CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
ĐƠN ĐĂNG KÝ HỌC
CÁC LỚP THUỘC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẶC BIỆT
Kính gửi: Hiệu trưởng Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh
Tôi tên: …………………….………….…................................................, phái: ………....................................
Ngày sinh: ……......……, nơi sinh: …...................., điện thoại: nhà riêng: ...................., di động: ...................
Hộ khẩu thường trú: …….…………………………………………………........………....................................
SBD thi THPT quốc gia: ........................, SBD kiểm tra năng lực: .................., ngành trúng tuyển: .................
Kết quả xét tuyển: điểm học bạ (10%): ....., điểm thi THPT (50%): .... ., điểm KTNL(40%): ..... tổng điểm: ...
Khu vực ưu tiên (1, 2, 2NT, 3): ….......………, đối tượng ưu tiên (từ 1 đến 7): ………………...........................
Tôi đã từng theo học chương trình song ngữ tiếng Pháp tại ......................................................................., thời
gian: ...........................; tiếng Nhật tại ............................................................................., thời gian: .........................
Theo thông báo số 496/TB-ĐHL ngày 31/7/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Luật TP. HCM về việc
tuyển sinh viên Khóa 42 vào học một trong các Lớp thuộc chương trình đào tạo đặc biệt, tôi làm Đơn này để:
I. Đăng ký lớp học
Thí sinh ký tên
1. Lớp đào tạo cử nhân chính quy:
a) “Chất lượng cao ngành Luật, nhóm các chuyên ngành Luật Thương mại - Dân sự Quốc tế”
b) Nếu chưa đạt yêu cầu để vào học Lớp chất lượng cao, tôi xin đăng ký học Lớp
Thí sinh ký tên
“Tăng cường theo chuẩn chất lượng cao ngành Luật, nhóm các chuyên ngành Luật
Thương mại - Dân sự - Quốc tế”
2. Lớp đào tạo cử nhân chính quy “Chất lượng cao ngành Luật, nhóm các chuyên ngành Luật Hành
Thí sinh ký tên
chính - Tư pháp”
Thí sinh ký tên
3. Lớp đào tạo cử nhân chính quy “Chất lượng cao ngành Luật, tăng cường tiếng Pháp”

4. Lớp đào tạo cử nhân chính quy “Chất lượng cao ngành Luật, tăng cường tiếng Nhật”
Thí sinh ký tên
5. Lớp đào tạo cử nhân chính quy:
a) “Chất lượng cao ngành Quản trị - Luật”
b) Nếu chưa đạt yêu cầu để vào học Lớp chất lượng cao, tôi xin đăng ký học Lớp
“Tăng cường theo chuẩn Chất lượng cao ngành Quản trị - Luật”
Thí sinh ký tên
6. Lớp đào tạo cử nhân chính quy:
a) “Chất lượng cao ngành Quản trị kinh doanh”
b) Nếu chưa đạt yêu cầu để vào học Lớp chất lượng cao, tôi xin đăng ký học Lớp
“Tăng cường theo chuẩn Chất lượng cao ngành Quản trị kinh doanh”
II. Đăng ký địa điểm học:

Thí sinh ký tên

Thí sinh ký tên

Thí sinh ký tên

Thứ tự 1 (ghi cơ sở học):

Thứ tự 2 (ghi cơ sở học):

Ký tên:

Ký tên:

TP.HCM, ngày ..... tháng … năm 2017
Người làm đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:
1. Sinh viên chọn học theo loại lớp nào thì ký tên vào dòng tương ứng. Đối với Lớp được nêu tại mục 5 và 6: sinh viên được chọn cả cách
a và b. Đối với Lớp được nêu tại mục 1: sinh viên được chọn cả cách a và b; và được chọn cả Lớp được nêu tại mục 3 hoặc mục 4;
2. Sinh viên nộp lại đơn này tại Phòng Đào tạo (Phòng A.102) hoặc Trung tâm Quản lý ĐT CLC&QT (Phòng A.902): trước 07/9/2017;
3. Thông tin chi tiết, vui lòng gọi 028.3940.0989, số nội bộ 120 và 112 hoặc truy cập website: http://www.hcmulaw.edu.vn;
4. Về địa điểm học: cơ sở 1 là Nguyễn Tất Thành, cơ sở 2 là Bình Triệu. Sinh viên được chọn học tại một trong hai cơ sở; và cũng có
thể chọn học cả 2 cơ sở nếu thấy thuận tiện trong việc di chuyển. Sau khi có kết quả sơ tuyển, căn cứ số lượng sinh viên đăng ký, Nhà trường
sẽ quyết định bố trí lớp học tại một trong hai cơ sở nêu trên.

