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THÔNG BÁO
Về việc đăng ký dự kỳ thi chọn đội tuyển
“Vô địch tin học văn phòng thế giới 2015 – MOSWC 2015” cấp trường
Microsoft Office Specialist World Championship 2015 (MOSWC 2015) là cuộc thi
hàng năm về kỹ năng sử dụng ứng dụng văn phòng Microsoft Office trên phạm vi toàn
thế giới do Certiport tổ chức (Certiport là đơn vị được Microsoft chỉ định làm đại diện
độc quyền trong phát triển các bài thi tin học văn phòng của Microsoft). Về cơ cấu giải
thưởng, quyền lợi thí sinh và những thông tin khác xin tham khảo tại trang web:
http://www.mos.edu.vn/
Nhằm tuyển chọn những sinh viên xuất sắc tham dự cuộc thi MOSWC 2015 cấp
quốc gia, Trường Đại học An Giang thông báo tổ chức kỳ thi chọn đội tuyển cấp trường
như sau:
Đối tượng dự thi: tất cả các sinh viên Trường Đại học An Giang.
Ngày thi: ngày 20/03/2015.
Địa điểm thi: Phòng máy tính Trung tâm Tin học (lầu 1, Khu Thư viện-Trung tâm)
Nội dung thi: thí sinh sẽ thực hiện 01 trong 03 bài thi: Microsoft Word 2010,
Microsoft Excel 2010 hoặc Microsoft PowerPoint 2010.
5. Hình thức thi và thời gian làm bài:
- Thí sinh làm bài trên phần mềm Certiprep (được mua bản quyền từ đơn vị tổ chức
và giúp thí sinh làm quen với các vòng thi sau).
- Ngôn ngữ làm bài là tiếng Anh.
- Bài thi được thực hiện từ 45 - 50 phút với thang điểm tối đa là 1000. Kết thúc bài
thi, thí sinh sẽ biết được kết quả ngay.
6. Đăng ký dự thi: theo lớp (mẫu đính kèm) hoặc cá nhân (đăng ký trực tiếp tại Vp.
Trung tâm Tin học hoặc trực tuyến tại địa chỉ http://cict.agu.edu.vn/mos/)
7. Hạn đăng ký: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 14/03/2015.
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* Mọi thắc mắc xin liên hệ với Trung tâm Tin học:
Điện thoại: 0766.253.599 (cô Lan).
Email: cict@agu.edu.vn ; Website: http://cict.agu.edu.vn/mos/

-

* Ghi chú: Sinh viên được miễn phí hoàn toàn khi tham gia các vòng thi cấp
trường, quốc gia và quốc tế.
Nơi nhận:

-

HIỆU TRƯỞNG (đã ký)

Trang web Đại học An Giang;
Lưu: VT, TTTH.
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