Sáng ngày 19 tháng 11 năm 2015, tại Hội trường D Trường Đại học Khoa học Xã hội và
Nhân văn khoa Triết học long trọng tổ chức chương trình kỷ niệm 33 năm Ngày nhà giáo
Việt Nam ( 20/11/1982 – 20/11/2015).
Tham dự chương trình có tập thể giảng viên khoa Triết học, nghiên cứu sinh, học viên
cao học, sinh viên các khóa, các thời kỳ cùng tề tựu về ôn lại những kỷ niệm và tri ân
thầy cô giáo.

Tiến sĩ Nguyễn Anh Quốc – Trưởng khoa Triết học thay mặt thầy, cô phát biểu chào
mừng và ôn lại truyền thống, ý nghĩa của ngày nhà giáo Việt Nam

Ảnh : Sơn Trà

Sinh viên tặng hoa TS. Nguyễn Trọng Nghĩa – Phó trưởng Khoa, Bí thư Chi bộ

Các tiết mục văn nghệ với chủ đề “Nhớ ơn thầy, cô” thay cho những lời tri ân chân
thành nhất đến từ tập thể giảng viên, sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh.

Tiết mục: “Dân ca ba miền” của CLB văn nghệ sinh viên Khoa Triết học CMN

Tiết mục “Mùa xuân đầu tiên” do Tập thể giảng viên khoa Triết học trình bày

Sau những tiết mục văn nghệ vui tươi là phần giao lưu thân mật, cởi mở đặc biệt ấn tượng
với PGS. TS. Trịnh Doãn Chính - nguyên Trưởng khoa Triết học, nguyên Bí thư Chi bộ Khoa
Triết học, hiện là Trưởng Bộ môn Lịch sử Tư tưởng Việt Nam và TS. Hà Thiên Sơn, nguyên
Phó trưởng khoa Triết học, hiện là Trưởng bộ môn Logic học và Phương pháp nghiên cứu khoa
học. Cả hội trường cùng lắng đọng cảm súc để nghe những câu chuyện, những trải nghiệm quý
báu và trao đổi thân tình của PGS. TS. Trịnh Doãn Chính, những lời chia sẻ nồng ấm, những bài
thơ sâu sắc, rung động lòng người của tiến sĩ, nhà thơ Hà Thiên Sơn.

Ảnh:Giao lưu với PGS,TS. Trịnh Doãn Chính và TS. Hà Thiên Sơn

Tập thể giảng viên Khoa Triết học chụp hình lưu niệm.

