
Bô TU PHÂp cQNG HôA xĂ HOI CHU NGHiA VIĘT NAM

TRUÔNG Đâ1 HOC LU4T HÂ NOI ĐÔc lâp - TV do - Hąnh phóc

SÓ:33ff/TB-ĐHLHN Hâ NÔi, ngây thóng 10 năm 2018

THÔNG BĂo
V/v ńp cl!łng Quy chó dio tąo trinh dÔ dąi hęc

duqc ban hinh kčm theo QuyĆt dinh só 2626/QĐ-ĐHLHN ngăy 23/8/2018

Ngây 23 thâng 8 năm 2018, I-Iięu tnr&ng dă ky QuyĆt dinh só 2626/QĐ-ĐHLHN

ban hânh Quy chĆ dżo tąo trinh dąi hęc CCła Tru&ng Đąi hoc Luât Hâ NÔi (gęi tât lâ

Quy chĆ 2626). Theo dó, Quy chë 2626 có hięu Ivc thi hănh kb tir năm hoc 2018-2019

vâ dugc 4p dvng dôi vói bâc dâo tąo dąi hęc cda Trudyng Đąi hoc Luât Hâ NÔi.

NĘây 18 thâng 10 năm 2018, HÔi dÔng Khoa hQC vâ Đâo tąo dă hop thÓng nhât

huóng dan căc nÔi dung liën quan dĆn Quy chĆ 2626 dÓi vói Sinh viôn h? dąi hQC chinh

quy, h? văn băng dąi hoc thir hai chinh quy vâ h? vîra lâm vîra hęc.

Trën co só y kiën cóa căc thănh viën HÔi dông Khoa hoc vâ Đâo tąo, Kët luân

cóa Chó tich HÔi dÔng Khoa hec vâ Đâo tąo, Trubng huóng dân 4p Quy chĆ 2626

nhu sau:

1. HIĘU LVc COA QUY CHń

Đôi vói Sinh viën cźc khóa tuyÔn Sinh tir năm 2018 tró di (Khóa 43, Khóa 17 he

văn băng dąi hoc thir hai chinh quy vâ Sinh viën câc lóp vîra lâm vîra hoc tuyën Sinh dął
2 năm 2018): Ăp dvng toân bÔ Quy chĆ 2626.

11. Ăp DVNG Đ1bU 18 vb ĐĂNH GIĂ HOC PHÂN

l. Đôi vói nÔi dung ”Điëm dźnh giâ nhân thi'rc vâ thźi dÔ tham gia thâo
luân”: BÔ môn chó dÔng trong căch thirc triĆn khai dânh giń ghi rô trong Đë
cucng chi tiët hec phan, công bô cho Sinh viôn tir buôi dâu tiën tô chirc giâng dąy.

2. ĐÓi vói Khóa 43, vi?c dănh giń ,hęc phân theo Quy chĆ 2626 duqc thuc
hien tir hoc k}, l, năm hoc 2018-2019. Đôi vói cźc khóa côn ląi (bao gôm câ câc
căc hoc phân tô chirc Ęiâng dąy cho câc lóp h? văn bing dąi hoc thir hai chinh quy)
së 4p dțłng quy đinh ve dânh giń hoc phân theo Quy chë 2626 tîr hoc k} 2, năm hoc
2018-2019.

111. Tó cH(rc THI KńT THtc HOC PHÂN

1. ĐÓi cźc hpc phân giăng dąy cho Khóa 43

Sinh viën bi diëm F phâi hQC ląi, Trubng không tô chirc thi ląi.

2. ĐÓi vói căc hpc phłn giing dąy cho Khóa 40, Khóa 15 h? văn băng
dąi hoc thó' hai chinh quy

Trubng tô chi'rc thi lân 2 cho Sinh viën bi diëm F ó lân thi thir nhât.

3. ĐÓi cóc hoc phân giing dąy cho Khóa 41, Khóa 42, Khóa 16 h?
văn bing dąi hpc thó' hai chinh quy

- Câc hoc phân dugę giâng dąy trong năm hoc 2018-2019: Truông tô ch(rc
thi Ihn 2 cho Sinh viôn bi diôm F ó Ihn thi thir nhât (trîr hoc k} phi;l).
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- Căc hoc phân duqc giâng dąy trong năm hoc 2019-2020 (bao gôm câ căc
hQC phân duqc giâng dąy ô hoc k} phy cda năm hoc 2018-2-19): Sinh viën bi diëm
F phâi hoc ląi, Truông không tÔ ch(rc thi ląi.

IV. BAO ve KHÓA LUÂN TÓT NGHIĘP

Sinh viën căc khóa h? dąi hQC chinh quy vâ hÔ văn bâng dąi hoc th(r hai
chinh quy dăng viĆt khóa luân tôt nghięp ttr sau ngây 22/10/2018 së tmrc
hięn viëc bâo vÔ khóa luân tąi HÔi dông châm khóa luân do Hięu tru&ng ra quyët
dinh thânh lâp.

V. Ăp DVNG QUY CHb Đó1 vól HE vtrA LĂM, vîfA HQC

- Căc lóp tuyen sinh tir dqt 2 năm 2017 tró ve sau së xćt tÓt nghięp trën co
sô sinh viën tich lăy khoi luqng kiĆn th(rc tôi thiëu duqc quy dinh cho chuang
trinh dâo tąo, không tô chirc thi tÓt nghięp dôi vói sinh viën.

- Căc lóp tuyën sinh tir dqt 2 năm 2018 trô ve sau: Ăp dung Quy chë 2626.

VI. TRĂCH NHIĘM COA PHÔNG ĐÂo TAO, KHOA ĐÂo TAO Tâl
cHirc, PHÔNG CÔNG TĂC SINH VIËN

- Phông Đâo tąo chă tri, phôi hqp vói Khoa Đâo tąo tąi chirc triën khai
huóng dân âp dvng Quy chĆ 2626 tói cân bÔ, giâng viën trong toân Tručng.

- Phông Đâo tąo chó tri, phoi hqp vói căc don vi quân IY sinh viën có trâch

nhięm phÔ biën Thông băo nây tói sinh viën hę văn băng dąi hoc thir hai chinh
quy.

- Phông Công tâc sinh viën có trâch nhięm phô biĆn Thông băo nây tói sinh

viën hę dąi hoc chinh quy.

- Khoa Đâo tąo tąi chirc có tróch nhiÔm phôi hqp vói căc dcyn vi liën kët phô

biën âp dung Quy chĆ 2626 tói căc lóp có liën quan dën hi?u luc cua quy chë.

Ngoâi nhfrng nÔi dung tren dây, căc trubng hqp vuóng măc thë Hięu

truông së quyôt dinh tren ca đë xuat coa căc dcyn vi guân 19 dăo tąo.

Tren dây lâ mÔt sÓ vân dČ cân luu y troqg vi?c âp dvng Quy chĆ 2626.

Nhtrng vân dÔ Chua rô: Căn bÔ, giâng viën trao 4ôi truc tiep vói lănh dąo câc don

vi quân IY đâo tao; sinh viën găp căc Thây/Cô Cô vân hQC tâp hoăc cân bÔ quân IY

khoź coa căc khoa, Phông Đâo tao, Phông Công tăc sinh viën, Khoa Đâo tao tąi

chćrc dĆ duqc giâi thich kip thbi./.

Nai nhânąd-.--

- Hi$u b/c);

- căc Phó hi?u tru&ng (dč chi dąo th/h);

- cóng TTĐT Truô•ng•,

- căc khoa QLSV, P.CTSV, Khoa ĐTTC,

Trung tâm vă BM thuÔc tručng;

- Ltru: VT, ĐT.

IV TRUÓNG
PHóÎł - U TRUONG
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