
NHỮNG ĐIỀU THÍ SINH CẦN BIẾT 

KHI DỰ THI CÁC MÔN NĂNG KHIẾU NGÀNH SP MỸ THUẬT 

1. Địa điểm thi 

Giảng đường nhà D1, Trường ĐHSP Hà Nội, 136 Đường Xuân Thủy-Cầu Giấy-Hà Nội 

2. Thời gian: 

- Ngày 15/7/2015:Thi môn Trang trí (vẽ bằng bột màu) 

- Ngày 16/7/2015: Thi môn Hình họa (vẽ bằng bút chì đen) 

- Lịch trình: Thời gian làm bài mỗi môn 360 phút (không kể thời gian nghỉ theo quy định 

của Hội đồng) 

+  6 giờ 15 phút: Thí sinh có mặt tại phòng thi 

+  6 giờ 30 phút: Gọi thí sinh vào phòng thi 

+  7 giờ 30 phút: Thí sinh bắt đầu làm bài 

Thí sinh nghỉ trưa 60 phút. Ăn trưa tại hành lang trước cửa phòng thi của mình.Không 

được xuống tầng 1. 

3. Thí sinh tự chuẩn bị trước: bữa ăn trưa của mình; 2 que để cắm vào giá vẽ, hộp bột 

màu, bảng pha màu, bút vẽ, ống đựng nước, dao trổ, kẹp sắt hoặc ghim mũ để kẹp giấy-

bảng. (Chú ý: Nhà trường đã chuẩn bị đầy đủ bảng vẽ và giá vẽ cho các thí sinh) 

4. Các vật dụng thí sinh không được mang vào phòng thi: Các tài liệu có hình vẽ, có 

màu sắc..., vũ khí, chất gây nổ, gây cháy, bia, rượu, thuốc lá, phương tiện kỹ thuật thu, 

phát truyền tin, ghi âm, ghi hình, thiết bị chứa thông tin lợi dụng để làm bài. 

5. Nghiêm cấm thí sinh: 

- Kẻ khung quanh mép giấy thi 

- Xén bớt giấy thi 

- Dán băng dính trong hoặc dán giấy ở góc của bài thi 

- Làm bất cứ ký dấu hiệu nào trên bài thi 

- Để màu còn ướt trên bài (khi nộp bài vẽ màu) 

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐHSPHN NĂM 2015 

 


