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LỊCH THI  
TUYỂN SINH CAO HỌC ĐỢT 1 NĂM 2020               

1. Tập trung cán bộ coi thi, phổ biến quy chế thi và nhận thẻ dự thi                

1.1. Tập trung cán bộ coi thi, phổ biến Quy chế thi và phân công nhiệm vụ cho các 
cán bộ coi thi 

Địa điểm: Phòng B302 

Thời gian: Từ 6h15 đến 7h00 sáng ngày 01/8/2020 

Nội dung: Phổ biến cho CBCT một số quy định trong kỳ thi; hướng dẫn CBCT cách 
thức, nội dung tập huấn cho thí sinh về kỹ năng làm bài thi ngoại ngữ, cách thức phát bài 
nghe hiểu môn ngoại ngữ; thông báo thời gian và địa điểm thi các môn; phân công nhiệm vụ 
cho cán bộ coi thi. 

1.2. Phổ biến quy chế thi và phát thẻ dự thi cho thí sinh 

Địa điểm: Tại phòng thi 

Thời gian: Từ 7h00 đến 8h20 sáng ngày 01/8/2020  

7h05 – 7h20: Đánh số báo danh; gọi thí sinh vào phòng thi (một hồi trống/kẻng).  

7h20 – 8h20: Làm thủ tục phát thẻ cho thí sinh; phổ biến quy chế thi, tập huấn kỹ năng 
làm bài thi ngoại ngữ; cách thức phát bài thi nghe hiểu môn Ngoại ngữ; thông báo thời gian và 
địa điểm thi các môn. 

2. Tổ chức thi tuyển sinh cao học 
2.1. Sáng ngày 01/8/2020 
Thi môn Luật hiến pháp, Luật dân sự, Luật hình sự, Luật thương mại, Công pháp quốc 

tế (thời gian làm bài 120 phút)  

Địa điểm: Tầng 3, 4 nhà B  

Thời gian và hiệu lệnh:    

8h25: Phát đề cho thí sinh (3 tiếng trống/kẻng) 

8h30: Bắt đầu thi (sáu tiếng trống/kẻng) 

10h30: Thu bài (một hồi chín tiếng trống/kẻng).  

2.2. Chiều ngày 01/8/2020 

Thi các kỹ năng nghe, đọc, viết trong bài thi môn tiếng Anh (thời gian làm bài 100 phút) 

Địa điểm: Tầng 3, 4 nhà B 

Thời gian và hiệu lệnh:           

13h30: Tập trung cán bộ coi thi và phân công nhiệm vụ. 

13h45: Đánh số báo danh, gọi thí sinh vào phòng thi (một hồi trống/kẻng).  

14h00: Phát đề cho thí sinh (ba tiếng trống/kẻng) 

14h05: Bắt đầu thi (sáu tiếng trống/kẻng) 

15h45: Thu bài (một hồi chín tiếng trống/kẻng). 

2.3. Sáng ngày 02/8/2020 



Thi kỹ năng nói trong bài thi tiếng Anh (thời gian thi của mỗi thí sinh là 10 phút).  

Địa điểm: Tầng 3, 4 nhà B 

Thời gian và hiệu lệnh:    

7h00: Tập trung CBCT và phổ biến một số quy định đối với buổi thi kỹ năng nói trong 
bài thi môn ngoại ngữ. 

7h15: Gọi thí sinh vào phòng thi (một hồi trống/kẻng). 

7h20: Bắt đầu thi.  
2.4. Chiều ngày 02/8/2020 
Thi môn Lý luận nhà nước pháp luật, Luật hành chính, Luật tố tụng dân sự, Luật tố tụng 

hình sự, Luật lao động, Tư pháp quốc tế (thời gian làm bài 120 phút):  

Địa điểm: Tầng 3, 4 nhà B 

Thời gian và hiệu lệnh:           

13h30: Tập trung cán bộ coi thi và phân công nhiệm vụ. 

13h45: Đánh số báo danh, gọi thí sinh vào phòng thi (một hồi trống/kẻng).  

14h00: Phát đề cho thí sinh (ba tiếng trống/kẻng) 

14h05: Bắt đầu thi (sáu tiếng trống/kẻng) 

16h05: Thu bài (một hồi chín tiếng trống/kẻng). 
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