
ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG 

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH SĐH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

LỊCH THI VÀ HIỆU LỆNH  

THI TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ KHÓA 40 

Ngày 30 tháng 11 và 01 tháng 12 năm 2019 
Kèm theo Danh mục môn thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ khóa 40 

 

I- LỊCH THI 

Buổi thi 
Giờ 

thi 
Nội dung 

Sáng 

30/11/2019  

Thứ Bảy 

7h00 Cán bộ coi thi và phục vụ tập trung tại phòng Hội đồng 

7h30 

Thí sinh có mặt tại phòng thi để làm thủ tục dự thi: Nhận 

Giấy báo dự thi, nghe phổ biến quy chế thi, điều chỉnh sai sót 

trong hồ sơ đăng ký dự thi, …, chuẩn bị thi Môn 1 

8h30 Cán bộ coi thi thứ nhất nhận đề thi tại phòng Hội đồng 

8h50 Phát đề thi cho thí sinh 

9h00 Tính giờ làm bài thi MÔN 1 (Ngoại ngữ) 

10h15 Còn 15 phút làm bài thi 

10h30 Hết giờ làm bài thi 

Chiều 

30/11/2019  

Thứ Bảy 

13h30 CBCT tập trung tại phòng HĐ, Thí sinh có mặt tại phòng thi 

13h45 Gọi thí sinh vào phòng thi 

14h00 Cán bộ coi thi thứ nhất nhận đề thi tại phòng Hội đồng 

14h10 Phát đề thi cho thí sinh 

14h15 Tính giờ làm bài thi MÔN 2 (Chủ chốt) 

16h30 Còn 15 phút làm bài thi 

16h45 Hết giờ làm bài thi 

Sáng 

01/12/2019  

Chủ nhật 

7h00 CBCT tập trung tại Phòng HĐ, Thí sinh có mặt tại phòng thi 

7h15 Gọi thí sinh vào phòng thi 

7h30 Cán bộ coi thi thứ nhất nhận đề thi tại phòng Hội đồng 

7h45 Phát đề thi cho thí sinh 

7h50 Tính giờ làm bài thi MÔN 3 (Cơ sở ngành) 

10h05 Còn 15 phút làm bài thi 

10h20 Hết giờ làm bài thi 

Chiều 

01/12/2019  

Chủ nhật 

13h30 
THI KỸ NĂNG NÓI ngành Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Pháp 

và Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn tiếng Anh 

Lưu ý: Các môn thi vấn đáp buổi sáng bắt đầu từ 7h15 và buổi chiều từ 13h45 

II- HIỆU LỆNH 

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

- Bóc và phát đề thi        :  6 tiếng  

- Tính giờ làm bài         :  3 tiếng 

- Còn 15 phút                         :  1 tiếng 

- Hết giờ làm bài         :  1 hồi dài 

 


