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Hâ NÔi, ngây 19 thÓng 12 năm 2021

THÔNG TIN vb xŔT HQC BONG CĂC KHÓA 43, 44 VÂ 45
HQC KV 2 NĂM HQC 2020 - 2021

Ngăy 18 thâng 12 năm 2021, HÔi dÔng xćt hoc bÔng nhâ tručyng hop duói sv
chil tri cua Tiën si Lô Đinh Nghî, Phó I-Iięu truông Trubng Đąi hoc luât Hă NÔi. Tham
du có doi dięn lănh dąo căc don vi quân IY sinh viôn; phông Đăo tąo dąi hec; phông
Công tăc sinh viën; phông Tăi chinh Kë toăn; phông Thanh tra, Bi thu Đoăn tručmg, trgy
IS' căc don vi quân IY sinh viën, căc chuyôn viôn quân IY khoă cua Phông Công tăc sinh
viôn, Phông Đăo tąo dai hec.

Căn ct căc quy dinh cua hięn hânh vô chĆ dÔ hec bong, tręY câp xă hÔi dôi vói
sinh viôn trong căc trubng dăo tąo dąi hec công lâp, căn ct dinh mu'rc hec bong cho
sinh viën căc khoă trong năm tăi chinh 2021 vă căn cir kët quâ hec tâp, kôt quâ ren
luyęn hec k' 2 năm hec 2020 - 2021 cua sinh viôn, HÔi dong dă nhat tri xćt câp hec
bông hec k' 2 năm hec 2020 - 2021 cho sinh viôn căc khoâ 43, 44 vă 45 nhu sau:

- Ngănh Luât chung khoă 43: Sinh viën có diôm trung binh trung hec tâp theo
thang diôm 4 tir 3,54 tro lôn có kët quâ ren luyęn dat tîr loąi khâ trô lôn (có 215 sinh
viën).

- Ngânh Luât chung khoâ 44: Sinh viôn có diem trung binh trung hec tâp theo
thang diëm 4 tir 3,50 tro lën có kĆt quâ ren luyęn dąt tir loąi khâ tro lôn (có 213 sinh
viôn).

- Ngănh Luât chung khoâ 45: Sinh viôn có diem trung binh trung hec tâp theo
thang diôm 4 tir 3,54 tró lôn có kôt quâ ren luyęn dot tir loąi khâ tro lôn (có 158 sinh
viën).

- Ngânh Luât Kinh te Khoă 43: Sinh viôn có diôm trung binh trung hec tâp theo
thang diĆm 4 tir 3,61 tro lôn có kĆt quâ ren luyęn dat tir loąi khă trô lôn (có 50 sinh
viôn).

- Ngânh Luât Kinh tĆ Khoâ 44: Sinh viôn có diĆm trung binh trung hec tăp theo
thang diëm 4 tir 3,51 tro lôn có kĆt quâ ren luyęn dot tîr loąi khtî tro lôn (có 54 sinh
viën).

- Ngânh Luât Kinh te Khoă 45: Sinh viôn có diem trung binh trung hec tăp theo
thang diÔm 4 tir 3,65 tro lën có kĆt quă ren luyęn dąt ttr logi khă tro lôn (có 40 sinh
viën).

- Ngănh Luât Thucyng moi Quôc tĆ Khoă 43: Sinh viôn có diĆm trung binh trung
hQC tâp theo thang diëm 4 tir 3,35 tro lën có kĆt quă rčn luyęn dąt tir logi khâ tro lôn (có

14 sinh viën).

- Ngânh Luât Thurung moi Quoc tĆ Khoă 44: Sinh viôn có diem trung binh trung
hQC tâp theo thang diëm 4 tir 3,53 tro lôn có kĆt quă rčn Iuyęn dot tir logi khă tro lôn (có 12

sinh viën).



- Ngành Lu(ìt Thtrong tnoi Quôc té Khoâ 45: Sinh Viên cô diém trung binh trunghoc tòp theo thang diétn 4 tir 3,63 tro lên c(') két quà rèn luyên dot tir loqi khâ tro lên (cô 14
Sinh vièn).

Ngành Ngon ngù Anh Khoâ 43: Sinh viên cô diérn trung binh trung hoc tâp
theo thang diétn 4 tir 3,50 tro lên cé két quà rèn luyên dat tir loqi khâ tro lên (cô 16
Sinh vièn).

Ngành Ngon ngÙ Anh Khoti 44: Sinh viên cô diém trung binh trung hoc tâp
theo thang diélll 4 tir 3,44 tro lên cé két quà rèn luyên dat tir loai khâ tro lên (cô 14
Sinh vièn).

Ngành Ngon ngü Anh Khoâ 45: Sinh viên cô diém trung binh trung hoc tâp
theo thang diélll 4 tir 3,57 tro lên cé két quà rèn luyên dat tir loai khâ trü lên (cô 13
Sinh vièn).

Phân hièu Dik Lik K44: Sinh viên cô diém trung binh trung hoc tàp theo
thang diém 4 tir 3,15 trô lên cé két quà rèn luyên dat tir loai khâ lên (cô 08 Sinh
viên).

Phàn hièu Dik Lik K45: Sinh viên cé diém trung binh trung hoc tâp theo
thang diêm 4 tir 3,22 trô lên cé két quà rèn luyèn dat tir loai khâ trù lên (cô 15 Sinh
viên).

Mtc hoc bang cu thé cho tirng déi ttrqng durqc tmrc hièn theo dûng quy dinh
hièn hành cùa Nhà ntr&c.

Lu•u f.'

1. Danh séch Sinh viên htr&ng hoc bòng dtrqc dâng tài trèn công thòng tin cùa

tru&ng, Sinh viên kiêm tra dôi Chieu ket quà hoc tap và rèn luyèn. Nêu Sinh viên cé

thic mic (nêu rô nç3i dung) phàn ânh thày, cô quàn IY khéa cùa Phòng Còng tâc

Sinh viên dên hêt ngày 22 thing 12 nim 2021 dé kip thòi chinh sùa bd sung. Qua thèi

han nêu trên, moi thic mâc cùa Sinh viên sè không dtrqc giài quyet.

2. Déi ngành Iuat chung câc khéa (43, 44, 45) và ngành luàt Kinh té cac

khôa (44, 45) do quy hoc bông dà chia theo nhtr thòng bio này nhtrng vàn còn du. Do

dé, sau ngày 22/12/2021 néti không phât Sinh thêm Sinh viên durqc hur&ng hoc bòng

méi thi cô thé ha 0,01 diém TBCHT so vôi mdrc diém chuàn hoc béng (da công bd) va

can ct vào diem rèn luyen dé lây theo nguyên tac tù cao xuông thâp cho dèn khi hét

quy hoc bòng.

KhÔa 43: Thày Dô Huy Iloàng (hoangctsv10470 a gmail.com).

KhÔa 44: cô Phan Thùy I)trong (duongpt.1412 a gmail.eom).

Khôa 45: Thày V ü Gia lloàng (vugiahoang.hlu a gmail.com).

PHONG CONG TÂC SINH VIÊN


