
 

LỊCH THI VÀ HIỆU LỆNH THI 

Kỳ thi tuyển sinh Cao học đợt 2 năm 2012 

----------------------------------------------------------- 

I .LỊCH THI : 

-  Sáng Thứ bảy, ngày  13/10/2012: Thi sinh tập trung nghe phổ biến qui chế thi 

-  Chiều Thứ bảy, ngày 13/10/2012:Thi môn cơ sở ( Cơ sở lập trình, KTCT ) 

-  Sáng Chủ nhật, ngày 14/10/2012: Thi môn cơ bản ( Toán rời rạc, Toán kinh tế) 

-  Chiều Chủ nhật, ngày 14/10/2012:Thi môn Tiếng Anh 

II . ĐỊA ĐIỂM THI : Tầng 2,3,4,5 - 21 Nguyễn Văn Linh – Đà Nẵng 

        Thí sinh xem  danh sách bố trí phòng thi tại tiền sảnh 21 Nguyễn Văn Linh 

III . GIỜ THI & HIỆU LỆNH THI : 

Sáng thứ 7 ngày 13/10/2012 

- 9h: Thí sinh tập trung tại phòng thi nghe phổ biến qui chế thi và nhận thẻ dự thi. 

Chiều thứ 7 ngày 13/10/2012 

- 13h00: Cán bộ coi thi có mặt tại phòng Hội đồng nghe phổ biến quy chế coi thi. 

- 13h15: Phân công cán bộ coi thi 

- 13h35: Cán bộ coi thi đến phòng Hội đồng để nhận đề thi.  

- 13h50: Phát đề thi ( 3 hồi chuông) 

- 14h00: Tính giờ làm bài.  

- 17h00: Thu bài  ( 3 hồi chuông) 

Sáng CN, ngày 14/10/2012 

- 7h00: Cán bộ coi thi có mặt tại phòng Hội đồng để nhận nhiệm vụ coi thi 

- 7h15: Phân công cán bộ coi thi 

- 7h35: Cán bộ coi thi đến phòng Hội đồng để nhận đề thi 

- 7h50: Phát đề thi ( 3 hồi chuông) 

- 8h00: Tính giờ làm bài.  

- 11h00: Thu bài  ( 3 hồi chuông) 

Chiều CN, ngày 14/10/2012 

- 13h00: Cán bộ coi thi có mặt tại phòng Hội đồng nghe phổ biến quy chế coi thi. 

- 13h15: Phân công cán bộ coi thi 

- 13h35: Cán bộ coi thi đến phòng Hội đồng để nhận đề thi.  

- 13h50: Phát đề thi ( 3 hồi chuông) 

- 14h00: Tính giờ làm bài.  

- 16h30: Thu bài  ( 3 hồi chuông) 


