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THÔNG BÁo
Ve viêc viet khóa luân tot nghiêp doi vói sinh viên Khoá 19 (Lúp EFGHI)

hinh thú'C dào vãn bing d'4i hçc thú' hai chính quy

Cáli cú Quyét dinh sô 5050/QD-DHLHN ngày 02 tháng 12 nãm 2022
cúa Hiéu truóng Truàng Dai hqc Luât Hà Nêi vê viêc ban hành "Quy chê dào
too doi hpc hé chính quy theo hé thong tín chi cúa Truàng Dai hQC Luât Hà
NQI

can cú Quyét dinh só 2727/QD-DHLHN ngày 12 tháng 8 nãm 2021
cúa 1-liêu truOng Truàng Dai hpc Luât Hà Nêi ve viêc ban hành "Quy dinh vê
khóa luân tôt nghiêp dôi vói sinh viên Truàng Dai hQC Luât Hà NQI

Phàng Dào too dai hpc thông báo nêi dung liên quan dên viêt khóa luân
tôt nghiêp (KLTN) dôi vói sinh viên Các lúp E, F, G, H, I Khóa 19 hinh thúc
dào too vãn báng dai hpc thú hai chính quy nhu sau:

1. Dieu kiên viet khóa luân tot nghiêp:

- Tính tir thài diêm xét viêt Khóa luân tot nghiêp (KLTN), sinh viên hé
vãn bang dai hpc thú hai chính quy không dang trong thài gian châp hành
hinh thúc k} luât tü cánh cáo tró lên;

- Sinh viên tích lüy dú sô hpc phân, môn hpc cúa 03 hQC k};

- Diêm trung binh chung hpc tâp tôi thiêu dat tir 3.0 (thang diêm 4) tró
lên;

- Diêm cüa hpc phân viêt KLTN tôi thieu dot tü 3.0 (thang diêm 4) tró

lên và không duói diêm tôi thiêu do khoa chuyên môn có hQC phân dó quyêt

dinh;

- Sinh viên Các láp E, F, G, H, I Khóa 19 duqc chpn mot trong sô Các

môn IIQC chuyên ngành Luât (dã duqc hQC) trong chuang trinh dào too dê viêt

KLTN.

2. Sinh viên dáng IÇ viet Khóa luân tot nghiêp

- Sinh viên Các lóp E, F, G, H, I Khóa 19 hinh thúc dào too vãn bãng

dai hQC thú hai chính quy rà soát diêm hQC phân Các môn hpc tü dâu khóa

hoc:

Sinh viên dãng k)" viêt KLTN ttr ngày 13/01/2023 dên ngày
15/01/2023 trên phân mêm dãng ki hpc cüa Truàng.

- Sinh viên dú diêu kiên và dãng k)' viêt KLTN làm don hüy sô tín chi

không phái hQC thuêc hQC k} II nám hpc 2022 - 2023 nop cho cán bê phv



trâch Khôa 19 (Cô Pham Thi Bich Liên) cùa Phòng Dào tao dai hoc tù 06/
02/2023 dén ngày 10/02/2023.

- Sinh viên xem danh Sich dû diêu kiên Viêt KLTN toi dcn vi quàn l)"
Sinh viên và trên Cong thông tin dièn tù cùa Truròng.

3. Tr{ch nhiêm cüa câc drn vi quin l)" Sinh viên

- Câc don vi quàn IY Sinh viên tiêp nhân, phôi hqp v6i Phòng Dào tao
dai hoc giài quyêt thâc mâc cùa Sinh viên câc lép A,B,C,D Kh6a 19 hê vân
bâng dai hoc thl'r hai chinh quy tù ngày 06/02/2023 dén ngày 10/02/2023.

- Hêt thòi gian trên, câc Khoa quàn IY Sinh viên phôi hqp cùng Phòng
Dào tao doi hQC lâp danh sâch và kiêm tra danh s{ch Sinh viên Viêt KLTN,
Phòng Dào tao dai hoc thông bio Danh sâch Sinh viên viet KLTN trên công
thông tin dièn tt cùa Truròng.

- Lânh dao câc Khoa chuyên môn chi dao cic bê môn công bô diêm tôi
thiêu dôi Véi câc hoc phân (môn hoc) dê Sinh viên dàng Viét KLTN; Công
bô dê tài KLTN và phân công giàng viên durqc htr&ng dân Sinh viên Viêt
KLTN tir ngày 06/02/2023 dén ngày 10/02/2023.

- Cic bê môn gùi Phòng Dào tao dai hQC (d/c Pham Thi Bich Liên)
danh sâch phân công giàng viên hu6ng dan Sinh viên, chQn dê tài Viêt KLTN
cho Sinh viên muon nhât vào ngày 16/02/2023.

4. Ke thurc hiên

Sinh viên thlrc hiên Viêt KLTN ttr ngày 20/02/2023 dên ngày
14/05/2023.

- Sinh viên nop KLTN tai vân phòng Khoa chuyên môn tù ngày
15/05/2023 dén ngày 16/05/2023.

- Bào KLTN tir ngày 22/5/2023 dén ngày 30/05/2023.

- Công bô diém KLTN: 12/06/2023./.
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