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THÔNG BÁO  

Về lịch học và việc tổ chức lớp học các học phần trong Học kỳ I năm thứ nhất 
của học viên cao học khóa 29 

 

Do tình hình giãn cách xã hội vì dịch bệnh COVID-19, Phòng Đào tạo sau đại 
học Trường Đại học Luật Hà Nội thông báo cho các học viên Lớp cao học khóa 29 về 
Thời khóa biểu môn học đầu tiên của khóa học và phương án tổ chức lớp học các học 
phần thuộc Học kỳ I năm thứ nhất với thông tin chi tiết như sau: 

1. Thời gian học và lịch học 

1.1. Từ ngày 21/8/2021 đến ngày 30/6/2022, học vào các ngày Thứ 7 và Chủ nhật 
hàng tuần. Trong thời gian dịch bệnh COVID-19, học viên tham gia học theo phương 
thức online kể từ ngày 21/8/2021 cho đến khi có thông báo mới của Trường.  

1.2. Thời khóa biểu môn Triết học từ 21/8/2021 đến 10/10/2021 (đính kèm). 

1.3. Thời khóa biểu các môn học tiếp theo sẽ thông báo sau. 

2. Tổ chức lớp học các học phần trong Học kỳ I năm thứ nhất 

2.1. Lớp CH29A theo định hướng nghiên cứu, bao gồm các ngành: Luật dân sự 
và tố tụng dân sự (NC); Luật hình sự và tố tụng hình sự (NC); Lý luận và lịch sử nhà 
nước & pháp luật; Luật kinh tế (NC). 

2.2. Lớp CH29B theo định hướng ứng dụng, bao gồm các ngành: Luật hiến pháp 
và luật hành chính (UD); Luật dân sự và tố tụng dân sự (UD); Luật hình sự và tố tụng 
hình sự (UD); Luật quốc tế (UD). 

2.3. Lớp CH29C theo định hướng ứng dụng ngành Luật kinh tế (UD). 

(Có danh sách đính kèm) 

Học viên thường xuyên cập nhật thông tin của khóa học trên Cổng thông tin điện 
tử của Trường để biết lịch học và thực hiện./. 
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