
KẾ HOẠCH NHẬP HỌC CỦA TÂN SINH VIÊN HỆ CHÍNH QUY KHÓA 46 

VÀ THỰC HIỆN ĐĂNG KÝ KHOA ĐỐI VỚI SINH VIÊN NGÀNH LUẬT 

(TRÚNG TUYỂN NĂM 2021) 

 

I. Kế hoạch nhập học 

 

Stt Thí sinh có mã số nhập học Số lượng Lịch nhập học 

1. Từ 46.0002 đến 46.7103 697 Buổi Sáng, ngày 28/9/2021 (Thứ 3) 

2. Từ 46.8001 đến 46.8540 540 Buổi Chiều, ngày 28/9/2021 (Thứ 3) 

3. Từ 46.8541 đến 46.9080 540 Buổi Sáng, ngày 29/9/2021 (Thứ 4) 

4. Từ 46.9081 đến 46.9583 503 

Buổi Chiều, ngày 29/9/2021 (Thứ 4) 
5. 

Từ 46.9100 đến 46.9143 

(chuyển về từ Trường Dự bị Đại học TP. 

Hồ Chí Minh và Trường Dự bị Đại học 

Dân tộc Trung ương Nha Trang) 

43 

Cộng: 2.323  

* Lưu ý: thí sinh chuẩn bị đầy đủ các loại giấy tờ cần phải nộp và nhập học trực tuyến (online) 

đúng thời gian quy định. Trường hợp có lý do chính đáng, sinh viên được nhập học chậm hơn so với 

thời gian quy định nhưng không được quá 15 ngày, kể từ ngày nhập học được ghi trong Giấy thông 

báo nhập học (theo khoản 3 Điều 20 Thông tư số 09/2020/TT-BGDĐT). 

II. Kế hoạch đăng ký khoa đối với sinh viên ngành Luật 

Để có cơ sở bố trí khoa quản lý sinh viên ngành Luật khóa 46 (trúng tuyển năm 2021), Nhà 

trường yêu cầu sinh viên thực hiện việc đăng ký khoa theo kế hoạch sau: 

1. Điều kiện: để được xét phân khoa, sinh viên phải: 

a) Thứ nhất, đăng ký nguyện vọng bằng hình thức trực tuyến. Trường hợp sinh viên đăng ký 

nhiều lần, Nhà trường chỉ ghi nhận kết quả của lần đăng ký cuối cùng; 

b) Thứ hai, có điểm xét tuyển theo từng phương thức phù hợp với chỉ tiêu theo quy định đối 

với từng khoa; 

Lưu ý: đối với những sinh viên không thực hiện việc đăng ký khoa, việc phân khoa sẽ được 

Nhà trường bố trí ngẫu nhiên (bố trí vào khoa nào sinh viên phải theo học khoa đó). 

2. Thời gian và hình thức đăng ký: 

a) Thời gian: từ ngày 28/9/2021 (thứ 3) đến 24g00' ngày 01/10/2021 (thứ 6); 

b) Hình thức đăng ký: trực tuyến theo link: https://forms.gle/9eg5foY1fuyPwsDp9  

c) Lưu ý: 

- Sinh viên chỉ được chọn đăng ký MỘT KHOA DUY NHẤT, trong số các khoa quản lý 

sinh viên ngành Luật; 

- Khi đăng ký chọn khoa, sinh viên cần lưu ý về chuẩn đầu ra trình độ ngoại ngữ theo 

chương trình TOEIC quốc tế. Theo đó: 

+ Đối với Khoa Luật Hành chính - Nhà nước: đạt tối thiểu 450 điểm TOEIC; 

+ Đối với Khoa Luật Hình sự: đạt tối thiểu 500 điểm TOEIC; 

+ Đối với Khoa Luật Dân sự và Khoa Luật Quốc tế: đạt tối thiểu 520 điểm TOEIC; 

+ Đối với Khoa Luật Thương mại: đạt tối thiểu 550 điểm TOEIC. 

3. Công bố kết quả phân khoa: trước 20g00’ ngày 10/10/2021 (chủ nhật);  

4. Cấp mã số sinh viên: trước 20g00’ ngày 14/10/2021 (thứ 5). 


