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LỊCH THI VÀ HIỆU LỆNH THI 
 

Tuyển sinh sau đại học lần 3 đợt 2 năm 2020 cho thí sinh dự tuyển thạc sĩ chuyên 

ngành Quản trị kinh doanh dành cho học viên đã tốt nghiệp các chương trình liên kết 

đào tạo quốc tế CMU, DSU, GRIGGS, UBI, IMPAC tại ĐHQGHN 
 

1. Lịch thi: 

- Sáng thứ bảy, 31/10/2020:  

 Thi môn Ngoại ngữ (Tiếng Anh) 

- Ngày chủ nhật, 01/11/2020:  

 Thi môn Phỏng vấn 

 

Buổi Giờ Nội dung Hiệu lệnh 

Sáng 

31/10/2020 

6 giờ 45 Tập trung,  phổ biến quy chế Phòng 801 nhà E4 

7 giờ 00 Gọi thí sinh vào phòng thi 1 hồi + 3 tiếng 

7 giờ 10 Cán bộ coi thi 1 đi lấy đề 3 tiếng 

7 giờ 20 Bóc đề thi và phát đề thi cho thí sinh 5 tiếng 

7 giờ 30 Làm bài 1 hồi 

9 giờ 30 Thu bài 3 hồi 

Sáng 

01/11/2020 

7 giờ 40 Gọi thí sinh vào phòng phỏng vấn 3 tiếng 

7 giờ 50 Cán bộ coi thi 1 đi lấy đề 5 tiếng 

Từ 8h00 

đến 11h30 
Bóc đề thi và phỏng vấn  

11h30 Kết thúc 3 hồi 

Chiều 

01/11/2020 

13h giờ 30 Gọi thí sinh vào phòng phỏng vấn 

 

 

3 tiếng 

13h giờ 40 Cán bộ coi thi 1 đi lấy đề 5 tiếng 

Từ 14h00 

đến 17h00 
Bóc đề thi và phỏng vấn  

17h00 Kết thúc 3 hồi 
 

3. Lưu ý ảnh thẻ và thời gian tập trung: 

- Đề nghị các thí sinh đăng ký dự thi có mặt tại phòng thi chậm nhất 6h45 ngày 

31/10/2020. Địa điểm tổ chức thi: Phòng 801, nhà E4, Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN, 

số 144 Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội). 

- Khi đến dự thi thí sinh mang chứng minh thư nhân dân/căn cước công dân để làm 

thủ tục và mang bút chì để làm bài thi Tiếng Anh và 02 ảnh 4x6. 

- Anh chị lưu ý lịch phỏng vấn vào 02 buổi (Sáng và chiều) Anh chị tra phòng thi, 

SBD và buổi phỏng vấn theo số CMT trên trang web: http://tracuusaudaihoc.ueb.edu.vn/ 

 

http://tracuusaudaihoc.ueb.edu.vn/

