TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HĐ THI TN SĐH NĂM 2018

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUY TRÌNH THI TỐT NGHIỆP LÝ THUYẾT SAU ĐẠI HỌC NĂM 2018
Ban giám hiệu, Hội đồng thi tốt nghiệp thông báo lịch thi, giờ làm việc và hiệu lệnh áp dụng
cho kỳ thi tốt nghiệp Sau đại học năm 2018 như sau:
1. Lịch thi tốt nghiệp
Ngày/tháng
Thứ Bảy
Ngày 18/8/2018

Buổi sáng

Môn thi

Đối tượng

Địa điểm

Môn lý thuyết
Chuyên ngành

CK cấp I, II và
BSNT

Khu GĐ HĐD và
T2 – B4

2. Giờ làm việc và hiệu lệnh
TT

Sáng 18/8
7h00

1

7h30
2

Nội dung công việc
Hiệu lệnh
Cán bộ coi thi có mặt tại phòng Hội đồng thi
(GĐ201-T2-HĐD), để nghe HĐTTN phổ biến 1 hồi chuông dài 10 giây
trước khi thi, bốc thăm phòng thi, nhận nhiệm
vụ.
- Học viên có mặt tại phòng thi.
- Cán bộ coi thi có mặt tại phòng thi: đánh số báo 1 hồi chuông ngắn 3 giây
danh, gọi học viên vào phòng thi, kiểm tra thẻ dự
thi, phổ biến quy chế, phát giấy thi, giấy nháp.

3

7h50

Cán bộ coi thi nhận đề thi tại phòng thi.

1 hồi chuông ngắn 3 giây

4

7h55

Cán bộ coi thi phát đề thi cho thí sinh.

1 hồi chuông ngắn 3 giây

5

8h00
9h45
(CKI,II)

Học viên bắt đầu làm bài

1 hồi chuông dài 10 giây

6
7

10h00
(CKI,II)

8

10h45
(BSNT)

9

11h00
(BSNT)

15 phút trước khi hết giờ làm bài
Hết giờ làm bài: Cán bộ coi thi thu bài, kiểm tra
bài thi và xếp theo thứ tự số báo danh và nộp bài
thi cho Ban thư ký tại phòng Hội đồng thi.
15 phút trước khi hết giờ làm bài
1 hồi chuông ngắn 3 giây
Hết giờ làm bài: Cán bộ coi thi thu bài, kiểm tra
bài thi và xếp theo thứ tự số báo danh và nộp bài 1 hồi chuông dài 10 giây
thi cho Ban thư ký tại phòng Hội đồng thi.

Đề nghị các cán bộ tham gia kỳ thi tốt nghiệp và học viên nghiêm túc thực hiện quy trình này./.
Hà Nội, ngày 14 tháng 8 năm 2018
KT. HIỆU TRƯỞNG
P. HIỆU TRƯỞNG - PHÓ CTHĐ THI TN
(Đã ký)

