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QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Quy định về tiêu chí đánh giá và thang chấm điểm học phần  

tại Khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội  
 

CHỦ NHIỆM KHOA LUẬT 

Căn cứ Quy chế về tổ chức và hoạt động của Đại học Quốc gia và các cơ sở giáo dục đại học 

thành viên ban hành theo Quyết định số 26/2014/QĐ-TTg ngày 26/03/2014 của Thủ tướng Chính Phủ; 

Căn cứ Quyết định số 85/TCCB ngày 07/03/2000 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội về 

việc thành lập Khoa Luật trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội; 

Căn cứ Quy chế đào tạo đại học ở Đại học Quốc gia Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số 

5115/QĐ-ĐHQGHN ngày 25/12/2014 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội; 

Căn cứ Quy chế đào tạo thạc sỹ ở Đại học Quốc gia Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số 

4668/QĐ-ĐHQGHN ngày 10/12/2014 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội; 

Xét đề nghị của Phụ trách Trung tâm Khảo thí và Đảm bảo Chất lượng Giáo dục, 

QUYẾT ĐỊNH 

 Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về tiêu chí đánh giá và thang 

chấm điểm học phần tại Khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội. 

 Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 3. Trưởng các Phòng chức năng, Chủ nhiệm các Bộ môn và lãnh đạo các đơn vị có 

liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Lưu: VT. 
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Nguyễn Thị Quế Anh 

 
 



QUY ĐỊNH VỀ TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ VÀ THANG CHẤM ĐIỂM HỌC 
PHẦN TẠI KHOA LUẬT - ĐHQGHN 

(Ban hành theo Quyết định số    /QĐ-KL ngày     /     /          ) 
 

Điều 1: Tiêu chí đánh giá 

1.1. Tiêu chí đánh giá thường xuyên: 

- Thực hiện đầy đủ các yêu cầu cụ thể của giảng viên; 

- Tóm tắt được kiến thức đã học; 

- Rút ra được vấn đề nghiên cứu; 

- Phản ánh được kiến thức tự học. 

1.2. Tiêu chí đánh giá giữa kỳ: 

- Biết được kiến thức cơ bản của học phần, các khái niệm, quy định pháp luật liên 

quan đã học đến thời điểm đánh giá; 

- Hiểu được các kiến thức của học phần đã học đến thời điểm đánh giá; 

- Có khả vận dụng, sử dụng kiến thức đã học đến thời điểm đánh giá để giải quyết 

các tình huống pháp lý đơn giản; 

- Có khả năng phân tích các kiến thức đã thu nhận được đến thời điểm đánh giá; 

1.3. Tiêu chí đánh giá thi kết thúc học phần: 

- Biết được kiến thức cơ bản của học phần, các khái niệm, quy định pháp luật liên 

quan; 

- Hiểu được các kiến thức của học phần; 

- Có khả vận dụng, sử dụng kiến thức để giải quyết các tình huống pháp lý đơn giản; 

- Có khả năng phân tích các kiến thức đã thu nhận được; 

- Có khả năng tổng hợp các kiến thức không chỉ trong phạm vi học phần mà bao gồm 

cả các kiến thức có liên quan, hình thành tư duy pháp lý mang tính hệ thống; 

- Có khả năng phát hiện, dự báo, đánh giá các vấn đề pháp lý phát sinh, có khả năng 

đưa ra các kiến giải pháp lý có giá trị thực tiễn. 

Điều 2: Thang chấm điểm thi kết thúc học phần 

Điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm từ 0 đến 10, lẻ đến 0,5 

theo năng lực của người học, cụ thể như sau: 

Điểm Năng lực 



0 - Hoàn toàn không biết được kiến thức cơ bản của học phần, các khái niệm, 

quy định pháp luật liên quan. 

0,5-1,5 - Biết được một vài kiến thức cơ bản của học phần, các khái niệm, quy định 

pháp luật liên quan. 

2-2,5 - Biết được một số kiến thức cơ bản của học phần, các khái niệm, quy định 

pháp luật liên quan. 

3-3,5 - Biết được nhưng không đầy đủ kiến thức cơ bản của học phần, các khái 

niệm, quy định pháp luật liên quan. 

4-4,5 - Biết được kiến thức cơ bản của học phần, các khái niệm, quy định pháp luật 

liên quan. 

5-5,5 - Biết được kiến thức cơ bản của học phần, các khái niệm, quy định pháp luật 

liên quan; 

- Hiểu được các kiến thức của học phần, biết cách thức tiếp cận vấn đề. 

6-6,5 - Biết được kiến thức cơ bản của học phần, các khái niệm, quy định pháp luật 

liên quan; 

- Hiểu được các kiến thức của học phần, biết cách thức tiếp cận vấn đề; 

- Có khả vận dụng, sử dụng kiến thức để giải quyết các tình huống pháp lý 

đơn giản. 

7-7,5 - Biết được kiến thức cơ bản của học phần, các khái niệm, quy định pháp luật 

liên quan; 

- Hiểu được các kiến thức của học phần, biết cách thức tiếp cận vấn đề; 

- Có khả vận dụng, sử dụng kiến thức để giải quyết các tình huống pháp lý 

đơn giản; 

- Có khả năng phân tích các kiến thức đã thu nhận được. 

8-8,5 - Biết được kiến thức cơ bản của học phần, các khái niệm, quy định pháp luật 

liên quan; 



- Hiểu được các kiến thức của học phần, biết cách thức tiếp cận vấn đề; 

- Có khả vận dụng, sử dụng kiến thức để giải quyết các tình huống pháp lý 

đơn giản; 

- Có khả năng phân tích các kiến thức đã thu nhận được; 

- Có khả năng tổng hợp các kiến thức không chỉ trong phạm vi học phần mà 

bao gồm cả các kiến thức có liên quan, hình thành tư duy pháp lý mang tính 

hệ thống. 

9-10 - Biết được kiến thức cơ bản của học phần, các khái niệm, quy định pháp luật 

liên quan; 

- Hiểu được các kiến thức của học phần, biết cách thức tiếp cận vấn đề; 

- Có khả vận dụng, sử dụng kiến thức để giải quyết các tình huống pháp lý 

đơn giản; 

- Có khả năng phân tích các kiến thức đã thu nhận được; 

- Có khả năng tổng hợp các kiến thức không chỉ trong phạm vi học phần mà 

bao gồm cả các kiến thức có liên quan, hình thành tư duy pháp lý mang tính 

hệ thống; 

- Có khả năng phát hiện, dự báo, đánh giá các vấn đề pháp lý phát sinh, có khả 

năng đưa ra các kiến giải pháp lý có giá trị thực tiễn. 

 

 


