
pháp giảng dạy tích cực và Ứng
dụng công nghệ thông tin trong
dạy học.

Với lý do đó, sáng ngày
26/4/2011, Chi đoàn GV – CBNV đã
phối hợp cùng với Phòng Đào tạo tổ
chức buổi Hội thảo “Nâng cao chất
lượng giảng dạy cho GV trẻ”.
Tham dự Hội thảo có sự hiện
diện của Ban Giám hiệu Nhà trường
cùng toàn thể GV, Đoàn viên Chi đoàn
GV-CBNV và một số CB-NV các Phòng
đang hoặc có nguyện vọng tham gia
giảng dạy tại các Khoa trong Trường.
Hội thảo đã được lắng nghe
những tham luận rất tâm huyết của
một số GV, tập trung vào năm tiêu chí
cần đảm bảo thực hiện trong hoạt
động giảng dạy, bao gồm:

Hội thảo cũng đã nhận được
những ý kiến đóng góp, chia sẻ,
những bài học kinh nghiệm hết sức
quý báu từ các GV lớn tuổi đã được SV
đánh giá cao, giúp cho buổi Hội thảo
thêm sinh động, ý nghĩa, đạt được
những mục tiêu đã đề ra, góp phần
đem lại thành công cho buổi Hội thảo.
Theo Chi đoàn GV – CBNV
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 HỘI THẢO GIỚI THIỆU MÁY MÓC – CÔNG CỤ NGÀNH MAY MẶC
Chiều ngày 15/4/2011, công ty
sản xuất thiết bị ngành may Organ Đơn vị tham gia tổ chức Triển lãm
quốc tế lần thứ 21 về “Máy, Thiết bị
ngành may mặc, linh kiện, nguyên
phụ liệu và vải 2011” đã có buổi giới
thiệu máy móc và các công cụ ngành
May với giảng viên và sinh viên ngành
Công nghệ May trường CĐ Công nghệ
và Quản trị Sonadezi.

Buổi hội thảo đã thu hút hơn 60
sinh viên ngành Công nghệ May tham
dự.

Qua buổi hội thảo, giảng viên
và sinh viên ngành Công nghệ May đa
có cơ hội tiếp cận, làm quen và tìm
hiểu công dụng của các loại máy móc,
thiết bị, công cụ hiện đại ngành May.
Theo Khoa CN. May - Giày.

 KHAI GIẢNG LỚP GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH (CEO) KHÓA 3

Xuất phát từ yêu cầu thực tế
của
doanh
nghiệp,
sáng
ngày
23/4/2011 Trường Cao đẳng Công
nghệ và Quản trị Sonadezi đã kết hợp
với Viện nghiên cứu Kinh tế Phát triển
(thuộc Trường Đại học Kinh tế TPHCM)
tổ chức buổi Lễ khai giảng khóa học
Giám đốc điều hành Khóa 3 (CEO).
Chương trình đào tạo Giám đốc
điều hành được thiết kế và xây dựng
trên cơ sở kết hợp giữa lý thuyết và
kinh nghiệm thực tiễn, với mong muốn
giúp người học ứng dụng ngay những
kiến thức quản lý hiện đại đã học vào
công tác quản lý doanh nghiệp một
các hiệu quả.
Theo P. HTQT&QHDN

Khóa học thu hút gần 30 học
viên, chủ yếu là các cán bộ quản lý tại
các doanh nghiệp trong các khu công
nghiệp tỉnh Đồng Nai.
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 KHAI GIẢNG LỚP VLVH KHÓA 4, LIÊN THÔNG CĐ KẾ TOÁN KHÓA 1
Nhằm đáp ứng nhu cầu học tập,
bậc cao hơn, ngày 09/5/2011, Trường
nâng cao kiến thức cho các đối tượng
CĐ Công nghệ và Quản trị Sonadezi
đang đi làm và sinh viên tốt nghiệp hệ
đã tổ chức khai giảng lớp Cao đẳng
Trung cấp có điều kiện được học tập ở
VLVH ngành QTKD, Kế toán Khóa 4 và
lớp liên thông Cao đẳng Kế toán Khóa
đầu tiên.
Tại buổi lễ có sự hiện diện của
ThS. Lưu Phước Dũng – Hiệu trưởng
Nhà trường, ThS. Nguyễn Đình Thái –
Trưởng phòng đào tạo, ThS. Lê Hồng
Lắm – Tổ trưởng bộ môn Kế toán
thuộc Khoa Quản trị đã đến chúc
mừng, phổ biến quy chế và hướng dẫn
phương pháp học tập cho các sinh
viên nhập học.
Theo P. HTQT&QHDN

 KHAI GIẢNG LỚP KỸ NĂNG GIAO TIẾP VÀ TIẾP THỊ SẢN PHẨM
Sáng ngày 04 tháng 06 năm
2011, Trường Cao đẳng Công nghệ và
Quản trị Sonadezi tổ chức khai giảng
khóa học Kỹ năng giao tiếp & Tiếp thị
sản phẩm.
Tham dự khóa học có 20 học
viên hiện đang công tác tại các công
ty trong địa bàn tỉnh Đồng Nai.
Khóa học sẽ diễn ra trong vòng
8 buổi và kết thúc vào ngày
12/06/2011.
Với sự giảng dạy nhiệt tình,
thân thiện và giàu kinh nghiệm từ phía
các giảng viên, khóa học sẽ mang lại
những kiến thức, kỹ năng thiết thực
nhất về giao tiếp, ứng xử và công tác
tiếp thị sản phẩm, dịch vụ cho học
viên, xây dựng các chương trình tiếp

thị, làm thế nào để thu hút khách
hàng đến với doanh nghiệp, vận dụng
vào thực tiễn tiếp thị của doanh
nghiệp

Theo P. HTQT&QHDN

Từ ngày 06/6/2011: Nhà trường sẽ tiến hành tổ chức ôn thi tốt nghiệp cho sinh
viên Khóa 4 các ngành Công nghệ May, Công nghệ Giày, Anh văn Thương mại, Hoa
văn Thương mại, Quản trị Kinh doanh, Kế toán, Tài chính Ngân hàng, Công nghệ Kỹ
thuật Xây dựng, việc ôn thi sẽ diễn ra trong các ngày từ 06/6/2011-11/6/2011.
Thời gian thi tốt nghiệp từ ngày 05/7/2011 – 07/7/2011.
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CUỘC SỐNG SINH VIÊN THỜI BÃO GIÁ
Sinh viên (SV) xa nhà luôn phải
đối mặt với nhiều khoản chi tiêu khác
nhau. Trước cơn lốc tăng giá, với ngân
quỹ eo hẹp, cùng một lúc SV phải giải
quyết nhiều bài toán hóc búa.
Tình trạng giá cả leo thang, cuộc
sống SV càng khó khăn hơn. Trong cái
khó ló cái khôn, càng khó khăn SV càng
có nhiều ý tưởng độc đáo để đối phó với
“bão giá”.
1.

Tiết kiệm trong ăn uống

Để chống chọi với "bão giá",
một số SV chọn cách mua hàng trong
siêu thị. Thực tế có nhiều mặt hàng ở
chợ tăng mà giá tại siêu thị vẫn chưa
đổi, ngoài ra siêu thị còn thường
xuyên có các đợt hàng giảm giá, có
thể mua thêm được thực phẩm với giá
rất mềm so với giá gốc.
Để chống lại cái đói, nhiều SV ở
ký túc xá đã “liều mình” nấu trộm cơm.
Không có bếp, các bạn dùng chung luôn
cả nồi cơm để luộc rau, rán trứng… Cứ
đến giờ ăn, cả KTX thơm lừng mùi thức
ăn, “quản lý biết thế cũng tăng cường
kiểm tra, thu giữ nồi cơm, nhưng mấy
hôm sau, bọn SV lại góp tiền mua tạm
cái nồi khác, nấu tiếp”, khó khăn đã làm
họ gần nhau hơn trong những bữa ăn
chung đạm bạc. Tiết kiệm trong bữa
ăn chưa đủ, nhiều SV còn có tuyệt
chiêu sáng tạo hơn đó là ngủ nướng
đến tận trưa để... đỡ mất bữa sáng.
Giá cả đắt đỏ, dường như có
1001 cách tiết kiệm đã được SV nghĩ
ra và tận dụng triệt để.
2.

Tiết kiệm sinh hoạt phí:

Chuyện nhà trọ cũng khiến
không ít SV khốn khổ, vấn đề “phòng
trọ tăng giá” đang là chủ đề nóng
được SV quan tâm.
Ký túc xá (KTX), quả thật là 1 nơi
lý tưởng mà mọi SV xa nhà đều mơ ước.
Trong khi ở ngoài giá thành đắt đỏ quá
sức thì KTX thật lý tưởng.

KTX hoàn toàn
ngược
lại
với
những gì ở ngoài.
Mỗi tháng cả tiền
phòng, điện, nước
chỉ phải trả gần
200.000đ,
có
nhiều KTX còn miễn phí điện nước,
internet wi-fi tốc độ cao nữa.
Tuy nhiên, kiếm được 1 suất trong
KTX quả là khó vì số phòng như thế thì
có hạn trong khi SV thì quá đông. Trong
KTX hầu hết đều là những bạn vùng sâu
vùng xa, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
Nhiều SV chọn giải pháp
nhét nhiều người vô 1 phòng để đối phó
với tình cảnh “tăng giá phòng theo thị
trường” nhưng nhiều người ở chung một
phòng thì không đơn giản chút nào…
Một số bạn sử dụng xe máy cũng
không khỏi lo lắng, lúc trước, ăn ít đi
một chút thì có tiền đổ xăng nhưng nay
thì có nhịn cũng không kham nổi, đành
phải gọi thêm trợ cấp của bố mẹ.
Bão giá cũng khiến nhiều sinh
viên "ly thân" với xe máy: "Một tháng
chỉ mất 50.000 đồng cho vé xe bus
mà có thể đi được mọi tuyến, đổi lại
phải đi bộ, mất nhiều thời gian hơn…
tháng nào đi xe bus cũng tiết kiệm
được vài trăm nghìn tiền xăng, bổ
sung được mấy thùng mì chống đói lúc
khan hiếm lương thực do giá cả.
SV còn tiết kiệm tiền điện thoại
bằng cách tích cực sử dụng sim “rác”.
Chẳng biết bộ nào phê phán, báo đài
nào chỉ trích, cơ quan nào vào cuộc
chứ với sinh viên, sim “rác” là người
bạn thân thiết, gần gũi, thỏa mãn nhu
cầu buôn chuyện bằng điện thoại mà
lại ít tốn tiền.
Thời bão giá, mọi thứ đều phải
tiết kiệm đến mức tối đa. SV đa mưu
túc trí nên phải làm mọi cách để giảm
thiểu chi phí cho mình.
Không ai nghèo giống sinh viên
nhưng cũng không ai lắm trò như sinh
viên và sinh viên thời “bão giá” lại
càng có nhiều điều để nói, để bàn luận.
St.
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Thông tin cần biết
ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC DỰ THI VÀ CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP
ĐỐI VỚI SINH VIÊN KHÓA 4
II. Điều kiện xét và công nhận tốt nghiệp:
1. Có chứng chỉ Giáo dục Thể chất và Giáo
dục Quốc phòng;
2. Đã hoàn tất số môn học trong toàn khóa
học;
3. Điểm thi tốt nghiệp môn Kinh tế Chính trị
từ 5,0 điểm trở lên (>5,0)
I. Điều kiện được dự thi tốt
nghiệp:
1. Có điểm trung bình chung
học tập tính đến thời điểm
thi tốt nghiệp từ 5,0 điểm
trở lên;
2. Có khối lượng các môn học
bị điểm dưới 5,0 tính từ
đầu khóa học không quá
10 đơn vị học trình;
3. Có tham gia thực tập tốt
nghiệp và làm báo cáo tốt
nghiệp được giảng viên
hướng dẫn và chấm thi
đánh giá đạt yêu cầu;
4. Đóng học phí theo quy
định của nhà trường;
5. Không đang trong thời
gian bị truy cứu trách
nhiệm hình sự và không
đang trong giai đoạn bị kỷ
luật của nhà trường.

4. Điểm trung bình 02 môn Cơ sở ngành và
Chuyên ngành từ 5,0 trở lên (>5,0) và
không có môn nào dưới 5,0;
5. Có chứng chỉ ngoại ngữ (TOEIC) theo từng
chuyên ngành như sau:
− Ngành May – Giày, Xây dựng: 350 điểm;
− Ngành Quản trị, Tài chính, Kế toán: 400
điếm;
− Ngành Anh văn thương mại: 500 điểm.
6. Mức điểm trên không áp dụng cho học
sinh trung cấp, sinh viên ngành Hoa văn
thương mại và những sinh viên học Pháp
văn.
7. Hạng tốt nghiệp của những sinh viên có
kết quả học tập toàn khóa loại xuất sắc và
giỏi sẽ bị giảm đi một mức nếu vi phạm
vào một trong các trường hợp sau:
− Có khối lượng của các học phần phải thi
lại vượt quá 5% so với tổng số đơn vị học
trình quy định cho toàn khóa học
− Đã bị kỷ luật trong thời gian học từ mức
cảnh cáo trở lên.

Ghi chú:
1. Sinh viên thi rớt lần 2 các môn thi tốt nghiệp phải thi lại với khóa sau, cụ thể:
−

Nếu rớt môn Kinh tế Chính trị chỉ thi lại môn Kinh tế Chính trị

−

Nếu rớt 1 trong 2 môn Cơ sở ngành hoặc Chuyên ngành phải thi lại cả 2
môn.

2. Chi tiết môn thi tốt nghiệp và hệ số môn để tính điểm thi tốt nghiệp xem thông
báo số 07/TB-CDS-ĐT&QLSV ngày 22/4/2011.
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Kỹ năng sống
LỜI KHUYÊN TÌM VIỆC LÀM THÊM TRONG HÈ
Đối với sinh viên, việc làm mùa hè là cơ hội để có thêm thu
nhập và tích luỹ kinh nghiệm. Nhưng trong bối cảnh hiện nay, để
tìm được một công việc hè thích hợp không hề dễ dàng. Những gợi
ý sau có thể giúp bạn:
1. Xem xét cách tiếp cận mới
Khi bắt tay vào tìm việc bạn sẽ thấy mọi chuyện
không đơn giản như bạn nghĩ.
Hãy xem xét thật cụ thể về những công việc mà
bạn cho là hợp với mình dựa trên những yếu tố về thời
gian, lương bổng, kinh nghiệm bạn sẽ thu được.
Hãy tiếp cận những công ty có những vị trí phù
hợp với lĩnh vực mà bạn theo học, đồng thời, hãy cho họ biết về khả năng của bạn,
tính linh hoạt về thời gian và mức lương mà họ phải trả cho bạn.
2. Làm chủ chính mình
Hãy nhìn nhận lại bản thân để thấy rõ mình có khả năng làm việc trong những
lĩnh vực nào, đồng thời hãy xây dựng cho mình một mạng lưới mối quan hệ để có thể
tìm việc dễ dàng hơn.
3. Tìm việc làm hè ở đâu?
Có rất nhiều công việc để các bạn lựa
chọn: Từ những công việc khá vất vả như phát
tờ rơi, treo băng rôn quảng cáo... đến những
công việc đơn giản nhưng thu nhập tương đối
như làm nhân viên chăm sóc khách hàng, bán
hàng tại các siêu thị...
SV cần làm thêm dịp hè, có thể tìm đến
Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên tại trường, các
trung tâm giới thiệu việc làm, hoặc tại các website việc làm online…
“Nhiều SV khẳng định rằng đi làm thêm sẽ được tiếp xúc với cộng đồng nhiều
hơn, biết nói, biết cười nhiều hơn và điều quan trọng là giúp SV tự tin hơn, hiểu mình
hơn. Với họ, đó là những kỹ năng rất cần thiết cho hành trang vào đời. Làm thêm dịp
hè thực sự là kỳ học thực tiễn bổ ích cho nghề nghiệp của SV”.
St.
Các sự kiện sắp tới

Ngày 13-15/6/2011: Tổ chức lớp Quản trị mạng do Trung tâm ADOC tài trợ
Tháng 6: Hội thảo phổ biến pháp luật cho CB.GV-CNV Nhà trường
Ngày 05,06 và 07/7/2011: Tổ chức thi tốt nghiệp cho sinh viên khóa 4.
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ VÀ QUẢN TRỊ SONADEZI
Địa chỉ: Số 01, Đường 6A, Khu Công nghiệp Biên Hòa II. Tp. Biên Hòa Tỉnh Đồng Nai.
Điện thoại: (84)-(61) 3994.011/ 3994.012
Fax: (84) - (61) 3994.010
E-mail : htqt@sonadezi.edu.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: ThS. Lưu Phước Dũng
Ấn phẩm lưu hành nội bộ
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