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THÔNG BĂo
Ve viëc tuyân sinh bô sung vio lóp chat Iuvng cao ngânh Luât Khóa 43

ChuUng trinh dâo tąo chât luqng cao ngânh Luât - lâ chucyng trinh dâo tąo

tiën tiën vâ mói nhât cho sinh viën ngânh Luât. Sinh viën hec Chuang trinh dâo

tąo chât Iuvng cao së dtrqc huông nhfrng uu dăi riëng vë chât luqng giâng dąy

căng nhtrng diëu kięn uu vięt vë hec lięu, co só vât chât trong quâ trinh theo

hec. Trubng thông bâo tuyën sinh (bô sung) sinh viôn Khóa 43 vâo lóp Chât

luqng cao ngânh Luât nhu sau:

1. SÓ Iuvng tuyân Chen: 20 sinh viën

Trong Trubng hqp sô luqng thi sinh dăng vâo lóp chât Iuvng cao vuvt

quâ chi tiôu, Tručng së tuyën Chon dua theo căc tiëu chi tru tiën, kët quâ thi

THPT Quôc gia, diëm tiëng Anh... cua thi sinh.

2. Đieu kięn tuyân chęn:

- Thi sinh dă trńng tuyën Khoâ 43 hę dąi hQC chinh quy ngânh Luât;

- Thi sinh duqc uu tiën tuyën chen nëu dăp (rng mÔt trong căc diôu kięn

sau: (i) Lâ hoc sinh căc tručyng THPT chuyën/năng khiëu quôc gia, tru&ng

THPT chuyën/năng khiëu câp Tinh/Thânh phô truc thuÔc trung uong, hec sinh

lóp chuyën cua căc trubng THPT trong diëm quôc gia chât luqng cao; (ii) Đłrqc

xëp loąi Giói 3 năm liën bâc THPT (lóp IO, II, 12); (iii) Đąt giâi Nhât, Nhi,

Ba câp tinh, thânh phô hoăc tucng duong (trô lën) căc môn Toân, L}, Hoâ, Ngfr

văn, Tiông Anh, Lich scr vâ Đia 19.

- Thi sinh lâ ngubi nuóc ngoâi dv tuyën vâo chuung trinh chât luqng cao

ngânh Luât phâi có văn băng tôt nghięp tôi thiëu tucng ducng văn băng tôt

nghiëp THPT cua Vięt Nam, có năng Ivc tiëng Vi?t dăp (rng yëu câu cua chuong

trinh dâo tao do Hi?u truóng quy dinh;

- Thi sinh có it nhât mÔt trong căc tiëu chi tru tiën dông thbi có kët quâ thi
môn Tiëng Anh trong thi THPT Quôc gia năm 2018 tir 5.00 lën; Căc thi
sinh không có tiôu chi tru tiën có kët quâ thi môn Tiëng Anh trong k} thi THPT
Quôc gia năm 2018 tir 5.50 tró lën.

3. Thi nłc dăng

- Sinh viôn nÔp dcn dăng tuyën chęn (theo mâu tren công TTĐT căa

Trubng www.hlu.edu.vn).

- Thči hąn nhân don: Kó tîr ngây 13/9/2018 dĆn 17h00 ngây 17/9/201 8;



- Dy kiên xét tuyên và công bô kêt quà: Ngày 18/9/2018.

4. Hình thü'C ding

Thi sinh nop hô so truc tiêp tai phòng Al .07, nhà A (tòa nhà 15 tâng),
Truèng Dai hoc Luât Hà Nôi, sô 87 du•òng Nguyen Chi Thanh, quan Dông Da,

Tl). Hà Nôi.

Giò làm viêc: sing tù 08h00 — 1 11100; chiêu tir 14h00 — 17h00 (không kê

Thér Bày, Chù Nhât).

5. LG Phi xét tuyen

Lë Phi xét tuyên dôi v6i thi sinh dàng tuyén dvra vào Chuong trình

dào tao Chât luqng cao: 50.000 dông/l thi sinh.

Thi sinh nop IQ Phi xét tuyên truc tiêp tai Phòng Tài chinh - Kê toân khi

nop hô sa;

6. IVIQt so luu d6i v6•i thi sinh

- Truòng không giài quyêt câc truòng hqp Xin ra khòi Churcyng trinh chât

luqng cao Khôa 43 trong dqt xét tuyên bô sung nêu sinh viên trüng tuyên;

- Lë Phi xét tuyên không durqc trà lai nêu không trûng tuyen./.
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