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LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2012-2013

2012

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

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 2003/LTCQHK1-ĐHL TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 11 năm

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP.HCM

01. Lớp 1 - Thương mại 34A (TM34A):

Địa điểm thi: Trường Đại học Luật TP.Hồ Chí Minh (CS Tân Thuận), Đường liên cảng A5, phường Tân Thuận Đông, Quận 7

Ghi chú
Giảng

đường thi
Ngày thi

ĐếnTừ

Giờ thi
CaBuổiMôn thiMã HPSTT

E.107TT31/12/201209g0007g001SángLuật Ngân hàngLNH3011

E.107TT02/01/201309g0007g001SángLuật Hình sự phần các tội phạmLHS3032

E.107TT04/01/201309g0007g001SángLuật học so sánhLSS3013

E.107TT07/01/201309g0007g001SángLuật Sở hữu trí tuệLDS3064

E.107TT09/01/201309g0007g001Sáng
Pháp luật về cạnh tranh và giải quyết tranh chấp
thương mại

LTM3045

E.107TT11/01/201309g0007g001SángXây dựng văn bản pháp luậtVBP3016

E.106TT14/01/201309g0007g001SángLuật quốc tế về sở hữu trí tuệTCQ3057

E.106TT16/01/201309g0007g001SángLý luận định tộiTCS3018

E.106TT18/01/201309g0007g001SángHoạt động ch/minh trong TTHS & thi hành án HSTCS3029

E.106TT22/01/201309g0007g001SángÁn lệ trong hệ thống pháp luật Việt NamTCH30310

E.106TT23/01/201309g0007g001SángCông chứng, Luật sưTCH30211

E.106TT24/01/201309g0007g001SángPháp luật thương mại điện tửTCT30812

E.106TT25/01/201309g0007g001SángPháp luật về y tế và vệ sinh an toàn thực phẩmTCT30913

02. Lớp 1 - Dân sự 34A (DS34A):

Địa điểm thi: Trường Đại học Luật TP.Hồ Chí Minh (CS Tân Thuận), Đường liên cảng A5, phường Tân Thuận Đông, Quận 7

Ghi chú
Giảng

đường thi
Ngày thi

ĐếnTừ

Giờ thi
CaBuổiMôn thiMã HPSTT

E.106TT31/12/201209g0007g001SángLuật Ngân hàngLNH3011

E.106TT02/01/201309g0007g001SángLuật Hình sự phần các tội phạmLHS3032

E.106TT04/01/201309g0007g001SángLuật học so sánhLSS3013

E.106TT07/01/201309g0007g001SángLuật Sở hữu trí tuệLDS3064

E.106TT09/01/201309g0007g001Sáng
Pháp luật về cạnh tranh và giải quyết tranh chấp
thương mại

LTM3045

E.106TT11/01/201309g0007g001SángXây dựng văn bản pháp luậtVBP3016

1. Sinh viên phải đóng học phí học kỳ 1 năm học 2012-2013 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). 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 (Nhà trường không giải quyết mọi trường hợp nộp tiền quá hạn);
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 17/12/2012. 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 đảm bảo chất lượng và phương pháp giảng dạy để tổ chức thi);
Không giải quyết chuyển lớp thi, ngày thi đối với sinh viên học theo lớp chính khóa;
3. Bắt đầu học học kỳ 2 năm học 2012-2013: Từ ngày 28/01/2013.
4. Nghỉ tết: 04/02/2013 đến 17/02/2013.

* Lưu ý:

1



Ghi chú
Giảng

đường thi
Ngày thi

ĐếnTừ

Giờ thi
CaBuổiMôn thiMã HPSTT

E.106TT14/01/201309g0007g001SángLuật quốc tế về sở hữu trí tuệTCQ3057

E.106TT16/01/201309g0007g001SángLý luận định tộiTCS3018

E.106TT18/01/201309g0007g001SángHoạt động ch/minh trong TTHS & thi hành án HSTCS3029

E.106TT22/01/201309g0007g001SángÁn lệ trong hệ thống pháp luật Việt NamTCH30310

E.106TT23/01/201309g0007g001SángCông chứng, Luật sưTCH30211

E.106TT24/01/201309g0007g001SángPháp luật thương mại điện tửTCT30812

E.106TT25/01/201309g0007g001SángPháp luật về y tế và vệ sinh an toàn thực phẩmTCT30913

03. Lớp 1 - Quốc tế 34A (QT34A):

Địa điểm thi: Trường Đại học Luật TP.Hồ Chí Minh (CS Tân Thuận), Đường liên cảng A5, phường Tân Thuận Đông, Quận 7

Ghi chú
Giảng

đường thi
Ngày thi

ĐếnTừ

Giờ thi
CaBuổiMôn thiMã HPSTT

E.108TT31/12/201209g0007g001SángLuật Ngân hàngLNH3011

E.108TT02/01/201309g0007g001SángLuật Hình sự phần các tội phạmLHS3032

E.108TT04/01/201309g0007g001SángLuật học so sánhLSS3013

E.108TT07/01/201309g0007g001SángLuật Sở hữu trí tuệLDS3064

E.108TT09/01/201309g0007g001Sáng
Pháp luật về cạnh tranh và giải quyết tranh chấp
thương mại

LTM3045

E.108TT11/01/201309g0007g001SángXây dựng văn bản pháp luậtVBP3016

E.106TT14/01/201309g0007g001SángLuật quốc tế về sở hữu trí tuệTCQ3057

E.106TT16/01/201309g0007g001SángLý luận định tộiTCS3018

E.106TT18/01/201309g0007g001SángHoạt động ch/minh trong TTHS & thi hành án HSTCS3029

E.106TT22/01/201309g0007g001SángÁn lệ trong hệ thống pháp luật Việt NamTCH30310

E.106TT23/01/201309g0007g001SángCông chứng, Luật sưTCH30211

E.106TT24/01/201309g0007g001SángPháp luật thương mại điện tửTCT30812

E.106TT25/01/201309g0007g001SángPháp luật về y tế và vệ sinh an toàn thực phẩmTCT30913

04. Lớp 2 - Hình sự 34A (HS34A):

Địa điểm thi: Trường Đại học Luật TP.Hồ Chí Minh (CS Tân Thuận), Đường liên cảng A5, phường Tân Thuận Đông, Quận 7

Ghi chú
Giảng

đường thi
Ngày thi

ĐếnTừ

Giờ thi
CaBuổiMôn thiMã HPSTT

E.107TT31/12/201211g1509g152SángLuật Môi trườngLMT3011

E.107TT03/01/201311g1509g152SángLuật Thương mại quốc tếTMQ3012

E.107TT07/01/201311g1509g152SángPháp luật thương mại hàng hoá và dịch vụLTM3033

E.107TT09/01/201311g1509g152Sáng
Pháp luật về cạnh tranh và giải quyết tranh chấp
thương mại

LTM3044

1. Sinh viên phải đóng học phí học kỳ 1 năm học 2012-2013 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). 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 (Nhà trường không giải quyết mọi trường hợp nộp tiền quá hạn);
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 17/12/2012. 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 đảm bảo chất lượng và phương pháp giảng dạy để tổ chức thi);
Không giải quyết chuyển lớp thi, ngày thi đối với sinh viên học theo lớp chính khóa;
3. Bắt đầu học học kỳ 2 năm học 2012-2013: Từ ngày 28/01/2013.
4. Nghỉ tết: 04/02/2013 đến 17/02/2013.

* Lưu ý:
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Ghi chú
Giảng

đường thi
Ngày thi

ĐếnTừ

Giờ thi
CaBuổiMôn thiMã HPSTT

E.107TT11/01/201311g1509g152SángLuật Tố tụng dân sựTTD3015

E.106TT15/01/201311g1509g152SángLuật quốc tế về sở hữu trí tuệTCQ3056

E.106TT17/01/201311g1509g152SángHoạt động ch/minh trong TTHS & thi hành án HSTCS3027

E.106TT21/01/201311g1509g152SángÁn lệ trong hệ thống pháp luật Việt NamTCH3038

E.106TT22/01/201311g1509g152SángHoạt động chứng minh trong tố tụng dân sựTCD3099

E.106TT23/01/201311g1509g152SángPháp luật về y tế và vệ sinh an toàn thực phẩmTCT30910

E.106TT24/01/201311g1509g152SángPháp luật thương mại điện tửTCT30811

E.106TT25/01/201311g1509g152SángQuyền con người, quyền công dânTCH30912

05. Lớp 2 - Hành chính 34A và Cử tuyển học cùng lớp Hành chính 34A (HC34A):

Địa điểm thi: Trường Đại học Luật TP.Hồ Chí Minh (CS Tân Thuận), Đường liên cảng A5, phường Tân Thuận Đông, Quận 7

Ghi chú
Giảng

đường thi
Ngày thi

ĐếnTừ

Giờ thi
CaBuổiMôn thiMã HPSTT

E.106TT31/12/201211g1509g152SángLuật Môi trườngLMT3011

E.106TT03/01/201311g1509g152SángLuật Thương mại quốc tếTMQ3012

E.106TT07/01/201311g1509g152SángPháp luật thương mại hàng hoá và dịch vụLTM3033

E.106TT09/01/201311g1509g152Sáng
Pháp luật về cạnh tranh và giải quyết tranh chấp
thương mại

LTM3044

E.106TT11/01/201311g1509g152SángLuật Tố tụng dân sựTTD3015

E.106TT15/01/201311g1509g152SángLuật quốc tế về sở hữu trí tuệTCQ3056

E.106TT17/01/201311g1509g152SángHoạt động ch/minh trong TTHS & thi hành án HSTCS3027

E.106TT21/01/201311g1509g152SángÁn lệ trong hệ thống pháp luật Việt NamTCH3038

E.106TT22/01/201311g1509g152SángHoạt động chứng minh trong tố tụng dân sựTCD3099

E.106TT23/01/201311g1509g152SángPháp luật về y tế và vệ sinh an toàn thực phẩmTCT30910

E.106TT24/01/201311g1509g152SángPháp luật thương mại điện tửTCT30811

E.106TT25/01/201311g1509g152SángQuyền con người, quyền công dânTCH30912

06. Lớp 3 - Thương mại 34B (TM34B):

Địa điểm thi: Trường Đại học Luật TP.Hồ Chí Minh (CS Tân Thuận), Đường liên cảng A5, phường Tân Thuận Đông, Quận 7

Ghi chú
Giảng

đường thi
Ngày thi

ĐếnTừ

Giờ thi
CaBuổiMôn thiMã HPSTT

E.106TT31/12/201215g0013g003ChiềuCông chứng, Luật sưTCH3021

E.106TT02/01/201315g0013g003ChiềuÁn lệ trong hệ thống pháp luật Việt NamTCH3032

E.106TT03/01/201315g0013g003ChiềuPháp luật thương mại điện tửTCT3083

E.106TT04/01/201315g0013g003ChiềuPháp luật về y tế và vệ sinh an toàn thực phẩmTCT3094

1. Sinh viên phải đóng học phí học kỳ 1 năm học 2012-2013 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). 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 (Nhà trường không giải quyết mọi trường hợp nộp tiền quá hạn);
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 17/12/2012. 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 đảm bảo chất lượng và phương pháp giảng dạy để tổ chức thi);
Không giải quyết chuyển lớp thi, ngày thi đối với sinh viên học theo lớp chính khóa;
3. Bắt đầu học học kỳ 2 năm học 2012-2013: Từ ngày 28/01/2013.
4. Nghỉ tết: 04/02/2013 đến 17/02/2013.

* Lưu ý:

3



Ghi chú
Giảng

đường thi
Ngày thi

ĐếnTừ

Giờ thi
CaBuổiMôn thiMã HPSTT

E.106TT08/01/201315g0013g003ChiềuLý luận định tộiTCS3015

E.106TT09/01/201315g0013g003ChiềuHoạt động ch/minh trong TTHS & thi hành án HSTCS3026

E.107TT11/01/201315g0013g003ChiềuLuật Ngân hàngLNH3017

E.107TT14/01/201315g0013g003ChiềuLuật học so sánhLSS3018

E.107TT16/01/201315g0013g003ChiềuXây dựng văn bản pháp luậtVBP3019

E.107TT18/01/201315g0013g003ChiềuLuật Sở hữu trí tuệLDS30610

E.107TT21/01/201315g0013g003Chiều
Pháp luật về cạnh tranh và giải quyết tranh chấp
thương mại

LTM30411

E.106TT23/01/201315g0013g003ChiềuLuật Hình sự phần các tội phạmLHS30312

E.106TT25/01/201315g0013g003ChiềuLuật quốc tế về sở hữu trí tuệTCQ30513

07. Lớp 3 - Dân sự 34B (DS34B):

Địa điểm thi: Trường Đại học Luật TP.Hồ Chí Minh (CS Tân Thuận), Đường liên cảng A5, phường Tân Thuận Đông, Quận 7

Ghi chú
Giảng

đường thi
Ngày thi

ĐếnTừ

Giờ thi
CaBuổiMôn thiMã HPSTT

E.106TT31/12/201215g0013g003ChiềuCông chứng, Luật sưTCH3021

E.106TT02/01/201315g0013g003ChiềuÁn lệ trong hệ thống pháp luật Việt NamTCH3032

E.106TT03/01/201315g0013g003ChiềuPháp luật thương mại điện tửTCT3083

E.106TT04/01/201315g0013g003ChiềuPháp luật về y tế và vệ sinh an toàn thực phẩmTCT3094

E.106TT08/01/201315g0013g003ChiềuLý luận định tộiTCS3015

E.106TT09/01/201315g0013g003ChiềuHoạt động ch/minh trong TTHS & thi hành án HSTCS3026

E.106TT11/01/201315g0013g003ChiềuLuật Ngân hàngLNH3017

E.106TT14/01/201315g0013g003ChiềuLuật học so sánhLSS3018

E.106TT16/01/201315g0013g003ChiềuXây dựng văn bản pháp luậtVBP3019

E.106TT18/01/201315g0013g003ChiềuLuật Sở hữu trí tuệLDS30610

E.106TT21/01/201315g0013g003Chiều
Pháp luật về cạnh tranh và giải quyết tranh chấp
thương mại

LTM30411

E.106TT23/01/201315g0013g003ChiềuLuật Hình sự phần các tội phạmLHS30312

E.106TT25/01/201315g0013g003ChiềuLuật quốc tế về sở hữu trí tuệTCQ30513

08. Lớp 3 - Quốc tế 34B (QT34B):

Địa điểm thi: Trường Đại học Luật TP.Hồ Chí Minh (CS Tân Thuận), Đường liên cảng A5, phường Tân Thuận Đông, Quận 7

Ghi chú
Giảng

đường thi
Ngày thi

ĐếnTừ

Giờ thi
CaBuổiMôn thiMã HPSTT

E.106TT31/12/201215g0013g003ChiềuCông chứng, Luật sưTCH3021

E.106TT02/01/201315g0013g003ChiềuÁn lệ trong hệ thống pháp luật Việt NamTCH3032

1. Sinh viên phải đóng học phí học kỳ 1 năm học 2012-2013 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). 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 (Nhà trường không giải quyết mọi trường hợp nộp tiền quá hạn);
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 17/12/2012. 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 đảm bảo chất lượng và phương pháp giảng dạy để tổ chức thi);
Không giải quyết chuyển lớp thi, ngày thi đối với sinh viên học theo lớp chính khóa;
3. Bắt đầu học học kỳ 2 năm học 2012-2013: Từ ngày 28/01/2013.
4. Nghỉ tết: 04/02/2013 đến 17/02/2013.

* Lưu ý:

4



Ghi chú
Giảng

đường thi
Ngày thi

ĐếnTừ

Giờ thi
CaBuổiMôn thiMã HPSTT

E.106TT03/01/201315g0013g003ChiềuPháp luật thương mại điện tửTCT3083

E.106TT04/01/201315g0013g003ChiềuPháp luật về y tế và vệ sinh an toàn thực phẩmTCT3094

E.106TT08/01/201315g0013g003ChiềuLý luận định tộiTCS3015

E.106TT09/01/201315g0013g003ChiềuHoạt động ch/minh trong TTHS & thi hành án HSTCS3026

E.108TT11/01/201315g0013g003ChiềuLuật Ngân hàngLNH3017

E.108TT14/01/201315g0013g003ChiềuLuật học so sánhLSS3018

E.108TT16/01/201315g0013g003ChiềuXây dựng văn bản pháp luậtVBP3019

E.108TT18/01/201315g0013g003ChiềuLuật Sở hữu trí tuệLDS30610

E.108TT21/01/201315g0013g003Chiều
Pháp luật về cạnh tranh và giải quyết tranh chấp
thương mại

LTM30411

E.106TT23/01/201315g0013g003ChiềuLuật Hình sự phần các tội phạmLHS30312

E.106TT25/01/201315g0013g003ChiềuLuật quốc tế về sở hữu trí tuệTCQ30513

09. Lớp 4 - Hình sự 34B (HS34B):

Địa điểm thi: Trường Đại học Luật TP.Hồ Chí Minh (CS Tân Thuận), Đường liên cảng A5, phường Tân Thuận Đông, Quận 7

Ghi chú
Giảng

đường thi
Ngày thi

ĐếnTừ

Giờ thi
CaBuổiMôn thiMã HPSTT

E.106TT31/12/201217g1515g154ChiềuÁn lệ trong hệ thống pháp luật Việt NamTCH3031

E.106TT02/01/201317g1515g154ChiềuHoạt động chứng minh trong tố tụng dân sựTCD3092

E.106TT03/01/201317g1515g154ChiềuPháp luật về y tế và vệ sinh an toàn thực phẩmTCT3093

E.106TT04/01/201317g1515g154ChiềuPháp luật thương mại điện tửTCT3084

E.106TT07/01/201317g1515g154ChiềuQuyền con người, quyền công dânTCH3095

E.106TT09/01/201317g1515g154ChiềuHoạt động ch/minh trong TTHS & thi hành án HSTCS3026

E.106TT11/01/201317g1515g154ChiềuLuật quốc tế về sở hữu trí tuệTCQ3057

E.107TT14/01/201317g1515g154ChiềuLuật Môi trườngLMT3018

E.107TT16/01/201317g1515g154ChiềuPháp luật thương mại hàng hoá và dịch vụLTM3039

E.107TT18/01/201317g1515g154Chiều
Pháp luật về cạnh tranh và giải quyết tranh chấp
thương mại

LTM30410

E.107TT23/01/201317g1515g154ChiềuLuật Thương mại quốc tếTMQ30111

E.107TT25/01/201317g1515g154ChiềuLuật Tố tụng dân sựTTD30112

10. Lớp 4 - Hành chính 34B và Cử tuyển học cùng lớp Hành chính 34B (HC34B):

Địa điểm thi: Trường Đại học Luật TP.Hồ Chí Minh (CS Tân Thuận), Đường liên cảng A5, phường Tân Thuận Đông, Quận 7

Ghi chú
Giảng

đường thi
Ngày thi

ĐếnTừ

Giờ thi
CaBuổiMôn thiMã HPSTT

E.106TT31/12/201217g1515g154ChiềuÁn lệ trong hệ thống pháp luật Việt NamTCH3031

1. Sinh viên phải đóng học phí học kỳ 1 năm học 2012-2013 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). 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 (Nhà trường không giải quyết mọi trường hợp nộp tiền quá hạn);
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 17/12/2012. 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 đảm bảo chất lượng và phương pháp giảng dạy để tổ chức thi);
Không giải quyết chuyển lớp thi, ngày thi đối với sinh viên học theo lớp chính khóa;
3. Bắt đầu học học kỳ 2 năm học 2012-2013: Từ ngày 28/01/2013.
4. Nghỉ tết: 04/02/2013 đến 17/02/2013.

* Lưu ý:
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Ghi chú
Giảng

đường thi
Ngày thi

ĐếnTừ

Giờ thi
CaBuổiMôn thiMã HPSTT

E.106TT02/01/201317g1515g154ChiềuHoạt động chứng minh trong tố tụng dân sựTCD3092

E.106TT03/01/201317g1515g154ChiềuPháp luật về y tế và vệ sinh an toàn thực phẩmTCT3093

E.106TT04/01/201317g1515g154ChiềuPháp luật thương mại điện tửTCT3084

E.106TT07/01/201317g1515g154ChiềuQuyền con người, quyền công dânTCH3095

E.106TT09/01/201317g1515g154ChiềuHoạt động ch/minh trong TTHS & thi hành án HSTCS3026

E.106TT11/01/201317g1515g154ChiềuLuật quốc tế về sở hữu trí tuệTCQ3057

E.106TT14/01/201317g1515g154ChiềuLuật Môi trườngLMT3018

E.106TT16/01/201317g1515g154ChiềuPháp luật thương mại hàng hoá và dịch vụLTM3039

E.106TT18/01/201317g1515g154Chiều
Pháp luật về cạnh tranh và giải quyết tranh chấp
thương mại

LTM30410

E.106TT23/01/201317g1515g154ChiềuLuật Thương mại quốc tếTMQ30111

E.106TT25/01/201317g1515g154ChiềuLuật Tố tụng dân sựTTD30112

11. Lớp 5 - Quản trị - Luật Khóa 34 (LQ34):

Địa điểm thi: Trường Đại học Luật TP.Hồ Chí Minh (CS Tân Thuận), Đường liên cảng A5, phường Tân Thuận Đông, Quận 7

Ghi chú
Giảng

đường thi
Ngày thi

ĐếnTừ

Giờ thi
CaBuổiMôn thiMã HPSTT

E.108TT31/12/201211g1509g152SángLuật Môi trườngLMT3011

E.108TT04/01/201311g1509g152SángQuản trị nhân lựcQNL3012

E.108TT09/01/201311g1509g152SángLuật Lao độngLLD3013

E.108TT14/01/201311g1509g152SángQuản trị tài chínhQTC3014

E.108TT17/01/201311g1509g152SángQuản trị dự ánTCL3035

E.108TT22/01/201311g1509g152SángLý thuyết Tài chính và tiền tệTCL3016

E.108TT25/01/201311g1509g152SángLý thuyết trò chơiTCL3027

12. Lớp 6 - Chất lượng cao Khóa 34 (CLC34):

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

B.402NTT31/12/201209g0007g001SángLuật Sở hữu trí tuệLDS3061

B.402NTT02/01/201309g0007g001SángPháp luật thương mại hàng hoá và dịch vụLTM3032

B.402NTT07/01/201309g0007g001SángLuật Thương mại quốc tếTMQ3013

B.402NTT10/01/201309g0007g001SángTư pháp quốc tếTPQ3014

B.402NTT14/01/201309g0007g001SángLuật Tố tụng hình sựTTH3015

B.402NTT18/01/201309g0007g001SángLuật quốc tế về sở hữu trí tuệTCQ3056

1. Sinh viên phải đóng học phí học kỳ 1 năm học 2012-2013 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). 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 (Nhà trường không giải quyết mọi trường hợp nộp tiền quá hạn);
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 17/12/2012. 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 đảm bảo chất lượng và phương pháp giảng dạy để tổ chức thi);
Không giải quyết chuyển lớp thi, ngày thi đối với sinh viên học theo lớp chính khóa;
3. Bắt đầu học học kỳ 2 năm học 2012-2013: Từ ngày 28/01/2013.
4. Nghỉ tết: 04/02/2013 đến 17/02/2013.

* Lưu ý:
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Ghi chú
Giảng

đường thi
Ngày thi

ĐếnTừ

Giờ thi
CaBuổiMôn thiMã HPSTT

B.402NTT21/01/201309g0007g001SángNghiệp vụ thanh toán quốc tếCLC3197

B.402NTT23/01/201309g0007g001SángPháp luật giải quyết tranh chấp hợp đồng TMQTCLC3208

B.402NTT25/01/201309g0007g001SángHợp tác quốc tế trong lĩnh vực tương trợ tư phápCLC3219

13. Lớp 7 - AUF Khóa 34 (AUF34):

Địa điểm thi: Trường Đại học Luật TP.Hồ Chí Minh (CS Nguyễn Tất Thành), số 2 Nguyễn Tất Thành, Phường 12, Quận 4; 
Trường Đại học Luật TP.Hồ Chí Minh (CS Tân Thuận), Đường liên cảng A5, phường Tân Thuận Đông, Quận 7

Ghi chú
Giảng

đường thi
Ngày thi

ĐếnTừ

Giờ thi
CaBuổiMôn thiMã HPSTT

B.402NTT31/12/201217g1515g154ChiềuLuật Môi trườngLMT3011

B.402NTT04/01/201317g1515g154ChiềuLuật Thương mại quốc tếTMQ3012

B.402NTT07/01/201317g1515g154ChiềuLuật Tố tụng dân sựTTD3013

B.402NTT10/01/201317g1515g154ChiềuPháp luật thương mại hàng hoá và dịch vụLTM3034

E.106TT14/01/201309g0007g001SángLuật quốc tế về sở hữu trí tuệTCQ3055

B.402NTT16/01/201317g1515g154Chiều
Pháp luật về cạnh tranh và giải quyết tranh chấp
thương mại

LTM3046

E.106TT17/01/201311g1509g152SángHoạt động ch/minh trong TTHS & thi hành án HSTCS3027

E.106TT21/01/201311g1509g152SángÁn lệ trong hệ thống pháp luật Việt NamTCH3038

E.106TT22/01/201311g1509g152SángHoạt động chứng minh trong tố tụng dân sựTCD3099

E.106TT23/01/201309g0007g001SángCông chứng, Luật sưTCH30210

E.106TT24/01/201309g0007g001SángPháp luật thương mại điện tửTCT30811

E.106TT25/01/201309g0007g001SángPháp luật về y tế và vệ sinh an toàn thực phẩmTCT30912

14. Lớp 11 - Thương mại Khóa 35 (11-TM35):

Địa điểm thi: Trường Đại học Luật TP.Hồ Chí Minh (CS Tân Thuận), Đường liên cảng A5, phường Tân Thuận Đông, Quận 7

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 HP5GDT3051

Lớp 1,2:D.102TT;
Lớp 3,4:D.103TT

D.102TT;
D.103TT

02/01/201309g0007g001SángLuật Đất đaiLDD3012

Lớp 1,2:D.102TT;
Lớp 3,4:D.103TT

D.102TT;
D.103TT

07/01/201309g0007g001SángCông pháp quốc tếCPQ3013

Lớp 1,2:D.102TT;
Lớp 3,4:D.103TT

D.102TT;
D.103TT

10/01/201309g0007g001SángKỹ năng nghiên cứu và lập luậnNCL3014

Lớp 1,2:D.102TT;
Lớp 3,4:D.103TT

D.102TT;
D.103TT

15/01/201309g0007g001SángLuật Lao độngLLD3015

Lớp 1,2:D.102TT;
Lớp 3,4:D.103TT

D.102TT;
D.103TT

17/01/201309g0007g001SángPháp luật xuất nhập khẩuTCT3056

Lớp 1,2:D.102TT;
Lớp 3,4:D.103TT

D.102TT;
D.103TT

22/01/201309g0007g001SángTư tưởng Hồ Chí MinhHCM3017

1. Sinh viên phải đóng học phí học kỳ 1 năm học 2012-2013 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). 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 (Nhà trường không giải quyết mọi trường hợp nộp tiền quá hạn);
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 17/12/2012. 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 đảm bảo chất lượng và phương pháp giảng dạy để tổ chức thi);
Không giải quyết chuyển lớp thi, ngày thi đối với sinh viên học theo lớp chính khóa;
3. Bắt đầu học học kỳ 2 năm học 2012-2013: Từ ngày 28/01/2013.
4. Nghỉ tết: 04/02/2013 đến 17/02/2013.

* Lưu ý:

7



Ghi chú
Giảng

đường thi
Ngày thi

ĐếnTừ

Giờ thi
CaBuổiMôn thiMã HPSTT

Lớp 1,2:D.102TT;
Lớp 3,4:D.103TT

D.102TT;
D.103TT

25/01/201309g0007g001SángPháp luật kinh doanh bất động sảnTCT3038

15. Lớp 12 - Dân sự Khóa 35 (12-DS35):

Địa điểm thi: Trường Đại học Luật TP.Hồ Chí Minh (CS Tân Thuận), Đường liên cảng A5, phường Tân Thuận Đông, Quận 7

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 HP5GDT3051

Lớp 1,2:D.102TT;
Lớp 3,4:D.103TT

D.102TT;
D.103TT

02/01/201311g1509g152SángTư tưởng Hồ Chí MinhHCM3012

Lớp 1,2:D.102TT;
Lớp 3,4:D.103TT

D.102TT;
D.103TT

04/01/201311g1509g152SángPháp luật về an sinh xã hộiTCD3053

Lớp 1,2:D.102TT;
Lớp 3,4:D.103TT

D.102TT;
D.103TT

10/01/201311g1509g152SángLuật Lao độngLLD3014

Lớp 1,2:D.102TT;
Lớp 3,4:D.103TT

D.102TT;
D.103TT

15/01/201311g1509g152SángLuật Đất đaiLDD3015

Lớp 1,2:D.102TT;
Lớp 3,4:D.103TT

D.102TT;
D.103TT

17/01/201311g1509g152SángÁp dụng PL lao động vào quản lý DNTCD3046

Lớp 1,2:D.102TT;
Lớp 3,4:D.103TT

D.102TT;
D.103TT

22/01/201311g1509g152SángCông pháp quốc tếCPQ3017

Lớp 1,2:D.102TT;
Lớp 3,4:D.103TT

D.102TT;
D.103TT

25/01/201311g1509g152SángKỹ năng nghiên cứu và lập luậnNCL3018

16. Lớp 13 - Quốc tế Khóa 35 (13-QT35):

Địa điểm thi: Trường Đại học Luật TP.Hồ Chí Minh (CS Tân Thuận), Đường liên cảng A5, phường Tân Thuận Đông, Quận 7

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 HP5GDT3051

Lớp 1,2:D.102TT;
Lớp 3,4:D.103TT

D.102TT;
D.103TT

02/01/201315g0013g003ChiềuLuật Lao độngLLD3012

Lớp 1,2:D.102TT;
Lớp 3,4:D.103TT

D.102TT;
D.103TT

07/01/201315g0013g003ChiềuTư tưởng Hồ Chí MinhHCM3013

Lớp 1,2:D.102TT;
Lớp 3,4:D.103TT

D.102TT;
D.103TT

10/01/201315g0013g003ChiềuPháp luật giải quyết tranh chấp hợp đồng TMQTTCQ3034

Lớp 1,2:D.102TT;
Lớp 3,4:D.103TT

D.102TT;
D.103TT

15/01/201315g0013g003ChiềuCông pháp quốc tếCPQ3015

Lớp 1,2:D.102TT;
Lớp 3,4:D.103TT

D.102TT;
D.103TT

18/01/201315g0013g003ChiềuKỹ năng nghiên cứu và lập luậnNCL3016

Lớp 1,2:D.102TT;
Lớp 3,4:D.103TT

D.102TT;
D.103TT

22/01/201315g0013g003ChiềuLuật Đất đaiLDD3017

Lớp 1,2:D.102TT;
Lớp 3,4:D.103TT

D.102TT;
D.103TT

25/01/201315g0013g003ChiềuTập quán thương mại quốc tế và thanh toán QTTCQ3028

17. Lớp 14 - Hình sự Khóa 35 (14-HS35):

Địa điểm thi: Trường Đại học Luật TP.Hồ Chí Minh (CS Tân Thuận), Đường liên cảng A5, phường Tân Thuận Đông, Quận 7

1. Sinh viên phải đóng học phí học kỳ 1 năm học 2012-2013 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). 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 (Nhà trường không giải quyết mọi trường hợp nộp tiền quá hạn);
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 17/12/2012. 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 đảm bảo chất lượng và phương pháp giảng dạy để tổ chức thi);
Không giải quyết chuyển lớp thi, ngày thi đối với sinh viên học theo lớp chính khóa;
3. Bắt đầu học học kỳ 2 năm học 2012-2013: Từ ngày 28/01/2013.
4. Nghỉ tết: 04/02/2013 đến 17/02/2013.

* Lưu ý:
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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 HP5GDT3051

Lớp 1,2:E.107TT;
Lớp 3,4:E.108TT

E.107TT;
E.108TT

03/01/201309g0007g001SángLuật ThuếLTH3012

Lớp 1,2:E.107TT;
Lớp 3,4:E.108TT

E.107TT;
E.108TT

08/01/201309g0007g001SángLuật Tố tụng hình sựTTH3013

Lớp 1,2:E.107TT;
Lớp 3,4:E.108TT

E.107TT;
E.108TT

10/01/201309g0007g001SángLịch sử Nhà nước và pháp luậtLSN3014

Lớp 1,2:E.107TT;
Lớp 3,4:E.108TT

E.107TT;
E.108TT

14/01/201309g0007g001SángLuật tố tụng hành chínhLHC3045

Lớp 1,2:E.107TT;
Lớp 3,4:E.108TT

E.107TT;
E.108TT

17/01/201309g0007g001SángCông pháp quốc tếCPQ3016

Lớp 1,2:E.107TT;
Lớp 3,4:E.108TT

E.107TT;
E.108TT

22/01/201309g0007g001SángKhoa học điều tra hình sựTCS3067

Lớp 1,2:E.107TT;
Lớp 3,4:E.108TT

E.107TT;
E.108TT

25/01/201309g0007g001SángNghiệp vụ thư ký Toà ánTCS3038

18. Lớp 15 - Hình chính Khóa 35 (15-HC35):

Địa điểm thi: Trường Đại học Luật TP.Hồ Chí Minh (CS Tân Thuận), Đường liên cảng A5, phường Tân Thuận Đông, Quận 7

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 HP5GDT3051

Lớp 1,2:E.107TT;
Lớp 3,4:E.108TT

E.107TT;
E.108TT

02/01/201311g1509g152SángLuật tố tụng hành chínhLHC3042

Lớp 1,2:E.107TT;
Lớp 3,4:E.108TT

E.107TT;
E.108TT

08/01/201311g1509g152SángCông pháp quốc tếCPQ3013

Lớp 1,2:E.107TT;
Lớp 3,4:E.108TT

E.107TT;
E.108TT

10/01/201311g1509g152SángPháp luật thanh tra và khiếu nại, tố cáoTCH3074

Lớp 1,2:E.106TT;
Lớp 3,4:E.107TT

E.106TT;
E.107TT

14/01/201311g1509g152SángLuật ThuếLTH3015

Lớp 1,2:E.107TT;
Lớp 3,4:E.108TT

E.107TT;
E.108TT

18/01/201311g1509g152SángLuật Tố tụng hình sựTTH3016

Lớp 1,2:E.107TT;
Lớp 3,4:E.108TT

E.107TT;
E.108TT

21/01/201311g1509g152SángThủ tục hành chínhTCH3087

Lớp 1,2:E.107TT;
Lớp 3,4:E.108TT

E.107TT;
E.108TT

24/01/201311g1509g152SángLịch sử Nhà nước và pháp luậtLSN3018

19. Lớp 16 - Quản trị - Luật Khóa 35 (16-QTL):

Địa điểm thi: Trường Đại học Luật TP.Hồ Chí Minh (CS Tân Thuận), Đường liên cảng A5, phường Tân Thuận Đông, Quận 7

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 HP5GDT3051

E.107TT02/01/201317g1515g154ChiềuLuật tố tụng hình sựTTH3022

E.107TT07/01/201317g1515g154ChiềuQuản trị họcQTH3013

E.107TT10/01/201317g1515g154Chiều
Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt
Nam

LSD3014

1. Sinh viên phải đóng học phí học kỳ 1 năm học 2012-2013 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). 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 (Nhà trường không giải quyết mọi trường hợp nộp tiền quá hạn);
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 17/12/2012. 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 đảm bảo chất lượng và phương pháp giảng dạy để tổ chức thi);
Không giải quyết chuyển lớp thi, ngày thi đối với sinh viên học theo lớp chính khóa;
3. Bắt đầu học học kỳ 2 năm học 2012-2013: Từ ngày 28/01/2013.
4. Nghỉ tết: 04/02/2013 đến 17/02/2013.

* Lưu ý:
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Ghi chú
Giảng

đường thi
Ngày thi

ĐếnTừ

Giờ thi
CaBuổiMôn thiMã HPSTT

E.108TT14/01/201317g1515g154ChiềuCông pháp quốc tếCPQ3015

E.108TT16/01/201317g1515g154ChiềuHợp đồng dân sự thông dụngTCD3016

E.108TT18/01/201317g1515g154ChiềuPháp luật thương mại điện tửTCT3087

E.108TT21/01/201317g1515g154ChiềuCông tác pháp chế trong doanh nghiệpTCT3078

E.108TT23/01/201317g1515g154ChiềuGiao dịch dân sự về nhà ởTCD3079

E.108TT25/01/201317g1515g154ChiềuLễ tân ngoại giao và lãnh sựTCQ30110

20. Lớp 17 - Chất lượng cao Khóa 35 (17-CLC):

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 HP5GDT3051

B.205NTT31/12/201215g0013g003ChiềuLuật ThuếLTH3012

B.205NTT04/01/201315g0013g003ChiềuLuật Ngân hàngLNH3013

B.205NTT07/01/201315g0013g003ChiềuLuật Lao động (giảng bằng tiếng Anh)LLD3024

B.205NTT09/01/201315g0013g003Chiều
Pháp luật về cạnh tranh và giải quyết tranh chấp
thương mại

LTM3055

B.205NTT11/01/201315g0013g003ChiềuTort LawCLC3046

B.205NTT16/01/201315g0013g003ChiềuPháp luật về an sinh xã hộiTCD3057

B.205NTT21/01/201315g0013g003ChiềuQuản trị nhân sựCLC3138

B.205NTT24/01/201315g0013g003ChiềuEC Competition LawCLC3059

21. Lớp 18 - AUF Khóa 35 (18-AUF):

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 HP5GDT3051

C.204NTT02/01/201311g1509g152SángLuật ThuếLTH3012

C.204NTT07/01/201311g1509g152SángLuật Tố tụng hình sựTTH3013

C.204NTT11/01/201311g1509g152SángCông pháp quốc tếCPQ3014

C.204NTT16/01/201311g1509g152SángPháp luật về chủ thể kinh doanh và phá sảnLTM3015

C.204NTT18/01/201311g1509g152SángPháp luật về an sinh xã hộiTCD3056

C.204NTT22/01/201311g1509g152SángPháp luật kinh doanh bất động sảnTCT3037

C.204NTT25/01/201311g1509g152SángPháp luật giải quyết tranh chấp hợp đồng TMQTTCQ3038

1. Sinh viên phải đóng học phí học kỳ 1 năm học 2012-2013 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). 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 (Nhà trường không giải quyết mọi trường hợp nộp tiền quá hạn);
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 17/12/2012. 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 đảm bảo chất lượng và phương pháp giảng dạy để tổ chức thi);
Không giải quyết chuyển lớp thi, ngày thi đối với sinh viên học theo lớp chính khóa;
3. Bắt đầu học học kỳ 2 năm học 2012-2013: Từ ngày 28/01/2013.
4. Nghỉ tết: 04/02/2013 đến 17/02/2013.

* Lưu ý:
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22. Lớp 19 - Thương mại 36A (19-TM36A):

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 HP3GDT3031

Thi theo lịch của GV
khi kết thúc môn học

Tin học đại cươngTIN3012

C.302NTT31/12/201209g0007g001SángLịch sử văn minh thế giớiLSV3013

C.302NTT08/01/201309g0007g001SángPháp luật về chủ thể kinh doanh và phá sảnLTM3014

C.302NTT11/01/201309g0007g001SángHợp đồng và bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồngLDS3045

C.302NTT16/01/201309g0007g001SángLuật Hình sự phần các tội phạmLHS3036

C.302NTT21/01/201309g0007g001SángTâm lý học đại cươngTLH3017

C.302NTT25/01/201309g0007g001SángLôgích họcLGH3018

23. Lớp 19 - Thương mại 36B (19-TM36B):

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 HP3GDT3031

Thi theo lịch của GV
khi kết thúc môn học

Tin học đại cươngTIN3012

C.302NTT31/12/201215g0013g003ChiềuHợp đồng và bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồngLDS3043

C.302NTT08/01/201315g0013g003ChiềuTâm lý học đại cươngTLH3014

C.302NTT11/01/201315g0013g003ChiềuLịch sử văn minh thế giớiLSV3015

C.302NTT16/01/201315g0013g003ChiềuLôgích họcLGH3016

C.302NTT21/01/201315g0013g003ChiềuPháp luật về chủ thể kinh doanh và phá sảnLTM3017

C.302NTT25/01/201315g0013g003ChiềuLuật Hình sự phần các tội phạmLHS3038

24. Lớp 20 - Dân sự 36A (20-DS36A):

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 HP3GDT3031

Thi theo lịch của GV
khi kết thúc môn học

Tin học đại cươngTIN3012

C.302NTT31/12/201211g1509g152SángLịch sử văn minh thế giớiLSV3013

C.302NTT08/01/201311g1509g152SángPháp luật về chủ thể kinh doanh và phá sảnLTM3014

1. Sinh viên phải đóng học phí học kỳ 1 năm học 2012-2013 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). 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 (Nhà trường không giải quyết mọi trường hợp nộp tiền quá hạn);
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 17/12/2012. 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 đảm bảo chất lượng và phương pháp giảng dạy để tổ chức thi);
Không giải quyết chuyển lớp thi, ngày thi đối với sinh viên học theo lớp chính khóa;
3. Bắt đầu học học kỳ 2 năm học 2012-2013: Từ ngày 28/01/2013.
4. Nghỉ tết: 04/02/2013 đến 17/02/2013.

* Lưu ý:
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Ghi chú
Giảng

đường thi
Ngày thi

ĐếnTừ

Giờ thi
CaBuổiMôn thiMã HPSTT

C.302NTT11/01/201311g1509g152SángHợp đồng và bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồngLDS3045

C.302NTT16/01/201311g1509g152SángTâm lý học đại cươngTLH3016

C.302NTT21/01/201311g1509g152SángLuật Hình sự phần các tội phạmLHS3037

C.302NTT24/01/201311g1509g152SángLôgích họcLGH3018

25. Lớp 20 - Dân sự 36B (20-DS36B):

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 HP3GDT3031

Thi theo lịch của GV
khi kết thúc môn học

Tin học đại cươngTIN3012

C.302NTT31/12/201217g1515g154ChiềuTâm lý học đại cươngTLH3013

C.302NTT08/01/201317g1515g154ChiềuLuật Hình sự phần các tội phạmLHS3034

C.302NTT11/01/201317g1515g154ChiềuLôgích họcLGH3015

C.302NTT16/01/201317g1515g154ChiềuHợp đồng và bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồngLDS3046

C.302NTT21/01/201317g1515g154ChiềuPháp luật về chủ thể kinh doanh và phá sảnLTM3017

C.302NTT25/01/201317g1515g154ChiềuLịch sử văn minh thế giớiLSV3018

26. Lớp 21 - Quốc tế 36A (21-QT36A):

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 HP3GDT3031

Thi theo lịch của GV
khi kết thúc môn học

Tin học đại cươngTIN3012

C.205NTT;
C.206NTT

31/12/201209g0007g001SángLịch sử văn minh thế giớiLSV3013

C.205NTT;
C.206NTT

08/01/201309g0007g001SángPháp luật về chủ thể kinh doanh và phá sảnLTM3014

C.205NTT;
C.206NTT

11/01/201309g0007g001SángLuật Hình sự phần các tội phạmLHS3035

C.205NTT;
C.206NTT

16/01/201309g0007g001SángTâm lý học đại cươngTLH3016

C.205NTT;
C.206NTT

21/01/201309g0007g001SángHợp đồng và bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồngLDS3047

C.205NTT;
C.206NTT

25/01/201309g0007g001SángLôgích họcLGH3018

1. Sinh viên phải đóng học phí học kỳ 1 năm học 2012-2013 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). 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 (Nhà trường không giải quyết mọi trường hợp nộp tiền quá hạn);
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 17/12/2012. 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 đảm bảo chất lượng và phương pháp giảng dạy để tổ chức thi);
Không giải quyết chuyển lớp thi, ngày thi đối với sinh viên học theo lớp chính khóa;
3. Bắt đầu học học kỳ 2 năm học 2012-2013: Từ ngày 28/01/2013.
4. Nghỉ tết: 04/02/2013 đến 17/02/2013.

* Lưu ý:
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27. Lớp 21 - Quốc tế 36B (21-QT36B):

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 HP3GDT3031

Thi theo lịch của GV
khi kết thúc môn học

Tin học đại cươngTIN3012

C.205NTT;
C.206NTT

31/12/201215g0013g003ChiềuTâm lý học đại cươngTLH3013

C.205NTT;
C.206NTT

08/01/201315g0013g003ChiềuHợp đồng và bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồngLDS3044

C.205NTT;
C.206NTT

11/01/201315g0013g003ChiềuPháp luật về chủ thể kinh doanh và phá sảnLTM3015

C.205NTT;
C.206NTT

16/01/201315g0013g003ChiềuLôgích họcLGH3016

C.205NTT;
C.206NTT

21/01/201315g0013g003ChiềuLịch sử văn minh thế giớiLSV3017

C.205NTT;
C.206NTT

25/01/201315g0013g003ChiềuLuật Hình sự phần các tội phạmLHS3038

28. Lớp 22 - Hình sự 36A (22-HS36A):

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 HP3GDT3031

C.303NTT31/12/201209g0007g001SángLuật Hôn nhân và gia đìnhLHN3012

C.303NTT07/01/201309g0007g001SángLuật Hình sự phần chungLHS3013

C.303NTT11/01/201309g0007g001SángHợp đồng và bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồngLDS3044

C.303NTT16/01/201309g0007g001SángĐại cương văn hóa Việt NamDVH3015

C.303NTT21/01/201309g0007g001SángTư tưởng Hồ Chí MinhHCM3016

C.303NTT25/01/201309g0007g001SángXã hội học đại cươngXHH3017

29. Lớp 22 - Hình sự 36B (22-HS36B):

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 HP3GDT3031

C.303NTT31/12/201215g0013g003ChiềuHợp đồng và bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồngLDS3042

C.303NTT07/01/201315g0013g003ChiềuTư tưởng Hồ Chí MinhHCM3013

C.303NTT11/01/201315g0013g003ChiềuLuật Hôn nhân và gia đìnhLHN3014

1. Sinh viên phải đóng học phí học kỳ 1 năm học 2012-2013 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). 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 (Nhà trường không giải quyết mọi trường hợp nộp tiền quá hạn);
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 17/12/2012. 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 đảm bảo chất lượng và phương pháp giảng dạy để tổ chức thi);
Không giải quyết chuyển lớp thi, ngày thi đối với sinh viên học theo lớp chính khóa;
3. Bắt đầu học học kỳ 2 năm học 2012-2013: Từ ngày 28/01/2013.
4. Nghỉ tết: 04/02/2013 đến 17/02/2013.

* Lưu ý:
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Ghi chú
Giảng

đường thi
Ngày thi

ĐếnTừ

Giờ thi
CaBuổiMôn thiMã HPSTT

C.303NTT16/01/201315g0013g003ChiềuXã hội học đại cươngXHH3015

C.303NTT21/01/201315g0013g003ChiềuĐại cương văn hóa Việt NamDVH3016

C.303NTT25/01/201315g0013g003ChiềuLuật Hình sự phần chungLHS3017

30. Lớp 23 - Hình chính 36A (23-HC36A):

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 HP3GDT3031

C.303NTT31/12/201211g1509g152SángLuật Hôn nhân và gia đìnhLHN3012

C.303NTT07/01/201311g1509g152SángĐại cương văn hóa Việt NamDVH3013

C.303NTT11/01/201311g1509g152SángLuật Hình sự phần chungLHS3014

C.303NTT16/01/201311g1509g152SángXã hội học đại cươngXHH3015

C.303NTT21/01/201311g1509g152SángTư tưởng Hồ Chí MinhHCM3016

C.303NTT25/01/201311g1509g152SángHợp đồng và bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồngLDS3047

31. Lớp 23 - Hình chính 36B (23-HC36B):

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 HP3GDT3031

C.303NTT31/12/201217g1515g154ChiềuTư tưởng Hồ Chí MinhHCM3012

C.303NTT07/01/201317g1515g154ChiềuXã hội học đại cươngXHH3013

C.303NTT11/01/201317g1515g154ChiềuHợp đồng và bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồngLDS3044

C.303NTT16/01/201317g1515g154ChiềuĐại cương văn hóa Việt NamDVH3015

C.303NTT21/01/201317g1515g154ChiềuLuật Hình sự phần chungLHS3016

C.303NTT25/01/201317g1515g154ChiềuLuật Hôn nhân và gia đìnhLHN3017

32. Lớp 24 - Quản trị kinh doanh Khóa 36 (24-QTKD):

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 HP3GDT3031

Thi theo lịch của GV
khi kết thúc môn học

Tin học đại cươngTIN3022

1. Sinh viên phải đóng học phí học kỳ 1 năm học 2012-2013 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). 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 (Nhà trường không giải quyết mọi trường hợp nộp tiền quá hạn);
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 17/12/2012. 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 đảm bảo chất lượng và phương pháp giảng dạy để tổ chức thi);
Không giải quyết chuyển lớp thi, ngày thi đối với sinh viên học theo lớp chính khóa;
3. Bắt đầu học học kỳ 2 năm học 2012-2013: Từ ngày 28/01/2013.
4. Nghỉ tết: 04/02/2013 đến 17/02/2013.

* Lưu ý:
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Ghi chú
Giảng

đường thi
Ngày thi

ĐếnTừ

Giờ thi
CaBuổiMôn thiMã HPSTT

C.205NTT;
C.206NTT

31/12/201211g1509g152SángLuật Lao độngLLD3013

C.205NTT;
C.206NTT

08/01/201311g1509g152SángKinh tế vi môKTV3034

C.205NTT;
C.206NTT

15/01/201311g1509g152SángLý luận về Nhà nước và pháp luậtPL2095

C.205NTT;
C.206NTT

21/01/201311g1509g152SángVăn hóa doanh nghiệpTCL3046

C.205NTT;
C.206NTT

25/01/201311g1509g152SángLịch sử các học thuyết kinh tếHKT3017

33. Lớp 25 - Chất lượng cao 36A (25-CLC(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 HP3GDT3031

C.204NTT31/12/201209g0007g001SángLịch sử văn minh thế giớiLSV3012

C.204NTT04/01/201309g0007g001SángLuật Hình sự phần chungLHS3013

C.204NTT09/01/201309g0007g001SángLegal Reasoning and Legal MethodologyCLC3014

C.204NTT11/01/201309g0007g001SángXã hội học đại cươngXHH3025

C.204NTT15/01/201309g0007g001SángĐại cương văn hoá Việt NamDVH3026

C.204NTT18/01/201309g0007g001SángHợp đồng và bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồngLDS3057

C.204NTT22/01/201309g0007g001SángTư tưởng Hồ Chí MinhHCM3018

C.204NTT24/01/201309g0007g001SángPháp luật về chủ thể kinh doanh và phá sảnLTM3029

34. Lớp 25 - Chất lượng cao 36B (25-CLC(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 HP3GDT3031

C.204NTT31/12/201217g1515g154ChiềuLegal Reasoning and Legal MethodologyCLC3012

C.204NTT04/01/201317g1515g154ChiềuXã hội học đại cươngXHH3023

C.204NTT09/01/201317g1515g154ChiềuLuật Hình sự phần chungLHS3014

C.204NTT11/01/201317g1515g154ChiềuPháp luật về chủ thể kinh doanh và phá sảnLTM3025

C.204NTT15/01/201317g1515g154ChiềuLịch sử văn minh thế giớiLSV3016

C.204NTT18/01/201317g1515g154ChiềuTư tưởng Hồ Chí MinhHCM3017

C.204NTT22/01/201317g1515g154ChiềuĐại cương văn hoá Việt NamDVH3028

C.204NTT25/01/201317g1515g154ChiềuHợp đồng và bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồngLDS3059

1. Sinh viên phải đóng học phí học kỳ 1 năm học 2012-2013 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). 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 (Nhà trường không giải quyết mọi trường hợp nộp tiền quá hạn);
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 17/12/2012. 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 đảm bảo chất lượng và phương pháp giảng dạy để tổ chức thi);
Không giải quyết chuyển lớp thi, ngày thi đối với sinh viên học theo lớp chính khóa;
3. Bắt đầu học học kỳ 2 năm học 2012-2013: Từ ngày 28/01/2013.
4. Nghỉ tết: 04/02/2013 đến 17/02/2013.

* Lưu ý:
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35. Lớp 25 - Tăng cường theo chuẩn chất lượng cao (36C) (25-CLC(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 HP3GDT3031

C.204NTT31/12/201215g0013g003ChiềuLịch sử văn minh thế giớiLSV3012

C.204NTT04/01/201315g0013g003ChiềuXã hội học đại cươngXHH3023

C.204NTT09/01/201315g0013g003ChiềuĐại cương văn hoá Việt NamDVH3024

C.204NTT11/01/201315g0013g003ChiềuLegal Reasoning and Legal MethodologyCLC3015

C.204NTT15/01/201315g0013g003ChiềuLuật Hình sự phần chungLHS3016

C.206NTT18/01/201315g0013g003ChiềuHợp đồng và bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồngLDS3057

C.206NTT22/01/201315g0013g003ChiềuPháp luật về chủ thể kinh doanh và phá sảnLTM3028

B.205NTT25/01/201315g0013g003ChiềuTư tưởng Hồ Chí MinhHCM3019

36. Lớp 26 - AUF Tiếng Pháp Khóa 36 (26-AUF):

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 HP3GDT3031

B.402NTT31/12/201211g1509g152SángHợp đồng và bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồngLDS3042

B.402NTT08/01/201311g1509g152SángTư tưởng Hồ Chí MinhHCM3013

B.402NTT11/01/201311g1509g152SángLuật Hình sự phần chungLHS3014

B.402NTT16/01/201311g1509g152SángLuật Hôn nhân và gia đìnhLHN3015

B.402NTT21/01/201311g1509g152SángĐại cương văn hóa Việt NamDVH3016

B.402NTT24/01/201311g1509g152SángXã hội học đại cươngXHH3017

37. Lớp 26 - CJL Tiếng Nhật Khóa 36 (26-CJL36):

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 HP3GDT3031

C.202NTT31/12/201217g1515g154ChiềuLuật Hình sự phần chungLHS3012

C.202NTT08/01/201317g1515g154ChiềuĐại cương văn hóa Việt NamDVH3013

C.202NTT11/01/201317g1515g154ChiềuHợp đồng và bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồngLDS3044

C.202NTT16/01/201317g1515g154ChiềuTư tưởng Hồ Chí MinhHCM3015

1. Sinh viên phải đóng học phí học kỳ 1 năm học 2012-2013 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). 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 (Nhà trường không giải quyết mọi trường hợp nộp tiền quá hạn);
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 17/12/2012. 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 đảm bảo chất lượng và phương pháp giảng dạy để tổ chức thi);
Không giải quyết chuyển lớp thi, ngày thi đối với sinh viên học theo lớp chính khóa;
3. Bắt đầu học học kỳ 2 năm học 2012-2013: Từ ngày 28/01/2013.
4. Nghỉ tết: 04/02/2013 đến 17/02/2013.

* Lưu ý:
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Ghi chú
Giảng

đường thi
Ngày thi

ĐếnTừ

Giờ thi
CaBuổiMôn thiMã HPSTT

C.202NTT21/01/201317g1515g154ChiềuXã hội học đại cươngXHH3016

C.202NTT25/01/201317g1515g154ChiềuLuật Hôn nhân và gia đìnhLHN3017

38. Lớp 27 - Quản trị - Luật Khóa 36 (27-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 HP3GDT3031

C.205NTT;
C.206NTT

31/12/201217g1515g154ChiềuLịch sử Nhà nước và pháp luậtLSN3012

C.205NTT;
C.206NTT

09/01/201317g1515g154ChiềuPháp luật về chủ thể kinh doanh và phá sảnLTM3013

C.205NTT;
C.206NTT

15/01/201317g1515g154ChiềuHợp đồng và bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồngLDS3044

C.205NTT;
C.206NTT

21/01/201317g1515g154ChiềuLuật Hình sựLHS3025

C.205NTT;
C.206NTT

25/01/201317g1515g154ChiềuXã hội học đại cươngXHH3016

39. Lớp 28 - Thương mại Khóa 37 (28-TM37):

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 1TC1011

C.302NTT;
C.303NTT

14/01/201311g1509g152SángLuật Hiến phápHP4012

C.302NTT;
C.303NTT

18/01/201311g1509g152SángLý luận về Nhà nước và pháp luậtPL2093

C.205NTT;
C.206NTT;
C.207NTT

24/01/201311g1509g152Sáng
Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-
Lênin HP1

NLM114

40. Lớp 29 - Dân sự Khóa 37 (29-DS37):

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 1TC1011

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

14/01/201309g0007g001SángLý luận về Nhà nước và pháp luậtPL2092

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

18/01/201309g0007g001Sáng
Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-
Lênin HP1

NLM113

1. Sinh viên phải đóng học phí học kỳ 1 năm học 2012-2013 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). 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 (Nhà trường không giải quyết mọi trường hợp nộp tiền quá hạn);
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 17/12/2012. 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 đảm bảo chất lượng và phương pháp giảng dạy để tổ chức thi);
Không giải quyết chuyển lớp thi, ngày thi đối với sinh viên học theo lớp chính khóa;
3. Bắt đầu học học kỳ 2 năm học 2012-2013: Từ ngày 28/01/2013.
4. Nghỉ tết: 04/02/2013 đến 17/02/2013.

* Lưu ý:
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Ghi chú
Giảng

đường thi
Ngày thi

ĐếnTừ

Giờ thi
CaBuổiMôn thiMã HPSTT

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

24/01/201309g0007g001SángLuật Hiến phápHP4014

41. Lớp 30 - Quốc tế Khóa 37 (30-QT37):

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 1TC1011

C.107NTT;
C.207NTT

14/01/201317g1515g154ChiềuLuật Hiến phápHP4012

C.107NTT;
C.207NTT

18/01/201317g1515g154ChiềuLý luận về Nhà nước và pháp luậtPL2093

C.107NTT;
C.207NTT

24/01/201317g1515g154Chiều
Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-
Lênin HP1

NLM114

42. Lớp 31 - Hành chính Khóa 37 (31-HC37):

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 1TC1011

C.107NTT;
C.207NTT

15/01/201317g1515g154Chiều
Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-
Lênin HP1

NLM112

C.107NTT;
C.207NTT

21/01/201317g1515g154ChiềuLý luận về Nhà nước và pháp luậtPL2093

C.107NTT;
C.207NTT

25/01/201317g1515g154ChiềuLuật Hiến phápHP4014

43. Lớp 32 - Hình sự Khóa 37 (32-HS37):

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 1TC1011

C.107NTT;
C.207NTT

15/01/201311g1509g152SángLuật Hiến phápHP4012

C.107NTT;
C.207NTT

21/01/201311g1509g152Sáng
Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-
Lênin HP1

NLM113

C.107NTT;
C.207NTT

25/01/201311g1509g152SángLý luận về Nhà nước và pháp luậtPL2094

44. Lớp 33 - AUF Tiếng Pháp Khóa 37 (33-AUF37 (TP)):

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

1. Sinh viên phải đóng học phí học kỳ 1 năm học 2012-2013 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). 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 (Nhà trường không giải quyết mọi trường hợp nộp tiền quá hạn);
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 17/12/2012. 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 đảm bảo chất lượng và phương pháp giảng dạy để tổ chức thi);
Không giải quyết chuyển lớp thi, ngày thi đối với sinh viên học theo lớp chính khóa;
3. Bắt đầu học học kỳ 2 năm học 2012-2013: Từ ngày 28/01/2013.
4. Nghỉ tết: 04/02/2013 đến 17/02/2013.

* Lưu ý:
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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 1TC1011

C.202NTT15/01/201309g0007g001SángLuật Hiến phápHP4012

C.202NTT21/01/201309g0007g001SángLý luận về Nhà nước và pháp luậtPL2093

C.202NTT25/01/201309g0007g001Sáng
Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-
Lênin HP1

NLM114

45. Lớp 33 - CJL Tiếng Nhật Khóa 37 (33-CJL37):

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 1TC1011

C.202NTT15/01/201315g0013g003ChiềuLý luận về Nhà nước và pháp luậtPL2092

C.202NTT21/01/201315g0013g003Chiều
Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-
Lênin HP1

NLM113

C.202NTT25/01/201315g0013g003ChiềuLuật Hiến phápHP4014

46. Lớp 34 - Chất lượng cao 37A (34-CLC37 (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 1TC1011

B.203NTT14/01/201311g1509g152SángLý luận về Nhà nước và pháp luậtPL2092

B.203NTT18/01/201311g1509g152Sáng
Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-
Lênin HP1

NLM113

B.203NTT24/01/201311g1509g152SángLuật Hiến phápHP4014

47. Lớp 34 - Chất lượng cao 37B (34-CLC37 (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 1TC1011

B.203NTT14/01/201315g0013g003ChiềuLuật Hiến phápHP4012

B.203NTT18/01/201315g0013g003ChiềuLý luận về Nhà nước và pháp luậtPL2093

B.203NTT24/01/201315g0013g003Chiều
Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-
Lênin HP1

NLM114

1. Sinh viên phải đóng học phí học kỳ 1 năm học 2012-2013 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). 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 (Nhà trường không giải quyết mọi trường hợp nộp tiền quá hạn);
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 17/12/2012. 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 đảm bảo chất lượng và phương pháp giảng dạy để tổ chức thi);
Không giải quyết chuyển lớp thi, ngày thi đối với sinh viên học theo lớp chính khóa;
3. Bắt đầu học học kỳ 2 năm học 2012-2013: Từ ngày 28/01/2013.
4. Nghỉ tết: 04/02/2013 đến 17/02/2013.

* Lưu ý:
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48. Lớp 34 - Tăng cường theo chuẩn chất lượng cao 37C (34-CLC37 (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 1TC1011

B.203NTT14/01/201317g1515g154ChiềuLý luận về Nhà nước và pháp luậtPL2092

B.203NTT18/01/201317g1515g154Chiều
Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-
Lênin HP1

NLM113

B.203NTT24/01/201317g1515g154ChiềuLuật Hiến phápHP4014

49. Lớp 34 - Chất lượng cao 37D (34-CLC37 (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 1TC1011

B.302NTT14/01/201309g0007g001Sáng
Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-
Lênin HP1

NLM112

B.302NTT18/01/201309g0007g001SángLuật Hiến pháp HP1HP4023

B.302NTT24/01/201309g0007g001SángLý luận về Nhà nước và pháp luậtPL2094

50. Lớp 35 - Quản trị kinh doanh Khóa 37 (35-QTKD37):

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 1TC1011

C.205NTT14/01/201315g0013g003Chiều
Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-
Lênin HP1

NLM112

C.205NTT18/01/201315g0013g003ChiềuToán cao cấp HP1TCA4033

C.205NTT24/01/201315g0013g003Chiều
Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt
Nam

LSD3014

51. Lớp 36 - Quản trị - Luật Khóa 37 (36-QTL37):

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 1TC1011

C.107NTT14/01/201309g0007g001SángLý luận về Nhà nước và pháp luậtPL2092

C.107NTT17/01/201309g0007g001Sáng
Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-
Lênin HP1

NLM113

1. Sinh viên phải đóng học phí học kỳ 1 năm học 2012-2013 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). 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 (Nhà trường không giải quyết mọi trường hợp nộp tiền quá hạn);
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 17/12/2012. 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 đảm bảo chất lượng và phương pháp giảng dạy để tổ chức thi);
Không giải quyết chuyển lớp thi, ngày thi đối với sinh viên học theo lớp chính khóa;
3. Bắt đầu học học kỳ 2 năm học 2012-2013: Từ ngày 28/01/2013.
4. Nghỉ tết: 04/02/2013 đến 17/02/2013.

* Lưu ý:
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Ghi chú
Giảng

đường thi
Ngày thi

ĐếnTừ

Giờ thi
CaBuổiMôn thiMã HPSTT

C.107NTT21/01/201309g0007g001SángLuật Hiến phápHP4014

C.107NTT25/01/201309g0007g001SángToán cao cấpTCA4015

Nơi nhận:
- Ban Giám hiệu (để báo cáo);
- Các Khoa, AQAC , TT CNTT, P.KHTC;
- Lưu: Văn thư, Đào tạo.

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

TL. HIỆU TRƯỞNG

1. Sinh viên phải đóng học phí học kỳ 1 năm học 2012-2013 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). 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 (Nhà trường không giải quyết mọi trường hợp nộp tiền quá hạn);
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 17/12/2012. 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 đảm bảo chất lượng và phương pháp giảng dạy để tổ chức thi);
Không giải quyết chuyển lớp thi, ngày thi đối với sinh viên học theo lớp chính khóa;
3. Bắt đầu học học kỳ 2 năm học 2012-2013: Từ ngày 28/01/2013.
4. Nghỉ tết: 04/02/2013 đến 17/02/2013.

* Lưu ý:
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