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THÔNG BÂo
V/v thay (Idi lich hoc hoc k}' II nim hQC2017 - 2018
doi vé'i sinh viên Kh(3a39 ngành Luât Chât luryng cao

'l'heo dê nghi cùa Vièn luât so sânh, durqc dông y cùa Ban Giâm hiêu, Phòng
Dào tao thông bâo thay dòi lich hoc môn Luât hqp dông so sânh hoc k} II nâm hoc
2017 - 2018 déi véi sinh viên Khéa 39 ngành Luât Chât luqng cao nhur sau:

I. Tuan dàu tiên cùa môn Luât hqp dông so sânh (ttr ngày 23/01 dên ngày

27/01/2018) sinh viên du•qcnghi hoc. Môn Luat hop dông so sânh bàt dàu giàng day
tù ngày 30/01 dén ngày 17/3/2018 theo thòi khéa biêu dà công bô.

2. Lich hoc bò sung mòn Luât hqp dông so sânh cùa tuân tù' 23/01 dên ngày

27/01/2018:

Luat hop dông so sânh (NOI)
Luât hqp dàng so sânh (NOI.TLI )
Luat hop dông so sành (NOI.TL2)

THOI GIAN

HOI TRUÔ.NG

Tiét 5,6 (Thü Ba ngày 06.3)
Tiet 5,6 (Thir Nàm ngày 08.3
và ThfrBà ngày I Q:»

A 804

Tiêt 1 1,12 (Thü•Nâfil ngày
15.3 và
17.3)

Luât hqp dòng so sânh (NOI.TL3) Tiêt 5,6 (Thir Nàm ngày 08.3 i

và ThüBà n à 10.3

Luat hqp dòng so sânh (NOI.TL4)
Noi nhün.•
- Nhu trên (dé thwchiên);
- 1-liêutruròng(dé bio cào),
- Cic phé Hiêu truô-ng (de biét);
- Còng TTDT cùa Truòng (dé dua tin);
- Cic don vi Cé liên quan (dé ph6i hop t/h);

Tiet 1 1,12 (Thü Nâm ngày

15.3 và

Bày ngày 17.3)
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