
THỨ NGÀY BUỔI KHÓA 43 KHÓA 44 KHÓA 45 VB2K18CQ VB2K19CQ

Chủ
nhật 10/4/2022 Chiều

14h00'
Nghe nói nâng cao (NNA)

Vấn đáp
Nga văn HP1

Vấn đáp

Trung văn HP1 (Luật, K. tế)
Nga văn HP1

Nga văn HP2 (K. tế)
Vấn đáp

Hai 11/4/2022 Tối
18h00'

KNTVPL trong LV đất đai
KNTVPL trong LV hôn nhân gia đình

Luật đầu tư quốc tế
KNTVPL trong LV dân sự

KNTVPL trong LV sở hữu trí tuệ
Luật hàng hải quốc tế

Luật chứng khoán
Luật vận chuyển hàng không quốc tế

PL về đấu thầu
PL về kinh doanh bất động sản

Thủ tục đặc biệt trong tố tụng hình sự
Tổ chức tội phạm mafia

Tổ chức và hoạt động của TAND, 
VKSND

PL cộng đồng asean (TMQT)
KNTV hợp đồng trong lao động (K. tế)

Biên - Phiên dịch pháp lý 2 (NNA)
Phương pháp nghiên cứu khoa học 

(NNA)
Luật WTO (CLC)

Viết tiểu luận

Luật tố tụng dân sự (Luật, CLC)
Tư pháp quốc tế

Tư tưởng Hồ Chí Minh (Luật, K. tế, NNA)
Công pháp quốc tế

Khoa học điều tra tội phạm
KNTVPL trong LV hành chính

Lịch sử Đảng cộng sản VN
Luật đầu tư

Luật hôn nhân và gia đình
Luật lao động (Luật, CLC)

Luật tài chính
Luật thương mại quốc tế

Luật thương mại 2
Luật tố tụng hình sự

PL về giao dịch bảo đảm
Thanh tra khiếu tố

Tội phạm học
KN nghiên cứu và phân tích án lệ (TMQT)

Luật lao động VN1 (K. tế)
Ngữ pháp tiếng anh (NNA)

PL bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng 
(CLC)

PL cộng đồng asean (Phân hiệu)
Viết tiểu luận

KN chung về tư vấn pháp luật
Tâm lý học tư pháp

Luật tố tụng hành chính
Luật hình sự 2 (Luật, CLC, Phân hiệu)

Quan hệ kinh tế quốc tế
Xây dựng văn bản pháp luật (Luật, K. tế, CLC)

Luật học so sánh
Thanh tra khiếu tố

Luật hành chính (TMQT)
Luật hình sự VN (TMQT)

Kinh tế chính trị (Luật, TMQT, K. tế, NNA, CLC, Phân 
hiệu)

Luật sở hữu trí tuệ (K. tế)
Luật hình sự VN1 (K. tế)
Luật hình sự VN2 (K. tế)

Xã hội học pháp luật (Phân hiệu)
Nghề luật và phương pháp học luật

Tiếng anh pháp lý 1 (CLC)
Tiếng anh 2 (Đọc 2, Viết 2)

Viết tiểu luận

KN chung về tư vấn pháp luật
KN soạn thảo văn bản HCTD

KNTG giải quyết vụ án dân sự
KNTVPL trong LV dân sự
KNTVPL trong LV đất đai

KNTV trong LV đất đai
Luật môi trường trong kinh 

doanh
Luật thương mại quốc tế

PL bảo vệ người tiêu dùng
Luật chứng khoán

Luật ngân hàng
Luật thi hành án dân sự

PL về hải quan trong KDXNK
Thủ tục giải quyết việc dân sự

Tội phạm học
Tư pháp quốc tế

PL về trọng tài thương mại
Viết tiểu luận

Logic học
Tội phạm học
Luật tài chính

Luật ngân hàng VN
Luật môi trường
Luật cạnh tranh

Luật dân sự 2
Luật hình sự 2

Luật hôn nhân và gia đình
Xây dựng văn bản PL

Luật thương mại 1
Luật thương mại 2
Tâm lý đại cương

Nghề luật và phương pháp học 
luật

Luật đất đai
Luật tố tụng dân sự

Luật cạnh tranh
Luật môi trường

Viết tiểu luận

20h00' 
ngày 

17/4/2022

LỊCH THI

Hà Nội, ngày 25 tháng 3 năm 2022
TL. HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 BỘ TƯ PHÁP

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI

ĐỐI VỚI SINH VIÊN HOÃN THI VÀ THI LẠI

Nguyễn Thu Thủy

 Theo hình thức trực tuyến

LỊCH THI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2021-2022

Thực hiện từ ngày 10 tháng 4 năm 2022
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