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THÔNGBÂo
Ve viêc công bo dienhtrông tuyen, phüc khâo và
ke h0?Chnhâp hQC,khai giàng doi v6'i Sinhviên Khôa 17
(dçt 2) hê vin bing dai hQCthfr hai chinh quy
Ngày 05 thâng I I nâm 2018, Hêi dông tuyén Sinhhê vin bàng doi hoc thü
hai chinh quy Kh6a 17 nâm 2018 (dqt 2) cùa Truòng Dai hoc Luât Hà Nêi da hQP
dê xâc dinh diém trûng tuyén. Tai phiên hQP,Chù tich I-lêi dông tuyén Sinh dâ kêt
luân nhu sau:

l. Diêmtrüng tuyen
Diém trûng tuyén déi Véi Khôa 17 hê vân bàng dai hQCtht hai chinh quy
(dqt 2) nhursau:
l. Ngành Luât Kinh té: Thi Sinh trûng tuyén nguyên vqng I qua thi tuyén dat
téne diém hai môn thi tù 12.00 diém trè lên (không cô môn thi 1.0 diém). Không
tuyên nguyên vqng 2 ngành Luât Kinh té do tuyén nguyên VQngI di hêt chi tiêu.

2. Ngành Luât: Thi Sinhtrûng tuyén nguyên VQngI qua thi tuyén dat tông
diém hai môn thi tir 8.50 diém tr&lên (không cé môn thi 1.0 diém); Thi Sinh
không trüng tuyên ngành Luât Kinh té, dâng ky nguyên VQng2 ngành Luat dat téng
diêm hai môn thi tù 8.50 diém trô lên (khôngcé môn thi 1.0 diém) thuêc dièn
trüng tuyen;
3. Ngành Luat (Chucng trình dào tao dành cho cân bê phâp ché): Thi Sinh
trüng tuyên nguyên vçng I qua thi tuyén dat téng diêm hai môn thi tù 7.17 diém trò
lên (không cô môn thi I .0 diém).
2. Công tâc phüc khào
- Thèi han nhân don phüc khào: Tù ngày 07/11/2018 dén hét ngày
Bày, Chû Nhât?.
14/11/2018 (trù
- Lê phi phûc khào: 30.000 dong/môn
- Thi Sinh nop don và lê phi tai Phòng Dào tao A. 106
- Thòi gian công bé két quà phüc khào: Ngày 19/11/2018tai Công thông tin

dièn tt cùa Trurèngvà Bàng tin cùa Phòng Dào tao.
3. Ké h0?Ch nhâp hQC
- Giây triêu tap hQCdôi Véi thi Sinh trüng tuyén phât toi phòng Dào tao
Truèng Dai hQCLuit Hà Nêi, tù ngày 22/11 dén ngày 23/11/2018.
- Nhâp hQC,biên ché lép•.Ngày 21/12/2018
- HQCtheo thèi khoâ bieu: Ngày 24/12/2018./.
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