ĐẠI HỌC HUẾ
HĐTS ĐH CHÍNH QUY 2019

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thừa Thiên Huế, ngày 21 tháng 08 năm 2019

Mã SV: 19A5011031

GIẤY BÁO TRÚNG TUYỂN
Hội đồng tuyển sinh Đại học Huế năm 2019 thông báo
Thí sinh:
LÊ KHẮC ĐỊNH
Số báo danh:
Khu vực:

Đối tượng:

Ngày sinh: 22/07/1998
Điểm ưu tiên: 0.00

Hộ khẩu thường trú: Khe Sanh, Hướng Hóa, Quảng Trị
Điểm xét tuyển: Dự bị DTTW về
Đã trúng tuyển ngành 7380101 - Luật, Trường Đại học Luật, Đại học Huế, hệ chính quy năm 2019.
Yêu cầu anh (chị) có mặt lúc 7h30 ngày 22 tháng 08 năm 2019 tại Trường Đại học Luật (KQH Đại
học Huế, Đường Võ Văn Kiệt, phường An Tây, TP Huế) để làm thủ tục nhập học.
Hồ sơ nhập học gồm có (các mục từ 1 đến 5, thí sinh chỉ nộp bản sao hợp lệ):
1. Giấy báo trúng tuyển;
2. Học bạ;
3. Giấy khai sinh;
4. Giấy chứng nhận tốt nghiệp trung học tạm thời đối với những người trúng tuyển ngay trong năm
2019 hoặc bằng tốt nghiệp đối với những người đã tốt nghiệp các năm trước;
5. Các minh chứng để được hưởng chính sách ưu tiên trong tuyển sinh;
6. Quyết định cử đi học đối với thí sinh là cán bộ, bộ đội, công an do cơ quan quản lý;
7. Giấy chuyển sinh hoạt Đảng, Đoàn (nếu có);
8. Giấy chứng nhận đăng ký nghĩa vụ quân sự (nếu có);
9. 04 ảnh chụp theo kiểu chứng minh thư cỡ 3x4cm, 04 ảnh cỡ 2x3cm;
10. Học phí học kỳ 1 năm học 2019-2020 (tạm thu): 4050000 đồng;
11. Bảo hiểm Y tế bắt buộc: 43.785 đồng/1 tháng/sinh viên X số tháng tham gia BHYT.
Một số điểm cần lưu ý:
- Ngoài khoản tiền nộp theo quy định, thí sinh cần mua thêm: Bảo hiểm thân thể, áo quần thể thao
đồng phục, thẻ đọc sử dụng tài liệu học tập tại Trung tâm Học liệu Đại học Huế.
- Trung tâm Phục vụ sinh viên Đại học Huế sẽ bố trí chỗ ở nội trú theo thứ tự ưu tiên đối tượng chính
sách sau khi thí sinh có đơn xin ở nội trú.
- Khi đến nhập học, nhà trường sẽ kiểm tra hồ sơ và tổ chức khám sức khỏe cho thí sinh để có cơ sở
kết luận đủ điều kiện học tập.
- Thí sinh đến trường nhập học chậm sau 15 ngày trở lên kể từ ngày nhập học ghi trong giấy báo
trúng tuyển, nếu không có lý do chính đáng thì coi như bỏ học.
- Thí sinh xác nhận nhập học đợt 1 trước 17h00 ngày 15/08/2019 (tính theo dấu bưu điện)./.
TM.HỘI ĐỒNG
CHỦ TỊCH

Ghi chú: Thí sinh đăng nhập vào link
http://tuyensinh.hul.hueuni.edu.vn để biết lịch cụ thể.
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GIÁM ĐỐC
PGS.TS Nguyễn Quang Linh

ĐẠI HỌC HUẾ
HĐTS ĐH CHÍNH QUY 2019

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thừa Thiên Huế, ngày 21 tháng 08 năm 2019

Mã SV: 19A5011032

GIẤY BÁO TRÚNG TUYỂN
Hội đồng tuyển sinh Đại học Huế năm 2019 thông báo
Thí sinh:
CAO THỊ THU HOÀI
Số báo danh:
Khu vực:

Đối tượng:

Ngày sinh: 01/02/1999
Điểm ưu tiên: 2.00

Hộ khẩu thường trú: Hóa Hợp, Minh Hóa, Quảng Bình
Điểm xét tuyển: Dự bị DTTW về
Đã trúng tuyển ngành 7380101 - Luật, Trường Đại học Luật, Đại học Huế, hệ chính quy năm 2019.
Yêu cầu anh (chị) có mặt lúc 7h30 ngày 22 tháng 08 năm 2019 tại Trường Đại học Luật (KQH Đại
học Huế, Đường Võ Văn Kiệt, phường An Tây, TP Huế) để làm thủ tục nhập học.
Hồ sơ nhập học gồm có (các mục từ 1 đến 5, thí sinh chỉ nộp bản sao hợp lệ):
1. Giấy báo trúng tuyển;
2. Học bạ;
3. Giấy khai sinh;
4. Giấy chứng nhận tốt nghiệp trung học tạm thời đối với những người trúng tuyển ngay trong năm
2019 hoặc bằng tốt nghiệp đối với những người đã tốt nghiệp các năm trước;
5. Các minh chứng để được hưởng chính sách ưu tiên trong tuyển sinh;
6. Quyết định cử đi học đối với thí sinh là cán bộ, bộ đội, công an do cơ quan quản lý;
7. Giấy chuyển sinh hoạt Đảng, Đoàn (nếu có);
8. Giấy chứng nhận đăng ký nghĩa vụ quân sự (nếu có);
9. 04 ảnh chụp theo kiểu chứng minh thư cỡ 3x4cm, 04 ảnh cỡ 2x3cm;
10. Học phí học kỳ 1 năm học 2019-2020 (tạm thu): 4050000 đồng;
11. Bảo hiểm Y tế bắt buộc: 43.785 đồng/1 tháng/sinh viên X số tháng tham gia BHYT.
Một số điểm cần lưu ý:
- Ngoài khoản tiền nộp theo quy định, thí sinh cần mua thêm: Bảo hiểm thân thể, áo quần thể thao
đồng phục, thẻ đọc sử dụng tài liệu học tập tại Trung tâm Học liệu Đại học Huế.
- Trung tâm Phục vụ sinh viên Đại học Huế sẽ bố trí chỗ ở nội trú theo thứ tự ưu tiên đối tượng chính
sách sau khi thí sinh có đơn xin ở nội trú.
- Khi đến nhập học, nhà trường sẽ kiểm tra hồ sơ và tổ chức khám sức khỏe cho thí sinh để có cơ sở
kết luận đủ điều kiện học tập.
- Thí sinh đến trường nhập học chậm sau 15 ngày trở lên kể từ ngày nhập học ghi trong giấy báo
trúng tuyển, nếu không có lý do chính đáng thì coi như bỏ học.
- Thí sinh xác nhận nhập học đợt 1 trước 17h00 ngày 15/08/2019 (tính theo dấu bưu điện)./.
TM.HỘI ĐỒNG
CHỦ TỊCH

Ghi chú: Thí sinh đăng nhập vào link
http://tuyensinh.hul.hueuni.edu.vn để biết lịch cụ thể.
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GIÁM ĐỐC
PGS.TS Nguyễn Quang Linh

