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THÔNG BÁO CHIÊU SINH 2017
CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT_CƠ BẢN
1. Chứng chỉ ứng dụng CNTT
Ngày 21/6/2016, Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng với Bộ Thông tin và Truyền thông
đã ban hành Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT, xác định rõ Chứng
chỉ Ứng Dụng CNTT sẽ là chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT mới trong hệ thống giáo dục
quốc dân, thay thế cho Chứng chỉ A/B/C trước đây.
Chứng chỉ Ứng dụng CNTT Cơ bản:
Được cấp cho thí sinh khi thi đạt 6 mô đun cơ bản sau theo Chuẩn kỹ năng sử dụng
CNTT cơ bản:


Mô đun 1: Hiểu biết về Công nghệ thông tin (IU01)



Mô đun 2: Sử dụng máy tính cơ bản (IU20)



Mô đun 3: Xử lý văn bản cơ bản (IU03)



Mô đun 4: Sử dụng bảng tính cơ bản (IU04)



Mô đun 5: Sử dụng trình chiếu cơ bản (IU05)



Mô đun 6: Sử dụng Internet cơ bản (IU06).

Chứng chỉ Ứng dụng CNTT Nâng cao:
Được cấp cho thí sinh đã có chứng chỉ Ứng Dụng CNTT Cơ bản, đồng thời thi đạt
03 mô đun trong số các mô đun gợi ý của Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT nâng cao. Ba
mô đun quan trọng và phổ biến nhất là những kỹ thuật nâng cao trong Tin học văn
phòng (Microsoft Word, Excel và Powerpoint)


Mô đun 7: Xử lý văn bản nâng cao (IU07)



Mô đun 8: Sử dụng bảng tính nâng cao (IU08)



Mô đun 9: Sử dụng trình chiếu nâng cao (IU09)
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Đề thi Ứng Dụng CNTT theo Quy định mới
Đề thi mới gồm 02 phần thi: thi trắc nghiệm và thi thực hành trên máy tính được bảo
mật an toàn theo quy chế thi.


Bài thi trắc nghiệm: gồm 30 câu, được trích ra ngẫu nhiên từ ngân hàng câu hỏi
trắc nghiệm của trung tâm tổ chức thi và được chấm hoàn toàn tự động trên
máy.Thời gian thi trắc nghiệm là 30 phút.



Bài thi thực hành: do Ban Đề thi của Trung tâm tổ chức thi xây dựng và được
kiểm duyệt theo đúng quy định của Bộ GDĐT về việc tổ chức thi. Thời gian thi
thực hành là 120 phút bao gồm các nội dung theo chuẩn kiến thức của chứng
chỉ.

Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT
Điều 23. Điều khoản chuyển tiếp
Các chứng chỉ tin học ứng dụng A, B, C đã cấp có giá trị sử dụng tương đương
với chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản.
2. Thông tin học phí và ghi danh
Tổng số tiết: 76
Học phí: 900.000 Đồng/khóa
TTTH tổ chức khai giảng thường xuyên
Học viên ghi danh tại A1.01 (Khoa CNTT) từ ngày 13/06/2018.
Ngày khai
Mã lớp
Ca học
Giờ học
giảng
CNTT_CB59

Tối 246

18h00 - 21h00

16/07/2018

CNTT_CB60

Tối 357

18h00 - 21h00

17/07/2018

CNTT_CB61 Sáng + chiều thứ 7
CNTT_CB62

Sáng + chiều CN

Ngày thi
(dự kiến)
lần 1: 07/09/2018
lần 2: 15/09/2018

7h15 - 11h00
28/07/2018
12h30 - 16h15
lần 1: 06/10/2018
lần 2: 13/10/2018
7h15 - 11h00
29/07/2018
12h30 - 16h15

Trung Tâm Tin Học
Cit.iuh.edu.vn
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