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Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của CNTT nói chung và của ngành Công nghiệp Phần mềm nói riêng, là 

sự phát triển của nhu cầu nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực kiểm thử phần mềm (TESTER), vì vậy Khoa 

Công nghệ thông tin – Trường Đại học Giao thông vận tải phối hợp hệ thống đào tạo CNTT T3H – Cơ sở Hà Nội tổ 

chức khóa học basic testing miễn phí cho sinh viên trong khoa. 

Ngày khai giảng dự kiến: 18h ngày 21/12/2015 

I. LỊCH HỌC 

 Thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần từ 21/12/2015. Thời gian: 18h – 21h 

 Địa điểm: Tầng 5, Trường Đào tạo cán bộ quản lý thể thao và du lịch, Hồ Tùng Mậu, Mai Dịch, Cầu Giấy, HN. 

 Thời lượng: 15 buổi. 

II. ĐĂNG KÝ HỌC 

 Đăng ký học qua email: Các bạn gửi tới địa chỉ mail: khoacntt.utc@gmail.com với tiêu đề ghi rõ "Đăng 

ký khóa học tester miễn phí", phần nội dung bao gồm: MSV, họ tên, lớp, khóa, số điện thoại. 

 Ưu tiên sinh viên khóa 53. 

 Hạn đăng ký: Đến hết ngày 12/12/2015 (thứ 6) 

 Từ 15/12-> 20/12: các bạn theo dõi thông báo trên trang chủ của Khoa để cập nhật thông tin: 

http://fit.utc.edu.vn 

 Mọi thắc mắc liên hệ:  0166.304.1060 (Thầy Hưng ) 

I. NỘI DUNG KHÓA HỌC 

Buổi Bài học 

1.  Các vấn đề nền tảng của việc kiểm thử 

2.  Kiểm thử trong vòng đời của dự án, Các kỹ thuật kiểm thử 

3.  Các kĩ thuật kiểm thử (Tiếp) 

4.  Các kĩ thuật kiểm thử (Tiếp) 

5.  Quản lý kiểm thử 

6.  Các công cụ hỗ trợ kiểm thử 

7.  SQL cho Tester 

8.  SQL cho Tester 

9.  Giới thiệu và thực hành trên công cụ quản lý lỗi Mantis 

10.  Thực hành cách phân tích yêu cầu và đặt câu hỏi làm rõ yêu cầu, cách lập kế hoạch kiểm thử 

11.  Thực hành cách phân tích và thiết kế kiểm thử, cách viết test case, thực thi test case với tool Mantis 

12.  Test report, Giới thiệu kiểm thử tự động 

13.  Các kĩ năng cần có và định hướng tư duy của tester 

14.  Thực hành phỏng vấn cùng doanh nghiệp (cách viết CV, tạo ấn tượng với nhà tuyển dụng) 

15.  Thi lý thuyết và thực hành 


