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LỊCH THI TUYỂN SINH THẠC SĨ ĐIỀU HÀNH CAO CẤP  

EXECUTIVE MBA KHÓA 11, ĐỢT 1 
 

Địa điểm: Giảng đường D2, Trường ĐH. Kinh tế Quốc dân 

Ngày thi: Chủ nhật, ngày 03/10/2021 

Ngày thi/  

Môn thi 

Thời 

gian 
Nội dung công việc 

Buổi Sáng  

 

Môn Toán 

logic và 

kiến thức 

Kinh tế Xã 

hội 

(90 phút) 

8h30 
Cán bộ coi thi, các thành viên Ban Coi thi có mặt tại điểm thi để quán 

triệt quy chế thi, nhận nhiệm vụ coi thi 

8h45 

Thí sinh có mặt tại phòng thi. 

Cán bộ coi thi gọi thí sinh vào phòng thi, kiểm tra nhận dạng thí sinh, 

phổ biến quy chế, hướng dẫn cách ghi trả lời câu hỏi trắc nghiệm 

9h00 Cán bộ coi thi đi nhận đề thi 

9h10 Phát đề thi Toán, logic và kiến thức chung về kinh tế xã hội 

9h15 Bắt đầu giờ làm bài 

10 h30 Nhắc thí sinh còn 15 phút làm bài  

10h45 Thu bài thi, nhắc lại giờ thi môn tiếp theo 

Buổi Chiều  

 

Thi Tiếng 

anh 

(90 phút) 

12h30 
Cán bộ coi thi, các thành viên Ban Coi thi có mặt tại phòng Hội đồng 

tuyển sinh để quán triệt qui chế, nhận nhiệm vụ coi thi. 

13h00 

Thí sinh có mặt tại phòng thi. 

Cán bộ coi thi gọi thí sinh vào phòng thi, kiểm tra nhận dạng thí sinh, 

hướng dẫn cách ghi trả lời trắc nghiệm  

13 h15 Cán bộ coi thi đi nhận đề thi 

13 h20 Phát đề thi Tiếng Anh cho thí sinh 

13 h30 Bắt đầu giờ làm bài 

14 h45 Nhắc thí sinh còn 15 phút làm bài  

15h00  Thu bài, nhắc giờ phỏng vấn 

Phỏng vấn 

15h00  Cán bộ phỏng vấn thi có mặt từ tại phòng 

15h15 Phỏng vấn từng ứng viên 

 

HIỆU TRƯỞNG 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH 

 

                                                  (Đã ký) 

 

PGS.TS. Phạm Hồng Chương 


