
                    ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG 

HĐ THI ĐÁNH GIÁ NLSD TIẾNG ANH 
   

 

LỊCH THI 

Đánh giá năng lực sử dụng tiếng Anh dành cho học viên cao học 
   

1. Thời gian:  Ngày 26/5/2019 (Chủ Nhật) 

2. Lịch thi: 

2.1. Sáng 26/5/2019: Thi các kỹ năng: Đọc hiểu; Nghe hiểu; Viết 

Phần thi Thời gian Nội dung 

 6h45 
Cán bộ coi thi tập trung tại Phòng Hội đồng 

Thí sinh tập trung tại phòng thi 

Thi kỹ 

năng 

ĐỌC 

HIỂU 

7h00 
CBCT đánh số báo danh, gọi thí sinh vào phòng thi, phát thẻ dự 

thi và phổ biến quy chế thi. 

7h20 
CBCT thứ nhất nhận đề thi 

CBCT thứ hai làm thủ tục thi Đọc hiểu và HD cách làm bài 

7h30 Bóc và phát đề thi cho thí sinh 

7h35 Bắt đầu làm bài phần Đọc hiểu 

8h35 Kết thúc phần thi Đọc hiểu 

8h45 CBCT nộp bài và đề thi về phòng Hội đồng 

Thi kỹ 

năng  

NGHE  

HIỂU 

8h55 
CBCT thứ hai làm thủ tục thi Nghe hiểu và nhắc lại quy chế thi 

CBCT thứ nhất nhận đề thi 

9h05 Mở và phát đề thi, làm bài phần Nghe hiểu 

9h45 Kết thúc phần thi Nghe hiểu 

9h55 CBCT nộp bài và đề thi về phòng Hội đồng 

Thi kỹ 

năng 

VIẾT 

10h05 
CBCT thứ hai làm thủ tục thi Viết và nhắc lại quy chế thi 

CBCT thứ nhất nhận đề thi 

10h15 Bóc và phát đề thi phần thi Viết 

10h20 Bắt đầu làm bài phần Viết 

11h20 Kết thúc phần thi viết. CBCT nộp bài và đề thi về phòng HĐ 

2.2. Chiều 26/5/2019: Thi kỹ năng Nói 

Thi kỹ 

năng 

NÓI 

13h45 
Cán bộ coi thi tập trung tại Phòng Hội đồng, nhận đề thi 

Thí sinh tập trung tại phòng thi 

14h00 Bắt đầu  thi. Gọi từng thí sinh theo danh sách phòng thi. 

 

  HỘI ĐỒNG THI 
 


