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THÔNG BÁO 
Về việc đăng ký học phần, môn học học kỳ phụ năm học 2017-2018 

đối với sinh viên các khóa đại học hệ chính quy  
 

 Căn cứ vào số lượng sinh viên đăng ký các học phần, môn học học kỳ phụ 

năm học 2017 - 2018 của các khóa đại học hệ chính quy, Phòng Đào tạo thông báo 

như sau: 

 1. Thời gian tổ chức đăng ký bổ sung 

 Từ 18h00’ ngày 28/3 đến 18h00’ ngày 29/3/2018.  

 2. Trường mở thêm một số học phần để sinh viên đăng ký. 

 - Luật hành chính 

 - Luật sư, công chứng, chứng thực 

 - Thanh tra khiếu tố 

 - Luật sở hữu trí tuệ 

 - Kỹ năng chung về tư vấn pháp luật 

 - Anh văn HP1 

 - Anh văn HP2 

 - Trung văn HP2 

 - Nga văn HP1 

 3. Vì lý do kỹ thuật, sinh viên đăng ký lại môn học Pháp luật về điều ước 

quốc tế. 

 4. Khối lượng đăng ký học tập: Tối đa 10 tín chỉ. 

5. Sinh viên 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, kế hoạch đào tạo và chủ động 

đăng ký đủ số tín chỉ theo quy định./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Ban Giám hiệu (để b/cáo); 

- Các đơn vị có liên quan (để phối hợp t/h); 

- Cổng thông tin điện tử (để đưa tin); 

- Lưu: VT, ĐT. 

TL. HIỆU TRƯỞNG 

KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG  
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