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THÔNG BÁO
Về việc liên kết tuyển sinh đào tạo thạc sĩ và cử nhân văn bằng 2 (hệ vừa làm
vừa học) ngành Luật học năm 2018, học tại Đại học Hải Dương
Trường Đại học Hải Dương liên kết với Khoa Luật – Đại học Quốc gia Hà Nội
thông báo kế hoạch tuyển sinh chương trình đào tạo thạc sĩ và cử nhân văn bằng hai (hệ
vừa làm vừa học) ngành Luật học, năm 2018, chi tiết như sau:
I. Tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ
1. Thông tin chung về ngành/chuyên ngành đào tạo
- Ngành đào tạo: Luật học; Chuyên ngành: Luật Hiến pháp và Luật Hành chính;
Khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội cấp bằng;
- Thời gian đào tạo: 2 năm, học tại Đại học Hải Dương.
2. Điều kiện dự thi
- Có bằng tốt nghiệp đại học ngành Luật và ngành phù hợp với ngành Luật; Có lý
lịch bản thân rõ ràng, được cơ quan quản lý nhân sự nơi đang làm việc hoặc chính quyền
địa phương nơi cư trú xác nhận; Có đủ sức khỏe;
- Nộp đầy đủ các văn bằng chứng chỉ, giấy tờ và lệ phí dự thi theo quy định.
3. Thời gian, địa điểm tổ chức thi tuyển
- Thời gian thi (dự kiến): cuối tháng 8 hoặc đầu tháng 9 năm 2018;
- Địa điểm thi tại Hà Nội hoặc Hải Dương (Trường Đại học Hải Dương sẽ có
thông báo sau).
4. Các môn thi tuyển sinh
Môn cơ bản (Đánh giá năng lực); Môn cơ sở (Lí luận chung về nhà nước và pháp
luật); Môn ngoại ngữ: lựa chọn trong 6 thứ tiếng: Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc,
Hàn Quốc.
5. Hồ sơ đăng ký dự thi
- Thí sinh hoàn thiện hồ sơ đăng ký do Khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội cung cấp;
- Thời gian đăng kí: từ 8h00 ngày 01/4/2018 đến 17h00 ngày 20/6/2018 tại Đại
học Hải Dương.
6. Lệ phí tuyển sinh
Lệ phí tuyển sinh sau đại học năm 2018 tạm thu theo mức quy định tại Thông tư
liên tịch số 40/2015/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 27/03/2015 của Bộ Tài chính - Bộ Giáo
dục và Đào tạo
II. Tuyển sinh đào tạo trình độ cử nhân văn bằng hai
1. Thông tin chung về ngành học
- Ngành đào tạo: Luật học (hệ Vừa làm, vừa học); Học tại Đại học Hải Dương;
- Chỉ tiêu tuyển sinh: 70 chỉ tiêu;
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- Thời gian đào tạo: dự kiến 2,5 năm;
- Thời gian học: ngày thứ 7 và chủ nhật hàng tuần.
2. Điều kiện dự thi
- Thí sinh phải tốt nghiệp Đại học và đã được cấp bằng đại học của một ngành khác;
- Quân nhân và Công an nhân dân tại ngũ phải có Quyết định của Thủ trưởng cơ
quan công tác cho phép đi học;
- Nộp đầy đủ, đúng thủ tục, đúng thời hạn các giấy tờ hợp lệ và lệ phí đăng ký dự tuyển.
3. Hình thức tuyển sinh
Xét tuyển căn cứ vào bảng điểm học tập bậc Đại học ở ngành khác.
4. Chương trình đào tạo
Theo chương trình đào tạo ngành Luật học được Đại học Quốc gia Hà Nội phê
duyệt (mọi chi tiết chương trình xem trên website: http://law.vnu.edu.vn)
5. Hồ sơ đăng ký dự tuyển
- Phiếu đăng ký dự thi tuyển sinh (theo mẫu);
- Bản sao bằng tốt nghiệp đại học và bảng điểm (có chứng thực);
- Bản sao giấy khai sinh (có chứng thực);
- Bản sao giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có);
- 02 ảnh cỡ 4x6 và 02 ảnh cỡ 3x4 trong thời hạn 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ
đăng ký dự thi (ghi rõ họ tên, ngày sinh, nơi sinh vào mặt sau tấm ảnh);
- 02 phong bì dán sẵn tem và ghi rõ địa chỉ liên lạc, số điện thoại của thí sinh.
6. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ và xét tuyển
- Thời gian phát hành và thu nhận hồ sơ: từ ngày 01/4/2018 đến ngày 01/7/2018;
- Thời gian xét tuyển dự kiến: 15/7/2018;
- Địa điểm phát hành và thu nhận hồ sơ: Trường Đại học Hải Dương;
- Khai giảng khóa học: dự kiến tháng 7/2018.
7. Lệ phí thi
- Hồ sơ: 50.000đ/ 1 bộ;
- Lệ phí đăng ký xét tuyển: 800.000đ/ 1 thí sinh.
* Địa chỉ liên hệ
Viện Đào tạo Sau đại học, Tầng 1 Nhà Hiệu bộ Hành chính, Trường Đại học
Hải Dương.
Địa chỉ: Khu Đô thị phía Nam, thành phố Hải Dương (xã Liên Hồng, huyện
Gia Lộc, thành phố Hải Dương).
Điện thoại: 0220.3710.909 (máy lẻ 103); 0984.996.419 (Cô Hiền).
Nơi nhận:
- UBND tỉnh (Báo cáo)
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Tổ chức và cá nhân quan tâm;
- Đăng trên Website Nhà trường;
- Lưu VT, Viện ĐT SĐH.

PHÓ HIỆU TRƯỞNG PHỤ TRÁCH
(Đã ký)

TS. Vũ Đức Lễ
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