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Ve dieu kięn tróng tuyen vi mfrc hęc phi
cia lóp chńt Itrvng cao nghnh Luât Khóa 43
Ngây IP thźng 7 năm/2018, Trubng Đąi hoc Luât Hâ NÔi dă ban hânh
Thông bâo sô 2261/TB-ĐHLHN vô yięc tuyën sinh vâo lóp chăt lugng cao
ngânh Luât Khóa 43. Theo quy dinh vô dâo tąo ct nhân luât chât lugng cao ,ngânh
Luât cua Trubng Đąi hoc Luât Hâ NÔi,thi sinh duqc uu tiën tuyôn chen nôu dăp
frng mÔt trong căc diëu kięn sau:
- Đă tôt nghiÔpTHPT chuyën cua căc trubng dąi hoc hoăc căc tinh, thânh
phô truc thuÔc trung 'Jong;
- Đuqc xëp loąi Giôi 3 năm liôn bâc THPT (lóp 10, II, 12);

- Đąt giâi Nhât, Nhi, Ba câp tinh, thânh phÓhoăc tucyngducng (tró lën)
căc môn Toân, LS', Hoź, Ngt văn, Tiëng Anh, Lich să' vâ Đia l}.
Trong Tručng hqp sô luqng thi sinh dăng vâo lóp chât luqng cao vuqt
quź chi tiëu, Tručng së tuyën chen dva theo căc tiëu chi tru tiën, kët quâ thi
THPT Quôc gia, diëm tiëng Anh... căa thi sinh.
Thvc hięn kë hoąch tuyôn sinh vâo ChuUngtrinh chât luqng cao ngânh
Luât, Tručng dă tiën hânh tuyën chen thi sinh dăng k} vâo Chucng trinh chăt
lugng cao, cv thë nhu sau:

1. SÓlărqng thi sinh dăng k$, so thi sinh tróng tuyón
Tông sô 219 thi sinh dăng k' dv tuyën vâo Chuang trinh chât luqng cao

ngânh Luât, trong dó 217 thi sinh dăng ky hqp 1$,02 thi sinh dăng
1$(thi sinh tróng tuyën ngânh Ngôn ngă• Anh).
Đieu ki$n trńng tuyën duqc xâc dinh nhu sau:

không hqp

- Đôi vói thi sinh ngânh Luat Kinh tĆ dăng k' vâo Chuang trinh chât
luqng cao ngânh Luât: Thi sinh có it nhât mÔt trong căc tiëu chi uu tiën dông
thôi có kët quâ thi môn Tiëng Anh trong k} thi THPT Quôc gia năm 2018 tîr
7.00 tro lën thuȘc dięn tróng tuyën; Căc thi sinh không có tiëu chi uu tiën có kôt
quâ thi môn Tiông 4nh trong k} thi THPT Quôc gia năm 2018 tir 8.00 trč lën
thuÔcdięn tróng tuyôn;
- Đôi vói thi sinh ngânh Luât Thurongmąi quôc te dăng Ic' vâo Chuang
trinh chât luqng cao ngânh Luât: Thi sinh phâi dăp ľrngit nhât mÔttrong căc tiëu
chi uu tiën dÔngthbi có kĆtquâ thi môn Tiëng Anh trong k} thi THPT Quôc gia
năm 2018 tir 9.00 tró lën thuÔc dięn tróng tuyôn;

- Đôi vói thi sinh ngânh Luât dăng k} vâo Chuong trinh chât luqng cao
ngânh Luat: Thi sinh có it nhat mÔttrong căc tiôu chi uu tiën dông thôi có kët

quå thi mön Tiéng Anh trong thi THPT Quöc gia näm 2018 tir 5.00 trö lén
thuöc dien trüng tuyén; Cåc thi Sinhkhöng co tiéu chi tru tién co két quå thi mön
Tiéng Anh trong k)' thi THPT Quöc gia näm 2018 tir 5.50 trö lén thuöc dien
trüng tuyén.

(Danh såch thi Sinh trüng tuyén duvc däng tåi trén Cöng thöng tin
www.hlu.edu.vn)

Luu '9: Trubng chi giåi quy,ét cåc tru'bng hop thi Sinh dä trüng tuyén
nhurngXin ra khöi Chuang trinh chåt luqng cao Khöa 43 trong thbi gian tö chi'rc
nhäp hoc cho thi Sinh (tir ngåy 10/9/2018 dén ngåy 14/9/2018).

2. Milc hoc phi
Müc hoc phi hoc

I, näm hoc 2018-2019cüa Sinhvién thuöc Chuang

trinh chåt luqng cao lå 930.000 dång/l tin chi.
Töng sö tin chi hoc ICS'I: 17 tin chi

Töng sö tién hoc phi hoc k) I: 17 tin chi x 930.000 dång = 15.810.000

dång./.W//
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