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THÔNG BÁO 

Về việc: Thi kết thúc học phần Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản và  

sát hạch cấp chứng chỉ Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản  

học kỳ 2 năm học 2019-2020 

 

Viện Đào tạo chất lượng cao thông báo về việc Thi kết thúc học phần Ứng dụng 

công nghệ thông tin cơ bản và sát hạch cấp chứng chỉ Ứng dụng công nghệ thông tin 

cơ bản học kỳ 2 năm học 2019-2020 chương trình chất lượng cao như sau: 

1. Đối tượng:  

Sinh viên chương trình chất lượng cao đã đăng ký và đạt điều kiện dự thi kết thúc 

học phần Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản (mã học phần 062109) 

2. Thời gian và hình thức thi 

- Từ ngày 02/7/2020 – 09/7/2020 

- Thi tập trung tại phòng máy tính C203 của Viện (địa chỉ: số 2, đường Võ 

Oanh, phường 25, quận Bình Thạnh, TP.HCM) 

- Sinh viên xem thời gian thi cụ thể trên trang cá nhân sinh viên 

https://sv.ut.edu.vn/ 

3. Cấp chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản 

Sinh viên có nhu cầu lấy chứng chỉ Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản (điều 

kiện để xét tốt nghiệp) liên hệ đăng ký và đóng lệ phí tại Trung tâm Ngoại ngữ - Tin 

học & Bồi dưỡng văn hóa của Trường theo thông báo của Trung tâm (lệ phí ưu đãi chỉ 

dành cho sinh viên của Trường có đăng ký học theo quy định).  

Trân trọng./. 

 

  

 

Nơi nhận: 

- Lớp học phần; 
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