TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI
PHÒNG ĐÀO TẠO

HƯỚNG DẪN
QUY TRÌNH NHẬP HỌC ĐỐI VỚI SINH VIÊN KHÓA 43

Trường Đại học Luật Hà Nội tổ chức tiếp nhập học cho thí sinh trúng
tuyển hệ đại học chính quy năm 2018 (Khoá 43) từ ngày 10/9/2018 đến ngày
14/9/2018 (buổi sáng từ 7h30’ đến 11h30’, buổi chiều từ 13h30’ đến 17h30’).
Thí sinh trúng tuyển đến nhập học theo đúng thời gian quy định. Trường
tiếp nhận thí sinh trúng tuyển tại Hội trường A 4.03 (tầng 4) nhà A. Thí sinh đến
nhập học nhận phiếu thứ tự tại bàn phát phiếu thứ tự, sau đó vào trong Hội
trường A4.03 ngồi đợi đến lượt được gọi lên làm thủ tục nhập học. Quy trình
nộp như sau:
1. Bàn kiểm tra hồ sơ: Thí sinh làm thủ tục nhập học chuẩn bị đầy đủ hồ
sơ theo yêu cầu ghi trong “Giấy triệu tập thí sinh trúng tuyển”, xuất trình cho
cán bộ kiểm tra hồ sơ.
2. Bàn phân lớp: Thí sinh được phân lớp theo ngành học, chương trình
học.
2. Bàn của Phòng Tài chính - Kế toán: Thu tiền học phí; tiền làm thẻ
sinh viên, quy chế và chương trình đào tạo; tiền ký túc xá (nếu sinh viên được ở
ký túc xá).
3. Bàn của Trạm Y tế: Thu tiền bảo hiểm y tế và tờ khai để làm thẻ bảo
hiểm y tế (Lưu ý: Sinh viên phải khai tờ khai theo mẫu trước khi làm thủ tục
nhập học, nếu sinh viên có bản photocopy thẻ bảo hiểm y tế thì chỉ nộp bản
photocopy thẻ mà không cần nộp tờ khai).
4. Bàn của Phòng Công tác sinh viên: Thu hồ sơ sinh viên, thu đơn nội
trú (nếu có), phát dây đeo thẻ cho sinh viên.
5. Bàn của Trung tâm Công nghệ thông tin: Làm thẻ sinh viên
6. Bàn của Ngân hàng TMCP Liên Việt: Làm thẻ ATM.
Lưu ý: Những vấn đề chưa rõ, thí sinh trúng tuyển đến nhập học cần gặp
cán bộ của Phòng Đào tạo để được tư vấn./.
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