
 
 

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:  261 /QĐ-ĐHSPKT 
 

Đà Nẵng, ngày 05  tháng 6 năm 2019 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc ban hành Quy định về yêu cầu kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin 
đối với sinh viên bậc đại học của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT 

 Căn cứ Quyết định số 1749/QĐ-TTg ngày 08/11/2017 của Chính phủ về việc thành 
lập Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật thuộc Đại học Đà Nẵng; 

 Căn cứ Quyết định số 1982/QĐ-TTg ngày 18/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về 
việc Phê duyệt Khung trình độ Quốc gia; 

  Căn cứ Thông tư số 08/2014/TT-BGDĐT ngày 20/3/2014 của Bộ Trưởng Bộ 
Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của đại học vùng 
và các cơ sở giáo dục đại học thành viên; 

 Căn cứ Thông tư số 07/2015/TT-BGDĐT ngày 16/4/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo 
dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về 
năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp đối với mỗi trình độ đào tạo của giáo 
dục đại học và quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình đào tạo trình độ 
đại học, thạc sĩ, tiến sĩ; 

  Căn cứ Văn bản hợp nhất số 17/VBHN-BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ trưởng 
Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hợp nhất Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT và Thông 
tư số 57/2012/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

  Xét đề nghị của Ông Phó Trưởng phòng Đào tạo và Trưởng phòng Khảo thí và 
ĐBCLGD, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy định về yêu cầu kỹ năng sử 
dụng công nghệ thông tin đối với sinh viên bậc đại học của Trường Đại học Sư phạm 
Kỹ thuật”. 

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.  

Điều 3: Các Ông (bà) Trưởng các Phòng, Trưởng các Khoa, Trưởng các Bộ 
môn, các đơn vị, cá nhân và sinh viên có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết 
định này./. 

  HIỆU TRƯỞNG 
Nơi nhận:                                                                                                    (Đã ký) 
- Như điều 3; 
- ĐHĐN (để báo cáo); 
- Lưu VT, ĐT, KT&ĐBCLGD. 

                                                                                                          PGS. TS. PHAN CAO THỌ
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QUY ĐỊNH 

Về yêu cầu kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin đối với sinh viên bậc đại học 

của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật 
(Ban hành kèm theo Quyết định số          /QĐ-ĐHSPKT ngày       tháng    năm 2019 

của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng) 

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 

1. Văn bản này quy định về yêu cầu kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin đối với 
sinh viên thuộc chương trình đào tạo bậc đại học tại trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật – 
Đại học Đà Nẵng (sau đây gọi tắt là Trường). 

2. Quy định này áp dụng đối với sinh viên đang theo học tại các chương trình đào 
tạo bậc đại học hệ chính quy tại Trường tuyển sinh từ năm 2018 trở về sau, trừ sinh viên 
thuộc các chương trình đào tạo nhóm ngành Công nghệ thông tin. 

Điều 2. Yêu cầu về kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin  

1. Để được công nhận tốt nghiệp và cấp bằng, sinh viên theo học tại các chương 
trình đào tạo trình độ đại học phải có đủ các điều kiện theo quy định hiện hành của 
Trường, trong đó có yêu cầu đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản và 
ứng dụng của ngành đào tạo. 

2. “Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản” được ban hành kèm theo 
Thông tư 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền 
thông, gồm 06 mô-đun sau:  

a) Mô-đun kỹ năng 01 (Mã IU01): Hiểu biết về công nghệ thông tin cơ bản. 

b) Mô-đun kỹ năng 02 (Mã IU02): Sử dụng máy tính cơ bản. 

c) Mô-đun kỹ năng 03 (Mã IU03): Xử lý văn bản cơ bản. 

d) Mô-đun kỹ năng 04 (Mã IU04): Sử dụng bảng tính cơ bản. 

e) Mô-đun kỹ năng 05 (Mã IU05): Sử dụng trình chiếu cơ bản. 

f) Mô-đun kỹ năng 06 (Mã IU06): Sử dụng Internet cơ bản. 

3. “Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin ứng dụng” được ban hành kèm 
theo các chương tình đào tạo tương ứng của Trường, do Hiệu trưởng quyết định ban 
hành. 

Điều 3. Tổ chức giảng dạy công nghệ thông tin và đánh giá đạt chuẩn  

1. Tổ chức giảng dạy công nghệ thông tin 

Chương trình đào tạo phải được thiết kế để kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin 
cơ bản và ứng dụng của sinh viên được hình thành và phát triển trong quá trình sinh viên 
học tập tại Trường. 

a) Kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản của sinh viên được tích lũy sau 
khi học học phần “Tin học đại cương” (bao gồm cả kiến thức lý thuyết và thực hành) và 
được củng cố, nâng cao trong quá trình học tập tại Trường thông qua các hoạt động học 
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tập, sử dụng hệ thống thông tin và hệ thống quản lý học tập trực tuyến (Learning 
Management System – LMS) của Trường. 

b) Kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin ứng dụng của sinh viên được tích lũy sau 
khi học học phần “Tin học ứng dụng” hoặc các học phần tương đương có sự tích hợp ứng 
dụng công nghê thông tin trong lĩnh vực chuyên ngành. 

2. Đánh giá chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin 

a) Sinh viên đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản là sinh viên có 
chứng nhận kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản do các tổ chức sát hạch và cấp 
chứng chỉ hợp pháp theo quy định hiện hành của Nhà nước hoặc các chứng chỉ công 
nghệ thông tin tương đương. 

b) Sinh viên đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin ứng dụng là sinh viên 
có điểm tổng kết học phần từ 5,5 trở lên (theo thang điểm 10) đối với học phần Tin học 
ứng dụng hoặc các học phần tương đương có sự tích hợp ứng dụng công nghệ thông tin 
trong lĩnh vực chuyên ngành.  

c) Ít nhất 15 ngày (không kể ngày nghỉ, ngày lễ) trước ngày Hội đồng xét công 
nhận tốt nghiệp của Trường họp, sinh viên có chứng nhận đạt chuẩn kỹ năng sử dụng 
công nghệ thông tin cơ bản cần phải nộp bản sao có công chứng và trình bản chính chứng 
nhận cho phòng Đào tạo để tổng hợp dữ liệu và xác minh thông tin phục vụ cho việc xét 
công nhận tốt nghiệp. 

Điều 4. Thi hành 

1. Quy định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

2. Trưởng phòng Đào tạo, Trưởng phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo 
dục, Trưởng phòng Công tác sinh viên, các Trưởng Khoa, Trưởng các Bộ môn tổ chức rà 
soát và cập nhật chương trình đào tạo; tổ chức phổ biến cho sinh viên về hệ thống thông 
tin của Trường và quy định này; tổ chức phổ biến cho giảng viên và sinh viên sử dụng hệ 
thống LMS của Trường để phục vụ cho công tác giảng dạy - học tập, góp phần nâng cao 
kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cho sinh viên. 

3. Trưởng phòng Đào tạo, Trưởng phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo 
dục phối hợp với các đơn vị có liên quan trong và ngoài Trường để tổ chức xây dựng và 
đề xuất các biện pháp tổ chức sát hạch và cấp chứng nhận đạt “chuẩn kỹ năng sử dụng 
công nghệ thông tin cơ bản” cho sinh viên của Trường và các đối tượng có nhu cầu, theo 
quy định hiện hành của Nhà nước. 

4. Các cá nhân liên quan đến việc sử dụng chứng nhận giả mạo, làm chứng nhận 
giả mạo sẽ bị xử lý theo quy định của Pháp luật. 

5. Hằng năm, căn cứ tình hình thực tế, nếu thấy cần thiết, Hiệu trưởng sẽ quyết 
định bổ sung, sửa đổi, điều chỉnh Quy định này cho phù hợp./. 

 HIỆU TRƯỞNG 

                                                                                    (Đã ký) 

                                                                  PGS. TS. PHAN CAO THỌ 
 
 


