
 

BỘ TƯ PHÁP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI 

Số:  3895/TB-ĐHLHN 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Hà Nội, ngày 22 tháng 10 năm 2019 
           

THÔNG BÁO 
Về việc đăng ký tín chỉ học kỳ II năm học 2019-2020 

đối với sinh viên các khóa hệ đại học chính quy 

 

Theo kế hoạch năm học 2019-2020 sinh viên các khóa hệ chính quy học theo thời 

khóa biểu học kỳ II năm học 2019-2020 từ 16/12/2019, phòng Đào tạo thông báo về việc 

đăng ký môn học, học phần học kỳ II như sau: 

 1. Sinh viên lựa chọn và đăng ký trên cổng đăng ký học trực tuyến của Trường 

các môn học, học phần trên cơ sở danh mục các môn học, học phần sẽ tổ chức giảng dạy 

trong học kỳ II năm học 2019-2020 đã được Trường công bố trên Công thông tin điện tử 

của Trường ngày 15/10/2019 của các khóa hệ đại học chính quy. 

 2. Thời gian tổ chức cho sinh viên đăng ký. 

 2.1. Đối với sinh viên ngành Luật: 

 - Từ 8h00’ ngày 28/10 đến 8h00’ ngày 29/10/2019: Sinh viên các khóa từ Khoá 

40 trở về trước và Khóa 41 được phép đăng ký các học phần, môn học trên cơ sở các học 

phần, môn học đã công bố của Khoá 41 và cả Khoá 42,  Khoá 43, Khóa 44. 

- Từ 8h00’ ngày 30/10 đến 8h00’ ngày 31/10/2019: Sinh viên Khoá 42 được 

phép đăng ký các học phần, môn học trên cơ sở các học phần, môn học đã công bố của 

Khoá 41 và cả Khoá 42,  Khoá 43, Khóa 44. 

- Từ 8h00’ ngày 01/11 đến 8h00’ ngày 02/11/2019: Sinh viên Khoá 43 được 

phép đăng ký các học phần, môn học trên cơ sở các học phần, môn học đã công bố của 

Khoá 41 và cả Khoá 42,  Khoá 43, Khóa 44. 

- Từ 8h00’ ngày 03/11 đến 8h00’ ngày 04/11/2019: Sinh viên Khoá 44 được 

phép đăng ký các học phần, môn học trên cơ sở các học phần, môn học đã công bố của 

Khóa 44.  

 2.2. Đối với sinh viên ngành Luật Thương mại quốc tế, Luật Kinh tế và Ngôn 

ngữ Anh: 

Từ 9h00’ ngày 04/11 đến 9h00’ ngày 05/11/2019: Sinh viên các khóa ngành 

Luật Thương mại quốc tế, Luật Kinh tế và Ngôn ngữ Anh được phép đăng ký các học 

phần Ngoại ngữ, Giáo dục thể chất và thực tập chuyên môn trên cơ sở các học phần đã 

được công bố của ngành Luật Thương mại quốc tế, Luật Kinh tế và Ngôn ngữ. 

3. Thời gian đăng ký bổ sung đối với những sinh viên chưa đăng ký đủ số tín 

chỉ theo quy định. 

 - Từ 8h00’ ngày 07/11 đến 8h00’ ngày 08/11/2019: Sinh viên các khóa kể từ 

Khoá 40 trở về trước và Khóa 41. 

 - Từ 9h00’ ngày 08/11 đến 9h00’ ngày 09/11/2019: Sinh viên Khóa 42. 

 - Từ 10h00’ ngày 09/11 đến 10h00’ ngày 09/11/2019: Sinh viên Khóa 43. 

 - Từ 11h00’ ngày 09/11 đến 10h00’ ngày 10/11/2019: Sinh viên Khóa 44. 



 4. Khối lượng đăng ký học tập: Tối thiểu là 14 tín chỉ, tối đa 20 tín chỉ (chưa 

tính GDTC và GDQP). 

5. Khóa 44 học Giáo dục quốc phòng từ ngày 23/12/2019 đến ngày 09/01/2020 

tại Trung tâm Giáo dục quốc phòng Hà Nội I (Chương Mỹ - Hà Nội) Sinh viên các khóa 

còn nợ Giáo dục quốc phòng sẽ đăng ký học trực tiếp trên Công thông tin điện tử của 

Trường (nếu thời khóa biểu cá nhân không bị trùng) tại các ngày đăng ký của các khóa. 

* Chú ý: Đối với môn Giáo dục thể chất Khóa 44, sinh viên phải 01 nội dung tự 

chọn (có 04 nội dung tự chọn: Aerobic, Cầu lông, Bóng chuyền, Võ; có 01 nội dung 

tự chọn - chỉ dành cho sinh viên sức khỏe yếu do Trạm Y tế công bố khi khám sức 

khỏe đầu khóa học). 

6. Sinh viên phải thường xuyên chủ động theo dõi trên Cổng thông tin điện tử của 

Trường để biết các thông tin về đăng ký học tập, về tổ chức lớp học và kế hoạch đào 

tạo./. 

Nơi nhận: TL. HIỆU TRƯỞNG 
- Như trên (để t/h); 

- Ban Giám hiệu (để b/c); 

- Cổng thông tin ĐT (để đưa tin); 

- Các đơn vị có liên quan (để phối hợp t/h); 

- Lưu: VT, ĐT. 

KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG  

 

(đã ký) 

 

 Nguyễn Thu Thuỷ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


