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CƠ HỘI TRỞ THÀNH SINH VIÊN CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI
trường

LPH

ng nh
tại h n hiệu

7380101PH

Tên ng nh

Chỉ ti u

Luật

200

hương th c

t tuy n

1 X t tuy n dựa trên ết quả học tập THPT
2 X t tuy n dựa trên ết quả
thi THPT u c gia
năm 2019: ngư ng đảm bảo chất lượng:
- T hợp C00:  17 00 đi m;
- T hợp 00, 01, D01, D02, D03:  15 00 đi m.

SINH VIÊN ĐƯỢC MIỄN TIỀN Ở KÝ TÚC XÁ NĂM THỨ NHẤT

Bằng tốt nghiệp
đại học
Người học tại Phân
hiệu,bằng cử nhân Luật
doTrường Đại học Luật Hà
Nội cấp

Cam kết chất lượng

Cơ sở vật chất

Chất lượng đầu ra, chương
trình, giáo trình đào tạo, đội
ngũ giảng viên của Trường
Đại học Luật Hà Nội

Phòng học, thư viện, Ký túc xá,
sân vận động, nhà thi đấu đa
năng, căn tin, hội trường câu
lạc bộ… được đầu tư xây dựng
đồng bộ, hiện đại

Thời gian điều chỉnh
nguyện vọng
Từ ngày 22/7/2019 đến
17h00 ngày 31/7/2019
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( nh ch p tr s chính Phân hiệu tại TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắ Lắ )

. Tuy n sinh đại học luật văn bằng 1 hệ chính quy năm 2019: 200 chỉ ti u
1. X t tuy n dựa tr n kết quả học tập bậc TH T
- Phân hiệu dành 20% chỉ tiêu x t tuy n thí sinh các trường THPT chuyên, năng hiếu qu c gia, trường THPT chuyên,
năng hiếu cấp Tỉnh/Thành ph trực thuộc Trung ương, học sinh các trường THPT trọng đi m qu c gia chất lượng cao có học
lực loại Giỏi từ 2 năm tr lên, trong đó ết quả học tập lớp 12 của các môn thuộc t hợp đăng ý x t tuy n  7,0 đi m
- Phân hiệu dành 20% chỉ tiêu x t tuy n thí sinh các trường THPT hác có hạnh i m loại T t, có học lực loại Giỏi từ 2
năm tr lên, trong đó ết quả học tập lớp 12 của các môn thuộc t hợp đăng ý x t tuy n  7,5 đi m Nếu thí sinh đăng ý
x t tuy n theo các t hợp 00 và C00 thì đi m TBC học tập môn Tiếng nh trong 3 năm THPT  7,0 đi m
Thời hạn nhận hồ sơ đến 17h00 ngày 07/7/2019

2. X t tuy n dựa tr n kết quả kỳ thi TH T Quốc gia năm 2019
Phân hiệu chỉ x t tuy n ngành Luật, ngư ng đảm bảo chất lượng: t hợp C00 đạt  17 00 đi m, các t hợp hác đạt
 15 00 đi m ( hông tính đi m ưu tiên)

* Hướng dẫn điều chỉnh nguyện vọng:
- Thay đổi nguyện vọng online: Thí sinh đăng ý thay đ i nguyện vọng tại Website: http://thisinh.thithptquocgia.edu.vn
- Thay đổi nguyện vọng bằng hiếu điều chỉnh nguyện vọng

t tuy n: Thí sinh điền Mã trường (LPH), Mã ngành

(7380101PH), Tên ngành (Luật), Mã t hợp môn x t tuy n vào Phiếu điều chỉnh nguyện vọng x t tuy n và nộp tại nơi nộp hồ sơ
Thời gian điều chỉnh nguyện vọng từ ngày 22/7/2019 đến 17h00 ngày 31/7/2019

. Các hình th c tuy n sinh v đ o tạo khác:
Từ năm 2019, Phân hiệu liên t c tuy n sinh và đào tạo:
- Cử nhân luật văn bằng đại học thứ 1 hệ vừa làm vừa học: 60 học viên/năm
- Cử nhân luật văn bằng đại học thứ 2: hệ chính quy (60 sinh viên/năm); hệ vừa làm vừa học (60 học viên/năm).
- Đào tạo liên thông từ trung cấp luật lên đại học luật: hệ chính quy (50 sinh viên/năm); hệ vừa làm vừa học (60 học viên/năm)
- Đào tạo cao học luật: 40 học viên/năm
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Trường Đại học Luật H Nội
S 87, đường Nguyễn Chí Thanh,
quận Đ ng Đa, thành ph Hà Nội
Hotline: 19001205

VẤN TUYỂN S NH
h n hiệu tại tỉnh Đắk Lắk
T dân ph 8, phường Tân n,
thành ph Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắ Lắ
Điện thoại: (0262) 3977799 - Hotline: 0989.884859

Fanpage: facebook.com/tuyensinhdhlhn
Website: www.hlu.edu.vn

