
Hai 06.12.2021 Sáng

Thủ tục đặc biệt trong tố tụng hình sự (N01 -> N04)

Luật chứng khoán (N01 -> N04)

Luật vận chuyển hàng không QT (N02)

KNTVPL trong lĩnh vực dân sư (N01 -> N03)

KNTVPL trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ (N02)

Chính sách và kinh tế đối ngoại của VN (N01 - TMQT)

PL cộng đồng Asean (N07 -> TMQT)

PL bảo vệ người tiêu dùng (N01 - K. tế)

Hợp đồng trong hoạt động thương mại (N01 - K. tế)

PL về hải quan trong KD xuất nhập khẩu (N01 - K. tế)

Văn học Anh - Mỹ (N01 -> N04 - NNA)

Thư tín trong lĩnh vực luật (N01 -> N02 - NNA)

Luật hợp đồng so sánh (N03 - NNA)

KN thẩm định, thẩm tra VBQPPL (N01 - NNASB Luật)

Luật hình sự quốc tế (N01 - CLC)

KN lập luận và viết dành cho nghề luật (N01 - CLC)

Viết tiểu luận

Tội phạm học (N01 -> N04)

Luật đầu tư (N01 -> N04)

KNTVPL trong Lv hành chính (N03)

KNNC và phân tích án lệ (N01 - TMQT)

Tiếng anh pháp lý nâng cao 1 (N01 -> N02 - TMQT)

PL về kinh doanh bảo hiểm (N01 - K. tế)

PL về tài chính doanh nghiệp (N03 -> N04 - K. tế)

Luật thương mại VN2 (N01 -> N03 - K. tế)

Văn hoá Anh - Mỹ (N01 -> N04 - NNA)

Tiếng anh pháp lý cơ sở 2 (N01 -> N04 - NNA)

Luật hình sự quốc tế (N02 - > N03 - CLC)

Tư tưởng Hồ Chí Minh (N16 -> N17 - CLC)

Logic học (Phân hiệu)

Luật thương mại 2 (Phân hiệu)

Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam (Phân hiệu)

Công pháp quốc tế (Phân hiệu)

Tư tưởng Hồ Chí Minh (Arizona)

Luật lao động (Arizona)

Luật tài chính (Arizona)

Viết tiểu luận

Lịch sử văn minh thế giới (N01)

Thanh tra khiếu tố (N09 -> N12)

Tư pháp đối với người chưa thành niên (N01 -> N04)

Luật môi trường (N01)

Anh văn HP1 (N01 -> N14)

Tiếng việt pháp lý 2 (N01)

Công pháp quốc tế (N01 - TMQT)

Luật dân sự VN1 (N01 - TMQT)

Kinh tế chính trị (N02 -> N04 - K. tế) 

Luật dân sự VN2 (N01 -> N03 - K. tế)

Anh văn HP1 (N01 -> N04 - K. tế)

Kinh tế chính trị (N05 - NNA)

Đại cương văn hoá Việt Nam (N04 - NNA)

KInh tế chính trị (N06 -> N07 - CLC)

Luật doanh nghiệp (N01 -> N02 - CLC)

Luật hình sự 2 (N12 -> N13 - CLC)

Xã hội học pháp luật (Phân hiệu)

Kinh tế chính trị (Phân hiệu)

Luật hình sự 2 (Phân hiệu)

Luật thương mại 1 (Arizona)

Viết tiểu luận

Tâm lý đại cương (D)

Luật sở hữu trí tuệ (D)

Luật cạnh tranh và BVQLNTD (D)

KNTVPL trong LV đất đai (D)

KNTVPL trong LV lao động (E)

KNTG giải quyết VA dân sự (E)

Luật thi hành án dân sự (E,F)

PL về trong tài thương mại (F)

Tội phạm học (F)

PL về kinh doanh bất động sản (G)

KNTV trong LV đất đai (G)

Luật chứng khoán (G)

Tư pháp quốc tế (H,I)

Xã hội học pháp luật (H,I)

Luật thương mại quốc tế (H,I)

KNTVPL trong LV đất đai  (I)

PL về kinh doanh bất động sản (K)

Luật sở hữu trí tuệ (K)

Luật thi hành án dân sự (K)

Luật an sinh xã hội (K)

PL về QLNN trong LV thương mại (K)

Viết tiểu luận

Luật tố tụng hình sự (A,B,C)

Luật lao động (A,B,C)

Luật tài chính (A,B,C)

Luật tố tụng dân sự (A,B,C,D)

Luật thi hành án dân sự VN2 (D)

Luật đất đai VN (D)

Luật hình sự VN1 (D)

Xây dựng văn bản pháp luật (E,F,G,H,I)

Luật hình sự 2 (E,F,G,H,I)

Luật dân sự 2 (E,F,G,H,I)

Luật đất đai (E,F,G,H,I)

Viết tiểu luận

Sáng
Nga văn HP2 (N03 - K. tế)

Vấn đáp

Chiều
Nga văn HP2 (N08 - K. tế)

Vấn đáp

Sáng
Nga văn HP1 (N05)

Vấn đáp

Chiều
Nga văn HP1 (N01)

Vấn đáp

Sáng

Trung văn HP1 (N05 - K. tế)

Nga văn HP2 (N02)

Vấn đáp

Chiều

Trung văn HP1 (N06 - K. tế)

Nga văn HP2 (N04)

Vấn đáp

Sáng

Trung văn HP2 (N04)

Nga văn HP2 (N05)

Vấn đáp

Chiều

Trung văn HP1 (N01)

Nga văn HP2 (N06)

Pháp văn HP2 (N01)

Vấn đáp

Sáng

Trung văn HP1 (N03)

Nga văn HP2 (N07)

Vấn đáp

Chiều
Nga văn HP2 (N01)

Vấn đáp

Trung văn HP1 (N04)

Vấn đáp

14.12.2021

Tư 15.12.2021
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HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY VÀ VĂN BẰNG 2 CHÍNH QUY

TẠI TRỤ SỞ ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI VÀ PHÂN HIỆU ĐẮK LẮK

VB2 KHÓA 19THỨ KHÓA 44KHÓA 43

Ba

Đối với các học phần thi viết tiểu luận và vấn đáp theo hình thức trực tuyến

Thực hiện từ ngày 06 tháng 12  đến ngày 27 tháng 12 năm 2021

KHÓA 45 VB2 KHÓA 18

Hai 13.12.2021

Năm 16.12.2021

Sáu



Hai 20.12.2021 Sáng

Tiếng anh pháp lý nâng cao 2 (N01 -> N02 -> TMQT)

Luật thương mại quốc tế (N06 - K. tế)

Biên - Phiên dịch pháp lý 2 (N01 -> N04 - NNA)

Tiếng anh pháp lý nâng cao 2 (N01 -> N04 - NNA)

PL cộng đồng Asean (N08 - NNASB Luật)

Luật thương mại quốc tế (N07 - NNASB Luật)

Tư pháp quốc tế (N04 - NNASB Luật)

Luật lao động (N06 - NNASB Luật)

Luật thương mại 2 (N11 - NNASB Luật)

Luật tài chính (N06 - NNASB Luật)

Luật dân sự 2 (N12 - NNASB Luật)

Luật an sinh xã hội (N01 - NNASB K. tế)

Luật sở hữu trí tuệ (N04 - NNASB K. tế)

Viết tiểu luận

Luật tố tụng hình sự (N01 -> N05)

Luật tố tụng dân sự (N01 -> N05)

Luật hôn nhân và gia đình (N01 -> N05)

Luật thương mại 2 (N01 -> N10)

Luật Luật lao động (N01 -> N05)

Luật tài chính (N01 -> N05)

Công pháp quốc tế (N01 -> N05)

Tư pháp quốc tế (N01 -> N03)

Luật thương mại quốc tế (N01 -> N05)

Quyền sở hữu trí tuệ của các DN trong HĐTMQT (N01 - TMQT)

Luật lao động VN1 (N01 -> N03 - K. tế)

Luật ngân hàng (N01 -> N03 - K. tế)

Biên - Phiên dịch pháp lý 1 (N01 -> N04 - NNA)

Luật tố tụng dân sự (N06 -> N07 - CLC)

Luật lao động (N07 -> N08 - CLC)

Luật đất đai (N06 -> N07 - CLC)

PL cộng đồng Asean (Phân hiệu)

Luật thương mại quốc tế (Phân hiệu)

Tâm lý đại cương (Phân hiệu)

Kỹ năng chung về tư vấn pháp luật (Phân hiệu)

Luật đất đai (Arizona)

PL cộng đồng Asean (Arizona)

Công pháp quốc té (Arizona)

Viết tiểu luận

Xây dựng văn bản pháp luật (N01 -> N06)

Luật hình sự 2 (N01 -> N11)

Luật dân sự 2 (N01 -> N11)

Luật đất đai (N01 -> N05)

PL cộng đồng Asean (N01 -> N06)

Anh văn HP2 (N02 -> N14)

Luật sở hữu trí tuệ (N01 -> N03 - K. tế)

Luật môi trường (N05 -> N07 - K. tế)

Anh văn HP2 (N15 -> N18 - K. tế)

Tiếng anh 2 - Đọc, Viết (N01 -> N04 - NNA)

Tiếng anh pháp lý 1 (N01 -> N08 - CLC)

Xây dựng văn bản pháp luật N08 -> N09 - CLC)

Luật dân sự 2 (Phân hiệu)

Luật đất đai (Phân hiệu)

Luật hôn nhân gia đình (Phân hiệu)

Luật tố tụng hình sự (Arizona)

Luật tố tụng dân sự (Arizona)

Viết tiểu luận

KNTVPL trong LV dân sự (D)

KN soạn thảo văn bản HCTD (D)

KNTVPL thuế, tài chính doanh nghiệp (D)

KNTG giải quyết VA hành chính (D)

KNĐP, soạn thảo và thực hiện hợp đồng (D,E)

Tổ chức và hoạt động của TAND, VKSND (E)

Thủ tục giải quyết việc dân sự (F)

Luật đầu tư (F)

PL về đấu thầu (F)

Luật môi trường trong kinh doanh (G)

PL về thu hồi đất (G)

PL bảo vệ người tiêu dùng (G)

Tâm lý đại cương (H)

Kỹ năng chung về tư vấn pháp luật (H)

Luật ngân hàng (H)

Kỹ năng soạn thảo VBHC thông dụng (I)

KNTVPL trong LV dân sự (I)

KNTG giải quyết vụ án dân sự (I)

Tâm lý học tội phạm (I)

KNTV hợp đồng trong lao động (K)

PL về tài chính doanh nghiệp (K)

PL về hải quan trong KD xuất nhập khẩu (K)

Luật đầu tư (K)

Viết tiểu luận

Lịch sử văn minh thế giới (A)

Luật thương mại 2 (A)

PL cộng đồng Asean (A,B,C)

Công pháp quốc tế (B,C)

Tội phạm học (B,C)

Luật cạnh tranh (D)

Luật môi trường (D)

Luật ngân hàng (D)

Luật lao động VN2 (D)

Nghề luật và phương pháp học luật (E,G,I)

Lịch sử văn minh thế giời (F)

Luật thương mại 1 (E,F)

Luật hôn nhân và gia đình (E,F,G,H,I)

Luật thương mại 2 (G,H,I)

Tâm lý đại cương (G,H,I)

Logic học (H)

Viết tiểu luận

Hai 27.12.2021 Sáng
Trung văn HP2 (N01)

Vấn đáp

Hợp đồng thương mại QT và các giao dịch KDQT (N01 - TMQT)

Vấn đáp

Tiếng anh 2 - Nghe, Nói (N01 -> N04 - NNA)

Vấn đáp

Ghi chú:
Giờ thi buổi chiều: Từ 13h00'
Giờ thi buổi sáng:  Từ 7h00'

(đã ký)

Hà Nội, ngày 03 tháng 11 năm 2021

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Nguyễn Thu Thủy


