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OLYMPIC TIN HỌC SINH VIÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG LẦN THỨ XIII – 2011-2012

Được sự đồng ý của Ban Giám hiệu Nhà trường, Khoa Công nghệ Thông
tin thông báo đến toàn thể sinh viên trong trường về việc tổ chức và tham
dự Olympic Tin học Sinh viên trường Đại học Nha Trang lần thứ XIII – năm
2012.

Điều 1: Tiêu chí c ủa cuộc thi

Olympic Tin học Sinh viên trường Đại học Nha Trang được tổ chức hàng
năm nhằm động viên phong trào học tập và nghiên cứu sáng tạo của sinh
viên trong lĩnh vực Công nghệ Thông tin, qua đó phát hiện và bồi dưỡng các
tài năng tin học trẻ để tham dự Olympic Tin học Sinh viên Việt Nam.

Điều 2: Đối tượng dự thi

Tất cả sinh viên của trường Đại học Nha Trang đều có thể đăng ký tham gia
dự thi. Các khối thi gồm có:

·          Khối A (khối chuyên tin): Dành cho sinh viên khoa CNTT từ năm
thứ 2 trở lên. Tuy nhiên, các sinh viên khác tùy theo khả năng có
thể tham gia khối thi này.

·          Khối B (khối không chuyên tin): Dành cho sinh viên hệ Trung cấp
tin học, sinh viên năm thứ nhất của hệ CĐ và ĐH của khoa CNTT
và tất  cả  các  sinh viên thuộc  các  Khoa,  Viện,  Trung tâm trong
trường.  

Điều 3: Hình th ức và nội dung thi  

Sinh viên thực hiện bài thi trên giấy và trên máy tính trong thời gian 120 phút
để tính toán, lập trình giải một số bài toán thuộc phạm vi chương trình Tin
học đại cương  hiện hành:

Phần 1- Trắc nghiệm kiến thức cơ bản Tin học (30 phút): Phần thi này yêu
cầu những kiến thức cơ bản và ứng dụng của công nghệ thông tin.

Phần 2- Trắc nghiệm Tiếng Anh chuyên ngành Tin học (30 phút):  Phần thi
này, ngoài kiến thức về Tiếng Anh, SV còn phải vận dụng kiến thức Tin học
để làm bài.  Đây cũng là một  phần thi của Olympic Tin học Sinh viên Việt
Nam.

Phần 3  - Khối A (60 phút): Sử dụng C/C++ giải một số bài toán.

             - Khối B (60 phút): Sử dụng Excel và C/ C++/ Pascal giải bài
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toán.

Đây là mục tiêu chính của kỳ thi, giúp Khoa CNTT lựa chọn đội tuyển
tham dự Olympic Tin học SV Việt Nam.

Phần thi 1 và 2, thí sinh làm bài thi trắc nghiệm tại Hội trường sau lễ khai
mạc, sau đó về các phòng máy dự thi phần 3.

Điều 4:  Đăng ký d ự thi

§ Thời gian đăng ký: Từ ngày 01/04/2011 đến hết ngày 10/05/2011.

§ Địa điểm đăng ký: Văn phòng Khoa CNTT (Tầng 2–Giảng đường
G6) hoặc gửi về địa chỉ email: kinhvan@gmail.com (thầy Trần Minh
Văn) đăng ký MSSV, Họ tên, lớp, khoa, khối dự thi A hay B.

§ Sinh viên dự thi phải mang theo thẻ sinh viên và có mặt trước giờ thi
15 phút để làm thủ tục trước khi vào phòng thi.

Điều 5: Thời gian và địa điểm thi

§ Ngày giờ thi:    7g30 Chủ Nhật ngày 20/05/2012

§ Địa điểm:         Hội Trường A.

Điều 6: Quy ền lợi và trách nhi ệm của thí sinh d ự thi

Các thí sinh dự thi đạt kết quả cao được tặng Giấy khen và phần thưởng
của Nhà trường và được cộng điểm rèn luyện theo quy chế, bao gồm :

-    10 giải thưởng cho các SV đạt điểm cao nhất môn thi Trắc nghiệm
kiến thức tin học và môn thi Tiếng Anh.

-   Giải Tin học cho mỗi khối thi A, B:

o              01 giải Nhất.

o              02 giải Nhì.  

o              03 giải Ba   

o              04 giải KK.   

Ngoài phần thưởng của Nhà trường, các sinh viên đạt  giải  trên sẽ được
nhận phần thưởng của Công ty IBM Việt Nam.

BTC cũng sẽ lựa chọn các sinh viên đạt kết quả cao cho các đội tuyển Tin
học của Trường để tiếp tục bồi  dưỡng và tham dự Olympic Tin học Sinh
viên Việt Nam được tổ chức vào cuối năm 2012.

Các thí sinh phải chấp hành nghiêm các quy chế và quy định của cuộc thi.

Điều 7: Tổ chức, ch ỉ đạo kỳ thi

Ban tổ chức kỳ thi được thành lập theo quy định của Nhà trường do Trưởng
Khoa CNTT làm trưởng ban, trực tiếp triển khai thực hiện mọi kế hoạch và
nội dung hoạt động của cuộc thi. Thành phần Ban tổ chức gồm có đại diện:

·          Khoa Công nghệ Thông tin,

·          Phòng CTSV, Đoàn Trường, Hội SV

Ban giám khảo gồm các thầy cô của Khoa Công nghệ Thông tin trường Đại
học Nha Trang. Ban tổ chức chịu trách nhiệm trước Nhà trường về chuyên
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môn của cuộc thi như tổ chức ra đề thi, chấm thi, tổng hợp kết quả.

Các tin khác

  Thông báo ngh ỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và điều ch ỉnh gi ờ học sáng 03/4

  Thông báo c ắt điện ngày 29/3 (Th ứ Năm)

  Triển khai k ế hoạch xét t ặng danh hi ệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú
năm 2012

  Thông báo: V ề việc tổ chức đối tho ại giữa lãnh đạo nhà tr ường với học
sinh, sinh viên n ăm học 2011-2012

  Thông báo v ề việc tính ph ụ cấp thâm niên đối với Nhà giáo
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