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THÔNG BÁO 

Công khai cam kết chất lượng đào tạo năm học 2021-2022 

NGÀNH: LUẬT KINH TẾ 

STT Nội dung TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO: ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 

I Điều kiện đăng ký tuyển sinh Thí sinh có đủ điều kiện được tham gia tuyển sinh địa học tại Quy chế tuyển sinh đại học hiện hành 

II Mục tiêu kiến thức, kỹ 

năng, thái độ và trình độ 

ngoại ngữ đạt được 

Mục tiêu của chương trình đào tạo 

  Chương trình đào tạo chuyên ngành Luật kinh tế hướng người học đến các mục tiêu sau: 

1. PEO1: Có tri thức cơ bản về khoa học tự nhiên, xã hội và nhân văn; bản lĩnh chính trị, ý thức trách nhiệm, đạo đức, thẩm 

mỹ, sức khỏe; các kỹ năng ngoại ngữ; công nghệ thông tin và các kỹ năng mềm; từ đó vận dụng vào cuộc sống, học tập và 

công việc sau này. 

2. PEO2: Có kỹ năng hành nghề luật; có năng lực tự học, tự nghiên cứu pháp luật, đặc biệt là pháp luật về kinh tế. 

3. PEO3: Có khả năng phân tích, tổng hợp, đánh giá đúng các vấn đề pháp lý nói chung, các vụ việc pháp lý cụ thể trong lĩnh 

vực pháp luật kinh tế nói riêng. 

4. PEO4: Có khả năng vận dụng kiến thức lý thuyết và thực tiễn của chuyên ngành Luật kinh tế để giải quyết các vấn đề pháp 

lý phát sinh trong cuộc sống và công việc ở những bối cảnh khác nhau. 

5. PEO5: Có thái độ làm việc trách nhiệm, chuyên nghiệp, có đạo đức nghề nghiệp vì sự phát triển bến vững của xã hội và hội 

nhập quốc tế.  

III Các chính sách, hoạt 

động hỗ trợ học tập, 

sinh hoạt cho người học 

- Liên kết, hợp tác với các cơ quan, doanh nghiệp nhằm tạo điều kiện cho SV tham quan, thực tế nghề nghiệp; thực hành, thực tập 

nghề nghiệp; 

- Tổ chức các hội thảo, hội nghị, sinh hoạt học thuật để hỗ trợ SV củng cố kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp; Nâng cao chất lượng 

giáo viên cố vấn, hỗ trợ sinh viên trong học tập, sinh hoạt.   

IV Chương trình đào tạo 

mà nhà trường thực hiện 

https://ctdt.ntu.edu.vn/CTDT/TraCuuCTDT/ChuongTrinhDaoTaoChiTiet/?NganhID=187  

  

  V Khả năng học tập, nâng 

cao trình độ sau khi ra 

trường 

- Có khả năng tiếp tục học các chương trình đào tạo bằng đại học thứ 2; học thạc sĩ, tiến sĩ cùng ngành đào tạo. 

- Có khả năng nghiên cứu khoa học các vấn đề lý luận và thực tiễn pháp lý. 

- Có khả năng tham gia các khóa học đào tạo các chức danh tư pháp như: Luật sư, công chức, thư ký tòa, thẩm phán, kiểm sát viên, 

điều tra viên, thừa phát lại, chấp hành viên...    

VI Vị trí làm sau khi tốt 

nghiệp 

Sau khi tốt nghiệp, cử nhân luật có thể đảm nhận công việc: 

- Nghiên cứu, giảng dạy về pháp luật tại các cơ sở nghiên cứu và các cơ sở đào tạo. 

- Chuyên viên pháp lý tại các tổ chức kinh tế, cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức xã 

hội khác. 

- Công chức pháp lý tại các cơ quan tư pháp (thẩm phán, thư ký tòa, chấp hành viên, kiểm sát viên, điều tra viên. 

- Luật sư, công chứng viên, thừa phát lại, hòa giải viên, trọng tài viên, đấu giá viên tại các cơ quan bổ trợ tư pháp.  
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