
ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG  
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ  

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

           Đà Nẵng, ngày 05 tháng 01 năm 2015 
       

LỊCH THI TỐT NGHIỆP TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP CHÍNH QUY   
KHÓA THI NGÀY 31 THÁNG 01 NĂM 2015 

( Kèm theo Quyết định số:   01 /QĐ-CĐCN ngày 05 /01/2015 của Hiệu trưởng Trưởng Cao đẳng Công nghệ) 
 

I/ LỊCH THI:       
1- CÁC MÔN LÝ THUYẾT (Chính trị & Lý thuyết): 

NGÀY THI BUỔI MÔN THI THỜI GIAN GHI CHÚ 

Sáng CHÍNH TRỊ 08h00-10h00 (120 phút)  31/01/2015 
( Thứ bảy ) 

Chiều LÝ THUYẾT  14h00-16h00 (120 phút)  

   Sáng 06 giờ 45 - Cán bộ coi thi có mặt tại Phòng Hội Đồng. 
  - Thí sinh có mặt trước phòng thi. 
 07 giờ 30  - Cán bộ coi thi gọi thí sinh vào phòng thi 
 07 giờ 45 - Một Cán bộ coi thi về Phòng Hội Đồng nhận đề thi. 
 07 giờ 55 - Cán bộ coi thi bóc đề và phát đề thi cho thí sinh. 
 08 giờ 00 - Thí sinh bắt đầu làm bài thi. 
                  10 giờ 00         - Thu bài.  
 
   Chiều 13 giờ 15 - Cán bộ coi thi có mặt tại Phòng Hội Đồng. 
  - Thí sinh có mặt trước phòng thi. 
 13 giờ 40  - Cán bộ coi thi gọi thí sinh vào phòng thi. 
 13 giờ 45 - Một Cán bộ coi thi về Phòng Hội Đồng nhận đề thi. 
 13 giờ 55 - Cán bộ coi thi bóc đề và phát đề thi cho thí sinh. 
 14 giờ 00 - Thí sinh bắt đầu làm bài thi. 
 16 giờ 00 - Thu bài. 
     Hai Cán bộ coi thi kiểm tra đầy đủ số bài thi, số tờ giấy thi, chữ ký của thí sinh, chữ ký của CBCT và 
xếp các bài theo thứ tự số báo danh từ nhỏ đến lớn; mang về nộp cho Hội đồng thi.       
     2-  CÁC MÔN THỰC HÀNH  : 
          Thi ngày 02/02/2015 (Thứ hai) 
                     Buổi sáng    :     07h00 đến 11h00 
                     Buổi chiều   :     13h30 đến 17h00 
              16h00 ngày 02/02/2015 (Thứ hai) Các Tiểu ban chấm thi Thực hành nộp Phiếu điểm thi Tốt 

nghiệp môn Thực hành cho Ban Thư ký (Phải có đầy đủ chữ ký của Giáo viên chấm thi và chữ 
ký học sinh dự thi) 

      

II/ HIỆU LỆNH THI:             
 - Gọi thí sinh theo danh sách vào phòng thi             : 1 hồi - 3 tiếng 
 - Bóc và phát đề thi     : 3 tiếng 
 - Bắt đầu làm bài     : 6 tiếng 
 - Còn 15 phút hết giờ làm bài               : 1 tiếng 
 - Hết giờ làm bài     : 1 hồi dài 
 

             HIỆU TRƯỞNG 
 
 
 
 


