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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 Hà Nội, ngày 25 tháng 6  năm 2020 
 

THÔNG BÁO 

Về việc tổ chức học bổ sung kiến thức đối với thí sinh dự thi tuyển sinh cao học  
(Đợt 1 năm 2020) 

 

Trường Đại học Luật Hà Nội thông báo cho các thí sinh dự thi tuyển sinh cao học 
đợt 1 năm 2020 thuộc diện phải học bổ sung kiến thức như sau: 

1. Đối tượng học bổ sung kiến thức  

a) Thí sinh có bằng đại học ngành Luật kinh tế đăng ký dự thi cao học ngành khác 
thì phải học bổ sung 06 tín chỉ với 2 môn học là: Luật hình sự (03 tín chỉ) và Công pháp 
quốc tế (03 tín chỉ). 

b) Thí sinh có bằng đại học ngành Luật quốc tế hoặc ngành Luật thương mại quốc 
tế đăng ký dự thi cao học ngành khác thì phải học bổ sung 06 tín chỉ với 3 môn học là: 
Luật hôn nhân và gia đình (02 tín chỉ), Luật tố tụng hình sự (02 tín chỉ) và Luật lao 
động (02 tín chỉ). 

2. Học phí  

Thí sinh nộp học phí theo mức quy định đối với hệ đại học chính quy (260.000 
đồng/tín chỉ) và nộp trực tiếp tại Phòng Tài chính kế toán vào ngày 01/7/2020. 

3. Lịch học 

Xem Phụ lục kèm theo Thông báo này. 

Ghi chú: Thí sinh phải có kết quả thi đạt yêu cầu của các môn học bổ sung kiến 
thức thì mới được dự thi tuyển sinh cao học đợt 1/2020.  

 Nơi nhận: 

- Hiệu trưởng (để biết); 
- Trưởng Khoa chuyên môn (để thực hiện); 
- Trưởng Phòng TC-KT (để phối hợp thực hiện); 
- Cổng thông tin tuyển sinh Trường (để đăng tin); 
- Niêm yết tại Văn phòng Phòng ĐTSĐH; 
- Lưu:  VT, ĐTSĐH. 
 

KT. HIỆU TRƯỞNG 
PHÓ HIỆU TRƯỞNG 
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