BỘ TƯ PHÁP
TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHÃI VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 6 tháng 8 năm 2021
GIẤY BÁO NHẬP HỌC
LỚP CAO HỌC LUẬT KHÓA 29 – ĐỢT 1 (NIÊN KHÓA 2021-2023)
Trường Đại học Luật Hà Nội thông báo cho:
Thí sinh:
Giới tính:
Sinh ngày:
Ưu tiên:
Số báo danh:
Phòng thi:
Cơ quan công tác:
Ngành đăng ký dự thi:
Anh/Chị đã trúng tuyển vào lớp Cao học khóa 29 đợt 1 năm 2021 của Trường Đại học Đại học Luật Hà Nội
với số điểm như sau:
Môn ngoại ngữ:
điểm
Môn không chủ chốt: điểm
Môn chủ chốt:
điểm
Tổng điểm xét tuyển: điểm
Mời Anh/Chị làm thủ tục nhập học lớp Cao học Luật khóa 29 đợt 1 năm 2021-2022 theo các bước sau:
1. Lịch nhập học: Từ ngày 06/8/2021 đến hết ngày 12/8/2021 (Hình thức online qua link sau đây:
https://nhaphocch29.glideapp.io hướng dẫn sử dụng:
https://www.youtube.com/watch?v=AnUKviN7L3E&t=2s)
2. Các tài liệu cần có khi nhập học:
Khi làm thủ tục nhập học online thí sinh cần scan bản chính và tải lên phần mềm nhập học Online (theo
hướng dẫn của Trung tâm Công nghệ thông tin) các giấy tờ, tài liệu sau:
2.1. Chứng minh thư nhân dân/ thẻ CCCD. 2.4. Bản chính CC hoặc bằng ngoại ngữ để được miễn ngoại ngữ
2.2. Bằng tốt nghiệp đại học.
2.5. Bản chính các giấy tờ minh chứng được hưởng ưu tiên
2.3. Quyết định cử đi học của cơ quan, đơn vị nơi thí sinh đang làm việc (nếu có).
3. Nộp học phí năm thứ nhất:
- Học phí năm thứ nhất: 490.000đ/tín chỉ x 30 tín chỉ
= 14.700.000 đồng.
- Tiền làm thẻ từ đa chức năng
= 50.000 đồng.
Tài khoản nộp tiền khi làm thủ tục nhập học:
+ Tên tài khoản: Trường Đại học Luật Hà Nội
+ Số tài khoản: 999998819998 + Tại: Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt - Chi nhánh Đông Đô
Lưu ý: Thí sinh nộp các khoản tiền trên bằng hình thức chuyển khoản và chụp ảnh (hoặc tải ảnh) giao dịch
làm minh chứng lên phần mềm nhập học online.
4. Lịch học năm thứ nhất:
4.1. Thời gian học: Từ ngày 21/8/2021 đến ngày 30/6/2021 (Trừ thời gian nghỉ Tết dương lịch và Tết âm
lịch theo quy định). Phương thức học Thứ bảy và Chủ nhật hàng tuần.
4.2. Các môn học: Khối kiến thức chung (Triết học: 4 tín chỉ; Tiếng Anh: 5 tín chỉ), Khối kiến thức cơ sở và
chuyên ngành: 21 tín chỉ.
5. Những điều cần lưu ý khi làm thủ tục nhập học online:
- Thí sinh phải làm bản cam kết (theo mẫu: https://by.com.vn/jxHujk) và chịu trách nhiệm về tính hợp pháp
của các giấy tờ, tài liệu đã nộp cho Trường bằng hình thức trực tuyến.
- Bản cứng của các giấy tờ đã nộp online sẽ được Trường kiểm tra sau khi học viên đã có thể đến Trường để
học trực tiếp.
- Trường hợp thí sinh không thể làm thủ tục nhập học trong thời gian trên, cần thông báo lại cho Phòng đào
tạo Sau đại học trước khi kết thúc thời gian nhập học (ngày 16/8/2021) theo địa chỉ Email:
phamthimydungsdh@gmail.com để được hướng dẫn cụ thể.
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