MỘT SỐ ĐIỀU CẦN GHI NHỚ TRONG THI TUYỂN SINH
 Hiệu chỉnh dữ liệu: Nếu thông tin cá nhân trên phiếu báo dự thi có thiếu sót, thí sinh liên hệ với Phòng
Sau đại học để điều chỉnh thông tin trước ngày thi hoặc ngay trong buổi thi đầu tiên.
 Thí sinh có mặt tại phòng thi đúng theo qui định: sáng 06h30’; chiều 12h30’. Thí sinh đến chậm quá
15 phút sau khi có hiệu lệnh tính giờ làm bài sẽ không được dự thi buổi thi đó. Thí sinh không được vào
phòng thi nếu vắng mặt buổi thi trước.
 Chỉ được mang vào phòng thi: bút viết, bút chì, compa, tẩy, thước kẻ, thước tính, máy tính bỏ túi
không có chức năng soạn thảo văn bản và không có thẻ nhớ. Không được mang vào phòng thi vũ khí,
chất gây nổ, chất gây cháy, đồ uống có cồn, giấy than, bút xóa, tài liệu, thiết bị truyền tin hoặc chứa thông
tin có thể lợi dụng để gian lận trong quá trình làm bài thi.
 Khi vào phòng thi, thí sinh phải tuân theo các quy định sau đây:
−

Trình Phiếu báo dự thi và CMND (hoặc giấy tờ tùy thân) cho cán bộ coi thi.

−

Chỉ được mang vào phòng thi: bút viết, bút chì, compa, tẩy, thước kẻ, thước tính, máy tính bỏ túi
không có chức năng soạn thảo văn bản và không có thẻ nhớ.

−

Không được mang vào phòng thi vũ khí, chất gây nổ, chất gây cháy, đồ uống có cồn, giấy than, bút
xóa, tài liệu, thiết bị truyền tin hoặc chứa thông tin có thể lợi dụng để gian lận trong quá trình làm bài
thi.

−

Ngồi đúng vị trí có ghi số báo danh của thí sinh.

 Ghi đầy đủ số báo danh (cả phần chữ và số) vào ô quy định trên giấy thi. Giấy thi phải có đầy đủ chữ ký
và họ tên của 2 cán bộ coi thi trong phòng thi.
Ghi đầy đủ họ tên, số báo danh vào giấy nháp (giấy nháp và giấy thi theo mẫu do Hội đồng tuyển sinh
phát hành).
 Bài làm phải viết rõ ràng, sạch sẽ, không nhàu nát, không đánh dấu hoặc làm ký hiệu riêng, không được
làm bài bằng bút chì trừ vẽ đường tròn bằng compa và tô các ô trên phiếu trả lời trắc nghiệm, chỉ được
viết bằng một màu mực (không được dùng màu đỏ). Các phần viết hỏng phải dùng thước gạch chéo,
không dùng bút xóa để xóa.
 Khi hết giờ phải nộp bài cho cán bộ coi thi, không làm được bài cũng phải nộp giấy thi, phải tự ghi rõ số
tờ giấy thi và ký xác nhận vào danh sách thí sinh. Không được nộp giấy nháp kèm theo giấy thi hoặc thay
cho giấy thi.
 Đối với môn tự luận, thí sinh chỉ được ra khỏi phòng thi và khu vực thi sau 2/3 thời gian làm bài và sau
khi đã nộp bài, đề thi và giấy nháp cho cán bộ coi thi.
 Đối với môn trắc nghiệm, thí sinh không được phép ra ngoài suốt thời gian thi.

