
                                                                                                                          

LỊCH LÀM VIỆC BAN COI THI 
Kỳ thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2018 

Địa điểm: Tầng 10 Nhà A1 – Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội 
 

Thời gian Nội dung Hiệu lệnh 

Ngày 10 tháng 11 năm 2018 

Buổi sáng Làm thủ tục và thi môn Ngoại ngữ 

7h30’ 
Tập trung Ban chỉ đạo, Thư ký, Giám sát, Cán bộ coi 

thi, Phục vụ điểm thi 

8h00’ 
Tập trung thí sinh nghe phổ biến Quy chế, nhận thẻ 

dự thi, lịch làm việc, sửa sai (nếu có) 

8h30’ Gọi thí sinh vào phòng thi Một hồi trống 

8h45’ CBCT số 1 nhận đề thi tại P. BCĐ  

8h55’ – 9h00’ Phát đề thi cho thí sinh 5 tiếng trống 

9h00’-10h30’ Thí sinh làm bài thi 3 tiếng trống 

10h30’ Thí sinh nộp bài thi Một hồi trống 

Cả 2 CBCT, bàn giao bài thi và túi CBCT số 1 cho Ban thư ký 

Buổi chiều Thi môn Cơ sở ngành (180’)  

12h30’ Tập trung Hội đồng coi thi  

13h00’ Gọi thí sinh vào phòng thi Một hồi trống 

13h15’ CBCT số 1 nhận đề thi tại P. BCĐ  

13h25’ – 13h30’ Phát đề thi cho thí sinh 5 tiếng trống 

13h30’-16h30’ Thí sinh làm bài thi 3 tiếng trống 

16h30’ Thí sinh nộp bài thi Một hồi trống 

Cả 2 CBCT, bàn giao bài thi và túi CBCT số 1 cho Ban thư ký 

Ngày 11 tháng 11 năm 2018 

Sáng Thi môn Chuyên ngành (180’)  

7h00’ Tập trung Hội đồng coi thi  

7h30’ Gọi thí sinh vào phòng thi Một hồi trống 

7h45’ CBCT số 1 nhận đề thi tại P. BCĐ  

7h55’ – 8h00’ Phát đề thi cho thí sinh 5 tiếng trống 

8h00’-11h00’ Thí sinh làm bài thi 3 tiếng trống 

11h00’ Thí sinh nộp bài thi Một hồi trống 

Cả 2 CBCT, bàn giao bài thi và túi CBCT số 1 cho Ban thư ký 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         


