Möøng Xuaân Aát daäu 2005

 Tại kỳ bầu cử Hội ñồng nhân dân 3 cấp nhiệm kỳ
2004-2009 của Tỉnh, nhà trường có 3 cán bộ, giảng
viên trúng cử (3/3) ðại biểu HðND cấp Tỉnh, trong
ñó có 01 cán bộ (Thạc sĩ Lê Minh Tùng) ñược bầu
giữ chức vụ Phó
Chủ Tịch UBND
Tỉnh.
 Là năm ñầu tiên Trường có sinh viên hệ ðại học tốt nghiệp
ra trường. Ngày 25/7/2004 nhà trường long trọng tổ chức lễ ra
trường cho sinh viên tốt nghiệp năm 2004, có 980 HS-SV ñược
công nhận tốt nghiệp và nhận bằng, trong ñó 481 sinh viên hệ
ðại học.



Dự án
“Tăng cường
năng lực học tập cho các học sinh, sinh viên thiệt
thòi ở ðồng bằng sông Cửu Long ñể có thể theo
học tại Trường ðại học An Giang” ñược tổ chức
Ford Foundation chấp thuận và cấp kinh phí thực
hiện giai ñoạn 2, với tổng kinh phí 112.500 USD.
Thời gian thực hiện là 2 năm rưỡi, từ tháng
6/2004 ñến tháng 12/2006.

 ðội tuyển sinh viên của Trường hoàn
thành xuất sắc nhiệm vụ tại kỳ thi Olympic
Toán học sinh viên toàn quốc do Bộ Giáo dục
và ðào tạo tổ chức tại Trường ðại học Quy
Nhơn. Kết quả ñội của Trường ñạt 03 giải ba
và 05 giải khuyến khích. ðây là kết quả cao
nhất qua hai lần tham dự.

 24 giảng viên của Trường dự thi chuyển
ngạch sang giảng viên chính do Bộ Giáo dục
và ðào tạo tổ chức tại Trường ðại học Cần Thơ, tất cả 24 người ñều ñạt yêu cầu. Nâng số giảng
viên chính của Trường hiện nay là 51 người.

 Năm 2004 nhà trường có 34 cán bộ, giảng viên trúng tuyển ñầu vào các lớp Sau ðại học, trong
ñó ñào tạo Tiến sĩ 04, là năm có số người trúng tuyển nhiều nhất từ trước ñến nay. Là năm ñầu tiên
có 01 cán bộ do Trường cử ñi học, bảo vệ xuất sắc luận án Tiến sĩ tại Mỹ.
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 Ngày 27/12/2004 ðảng Ủy Liên Cơ chuẩn y kết nạp ðảng cho 19 sinh viên. ðây là ñợt kết nạp
ñảng viên với số lượng nhiều nhất trong lịch sử phát triển ðảng của ðảng bộ nhà trường.

 Là năm Trường có nhiều cán bộ, giáo viên ñăng ký thực hiện ñề tài nghiên cứu khoa học (nhiều
nhất từ trước ñến nay) 41 ñề tài. Lần ñầu tiên có một ñề tài NCKH cấp Trường do ông Phạm Minh
Tân, Phó Giám ñốc Trung tâm Tin học làm chủ
nhiệm ñề tài, ñược Hội ñồng nghiệm thu xếp loại
xuất sắc do tính ứng dụng cao của ñề tài trong việc
sử dụng hệ thống truyền dẫn tính hiệu Video dùng
cho việc giảng dạy ở Trường và các cơ sở ñào tạo
trong tỉnh.
Sinh viên của Trường tiếp tục nhận ñược sự quan
tâm của các cấp, các ngành, các ñơn vị và cá nhân
trong ngoài tỉnh thông qua chương trình tài trợ học bổng, trong năm 2004 Trường ñã nhận ñược số
tiền 367.250.000 (252 suất), nhiều nhất từ trước ñến nay ñể hỗ trợ cho sinh viên có hoàn cảnh khó
khăn vượt khó học tốt.
Khởi công xây dựng nhiều công trình quan trọng:
15 phòng học tại khu A, san lấp mặt bằng 12 ha khu
Làng giáo viên tại xã Mỹ Hòa, ký túc xá huyện Tân
Châu tại khu B, ñường ñi mặt tiền khu A
Mai Ngọc ðức tổng hợp
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