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LỊCH THI LẦN 1 VÀ LẦN 2 HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2015-2016

2015

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1525/LTKCQ&B2-ĐHL TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 09 năm

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP.HCM

            - Đối với sinh viên chính khóa: đến ngày 02/10/2015 nếu còn nợ học phí học kỳ 1 năm học 2015-2016 trở về trước sẽ không 
được dự thi các môn của học kỳ 1 năm học 2015-2016.

1. Lớp Công an TP.Hồ Chí Minh - Khóa 6 (11CAK6):

- Địa điểm thi: Trường Đại học Luật TP.Hồ Chí Minh (CS Nguyễn Tất Thành), số 2 Nguyễn Tất Thành, Phường 12, Quận 4

- Đối với sinh viên đăng ký học lại: đóng học phí chậm nhất là 01 tuần trước khi môn học được bắt đầu.

Ghi chú
Giảng

đường thi
Ngày thi

ĐếnTừ

Giờ thi
CaBuổiMôn thiMã HPSTT

C.204NTT;
C.205NTT

18/10/201509g0007g001Sáng
Pháp luật giải quyết tranh chấp hợp đồng thương mại
quốc tế (lần1)

GQTC31

C.204NTT;
C.205NTT

01/11/201509g0007g001SángLuật thương mại quốc tế (lần1)TMQT22

B.203NTT06/12/201511g1509g152Sáng
Pháp luật giải quyết tranh chấp hợp đồng thương mại
quốc tế (lần2)

GQTC33

B.203NTT20/12/201511g1509g152SángLuật thương mại quốc tế (lần2)TMQT24

            - Đối với sinh viên chính khóa: đến ngày 02/10/2015 nếu còn nợ học phí học kỳ 1 năm học 2015-2016 trở về trước sẽ không 
được dự thi các môn của học kỳ 1 năm học 2015-2016.

2. Lớp Gò Vấp - Khóa 1 (11GVK1):

- Địa điểm thi: Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị quận Gò Vấp, số 18 Thống Nhất, Phường 16, quận Gò Vấp

- Đối với sinh viên đăng ký học lại: đóng học phí chậm nhất là 01 tuần trước khi môn học được bắt đầu.

Ghi chú
Giảng

đường thi
Ngày thi

ĐếnTừ

Giờ thi
CaBuổiMôn thiMã HPSTT

HTA; HTB18/10/201517g1515g154ChiềuLuật thương mại quốc tế (lần1)TMQT21

HTA; HTB01/11/201517g1515g154Chiều
Pháp luật giải quyết tranh chấp hợp đồng thương mại
quốc tế (lần1)

GQTC32

HTA06/12/201515g0013g003ChiềuLuật thương mại quốc tế (lần2)TMQT23

HTA20/12/201515g0013g003Chiều
Pháp luật giải quyết tranh chấp hợp đồng thương mại
quốc tế (lần2)

GQTC34

            - Đối với sinh viên chính khóa: đến ngày 02/10/2015 nếu còn nợ học phí học kỳ 1 năm học 2015-2016 trở về trước sẽ không 
được dự thi các môn của học kỳ 1 năm học 2015-2016.

3. Lớp Khóa 14A (11K14A):

- Địa điểm thi: Trường Đại học Luật TP.Hồ Chí Minh (CS Nguyễn Tất Thành), số 2 Nguyễn Tất Thành, Phường 12, Quận 4

- Đối với sinh viên đăng ký học lại: đóng học phí chậm nhất là 01 tuần trước khi môn học được bắt đầu.

Ghi chú
Giảng

đường thi
Ngày thi

ĐếnTừ

Giờ thi
CaBuổiMôn thiMã HPSTT

B.203NTT;
B.303NTT;
B.304NTT

17/10/201520g0018g005TốiLuật môi trường (lần1)LMT011

B.203NTT;
B.303NTT;
B.304NTT

24/10/201520g0018g005TốiPháp luật về thanh tra và khiếu nại, tố cáo (lần1)PLTRA2
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Ghi chú
Giảng

đường thi
Ngày thi

ĐếnTừ

Giờ thi
CaBuổiMôn thiMã HPSTT

B.203NTT;
B.303NTT;
B.304NTT

31/10/201520g0018g005TốiTâm lý học tư pháp (lần1)TLYTP3

B.203NTT;
B.303NTT;
B.304NTT

21/11/201520g0018g005TốiThi hành án dân sự (lần1)THADS4

B.303NTT29/11/201515g0013g003ChiềuLuật môi trường (lần2)LMT015

B.203NTT;
B.303NTT;
B.304NTT

05/12/201520g0018g005TốiTư pháp Quốc tế  (Phần riêng) (lần1)TPQT26

B.303NTT06/12/201515g0013g003ChiềuPháp luật về thanh tra và khiếu nại, tố cáo (lần2)PLTRA7

B.303NTT13/12/201515g0013g003ChiềuTâm lý học tư pháp (lần2)TLYTP8

C.206NTT;
C.207NTT

19/12/201520g0018g005TốiXây dựng văn bản pháp luật (lần1)XDVB29

C.206NTT;
C.207NTT

02/01/201620g0018g005TốiPháp luật kinh doanh bảo hiểm (lần1)BHIEM10

B.303NTT03/01/201615g0013g003ChiềuThi hành án dân sự (lần2)THADS11

B.303NTT17/01/201615g0013g003ChiềuTư pháp Quốc tế  (Phần riêng) (lần2)TPQT212

B.303NTT31/01/201615g0013g003ChiềuXây dựng văn bản pháp luật (lần2)XDVB213

B.303NTT28/02/201615g0013g003ChiềuPháp luật kinh doanh bảo hiểm (lần2)BHIEM14

            - Đối với sinh viên chính khóa: đến ngày 02/10/2015 nếu còn nợ học phí học kỳ 1 năm học 2015-2016 trở về trước sẽ không 
được dự thi các môn của học kỳ 1 năm học 2015-2016.

4. Lớp Khóa 14B (11K14B):

- Địa điểm thi: Trường Đại học Luật TP.Hồ Chí Minh (CS Nguyễn Tất Thành), số 2 Nguyễn Tất Thành, Phường 12, Quận 4

- Đối với sinh viên đăng ký học lại: đóng học phí chậm nhất là 01 tuần trước khi môn học được bắt đầu.

Ghi chú
Giảng

đường thi
Ngày thi

ĐếnTừ

Giờ thi
CaBuổiMôn thiMã HPSTT

C.205NTT;
C.206NTT

17/10/201517g1515g154ChiềuLuật môi trường (lần1)LMT011

C.205NTT;
C.206NTT

24/10/201517g1515g154ChiềuPháp luật về thanh tra và khiếu nại, tố cáo (lần1)PLTRA2

C.205NTT;
C.206NTT

31/10/201517g1515g154ChiềuTâm lý học tư pháp (lần1)TLYTP3

C.205NTT;
C.206NTT

14/11/201517g1515g154ChiềuThi hành án dân sự (lần1)THADS4

C.205NTT;
C.206NTT

28/11/201517g1515g154ChiềuTư pháp Quốc tế  (Phần riêng) (lần1)TPQT25

B.303NTT29/11/201517g1515g154ChiềuLuật môi trường (lần2)LMT016

B.303NTT06/12/201517g1515g154ChiềuPháp luật về thanh tra và khiếu nại, tố cáo (lần2)PLTRA7

C.205NTT;
C.206NTT

12/12/201517g1515g154ChiềuXây dựng văn bản pháp luật (lần1)XDVB28

B.303NTT13/12/201517g1515g154ChiềuTâm lý học tư pháp (lần2)TLYTP9

C.205NTT;
C.206NTT

26/12/201517g1515g154ChiềuPháp luật kinh doanh bảo hiểm (lần1)BHIEM10

B.303NTT27/12/201517g1515g154ChiềuThi hành án dân sự (lần2)THADS11

B.303NTT10/01/201617g1515g154ChiềuTư pháp Quốc tế  (Phần riêng) (lần2)TPQT212

B.303NTT24/01/201617g1515g154ChiềuXây dựng văn bản pháp luật (lần2)XDVB213

B.303NTT28/02/201617g1515g154ChiềuPháp luật kinh doanh bảo hiểm (lần2)BHIEM14
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            - Đối với sinh viên chính khóa: đến ngày 02/10/2015 nếu còn nợ học phí học kỳ 1 năm học 2015-2016 trở về trước sẽ không 
được dự thi các môn của học kỳ 1 năm học 2015-2016.

5. Lớp Mai Linh - Khóa 1A (11ML1A):

- Địa điểm thi: Trường Trung cấp Mai Linh, số 03 Nguyễn Văn Đậu, Phường 05, quận Bình Thạnh

- Đối với sinh viên đăng ký học lại: đóng học phí chậm nhất là 01 tuần trước khi môn học được bắt đầu.

Ghi chú
Giảng

đường thi
Ngày thi

ĐếnTừ

Giờ thi
CaBuổiMôn thiMã HPSTT

HT:2.1; HT:3.1;
HT:3.2

17/10/201515g0013g003Chiều
Pháp luật giải quyết tranh chấp hợp đồng thương mại
quốc tế (lần1)

GQTC31

HT:2.1; HT:3.1;
HT:3.2

24/10/201515g0013g003ChiềuLuật thương mại quốc tế (lần1)TMQT22

HT:3.106/12/201517g1515g154Chiều
Pháp luật giải quyết tranh chấp hợp đồng thương mại
quốc tế (lần2)

GQTC33

HT:3.113/12/201517g1515g154ChiềuLuật thương mại quốc tế (lần2)TMQT24

            - Đối với sinh viên chính khóa: đến ngày 02/10/2015 nếu còn nợ học phí học kỳ 1 năm học 2015-2016 trở về trước sẽ không 
được dự thi các môn của học kỳ 1 năm học 2015-2016.

6. Lớp Mai Linh - Khóa 1B (11ML1B):

- Địa điểm thi: Trường Trung cấp Mai Linh, số 03 Nguyễn Văn Đậu, Phường 05, quận Bình Thạnh

- Đối với sinh viên đăng ký học lại: đóng học phí chậm nhất là 01 tuần trước khi môn học được bắt đầu.

Ghi chú
Giảng

đường thi
Ngày thi

ĐếnTừ

Giờ thi
CaBuổiMôn thiMã HPSTT

HT:2.1; HT:3.1;
HT:3.2

17/10/201517g1515g154Chiều
Pháp luật giải quyết tranh chấp hợp đồng thương mại
quốc tế (lần1)

GQTC31

HT:2.1; HT:3.1;
HT:3.2

24/10/201517g1515g154ChiềuLuật thương mại quốc tế (lần1)TMQT22

HT:3.106/12/201520g0018g005Tối
Pháp luật giải quyết tranh chấp hợp đồng thương mại
quốc tế (lần2)

GQTC33

HT:3.113/12/201520g0018g005TốiLuật thương mại quốc tế (lần2)TMQT24

            - Đối với sinh viên chính khóa: đến ngày 02/10/2015 nếu còn nợ học phí học kỳ 1 năm học 2015-2016 trở về trước sẽ không 
được dự thi các môn của học kỳ 1 năm học 2015-2016.

7. Lớp 2C Bằng 2 VLVH (122CB2):

- Địa điểm thi: Trường Đại học Luật TP.Hồ Chí Minh (CS Nguyễn Tất Thành), số 2 Nguyễn Tất Thành, Phường 12, Quận 4

- Đối với sinh viên đăng ký học lại: đóng học phí chậm nhất là 01 tuần trước khi môn học được bắt đầu.

Ghi chú
Giảng

đường thi
Ngày thi

ĐếnTừ

Giờ thi
CaBuổiMôn thiMã HPSTT

B.304NTT;
B.305NTT

18/10/201509g0007g001SángPháp luật kinh doanh bảo hiểm (lần1)BHIEM1

B.304NTT;
B.305NTT

01/11/201509g0007g001Sáng
Pháp luật giải quyết tranh chấp hợp đồng thương mại
quốc tế (lần1)

GQTC32

B.303NTT12/12/201515g0013g003ChiềuPháp luật kinh doanh bảo hiểm (lần2)BHIEM3

B.303NTT26/12/201515g0013g003Chiều
Pháp luật giải quyết tranh chấp hợp đồng thương mại
quốc tế (lần2)

GQTC34

            - Đối với sinh viên chính khóa: đến ngày 02/10/2015 nếu còn nợ học phí học kỳ 1 năm học 2015-2016 trở về trước sẽ không 
được dự thi các môn của học kỳ 1 năm học 2015-2016.

8. Lớp 2D Bằng 2 VLVH (122DB2):

- Địa điểm thi: Trường Đại học Luật TP.Hồ Chí Minh (CS Nguyễn Tất Thành), số 2 Nguyễn Tất Thành, Phường 12, Quận 4

- Đối với sinh viên đăng ký học lại: đóng học phí chậm nhất là 01 tuần trước khi môn học được bắt đầu.
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Ghi chú
Giảng

đường thi
Ngày thi

ĐếnTừ

Giờ thi
CaBuổiMôn thiMã HPSTT

C.204NTT18/10/201511g1509g152SángPháp luật kinh doanh bảo hiểm (lần1)BHIEM1

C.204NTT01/11/201511g1509g152Sáng
Pháp luật giải quyết tranh chấp hợp đồng thương mại
quốc tế (lần1)

GQTC32

B.303NTT12/12/201517g1515g154ChiềuPháp luật kinh doanh bảo hiểm (lần2)BHIEM3

B.303NTT26/12/201517g1515g154Chiều
Pháp luật giải quyết tranh chấp hợp đồng thương mại
quốc tế (lần2)

GQTC34

            - Đối với sinh viên chính khóa: đến ngày 02/10/2015 nếu còn nợ học phí học kỳ 1 năm học 2015-2016 trở về trước sẽ không 
được dự thi các môn của học kỳ 1 năm học 2015-2016.

9. Lớp Công an TP.Hồ Chí Minh - Khóa 7 (12CAK7):

- Địa điểm thi: Trường Đại học Luật TP.Hồ Chí Minh (CS Nguyễn Tất Thành), số 2 Nguyễn Tất Thành, Phường 12, Quận 4

- Đối với sinh viên đăng ký học lại: đóng học phí chậm nhất là 01 tuần trước khi môn học được bắt đầu.

Ghi chú
Giảng

đường thi
Ngày thi

ĐếnTừ

Giờ thi
CaBuổiMôn thiMã HPSTT

C.205NTT;
C.206NTT

17/10/201515g0013g003ChiềuNhững vấn đề chung về luật Tố tụng dân sự (lần1)TTDCB1

C.205NTT;
C.206NTT

24/10/201515g0013g003ChiềuPháp luật về kinh doanh bất động sản (lần1)BDS012

C.205NTT;
C.206NTT

31/10/201515g0013g003ChiềuThủ tục giải quyết các vụ án dân sự (lần1)GQADS3

C.205NTT;
C.206NTT

14/11/201515g0013g003ChiềuLuật so sánh (lần1)LSS024

C.205NTT;
C.206NTT

28/11/201515g0013g003ChiềuLuật Ngân hàng (lần1)LNH015

B.304NTT06/12/201520g0018g005TốiNhững vấn đề chung về luật Tố tụng dân sự (lần2)TTDCB6

B.303NTT13/12/201520g0018g005TốiPháp luật về kinh doanh bất động sản (lần2)BDS017

C.205NTT;
C.206NTT

19/12/201515g0013g003ChiềuTội phạm học (lần1)TPHOC8

B.303NTT20/12/201520g0018g005TốiThủ tục giải quyết các vụ án dân sự (lần2)GQADS9

B.303NTT03/01/201620g0018g005TốiLuật so sánh (lần2)LSS0210

B.303NTT17/01/201620g0018g005TốiLuật Ngân hàng (lần2)LNH0111

B.303NTT28/02/201620g0018g005TốiTội phạm học (lần2)TPHOC12

            - Đối với sinh viên chính khóa: đến ngày 02/10/2015 nếu còn nợ học phí học kỳ 1 năm học 2015-2016 trở về trước sẽ không 
được dự thi các môn của học kỳ 1 năm học 2015-2016.

10. Lớp Công an TP.Hồ Chí Minh - Khóa 8 (12CAK8):

- Địa điểm thi: Trường Đại học Luật TP.Hồ Chí Minh (CS Nguyễn Tất Thành), số 2 Nguyễn Tất Thành, Phường 12, Quận 4

- Đối với sinh viên đăng ký học lại: đóng học phí chậm nhất là 01 tuần trước khi môn học được bắt đầu.

Ghi chú
Giảng

đường thi
Ngày thi

ĐếnTừ

Giờ thi
CaBuổiMôn thiMã HPSTT

B.203NTT;
B.204NTT

18/10/201517g1515g154ChiềuNhững vấn đề chung về Luật tố tụng hình sự (lần1)TTHCB1

B.203NTT;
B.204NTT

01/11/201517g1515g154ChiềuGiải quyết tranh chấp quốc tế (lần1)GQTC12

B.203NTT;
B.204NTT

08/11/201517g1515g154ChiềuThủ tục giải quyết các vụ án hình sự (lần1)GQAHS3

B.203NTT;
B.204NTT

15/11/201517g1515g154ChiềuLuật thuế (lần1)THUE24

B.203NTT;
B.204NTT

22/11/201517g1515g154ChiềuLuật đất đai (lần1)LDD025
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Ghi chú
Giảng

đường thi
Ngày thi

ĐếnTừ

Giờ thi
CaBuổiMôn thiMã HPSTT

B.203NTT;
B.204NTT

06/12/201517g1515g154ChiềuThi hành án hình sự (lần1)THAHS6

C.203NTT12/12/201520g0018g005TốiNhững vấn đề chung về Luật tố tụng hình sự (lần2)TTHCB7

C.204NTT26/12/201520g0018g005TốiGiải quyết tranh chấp quốc tế (lần2)GQTC18

B.203NTT;
B.204NTT

27/12/201517g1515g154ChiềuLuật tố tụng hành chính (lần1)LTTHC9

C.204NTT02/01/201620g0018g005TốiThủ tục giải quyết các vụ án hình sự (lần2)GQAHS10

B.204NTT09/01/201620g0018g005TốiLuật thuế (lần2)THUE211

B.203NTT;
B.204NTT

10/01/201617g1515g154ChiềuLuật phá sản và giải quyết tranh chấp (lần1)LPSAN12

B.203NTT16/01/201620g0018g005TốiLuật đất đai (lần2)LDD0213

B.203NTT30/01/201620g0018g005TốiThi hành án hình sự (lần2)THAHS14

B.203NTT27/02/201620g0018g005TốiLuật tố tụng hành chính (lần2)LTTHC15

B.203NTT05/03/201620g0018g005TốiLuật phá sản và giải quyết tranh chấp (lần2)LPSAN16

            - Đối với sinh viên chính khóa: đến ngày 02/10/2015 nếu còn nợ học phí học kỳ 1 năm học 2015-2016 trở về trước sẽ không 
được dự thi các môn của học kỳ 1 năm học 2015-2016.

11. Lớp Công đoàn - Khóa 6 (12CDK6):

- Địa điểm thi: Trường Trung cấp Công đoàn, Lô 7, cư xá Thanh Đa, Phường 27, quận Bình Thạnh

- Đối với sinh viên đăng ký học lại: đóng học phí chậm nhất là 01 tuần trước khi môn học được bắt đầu.

Ghi chú
Giảng

đường thi
Ngày thi

ĐếnTừ

Giờ thi
CaBuổiMôn thiMã HPSTT

HT_2; HT_317/10/201517g1515g154ChiềuLuật phá sản và giải quyết tranh chấp (lần1)LPSAN1

HT_2; HT_324/10/201517g1515g154ChiềuNhững vấn đề chung về luật Tố tụng dân sự (lần1)TTDCB2

HT_2; HT_331/10/201517g1515g154ChiềuTội phạm học (lần1)TPHOC3

HT_2; HT_307/11/201517g1515g154ChiềuThủ tục giải quyết các vụ án dân sự (lần1)GQADS4

HT_2; HT_321/11/201517g1515g154ChiềuPháp luật về kinh doanh bất động sản (lần1)BDS015

HT_205/12/201515g0013g003ChiềuLuật phá sản và giải quyết tranh chấp (lần2)LPSAN6

HT_2; HT_312/12/201517g1515g154ChiềuLuật so sánh (lần1)LSS027

HT_219/12/201515g0013g003ChiềuNhững vấn đề chung về luật Tố tụng dân sự (lần2)TTDCB8

HT_2; HT_326/12/201517g1515g154ChiềuLuật Ngân hàng (lần1)LNH019

HT_202/01/201615g0013g003ChiềuTội phạm học (lần2)TPHOC10

HT_209/01/201615g0013g003ChiềuThủ tục giải quyết các vụ án dân sự (lần2)GQADS11

HT_216/01/201615g0013g003ChiềuPháp luật về kinh doanh bất động sản (lần2)BDS0112

HT_230/01/201615g0013g003ChiềuLuật so sánh (lần2)LSS0213

HT_227/02/201615g0013g003ChiềuLuật Ngân hàng (lần2)LNH0114

            - Đối với sinh viên chính khóa: đến ngày 02/10/2015 nếu còn nợ học phí học kỳ 1 năm học 2015-2016 trở về trước sẽ không 
được dự thi các môn của học kỳ 1 năm học 2015-2016.

12. Lớp Hóc Môn Khóa 2 (12HMK2):

- Địa điểm thi: Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị Hóc Môn, 30/12 Tô Ký, xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn

- Đối với sinh viên đăng ký học lại: đóng học phí chậm nhất là 01 tuần trước khi môn học được bắt đầu.
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Ghi chú
Giảng

đường thi
Ngày thi

ĐếnTừ

Giờ thi
CaBuổiMôn thiMã HPSTT

HT1; HT2; HT317/10/201509g0007g001SángTội phạm học (lần1)TPHOC1

HT1; HT2; HT324/10/201509g0007g001SángLuật Ngân hàng (lần1)LNH012

HT1; HT2; HT331/10/201509g0007g001SángNhững vấn đề chung về luật Tố tụng dân sự (lần1)TTDCB3

HT1; HT2; HT321/11/201509g0007g001SángTư pháp quốc tế (Phần chung) (lần1)TPQT14

HT1; HT2; HT305/12/201509g0007g001SángThủ tục giải quyết các vụ án dân sự (lần1)GQADS5

HT112/12/201509g0007g001SángTội phạm học (lần2)TPHOC6

HT119/12/201509g0007g001SángLuật Ngân hàng (lần2)LNH017

HT1; HT2; HT326/12/201509g0007g001SángLuật môi trường (lần1)LMT018

HT102/01/201609g0007g001SángNhững vấn đề chung về luật Tố tụng dân sự (lần2)TTDCB9

HT1; HT2; HT309/01/201609g0007g001SángPháp luật về kinh doanh bất động sản (lần1)BDS0110

HT116/01/201609g0007g001SángTư pháp quốc tế (Phần chung) (lần2)TPQT111

HT123/01/201609g0007g001SángThủ tục giải quyết các vụ án dân sự (lần2)GQADS12

HT127/02/201609g0007g001SángLuật môi trường (lần2)LMT0113

HT105/03/201609g0007g001SángPháp luật về kinh doanh bất động sản (lần2)BDS0114

            - Đối với sinh viên chính khóa: đến ngày 02/10/2015 nếu còn nợ học phí học kỳ 1 năm học 2015-2016 trở về trước sẽ không 
được dự thi các môn của học kỳ 1 năm học 2015-2016.

13. Lớp Khóa 15 Nguyễn Tất Thành (12K15NTT):

- Địa điểm thi: Trường Đại học Luật TP.Hồ Chí Minh (CS Nguyễn Tất Thành), số 2 Nguyễn Tất Thành, Phường 12, Quận 4

- Đối với sinh viên đăng ký học lại: đóng học phí chậm nhất là 01 tuần trước khi môn học được bắt đầu.

Ghi chú
Giảng

đường thi
Ngày thi

ĐếnTừ

Giờ thi
CaBuổiMôn thiMã HPSTT

B.303NTT;
B.305NTT

18/10/201520g0018g005TốiNhững vấn đề chung về luật Tố tụng dân sự (lần1)TTDCB1

B.303NTT;
B.305NTT

01/11/201520g0018g005TốiPháp luật về kinh doanh bất động sản (lần1)BDS012

B.304NTT;
B.305NTT

08/11/201520g0018g005TốiThủ tục giải quyết các vụ án dân sự (lần1)GQADS3

B.303NTT;
B.305NTT

15/11/201520g0018g005TốiThi hành án hình sự (lần1)THAHS4

B.303NTT;
B.305NTT

22/11/201520g0018g005TốiLuật Ngân hàng (lần1)LNH015

B.105NTT05/12/201520g0018g005TốiNhững vấn đề chung về luật Tố tụng dân sự (lần2)TTDCB6

C.204NTT;
C.206NTT

06/12/201520g0018g005TốiTội phạm học (lần1)TPHOC7

B.107NTT19/12/201520g0018g005TốiPháp luật về kinh doanh bất động sản (lần2)BDS018

B.107NTT26/12/201520g0018g005TốiThủ tục giải quyết các vụ án dân sự (lần2)GQADS9

B.303NTT;
B.305NTT

27/12/201520g0018g005TốiTư pháp quốc tế (Phần chung) (lần1)TPQT110

B.107NTT02/01/201620g0018g005TốiThi hành án hình sự (lần2)THAHS11

B.303NTT09/01/201620g0018g005TốiLuật Ngân hàng (lần2)LNH0112

B.303NTT;
B.305NTT

10/01/201620g0018g005TốiTâm lý học tư pháp (lần1)TLYTP13

B.203NTT23/01/201620g0018g005TốiTội phạm học (lần2)TPHOC14

B.204NTT27/02/201620g0018g005TốiTư pháp quốc tế (Phần chung) (lần2)TPQT115
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Ghi chú
Giảng

đường thi
Ngày thi

ĐếnTừ

Giờ thi
CaBuổiMôn thiMã HPSTT

B.204NTT05/03/201620g0018g005TốiTâm lý học tư pháp (lần2)TLYTP16

            - Đối với sinh viên chính khóa: đến ngày 02/10/2015 nếu còn nợ học phí học kỳ 1 năm học 2015-2016 trở về trước sẽ không 
được dự thi các môn của học kỳ 1 năm học 2015-2016.

14. Lớp Quận 5 - Khóa 5 (12Q5K5):

- Địa điểm thi: Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị quận 5, số 207 An Dương Vương, Phường 8, Quận 5

- Đối với sinh viên đăng ký học lại: đóng học phí chậm nhất là 01 tuần trước khi môn học được bắt đầu.

Ghi chú
Giảng

đường thi
Ngày thi

ĐếnTừ

Giờ thi
CaBuổiMôn thiMã HPSTT

HT 207D;
HT207B;
HT207C

18/10/201520g0018g005TốiPháp luật về kinh doanh bất động sản (lần1)BDS011

HT 207D;
HT207B;
HT207C

01/11/201520g0018g005TốiThi hành án hình sự (lần1)THAHS2

HT 207D;
HT207B;
HT207C

08/11/201520g0018g005TốiLuật Ngân hàng (lần1)LNH013

HT 207D;
HT207B;
HT207C

15/11/201520g0018g005TốiNhững vấn đề chung về luật Tố tụng dân sự (lần1)TTDCB4

HT 207D;
HT207B;
HT207C

22/11/201520g0018g005TốiTư pháp quốc tế (Phần chung) (lần1)TPQT15

HT 207D;
HT207B;
HT207C

06/12/201520g0018g005TốiThủ tục giải quyết các vụ án dân sự (lần1)GQADS6

HT 207D13/12/201520g0018g005TốiPháp luật về kinh doanh bất động sản (lần2)BDS017

HT 207D20/12/201520g0018g005TốiThi hành án hình sự (lần2)THAHS8

HT 207D;
HT207B;
HT207C

27/12/201520g0018g005TốiPháp luật về thanh tra và khiếu nại, tố cáo (lần1)PLTRA9

HT 207D03/01/201620g0018g005TốiLuật Ngân hàng (lần2)LNH0110

HT 207D10/01/201620g0018g005TốiNhững vấn đề chung về luật Tố tụng dân sự (lần2)TTDCB11

HT 207D17/01/201620g0018g005TốiTư pháp quốc tế (Phần chung) (lần2)TPQT112

HT 207D24/01/201620g0018g005TốiThủ tục giải quyết các vụ án dân sự (lần2)GQADS13

HT 207D28/02/201620g0018g005TốiPháp luật về thanh tra và khiếu nại, tố cáo (lần2)PLTRA14

            - Đối với sinh viên chính khóa: đến ngày 02/10/2015 nếu còn nợ học phí học kỳ 1 năm học 2015-2016 trở về trước sẽ không 
được dự thi các môn của học kỳ 1 năm học 2015-2016.

15. Lớp Quận 6 - Khóa 1 (12Q6K1):

- Địa điểm thi: Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Quận 6, Số 20, đường Lý Chiêu Hoàng, Phường 10, Quận 6, TP.Hồ Chí Minh

- Đối với sinh viên đăng ký học lại: đóng học phí chậm nhất là 01 tuần trước khi môn học được bắt đầu.

Ghi chú
Giảng

đường thi
Ngày thi

ĐếnTừ

Giờ thi
CaBuổiMôn thiMã HPSTT

HT1_; HT2_18/10/201511g1509g152SángLuật cạnh tranh (lần1)LCTRA1

HT1_; HT2_01/11/201511g1509g152SángLuật đất đai (lần1)LDD022

HT1_; HT2_08/11/201511g1509g152SángLuật phá sản và giải quyết tranh chấp (lần1)LPSAN3
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Ghi chú
Giảng

đường thi
Ngày thi

ĐếnTừ

Giờ thi
CaBuổiMôn thiMã HPSTT

HT1_; HT2_15/11/201511g1509g152SángNhững vấn đề chung về Luật tố tụng hình sự (lần1)TTHCB4

HT1_; HT2_06/12/201511g1509g152SángLuật tố tụng hành chính (lần1)LTTHC5

HT1_13/12/201511g1509g152SángLuật cạnh tranh (lần2)LCTRA6

HT1_; HT2_20/12/201511g1509g152SángNhững vấn đề chung về luật Tố tụng dân sự (lần1)TTDCB7

HT1_27/12/201511g1509g152SángLuật đất đai (lần2)LDD028

HT1_; HT2_03/01/201611g1509g152SángLuật thuế (lần1)THUE29

HT1_10/01/201611g1509g152SángLuật phá sản và giải quyết tranh chấp (lần2)LPSAN10

HT1_17/01/201611g1509g152SángNhững vấn đề chung về Luật tố tụng hình sự (lần2)TTHCB11

HT1_24/01/201611g1509g152SángLuật tố tụng hành chính (lần2)LTTHC12

HT1_28/02/201611g1509g152SángNhững vấn đề chung về luật Tố tụng dân sự (lần2)TTDCB13

HT1_06/03/201611g1509g152SángLuật thuế (lần2)THUE214

            - Đối với sinh viên chính khóa: đến ngày 02/10/2015 nếu còn nợ học phí học kỳ 1 năm học 2015-2016 trở về trước sẽ không 
được dự thi các môn của học kỳ 1 năm học 2015-2016.

16. Lớp 3C Bằng 2 VLVH (133CB2):

- Địa điểm thi: Trường Đại học Luật TP.Hồ Chí Minh (CS Nguyễn Tất Thành), số 2 Nguyễn Tất Thành, Phường 12, Quận 4

- Đối với sinh viên đăng ký học lại: đóng học phí chậm nhất là 01 tuần trước khi môn học được bắt đầu.

Ghi chú
Giảng

đường thi
Ngày thi

ĐếnTừ

Giờ thi
CaBuổiMôn thiMã HPSTT

C.107NTT;
C.207NTT

17/10/201511g1509g152SángLuật thuế (lần1)THUE21

C.107NTT;
C.207NTT

24/10/201511g1509g152SángLuật phá sản và giải quyết tranh chấp (lần1)LPSAN2

C.107NTT;
C.207NTT

31/10/201511g1509g152SángThi hành án hình sự (lần1)THAHS3

C.107NTT;
C.207NTT

07/11/201511g1509g152SángNhững vấn đề chung về luật Tố tụng dân sự (lần1)TTDCB4

C.107NTT;
C.207NTT

21/11/201511g1509g152SángGiao dịch dân sự về nhà ở (lần1)GDDS15

C.107NTT;
C.207NTT

05/12/201511g1509g152SángThủ tục giải quyết các vụ án dân sự (lần1)GQADS6

B.204NTT06/12/201515g0013g003ChiềuLuật thuế (lần2)THUE27

B.204NTT13/12/201515g0013g003ChiềuLuật phá sản và giải quyết tranh chấp (lần2)LPSAN8

C.107NTT;
C.207NTT

19/12/201511g1509g152SángTâm lý học tư pháp (lần1)TLYTP9

B.204NTT20/12/201515g0013g003ChiềuThi hành án hình sự (lần2)THAHS10

B.204NTT27/12/201515g0013g003ChiềuNhững vấn đề chung về luật Tố tụng dân sự (lần2)TTDCB11

B.204NTT10/01/201615g0013g003ChiềuGiao dịch dân sự về nhà ở (lần2)GDDS112

B.204NTT24/01/201615g0013g003ChiềuThủ tục giải quyết các vụ án dân sự (lần2)GQADS13

B.204NTT28/02/201615g0013g003ChiềuTâm lý học tư pháp (lần2)TLYTP14
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            - Đối với sinh viên chính khóa: đến ngày 02/10/2015 nếu còn nợ học phí học kỳ 1 năm học 2015-2016 trở về trước sẽ không 
được dự thi các môn của học kỳ 1 năm học 2015-2016.

17. Lớp Bộ Tư Lệnh TP.HCM Khóa 1 (13BTLK1):

- Địa điểm thi: Bộ Tư lệnh TP.Hồ Chí Minh, số 291 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 12, Quận 10, Tp.Hồ Chí Minh

- Đối với sinh viên đăng ký học lại: đóng học phí chậm nhất là 01 tuần trước khi môn học được bắt đầu.

Ghi chú
Giảng

đường thi
Ngày thi

ĐếnTừ

Giờ thi
CaBuổiMôn thiMã HPSTT

BTL16/10/201520g0018g005TốiKhái luận chung về Luật quốc tế (lần1)KNLQT1

BTL23/10/201520g0018g005TốiĐường lối CM của Đảng Cộng sản VN (lần1)DLCM32

BTL13/11/201520g0018g005TốiTrách nhiệm dân sự ngoài hợp đồng (lần1)DSNHD3

BTL27/11/201520g0018g005TốiLuật Hôn nhân gia đình (lần1)HNGD34

BTL04/12/201520g0018g005TốiKhái luận chung về Luật quốc tế (lần2)KNLQT5

BTL11/12/201520g0018g005TốiĐường lối CM của Đảng Cộng sản VN (lần2)DLCM36

BTL25/12/201520g0018g005TốiPhần các tội phạm (lần1)PCTP17

BTL08/01/201620g0018g005TốiTrách nhiệm dân sự ngoài hợp đồng (lần2)DSNHD8

BTL15/01/201620g0018g005TốiLuật Hôn nhân gia đình (lần2)HNGD39

BTL22/01/201620g0018g005TốiChủ thể kinh doanh (lần1)CTKD110

BTL26/02/201620g0018g005TốiPhần các tội phạm (lần2)PCTP111

BTL04/03/201620g0018g005TốiChủ thể kinh doanh (lần2)CTKD112

            - Đối với sinh viên chính khóa: đến ngày 02/10/2015 nếu còn nợ học phí học kỳ 1 năm học 2015-2016 trở về trước sẽ không 
được dự thi các môn của học kỳ 1 năm học 2015-2016.

18. Lớp Công an Khóa 9 (13CAK9):

- Địa điểm thi: Trường Đại học Luật TP.Hồ Chí Minh (CS Nguyễn Tất Thành), số 2 Nguyễn Tất Thành, Phường 12, Quận 4

- Đối với sinh viên đăng ký học lại: đóng học phí chậm nhất là 01 tuần trước khi môn học được bắt đầu.

Ghi chú
Giảng

đường thi
Ngày thi

ĐếnTừ

Giờ thi
CaBuổiMôn thiMã HPSTT

B.304NTT;
B.305NTT

17/10/201517g1515g154ChiềuChủ thể kinh doanh (lần1)CTKD11

B.304NTT;
B.305NTT

07/11/201517g1515g154ChiềuPhần các tội phạm (lần1)PCTP12

B.203NTT29/11/201520g0018g005TốiChủ thể kinh doanh (lần2)CTKD13

B.304NTT;
B.305NTT

05/12/201517g1515g154ChiềuPL về thương mại hàng hóa và dịch vụ (lần1)PLTM14

B.304NTT20/12/201520g0018g005TốiPhần các tội phạm (lần2)PCTP15

B.304NTT;
B.305NTT

02/01/201617g1515g154ChiềuĐường lối CM của Đảng Cộng sản VN (lần1)DLCM36

B.304NTT;
B.305NTT

16/01/201617g1515g154ChiềuTrách nhiệm dân sự ngoài hợp đồng (lần1)DSNHD7

B.203NTT17/01/201620g0018g005TốiPL về thương mại hàng hóa và dịch vụ (lần2)PLTM18

B.304NTT;
B.305NTT

30/01/201617g1515g154ChiềuKhái luận chung về Luật quốc tế (lần1)KNLQT9

B.203NTT28/02/201620g0018g005TốiĐường lối CM của Đảng Cộng sản VN (lần2)DLCM310

B.203NTT06/03/201620g0018g005TốiTrách nhiệm dân sự ngoài hợp đồng (lần2)DSNHD11

B.203NTT13/03/201620g0018g005TốiKhái luận chung về Luật quốc tế (lần2)KNLQT12
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            - Đối với sinh viên chính khóa: đến ngày 02/10/2015 nếu còn nợ học phí học kỳ 1 năm học 2015-2016 trở về trước sẽ không 
được dự thi các môn của học kỳ 1 năm học 2015-2016.

19. Lớp Công đoàn -  Khóa 7 (13CDK7):

- Địa điểm thi: Trường Trung cấp Công đoàn, Lô 7, cư xá Thanh Đa, Phường 27, quận Bình Thạnh

- Đối với sinh viên đăng ký học lại: đóng học phí chậm nhất là 01 tuần trước khi môn học được bắt đầu.

Ghi chú
Giảng

đường thi
Ngày thi

ĐếnTừ

Giờ thi
CaBuổiMôn thiMã HPSTT

HT_1; HT_218/10/201515g0013g003ChiềuTrách nhiệm dân sự ngoài hợp đồng (lần1)DSNHD1

HT_1; HT_201/11/201515g0013g003ChiềuLịch sử nhà nước và pháp luật thế giới (lần1)LSTG22

HT_1; HT_208/11/201515g0013g003ChiềuLuật ngân sách nhà nước (lần1)LNSNN3

HT_1; HT_215/11/201515g0013g003ChiềuPhần các tội phạm (lần1)PCTP14

HT_1; HT_206/12/201515g0013g003ChiềuPL về thương mại hàng hóa và dịch vụ (lần1)PLTM15

HT_213/12/201517g1515g154ChiềuTrách nhiệm dân sự ngoài hợp đồng (lần2)DSNHD6

HT_1; HT_220/12/201515g0013g003ChiềuNhững vấn đề chung về Luật lao động (lần1)LLDCB7

HT_227/12/201517g1515g154ChiềuLịch sử nhà nước và pháp luật thế giới (lần2)LSTG28

HT_203/01/201617g1515g154ChiềuLuật ngân sách nhà nước (lần2)LNSNN9

HT_210/01/201617g1515g154ChiềuPhần các tội phạm (lần2)PCTP110

HT_224/01/201617g1515g154ChiềuPL về thương mại hàng hóa và dịch vụ (lần2)PLTM111

HT_228/02/201617g1515g154ChiềuNhững vấn đề chung về Luật lao động (lần2)LLDCB12

            - Đối với sinh viên chính khóa: đến ngày 02/10/2015 nếu còn nợ học phí học kỳ 1 năm học 2015-2016 trở về trước sẽ không 
được dự thi các môn của học kỳ 1 năm học 2015-2016.

20. Lớp Gò Vấp - Khóa 2 (13GVK2):

- Địa điểm thi: Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị quận Gò Vấp, số 18 Thống Nhất, Phường 16, quận Gò Vấp

- Đối với sinh viên đăng ký học lại: đóng học phí chậm nhất là 01 tuần trước khi môn học được bắt đầu.

Ghi chú
Giảng

đường thi
Ngày thi

ĐếnTừ

Giờ thi
CaBuổiMôn thiMã HPSTT

TTBDCTGV18/10/201517g1515g154ChiềuMột số vấn đề cơ bản của Luật Quốc tế (lần1)LQTCB1

TTBDCTGV01/11/201517g1515g154ChiềuNhững vấn đề chung về Luật lao động (lần1)LLDCB2

TTBDCTGV08/11/201517g1515g154ChiềuGiải quyết tranh chấp quốc tế (lần1)GQTC13

TTBDCTGV15/11/201517g1515g154ChiềuLuật cạnh tranh (lần1)LCTRA4

TTBDCTGV22/11/201517g1515g154ChiềuLuật đất đai (lần1)LDD025

TTBDCTGV06/12/201517g1515g154ChiềuTranh chấp và giải quyết tranh chấp lao động (lần1)TCLD16

TTBDCTGV13/12/201515g0013g003ChiềuMột số vấn đề cơ bản của Luật Quốc tế (lần2)LQTCB7

TTBDCTGV20/12/201517g1515g154ChiềuLuật ngân sách nhà nước (lần1)LNSNN8

TTBDCTGV27/12/201515g0013g003ChiềuNhững vấn đề chung về Luật lao động (lần2)LLDCB9

TTBDCTGV03/01/201615g0013g003ChiềuGiải quyết tranh chấp quốc tế (lần2)GQTC110

TTBDCTGV10/01/201615g0013g003ChiềuLuật cạnh tranh (lần2)LCTRA11

TTBDCTGV17/01/201615g0013g003ChiềuLuật đất đai (lần2)LDD0212

TTBDCTGV24/01/201615g0013g003ChiềuTranh chấp và giải quyết tranh chấp lao động (lần2)TCLD113

TTBDCTGV28/02/201615g0013g003ChiềuLuật ngân sách nhà nước (lần2)LNSNN14
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            - Đối với sinh viên chính khóa: đến ngày 02/10/2015 nếu còn nợ học phí học kỳ 1 năm học 2015-2016 trở về trước sẽ không 
được dự thi các môn của học kỳ 1 năm học 2015-2016.

21. Lớp Khóa 16A (13K16A):

- Địa điểm thi: Trường Đại học Luật TP.Hồ Chí Minh (CS Nguyễn Tất Thành), số 2 Nguyễn Tất Thành, Phường 12, Quận 4

- Đối với sinh viên đăng ký học lại: đóng học phí chậm nhất là 01 tuần trước khi môn học được bắt đầu.

Ghi chú
Giảng

đường thi
Ngày thi

ĐếnTừ

Giờ thi
CaBuổiMôn thiMã HPSTT

B.203NTT;
B.204NTT

18/10/201509g0007g001SángLuật Ngân hàng (lần1)LNH011

B.203NTT;
B.204NTT

01/11/201509g0007g001SángLuật thuế (lần1)THUE22

B.203NTT;
B.204NTT

08/11/201509g0007g001SángNhững vấn đề chung về Luật tố tụng hình sự (lần1)TTHCB3

B.203NTT;
B.204NTT

15/11/201509g0007g001SángThủ tục giải quyết các vụ án hình sự (lần1)GQAHS4

B.203NTT;
B.204NTT

22/11/201509g0007g001SángLuật phá sản và giải quyết tranh chấp (lần1)LPSAN5

B.304NTT12/12/201511g1509g152SángLuật Ngân hàng (lần2)LNH016

B.203NTT;
B.204NTT

13/12/201509g0007g001SángTư pháp quốc tế (Phần chung) (lần1)TPQT17

B.304NTT26/12/201511g1509g152SángLuật thuế (lần2)THUE28

B.304NTT02/01/201611g1509g152SángNhững vấn đề chung về Luật tố tụng hình sự (lần2)TTHCB9

B.204NTT;
B.205NTT

03/01/201609g0007g001SángLuật đất đai (lần1)LDD0210

B.304NTT09/01/201611g1509g152SángThủ tục giải quyết các vụ án hình sự (lần2)GQAHS11

B.304NTT16/01/201611g1509g152SángLuật phá sản và giải quyết tranh chấp (lần2)LPSAN12

B.304NTT27/02/201611g1509g152SángTư pháp quốc tế (Phần chung) (lần2)TPQT113

B.304NTT05/03/201611g1509g152SángLuật đất đai (lần2)LDD0214

            - Đối với sinh viên chính khóa: đến ngày 02/10/2015 nếu còn nợ học phí học kỳ 1 năm học 2015-2016 trở về trước sẽ không 
được dự thi các môn của học kỳ 1 năm học 2015-2016.

22. Lớp Khóa 16B (13K16B):

- Địa điểm thi: Trường Đại học Luật TP.Hồ Chí Minh (CS Nguyễn Tất Thành), số 2 Nguyễn Tất Thành, Phường 12, Quận 4

- Đối với sinh viên đăng ký học lại: đóng học phí chậm nhất là 01 tuần trước khi môn học được bắt đầu.

Ghi chú
Giảng

đường thi
Ngày thi

ĐếnTừ

Giờ thi
CaBuổiMôn thiMã HPSTT

B.304NTT;
B.305NTT

18/10/201511g1509g152SángLuật Ngân hàng (lần1)LNH011

B.304NTT;
B.305NTT

01/11/201511g1509g152SángLuật thuế (lần1)THUE22

B.304NTT;
B.305NTT

08/11/201511g1509g152SángNhững vấn đề chung về Luật tố tụng hình sự (lần1)TTHCB3

B.304NTT;
B.305NTT

15/11/201511g1509g152SángThủ tục giải quyết các vụ án hình sự (lần1)GQAHS4

B.304NTT;
B.305NTT

22/11/201511g1509g152SángLuật phá sản và giải quyết tranh chấp (lần1)LPSAN5

B.304NTT;
B.305NTT

06/12/201511g1509g152SángTư pháp quốc tế (Phần chung) (lần1)TPQT16

B.203NTT12/12/201515g0013g003ChiềuLuật Ngân hàng (lần2)LNH017

B.203NTT26/12/201515g0013g003ChiềuLuật thuế (lần2)THUE28

B.304NTT;
B.305NTT

27/12/201511g1509g152SángLuật đất đai (lần1)LDD029
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Ghi chú
Giảng

đường thi
Ngày thi

ĐếnTừ

Giờ thi
CaBuổiMôn thiMã HPSTT

B.303NTT02/01/201615g0013g003ChiềuNhững vấn đề chung về Luật tố tụng hình sự (lần2)TTHCB10

B.303NTT09/01/201615g0013g003ChiềuThủ tục giải quyết các vụ án hình sự (lần2)GQAHS11

B.303NTT16/01/201615g0013g003ChiềuLuật phá sản và giải quyết tranh chấp (lần2)LPSAN12

B.303NTT30/01/201615g0013g003ChiềuTư pháp quốc tế (Phần chung) (lần2)TPQT113

B.303NTT27/02/201615g0013g003ChiềuLuật đất đai (lần2)LDD0214

            - Đối với sinh viên chính khóa: đến ngày 02/10/2015 nếu còn nợ học phí học kỳ 1 năm học 2015-2016 trở về trước sẽ không 
được dự thi các môn của học kỳ 1 năm học 2015-2016.

23. Lớp Khóa 17A (13K17A):

- Địa điểm thi: Trường Đại học Luật TP.Hồ Chí Minh (CS Nguyễn Tất Thành), số 2 Nguyễn Tất Thành, Phường 12, Quận 4

- Đối với sinh viên đăng ký học lại: đóng học phí chậm nhất là 01 tuần trước khi môn học được bắt đầu.

Ghi chú
Giảng

đường thi
Ngày thi

ĐếnTừ

Giờ thi
CaBuổiMôn thiMã HPSTT

B.105NTT;
B.106NTT

18/10/201509g0007g001SángNhững vấn đề chung về Luật lao động (lần1)LLDCB1

B.105NTT;
B.106NTT

01/11/201509g0007g001SángLuật cạnh tranh (lần1)LCTRA2

B.105NTT;
B.106NTT

08/11/201509g0007g001SángLuật tố tụng hành chính (lần1)LTTHC3

B.105NTT;
B.106NTT

15/11/201509g0007g001SángTranh chấp và giải quyết tranh chấp lao động (lần1)TCLD14

B.105NTT;
B.106NTT

22/11/201509g0007g001SángLuật ngân sách nhà nước (lần1)LNSNN5

B.303NTT12/12/201509g0007g001SángNhững vấn đề chung về Luật lao động (lần2)LLDCB6

B.105NTT;
B.106NTT

13/12/201509g0007g001SángLuật Hôn nhân gia đình (lần1)HNGD37

B.303NTT26/12/201509g0007g001SángLuật cạnh tranh (lần2)LCTRA8

B.105NTT;
B.106NTT

27/12/201509g0007g001SángMột số vấn đề cơ bản của Luật Quốc tế (lần1)LQTCB9

B.303NTT02/01/201609g0007g001SángLuật tố tụng hành chính (lần2)LTTHC10

B.303NTT09/01/201609g0007g001SángTranh chấp và giải quyết tranh chấp lao động (lần2)TCLD111

B.303NTT16/01/201609g0007g001SángLuật ngân sách nhà nước (lần2)LNSNN12

B.303NTT27/02/201609g0007g001SángLuật Hôn nhân gia đình (lần2)HNGD313

B.303NTT05/03/201609g0007g001SángMột số vấn đề cơ bản của Luật Quốc tế (lần2)LQTCB14

            - Đối với sinh viên chính khóa: đến ngày 02/10/2015 nếu còn nợ học phí học kỳ 1 năm học 2015-2016 trở về trước sẽ không 
được dự thi các môn của học kỳ 1 năm học 2015-2016.

24. Lớp Khóa 17B (13K17B):

- Địa điểm thi: Trường Đại học Luật TP.Hồ Chí Minh (CS Nguyễn Tất Thành), số 2 Nguyễn Tất Thành, Phường 12, Quận 4

- Đối với sinh viên đăng ký học lại: đóng học phí chậm nhất là 01 tuần trước khi môn học được bắt đầu.

Ghi chú
Giảng

đường thi
Ngày thi

ĐếnTừ

Giờ thi
CaBuổiMôn thiMã HPSTT

B.203NTT;
B.204NTT

18/10/201511g1509g152SángNhững vấn đề chung về Luật lao động (lần1)LLDCB1

B.203NTT;
B.204NTT

01/11/201511g1509g152SángLuật cạnh tranh (lần1)LCTRA2

B.203NTT;
B.204NTT

08/11/201511g1509g152SángLuật tố tụng hành chính (lần1)LTTHC3
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Ghi chú
Giảng

đường thi
Ngày thi

ĐếnTừ

Giờ thi
CaBuổiMôn thiMã HPSTT

B.203NTT;
B.204NTT

15/11/201511g1509g152SángTranh chấp và giải quyết tranh chấp lao động (lần1)TCLD14

B.203NTT;
B.204NTT

22/11/201511g1509g152SángLuật ngân sách nhà nước (lần1)LNSNN5

B.105NTT;
B.106NTT

06/12/201511g1509g152SángLuật Hôn nhân gia đình (lần1)HNGD36

B.303NTT12/12/201511g1509g152SángNhững vấn đề chung về Luật lao động (lần2)LLDCB7

B.105NTT;
B.106NTT

20/12/201511g1509g152SángMột số vấn đề cơ bản của Luật Quốc tế (lần1)LQTCB8

B.303NTT26/12/201511g1509g152SángLuật cạnh tranh (lần2)LCTRA9

B.303NTT02/01/201611g1509g152SángLuật tố tụng hành chính (lần2)LTTHC10

B.303NTT09/01/201611g1509g152SángTranh chấp và giải quyết tranh chấp lao động (lần2)TCLD111

B.303NTT16/01/201611g1509g152SángLuật ngân sách nhà nước (lần2)LNSNN12

B.303NTT30/01/201611g1509g152SángLuật Hôn nhân gia đình (lần2)HNGD313

B.303NTT27/02/201611g1509g152SángMột số vấn đề cơ bản của Luật Quốc tế (lần2)LQTCB14

            - Đối với sinh viên chính khóa: đến ngày 02/10/2015 nếu còn nợ học phí học kỳ 1 năm học 2015-2016 trở về trước sẽ không 
được dự thi các môn của học kỳ 1 năm học 2015-2016.

25. Lớp Quận 10 - Khóa 4 (13Q10K4):

- Địa điểm thi: Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị quận 10, số 31 Đào Duy Từ, Phường 5, Quận 10

- Đối với sinh viên đăng ký học lại: đóng học phí chậm nhất là 01 tuần trước khi môn học được bắt đầu.

Ghi chú
Giảng

đường thi
Ngày thi

ĐếnTừ

Giờ thi
CaBuổiMôn thiMã HPSTT

TTBDCTQ1018/10/201517g1515g154ChiềuLuật tố tụng hành chính (lần1)LTTHC1

TTBDCTQ1001/11/201517g1515g154ChiềuLuật Hôn nhân gia đình (lần1)HNGD32

TTBDCTQ1008/11/201517g1515g154ChiềuLuật ngân sách nhà nước (lần1)LNSNN3

TTBDCTQ1015/11/201517g1515g154ChiềuMột số vấn đề cơ bản của Luật Quốc tế (lần1)LQTCB4

TTBDCTQ1022/11/201517g1515g154ChiềuNhững vấn đề chung về Luật lao động (lần1)LLDCB5

TTBDCTQ1006/12/201517g1515g154ChiềuGiải quyết tranh chấp quốc tế (lần1)GQTC16

TTBDCTQ1013/12/201517g1515g154ChiềuLuật tố tụng hành chính (lần2)LTTHC7

TTBDCTQ1020/12/201517g1515g154ChiềuTranh chấp và giải quyết tranh chấp lao động (lần1)TCLD18

TTBDCTQ1027/12/201517g1515g154ChiềuLuật Hôn nhân gia đình (lần2)HNGD39

TTBDCTQ1003/01/201617g1515g154ChiềuLuật ngân sách nhà nước (lần2)LNSNN10

TTBDCTQ1010/01/201617g1515g154ChiềuMột số vấn đề cơ bản của Luật Quốc tế (lần2)LQTCB11

TTBDCTQ1017/01/201617g1515g154ChiềuNhững vấn đề chung về Luật lao động (lần2)LLDCB12

TTBDCTQ1024/01/201617g1515g154ChiềuGiải quyết tranh chấp quốc tế (lần2)GQTC113

TTBDCTQ1028/02/201617g1515g154ChiềuTranh chấp và giải quyết tranh chấp lao động (lần2)TCLD114

            - Đối với sinh viên chính khóa: đến ngày 02/10/2015 nếu còn nợ học phí học kỳ 1 năm học 2015-2016 trở về trước sẽ không 
được dự thi các môn của học kỳ 1 năm học 2015-2016.

26. Lớp Quận 5 -  Khóa 6A (13Q5K6A):

- Địa điểm thi: Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị quận 5, số 207 An Dương Vương, Phường 8, Quận 5

- Đối với sinh viên đăng ký học lại: đóng học phí chậm nhất là 01 tuần trước khi môn học được bắt đầu.
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Ghi chú
Giảng

đường thi
Ngày thi

ĐếnTừ

Giờ thi
CaBuổiMôn thiMã HPSTT

HT20718/10/201517g1515g154ChiềuPhần các tội phạm (lần1)PCTP11

HT20701/11/201517g1515g154ChiềuTrách nhiệm dân sự ngoài hợp đồng (lần1)DSNHD2

HT20715/11/201517g1515g154ChiềuChủ thể kinh doanh (lần1)CTKD13

HT20706/12/201517g1515g154ChiềuKhái luận chung về Luật quốc tế (lần1)KNLQT4

HT20713/12/201517g1515g154ChiềuPhần các tội phạm (lần2)PCTP15

HT20720/12/201517g1515g154ChiềuTrách nhiệm dân sự ngoài hợp đồng (lần2)DSNHD6

HT20727/12/201517g1515g154ChiềuĐường lối CM của Đảng Cộng sản VN (lần1)DLCM37

HT20703/01/201617g1515g154ChiềuChủ thể kinh doanh (lần2)CTKD18

HT20717/01/201617g1515g154ChiềuGiao dịch dân sự về nhà ở (lần1)GDDS19

HT20724/01/201617g1515g154ChiềuKhái luận chung về Luật quốc tế (lần2)KNLQT10

HT20728/02/201617g1515g154ChiềuĐường lối CM của Đảng Cộng sản VN (lần2)DLCM311

HT20706/03/201617g1515g154ChiềuGiao dịch dân sự về nhà ở (lần2)GDDS112

            - Đối với sinh viên chính khóa: đến ngày 02/10/2015 nếu còn nợ học phí học kỳ 1 năm học 2015-2016 trở về trước sẽ không 
được dự thi các môn của học kỳ 1 năm học 2015-2016.

27. Lớp Quận 5 -  Khóa 6B (13Q5K6B):

- Địa điểm thi: Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị quận 5, số 207 An Dương Vương, Phường 8, Quận 5

- Đối với sinh viên đăng ký học lại: đóng học phí chậm nhất là 01 tuần trước khi môn học được bắt đầu.

Ghi chú
Giảng

đường thi
Ngày thi

ĐếnTừ

Giờ thi
CaBuổiMôn thiMã HPSTT

TTBDCTQ517/10/201520g0018g005TốiPhần các tội phạm (lần1)PCTP11

TTBDCTQ524/10/201520g0018g005TốiTrách nhiệm dân sự ngoài hợp đồng (lần1)DSNHD2

TTBDCTQ521/11/201520g0018g005TốiChủ thể kinh doanh (lần1)CTKD13

TTBDCTQ505/12/201520g0018g005TốiKhái luận chung về Luật quốc tế (lần1)KNLQT4

TTBDCTQ512/12/201520g0018g005TốiPhần các tội phạm (lần2)PCTP15

TTBDCTQ519/12/201520g0018g005TốiTrách nhiệm dân sự ngoài hợp đồng (lần2)DSNHD6

TTBDCTQ502/01/201620g0018g005TốiĐường lối CM của Đảng Cộng sản VN (lần1)DLCM37

TTBDCTQ509/01/201620g0018g005TốiChủ thể kinh doanh (lần2)CTKD18

TTBDCTQ516/01/201620g0018g005TốiGiao dịch dân sự về nhà ở (lần1)GDDS19

TTBDCTQ523/01/201620g0018g005TốiKhái luận chung về Luật quốc tế (lần2)KNLQT10

TTBDCTQ527/02/201620g0018g005TốiĐường lối CM của Đảng Cộng sản VN (lần2)DLCM311

TTBDCTQ505/03/201620g0018g005TốiGiao dịch dân sự về nhà ở (lần2)GDDS112

            - Đối với sinh viên chính khóa: đến ngày 02/10/2015 nếu còn nợ học phí học kỳ 1 năm học 2015-2016 trở về trước sẽ không 
được dự thi các môn của học kỳ 1 năm học 2015-2016.

28. Lớp Quận 6 Bằng 2 VLVH (13Q6B2):

- Địa điểm thi: Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Quận 6, Số 20, đường Lý Chiêu Hoàng, Phường 10, Quận 6, TP.Hồ Chí Minh

- Đối với sinh viên đăng ký học lại: đóng học phí chậm nhất là 01 tuần trước khi môn học được bắt đầu.
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Ghi chú
Giảng

đường thi
Ngày thi

ĐếnTừ

Giờ thi
CaBuổiMôn thiMã HPSTT

HTA_18/10/201515g0013g003ChiềuTội phạm học (lần1)TPHOC1

HTA_01/11/201515g0013g003ChiềuLuật ngân sách nhà nước (lần1)LNSNN2

HTA_08/11/201515g0013g003ChiềuMột số vấn đề cơ bản của Luật Quốc tế (lần1)LQTCB3

HTA_15/11/201515g0013g003ChiềuGiải quyết tranh chấp quốc tế (lần1)GQTC14

HTA_22/11/201515g0013g003ChiềuThủ tục giải quyết các vụ án hình sự (lần1)GQAHS5

HTA_06/12/201515g0013g003ChiềuTrách nhiệm dân sự ngoài hợp đồng (lần1)DSNHD6

HTA_13/12/201515g0013g003ChiềuTội phạm học (lần2)TPHOC7

HTA_20/12/201515g0013g003ChiềuLuật ngân sách nhà nước (lần2)LNSNN8

HTA_27/12/201515g0013g003ChiềuPháp luật về thanh tra và khiếu nại, tố cáo (lần1)PLTRA9

HTA_03/01/201615g0013g003ChiềuMột số vấn đề cơ bản của Luật Quốc tế (lần2)LQTCB10

HTA_10/01/201615g0013g003ChiềuLuật cạnh tranh (lần1)LCTRA11

HTA_17/01/201615g0013g003ChiềuGiải quyết tranh chấp quốc tế (lần2)GQTC112

HTA_24/01/201615g0013g003ChiềuThủ tục giải quyết các vụ án hình sự (lần2)GQAHS13

HTA_31/01/201615g0013g003ChiềuTrách nhiệm dân sự ngoài hợp đồng (lần2)DSNHD14

HTA_28/02/201615g0013g003ChiềuPháp luật về thanh tra và khiếu nại, tố cáo (lần2)PLTRA15

HTA_06/03/201615g0013g003ChiềuLuật cạnh tranh (lần2)LCTRA16

            - Đối với sinh viên chính khóa: đến ngày 02/10/2015 nếu còn nợ học phí học kỳ 1 năm học 2015-2016 trở về trước sẽ không 
được dự thi các môn của học kỳ 1 năm học 2015-2016.

29. Lớp Trường Đoàn Lý Tự Trọng - Khóa 2 (13LTTK2):

- Địa điểm thi: Trường Đoàn Lý Tự Trọng, số 3 Dân Chủ, phường Bình Thọ, quận Thủ Đức

- Đối với sinh viên đăng ký học lại: đóng học phí chậm nhất là 01 tuần trước khi môn học được bắt đầu.

Ghi chú
Giảng

đường thi
Ngày thi

ĐếnTừ

Giờ thi
CaBuổiMôn thiMã HPSTT

LTT18/10/201509g0007g001SángKhái luận chung về Luật quốc tế (lần1)KNLQT1

LTT01/11/201509g0007g001SángGiao dịch dân sự về nhà ở (lần1)GDDS12

LTT08/11/201509g0007g001SángPhần các tội phạm (lần1)PCTP13

LTT22/11/201509g0007g001SángChủ thể kinh doanh (lần1)CTKD14

LTT06/12/201511g1509g152SángKhái luận chung về Luật quốc tế (lần2)KNLQT5

LTT13/12/201509g0007g001SángTrách nhiệm dân sự ngoài hợp đồng (lần1)DSNHD6

LTT20/12/201511g1509g152SángGiao dịch dân sự về nhà ở (lần2)GDDS17

LTT27/12/201511g1509g152SángPhần các tội phạm (lần2)PCTP18

LTT03/01/201609g0007g001SángPL về thương mại hàng hóa và dịch vụ (lần1)PLTM19

LTT10/01/201611g1509g152SángChủ thể kinh doanh (lần2)CTKD110

LTT31/01/201611g1509g152SángTrách nhiệm dân sự ngoài hợp đồng (lần2)DSNHD11

LTT28/02/201611g1509g152SángPL về thương mại hàng hóa và dịch vụ (lần2)PLTM112
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            - Đối với sinh viên chính khóa: đến ngày 02/10/2015 nếu còn nợ học phí học kỳ 1 năm học 2015-2016 trở về trước sẽ không 
được dự thi các môn của học kỳ 1 năm học 2015-2016.

30. Lớp Gò Vấp Bằng 2 VLVH - Khóa 3 (14GVB2K3):

- Địa điểm thi: Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị quận Gò Vấp, số 18 Thống Nhất, Phường 16, quận Gò Vấp

- Đối với sinh viên đăng ký học lại: đóng học phí chậm nhất là 01 tuần trước khi môn học được bắt đầu.

Ghi chú
Giảng

đường thi
Ngày thi

ĐếnTừ

Giờ thi
CaBuổiMôn thiMã HPSTT

TTBDCTGV18/10/201515g0013g003ChiềuLuật hợp đồng (lần1)LHD011

TTBDCTGV01/11/201515g0013g003ChiềuNhững vấn đề chung về Luật tố tụng hình sự (lần1)TTHCB2

TTBDCTGV08/11/201515g0013g003ChiềuKhái luận chung về Luật quốc tế (lần1)KNLQT3

TTBDCTGV29/11/201515g0013g003ChiềuPhần các tội phạm (lần1)PCTP14

TTBDCTGV06/12/201515g0013g003ChiềuLuật hợp đồng (lần2)LHD015

TTBDCTGV20/12/201515g0013g003ChiềuThủ tục giải quyết các vụ án hình sự (lần1)GQAHS6

TTBDCTGV27/12/201515g0013g003ChiềuNhững vấn đề chung về Luật tố tụng hình sự (lần2)TTHCB7

TTBDCTGV03/01/201615g0013g003ChiềuKhái luận chung về Luật quốc tế (lần2)KNLQT8

TTBDCTGV10/01/201615g0013g003ChiềuPL về thương mại hàng hóa và dịch vụ (lần1)PLTM19

TTBDCTGV17/01/201615g0013g003ChiềuPhần các tội phạm (lần2)PCTP110

TTBDCTGV24/01/201615g0013g003ChiềuNhững vấn đề chung về Luật lao động (lần1)LLDCB11

TTBDCTGV28/02/201615g0013g003ChiềuThủ tục giải quyết các vụ án hình sự (lần2)GQAHS12

TTBDCTGV06/03/201615g0013g003ChiềuPL về thương mại hàng hóa và dịch vụ (lần2)PLTM113

TTBDCTGV13/03/201615g0013g003ChiềuNhững vấn đề chung về Luật lao động (lần2)LLDCB14

            - Đối với sinh viên chính khóa: đến ngày 02/10/2015 nếu còn nợ học phí học kỳ 1 năm học 2015-2016 trở về trước sẽ không 
được dự thi các môn của học kỳ 1 năm học 2015-2016.

31. Lớp Hóc Môn Bằng 2 VLVH - Khóa 3 (14HMB2K3):

- Địa điểm thi: Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị Hóc Môn, 30/12 Tô Ký, xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn

- Đối với sinh viên đăng ký học lại: đóng học phí chậm nhất là 01 tuần trước khi môn học được bắt đầu.

Ghi chú
Giảng

đường thi
Ngày thi

ĐếnTừ

Giờ thi
CaBuổiMôn thiMã HPSTT

HT1; HT2; HT314/10/201520g0018g005TốiKhái luận chung về Luật quốc tế (lần1)KNLQT1

HT1; HT2; HT321/10/201520g0018g005TốiLuật hợp đồng (lần1)LHD012

HT1; HT2; HT304/11/201520g0018g005TốiNhững vấn đề chung về Luật tố tụng hình sự (lần1)TTHCB3

HT1; HT2; HT318/11/201520g0018g005TốiNhững vấn đề chung về Luật lao động (lần1)LLDCB4

HT102/12/201520g0018g005TốiKhái luận chung về Luật quốc tế (lần2)KNLQT5

HT109/12/201520g0018g005TốiLuật hợp đồng (lần2)LHD016

HT1; HT2; HT316/12/201520g0018g005TốiPhần các tội phạm (lần1)PCTP17

HT123/12/201520g0018g005TốiNhững vấn đề chung về Luật tố tụng hình sự (lần2)TTHCB8

HT1; HT2; HT330/12/201520g0018g005TốiThủ tục giải quyết các vụ án hình sự (lần1)GQAHS9

HT106/01/201620g0018g005TốiNhững vấn đề chung về Luật lao động (lần2)LLDCB10

HT1; HT2; HT313/01/201620g0018g005TốiTranh chấp và giải quyết tranh chấp lao động (lần1)TCLD111

HT124/02/201620g0018g005TốiPhần các tội phạm (lần2)PCTP112

16



Ghi chú
Giảng

đường thi
Ngày thi

ĐếnTừ

Giờ thi
CaBuổiMôn thiMã HPSTT

HT102/03/201620g0018g005TốiThủ tục giải quyết các vụ án hình sự (lần2)GQAHS13

HT109/03/201620g0018g005TốiTranh chấp và giải quyết tranh chấp lao động (lần2)TCLD114

            - Đối với sinh viên chính khóa: đến ngày 02/10/2015 nếu còn nợ học phí học kỳ 1 năm học 2015-2016 trở về trước sẽ không 
được dự thi các môn của học kỳ 1 năm học 2015-2016.

32. Lớp Khóa 18A (14K18A):

- Địa điểm thi: Trường Đại học Luật TP.Hồ Chí Minh (CS Nguyễn Tất Thành), số 2 Nguyễn Tất Thành, Phường 12, Quận 4

- Đối với sinh viên đăng ký học lại: đóng học phí chậm nhất là 01 tuần trước khi môn học được bắt đầu.

Ghi chú
Giảng

đường thi
Ngày thi

ĐếnTừ

Giờ thi
CaBuổiMôn thiMã HPSTT

C.107NTT;
C.207NTT

17/10/201509g0007g001Sáng
Những vấn đề lý luận về Luật Hình sự và tội phạm
(lần1)

HSVTP1

C.107NTT;
C.207NTT

24/10/201509g0007g001SángTâm lý học đại cương (lần1)TLYDC2

C.107NTT;
C.207NTT

31/10/201509g0007g001SángTrách nhiệm hình sự và hình phạt (lần1)HSHP23

C.107NTT;
C.207NTT

21/11/201509g0007g001SángLịch sử nhà nước và pháp luật thế giới (lần1)LSTG24

B.204NTT29/11/201517g1515g154Chiều
Những vấn đề lý luận về Luật Hình sự và tội phạm
(lần2)

HSVTP5

B.304NTT06/12/201517g1515g154ChiềuTâm lý học đại cương (lần2)TLYDC6

B.204NTT13/12/201517g1515g154ChiềuTrách nhiệm hình sự và hình phạt (lần2)HSHP27

C.107NTT;
C.207NTT

19/12/201509g0007g001SángLuật hợp đồng (lần1)LHD018

B.204NTT03/01/201617g1515g154ChiềuLịch sử nhà nước và pháp luật thế giới (lần2)LSTG29

C.107NTT;
C.207NTT

09/01/201609g0007g001SángLogic học (lần1)LOGIC10

C.107NTT;
C.207NTT

30/01/201609g0007g001SángTư tưởng Hồ Chí Minh (lần1)TTHCM11

B.204NTT31/01/201617g1515g154ChiềuLuật hợp đồng (lần2)LHD0112

B.204NTT28/02/201617g1515g154ChiềuLogic học (lần2)LOGIC13

B.204NTT13/03/201617g1515g154ChiềuTư tưởng Hồ Chí Minh (lần2)TTHCM14

            - Đối với sinh viên chính khóa: đến ngày 02/10/2015 nếu còn nợ học phí học kỳ 1 năm học 2015-2016 trở về trước sẽ không 
được dự thi các môn của học kỳ 1 năm học 2015-2016.

33. Lớp Khóa 18B (14K18B):

- Địa điểm thi: Trường Đại học Luật TP.Hồ Chí Minh (CS Nguyễn Tất Thành), số 2 Nguyễn Tất Thành, Phường 12, Quận 4

- Đối với sinh viên đăng ký học lại: đóng học phí chậm nhất là 01 tuần trước khi môn học được bắt đầu.

Ghi chú
Giảng

đường thi
Ngày thi

ĐếnTừ

Giờ thi
CaBuổiMôn thiMã HPSTT

B.105NTT;
B.106NTT;
B.203NTT

18/10/201520g0018g005Tối
Những vấn đề lý luận về Luật Hình sự và tội phạm
(lần1)

HSVTP1

B.105NTT;
B.106NTT;
B.203NTT

01/11/201520g0018g005TốiTâm lý học đại cương (lần1)TLYDC2

C.204NTT;
C.206NTT

08/11/201520g0018g005TốiTrách nhiệm hình sự và hình phạt (lần1)HSHP23
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Ghi chú
Giảng

đường thi
Ngày thi

ĐếnTừ

Giờ thi
CaBuổiMôn thiMã HPSTT

B.105NTT;
B.106NTT;
B.203NTT

15/11/201520g0018g005TốiLịch sử nhà nước và pháp luật thế giới (lần1)LSTG24

B.203NTT28/11/201515g0013g003Chiều
Những vấn đề lý luận về Luật Hình sự và tội phạm
(lần2)

HSVTP5

B.204NTT12/12/201515g0013g003ChiềuTâm lý học đại cương (lần2)TLYDC6

B.105NTT;
B.106NTT;
B.203NTT

13/12/201520g0018g005TốiLuật hợp đồng (lần1)LHD017

B.203NTT19/12/201515g0013g003ChiềuTrách nhiệm hình sự và hình phạt (lần2)HSHP28

B.204NTT26/12/201515g0013g003ChiềuLịch sử nhà nước và pháp luật thế giới (lần2)LSTG29

B.107NTT;
B.304NTT;
B.305NTT

03/01/201620g0018g005TốiLogic học (lần1)LOGIC10

B.203NTT23/01/201615g0013g003ChiềuLuật hợp đồng (lần2)LHD0111

B.105NTT;
B.106NTT;
B.203NTT

24/01/201620g0018g005TốiTư tưởng Hồ Chí Minh (lần1)TTHCM12

B.203NTT27/02/201615g0013g003ChiềuLogic học (lần2)LOGIC13

B.203NTT05/03/201615g0013g003ChiềuTư tưởng Hồ Chí Minh (lần2)TTHCM14

            - Đối với sinh viên chính khóa: đến ngày 02/10/2015 nếu còn nợ học phí học kỳ 1 năm học 2015-2016 trở về trước sẽ không 
được dự thi các môn của học kỳ 1 năm học 2015-2016.

34. Lớp Trường Đoàn Lý Tự Trọng Bằng 2 VLVH - Khóa 3 (14LTTB2K3):

- Địa điểm thi: Trường Đoàn Lý Tự Trọng, số 3 Dân Chủ, phường Bình Thọ, quận Thủ Đức

- Đối với sinh viên đăng ký học lại: đóng học phí chậm nhất là 01 tuần trước khi môn học được bắt đầu.

Ghi chú
Giảng

đường thi
Ngày thi

ĐếnTừ

Giờ thi
CaBuổiMôn thiMã HPSTT

LTT17/10/201515g0013g003ChiềuNhững vấn đề chung về Luật tố tụng hình sự (lần1)TTHCB1

LTT24/10/201515g0013g003ChiềuTranh chấp và giải quyết tranh chấp lao động (lần1)TCLD12

LTT31/10/201515g0013g003ChiềuThủ tục giải quyết các vụ án hình sự (lần1)GQAHS3

LTT21/11/201515g0013g003ChiềuChủ thể kinh doanh (lần1)CTKD14

LTT28/11/201515g0013g003ChiềuNhững vấn đề chung về Luật tố tụng hình sự (lần2)TTHCB5

LTT05/12/201515g0013g003ChiềuTranh chấp và giải quyết tranh chấp lao động (lần2)TCLD16

LTT12/12/201515g0013g003ChiềuKhái luận chung về Luật quốc tế (lần1)KNLQT7

LTT19/12/201515g0013g003ChiềuThủ tục giải quyết các vụ án hình sự (lần2)GQAHS8

LTT02/01/201615g0013g003ChiềuChủ thể kinh doanh (lần2)CTKD19

LTT09/01/201615g0013g003ChiềuLuật hợp đồng (lần1)LHD0110

LTT23/01/201615g0013g003ChiềuKhái luận chung về Luật quốc tế (lần2)KNLQT11

LTT30/01/201615g0013g003ChiềuPhần các tội phạm (lần1)PCTP112

LTT27/02/201615g0013g003ChiềuLuật hợp đồng (lần2)LHD0113

LTT19/03/201615g0013g003ChiềuPhần các tội phạm (lần2)PCTP114
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            - Đối với sinh viên chính khóa: đến ngày 02/10/2015 nếu còn nợ học phí học kỳ 1 năm học 2015-2016 trở về trước sẽ không 
được dự thi các môn của học kỳ 1 năm học 2015-2016.

35. Lớp 4C Bằng 2 VLVH (154CB2):

- Địa điểm thi: Trường Đại học Luật TP.Hồ Chí Minh (CS Nguyễn Tất Thành), số 2 Nguyễn Tất Thành, Phường 12, Quận 4

- Đối với sinh viên đăng ký học lại: đóng học phí chậm nhất là 01 tuần trước khi môn học được bắt đầu.

Ghi chú
Giảng

đường thi
Ngày thi

ĐếnTừ

Giờ thi
CaBuổiMôn thiMã HPSTT

B.203NTT;
B.204NTT

17/10/201509g0007g001SángLuật Hôn nhân gia đình (lần1)HNGD31

B.203NTT;
B.204NTT

24/10/201509g0007g001SángLuật tố tụng hành chính (lần1)LTTHC2

B.203NTT;
B.204NTT

07/11/201509g0007g001SángBộ máy nhà nước (lần1)BMNN13

B.203NTT;
B.204NTT

28/11/201509g0007g001Sáng
Những vấn đề lý luận về Luật Hình sự và tội phạm
(lần1)

HSVTP4

B.203NTT06/12/201515g0013g003ChiềuLuật Hôn nhân gia đình (lần2)HNGD35

B.203NTT;
B.204NTT

12/12/201509g0007g001SángTrách nhiệm hình sự và hình phạt (lần1)HSHP26

B.203NTT13/12/201515g0013g003ChiềuLuật tố tụng hành chính (lần2)LTTHC7

B.203NTT27/12/201515g0013g003ChiềuBộ máy nhà nước (lần2)BMNN18

B.203NTT;
B.204NTT

02/01/201609g0007g001SángLịch sử nhà nước và pháp luật Việt Nam (lần1)LSVN29

B.203NTT17/01/201615g0013g003Chiều
Những vấn đề lý luận về Luật Hình sự và tội phạm
(lần2)

HSVTP10

B.203NTT;
B.204NTT

23/01/201609g0007g001SángTài sản, quyền sở hữu và thừa kế (lần1)QTK0111

B.203NTT31/01/201615g0013g003ChiềuTrách nhiệm hình sự và hình phạt (lần2)HSHP212

B.203NTT28/02/201615g0013g003ChiềuLịch sử nhà nước và pháp luật Việt Nam (lần2)LSVN213

B.203NTT13/03/201615g0013g003ChiềuTài sản, quyền sở hữu và thừa kế (lần2)QTK0114

            - Đối với sinh viên chính khóa: đến ngày 02/10/2015 nếu còn nợ học phí học kỳ 1 năm học 2015-2016 trở về trước sẽ không 
được dự thi các môn của học kỳ 1 năm học 2015-2016.

36. Lớp Công an Khóa 10 (15CAK10):

- Địa điểm thi: Trường Đại học Luật TP.Hồ Chí Minh (CS Nguyễn Tất Thành), số 2 Nguyễn Tất Thành, Phường 12, Quận 4

- Đối với sinh viên đăng ký học lại: đóng học phí chậm nhất là 01 tuần trước khi môn học được bắt đầu.

Ghi chú
Giảng

đường thi
Ngày thi

ĐếnTừ

Giờ thi
CaBuổiMôn thiMã HPSTT

B.203NTT;
B.204NTT

17/10/201511g1509g152SángNhập môn Xã hội học (lần1)XAHOI1

B.203NTT;
B.204NTT

24/10/201511g1509g152SángLịch sử nhà nước và pháp luật Việt Nam (lần1)LSVN22

B.203NTT;
B.204NTT

21/11/201511g1509g152Sáng
Những nguyên lý cơ bản của CN Mác-Lê Nin HP2
(lần1)

NLML43

B.303NTT29/11/201520g0018g005TốiNhập môn Xã hội học (lần2)XAHOI4

B.305NTT06/12/201520g0018g005TốiLịch sử nhà nước và pháp luật Việt Nam (lần2)LSVN25

B.203NTT;
B.204NTT

19/12/201511g1509g152SángTài sản, quyền sở hữu và thừa kế (lần1)QTK016

C.203NTT03/01/201620g0018g005Tối
Những nguyên lý cơ bản của CN Mác-Lê Nin HP2
(lần2)

NLML47

B.203NTT;
B.204NTT

09/01/201611g1509g152SángNhững chế định cơ bản của Luật Hành chính (lần1)LHC068

B.203NTT;
B.204NTT

23/01/201611g1509g152SángLịch sử văn minh thế giới (lần1)LSVM19
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Ghi chú
Giảng

đường thi
Ngày thi

ĐếnTừ

Giờ thi
CaBuổiMôn thiMã HPSTT

B.203NTT31/01/201620g0018g005TốiTài sản, quyền sở hữu và thừa kế (lần2)QTK0110

B.204NTT28/02/201620g0018g005TốiNhững chế định cơ bản của Luật Hành chính (lần2)LHC0611

B.204NTT06/03/201620g0018g005TốiLịch sử văn minh thế giới (lần2)LSVM112

            - Đối với sinh viên chính khóa: đến ngày 02/10/2015 nếu còn nợ học phí học kỳ 1 năm học 2015-2016 trở về trước sẽ không 
được dự thi các môn của học kỳ 1 năm học 2015-2016.

37. Lớp Công đoàn -  Khóa 8 (15CDK8):

- Địa điểm thi: Trường Trung cấp Công đoàn, Lô 7, cư xá Thanh Đa, Phường 27, quận Bình Thạnh

- Đối với sinh viên đăng ký học lại: đóng học phí chậm nhất là 01 tuần trước khi môn học được bắt đầu.

Ghi chú
Giảng

đường thi
Ngày thi

ĐếnTừ

Giờ thi
CaBuổiMôn thiMã HPSTT

HT_218/10/201515g0013g003ChiềuNhững chế định cơ bản của Luật Hành chính (lần1)LHC061

HT_201/11/201515g0013g003ChiềuBộ máy nhà nước (lần1)BMNN12

HT_208/11/201515g0013g003ChiềuLịch sử văn minh thế giới (lần1)LSVM13

HT_229/11/201515g0013g003Chiều
Những nguyên lý cơ bản của CN Mác-Lê Nin HP2
(lần1)

NLML44

HT_206/12/201517g1515g154ChiềuNhững chế định cơ bản của Luật Hành chính (lần2)LHC065

HT_220/12/201515g0013g003ChiềuNhập môn Xã hội học (lần1)XAHOI6

HT_227/12/201517g1515g154ChiềuBộ máy nhà nước (lần2)BMNN17

HT_203/01/201617g1515g154ChiềuLịch sử văn minh thế giới (lần2)LSVM18

HT_217/01/201615g0013g003Chiều
Những vấn đề lý luận về Luật Hình sự và tội phạm
(lần1)

HSVTP9

HT_224/01/201617g1515g154Chiều
Những nguyên lý cơ bản của CN Mác-Lê Nin HP2
(lần2)

NLML410

HT_228/02/201617g1515g154ChiềuNhập môn Xã hội học (lần2)XAHOI11

HT_206/03/201617g1515g154Chiều
Những vấn đề lý luận về Luật Hình sự và tội phạm
(lần2)

HSVTP12

            - Đối với sinh viên chính khóa: đến ngày 02/10/2015 nếu còn nợ học phí học kỳ 1 năm học 2015-2016 trở về trước sẽ không 
được dự thi các môn của học kỳ 1 năm học 2015-2016.

38. Lớp Khóa 19 Bình Triệu (15K19BT):

- Địa điểm thi: Cơ sở Bình Triệu, Số 123, quốc lộ 13, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức

- Đối với sinh viên đăng ký học lại: đóng học phí chậm nhất là 01 tuần trước khi môn học được bắt đầu.

Ghi chú
Giảng

đường thi
Ngày thi

ĐếnTừ

Giờ thi
CaBuổiMôn thiMã HPSTT

F.501BT18/10/201515g0013g003ChiềuLịch sử văn minh thế giới (lần1)LSVM11

F.501BT01/11/201515g0013g003ChiềuLịch sử nhà nước và pháp luật Việt Nam (lần1)LSVN22

F.501BT08/11/201515g0013g003Chiều
Những nguyên lý cơ bản của CN Mác-Lê Nin HP2
(lần1)

NLML43

E.302BT28/11/201517g1515g154ChiềuLịch sử văn minh thế giới (lần2)LSVM14

F.501BT29/11/201515g0013g003ChiềuTâm lý học đại cương (lần1)TLYDC5

E.302BT12/12/201517g1515g154ChiềuLịch sử nhà nước và pháp luật Việt Nam (lần2)LSVN26

F.501BT13/12/201515g0013g003ChiềuNhững v/đ chung về Luật hành chính (lần1)LHC057

E.302BT19/12/201517g1515g154Chiều
Những nguyên lý cơ bản của CN Mác-Lê Nin HP2
(lần2)

NLML48
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Ghi chú
Giảng

đường thi
Ngày thi

ĐếnTừ

Giờ thi
CaBuổiMôn thiMã HPSTT

F.501BT03/01/201615g0013g003ChiềuTài sản, quyền sở hữu và thừa kế (lần1)QTK019

E.302BT09/01/201617g1515g154ChiềuTâm lý học đại cương (lần2)TLYDC10

E.302BT23/01/201617g1515g154ChiềuNhững v/đ chung về Luật hành chính (lần2)LHC0511

F.501BT24/01/201615g0013g003ChiềuNhững chế định cơ bản của Luật Hành chính (lần1)LHC0612

E.302BT27/02/201617g1515g154ChiềuTài sản, quyền sở hữu và thừa kế (lần2)QTK0113

E.302BT05/03/201617g1515g154ChiềuNhững chế định cơ bản của Luật Hành chính (lần2)LHC0614

            - Đối với sinh viên chính khóa: đến ngày 02/10/2015 nếu còn nợ học phí học kỳ 1 năm học 2015-2016 trở về trước sẽ không 
được dự thi các môn của học kỳ 1 năm học 2015-2016.

39. Lớp Khóa 20 Nguyễn Tất Thành (15K20NTT):

- Địa điểm thi: Trường Đại học Luật TP.Hồ Chí Minh (CS Nguyễn Tất Thành), số 2 Nguyễn Tất Thành, Phường 12, Quận 4

- Đối với sinh viên đăng ký học lại: đóng học phí chậm nhất là 01 tuần trước khi môn học được bắt đầu.

Ghi chú
Giảng

đường thi
Ngày thi

ĐếnTừ

Giờ thi
CaBuổiMôn thiMã HPSTT

C.203NTT;
C.205NTT;
C.206NTT

17/10/201511g1509g152SángLý luận về Nhà Nước (lần1)LLCNN1

C.206NTT;
C.303NTT

24/10/201511g1509g152SángLý luận về pháp luật (lần1)LLCPL2

C.206NTT;
C.303NTT

31/10/201511g1509g152Sáng
Những nguyên lý cơ bản của CN Mác-Lê Nin HP1
(lần1)

15NLML13

C.206NTT;
C.303NTT

07/11/201511g1509g152SángLuật Hiến Pháp HP1 (lần1)15HP014

C.206NTT;
C.303NTT

21/11/201511g1509g152Sáng
Những vấn đề chung về Luật dân sự, tài sản, quyền
sở hữu và thừa kế (lần1)

15LDS015

C.204NTT06/12/201515g0013g003ChiềuLý luận về Nhà Nước (lần2)LLCNN6

C.207NTT;
C.303NTT

12/12/201511g1509g152SángLuật Hành Chính HP1 (lần1)15LHC17

C.204NTT13/12/201515g0013g003ChiềuLý luận về pháp luật (lần2)LLCPL8

C.204NTT20/12/201515g0013g003Chiều
Những nguyên lý cơ bản của CN Mác-Lê Nin HP1
(lần2)

15NLML19

C.204NTT27/12/201515g0013g003ChiềuLuật Hiến Pháp HP1 (lần2)15HP0110

C.204NTT10/01/201615g0013g003Chiều
Những vấn đề chung về Luật dân sự, tài sản, quyền
sở hữu và thừa kế (lần2)

15LDS0111

C.204NTT31/01/201615g0013g003ChiềuLuật Hành Chính HP1 (lần2)15LHC112

            - Đối với sinh viên chính khóa: đến ngày 02/10/2015 nếu còn nợ học phí học kỳ 1 năm học 2015-2016 trở về trước sẽ không 
được dự thi các môn của học kỳ 1 năm học 2015-2016.

40. Lớp Quận 10 - Khóa 5 (15Q10K5):

- Địa điểm thi: Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị quận 10, số 31 Đào Duy Từ, Phường 5, Quận 10

- Đối với sinh viên đăng ký học lại: đóng học phí chậm nhất là 01 tuần trước khi môn học được bắt đầu.

Ghi chú
Giảng

đường thi
Ngày thi

ĐếnTừ

Giờ thi
CaBuổiMôn thiMã HPSTT

TTBDCTQ1018/10/201515g0013g003ChiềuLý luận về Nhà Nước (lần1)LLCNN1

TTBDCTQ1001/11/201515g0013g003ChiềuLý luận về pháp luật (lần1)LLCPL2

TTBDCTQ1008/11/201515g0013g003Chiều
Những vấn đề chung về Luật dân sự, tài sản, quyền
sở hữu và thừa kế (lần1)

15LDS013
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Ghi chú
Giảng

đường thi
Ngày thi

ĐếnTừ

Giờ thi
CaBuổiMôn thiMã HPSTT

TTBDCTQ1015/11/201515g0013g003ChiềuLuật Hiến Pháp HP1 (lần1)15HP014

TTBDCTQ1022/11/201515g0013g003ChiềuLuật Hành Chính HP1 (lần1)15LHC15

TTBDCTQ1006/12/201515g0013g003Chiều
Những nguyên lý cơ bản của CN Mác-Lê Nin HP1
(lần1)

15NLML16

TTBDCTQ1013/12/201515g0013g003ChiềuLý luận về Nhà Nước (lần2)LLCNN7

TTBDCTQ1020/12/201515g0013g003ChiềuLý luận về pháp luật (lần2)LLCPL8

TTBDCTQ1027/12/201515g0013g003Chiều
Những vấn đề chung về Luật dân sự, tài sản, quyền
sở hữu và thừa kế (lần2)

15LDS019

TTBDCTQ1003/01/201615g0013g003ChiềuLuật Hiến Pháp HP1 (lần2)15HP0110

TTBDCTQ1010/01/201615g0013g003ChiềuLuật Hành Chính HP1 (lần2)15LHC111

TTBDCTQ1024/01/201615g0013g003Chiều
Những nguyên lý cơ bản của CN Mác-Lê Nin HP1
(lần2)

15NLML112

            - Đối với sinh viên chính khóa: đến ngày 02/10/2015 nếu còn nợ học phí học kỳ 1 năm học 2015-2016 trở về trước sẽ không 
được dự thi các môn của học kỳ 1 năm học 2015-2016.

41. Lớp Quận 5 Bằng 2 Khóa 7 VLVH (15Q5B2K7):

- Địa điểm thi: Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị quận 5, số 207 An Dương Vương, Phường 8, Quận 5

- Đối với sinh viên đăng ký học lại: đóng học phí chậm nhất là 01 tuần trước khi môn học được bắt đầu.

Ghi chú
Giảng

đường thi
Ngày thi

ĐếnTừ

Giờ thi
CaBuổiMôn thiMã HPSTT

TTBDCTQ517/10/201520g0018g005TốiTài sản, quyền sở hữu và thừa kế (lần1)QTK011

TTBDCTQ524/10/201520g0018g005Tối
Những vấn đề lý luận về Luật Hình sự và tội phạm
(lần1)

HSVTP2

TTBDCTQ531/10/201520g0018g005TốiTrách nhiệm hình sự và hình phạt (lần1)HSHP23

TTBDCTQ528/11/201520g0018g005TốiNhững chế định cơ bản của Luật Hành chính (lần1)LHC064

TTBDCTQ505/12/201520g0018g005TốiTài sản, quyền sở hữu và thừa kế (lần2)QTK015

TTBDCTQ512/12/201520g0018g005Tối
Những vấn đề lý luận về Luật Hình sự và tội phạm
(lần2)

HSVTP6

TTBDCTQ519/12/201520g0018g005TốiBộ máy nhà nước (lần1)BMNN17

TTBDCTQ526/12/201520g0018g005TốiTrách nhiệm hình sự và hình phạt (lần2)HSHP28

TTBDCTQ502/01/201620g0018g005TốiLịch sử nhà nước và pháp luật thế giới (lần1)LSTG29

TTBDCTQ516/01/201620g0018g005TốiNhững chế định cơ bản của Luật Hành chính (lần2)LHC0610

TTBDCTQ523/01/201620g0018g005TốiLuật tố tụng hành chính (lần1)LTTHC11

TTBDCTQ527/02/201620g0018g005TốiBộ máy nhà nước (lần2)BMNN112

TTBDCTQ505/03/201620g0018g005TốiLịch sử nhà nước và pháp luật thế giới (lần2)LSTG213

TTBDCTQ512/03/201620g0018g005TốiLuật tố tụng hành chính (lần2)LTTHC14

            - Đối với sinh viên chính khóa: đến ngày 02/10/2015 nếu còn nợ học phí học kỳ 1 năm học 2015-2016 trở về trước sẽ không 
được dự thi các môn của học kỳ 1 năm học 2015-2016.

42. Lớp Quận 6 - Khóa 3 (15Q6K3):

- Địa điểm thi: Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Quận 6, Số 20, đường Lý Chiêu Hoàng, Phường 10, Quận 6, TP.Hồ Chí Minh

- Đối với sinh viên đăng ký học lại: đóng học phí chậm nhất là 01 tuần trước khi môn học được bắt đầu.
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Ghi chú
Giảng

đường thi
Ngày thi

ĐếnTừ

Giờ thi
CaBuổiMôn thiMã HPSTT

HTA_18/10/201511g1509g152Sáng
Những nguyên lý cơ bản của CN Mác-Lê Nin HP1
(lần1)

15NLML11

HTA_01/11/201511g1509g152SángLý luận về Nhà Nước (lần1)LLCNN2

HTA_08/11/201511g1509g152SángLý luận về pháp luật (lần1)LLCPL3

HTA_15/11/201511g1509g152SángLuật Hiến Pháp HP1 (lần1)15HP014

HTA_22/11/201511g1509g152SángLuật Hành Chính HP1 (lần1)15LHC15

HTA_06/12/201511g1509g152Sáng
Những nguyên lý cơ bản của CN Mác-Lê Nin HP1
(lần2)

15NLML16

HTA_13/12/201511g1509g152Sáng
Những vấn đề chung về Luật dân sự, tài sản, quyền
sở hữu và thừa kế (lần1)

15LDS017

HTA_20/12/201511g1509g152SángLý luận về Nhà Nước (lần2)LLCNN8

HTA_27/12/201511g1509g152SángLý luận về pháp luật (lần2)LLCPL9

HTA_03/01/201611g1509g152SángLuật Hiến Pháp HP1 (lần2)15HP0110

HTA_10/01/201611g1509g152SángLuật Hành Chính HP1 (lần2)15LHC111

HTA_31/01/201611g1509g152Sáng
Những vấn đề chung về Luật dân sự, tài sản, quyền
sở hữu và thừa kế (lần2)

15LDS0112

            - Đối với sinh viên chính khóa: đến ngày 02/10/2015 nếu còn nợ học phí học kỳ 1 năm học 2015-2016 trở về trước sẽ không 
được dự thi các môn của học kỳ 1 năm học 2015-2016.

43. Lớp Trường Đoàn Lý Tự Trọng Bằng 2 VLVH - Khóa 4 (15LTTB2K4):

- Địa điểm thi: Trường Đoàn Lý Tự Trọng, số 3 Dân Chủ, phường Bình Thọ, quận Thủ Đức

- Đối với sinh viên đăng ký học lại: đóng học phí chậm nhất là 01 tuần trước khi môn học được bắt đầu.

Ghi chú
Giảng

đường thi
Ngày thi

ĐếnTừ

Giờ thi
CaBuổiMôn thiMã HPSTT

LTT17/10/201517g1515g154ChiềuLý luận về Nhà nước (lần1)LLCNN11

LTT24/10/201517g1515g154ChiềuLý luận về pháp luật (lần1)LLCPL2

LTT31/10/201517g1515g154ChiềuLuật Hiến Pháp HP1 (lần1)15HP013

LTT07/11/201517g1515g154ChiềuLuật Hành Chính HP1 (lần1)15LHC14

LTT28/11/201517g1515g154Chiều
Những vấn đề chung về Luật dân sự, tài sản, quyền
sở hữu và thừa kế (lần1)

15LDS015

LTT05/12/201517g1515g154ChiềuLý luận về Nhà nước (lần2)LLCNN16

LTT12/12/201517g1515g154ChiềuLý luận về pháp luật (lần2)LLCPL7

LTT19/12/201517g1515g154ChiềuPháp luật về chủ thể kinh doanh (lần1)15LTM018

LTT26/12/201517g1515g154ChiềuLuật Hiến Pháp HP1 (lần2)15HP019

LTT02/01/201617g1515g154ChiềuLuật Hành Chính HP1 (lần2)15LHC110

LTT16/01/201617g1515g154Chiều
Những vấn đề chung về Luật dân sự, tài sản, quyền
sở hữu và thừa kế (lần2)

15LDS0111

LTT27/02/201617g1515g154ChiềuPháp luật về chủ thể kinh doanh (lần2)15LTM0112

            - Đối với sinh viên chính khóa: đến ngày 02/10/2015 nếu còn nợ học phí học kỳ 1 năm học 2015-2016 trở về trước sẽ không 
được dự thi các môn của học kỳ 1 năm học 2015-2016.

44. Lớp 5B - B2CQ (13_5BB2CQ):

- Địa điểm thi: Trường Đại học Luật TP.Hồ Chí Minh (CS Nguyễn Tất Thành), số 2 Nguyễn Tất Thành, Phường 12, Quận 4

- Đối với sinh viên đăng ký học lại: đóng học phí chậm nhất là 01 tuần trước khi môn học được bắt đầu.
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Ghi chú
Giảng

đường thi
Ngày thi

ĐếnTừ

Giờ thi
CaBuổiMôn thiMã HPSTT

C.107NTT;
C.207NTT

17/10/201515g0013g003ChiềuLuật Ngân hàng (lần1)LNH011

C.107NTT;
C.207NTT

24/10/201515g0013g003ChiềuTư pháp Quốc tế  (Phần riêng) (lần1)TPQT22

C.107NTT;
C.207NTT

31/10/201515g0013g003ChiềuPháp luật kinh doanh bảo hiểm (lần1)BHIEM3

C.107NTT;
C.207NTT

07/11/201515g0013g003Chiều
Pháp luật giải quyết tranh chấp hợp đồng thương mại
quốc tế (lần1)

GQTC34

C.107NTT;
C.207NTT

21/11/201515g0013g003ChiềuThi hành án dân sự (lần1)THADS5

B.203NTT06/12/201509g0007g001SángLuật Ngân hàng (lần2)LNH016

C.107NTT;
C.207NTT

12/12/201515g0013g003ChiềuLuật môi trường (lần1)LMT017

B.304NTT13/12/201509g0007g001SángTư pháp Quốc tế  (Phần riêng) (lần2)TPQT28

B.304NTT20/12/201509g0007g001SángPháp luật kinh doanh bảo hiểm (lần2)BHIEM9

B.304NTT27/12/201509g0007g001Sáng
Pháp luật giải quyết tranh chấp hợp đồng thương mại
quốc tế (lần2)

GQTC310

C.107NTT;
C.207NTT

02/01/201615g0013g003ChiềuLuật so sánh (lần1)LSS0211

B.304NTT10/01/201609g0007g001SángThi hành án dân sự (lần2)THADS12

B.303NTT31/01/201609g0007g001SángLuật môi trường (lần2)LMT0113

B.303NTT28/02/201609g0007g001SángLuật so sánh (lần2)LSS0214

            - Đối với sinh viên chính khóa: đến ngày 02/10/2015 nếu còn nợ học phí học kỳ 1 năm học 2015-2016 trở về trước sẽ không 
được dự thi các môn của học kỳ 1 năm học 2015-2016.

45. Lớp 6A - B2CQ (13_6AB2CQ):

- Địa điểm thi: Trường Đại học Luật TP.Hồ Chí Minh (CS Nguyễn Tất Thành), số 2 Nguyễn Tất Thành, Phường 12, Quận 4

- Đối với sinh viên đăng ký học lại: đóng học phí chậm nhất là 01 tuần trước khi môn học được bắt đầu.

Ghi chú
Giảng

đường thi
Ngày thi

ĐếnTừ

Giờ thi
CaBuổiMôn thiMã HPSTT

C.107NTT;
C.207NTT

17/10/201517g1515g154ChiềuPháp luật về thanh tra và khiếu nại, tố cáo (lần1)PLTRA1

C.107NTT;
C.303NTT

24/10/201517g1515g154ChiềuLuật phá sản và giải quyết tranh chấp (lần1)LPSAN2

C.206NTT;
C.303NTT

07/11/201517g1515g154ChiềuTư pháp quốc tế (Phần chung) (lần1)TPQT13

C.206NTT;
C.303NTT

21/11/201517g1515g154ChiềuLuật thuế (lần1)THUE24

B.304NTT29/11/201520g0018g005TốiPháp luật về thanh tra và khiếu nại, tố cáo (lần2)PLTRA5

C.205NTT;
C.303NTT

05/12/201517g1515g154ChiềuNhững vấn đề chung về luật Tố tụng dân sự (lần1)TTDCB6

C.203NTT06/12/201520g0018g005TốiLuật phá sản và giải quyết tranh chấp (lần2)LPSAN7

C.205NTT;
C.303NTT

19/12/201517g1515g154ChiềuThủ tục giải quyết các vụ án dân sự (lần1)GQADS8

B.305NTT20/12/201520g0018g005TốiTư pháp quốc tế (Phần chung) (lần2)TPQT19

C.205NTT;
C.303NTT

02/01/201617g1515g154ChiềuThi hành án hình sự (lần1)THAHS10

C.204NTT03/01/201620g0018g005TốiLuật thuế (lần2)THUE211

B.204NTT17/01/201620g0018g005TốiNhững vấn đề chung về luật Tố tụng dân sự (lần2)TTDCB12

C.206NTT;
C.303NTT

23/01/201617g1515g154ChiềuLuật thương mại quốc tế (lần1)TMQT213
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Ghi chú
Giảng

đường thi
Ngày thi

ĐếnTừ

Giờ thi
CaBuổiMôn thiMã HPSTT

B.204NTT31/01/201620g0018g005TốiThủ tục giải quyết các vụ án dân sự (lần2)GQADS14

C.206NTT;
C.303NTT

20/02/201617g1515g154ChiềuGiao dịch dân sự về nhà ở (lần1)GDDS115

B.304NTT28/02/201620g0018g005TốiThi hành án hình sự (lần2)THAHS16

B.303NTT06/03/201620g0018g005TốiLuật thương mại quốc tế (lần2)TMQT217

B.303NTT27/03/201620g0018g005TốiGiao dịch dân sự về nhà ở (lần2)GDDS118

            - Đối với sinh viên chính khóa: đến ngày 02/10/2015 nếu còn nợ học phí học kỳ 1 năm học 2015-2016 trở về trước sẽ không 
được dự thi các môn của học kỳ 1 năm học 2015-2016.

46. Lớp 6B - B2CQ (13_6BB2CQ):

- Địa điểm thi: Trường Đại học Luật TP.Hồ Chí Minh (CS Nguyễn Tất Thành), số 2 Nguyễn Tất Thành, Phường 12, Quận 4

- Đối với sinh viên đăng ký học lại: đóng học phí chậm nhất là 01 tuần trước khi môn học được bắt đầu.

Ghi chú
Giảng

đường thi
Ngày thi

ĐếnTừ

Giờ thi
CaBuổiMôn thiMã HPSTT

B.303NTT;
B.304NTT;
B.305NTT

17/10/201515g0013g003ChiềuPháp luật về thanh tra và khiếu nại, tố cáo (lần1)PLTRA1

B.303NTT;
B.304NTT;
B.305NTT

24/10/201515g0013g003ChiềuLuật phá sản và giải quyết tranh chấp (lần1)LPSAN2

B.303NTT;
B.304NTT;
B.305NTT

31/10/201515g0013g003ChiềuTư pháp quốc tế (Phần chung) (lần1)TPQT13

B.303NTT;
B.304NTT;
B.305NTT

14/11/201515g0013g003ChiềuLuật thuế (lần1)THUE24

B.303NTT;
B.304NTT;
B.305NTT

28/11/201515g0013g003ChiềuNhững vấn đề chung về luật Tố tụng dân sự (lần1)TTDCB5

B.203NTT29/11/201511g1509g152SángPháp luật về thanh tra và khiếu nại, tố cáo (lần2)PLTRA6

B.204NTT06/12/201511g1509g152SángLuật phá sản và giải quyết tranh chấp (lần2)LPSAN7

B.205NTT;
B.304NTT;
B.305NTT

12/12/201515g0013g003ChiềuThủ tục giải quyết các vụ án dân sự (lần1)GQADS8

B.203NTT13/12/201511g1509g152SángTư pháp quốc tế (Phần chung) (lần2)TPQT19

B.205NTT;
B.304NTT;
B.305NTT

26/12/201515g0013g003ChiềuThi hành án hình sự (lần1)THAHS10

B.203NTT27/12/201511g1509g152SángLuật thuế (lần2)THUE211

B.204NTT10/01/201611g1509g152SángNhững vấn đề chung về luật Tố tụng dân sự (lần2)TTDCB12

B.203NTT;
B.204NTT;
B.205NTT

16/01/201615g0013g003ChiềuLuật thương mại quốc tế (lần1)TMQT213

B.203NTT24/01/201611g1509g152SángThủ tục giải quyết các vụ án dân sự (lần2)GQADS14

B.203NTT;
B.204NTT;
B.205NTT

30/01/201615g0013g003ChiềuTâm lý học tư pháp (lần1)TLYTP15

B.203NTT28/02/201611g1509g152SángThi hành án hình sự (lần2)THAHS16

B.203NTT06/03/201611g1509g152SángLuật thương mại quốc tế (lần2)TMQT217

B.203NTT13/03/201611g1509g152SángTâm lý học tư pháp (lần2)TLYTP18

25



            - Đối với sinh viên chính khóa: đến ngày 02/10/2015 nếu còn nợ học phí học kỳ 1 năm học 2015-2016 trở về trước sẽ không 
được dự thi các môn của học kỳ 1 năm học 2015-2016.

47. Lớp 6C - B2CQ (14_6CB2CQ):

- Địa điểm thi: Trường Đại học Luật TP.Hồ Chí Minh (CS Nguyễn Tất Thành), số 2 Nguyễn Tất Thành, Phường 12, Quận 4

- Đối với sinh viên đăng ký học lại: đóng học phí chậm nhất là 01 tuần trước khi môn học được bắt đầu.

Ghi chú
Giảng

đường thi
Ngày thi

ĐếnTừ

Giờ thi
CaBuổiMôn thiMã HPSTT

C.203NTT;
C.302NTT

17/10/201517g1515g154ChiềuLuật cạnh tranh (lần1)LCTRA1

C.207NTT;
C.302NTT

24/10/201517g1515g154ChiềuLuật đất đai (lần1)LDD022

C.207NTT;
C.302NTT

31/10/201517g1515g154ChiềuTrách nhiệm dân sự ngoài hợp đồng (lần1)DSNHD3

C.207NTT;
C.302NTT

07/11/201517g1515g154ChiềuPháp luật về kinh doanh bất động sản (lần1)BDS014

C.207NTT;
C.302NTT

28/11/201517g1515g154ChiềuTội phạm học (lần1)TPHOC5

C.107NTT06/12/201520g0018g005TốiLuật cạnh tranh (lần2)LCTRA6

C.207NTT;
C.302NTT

12/12/201517g1515g154ChiềuLuật ngân sách nhà nước (lần1)LNSNN7

C.204NTT13/12/201520g0018g005TốiLuật đất đai (lần2)LDD028

C.204NTT20/12/201520g0018g005TốiTrách nhiệm dân sự ngoài hợp đồng (lần2)DSNHD9

C.207NTT;
C.302NTT

26/12/201517g1515g154ChiềuMột số vấn đề cơ bản của Luật Quốc tế (lần1)LQTCB10

C.204NTT27/12/201520g0018g005TốiPháp luật về kinh doanh bất động sản (lần2)BDS0111

C.207NTT;
C.302NTT

09/01/201617g1515g154ChiềuGiải quyết tranh chấp quốc tế (lần1)GQTC112

C.204NTT17/01/201620g0018g005TốiTội phạm học (lần2)TPHOC13

C.207NTT;
C.302NTT

23/01/201617g1515g154ChiềuThi hành án hình sự (lần1)THAHS14

C.204NTT31/01/201620g0018g005TốiLuật ngân sách nhà nước (lần2)LNSNN15

C.204NTT28/02/201620g0018g005TốiMột số vấn đề cơ bản của Luật Quốc tế (lần2)LQTCB16

C.204NTT06/03/201620g0018g005TốiGiải quyết tranh chấp quốc tế (lần2)GQTC117

C.204NTT13/03/201620g0018g005TốiThi hành án hình sự (lần2)THAHS18

            - Đối với sinh viên chính khóa: đến ngày 02/10/2015 nếu còn nợ học phí học kỳ 1 năm học 2015-2016 trở về trước sẽ không 
được dự thi các môn của học kỳ 1 năm học 2015-2016.

48. Lớp 7A - B2CQ (14_7AB2CQ):

- Địa điểm thi: Trường Đại học Luật TP.Hồ Chí Minh (CS Nguyễn Tất Thành), số 2 Nguyễn Tất Thành, Phường 12, Quận 4

- Đối với sinh viên đăng ký học lại: đóng học phí chậm nhất là 01 tuần trước khi môn học được bắt đầu.

Ghi chú
Giảng

đường thi
Ngày thi

ĐếnTừ

Giờ thi
CaBuổiMôn thiMã HPSTT

B.304NTT;
B.305NTT;
C.302NTT

17/10/201511g1509g152SángLuật tố tụng hành chính (lần1)LTTHC1

C.203NTT;
C.205NTT;
C.302NTT

24/10/201511g1509g152SángPL về thương mại hàng hóa và dịch vụ (lần1)PLTM12

C.206NTT;
C.302NTT;
C.303NTT

14/11/201511g1509g152SángLuật hợp đồng (lần1)LHD013

C.204NTT29/11/201517g1515g154ChiềuLuật tố tụng hành chính (lần2)LTTHC4
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Ghi chú
Giảng

đường thi
Ngày thi

ĐếnTừ

Giờ thi
CaBuổiMôn thiMã HPSTT

C.204NTT06/12/201517g1515g154ChiềuPL về thương mại hàng hóa và dịch vụ (lần2)PLTM15

C.205NTT;
C.206NTT;
C.302NTT

12/12/201511g1509g152SángPhần các tội phạm (lần1)PCTP16

C.206NTT;
C.302NTT;
C.303NTT

26/12/201511g1509g152SángNhững vấn đề chung về Luật lao động (lần1)LLDCB7

C.204NTT27/12/201517g1515g154ChiềuLuật hợp đồng (lần2)LHD018

C.206NTT;
C.302NTT;
C.303NTT

09/01/201611g1509g152SángTranh chấp và giải quyết tranh chấp lao động (lần1)TCLD19

C.204NTT24/01/201617g1515g154ChiềuPhần các tội phạm (lần2)PCTP110

C.206NTT;
C.302NTT;
C.303NTT

30/01/201611g1509g152SángNhững vấn đề chung về Luật tố tụng hình sự (lần1)TTHCB11

C.204NTT28/02/201617g1515g154ChiềuNhững vấn đề chung về Luật lao động (lần2)LLDCB12

C.204NTT06/03/201617g1515g154ChiềuTranh chấp và giải quyết tranh chấp lao động (lần2)TCLD113

C.204NTT13/03/201617g1515g154ChiềuNhững vấn đề chung về Luật tố tụng hình sự (lần2)TTHCB14

            - Đối với sinh viên chính khóa: đến ngày 02/10/2015 nếu còn nợ học phí học kỳ 1 năm học 2015-2016 trở về trước sẽ không 
được dự thi các môn của học kỳ 1 năm học 2015-2016.

49. Lớp 7B - B2CQ (14_7BB2CQ):

- Địa điểm thi: Trường Đại học Luật TP.Hồ Chí Minh (CS Nguyễn Tất Thành), số 2 Nguyễn Tất Thành, Phường 12, Quận 4

- Đối với sinh viên đăng ký học lại: đóng học phí chậm nhất là 01 tuần trước khi môn học được bắt đầu.

Ghi chú
Giảng

đường thi
Ngày thi

ĐếnTừ

Giờ thi
CaBuổiMôn thiMã HPSTT

C.205NTT;
C.302NTT

18/10/201511g1509g152SángBộ máy nhà nước (lần1)BMNN11

C.205NTT;
C.302NTT

01/11/201511g1509g152SángLịch sử nhà nước và pháp luật thế giới (lần1)LSTG22

C.203NTT;
C.204NTT;
C.205NTT

08/11/201511g1509g152SángLuật tố tụng hành chính (lần1)LTTHC3

C.203NTT;
C.204NTT;
C.205NTT

22/11/201511g1509g152SángTài sản, quyền sở hữu và thừa kế (lần1)QTK014

C.204NTT29/11/201509g0007g001SángBộ máy nhà nước (lần2)BMNN15

C.205NTT;
C.302NTT

06/12/201511g1509g152SángLuật Hôn nhân gia đình (lần1)HNGD36

C.204NTT13/12/201509g0007g001SángLịch sử nhà nước và pháp luật thế giới (lần2)LSTG27

C.204NTT20/12/201509g0007g001SángLuật tố tụng hành chính (lần2)LTTHC8

C.204NTT;
C.205NTT;
C.206NTT

27/12/201511g1509g152Sáng
Những vấn đề lý luận về Luật Hình sự và tội phạm
(lần1)

HSVTP9

C.204NTT03/01/201609g0007g001SángTài sản, quyền sở hữu và thừa kế (lần2)QTK0110

C.204NTT17/01/201609g0007g001SángLuật Hôn nhân gia đình (lần2)HNGD311

C.204NTT;
C.205NTT;
C.206NTT

24/01/201611g1509g152SángChủ thể kinh doanh (lần1)CTKD112

C.204NTT;
C.205NTT;
C.206NTT

31/01/201611g1509g152SángTrách nhiệm hình sự và hình phạt (lần1)HSHP213
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Ghi chú
Giảng

đường thi
Ngày thi

ĐếnTừ

Giờ thi
CaBuổiMôn thiMã HPSTT

C.204NTT28/02/201609g0007g001Sáng
Những vấn đề lý luận về Luật Hình sự và tội phạm
(lần2)

HSVTP14

C.204NTT06/03/201609g0007g001SángChủ thể kinh doanh (lần2)CTKD115

C.204NTT13/03/201609g0007g001SángTrách nhiệm hình sự và hình phạt (lần2)HSHP216

            - Đối với sinh viên chính khóa: đến ngày 02/10/2015 nếu còn nợ học phí học kỳ 1 năm học 2015-2016 trở về trước sẽ không 
được dự thi các môn của học kỳ 1 năm học 2015-2016.

50. Lớp 8A - B2CQ (15_8AB2CQ):

- Địa điểm thi: Trường Đại học Luật TP.Hồ Chí Minh (CS Nguyễn Tất Thành), số 2 Nguyễn Tất Thành, Phường 12, Quận 4

- Đối với sinh viên đăng ký học lại: đóng học phí chậm nhất là 01 tuần trước khi môn học được bắt đầu.

Ghi chú
Giảng

đường thi
Ngày thi

ĐếnTừ

Giờ thi
CaBuổiMôn thiMã HPSTT

C.207NTT;
C.302NTT

18/10/201509g0007g001SángLý luận về Nhà nước (lần1)LLCNN11

C.207NTT;
C.302NTT

01/11/201509g0007g001SángLý luận về pháp luật (lần1)LLCPL2

C.207NTT;
C.302NTT

22/11/201509g0007g001SángLuật Hiến pháp (lần1)LHPCB13

C.206NTT05/12/201517g1515g154ChiềuLý luận về Nhà nước (lần2)LLCNN14

C.206NTT19/12/201517g1515g154ChiềuLý luận về pháp luật (lần2)LLCPL5

C.207NTT;
C.302NTT

20/12/201509g0007g001SángLuật Hành chính (lần1)LHC096

C.206NTT09/01/201617g1515g154ChiềuLuật Hiến pháp (lần2)LHPCB17

C.207NTT;
C.302NTT

17/01/201609g0007g001Sáng
Những vấn đề chung về Luật Dân sự, tài sản, quyền
sở hữu và thừa kế (lần1)

LDSCB018

C.206NTT27/02/201617g1515g154ChiềuLuật Hành chính (lần2)LHC099

C.207NTT;
C.302NTT

28/02/201609g0007g001SángPháp luật về chủ thể kinh doanh (lần1)LTM30810

C.206NTT05/03/201617g1515g154Chiều
Những vấn đề chung về Luật Dân sự, tài sản, quyền
sở hữu và thừa kế (lần2)

LDSCB0111

C.206NTT09/04/201617g1515g154ChiềuPháp luật về chủ thể kinh doanh (lần2)LTM30812

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO KCQ

TL. HIỆU TRƯỞNG

Đề nghị lãnh đạo các Khoa/ Bộ môn, Phòng Đào tạo, Phòng Đào tạo không chính quy, Trung tâm Khảo thí và sinh viên các lớp 
đại học vừa làm vừa học, văn bằng 2 mở tại TP. Hồ Chí Minh theo dõi và thực hiện theo đúng kế hoạch trên. 

Nơi nhận:
- Ban Giám hiệu (để báo cáo);
- Các Khoa, PĐT, TTKT , TT CNTT, Tổ Thu học phí;
- Lưu: Văn thư, PĐTKCQ.
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