BỘ TƯ PHÁP
TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày

tháng

năm 2021

PHIẾU ĐĂNG KÝ HỌC NGÀNH LUẬT
HÌNH THỨC ĐÀO TẠO CẤP BẰNG ĐẠI HỌC VỪA LÀM VỪA HỌC
CHO NGƯỜI ĐÃ CÓ BẰNG ĐẠI HỌC
1. Họ và tên: .........................................................................................................................................................................................
2. Ngày sinh: .......................................................................... 3. Giới tính (Nam/Nữ): ...................................
4. Nơi sinh: .............................................................................. 5. Nguyên quán:................................................
6. Dân tộc: .......................................... Quốc tịch: ……………................ 7. Tôn giáo: ..............................
8. Số CMND/CCCD: ............................................. Ngày cấp: ...................... Nơi cấp: ..........................
9. Hộ khẩu thường trú: ............................................................................................................................................
10. Nơi ở hiện nay: .....................................................................................................................................................
11. Điện thoại: ................................................................... 12. Email: .......................................................................
12. Nghề nghiệp: ..........................................................................................................................................................
13. Chức vụ: .....................................................................................................................................................................
14. Cơ quan công tác: ...............................................................................................................................................
15. Trình độ học vấn: ................................................................................................................................................
16. Trường cấp bằng đại học thứ nhất: .......................................................................................................
Ghi rõ bằng nước ngoài, liên thông, liên kết … nếu có
Bằng nước ngoài (Nước cấp bằng: ........................................................................................................ )
Bằng liên thông (Bằng cao đẳng: ............................................................................................................ )
Bằng liên kết, loại hình khác (Ghi rõ: ................................................................................................. )
(Lưu ý: Đối với thí sinh khi nộp hồ sơ: (i) Đối với thí sinh có bằng nước ngoài phải nộp văn
bản công nhận văn bằng của Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo; (ii)
Đối với thí sinh có bằng liên thông nộp 01 bản sao có chứng thực bảng điểm và bằng
tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng)

17. Loại hình đào tạo: ...............................................................................................................................................
18. Ngành học: ........................................................................ 19. Xếp loại tốt nghiệp: ..............................
20. Điểm TBCHT của tất cả các môn trong CTĐT bằng đại học thứ nhất:…………..
21. Số hiệu bằng thứ nhất: ............................................. 22. Số vào sổ: ..................................................
23. Ngày ký cấp bằng: ...................................................... 24. Năm tốt nghiệp: ....................................
Tôi xin cam đoan những thông tin tôi cung cấp trên đây là đúng, nếu sai tôi xin
hoàn toàn chịu trách nhiệm./.
NGƯỜI ĐĂNG KÝ
(Ký và ghi rõ họ tên)

