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LỊCH THI VÀ HIỆU LỆNH THI  
Kiểm tra tiếng Anh đầu vào  

Địa điểm thi: Khu B3 - Trường Đại học Sư phạm - ĐHĐN 

Kỳ thi ngày 30/9/2018 

 

 

 
(Áp dụng từ phòng thi số 01 đến phòng thi số 27) 

 

CA 

THI 

GIỜ 

THI 

CÔNG VIỆC HIỆU LỆNH 

CA 1 

 

12h30 - Thí sinh có mặt tại phòng thi 

- Cán bộ coi thi có mặt tại phòng Hội đồng 

 

12h50 Cán bộ coi thi 1 nhận đề thi tại phòng Hội đồng  

13h00 Gọi thí sinh vào phòng thi, phổ biến quy chế thi 1 hồi trống 

13h10 Bóc và phát đề thi  1 tiếng trống 

13h15 Bắt đầu tính giờ làm bài  3 tiếng trống 

14h30 Còn 15 phút hết giờ làm bài  3 tiếng trống 

14h45 Hết giờ làm bài  6 tiếng trống 

 

 

 

(Áp dụng từ phòng thi số 28 đến phòng thi số 54) 

 

CA 2 

15h30 - Thí sinh có mặt tại phòng thi 

- Cán bộ coi thi có mặt tại phòng Hội đồng 

 

15h45 Cán bộ coi thi 1 nhận đề thi tại phòng Hội đồng  

15h55  Gọi thí sinh vào phòng thi, phổ biến quy chế thi 1 hồi trống 

16h05 Bóc và phát đề thi  1 tiếng trống 

16h10 Bắt đầu tính giờ làm bài 3 tiếng trống 

17h25 Còn 15 phút hết giờ làm bài  3 tiếng trống 

17h40 Hết giờ làm bài  6 tiếng trống 

 
 CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG 

 
Lưu ý:  

 - Thí sinh xuất trình thẻ sinh viên, CMND hoặc giấy tờ tuỳ thân có ảnh khi vào phòng thi. 

 - Thí sinh mang theo bút chì (2B, 6B,...), tẩy để làm bài thi trắc nghiệm. 

 - Mọi thắc mắc liên quan đến danh sách thi, sinh viên liên hệ với Phòng Đào tạo - Trường Đại học Sư 

phạm để giải quyết trước 17h00 ngày 27/09/2018. 

 


