
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

 

LỊCH THI VÀ HIỆU LỆNH THI  

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG  

HÌNH THỨC VỪA LÀM VỪA HỌC, KỲ THI NGÀY 22, 23/10/2016 

 

Địa điểm: Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng  
 

I- LỊCH THI: 

- Sáng ngày 22/10/2016 

  + 7h00: Cán bộ coi thi và phục vụ thi có mặt tại phòng Hội đồng. 

+ 8h00: Thí sinh có mặt tại phòng thi để làm thủ tục dự thi, nhận Giấy báo dự thi, 

              xử lý những sai sót trong đăng ký dự thi. 

- Chiều ngày 22/10/2016 và ngày 23/10/2016 
 

Ngày Buổi 

Ngành 

Giáo dục Tiểu học  

(TC – ĐH) 

Giáo dục Mầm non  

(TC – ĐH) 

22/10/2016  Chiều  Tìm hiểu tự nhiên xã hội ở tiểu học Giáo dục học mầm non 

23/10/2016 
Sáng  

Cơ sở Việt ngữ của việc dạy tiếng Việt 

ở tiểu học 

Tiếng Việt và phương 

pháp phát triển ngôn ngữ 

Chiều  Phương pháp dạy học Toán ở tiểu học Phương pháp chăm sóc trẻ 
 

II- THỜI GIAN BIỂU TỪNG BUỔI THI 
 

Buổi sáng Buổi chiều Nhiệm vụ 

6h00 13h00 Cán bộ coi thi và phục vụ thi có mặt tại phòng HĐ. 

6h15 13h15 Thí sinh có mặt tại phòng thi. 

6h30  13h30  
CBCT đánh số báo danh vào chỗ ngồi của thí sinh; gọi 

thí sinh vào phòng thi; đối chiếu, kiểm tra ảnh, thẻ dự thi. 

6h50  13h50  Cán bộ coi thi thứ nhất đi nhận đề thi tại phòng HĐ. 

7h05  14h05  Bóc túi đựng đề thi và phát đề thi cho thí sinh. 

7h15 - 10h15 14h15 - 17h15 Thí sinh làm bài thi. 

10h00 17h00 CBCT nhắc thí sinh còn 15 phút làm bài. 

10h15 17h15 Cán bộ coi thi thu bài thi. 

 

Thời gian làm bài các môn tự luận là 180 phút. 

 

III- HIỆU LỆNH 

- Gọi thí sinh theo danh sách vào phòng thi : 1 hồi 3 tiếng trống (hoặc kẻng) 

 - Bóc và phát đề thi     : 6 tiếng  

 - Bắt đầu làm bài      : 3 tiếng 

 - Còn 15 phút hết giờ làm bài   : 1 tiếng 

 - Hết giờ làm bài        : 1 hồi dài 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

LỊCH THI VÀ HIỆU LỆNH THI  

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG  

HÌNH THỨC VỪA LÀM VỪA HỌC, KỲ THI NGÀY 22, 23/10/2016 

 

Địa điểm: Trường Đại học Phạm Văn Đồng  
 

I- LỊCH THI 

- Sáng ngày 22/10/2016 

  + 7h00: Cán bộ coi thi và phục vụ thi có mặt tại phòng Hội đồng. 

+ 8h00: Thí sinh có mặt tại phòng thi để làm thủ tục dự thi, nhận Giấy báo dự thi, 

              xử lý những sai sót trong đăng ký dự thi. 

- Chiều ngày 22/10/2016 và ngày 23/10/2016 
 

Ngày Buổi Ngành Giáo dục Tiểu học (TC-ĐH) 

22/10/2016  Chiều  Tìm hiểu tự nhiên xã hội ở tiểu học 

23/10/2016 
Sáng  Cơ sở Việt ngữ của việc dạy tiếng Việt ở tiểu học 

Chiều  Phương pháp dạy học Toán ở tiểu học 

 

II- THỜI GIAN BIỂU TỪNG BUỔI THI 

   

Buổi sáng Buổi chiều Nhiệm vụ 

6h00 13h00 Cán bộ coi thi và phục vụ thi có mặt tại phòng HĐ. 

6h15 13h15 Thí sinh có mặt tại phòng thi. 

6h30  13h30  
CBCT đánh số báo danh vào chỗ ngồi của thí sinh; gọi 

thí sinh vào phòng thi; đối chiếu, kiểm tra ảnh, thẻ dự thi. 

6h50  13h50  Cán bộ coi thi thứ nhất đi nhận đề thi tại phòng HĐ. 

7h05  14h05  Bóc túi đựng đề thi và phát đề thi cho thí sinh. 

7h15 - 10h15 14h15 - 17h15 Thí sinh làm bài thi. 

10h00 17h00 CBCT nhắc thí sinh còn 15 phút làm bài. 

10h15 17h15 Cán bộ coi thi thu bài thi. 

 

Thời gian làm bài các môn tự luận là 180 phút. 

 

III- HIỆU LỆNH 

- Gọi thí sinh theo danh sách vào phòng thi : 1 hồi 3 tiếng trống (hoặc kẻng) 

 - Bóc và phát đề thi     : 6 tiếng  

 - Bắt đầu làm bài      : 3 tiếng 

 - Còn 15 phút hết giờ làm bài   : 1 tiếng 

 - Hết giờ làm bài        : 1 hồi dài 

 

 

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

LỊCH THI VÀ HIỆU LỆNH THI  

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, HÌNH THỨC VỪA LÀM VỪA HỌC 

KỲ THI NGÀY 22, 23/10/2016 
 

 

Địa điểm: Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh Bình Định  
 

I- LỊCH THI 

- Sáng ngày 22/10/2016 

  + 7h00: Cán bộ coi thi và phục vụ thi có mặt tại phòng Hội đồng. 

+ 8h00: Thí sinh có mặt tại phòng thi để làm thủ tục dự thi, nhận Giấy báo dự thi, 

              xử lý những sai sót trong đăng ký dự thi. 

- Chiều ngày 22/10/2016 và ngày 23/10/2016 
 

Ngày Buổi Ngành Luật 

22/10/2016  Chiều  Toán 

23/10/2016 
Sáng  Lý 

Chiều  Hóa 

 

II- THỜI GIAN BIỂU TỪNG BUỔI THI 

   

Buổi sáng Buổi chiều Nhiệm vụ 

6h00 13h00 Cán bộ coi thi và phục vụ thi có mặt tại phòng HĐ. 

6h15 13h15 Thí sinh có mặt tại phòng thi. 

6h30  13h30  
CBCT đánh số báo danh vào chỗ ngồi của thí sinh; gọi 

thí sinh vào phòng thi; đối chiếu, kiểm tra ảnh, thẻ dự thi. 

6h50  13h50  Cán bộ coi thi thứ nhất đi nhận đề thi tại phòng HĐ. 

7h05  14h05  Bóc túi đựng đề thi và phát đề thi cho thí sinh. 

7h15 - 10h15 14h15 - 17h15 Thí sinh làm bài thi. 

10h00 17h00 CBCT nhắc thí sinh còn 15 phút làm bài. 

10h15 17h15 Cán bộ coi thi thu bài thi. 

 

IV- HIỆU LỆNH 

- Gọi thí sinh theo danh sách vào phòng thi : 1 hồi 3 tiếng trống (hoặc kẻng) 

 - Bóc và phát đề thi     : 6 tiếng  

 - Bắt đầu làm bài      : 3 tiếng 

 - Còn 15 phút hết giờ làm bài   : 1 tiếng 

 - Hết giờ làm bài        : 1 hồi dài 

 

 

 

 

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

LỊCH THI VÀ HIỆU LỆNH THI  

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC 

HÌNH THỨC VỪA LÀM VỪA HỌC, KỲ THI NGÀY 22, 23/10/2016 

 

Địa điểm: Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum  
 

I- LỊCH THI 

- Sáng ngày 22/10/2016 

  + 7h00: Cán bộ coi thi và phục vụ thi có mặt tại phòng Hội đồng, 

+ 8h00: Thí sinh có mặt tại phòng thi để làm thủ tục dự thi, nhận Giấy báo dự thi, 

              xử lý những sai sót trong đăng ký dự thi. 

- Chiều ngày 22/10/2016 và ngày 23/10/2016 

 

Ngày Buổi 
Ngành 

Kế toán, 

QTKD, Luật  

Kế toán  

(CĐ – ĐH) 

Giáo dục Mầm non  

(TC – ĐH) 

22/10/2016  Chiều  Toán Kinh tế vi mô Giáo dục học mầm non 

23/10/2016 
Sáng Lý Nguyên lý kế toán 

Tiếng Việt và phương 

pháp phát triển ngôn ngữ 

Chiều  Hóa Kế toán tài chính Phương pháp chăm sóc trẻ 

 

II- THỜI GIAN BIỂU TỪNG BUỔI THI 

   

Buổi sáng Buổi chiều Nhiệm vụ 

6h00 13h00 Cán bộ coi thi và phục vụ thi có mặt tại phòng HĐ. 

6h15 13h15 Thí sinh có mặt tại phòng thi. 

6h30  13h30  
CBCT đánh số báo danh vào chỗ ngồi của thí sinh; gọi 

thí sinh vào phòng thi; đối chiếu, kiểm tra ảnh, thẻ dự thi. 

6h50  13h50  Cán bộ coi thi thứ nhất đi nhận đề thi tại phòng HĐ. 

7h05  14h05  Bóc túi đựng đề thi và phát đề thi cho thí sinh. 

7h15 - 10h15 14h15 - 17h15 Thí sinh làm bài thi. 

10h00 17h00 CBCT nhắc thí sinh còn 15 phút làm bài. 

10h15 17h15 Cán bộ coi thi thu bài thi. 

 

Thời gian làm bài các môn tự luận là 180 phút. 

 

III- HIỆU LỆNH 

- Gọi thí sinh theo danh sách vào phòng thi : 1 hồi 3 tiếng trống (hoặc kẻng) 

 - Bóc và phát đề thi     : 6 tiếng  

 - Bắt đầu làm bài      : 3 tiếng 

 - Còn 15 phút hết giờ làm bài   : 1 tiếng 

 - Hết giờ làm bài        : 1 hồi dài 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

LỊCH THI VÀ HIỆU LỆNH THI  

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG  

HÌNH THỨC VỪA LÀM VỪA HỌC, KỲ THI NGÀY 22, 23/10/2016 

 

Địa điểm: Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Quảng Nam  
 

I- LỊCH THI 

- Sáng ngày 22/10/2016 

  + 7h00: Cán bộ coi thi và phục vụ thi có mặt tại phòng Hội đồng. 

+ 8h00: Thí sinh có mặt tại phòng thi để làm thủ tục dự thi, nhận Giấy báo dự thi, 

              xử lý những sai sót trong đăng ký dự thi. 

- Chiều ngày 22/10/2016 và ngày 23/10/2016 
 

Ngày Buổi Ngành Kế toán (TC-ĐH) 

22/10/2016  Chiều  Kinh tế vi mô 

23/10/2016 
Sáng  Nguyên lý kế toán 

Chiều  Kế toán tài chính 

 

II- THỜI GIAN BIỂU TỪNG BUỔI THI 

   

Buổi sáng Buổi chiều Nhiệm vụ 

6h00 13h00 Cán bộ coi thi và phục vụ thi có mặt tại phòng HĐ. 

6h15 13h15 Thí sinh có mặt tại phòng thi. 

6h30  13h30  
CBCT đánh số báo danh vào chỗ ngồi của thí sinh; gọi 

thí sinh vào phòng thi; đối chiếu, kiểm tra ảnh, thẻ dự thi. 

6h50  13h50  Cán bộ coi thi thứ nhất đi nhận đề thi tại phòng HĐ. 

7h05  14h05  Bóc túi đựng đề thi và phát đề thi cho thí sinh. 

7h15 - 10h15 14h15 - 17h15 Thí sinh làm bài thi. 

10h00 17h00 CBCT nhắc thí sinh còn 15 phút làm bài. 

10h15 17h15 Cán bộ coi thi thu bài thi. 

 

Thời gian làm bài các môn tự luận là 180 phút. 

 

III- HIỆU LỆNH 

- Gọi thí sinh theo danh sách vào phòng thi : 1 hồi 3 tiếng trống (hoặc kẻng) 

 - Bóc và phát đề thi     : 6 tiếng  

 - Bắt đầu làm bài      : 3 tiếng 

 - Còn 15 phút hết giờ làm bài   : 1 tiếng 

 - Hết giờ làm bài        : 1 hồi dài 

 

 

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

LỊCH THI VÀ HIỆU LỆNH THI  

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG  

HÌNH THỨC VỪA LÀM VỪA HỌC, KỲ THI NGÀY 22, 23/10/2016 

 

Địa điểm: Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Quảng Nam  
 

I- LỊCH THI 

- Sáng ngày 22/10/2016 

  + 7h00: Cán bộ coi thi và phục vụ thi có mặt tại phòng Hội đồng. 

+ 8h00: Thí sinh có mặt tại phòng thi để làm thủ tục dự thi, nhận Giấy báo dự thi, 

              xử lý những sai sót trong đăng ký dự thi. 

- Chiều ngày 22/10/2016 và ngày 23/10/2016 
 

Ngày Buổi Ngành Giáo dục Mầm non (TC - ĐH) 

22/10/2016  Chiều  Giáo dục học mầm non 

23/10/2016 
Sáng  Tiếng Việt và phương pháp phát triển ngôn ngữ 

Chiều  Phương pháp chăm sóc trẻ 

 

II- THỜI GIAN BIỂU TỪNG BUỔI THI 

   

Buổi sáng Buổi chiều Nhiệm vụ 

6h00 13h00 Cán bộ coi thi và phục vụ thi có mặt tại phòng HĐ. 

6h15 13h15 Thí sinh có mặt tại phòng thi. 

6h30  13h30  
CBCT đánh số báo danh vào chỗ ngồi của thí sinh; gọi 

thí sinh vào phòng thi; đối chiếu, kiểm tra ảnh, thẻ dự thi. 

6h50  13h50  Cán bộ coi thi thứ nhất đi nhận đề thi tại phòng HĐ. 

7h05  14h05  Bóc túi đựng đề thi và phát đề thi cho thí sinh. 

7h15 - 10h15 14h15 - 17h15 Thí sinh làm bài thi. 

10h00 17h00 CBCT nhắc thí sinh còn 15 phút làm bài. 

10h15 17h15 Cán bộ coi thi thu bài thi. 

 

Thời gian làm bài các môn tự luận là 180 phút. 

 

III- HIỆU LỆNH 

- Gọi thí sinh theo danh sách vào phòng thi : 1 hồi 3 tiếng trống (hoặc kẻng) 

 - Bóc và phát đề thi     : 6 tiếng  

 - Bắt đầu làm bài      : 3 tiếng 

 - Còn 15 phút hết giờ làm bài   : 1 tiếng 

 - Hết giờ làm bài        : 1 hồi dài 

 

 

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

LỊCH THI VÀ HIỆU LỆNH THI  

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, HÌNH THỨC VỪA LÀM VỪA HỌC  

KỲ THI NGÀY 22, 23/10/2016 

 

Địa điểm: Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh Đăk Lăk  
 

I- LỊCH THI 

- Sáng ngày 22/10/2016 

  + 7h00: Cán bộ coi thi và phục vụ thi có mặt tại phòng Hội đồng. 

+ 8h00: Thí sinh có mặt tại phòng thi để làm thủ tục dự thi, nhận Giấy báo dự thi, 

              xử lý những sai sót trong đăng ký dự thi. 

- Chiều ngày 22/10/2016 và ngày 23/10/2016 
 

Ngày Buổi Ngành Luật 

22/10/2016  Chiều  Toán 

23/10/2016 
Sáng  Lý 

Chiều  Hóa 

 

II- THỜI GIAN BIỂU TỪNG BUỔI THI 

   

Buổi sáng Buổi chiều Nhiệm vụ 

6h00 13h00 Cán bộ coi thi và phục vụ thi có mặt tại phòng HĐ. 

6h15 13h15 Thí sinh có mặt tại phòng thi. 

6h30  13h30  
CBCT đánh số báo danh vào chỗ ngồi của thí sinh; gọi 

thí sinh vào phòng thi; đối chiếu, kiểm tra ảnh, thẻ dự thi. 

6h50  13h50  Cán bộ coi thi thứ nhất đi nhận đề thi tại phòng HĐ. 

7h05  14h05  Bóc túi đựng đề thi và phát đề thi cho thí sinh. 

7h15 - 10h15 14h15 - 17h15 Thí sinh làm bài thi. 

10h00 17h00 CBCT nhắc thí sinh còn 15 phút làm bài. 

10h15 17h15 Cán bộ coi thi thu bài thi. 

 

Thời gian làm bài các môn tự luận là 180 phút. 

 

III- HIỆU LỆNH 

- Gọi thí sinh theo danh sách vào phòng thi : 1 hồi 3 tiếng trống (hoặc kẻng) 

 - Bóc và phát đề thi     : 6 tiếng  

 - Bắt đầu làm bài      : 3 tiếng 

 - Còn 15 phút hết giờ làm bài   : 1 tiếng 

 - Hết giờ làm bài        : 1 hồi dài 

 

 

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

LỊCH THI VÀ HIỆU LỆNH THI  

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, HÌNH THỨC VỪA LÀM VỪA HỌC  

KỲ THI NGÀY 22, 23/10/2016 

 

Địa điểm: Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật tỉnh Đăk Lăk  
 

I- LỊCH THI 

- Sáng ngày 22/10/2016 

  + 7h00: Cán bộ coi thi và phục vụ thi có mặt tại phòng Hội đồng. 

+ 8h00: Thí sinh có mặt tại phòng thi để làm thủ tục dự thi, nhận Giấy báo dự thi, 

              xử lý những sai sót trong đăng ký dự thi. 

- Chiều ngày 22/10/2016 và ngày 23/10/2016 
 

Ngày Buổi Ngành Luật 

22/10/2016  Chiều  Toán 

23/10/2016 
Sáng  Lý 

Chiều  Hóa 

 

II- THỜI GIAN BIỂU TỪNG BUỔI THI 

   

Buổi sáng Buổi chiều Nhiệm vụ 

6h00 13h00 Cán bộ coi thi và phục vụ thi có mặt tại phòng HĐ. 

6h15 13h15 Thí sinh có mặt tại phòng thi. 

6h30  13h30  
CBCT đánh số báo danh vào chỗ ngồi của thí sinh; gọi 

thí sinh vào phòng thi; đối chiếu, kiểm tra ảnh, thẻ dự thi. 

6h50  13h50  Cán bộ coi thi thứ nhất đi nhận đề thi tại phòng HĐ. 

7h05  14h05  Bóc túi đựng đề thi và phát đề thi cho thí sinh. 

7h15 - 10h15 14h15 - 17h15 Thí sinh làm bài thi. 

10h00 17h00 CBCT nhắc thí sinh còn 15 phút làm bài. 

10h15 17h15 Cán bộ coi thi thu bài thi. 

 

Thời gian làm bài các môn tự luận là 180 phút. 

 

III- HIỆU LỆNH 

- Gọi thí sinh theo danh sách vào phòng thi : 1 hồi 3 tiếng trống (hoặc kẻng) 

 - Bóc và phát đề thi     : 6 tiếng  

 - Bắt đầu làm bài      : 3 tiếng 

 - Còn 15 phút hết giờ làm bài   : 1 tiếng 

 - Hết giờ làm bài        : 1 hồi dài 

 

 

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

LỊCH THI VÀ HIỆU LỆNH THI  

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC 

HÌNH THỨC VỪA LÀM VỪA HỌC, KỲ THI NGÀY 22, 23/10/2016 

 

Địa điểm: Trường Trung cấp Lâm nghiệp Tây nguyên  
 

I- LỊCH THI 

- Sáng ngày 22/10/2016 

  + 7h00: Cán bộ coi thi và phục vụ thi có mặt tại phòng Hội đồng. 

+ 8h00: Thí sinh có mặt tại phòng thi để làm thủ tục dự thi, nhận Giấy báo dự thi, 

              xử lý những sai sót trong đăng ký dự thi. 

- Chiều ngày 22/10/2016 và ngày 23/10/2016 
 

Ngày Buổi 
Ngành 

Quản trị kinh doanh Kế toán (TC-ĐH) Kế toán (CĐ-ĐH) 

22/10/2016  Chiều  Toán Kinh tế vi mô Kinh tế vi mô 

23/10/2016 
Sáng  Lý Nguyên lý kế toán Nguyên lý kế toán 

Chiều  Hóa Kế toán tài chính Kế toán tài chính 

 

II- THỜI GIAN BIỂU TỪNG BUỔI THI 

   

Buổi sáng Buổi chiều Nhiệm vụ 

6h00 13h00 Cán bộ coi thi và phục vụ thi có mặt tại phòng HĐ. 

6h15 13h15 Thí sinh có mặt tại phòng thi. 

6h30  13h30  
CBCT đánh số báo danh vào chỗ ngồi của thí sinh; gọi 

thí sinh vào phòng thi; đối chiếu, kiểm tra ảnh, thẻ dự thi. 

6h50  13h50  Cán bộ coi thi thứ nhất đi nhận đề thi tại phòng HĐ. 

7h05  14h05  Bóc túi đựng đề thi và phát đề thi cho thí sinh. 

7h15 - 10h15 14h15 - 17h15 Thí sinh làm bài thi. 

10h00 17h00 CBCT nhắc thí sinh còn 15 phút làm bài. 

10h15 17h15 Cán bộ coi thi thu bài thi. 

 

Thời gian làm bài các môn tự luận là 180 phút. 

 

III- HIỆU LỆNH 

- Gọi thí sinh theo danh sách vào phòng thi : 1 hồi 3 tiếng trống (hoặc kẻng) 

 - Bóc và phát đề thi     : 6 tiếng  

 - Bắt đầu làm bài      : 3 tiếng 

 - Còn 15 phút hết giờ làm bài   : 1 tiếng 

 - Hết giờ làm bài        : 1 hồi dài 

 

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

LỊCH THI VÀ HIỆU LỆNH THI  TUYỂN SINH ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG  

HÌNH THỨC VỪA LÀM VỪA HỌC, KỲ THI NGÀY 22, 23/10/2016 

Địa điểm: Trường Đại học Quảng Nam  
 

I- LỊCH THI 

- Sáng ngày 22/10/2016 

  + 7h00: Cán bộ coi thi và phục vụ thi có mặt tại phòng Hội đồng. 

+ 8h00: Thí sinh có mặt tại phòng thi để làm thủ tục dự thi, nhận Giấy báo dự thi, 

              xử lý những sai sót trong đăng ký dự thi. 

- Chiều ngày 22/10/2016 và ngày 23/10/2016 

Ngày Buổi 
Ngành 

Sư phạm tiếng Anh Sư phạm Hóa học Sư phạm Ngữ văn 

22/10/2016  Chiều  Văn D (tự luận) Toán Tiếng Việt thực hành 

23/10/2016 

Sáng  Đọc hiểu (trắc nghiệm) Hóa cơ sở Lý luận văn học 

Chiều Giáo học pháp (tự luận) 
Phương pháp dạy 

học Hóa 

Đại cương văn học 

Việt Nam 

II- THỜI GIAN BIỂU MÔN TỰ LUẬN: Thời gian làm bài: 180 phút. 

Buổi sáng Buổi chiều Nhiệm vụ 

6h00 13h00 Cán bộ coi thi và phục vụ thi có mặt tại phòng HĐ. 

6h15 13h15 Thí sinh có mặt tại phòng thi. 

6h30  13h30  
CBCT đánh số báo danh vào chỗ ngồi của thí sinh; gọi thí sinh 

vào phòng thi; đối chiếu, kiểm tra ảnh, thẻ dự thi. 

6h50  13h50  Cán bộ coi thi thứ nhất đi nhận đề thi tại phòng HĐ. 

7h05  14h05  Bóc túi đựng đề thi và phát đề thi cho thí sinh. 

7h15 - 10h15 14h15 - 17h15 Thí sinh làm bài thi. 

10h00 17h00 CBCT nhắc thí sinh còn 15 phút làm bài. 

10h15 17h15 Cán bộ coi thi thu bài thi. 

III- THỜI GIAN BIỂU MÔN TRẮC NGHIỆM: Thời gian làm bài: 90 phút. 

Buổi sáng Buổi chiều Nhiệm vụ 

6h00 13h00 Cán bộ coi thi và phục vụ thi có mặt tại phòng HĐ. 

6h15 13h15 Thí sinh có mặt tại phòng thi. 

6h30  13h30  

CBCT nhận túi phiếu trả lời trắc nghiệm và tài liệu phòng thi; 

đánh số báo danh vào chỗ ngồi của thí sinh; gọi thí sinh vào 

phòng thi; đối chiếu, kiểm tra ảnh, thẻ dự thi. 

6h50  13h50  Cán bộ coi thi thứ nhất đi nhận đề thi tại phòng Hội đồng. 

7h05  14h05  Bóc túi đựng đề thi và phát đề thi cho thí sinh. 

7h15 - 8h45 14h15 - 15h45 Thí sinh làm bài thi (90 phút). 

8h30 15h30 CBCT nhắc thí sinh còn 15 phút làm bài. 

8h45 15h45 Cán bộ coi thi thu bài thi. 

IV- HIỆU LỆNH 

- Gọi thí sinh theo danh sách vào phòng thi : 1 hồi 3 tiếng trống (hoặc kẻng) 

 - Bóc và phát đề thi     : 6 tiếng  

 - Bắt đầu làm bài      : 3 tiếng 

 - Còn 15 phút hết giờ làm bài   : 1 tiếng 

 - Hết giờ làm bài        : 1 hồi dài 


