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1. GIỚI THIỆU VỀ NGÀNH ĐÀO TẠO 

- Ngành đào tạo: 

 + Tiếng Việt:   Luật học 

 + Tiếng Anh:   Jurisprudence 

- Trình độ:    Đại học 

- Mã ngành đào tạo:  52380101 

- Thời gian đào tạo:   04 năm 

- Giới thiệu tóm tắt về chương trình đào tạo: Chương trình đào tạo cử nhân Luật có 

phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, có kiến cơ bản về kinh tế, chính trị, xã hội, có 

kiến thức chuyên sâu về pháp luật, có tư duy pháp luật nền tảng, có các kĩ năng nghề 

nghiệp cơ bản để có thể nghiên cứu, xây dựng, thực hiện pháp luật tại các cơ quan nhà 

nước, các đơn vị hành chính sự nghiệp, các tổ chức chính trị, chính trị - xã hội, tổ chức xã 

hức, tổ chức xã hội nghề nghiệp, các tổ chức kinh tế và có khả năng học tập ở bậc cao hơn. 

2. CHUẨN NĂNG LỰC NGƯỜI HỌC ĐẠT ĐƯỢC SAU KHI TỐT NGHIỆP 

2.1. Kiến thức: 
- Kiến thức giáo dục đại cương: 

+ Nắm vững những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin, Đường lối cách 

mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, Tư tưởng Hồ Chí Minh, có phương pháp luận khoa 

học đúng đắn áp dụng vào việc giải quyết các vấn đề trong quá trình học tập, nghiên cứu 

khoa học và hoạt động thực tiễn. 

+ Có các kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn phù hợp với 

chuyên ngành Luật như Xã hội học, Tâm lý học, Lịch sử văn minh thế giới, Logic học. 

- Kiến thức cơ sở:  

+ Nắm vững kiến thức lý luận và thực tiễn về nhà nước và pháp luật nói chung, kiến 

thức về các ngành luật cơ bản trong hệ thống pháp luật Việt Nam và thực tiễn pháp lý, có 

nền tảng căn bản để áp dụng pháp luật giải quyết các vấn đề pháp lý thực tiễn. 

+ Nắm vững kiến thức lý luận và thực tiễn về công pháp quốc tế, tư pháp quốc tế để 

nắm bắt và giải quyết các vấn đề pháp lý thực tiễn trong quan hệ giữa Việt Nam với các 

quốc gia khác và với các chủ thể khác của pháp luật quốc tế. 

- Kiến thức ngành: Ngoài kiến thức chung đối với tất cả sinh viên ngành Luật, tùy theo 

nhu cầu của từng Sinh viên trong việc lựa chọn các môn học tự chọn phải có thêm các kiến 

thức chuyên sâu trong các lĩnh vực sau: Pháp luật thanh tra, khiếu tố;  kỹ năng soạn thảo 

văn bản hành chính thông dụng, kỹ năng thẩm định, thẩm tra văn bản quy phạm pháp luật 

hành chính; Tội phạm học, khoa học điều tra tội phạm, các kỹ năng tư vấn pháp luật trong 

lĩnh vực hình sự; Nắm vững các quy định của pháp luật về bình đẳng giới; sở hữu trí tuệ; 

thi hành án dân sự. Kỹ năng tư vấn pháp luật trong các lĩnh vực dân sự, hôn nhân và gia 

đình, sở hữu trí tuệ, đất đai, đàm phán, soạn thảo và thực hiện hợp đồng; Nắm vững các 



quy định của pháp luật về đầu tư, ngân hàng, chứng khoán, môi trường, pháp luật về kinh 

doanh bất động sản, an sinh xã hội. Kỹ năng tư vấn pháp luật trong các lĩnh vực thương 

mại, lao động, thuế và tài chính doanh nghiệp. 

2.2. Kỹ năng: Sinh viên tốt nghiệp ra trường sẽ có các kỹ năng cần thiết để tham gia 

thị trường lao động, đặc biệt trong lĩnh vực pháp lý, gồm: 

- Kỹ năng cứng: 

+ Có kỹ năng tranh luận và giải quyết vấn đề dưới góc độ người làm công tác pháp lý; 

+ Có kỹ năng nhận thức, phân tích, đánh giá đúng các vấn đề pháp lý; 

+ Có kỹ năng tư vấn trong các lĩnh vực pháp lý cụ thể; 

+ Có kỹ năng soạn thảo các văn bản pháp lý, hành chính. 

- Kỹ năng mềm: 

+ Có khả năng làm việc độc lập, giải quyết công việc với tư duy logic và sáng tạo; 

+ Có kỹ năng làm việc nhóm; 

+ Có khả năng giao tiếp, thuyết trình; 

+ Có khả năng tra cứu, sàng lọc thông tin, nghiên cứu văn bản, tài liệu. 

2.3. Thái độ:  

- Có phẩm chất đạo đức tốt, công bằng, trung thực, khách quan; 

- Có ý thức cao trong tôn trọng và chấp hành pháp luật, có trách nhiệm công dân, có ý 

thức bảo vệ lợi ích của cộng đồng và xã hộ, có đạo đức tốt, có lòng nhân ái; 

- Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, có bản lĩnh nghề nghiệp, có trách nhiệm trong 

công việc; 

- Chủ động, tự tin, năng động trong công việc; 

- Có tinh thần cầu tiến, hợp tác với đồng nghiệp cũng như cộng đồng xung quanh; 

- Có tinh thần làm việc nghiêm túc, khoa học, biết kết hợp giữa lý thuyết và thực tiễn, 

đúc kết kinh nghiệm, không ngừng nâng cao hiệu quả công việc. 

2.4. Năng lực tự chủ và chịu trách nhiệm:  

- Có năng lực dẫn dắt về chuyên môn, nghiệp vụ đã được đào tạo; có sáng kiến trong 

quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao;  

- Có khả năng tự định hướng, thích nghi với các môi trường làm việc khác nhau; tự 

học tập, tích lũy kiến thức, kinh nghiệm để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ; 

- Có khả năng đưa ra được kết luận về các vấn đề chuyên môn, nghiệp vụ thông 

thường và một số vấn đề phức tạp về mặt kỹ thuật; có năng lực lập kế hoạch, điều phối, 

phát huy trí tuệ tập thể; có năng lực đánh giá và cải tiến các hoạt động chuyên môn ở quy 

mô trung bình. 

2.5. Tiếng Anh: Đạt trình độ bậc 3/6 (mức 3) Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng 

cho Việt Nam. 

2.6. Công nghệ thông tin: Có kĩ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo Quy 

định hiện hành của Bộ Thông tin và Truyền thông. 

3. KHẢ NĂNG ĐÁP ỨNG CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP CỦA NGƯỜI TỐT NGHIỆP 

- Làm việc tại tất cả các cơ quan nhà nước: 

+ Trong các cơ quan chính quyền các cấp, gồm các cơ quan trung ương và địa phương 

như: Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chủ tịch nước, Chính phủ, các Bộ, Ngành trung 

ương, Hội đồng nhân dân các cấp, Ủy ban nhân dân các cấp, các Sở, ban ngành địa 

phương, các cơ quan, tổ chức thực hiện các hoạt động liên quan đến xây dựng chế độ, 

chính sách, pháp luật, các cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan thanh tra, bảo đảm dịch vụ 

công, kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính;cơ quan Công an, cơ quan Thuế, Hải quan, Kiểm 



lâm, Biên phòng, cơ quan quản lý xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh; cán bộ trong các bộ 

phận phụ trách về tổ chức - nhân sự trong các cơ quan, tổ chức; Cơ quan quản lý nhà nước 

về kinh tế, tài chính, đất đai, môi trường... 

+ Trong các cơ quan tư pháp như: Tòa án, Viện kiểm sát, Cơ quan thi hành án. 

- Làm việc trong các tổ chức tư vấn và dịch vụ pháp lý: văn phòng luật sư, công ty 

luật, văn phòng công chứng, các trung tâm trọng tài thương mại...của Việt Nam và nước 

ngoài; 

- Làm việc tại các tổ chức chính trị, chính trị- xã hội: các cơ quan Đảng các cấp và tổ 

chức chính trị - xã hội; công tác tại các tổ chức quốc tế liên chính phủ và các tổ chức quốc 

tế phi chính phủ ở các nước và đặc biệt tại Việt Nam (đảm nhiệm các công  việc  liên quan 

đến các lĩnh vực của công pháp quốc tế).... 

- Làm việc trong các doanh nghiệp với vai trò: chuyên gia tư vấn pháp luật, chuyên gia 

pháp lý trong lĩnh vực thương mại, đầu tư có yếu tố nước ngoài, tư vấn và hoạt động trong 

lĩnh vực kinh doanh xuất nhập khẩu, tham gia đàm phán ký kết các hợp đồng thương mại 

quốc tế, giải quyết tranh chấp thương mại, dân sự quốc tế, các vấn đề liên quan đến việc 

bảo hộ kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu hàng hóa….cho doanh nghiệp Việt Nam ở nước 

ngoài và cho doanh nghiệp nước ngoài ở Việt Nam, tư vấn để giải quyết các quan hệ lao 

động có yếu tố nước ngoài. 

- Đảm nhận công tác giảng dạy: tại các cơ sở nghiên cứu, đào tạo (các viện nghiên 

cứu; giảng dạy về pháp luật trong các trường ĐH, CĐ, TCCN, THPT. 

- Làm việc trong các cơ quan nghiên cứu: với tư cách là nghiên cứu viên, đặc biệt là 

trong các viện nghiên cứu quản lý nhà nước, các cơ sở nghiên cứu về hành chính - chính 

trị. 

4. KHẢ NĂNG HỌC TẬP NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ SAU KHI TỐT NGHIỆP 
- Học tiếp lên cao hơn: bậc thạc sĩ luật, nghiên cứu sinh trong nước và các cơ sở đào 

tạo nước ngoài. 

- Độc lập thực hiện các công trình nghiên cứu khoa học liên quan đến chuyên ngành 

luật. 

- Tham gia các khóa đào tạo chức danh tư pháp như Thẩm phán, Thư ký Tòa án, Kiểm 

sát viên, Luật sư, Công chứng viên, Thừa phát lại.../. 
 

 HIỆU TRƯỞNG 
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