
Hai 21.3.2022 Tối

Tâm lý học tội phạm (N02 -> N04)
PL về bồi thường giải phóng mặt bằng (N01 -> N03)

PL về điều ước quốc tế (N03; N04)
PL về hải quan trong kinh doanh xuất nhập khẩu (N01)
KN đàm phán, soạn thảo và thực hiện hợp đồng (N02)

Các tổ chức kinh tế quốc tế (N01 - TMQT)
Chính sách và kinh tế đối ngoại của VN (N01 - TMQT)

Thương mại điện tử và quyền sở hữu trí tuệ (N01 - TMQT)
PL về quảng cáo, hội chợ và triển lãm QT (N01 - TMQT)

Luật thi hành án dân sự (N01 - K. tế)
KN xử lý vụ việc cạnh tranh (N02 - K. tế)

KN giải quyết tranh chấp lao động (N01 - K. tế)
KNTV hợp đồng lao động (N01 - K. tế)

KNTV pháp luật thuế (N01 - K. tế)
Đọc viết nâng cao  (N01, N02 - NNA)

Tiếng anh pháp lý nâng cao 3 (N01, N02 - NNA)
Biên - Phiên dịch pháp lý nâng cao 3 (N01 -> N03 - NNA)

Tâm lý học tội phạm (N09 - NNASB)
PL về giao dịch bảo đảm (N01 - NNASB)

Lịch sử nhà nước và pháp luật (N01 - CLC)
Luật môi trường (N02 - CLC)

Khoa học điều tra tội phạm (N01 - CLC)
Viết tiểu luận

Luật bình đẳng giới (N05 -> N08) 
Luật cạnh tranh và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (N01 -> N04)

KN Soạn thảo văn bản hành chính thông dụng (N01 -> N04)
Lịch sử Đảng Cộng sản VN (N01 -> N05)

Trọng tài thương mại quốc tế (N01 - TMQT)
Luật đầu tư quốc tế (N01 - TMQT)
Thanh toán quốc tế (N01 - TMQT)

Hợp đồng trong hoạt động thương mại (N01 -> N03 - K. tế)
Ngữ nghĩa học  (N01-> N04 - NNA)

KN lập luận và viết dành cho nghê luật  (N01 - NNA)
Luật học so sánh (N01; N02 - CLC)

Khoa học trái đất và sự sống (Arizona)
Văn hóa Việt Nam (Arizona)

Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam (Arizona)
Viết tiểu luận

Chủ nghĩa xã hội khoa học (N01 -> N05)
Luật học so sánh (N03; N04)

Khoa học điều tra tội phạm (N02; N03)
Luật hình sự quốc tế (N01 -> N04)

Chủ nghĩa xã hội khoa học (N12 - TMQT)
Quản lý tài sản trí tuệ trong doanh nghiệp (N02 -> N04 - K. tế)

Ngữ âm - âm vị học  (N01-> N04 - NNA)
Luật sở hữu trí tuệ (N09; N10 - CLC)

Khoa học trái đất và sự sống (Arizona)
Chủ nghĩa xã hội khoa học (Arizona)

Viết tiểu luận

Hai 11.4.2022 Tối

Luật bình đẳng giới (N01 -> N04)
KN tham gia giải quyết vụ án dân sự (N03)

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

KNTV trong LV đất đai (N02 - K. tế)
KN giải quyết tranh chấp thương mại (N01 - K. tế)

KN đàm phán, soạn thảo hợp đồng thương mại (N01 - K. tế)
Luật môi trường (N01 - NNASB)

PL về trọng tài thương mại (N05 - NNASB)
KN chung về tư vấn pháp luật (N05 - NNASB)
KNTV trong LV đất đai (N03 - NNASB K. tế)

Hợp đồng trong hoạt động thương mại (N04 - NNASB K. tế)
PL về kinh doanh bất động sản (N02 - NNASB K. tế)

Luật ngân hàng (N09 - CLC)
Viết tiểu luận

Luật sở hữu trí tuệ (N01 -> N04; N13)
Luật an sinh xã hội (N01; N02)

KNTVPL trong LV hình sự (N02)
Lịch sử Đảng Cộng sản VN (N06 - TMQT)

Luật lao động VN2 (N01 -> N03 - K. tế)
Lịch sử Đảng Cộng sản VN (N10 - NNA)

Tiếng anh pháp lý nâng cao 1 (N01 -> N04 - NNA)
KN tranh tụng của nghề luật (N01; N02 - CLC)

Tâm lý học tội phạm (N10 - CLC)
Nhập môn sinh thái học (Arizona)
Khoa học môi trường (Arizona)

Viết tiểu luận

Chủ nghĩa xã hội khoa học (N06 -> N011)
Tâm lý học tội phạm (N05 -> N08)

KN chung về tư vấn pháp luật (N01 -> N04)
Tiếng anh pháp lý 2 (N01 -> N04 - TMQT)

Luật tố tụng dân sự VN (N01 - TMQT)
Chủ nghĩa xã hội khoa học (N16 - NNA)

Nhập môn sinh thái học (Arizona)
Khoa học môi trường (Arizona)

Viết tiểu luận
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