
CÁC LỚP CHÍNH QUY KHÓA 39 (ĐIỀU CHỈNH)

LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2014-2015

2015

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

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:        /LTCQHK2-ĐHL TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 05 năm

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP.HCM

01. Lớp 47 - Thương mại Khóa 39 (47-TM39):

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

Ghi chú
Giảng

đường thi
Ngày thi

ĐếnTừ

Giờ thi
CaBuổiMôn thiMã HPSTT

Thi theo lịch của GV
khi kết thúc môn học

Giáo dục thể chất HP 2, 3 - Bơi lộiGDT3161

E.501BT;
E.502BT;
E.601BT;
E.602BT

25/05/201509g0007g001SángĐại cương văn hóa Việt NamDVH3012

D.501BT;
D.601BT

29/05/201509g0007g001Sáng
Những quy định chung về luật dân sự, tài sản và
thừa kế

LDS3023

D.501BT;
D.601BT

02/06/201509g0007g001SángLuật Hành chínhLHC3014

D.501BT;
D.601BT

05/06/201509g0007g001Sáng
Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác -
Lênin HP2

MLN3025

D.501BT;
D.601BT

10/06/201509g0007g001SángTâm lý học đại cươngTLH3016

02. Lớp 48 - Dân sự Khóa 39 (48-DS39):

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

Ghi chú
Giảng

đường thi
Ngày thi

ĐếnTừ

Giờ thi
CaBuổiMôn thiMã HPSTT

Thi theo lịch của GV
khi kết thúc môn học

Giáo dục thể chất HP 2, 3 - Bơi lộiGDT3161

E.503BT;
E.601BT;
E.602BT;
E.603BT

25/05/201511g1509g152SángTâm lý học đại cươngTLH3012

D.501BT;
D.601BT

29/05/201511g1509g152Sáng
Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác -
Lênin HP2

MLN3023

D.501BT;
D.601BT

02/06/201511g1509g152SángĐại cương văn hóa Việt NamDVH3014

D.501BT;
D.601BT

05/06/201511g1509g152Sáng
Những quy định chung về luật dân sự, tài sản và
thừa kế

LDS3025

D.501BT;
D.601BT

12/06/201511g1509g152SángLuật Hành chínhLHC3016

* Lưu ý:

1. Sinh viên phải đóng học phí học kỳ 2 năm học 2014-2015 và các học kỳ còn nợ tối thiểu trước 02 tuần kể từ môn thi đầu tiên theo kế hoạch chung 
của trường (không áp dụng đối với lịch thi của môn Tin học và môn Giáo dục thể chất) thì mới được dự thi. Sinh viên đóng học phí quá hạn sẽ không 
có tên trong danh sách dự thi và không được dự thi các học phần trong học kỳ này. Về thông tin học phí, sinh viên có thể theo dõi tại địa chỉ 
www.hcmulaw.edu.vn, mục Sinh Viên -> Thông tin điểm - học phí;
2. Sinh viên bị trùng lịch thi (do đăng ký học lại hoặc đăng ký học cải thiện điểm) liên hệ Phòng Đào tạo - Phòng A.102 (cơ sở Nguyễn Tất Thành) để 
điều chỉnh lớp thi trước ngày 01/06/2015. Quá thời hạn quy định, Phòng Đào tạo không chấp nhận giải quyết bất cứ trường hợp nào xin điều chỉnh 
lớp thi (vì sau thời hạn này, Phòng Đào tạo đã gửi danh sách sinh viên dự thi cho Trung tâm Khảo thí để tổ chức thi); Không giải quyết chuyển lớp 
thi, ngày thi đối với sinh viên học theo lớp chính khóa;
3. Dự kiến các môn học tổ chức học ở học kỳ hè: Luật Đất đai (LDD301), Tin học đại cương (TIN301), Hợp đồng và bồi thường thiệt hại ngoài hợp 
đồng (LDS304), Lý luận về Nhà nước và pháp luật (PL209), Luật Hiến pháp (HP401), Luật Ngân hàng (LNH301), Luật học so sánh (LSS301) và 
Pháp luật về chủ thể kinh doanh và phá sản (LTM301); Thời gian bắt đầu học: từ ngày 13/07/2015 đến 14/08/2015;
4. Bắt đầu học học kỳ 1 năm học 2015-2016: Từ ngày 17/08/2015.
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03. Lớp 49 - Quốc tế Khóa 39 (49-QT39):

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

Ghi chú
Giảng

đường thi
Ngày thi

ĐếnTừ

Giờ thi
CaBuổiMôn thiMã HPSTT

Thi theo lịch của GV
khi kết thúc môn học

Giáo dục thể chất HP 2, 3 - Bơi lộiGDT3161

E.503BT;
E.601BT;
E.602BT;
E.603BT

25/05/201515g0013g003ChiềuLuật Hành chínhLHC3012

D.501BT;
D.601BT

29/05/201515g0013g003ChiềuĐại cương văn hóa Việt NamDVH3013

D.501BT;
D.601BT

02/06/201515g0013g003Chiều
Những quy định chung về luật dân sự, tài sản và
thừa kế

LDS3024

D.501BT;
D.601BT

05/06/201515g0013g003ChiềuTâm lý học đại cươngTLH3015

D.501BT;
D.601BT

10/06/201515g0013g003Chiều
Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác -
Lênin HP2

MLN3026

04. Lớp 50 - Hình sự Khóa 39 - Lớp 1 (50-HS39-Lop1):

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

Ghi chú
Giảng

đường thi
Ngày thi

ĐếnTừ

Giờ thi
CaBuổiMôn thiMã HPSTT

Thi theo lịch của GV
khi kết thúc môn học

Giáo dục thể chất HP 2, 3 - Bơi lộiGDT3161

Thi theo lịch của GV
khi kết thúc môn học

Tin học đại cươngTIN3012

E.501BT;
E.502BT

25/05/201511g1509g152SángLogic họcLGH3013

E.501BT;
E.502BT

01/06/201511g1509g152Sáng
Những quy định chung về luật dân sự, tài sản và
thừa kế

LDS3024

E.501BT;
E.502BT

04/06/201511g1509g152Sáng
Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác -
Lênin HP2

MLN3025

E.501BT;
E.502BT

11/06/201511g1509g152SángLuật Hành chínhLHC3016

05. Lớp 50 - Hình sự Khóa 39 - Lớp 2 (50-HS39-Lop2):

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

Ghi chú
Giảng

đường thi
Ngày thi

ĐếnTừ

Giờ thi
CaBuổiMôn thiMã HPSTT

Thi theo lịch của GV
khi kết thúc môn học

Giáo dục thể chất HP 2, 3 - Bơi lộiGDT3161

Thi theo lịch của GV
khi kết thúc môn học

Tin học đại cươngTIN3012

E.501BT;
E.502BT

25/05/201517g1515g154Chiều
Những quy định chung về luật dân sự, tài sản và
thừa kế

LDS3023

* Lưu ý:

1. Sinh viên phải đóng học phí học kỳ 2 năm học 2014-2015 và các học kỳ còn nợ tối thiểu trước 02 tuần kể từ môn thi đầu tiên theo kế hoạch chung 
của trường (không áp dụng đối với lịch thi của môn Tin học và môn Giáo dục thể chất) thì mới được dự thi. Sinh viên đóng học phí quá hạn sẽ không 
có tên trong danh sách dự thi và không được dự thi các học phần trong học kỳ này. Về thông tin học phí, sinh viên có thể theo dõi tại địa chỉ 
www.hcmulaw.edu.vn, mục Sinh Viên -> Thông tin điểm - học phí;
2. Sinh viên bị trùng lịch thi (do đăng ký học lại hoặc đăng ký học cải thiện điểm) liên hệ Phòng Đào tạo - Phòng A.102 (cơ sở Nguyễn Tất Thành) để 
điều chỉnh lớp thi trước ngày 01/06/2015. Quá thời hạn quy định, Phòng Đào tạo không chấp nhận giải quyết bất cứ trường hợp nào xin điều chỉnh 
lớp thi (vì sau thời hạn này, Phòng Đào tạo đã gửi danh sách sinh viên dự thi cho Trung tâm Khảo thí để tổ chức thi); Không giải quyết chuyển lớp 
thi, ngày thi đối với sinh viên học theo lớp chính khóa;
3. Dự kiến các môn học tổ chức học ở học kỳ hè: Luật Đất đai (LDD301), Tin học đại cương (TIN301), Hợp đồng và bồi thường thiệt hại ngoài hợp 
đồng (LDS304), Lý luận về Nhà nước và pháp luật (PL209), Luật Hiến pháp (HP401), Luật Ngân hàng (LNH301), Luật học so sánh (LSS301) và 
Pháp luật về chủ thể kinh doanh và phá sản (LTM301); Thời gian bắt đầu học: từ ngày 13/07/2015 đến 14/08/2015;
4. Bắt đầu học học kỳ 1 năm học 2015-2016: Từ ngày 17/08/2015.
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Ghi chú
Giảng

đường thi
Ngày thi

ĐếnTừ

Giờ thi
CaBuổiMôn thiMã HPSTT

E.501BT;
E.502BT

01/06/201517g1515g154ChiềuLogic họcLGH3014

E.501BT;
E.502BT

04/06/201517g1515g154ChiềuLuật Hành chínhLHC3015

E.501BT;
E.502BT

10/06/201517g1515g154Chiều
Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác -
Lênin HP2

MLN3026

06. Lớp 51 - Hánh chính Khóa 39 (51-HC39):

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

Ghi chú
Giảng

đường thi
Ngày thi

ĐếnTừ

Giờ thi
CaBuổiMôn thiMã HPSTT

Thi theo lịch của GV
khi kết thúc môn học

Giáo dục thể chất HP 2, 3 - Bơi lộiGDT3161

Thi theo lịch của GV
khi kết thúc môn học

Tin học đại cươngTIN3012

E.303BT;
E.401BT;
E.402BT;
E.403BT

25/05/201509g0007g001Sáng
Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác -
Lênin HP2

MLN3023

D.501BT;
D.601BT

01/06/201509g0007g001SángLuật Hành chínhLHC3014

D.501BT;
D.601BT

04/06/201509g0007g001SángLogic họcLGH3015

F.501BT;
F.601BT

11/06/201509g0007g001Sáng
Những quy định chung về luật dân sự, tài sản và
thừa kế

LDS3026

07. Lớp 52 - Quản trị kinh doanh Khóa 39 (52-QTKD39):

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

Ghi chú
Giảng

đường thi
Ngày thi

ĐếnTừ

Giờ thi
CaBuổiMôn thiMã HPSTT

Thi theo lịch của GV
khi kết thúc môn học

Giáo dục thể chất HP 2, 3 - Bơi lộiGDT3161

E.601BT;
E.602BT

25/05/201517g1515g154ChiềuTư tưởng Hồ Chí MinhHCM3012

E.501BT;
E.502BT

29/05/201517g1515g154ChiềuMarketing căn bảnMAR3023

E.501BT;
E.502BT

02/06/201517g1515g154Chiều
Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác -
Lênin HP2

MLN3024

E.501BT;
E.502BT

05/06/201517g1515g154ChiềuToán cao cấp HP2TCA4025

E.601BT;
E.602BT

10/06/201517g1515g154ChiềuXã hội học đại cươngXHH3016

08. Lớp 53 - Quản trị - Luật Khóa 39 (53-QTL39):

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

* Lưu ý:

1. Sinh viên phải đóng học phí học kỳ 2 năm học 2014-2015 và các học kỳ còn nợ tối thiểu trước 02 tuần kể từ môn thi đầu tiên theo kế hoạch chung 
của trường (không áp dụng đối với lịch thi của môn Tin học và môn Giáo dục thể chất) thì mới được dự thi. Sinh viên đóng học phí quá hạn sẽ không 
có tên trong danh sách dự thi và không được dự thi các học phần trong học kỳ này. Về thông tin học phí, sinh viên có thể theo dõi tại địa chỉ 
www.hcmulaw.edu.vn, mục Sinh Viên -> Thông tin điểm - học phí;
2. Sinh viên bị trùng lịch thi (do đăng ký học lại hoặc đăng ký học cải thiện điểm) liên hệ Phòng Đào tạo - Phòng A.102 (cơ sở Nguyễn Tất Thành) để 
điều chỉnh lớp thi trước ngày 01/06/2015. Quá thời hạn quy định, Phòng Đào tạo không chấp nhận giải quyết bất cứ trường hợp nào xin điều chỉnh 
lớp thi (vì sau thời hạn này, Phòng Đào tạo đã gửi danh sách sinh viên dự thi cho Trung tâm Khảo thí để tổ chức thi); Không giải quyết chuyển lớp 
thi, ngày thi đối với sinh viên học theo lớp chính khóa;
3. Dự kiến các môn học tổ chức học ở học kỳ hè: Luật Đất đai (LDD301), Tin học đại cương (TIN301), Hợp đồng và bồi thường thiệt hại ngoài hợp 
đồng (LDS304), Lý luận về Nhà nước và pháp luật (PL209), Luật Hiến pháp (HP401), Luật Ngân hàng (LNH301), Luật học so sánh (LSS301) và 
Pháp luật về chủ thể kinh doanh và phá sản (LTM301); Thời gian bắt đầu học: từ ngày 13/07/2015 đến 14/08/2015;
4. Bắt đầu học học kỳ 1 năm học 2015-2016: Từ ngày 17/08/2015.
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Ghi chú
Giảng

đường thi
Ngày thi

ĐếnTừ

Giờ thi
CaBuổiMôn thiMã HPSTT

Thi theo lịch của GV
khi kết thúc môn học

Giáo dục thể chất HP 2, 3 - Bơi lộiGDT3161

Thi theo lịch của GV
khi kết thúc môn học

Tin học đại cươngTIN3012

E.501BT;
E.502BT

25/05/201515g0013g003ChiềuLý thuyết xác suất và thống kê toánXST3013

E.501BT;
E.502BT

28/05/201515g0013g003Chiều
Những quy định chung về luật dân sự, tài sản và
thừa kế

LDS3024

E.501BT;
E.502BT

01/06/201515g0013g003ChiềuLuật Hành chính và Tố tụng hành chínhLHC3025

E.501BT;
E.502BT

03/06/201515g0013g003Chiều
Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác -
Lênin HP2

MLN3026

E.501BT;
E.502BT

05/06/201515g0013g003ChiềuTâm lý học đại cươngTLH3017

E.501BT;
E.502BT

11/06/201515g0013g003ChiềuLịch sử các học thuyết kinh tếHKT3018

09. Lớp 54 - Chất lượng cao 39A (54-CLC39(A)):

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

Ghi chú
Giảng

đường thi
Ngày thi

ĐếnTừ

Giờ thi
CaBuổiMôn thiMã HPSTT

Thi theo lịch của GV
khi kết thúc môn học

Giáo dục thể chất HP 2, 3 - Bơi lộiGDT3161

B.403NTT25/05/201511g1509g152Sáng
Những quy định chung về luật dân sự, tài sản và
thừa kế

LDS3022

B.403NTT29/05/201511g1509g152SángLogic họcLGH3013

B.403NTT02/06/201511g1509g152SángLuật Hành chínhLHC3014

B.403NTT05/06/201511g1509g152SángLuật Tố tụng hành chínhLHC3045

B.403NTT11/06/201511g1509g152Sáng
Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác -
Lênin HP2

MLN3026

10. Lớp 54 - Chất lượng cao 39B (54-CLC39(B)):

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

Ghi chú
Giảng

đường thi
Ngày thi

ĐếnTừ

Giờ thi
CaBuổiMôn thiMã HPSTT

Thi theo lịch của GV
khi kết thúc môn học

Giáo dục thể chất HP 2, 3 - Bơi lộiGDT3161

B.403NTT25/05/201517g1515g154ChiềuLuật Hành chínhLHC3012

B.403NTT29/05/201517g1515g154ChiềuLuật Tố tụng hành chínhLHC3043

B.403NTT02/06/201517g1515g154Chiều
Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác -
Lênin HP2

MLN3024

B.403NTT05/06/201517g1515g154ChiềuLogic họcLGH3015

* Lưu ý:

1. Sinh viên phải đóng học phí học kỳ 2 năm học 2014-2015 và các học kỳ còn nợ tối thiểu trước 02 tuần kể từ môn thi đầu tiên theo kế hoạch chung 
của trường (không áp dụng đối với lịch thi của môn Tin học và môn Giáo dục thể chất) thì mới được dự thi. Sinh viên đóng học phí quá hạn sẽ không 
có tên trong danh sách dự thi và không được dự thi các học phần trong học kỳ này. Về thông tin học phí, sinh viên có thể theo dõi tại địa chỉ 
www.hcmulaw.edu.vn, mục Sinh Viên -> Thông tin điểm - học phí;
2. Sinh viên bị trùng lịch thi (do đăng ký học lại hoặc đăng ký học cải thiện điểm) liên hệ Phòng Đào tạo - Phòng A.102 (cơ sở Nguyễn Tất Thành) để 
điều chỉnh lớp thi trước ngày 01/06/2015. Quá thời hạn quy định, Phòng Đào tạo không chấp nhận giải quyết bất cứ trường hợp nào xin điều chỉnh 
lớp thi (vì sau thời hạn này, Phòng Đào tạo đã gửi danh sách sinh viên dự thi cho Trung tâm Khảo thí để tổ chức thi); Không giải quyết chuyển lớp 
thi, ngày thi đối với sinh viên học theo lớp chính khóa;
3. Dự kiến các môn học tổ chức học ở học kỳ hè: Luật Đất đai (LDD301), Tin học đại cương (TIN301), Hợp đồng và bồi thường thiệt hại ngoài hợp 
đồng (LDS304), Lý luận về Nhà nước và pháp luật (PL209), Luật Hiến pháp (HP401), Luật Ngân hàng (LNH301), Luật học so sánh (LSS301) và 
Pháp luật về chủ thể kinh doanh và phá sản (LTM301); Thời gian bắt đầu học: từ ngày 13/07/2015 đến 14/08/2015;
4. Bắt đầu học học kỳ 1 năm học 2015-2016: Từ ngày 17/08/2015.
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Ghi chú
Giảng

đường thi
Ngày thi

ĐếnTừ

Giờ thi
CaBuổiMôn thiMã HPSTT

B.403NTT12/06/201517g1515g154Chiều
Những quy định chung về luật dân sự, tài sản và
thừa kế

LDS3026

11. Lớp 54 - Chất lượng cao 39C (54-CLC39(C)):

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

Ghi chú
Giảng

đường thi
Ngày thi

ĐếnTừ

Giờ thi
CaBuổiMôn thiMã HPSTT

Thi theo lịch của GV
khi kết thúc môn học

Giáo dục thể chất HP 2, 3 - Bơi lộiGDT3161

B.201NTT25/05/201509g0007g001SángLuật Tố tụng hành chínhLHC3042

B.201NTT28/05/201509g0007g001SángLogic họcLGH3013

B.201NTT02/06/201509g0007g001Sáng
Những quy định chung về luật dân sự, tài sản và
thừa kế

LDS3024

B.201NTT04/06/201509g0007g001Sáng
Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác -
Lênin HP2

MLN3025

B.302NTT11/06/201509g0007g001SángLuật Hành chínhLHC3016

12. Lớp 54 - Chất lượng cao 39D (54-CLC39(D)):

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

Ghi chú
Giảng

đường thi
Ngày thi

ĐếnTừ

Giờ thi
CaBuổiMôn thiMã HPSTT

Thi theo lịch của GV
khi kết thúc môn học

Giáo dục thể chất HP 2, 3 - Bơi lộiGDT3161

B.403NTT25/05/201515g0013g003Chiều
Những quy định chung về luật dân sự, tài sản và
thừa kế

LDS3022

B.403NTT28/05/201515g0013g003ChiềuPháp luật về chủ thể kinh doanh và phá sảnLTM3023

B.403NTT01/06/201515g0013g003Chiều
Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác -
Lênin HP2

MLN3024

B.403NTT03/06/201515g0013g003ChiềuXã hội học đại cươngXHH3025

B.403NTT05/06/201515g0013g003ChiềuLuật Hành chínhLHC3016

B.403NTT12/06/201515g0013g003ChiềuLuật Hiến pháp HP2HP4037

13. Lớp 54 - Chất lượng cao 39 (QTL) (54-CLC39(QTL)):

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

Ghi chú
Giảng

đường thi
Ngày thi

ĐếnTừ

Giờ thi
CaBuổiMôn thiMã HPSTT

Thi theo lịch của GV
khi kết thúc môn học

Giáo dục thể chất HP 2, 3 - Bơi lộiGDT3161

B.402NTT25/05/201511g1509g152SángToán cao cấp HP2TCA4052

* Lưu ý:

1. Sinh viên phải đóng học phí học kỳ 2 năm học 2014-2015 và các học kỳ còn nợ tối thiểu trước 02 tuần kể từ môn thi đầu tiên theo kế hoạch chung 
của trường (không áp dụng đối với lịch thi của môn Tin học và môn Giáo dục thể chất) thì mới được dự thi. Sinh viên đóng học phí quá hạn sẽ không 
có tên trong danh sách dự thi và không được dự thi các học phần trong học kỳ này. Về thông tin học phí, sinh viên có thể theo dõi tại địa chỉ 
www.hcmulaw.edu.vn, mục Sinh Viên -> Thông tin điểm - học phí;
2. Sinh viên bị trùng lịch thi (do đăng ký học lại hoặc đăng ký học cải thiện điểm) liên hệ Phòng Đào tạo - Phòng A.102 (cơ sở Nguyễn Tất Thành) để 
điều chỉnh lớp thi trước ngày 01/06/2015. Quá thời hạn quy định, Phòng Đào tạo không chấp nhận giải quyết bất cứ trường hợp nào xin điều chỉnh 
lớp thi (vì sau thời hạn này, Phòng Đào tạo đã gửi danh sách sinh viên dự thi cho Trung tâm Khảo thí để tổ chức thi); Không giải quyết chuyển lớp 
thi, ngày thi đối với sinh viên học theo lớp chính khóa;
3. Dự kiến các môn học tổ chức học ở học kỳ hè: Luật Đất đai (LDD301), Tin học đại cương (TIN301), Hợp đồng và bồi thường thiệt hại ngoài hợp 
đồng (LDS304), Lý luận về Nhà nước và pháp luật (PL209), Luật Hiến pháp (HP401), Luật Ngân hàng (LNH301), Luật học so sánh (LSS301) và 
Pháp luật về chủ thể kinh doanh và phá sản (LTM301); Thời gian bắt đầu học: từ ngày 13/07/2015 đến 14/08/2015;
4. Bắt đầu học học kỳ 1 năm học 2015-2016: Từ ngày 17/08/2015.
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Ghi chú
Giảng

đường thi
Ngày thi

ĐếnTừ

Giờ thi
CaBuổiMôn thiMã HPSTT

B.403NTT27/05/201511g1509g152SángLuật Hình sự phần chungLHS3013

B.402NTT29/05/201511g1509g152SángLuật Hành chínhLHC3014

B.402NTT02/06/201511g1509g152Sáng
Những quy định chung về luật dân sự, tài sản và
thừa kế

LDS3025

B.403NTT04/06/201511g1509g152Sáng
Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác -
Lênin HP2

MLN3026

B.402NTT08/06/201511g1509g152SángQuản trị họcQTH3027

B.402NTT12/06/201511g1509g152SángVăn hóa doanh nghiệpTCL3048

14. Lớp 55 - AUF Tiếng Pháp Khóa 39 (55-AUF39):

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

Ghi chú
Giảng

đường thi
Ngày thi

ĐếnTừ

Giờ thi
CaBuổiMôn thiMã HPSTT

Thi theo lịch của GV
khi kết thúc môn học

Giáo dục thể chất HP 2, 3 - Bơi lộiGDT3161

Thi theo lịch của GV
khi kết thúc môn học

Tin học đại cươngTIN3012

B.201NTT25/05/201515g0013g003Chiều
Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác -
Lênin HP2

MLN3023

B.201NTT01/06/201515g0013g003Chiều
Những quy định chung về luật dân sự, tài sản và
thừa kế

LDS3024

B.201NTT04/06/201515g0013g003ChiềuLuật Hành chínhLHC3015

B.201NTT09/06/201515g0013g003ChiềuLogic họcLGH3016

15. Lớp 55 - CJL Tiếng Nhật Khóa 39 (55-CJL39):

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

Ghi chú
Giảng

đường thi
Ngày thi

ĐếnTừ

Giờ thi
CaBuổiMôn thiMã HPSTT

Thi theo lịch của GV
khi kết thúc môn học

Giáo dục thể chất HP 2, 3 - Bơi lộiGDT3161

Thi theo lịch của GV
khi kết thúc môn học

Tin học đại cươngTIN3012

B.401NTT25/05/201509g0007g001SángLuật Hành chínhLHC3013

B.202NTT01/06/201509g0007g001Sáng
Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác -
Lênin HP2

MLN3024

B.202NTT05/06/201509g0007g001SángLogic họcLGH3015

B.301NTT11/06/201509g0007g001Sáng
Những quy định chung về luật dân sự, tài sản và
thừa kế

LDS3026

* Lưu ý:

1. Sinh viên phải đóng học phí học kỳ 2 năm học 2014-2015 và các học kỳ còn nợ tối thiểu trước 02 tuần kể từ môn thi đầu tiên theo kế hoạch chung 
của trường (không áp dụng đối với lịch thi của môn Tin học và môn Giáo dục thể chất) thì mới được dự thi. Sinh viên đóng học phí quá hạn sẽ không 
có tên trong danh sách dự thi và không được dự thi các học phần trong học kỳ này. Về thông tin học phí, sinh viên có thể theo dõi tại địa chỉ 
www.hcmulaw.edu.vn, mục Sinh Viên -> Thông tin điểm - học phí;
2. Sinh viên bị trùng lịch thi (do đăng ký học lại hoặc đăng ký học cải thiện điểm) liên hệ Phòng Đào tạo - Phòng A.102 (cơ sở Nguyễn Tất Thành) để 
điều chỉnh lớp thi trước ngày 01/06/2015. Quá thời hạn quy định, Phòng Đào tạo không chấp nhận giải quyết bất cứ trường hợp nào xin điều chỉnh 
lớp thi (vì sau thời hạn này, Phòng Đào tạo đã gửi danh sách sinh viên dự thi cho Trung tâm Khảo thí để tổ chức thi); Không giải quyết chuyển lớp 
thi, ngày thi đối với sinh viên học theo lớp chính khóa;
3. Dự kiến các môn học tổ chức học ở học kỳ hè: Luật Đất đai (LDD301), Tin học đại cương (TIN301), Hợp đồng và bồi thường thiệt hại ngoài hợp 
đồng (LDS304), Lý luận về Nhà nước và pháp luật (PL209), Luật Hiến pháp (HP401), Luật Ngân hàng (LNH301), Luật học so sánh (LSS301) và 
Pháp luật về chủ thể kinh doanh và phá sản (LTM301); Thời gian bắt đầu học: từ ngày 13/07/2015 đến 14/08/2015;
4. Bắt đầu học học kỳ 1 năm học 2015-2016: Từ ngày 17/08/2015.
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16. Lớp 56 - Anh văn pháp lý Khóa 39 (56-LE39):

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

Ghi chú
Giảng

đường thi
Ngày thi

ĐếnTừ

Giờ thi
CaBuổiMôn thiMã HPSTT

Thi theo lịch của GV
khi kết thúc môn học

Giáo dục thể chất HP 2, 3 - Bơi lộiGDT3161

Thi theo lịch của GV
khi kết thúc môn học

Tin học đại cươngTIN3012

C.204NTT25/05/201515g0013g003ChiềuNgữ pháp tiếng AnhAVPL3023

C.204NTT29/05/201515g0013g003ChiềuThuật ngữ pháp lýAVPL3034

C.204NTT02/06/201515g0013g003ChiềuTiếng Anh cơ bản 3ANH3285

C.204NTT05/06/201515g0013g003Chiều
Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác -
Lênin HP2

MLN3026

C.204NTT12/06/201515g0013g003ChiềuTiếng Anh cơ bản 4ANH3297

Nơi nhận:
- Ban Giám hiệu (để báo cáo);
- Các Khoa, P.ĐTCQ, TTKT , TT CNTT, Tổ Thu học phí;
- Lưu: Văn thư, Đào tạo.

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

TL. HIỆU TRƯỞNG

* Lưu ý:

1. Sinh viên phải đóng học phí học kỳ 2 năm học 2014-2015 và các học kỳ còn nợ tối thiểu trước 02 tuần kể từ môn thi đầu tiên theo kế hoạch chung 
của trường (không áp dụng đối với lịch thi của môn Tin học và môn Giáo dục thể chất) thì mới được dự thi. Sinh viên đóng học phí quá hạn sẽ không 
có tên trong danh sách dự thi và không được dự thi các học phần trong học kỳ này. Về thông tin học phí, sinh viên có thể theo dõi tại địa chỉ 
www.hcmulaw.edu.vn, mục Sinh Viên -> Thông tin điểm - học phí;
2. Sinh viên bị trùng lịch thi (do đăng ký học lại hoặc đăng ký học cải thiện điểm) liên hệ Phòng Đào tạo - Phòng A.102 (cơ sở Nguyễn Tất Thành) để 
điều chỉnh lớp thi trước ngày 01/06/2015. Quá thời hạn quy định, Phòng Đào tạo không chấp nhận giải quyết bất cứ trường hợp nào xin điều chỉnh 
lớp thi (vì sau thời hạn này, Phòng Đào tạo đã gửi danh sách sinh viên dự thi cho Trung tâm Khảo thí để tổ chức thi); Không giải quyết chuyển lớp 
thi, ngày thi đối với sinh viên học theo lớp chính khóa;
3. Dự kiến các môn học tổ chức học ở học kỳ hè: Luật Đất đai (LDD301), Tin học đại cương (TIN301), Hợp đồng và bồi thường thiệt hại ngoài hợp 
đồng (LDS304), Lý luận về Nhà nước và pháp luật (PL209), Luật Hiến pháp (HP401), Luật Ngân hàng (LNH301), Luật học so sánh (LSS301) và 
Pháp luật về chủ thể kinh doanh và phá sản (LTM301); Thời gian bắt đầu học: từ ngày 13/07/2015 đến 14/08/2015;
4. Bắt đầu học học kỳ 1 năm học 2015-2016: Từ ngày 17/08/2015.
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