
THÔNG BÁO  

Về việc mở lớp thi chứng chỉ tin học A,B  

ngày 14/01/2017 
 

Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học, Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai thông báo 

mở các lớp thi chứng chỉ Tin học A,B với nội dung như sau: 

1.   Đăng ký dự thi và đóng lệ phí thi: 

- Sinh viên vào website sv.dntu.edu.vn. 

- Đăng nhập theo mã sinh viên và mật khẩu. 

- Click mục Đăng ký HP 

- Chọn mục Đăng ký học phần 

- Tại mục “Những môn bắt buộc” click vào tên môn “Thi – Chứng chỉ tin học A”, “Thi 

– Chứng chỉ tin học B”            click “Đăng ký” vào lớp mình chọn. 

- Đóng học phí tại Phòng Kế hoạch Tài chính (phòng ngoài) 

2.   Số lượng đăng ký dự thi: 

- Số lượng đăng kí dự thi tối đa dành cho Tin A là: 220 thí sinh 

- Số lượng đăng kí dự thi tối đa dành cho Tin B là: 230 thí sinh 

3.   Ngày bắt đầu đăng ký: 10/12/2016 

      Ngày hết hạn đăng ký: 25/12/2016 

4.   Ngày hết hạn đóng học phí: 04/01/2017 (Xét tư cách dự thi) 

5.   Ngày thi dự kiến: 14/01/2017 

Lưu ý: 

+ Có 2 điều kiện về việc đăng ký số lượng dự thi và ngày hết hạn đăng ký dự thi 

(25/12/2016), điều kiện nào đến trước thì thực hiện trước(có nghĩa là thời gian đăng 

ký dự thi có thể kết thúc sớm hơn khi số lượng sinh viên đăng ký đủ 220 thí sinh thi 

Tin A, 230 thí sinh thi Tin B) sinh viên lưu ý đăng ký dự thi sớm để được ưu tiên 

xếp lịch thi trong đợt này. 

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ: 

Văn phòng Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học, Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai. 

Đường Nguyễn Khuyến, KP5, P. Trảng Dài, Tp.  Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. 

Điện thoại : 0616.28.33.88 

Trân trọng./. 

                                                                                             GIÁM ĐỐC 

                    ( đã ký) 

ThS. Nguyễn Minh Thiện 

TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC COÂNG NGHEÄ ÑOÀNG NAI  

    TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ-TIN HỌC 
   

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
 Đồng Nai, ngày 07 tháng 12 năm 2016 

  

http://daotao.dntu.edu.vn/

