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THÔNG BÁO 
Về việc chính thức triển khai giảng dạy MOS theo phiên bản Office 2016 

 
 Nhằm thông tin chính thức đến sinh viên, cũng như tạo điều kiện cho sinh viên có 

thời gian chuẩn bị kiến thức và kỹ năng cho chuẩn đầu ra công nghệ thông tin; 

Trung tâm Công nghệ thông tin Ứng dụng (CAIT) thông báo đến toàn thể sinh 

viên, học viên trường Đại học Tôn Đức Thắng về kế hoạch và lộ trình thay thế MOS 

2016 như sau:   

1- CAIT tiếp tục giảng dạy môn Cơ sở tin học (chuẩn MOS) phiên bản Office 

2010 (gọi tắt là MOS 2010) cho đến hết học kỳ 2/2018-2019. Sinh viên học 

chương trình MOS 2010 vẫn thi theo bài thi MOS phiên bản 2010 cho đến hết 

quí II năm 2019 (tháng 6/2019). 

2- Kể từ học kỳ 3/2018-2019 trở về sau, CAIT sẽ chính thức dừng giảng dạy 

chương trình MOS 2010 và chuyển sang giảng dạy chương trình MOS phiên 

bản Office 2016 (MOS 2016). 

3- Sinh viên chưa đạt chuẩn đầu ra MOS 2010: 

a. Sinh viên đã học nhưng không đủ điều kiện dự thi: Sinh viên đăng ký 

học lại MOS 2010 vào học kỳ 2 hoặc học kỳ dự thính 2 của năm học 

2018-2019. Kể từ học kỳ 3/2018-2019 trở về sau, sinh viên học lại phải 

đăng ký học theo chương trình MOS 2016. 

b. Sinh viên đã học nhưng thi KHÔNG đạt, hoặc chưa thi: Sinh viên đăng 

ký thi lại MOS 2010 vào các đợt thi MOS cuối học kỳ, hoặc đợt thi 

hàng tháng tại CAIT đến tháng 6/2019. Kể từ học kỳ 3/2018-2019 trở 

về sau, sinh viên thi lại phải chuyển sang bài thi MOS 2016.  

Nơi nhận: 
- Các Khoa; 
- Phòng Đại học; 
- Tổ TVHĐ; 
- Hệ thống TTTSV; 
- Website CAIT; 
- Lưu.   
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