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THÔNG BÁO 
Về việc xét tuyển sinh viên Khoá 46 tham gia học trao đổi học kỳ  

giữa Trụ sở chính và Phân hiệu 
 

 - Căn cứ vào Điều 24 của Quy chế đào tạo trình độ đại học của Trường Đại 
học Luật Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số 5050/QĐ-ĐHLHN ngày 02 
tháng 12 năm 2022 ; 

 - Căn cứ vào nhu cầu của sinh viên về việc đăng ký học trao đổi học kỳ 
giữa Trụ sở chính và Phân hiệu của Trường. 

Trường Đại học Luật Hà Nội thông báo về việc xét tuyển trao đổi học kỳ 
(học kỳ 2 năm học 2022-2023) giữa Trụ sở chính và Phân hiệu của Trường như 
sau:  

1. Chỉ tiêu, điều kiện và phương thức xét tuyển 

- Chỉ tiêu: từ 10% đến 15% tổng số sinh viên của ngành Luật, Khoá 46 tại 
Trụ sở chính và Phân hiệu.  

- Điều kiện xét tuyển:  

+ Sinh viên có học lực của năm thứ nhất đạt từ khá trở lên; điểm rèn luyện 
từ loại khá trở lên; 

+ Sinh viên không đang trong thời gian bị kỷ luật từ cảnh cáo trở lên, 
không thuộc diện bị xem xét buộc thôi học và còn đủ thời gian học tập theo quy 
định; 

+ Trụ sở chính (hoặc Phân hiệu của Trường) có đủ các điều kiện bảo đảm 
chất lượng, chưa vượt quá năng lực đào tạo đối với chương trình đào tạo ngành 
Luật của Trường (hoặc Phân hiệu của Trường). 

- Phương thức xét tuyển: Việc xét tuyển sinh viên tham gia học trao đổi 
học kỳ giữa Trụ sở chính và Phân hiệu được thực hiện sau khi kết thúc học kỳ 2 
năm thứ nhất. Trường xét tuyển trên cơ sở điểm trung bình chung học tập năm 
thứ nhất từ cao xuống thấp. Trường thực hiện việc xem xét tiếp tục trao đổi học 
kỳ tiếp theo căn cứ vào điểm trung bình chung của học kỳ trao đổi. 

2. Phương thức và thời hạn nộp hồ sơ 

- Sinh viên đăng ký thông tin xét tuyển tham gia trao đổi học kỳ giữa Trụ 
sở chính và Phân hiệu thực hiện trên Cổng thông tin điện tử của Trường:  
www.hlu.edu.vn.  
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- Thời gian đăng ký:  sinh viên đăng ký trao đổi học kỳ giữa Trụ sở chính 
và Phân hiệu thực hiện bằng phương thức trực tuyến: Trước 17h00 ngày 30 
tháng 12 năm 2022 và gửi đơn đăng ký xét tuyển theo mẫu (kèm theo Thông báo 
này). Sinh viên gửi đơn theo địa chỉ: Phòng Đào tạo đại học (A108), Trường Đại 
học Luật Hà Nội, số 87 đường Nguyễn Chí Thanh, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội    

 Mọi thông tin xin liên hệ: Phòng Đào tạo đại học (A108), Trường Đại học 
Luật Hà Nội 

Số 87 đường Nguyễn Chí Thanh, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội    

ĐT: (024)38351879 – (024)38359803 

Đường dây nóng: 19001205 

Trên đây là Thông báo về việc đăng ký xét tuyển trao đổi học kỳ giữa Trụ 
sở chính và Phân hiệu./. 

 

Nơi nhận: 

- Hiệu trưởng (để b/c); 

- Các Phó hiệu trưởng (để chỉ đạo t/hiện); 

- Phân hiệu (để p/h thực hiện); 

- Cổng TTĐT Trường (để công khai); 

- Lưu: VT, ĐTĐT (5).  

TL. HIỆU TRƯỞNG 

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC 

  

 

 

 

Nguyễn Triều Dương 

  
 
 

 

 


