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Sinhviên Khôa 17
(dpt 1) hê vin bàng
hoc thir hai chinh quy

Ngày 28 thâng 5 nam 2018, Hôi dông tuyén Sinh hê vân bàng dai hoc thtr hai
chinh quy Khôa 17 nam 2018 (dqt l) cùa Tnrò•ng Dai hoc Luit Hà NOi dû hop dé xâc
dinh diém tning tuyén. Tai phiên hop, Chû tich Hoi dòng tuyén Sinh dû két luan nhu
sau:

l. Didmtrting tuyén
Diém trüng tuyén déi

Kh6a 17 hê van bàng dai hoc tht hai chinh quy (dpt I ):

- Ngành Luat:

Nguyên vong 1 và nguyen Vong2: Tòng diémhai môn thi là 7.00 dicm,
không cé môn thi bi diém
- Ngành Luat kinh té'.

Nguyên veng I : Tàng diém hai môn thi là 10.0 diém, không cô môn thi bi

diém
2. Công tic phüc khào
- Thirihan nhân dcmphüc khào:Tù ngày 29/5 dén hét ngày 4/6/2018 (trü
Bày, Chù Nhât).
- Lè phi phüc khào: 30.000 dông/môn
và le phi tai Phòng Dào tao Al 06
- Illi Sinh nop

- Th&igian cong bé két qui phüc khào: Ngày 12/6/2018tai Công

cua

Ttuòng và Bing tin cùa PhòngDào tao.
3. Ké h0*Chnhûp hoc, khai giàng
- Giày trieu tâp hoc .dtrçrcgùi cho thi Sinh tring tuyén thâng 7 nârn 2018 qua buu

dien theo dia chi tren hô so cüa thi sinh.
- Nhâp hoc, biên ché 16p:Ngày 10/8/2018

- Khai giàng (dv kién): Ngày 16/8/2018
- Hoc theo th&ikhoâ biéu: Ngày 13/8/2018].
Noi nh@n:

- Ban giân• 'lieu (dè b/c);
- BBT WebsitcTruòng (dé dua tin);

- Leru:VT, DJ'.
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