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THÔNG BÁO

 Thông báo lịch nghỉ tết cho

HSSV và kế hoạch đón tết cho
HSSV ở lại trường và lưu học
sinh nước ngoài

 Thông báo: Tổ chức hội nghị

tổng kết công tác an ninh trật tự
năm 2014

 Thông báo về việc tổ chức Ngày

hội Mở - NTU Open Day 2015

 Lễ Kỷ niệm 70 năm Ngày thành

lập Quân đội NDVN (thay đổi thời
gian và địa điểm)

 Thông báo nộp hồ sơ chương

trình cao học NORHED

 

  
Tin tức sự kiện

Sáng 03/02/2015, hơn 400 sinh viên từ các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa tham dự

buổi lễ phát động cuộc thi Vô địch Tin học Văn phòng Thế giới MOSWC 2015 do Bộ Giáo dục & Đào tạo, Tập

đoàn Viễn thông Quân đội (Viettel), IIG Việt Nam, Báo Tuổi trẻ và Trường Đại học Nha Trang phối hợp tổ chức.

Hơn 400 sinh viên đến từ các trường Đại học, Cao đẳng 
trong địa bàn tình Khánh Hòa tới tham dự lễ phát động

MOSWC là cuộc thi tin học văn phòng lớn nhất thế giới với sự tham gia của hơn 100 quốc gia. Tại Việt Nam,

MOSWC đã trở thành cuộc thi tin học chuẩn quốc tế lớn nhất diễn ra trên quy mô toàn quốc. Tại vòng thi cấp cơ

sở, các địa phương và cơ sở đào tạo sẽ chủ động thực hiện để lựa chọn đội tuyển dự thi vòng loại Quốc gia -

Vòng đầu tiên của MOSWC 2015. Bên cạnh đó, cuộc thi cũng khuyến khích và tạo điều kiện tối đa cho thí sinh

tự do tham dự bằng cách gửi phiếu điểm MOS đạt từ 700/1000 điểm trở lên và phiếu đăng ký làm cơ sở để Ban

tổ chức xét duyệt tham dự Vòng thi Quốc gia. Thời hạn đăng ký tham dự Vòng loại Quốc gia là 28/3/2015.

Phát động cuộc thi Vô địch Tin học Văn phòng Thế giới MOSWC 2015 

MOSWC 2015 do Bộ Giáo dục & Đào tạo, Tập đoàn Viễn thông Quân đội (Viettel), IIG
Việt Nam, Báo Tuổi trẻ và Trường Đại học Nha Trang phối hợp tổ chức. 
Trần Thị Hà Trang - Người duyệt: Vũ Xuân Quỳ
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Ông Hoàng Ngọc Quang - Phó Giám đốc Viettel Chi nhánh Khánh Hòa,
đại diện Ban tổ chức MOSWC 2015 phát biểu tại buổi lễ

Tại Vòng loại Quốc gia MOSWC 2015, thí sinh sẽ làm bài thi MOS - bài thi đánh giá kỹ năng sử dụng các

ứng dụng Tin học văn phòng Microsoft Office: Word 2010, Excel 2010, PowerPoint 2010. Bài thi được thực hiện

bằng hình thức trực tuyến trong thời gian 50 phút với thang điểm tối đa là 1000 điểm. Các thí sinh đạt 700/1000

trở lên sẽ nhận được chứng chỉ MOS do Microsoft cấp và có giá trị trên toàn cầu. 50 thí sinh xuất sắc nhất của

mỗi nội dung sẽ tham gia thi Vòng chung kết Quốc gia với bài thi MOS Expert và Scenario (riêng nội dung MS

PowerPoint thi bài MOS Specialist và Scenario). 3 thí sinh đạt Giải nhất Quốc gia tại 3 nội dung thi sẽ trở thành

đại sứ MOS Việt Nam và đại diện cho Việt Nam tham gia tranh tài tại Vòng Chung kết Thế giới được tổ chức tại

TP. Dallas, bang Texas, Mỹ từ 9/8 - 12/8/2015.

TS. Trần Doãn Hùng - Trưởng phòng Đào tạo,
đại diện Trường Đại học Nha Trang phát biểu

Sau 13 năm tổ chức quy mô toàn thế giới và 5 năm tại Việt Nam, MOSWC đã trở thành sân chơi trí tuệ lớn,

là cơ hội cho học sinh, sinh viên học tập đạt chuẩn kĩ năng tin học văn phòng quốc tế. Với Việt Nam, MOSWC

2015 đánh dấu bước tiến vượt bậc so với các năm trước với việc lần đầu tiên có sự tham gia đồng tổ chức của

nhiều cơ quan, đơn vị hàng đầu cả nước về cả chuyên môn và quy mô, năm đầu tiên cuộc thi được phát động

tới 63 tỉnh, thành phố và các trường Đại học, Cao đẳng, Trường nghề, THPT, THCS trên toàn quốc.
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Ông Tôn Thất Duy - Giám đốc IIG Việt Nam Chi nhánh Đà Nẵng
giải đáp các thắc mắc của sinh viên tại lễ phát động

Cuộc thi không chỉ góp phần xây dựng hệ thống đánh giá kỹ năng tin học văn phòng theo chuẩn quốc tế

MOS trên toàn quốc, mà còn giúp học sinh, sinh viên Việt Nam nâng cao kĩ năng để gia nhập thị trường lao động

khu vực và quốc tế. Trường Đại học Nha Trang sẽ tổ chức thi để tuyển chọn sinh viên tham dự cuộc thi tại TP.

Đà Nẵng.

Năm 2012, Việt Nam đã đạt Huy chương Vàng duy nhất môn MS Word 2010; năm 2013, Việt Nam đạt Huy

chương Đồng môn MS Word 2010 và năm 2014 đạt Huy chương Đồng MS Excel 2010 và Huy chương Đồng MS

PowerPoint 2010.

Ảnh: Văn Hòa

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn

 Kỷ niệm 85 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

 Sinh viên đồng hành cùng công tác hướng nghiệp và tuyển sinh năm 2015

 Đoàn trường tham gia chương trình "Đại học không giảng đường" tại Quảng Nam

 Tổng kết công tác an ninh trật tự năm 2014

 Hiệp định Paris - Thắng lợi có ý nghĩa lịch sử của nhân dân Việt Nam
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