Câu Lạc Bộ Luật Khoa Việt Nam
****************************
THƯ THAM KHẢO
ĐỂ CÓ TÀI LIỆU THỰC HIỆN KỶ YẾU
LUẬT KHOA ĐẠI HỌC ĐƯỜNG SÀI GÒN.
(1955-1975)
Kính gửi: Quý giáo sư, Quý Niên Trưởng và Các Bạn cựu sinh viên Luật
Khoa Đại Học Đường Sài Gòn.
Để có tài liệu thực hiện Kỷ Yếu Luật Khoa Đại Học Đường Sài Gòn
(1955-1975), Câu Lạc Bộ Luật Khoa Việt Nam kính gửi đến Quý giáo sư,
Quý Niên Trưởng và Các Bạn cựu sinh viên Luật Khoa thư tham khảo này,
với nội dung gồm hai phần:
- Phần Tham khảo: Xin cung cấp sự hiểu biết, tư liệu về các lãnh vực
được đề cập trong Đề Cương Thực Hiện Kỷ Yếu Luật Khoa Đại Học
Đường Sài Gòn đã được gửi đi ngày 16 Tháng 2 Năm 2014.
- Phần viết Hồi Ức về Trường Luật Sài Gòn: Xin Quý Giáo sư, Quý
Niên Trưởng và các Bạn CSVLKSG tự biên soạn, có kèm hình ảnh và
tư liệu (nếu có).
I/- PHẦN THAM KHẢO:

1.- Lịch sử hình thành và phát triển Luật Khoa Đại Học
Đường Sài Gòn (1955-1975), kèm hình ảnh (nếu có).
2.- Các văn kiện pháp lý,hành chánh liên quan đến việc
thành lập Luật Khoa Đại Học Đường Sài Gòn. Những hình ảnh
bàn giao Trường Luật giữa Ban lãnh đạo Pháp-Việt về hành chánh, cơ sở vật
chất của Trường Luật (nếu có).
3.- Sơ đồ tổ chức & Nhân sự điều hành (Hành chánh và Giáo
dục) Luật Khoa Đại Học Đường Sài Gòn (1955-1975) nếu có thể phác họa
theo sự hiểu biết và trí nhớ,

4.- Các niên học và khóa học :
a).- Học trình 3 năm Ban cử nhân (1955-1966)
- Đã học luật từ năm... tốt nghiệp cử nhân năm...Tiến sĩ năm…
- Khoa Trưởng là ai và Hội Đồng Khoa gồm các Giáo sư nào: (danh
tính & hình ảnh nếu có)
-Ban Giảng huấn với các Giáo sư thực thụ, giáo sư thỉnh giảng gồm
những vị nào.(Kèm danh tính là hình ảnh nếu có)

- Học trình và các giáo sư giảng dậy các môn học ban cử nhân và Ban
Cao học, điều kiện trình luận án Tiến sĩ.
- Ban quản trị hành chánh (Kèm chức vụ, danh tính và hình ảnh nếu có)
- Ngoài khóa học chuyển tiếp của các sinh viên đang học luật trước
ngày Pháp trao trả độc lập cho chính quyền Quốc gia, có 8 khóa học tốt
nghiệp cử nhân: (1955-1958), (1956-1959), (1957-1960), (1958-1961),
(1959-1962),(1960-1963), (1961-1964) và (1962-1965).
Xin cho biết đã học và tốt nghiệp cử nhân, tiến sĩ khóa học nào, số sinh
viên ghi danh cử nhân năm thứ nhất, tiếp tục năm thứ 2 và năm cuối mỗi
khóa học cử nhân 3 năm, đã có bao nhiêu sinh viên tốt nghiệp cử nhân, sau
đó đã theo ngành nghề gì, có ai thành danh nổi bật được nhiều người biết
cùng khóa học với mình, có hình ảnh cá nhân hay chụp chung những người
tốt nghiệp cử nhân cùng khóa, thẻ sinh viên, văn bằng (nếu có thể xin cho
bản sao….)
- Sau khi tốt nghiệp cử nhân, đã có bao nhiều ghi danh Ban Cao Học I,
rồi Cao Học II, đã có bao nghiêu người trình luận án Tiến sĩ sau khi đủ điều
kiện, tốt nghiệp bao nhiêu, thành danh ra sao.

b)- Học trình 4 năm Ban cử nhân(1966-1975)
- Đã học luật từ năm... tốt nghiệp cử nhân năm...Tiến sĩ năm…
- Khoa Trưởng là ai và Hội Đồng Khoa gồm các Giáo sư nào: (danh
tính & hình ảnh nếu có)
-Ban Giảng huấn với các Giáo sư thực thụ, giáo sư thỉnh giảng gồm
những vị nào.(Kèm danh tính là hình ảnh nếu có)
- Học trình và các giáo sư giảng dậy các môn học ban cử nhân và Ban
Cao học, điều kiện trình luận án Tiến sĩ.
- Ban quản trị hành chánh (Kèm chức vụ, danh tính và hình ảnh nếu có)
- Học trình 4 năm Ban Cử Nhân có 5 khóa học tốt nghiệp cử nhân công
pháp, tư pháp và kinh tế: (1966-1970), (1967-1971), (1968-1972), (19691973), (1970-1974), khóa học thứ sáu (1971-1975) đã hoàn tất học trình 4
năm nhưng chưa kịp thi tốt nghiệp.
Các khóa học Ban Cử Nhân còn lại ghi danh vào năm Thứ Nhất các năm
1972, 1973, 1974 tất cả chưa hoàn tất học trình 4 năm thì Trường luật bị
đóng cửa do biến cố 30-4-1975.
Tương tự như phần (a). Ghi nhận số sinh viên ghi danh cử nhân năm thứ
nhất, tiếp tục năm thứ 2 và năm cuối mỗi khóa học 4 năm Ban Cử nhân, đã
có bao nhiêu tốt nghiệp cử nhân, sau đó đã theo ngành nghề gì, có ai thành
danh nổi bật được nhiều người biết cùng khóa học với mình, có hình ảnh cá
nhân hay chụp chung những người tốt nghiệm cử nhân cùng khóa, thẻ sinh
viên….(nếu có thể xin cho bản coppy)

- Sau khi tốt nghiệp cử nhân, đã có bao nhiều ghi danh Ban Cao Học I,
rồi Cao Học II, đã có bao nghiêu người trình luận án Tiến sĩ sau khi đủ điều
kiện, tốt nghiệp bao nhiêu, thành danh ra sao.
- Có bao nhiêu sinh viên lúc đầu học Trường Luật Sài gòn, sau tốt nghiệp
Tiến sĩ tại nước ngoài, thành danh ra sao?
5.- Cơ cấu tổ chức và nhân sự điều hành sinh viên đoàn luật khoa Sài
gòn.
a) Ban Đại Diện Sinh viên: Thành phần, nhiệm kỳ, nhiệm vụ, các hoạt
động, sơ đồ cơ cấu tổ chức, nhân sự điều hành. Thành phần Ban Đại Diện
Sinh Viên các năm học từ 1955-1975 với tên và kèm hình ảnh nếu có.
b)- Hội Đồng Kiểm Soát: Thành phần, nhiệm kỳ, nhiệm vụ, các hoạt
động, sơ đồ. Thành phần Hội Đồng Kiểm Soát các năm học từ 1955-1975.
c)- Nội Quy Sinh Viên Đoàn Luật Khoa nguyên bản hay có thể ghi lại sự
hiểu biết theo trí nhớ .
V.- HỒI ỨC VỀ TRƯỜNG LUẬT:
- Với các bài viết của các Giáo sư và các cựu sinh viên Trường Luật Sài
Gòn viết về Trường Luật Sài Gòn, những kỷ niệm khó quên với ngôi trường,
với Thầy, với Bạn cùng lớp, cùng trường, kèm hình ảnh, tư liệu liên quan
nếu có.
Trên đây là những đề mục chính yếu xin được gửi đến Quý Giáo sư,
Quý Niên Trưởng và các Bạn cựu sinh viên Luật Khoa Đại Học Đường Sài
Gòn trong cũng như ngoài nước, để tham khảo với ước mong được cung cấp
các hình ảnh, tư liệu và sự hiểu biết của mỗi cá nhân về Trường Luật Sài
Gòn, ngỏ hầu giúp Ban Biên Tập có thêm nhiều dữ kiện thực hiện “Kỷ yếu
luật khoa đại học đường Sài Gòn” một cách tương đối đầy đủ.
Câu Lạc Bô Luật Khoa Việt Nam tha thiết mong Quý Giáo sư, Quý Niên
Trưởng và các Bạn cựu sinh viên Luật Khoa Sài Gòn vui lòng hy sinh bớt
chút thời giờ đọc, ghi lại và cung cấp các dữ kiện theo yêu cầu của nội dung
Thư Tham Khảo này và gửi lại càng sớm càng tốt theo địa chỉ sau đây:
Email: luatkhoavietnam@gmail.com
Mail : 4607 Dove Springs Dr.
Houston, Texas 77066
Fax : 281-397-8564
Trân trọng kính chào Quý Giáo sư, Quý Niên Trưởng và các Bạn cựu
sinh viên Luật Khoa Đại Học Đường Sài Gòn.
Houston, ngày 25 Tháng 3 Năm 2014
Chủ Tịch Hội Đồng Diều Hành
Thiện Ý Nguyễn Văn Thắng
(Chủ Biên)

