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THÔNG BÁO 

Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng đã ban hành Quyết định số 

417/QĐ-ĐHBK ngày 28/10/2016 về việc quy định về yêu cầu kỹ năng sử dụng 

công nghệ thông tin đối với sinh viên chương trình đào tạo trình độ đại học của 

Trường, kể từ khóa tuyển sinh năm 2015 về sau. 

Nhà trường thông báo về kế hoạch tổ chức các kỳ thi đánh giá “đạt chuẩn 

kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin căn bản” như sau: 

1. Địa điểm thi và thời gian các kỳ thi: 

- Địa điểm: Trung tâm Tin học Bách khoa - 54 Nguyễn Lương Bằng, Đà Nẵng; 

- Ngày thi: các ngày Chủ nhật. Thời gian cụ thể được thông báo tại Trung tâm Tin 

học Bách khoa (bảng thông báo và website Trung tâm http://bkcit.dut.udn.vn) 

2. Đối tượng dự thi, phương thức đăng ký dự thi và lệ phí thi: 

Đối tượng Nơi / thời gian đăng ký Lệ phí dự thi Nộp lệ phí tại 

Sinh viên của 

Trường Đại học 

Bách khoa 

http://sv.dut.udn.vn / 

Theo lịch thông báo tại 

website 

250.000 đ/lần 

Văn phòng Trung 

tâm Tin học Bách 

khoa (phòng C104) 

 Ngoài việc tổ chức thi đánh giá “đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông 

tin căn bản” cho sinh viên từ khóa 2015 về sau của Trường Đại học Bách khoa, 

Trung tâm tin học Bách khoa còn tổ chức thi đánh giá “đạt chuẩn kỹ năng sử dụng 

công nghệ thông tin căn bản”, đánh giá “đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ 

thông tin nâng cao” cho các đối tượng khác có nhu cầu (xem thông báo chi tiết tại 

văn phòng Trung tâm và website Trung tâm http://bkcit.dut.udn.vn để biết chi tiết) 

 

 

Nơi nhận: 

- Thông báo website; 

- Các khoa, CTTT, PFIEV (để phối hợp); 

- Ban Giám hiệu (để báo cáo); 

- Lưu phòng Đào tạo. 
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