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Khoa Kinh-Thương

A1.3 (60); A1.4 (29)23/05/201407h301SángC14QT3Anh văn chuyên ngành132111104024061

A1.11 (60); A1.6 (32)23/05/201407h301SángC14QT5Anh văn chuyên ngành132111104024082

B2.2 (45); B2.3 (46)22/05/201409h302SángC14KT3Anh văn chuyên ngành132111104024033

B2.4 (45); B2.5 (45);
B2.6 (30)

22/05/201409h302SángC14QT2Anh văn chuyên ngành132111104024054

B2.2 (40); B2.3 (40);
B2.4 (41)

22/05/201413h153ChiềuC14QT1Anh văn chuyên ngành132111104024045

B1.6 (51); B2.1 (51)19/05/201413h153ChiềuC14TC2Anh văn chuyên ngành132111104024106

B2.3 (48); B2.6 (49)19/05/201415h154ChiềuC14QT4Anh văn chuyên ngành132111104024077

B1.6 (46); B1.7 (46)21/05/201415h154ChiềuC14TC1Anh văn chuyên ngành132111104024098

B1.7 (49); B1.8 (49)22/05/201415h154ChiềuC14TC3Anh văn chuyên ngành132111104024119

B2.3 (43); B2.4 (44)15/05/201415h154ChiềuC14KT2Anh văn chuyên ngành1321111040240210

A1.11 (45); A1.3 (45)23/05/201415h154ChiềuC14KT1Anh văn chuyên ngành1321111040240111

B2.6 (53); B2.7 (53)08/05/201409h302SángC13KT2Kế toán hành chính sự nghiệp1321111040620212

B2.6 (53); B2.7 (53)07/05/201415h154ChiềuC13KT1Kế toán hành chính sự nghiệp1321111040620113

B2.2 (51); B2.4 (51)08/05/201409h302SángC13TC3Kế toán ngân hàng1321111041070314

B2.1 (47); B2.8 (47)09/05/201415h154ChiềuC13TC1Kế toán ngân hàng1321111041070115

B2.4 (45); B2.5 (45)09/05/201415h154ChiềuC13TC2Kế toán ngân hàng1321111041070216

B2.6 (45); B2.7 (46)15/05/201409h302SángC14KT3Kế toán quản trị chi phí1321111040560317

B2.5 (46); B2.6 (46)12/05/201415h154ChiềuC14KT1Kế toán quản trị chi phí1321111040560118

B2.4 (44); B2.7 (45)14/05/201415h154ChiềuC14KT2Kế toán quản trị chi phí1321111040560219

B2.1 (13)14/05/201415h154ChiềuC14CNKế toán quản trị chi phí1321111040560420

B2.7 (46); B2.8 (47)20/05/201413h153ChiềuC14TC1Kế toán tài chính doanh nghiệp1321111040250121

A1.4 (55); A1.6 (56)23/05/201415h154ChiềuC14TC2Kế toán tài chính doanh nghiệp1321111040250222

B1.7 (41); B1.8 (41);
B2.1 (35)

16/05/201415h154ChiềuC14TC3Kế toán tài chính doanh nghiệp1321111040250323

B2.3 (45); B2.4 (46)21/05/201407h301SángC14KT3Kế toán tài chính doanh nghiệp 21321111040550324

B2.5 (43); B2.6 (44)22/05/201415h154ChiềuC14KT2Kế toán tài chính doanh nghiệp 21321111040550225

B2.3 (45); B2.6 (46)14/05/201415h154ChiềuC14KT1Kế toán tài chính doanh nghiệp 21321111040550126

B2.2 (52); B2.5 (52);
B2.8 (50)

04/06/201413h153ChiềuC15KT, C15TCKinh tế vĩ mô1321111040020327
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A1.1 (45); A1.6 (45);
A2.3 (45); A2.5 (45);

A2.6 (37)
04/06/201415h154ChiềuC15QT1, C15QT2Kinh tế vĩ mô1321111040020228

B2.4 (55); B2.5 (51)15/05/201407h301SángC13KT1
Lập và phân tích báo cáo tài chính
(Học phần học bổ sung)

1321111040670129

B2.7 (53); B2.8 (53)08/05/201413h153ChiềuC13KT2
Lập và phân tích báo cáo tài chính
(Học phần học bổ sung)

1321111040670230

B2.3 (55); B2.8 (55)27/05/201409h302SángC15QT2Marketing căn bản1321111040060231

B2.3 (50); B2.4 (49)28/05/201413h153ChiềuC15QT1Marketing căn bản1321111040060132

B2.8 (11)03/06/201413h153ChiềuNghiên cứu Marketing1321111040150133

B2.5 (50); B2.8 (49)28/05/201415h154ChiềuNghiệp vụ ngân hàng thương mại1321111041040134

A1.8 (47); A2.1 (47);
A2.2 (47); A2.3 (49)

05/06/201413h153ChiềuC15KT, C15TCNguyên lý kế toán1321111040070135

B2.1 (50); B2.4 (47)06/06/201407h301SángC14TC3Nguyên lý thống kê1321111040510636

B2.2 (50); B2.8 (36)06/06/201409h302SángC14TC1Nguyên lý thống kê1321111040510437

B2.5 (45); B2.6 (45)20/05/201409h302SángC14KT2Nguyên lý thống kê1321111040510238

B2.6 (46); B2.8 (45)23/05/201409h302SángC14KT1Nguyên lý thống kê1321111040510139

B2.4 (46); B2.5 (46)06/06/201415h154ChiềuC14TC2Nguyên lý thống kê1321111040510540

B2.5 (46); B2.8 (45)04/06/201415h154ChiềuC14KT3Nguyên lý thống kê1321111040510341

A1.10 (50); A1.2 (50);
A2.2 (50); A2.4 (50);
A2.5 (50); A2.6 (30)

05/06/201407h301SángC15QT1, C15QT2Pháp luật kinh tế1321111040030242

B1.5 (50); B1.6 (50);
B1.7 (50); B2.5 (36)

06/06/201413h153Chiều
C15KT, C15TC,

C15TH
Pháp luật kinh tế1321111040030343

B2.2 (46); B2.7 (46)16/05/201407h301SángC14QT5Quản trị bán hàng1321111040120544

B2.4 (39); B2.5 (39)20/05/201407h301SángC14QT1Quản trị bán hàng1321111040120145

B1.7 (49); B2.1 (49)16/05/201409h302SángC14QT4Quản trị bán hàng1321111040120446

B1.7 (42); B1.8 (43)16/05/201413h153ChiềuC14QT2Quản trị bán hàng1321111040120247

B2.4 (45); B2.5 (45)16/05/201415h154ChiềuC14QT3Quản trị bán hàng1321111040120348

A2.4 (45); A2.5 (45);
A2.6 (37)

06/06/201409h302SángC15QT2Quản trị học1321111040040349

B2.3 (55); B2.4 (50)03/06/201413h153ChiềuC15KTQuản trị học1321111040040150

B2.1 (55); B2.2 (50)03/06/201413h153ChiềuC15QT1Quản trị học1321111040040251

B2.6 (47); B2.8 (48)09/05/201409h302SángC13QT2
Quản trị Marketing dịch vụ (Học
phần học bổ sung)

1321111040200252

B2.3 (41); B2.6 (42)09/05/201413h153ChiềuC13QT3
Quản trị Marketing dịch vụ (Học
phần học bổ sung)

1321111040200353

B2.3 (48); B2.4 (49)06/05/201415h154ChiềuC13QT1
Quản trị Marketing dịch vụ (Học
phần học bổ sung)

1321111040200154

B2.7 (46); B2.8 (46)06/05/201415h154ChiềuC13QT4
Quản trị Marketing dịch vụ (Học
phần học bổ sung)

1321111040200455

B2.2 (44); B2.3 (45)13/05/201407h301SángC14QT3Quản trị nhân sự1321111040130356

B1.7 (42); B1.8 (43)20/05/201409h302SángC14QT2Quản trị nhân sự1321111040130257

B2.4 (49); B2.5 (49)23/05/201409h302SángC14QT4Quản trị nhân sự1321111040130458

B2.4 (40); B2.5 (40)23/05/201413h153ChiềuC14QT1Quản trị nhân sự1321111040130159

B1.5 (45); B1.6 (46)20/05/201413h153ChiềuC14QT5Quản trị nhân sự1321111040130560

B2.6 (46); B2.7 (46)13/05/201407h301SángC14QT5Quản trị sản xuất tác nghiệp1321111040160561

B2.6 (40); B2.7 (41)13/05/201409h302SángC14QT1Quản trị sản xuất tác nghiệp1321111040160162
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B2.4 (42); B2.5 (43)13/05/201409h302SángC14QT2Quản trị sản xuất tác nghiệp1321111040160263

B2.3 (43); B2.4 (44)13/05/201413h153ChiềuC14QT3Quản trị sản xuất tác nghiệp1321111040160364

B2.3 (49); B2.4 (49)13/05/201415h154ChiềuC14QT4Quản trị sản xuất tác nghiệp1321111040160465

B2.5 (21)29/05/201413h153Chiều
Quản trị tài chính(Tài chính doanh
nghiệp)

1321111040140166

B2.2 (45); B2.4 (45)29/05/201407h301SángC14KT1
Tài chính doanh nghiệp(Quản trị
tài chính)

1321111040590167

B1.1 (60); B1.2 (41)23/05/201407h301SángC14TC3
Tài chính doanh nghiệp(Quản trị
tài chính)

1321111040590668

B2.2 (46); B2.7 (47)22/05/201407h301SángC14TC2
Tài chính doanh nghiệp(Quản trị
tài chính)

1321111040590569

B2.4 (50); B2.8 (39)29/05/201409h302SángC14KT2
Tài chính doanh nghiệp(Quản trị
tài chính)

1321111040590270

B2.7 (46); B2.8 (47)22/05/201415h154ChiềuC14KT3
Tài chính doanh nghiệp(Quản trị
tài chính)

1321111040590371

B2.4 (43); B2.5 (44)19/05/201415h154ChiềuC14TC1
Tài chính doanh nghiệp(Quản trị
tài chính)

1321111040590472

B2.3 (38)30/05/201409h302SángC15TCTài chính học1321111041010173

B2.5 (48)27/05/201409h302SángC15TC
Tài chính-Tín dụng (Tiền tệ-Ngân
hàng)

1321111040080174

B2.8 (13)26/05/201413h153ChiềuThanh toán quốc tế1321111041050175

B2.8 (19)06/06/201415h154ChiềuThị trường chứng khoán1321111040170176

B1.5 (47); B1.6 (47)19/05/201407h301SángC13TC1Thiết lập và thẩm định dự án đầu tư1321111040210577

B2.1 (50); B2.2 (45)06/05/201413h153ChiềuC13QT2Thiết lập và thẩm định dự án đầu tư1321111040210278

B1.7 (50); B1.8 (33)06/05/201413h153ChiềuC13QT3Thiết lập và thẩm định dự án đầu tư1321111040210379

B2.3 (50); B2.4 (47)05/05/201415h154ChiềuC13QT1Thiết lập và thẩm định dự án đầu tư1321111040210180

B2.7 (50); B2.8 (43)05/05/201415h154ChiềuC13QT4Thiết lập và thẩm định dự án đầu tư1321111040210481

B2.7 (50); B2.8 (51)19/05/201415h154ChiềuC13TC3Thiết lập và thẩm định dự án đầu tư1321111040210782

B2.4 (45); B2.5 (45)21/05/201415h154ChiềuC13TC2Thiết lập và thẩm định dự án đầu tư1321111040210683

B2.5 (39); B2.6 (39)16/05/201407h301SángC14QT1Thống kê kinh doanh1321111040110184

B2.3 (43); B2.4 (44)19/05/201407h301SángC14QT3Thống kê kinh doanh1321111040110385

B2.6 (49); B2.7 (49)21/05/201415h154ChiềuC14QT4Thống kê kinh doanh1321111040110486

B1.7 (42); B1.8 (43)23/05/201415h154ChiềuC14QT2Thống kê kinh doanh1321111040110287

B2.1 (45); B2.2 (46)15/05/201415h154ChiềuC14QT5Thống kê kinh doanh1321111040110588

B2.8 (18)30/05/201413h153ChiềuThuế1321111040530189

B1.8 (46); B2.1 (46)20/05/201407h301SángC14TC1Tín dụng ngân hàng1321111041060190

B2.4 (45); B2.5 (46)16/05/201409h302SángC14TC2Tín dụng ngân hàng1321111041060291

B2.5 (51); B2.8 (51)03/06/201415h154ChiềuC14TC3Tín dụng ngân hàng1321111041060392

NGƯỜI LẬP BIỂU

17TP. Hồ Chí Minh, ngày 2014năm04tháng

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN
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