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'I*HÔNG BAO
Doi v&i sinh viên 40 hê hQC chinh quy

Dê chuàn bi cho viêc xét tôt nghiëp, Phòng Dào tao thông bio déi vbi
sinh viên Khôa 40 nhtr sau:

l. Sinh viên kiêln tra diêm cic hoc phan/môn hQC trên tài khoàn ci nhân,
néu phât hiën sai sét phài thông bio cho Bê môn và trq Ij cic khoa quàn 19 sinh
viên dé durqc sera chùa kip thèi;

2. T hang diêm, viêc quy dôi diém {p dung dôi v6i Khoâ 40 thyc hiën theo
Quy Ché 2626/QD-DHLI-IN ngày 23/8/2018 cùa Hiêu trur&ng Trtrèng Dai hQC
Luât Hà 'NOi và Quy Ché dào tao dai hQC và cao ding h? chinh quy theo hè théng
tin chi duqc ban hành kèm theo Quyét dinh sé 43/2007/QD-BGDDT ngày
15/8/2007 cùa BO tru&ng BO Giâo và Dào tao, Thông tu sé 57/2012/TT-
BGDDT sta dôi, bô sung mot sô dièu cùa Quy Ché dào tao dai hQC và cao dâne
hè chinh quy theo hè thông tin chi ban hành kèm theo Quyét dinh sô
43/2007/QD-BGDDT ngày 15 thing 8 nim 2007 cùa BO tru&ng BO Giâo duc và
Dào tqo, Cé hiêu lvc ké tir ngày 10 thâng 02 nàm 2013;

3. Nghiên ctu kj' Dièu 27, 28 Quy Ché dào tao dai hoc và cao dàng h?
chinh quy theo h? thông tin chi dtrqc ban hành kèm theo Quyét dinh sô
43/2007/QD-BGDDT ngày 15/8/2007 cùa BO BO Giâo và Dào dê
Cô kê hoach hoc tap phù hqp;

4. Kiêm tra viêc tich lug cic hoc phân, câc khoi kiên thüc quy dinh trong
Chucmg trinh dào tao cloi hQC cùa tùng ngành mà sinh viên theo hoc (di durqc
phât cho sinh viên tir dâu khôa hoc). Sinh viên dù diêu kiên tot nghiêp phài tich
lug dù 126 tin chi (không kê hoc phàn Giâo duc thé chât và hoc phàn Giâo ciqc
QP&AN) theo yêu câu cùa chuung trình dào tao dôi v&i tùng khéi kiên thüc, cân
luu y thê nhu sau:

- Doi sinh viên ngành Luit: Tông so tin chi phài tich lüy toàn khéa
là 126 tin chi, trong dé:

Tong sô tin chi phài tich lùy cùa Khoi kiên thfrc giâo dvc dai cuang là 26
tin chi, bao gôm 22 tin chi bit buOc và 04 tin chi tg chon.

Tông so tin chi phài tich lüy cùa Khoi kien thu'rc giâo dvc chuyên nghiêp
là 100 tin chi, bao gôm 66 tin chi bit bu0c và 34 tin chi ty chon (chi càn sinh
viên tich lüy dù khôi lurqng tin chi cùa phàn tg chon ke cà thkrc tap chuyên môn
và khéa luân tôt nghiêp, không bit buêc phài chia theo phân chon cùa câc
chuyên ngành khâc nhau).



Chuân dau ra Ngoai ngù: Tbi thiêu dat Bôc 3 theo Khung nâng luc Ngoqi
ngù 6 bâc dùng cho Viêt Nam turcng durong.

- Doi vé•i sinh viên ngành Luût, chtrcng trình dào tqo chat Itrçng cao:
Tông so tin chi phài tich lùy toàn kh6a là 126 tin chi, trong dé:

Tông sô tin chi phài tich lüy cùa Khôi kien thüc giâo duc d{li curang là 29
tin chi, bao gòm 25 tin chi bit và 04 tin chi tv chon.

Tòng sé tin chi phài tich lüy cùa Kh6i kién thüc giâo chuyên nghiêp
là 100 tin chi, bao gòm 71 tin chi bit buôc (bao gòn cà hQC phân Tmrc tap
chuyên môn) và 29 tin chi tv chon (chi càn sinh viên tich lùy dù khôi Itrqng tin
chi cùa phân qr chon kê cà kh6a luân tôt nghiêp, không bit buOc phài chia theo
phan tkr chon cùa cic chuyên ngành khâc nhau).

Chuân dàu ra Ngoqi ngù: Tôi thiêu dat Bâc 4 theo Khung nàng lyc Ngoai
ngü 6 bâc dùng cho Viêt Nam hoòc turong durong.

- Doi vfri sinh viên ngành Luit Kinh te: Tòng sô tin chi phài tich lüy
toàn khéa là 126 tin chi, trong dé:

Tong sô tin chi phài tich lùy cùa Khôi kién thüc giâo dvc dai curang là 25

tin chi, bao gôm 19 tin chi bàt buOc và 06 tin chi tg chon.

Tông sô tin chi phài tich lüy cùa Khéi kien thüc gi{o duc chuyên nghi#p

là 101 tin chi, bao gôm 60 tin chi bitt buOc và 41 tin chi ur chçn (06 tin chi Kiên

thüc co sè ngành và kiên thüc ngành; 25 tin chi Kiên thi'rc chuyên ngành và câc

môn k}' nâng; 10 tin chi kh6a luân h04c thuc tap chuyên môn, hQC cic môn
thuêc kh6i kien thüc chuyên sâu cùa ngành Luât Kinh té).

Chuàn dâu ra Ngoai ngü: Tôi thiêu dat Bic 3 theo Khung nàng lvc Ngoqi

ngü 6 bac dùng cho Viêt Nam tucyng duong.

- Doi v&i sinh viên ngành Luit Thuung mali quoc te: Tông sô tin chi

phài tich lüy toàn khéa là 126 tin chi, trong dé:

T6ng sô tin chi phài tich lüy cùa Khôi kien thtc giâo duc dai curcng là 33

tin chi, bao gôm 21 tin chi bit buêc và 12 tin chi tkr chçn.

Tong sô tin chi phài tich lüy cùa Khôi kiên thtc giâo chuyên nghiêp

là 93 tin chi, bao gôm: 26 tin chi bât buêc cùa Khôi kiên thüc co sè ngành; 28

tin chi bit buêc thuêc Khoi kién thüc Chung cùa ngành Luât Thuong mai quôc

té; 15 tin chi tg chqn thuêc Khôi kién thüc chuyên sâu cùa ngành Luât Thuone

mai quôc tê; 04 tin chi bit buêc (cic môn hQC bât buêc thuOc Khôi kiên thtc bô

trq); 10 tin chi tg chQn (cic môn hoc tg chon thuêc Khôi kién thtc bô trq)', 10

tin chi Khéa luân tot nghiêp h04c thvrc tap chuyên môn và cic môn hQC chuyên

sâu cùa ngành Luât Thurung mai quôc tê.

Chuân dâu ra Ngoai ngù: Tôi thiêu dat Bâc 3 theo Khung nâng Ikrc Ngoai

ngù 6 bâc dùng cho Viêt Nam ttrong durang.

- Doi v&i sinh viên ngành Ngôn ngü• Anh: Tông sô tin chi phài tich lùy

toàn kh6a là 126 tin chi, trong dé:



TĞng sö tin Chi ph[ii tich lüy cüa Khöi kiân thûc giâo dçıc dai cuong lâ 24

tin chi, bao gönı 20 tin Chi bât buğc vü 04 tin Chi tıx chpn.

T öng sĞ tin Chi l)hâi tich lüy cüa KhĞi kiân thûc giâo dqc chuyân nghiğp
lâ 102 lin chi, bao göm:

Kien thûc ngânh Ngön ngü Anh 40 tin Chi (30 tin Chi bât buğc cüa KiĞn
thûc tieng, 10 tin Chi bât buğc cüa Kiân thüc ngön ngü, vân höa — vân hoc)

KiĞn Ihüc chuyân ngânh tiâng Anh phâp IY 28 tin chi: câc mön bât buğc
22 tin chi, câc mön tçr chpn 06 tin chi;

Kicn thûc bö trq ngânh 24 tin chi: câc mön bât buğc 09 tin chi, câc mön tçr
clıpn 15 tin Chi (câc mön tvr chQn giâng bing tiĞng ViÇt 10 tin chi, câc mön
t!l' chpn gi[ing bing tiâng Anh 05 tin chi);

Khöa luân 10 tin chi, nâu sinh viân khöng viât kh6a luân sö di Ihvxc tap
vâ/hoçic hçc câc mön tu' chpn thuğc khĞi kiĞn thûc giâo dçıc chuyân nghiğp Cho

dü 10 tin chi.

ChuĞn dâu ra Ngoçıi ngü: Töi thiĞu dat Bâc 5 theo Khung nüng İçrc Ngoqi

ngü 6 bâc düng Cho ViÇt Nam hoğc tugng duong.

5. Sinh vİân Khoâ 40 plidi dat câc yâu cau ve mön hoc Giâo dpc QP&AN,

Giâo dçıc thĞ chât vâ dat Chuân dâu ra ngoqi ngü theo qtıy dinh cüa Trıröng möi

dü diĞu kişn töt nghiÇp;

6. Sinh viân phâi thuöng xuyân theo döi câc thöng bâo cüa Trubng tren
cöng thöng tin diÇn tü, tün câc bâng tin cüa Phöng Dâo t40, câc khoa quân IY

sinh viân, Phöng Cöng tâc sinh viân.

Trân dây lâ mç3t sö nç3i dung thöng bâo dĞi vöi sinh viân Khoâ 40 hÇ dai

hQC chinh quy. Yâu câu sinh viân dQC kY nği dung thöng bâo vâ râ soât kât quâ

hçc tap cüa minh dĞ cö ke hoqch phü hqp. Nhüng vân dâ chua rö, can gğp câc

Thây/Cö cö vân hpc tap, cğn bâ quân IY khoâ cüa câc khoa, Phöng Dâo 40,

Phöng Cöng tâc sinh viân dâ dırqc giâi thich kip thöi./.

NÜi ilh(în.• TL. HIÇU TRUÖNG

- P116 hiÇu truöng phçı trâch (dö b/c); NG DÂo T40

- Câc PhÖ hİÇu truöng (dâ biöt);

- cöng TTDT (dö dua tin);

- Câc don vi litn quan (dâ p/h);
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