
BỘ TƯ PHÁP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI 

Số: 85/TB-ĐHLHN 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Hà Nội, ngày 07 tháng 01 năm 2021 
           

THÔNG BÁO 
Về việc đăng ký tín chỉ học kỳ II năm học 2020-2021 

đối với sinh viên các Khóa hệ đại học chính quy 

 

- Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14/6/2019; 

- Căn cứ  Nghị định 84/2020/NĐ-CP ngày 17/7/2020 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều của Luật Giáo dục. 

Theo kế hoạch năm học 2020-2021, Phòng Đào tạo đại học thông báo khối lượng 

đăng ký học tập cho 1 học kỳ: Tối thiểu là 15 tín chỉ, tối đa là 20 tín chỉ (chưa tính Giáo 

dục thể chất và Giáo dục quốc phòng). Tại học kỳ II năm học 2020-2021 sinh viên các 

khóa chưa đăng ký đủ số tín chỉ tối thiểu là 15, cần đăng ký bổ sung môn học, học phần 

theo nội dung sau: 

 1. Trường mở thêm các học phần, môn học để sinh viên các khóa đăng ký bổ 

sung 

* Khóa 42, Khóa 43 và Khóa 44 (được để ở danh mục các học phần, môn học của 

Khóa 44): 

 - Kỹ năng chung về tư vấn pháp luật: 03 lớp 

 - Luật sư, công chứng, chứng thực: 03 lớp 

 - Luật tố tụng hành chính: 03 lớp 

 - Luật sở hữu trí tuệ: 03 lớp 

 - Khoa học điều tra tội phạm: 03 lớp 

 - Pháp luật về liên minh châu âu: 03 lớp 

* Khóa 45 :  Tiếng việt pháp lý 1: 01 lớp 

 2. Sinh viên các khóa tiếp tục đăng ký bổ sung để đủ số tín chỉ tối thiểu là 15 theo 

quy định. 

 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 09/01 đến 8h00’ ngày 10/01/2021. 

 4. Khối lượng đăng ký học tập: Tối thiểu là 15 tín chỉ, tối đa 20 tín chỉ (chưa 

tính GDTC và GDQP). 

5. 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./. 
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