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1. Thông tin chung về chương trình đào tạo 
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Đơn vị cấp bằng: Trường Đại học Nam Cần Thơ 

Khoa phụ trách: Khoa Luật 

Tên văn bằng được cấp sau khi tốt nghiệp:  

+ Tiếng Việt:  Cử nhân Luật Kinh tế 

      + Tiếng Anh:  The Degree of Bachelor in Economic Law 
2. Mục tiêu đào tạo 

2.1. Mục tiêu chung 

Chương trình đào tạo đại học hệ chính quy chuyên ngành Luật Kinh tế của Trường 
Đại học Nam Cần Thơ được xây dựng và tổ chức thực hiện nhằm trang bị cho người học 
hệ thống kiến thức cơ bản về pháp luật kinh tế và thực tiễn pháp lý, đồng thời bổ sung 
những nhận thức, sự hiểu biết về chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội có liên quan đến đời 
sống pháp lý. Nội dung chương trình bước đầu gắn với định hướng thực hành ứng dụng, 
rèn luyện kỹ năng nghiên cứu, phản biện và thực hành chuyên môn nghành Luật Kinh tế. 
Sản phẩm của chương trình đào tạo là các cử nhân chuyên ngành Luật Kinh tế có phẩm 
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chất chính trị, đạo đức, kiến thức và năng lực thực tiễn vững vàng đáp ứng yêu cầu năng 
động, sáng tạo trong tiến trình hội nhập quốc tế, phát triển kinh tế thị trường, công nghiệp 
hoá, hiện đại hoá đất nước, xây dựng nhà nước pháp quyền Việt Nam. 

2.2. Mục tiêu cụ thể 

          2.2.1. Về kiến thức 

Chương trình đào tạo ngành Luật kinh tế trang bị cho sinh viên các kiến thức sau 
đây: 

 - Kiến thức cơ bản về khoa học chính trị, khoa học xã hội như: Logic học, Tâm lý 
học, Triết học, Kinh tế chính trị, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Phương pháp học Luật và nghề 
luật và một số môn học khác làm nền tảng cho việc nghiên cứu các môn học cơ sở ngành 
và chuyên ngành. 

- Kiến thức pháp luật và thực tiễn pháp lý cơ bản thuộc khối ngành và nhóm ngành 
như: kiến thức lý luận chung về nhà nước và pháp luật; kiến thức về pháp luật và thực 
tiễn pháp lý Việt Nam thuộc các lĩnh vực pháp luật cơ bản như: luật dân sự và tố tụng dân 
sự, luật hình sự và tố tụng hình sự, luật hành chính và tố tụng hành chính, luật hôn nhân 
và gia đình, pháp luật quốc tế đủ cho phép sinh viên có khả năng áp dụng pháp luật để 
giải quyết các vấn đề pháp lý phát sinh trong đời sống xã hội;  

- Kiến thức pháp luật và thực tiễn pháp lý chuyên ngành như: Hợp đồng trong 
thương mại, Luật đầu tư, Luật tài chính, Luật kinh doanh bảo hiểm, Luật chứng khoán, 
Luật ngân hàng, Luật kinh doanh bất động sản, Luật thương mại quốc tế, Pháp luật kinh 
doanh xuất nhập khẩu; Luật lao động; Pháp luật an sinh xã hội. 

- Có kiến thức về công nghệ thông tin và kiến thức ngoại ngữ đáp ứng nhu cầu công 
việc; Kiến thức về khởi nghiệp; Kiến thức cơ bản về quản lý, điều hành hoạt động chuyên 
môn; Kiến thức về lập kế hoạch, tổ chức và giám sát các hoạt động trong lĩnh vực pháp 
luật. 

2.2.2. Về kỹ năng 

Chương trình đào tạo ngành Luật kinh tế rèn luyện cho sinh viên các kỹ năng sau 
đây: 

2.2.2.1. Kỹ năng chuyên môn 

- Kỹ năng tìm kiếm, phân tích và đánh giá các văn bản pháp luật có liên quan đến 
pháp luật kinh tế; 

- Kỹ năng vận dụng pháp luật để giải quyết các tình huống pháp lý phát sinh trong 
thực tiễn; 



NGÀNH LUẬT  KINH TẾ - 7380107  3 
 

- Kỹ năng đàm phán và soạn thảo hợp đồng, kỹ năng tư vấn pháp luật; kỹ năng soạn 
thư tư vấn và các văn bản có tính chất pháp lý phục vụ cho các công việc thuộc lĩnh vực 
pháp luật kinh tế; 

2.2.2.2. Kỹ năng mềm 

- Kỹ năng lập luận, tranh luận để bảo vệ quan điểm của mình; kỹ năng phản biện, 
phê phán; 

- Kỹ năng truyền đạt vấn đề và giải pháp tới người khác tại nơi làm việc; kỹ năng 
truyền tải, phổ biến kiến thức và kỹ năng trong việc thực hiện các nhiệm vụ trong hoạt 
động nghề nghiệp; 

- Kỹ năng đánh giá chất lượng công việc sau khi hoàn thành và kết quả thực hiện 
của các thành viên trong nhóm; 

- Kỹ năng tự cập nhật kiến thức để nâng cao trình độ; 

- Kỹ năng sử dụng ngoại ngữ ở trình độ tương đương bậc 3/6 theo Khung năng lực 
ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam; 

- Kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin ở mức cơ bản, nâng cao đủ để đáp ứng 
được yêu cầu của công việc. 

2.2.3. Về thái độ 

Chương trình đào tạo ngành Luật Kinh tế rèn luyện sinh viên có các phẩm chất 
chính trị, đạo đức như sau: Trung thành với tổ quốc; có ý thức tôn trọng và chấp hành 
pháp luật; có ý thức về trách nhiệm công dân; chăm chỉ, nhiệt tình, sáng tạo; có tinh 
thần làm việc nghiêm túc, khoa học; có đạo đức nghề nghiệp, chuyên nghiệp và chủ 
động trong công việc. 

2.2.4. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp 

Sinh viên tốt nghiệp chương trình đào tạo cử nhân Luật Kinh tế của Trường Đại 
học Nam Cần Thơ có thể làm việc được ở các vị trí như sau: 

- Làm việc tại tòa án, viện kiểm sát, cơ quan thi hành án; thực hiện các công việc 
mang tính pháp lý theo chức năng tại các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ, Hội đồng 
nhân dân, Uỷ ban nhân dân và các cơ quan quản lý nhà nước khác. 

- Làm việc tại các văn phòng luật sư, văn phòng công chứng, các trung tâm trọng 
tài, tổ chức thừa phát lại, các trung tâm đấu giá tài sản; thực hiện các công việc có tính 
chất pháp lý tại các doanh nghiệp, ngân hàng và các tổ chức tín dụng khác (như đàm 
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phán và soạn thảo hợp đồng trong các lĩnh vực, thẩm định giá, xử lý nợ; thành lập, giải 
thể các chi nhánh…). 

- Làm việc trong các tổ chức liên chính phủ, phi chính phủ và các tổ chức quốc tế. 

- Tham gia giảng dạy môn pháp luật đại cương và một số môn học khác (như môn 
giáo dục công dân) tại các cơ sở giáo dục, đào tạo. Tham gia nghiên cứu về pháp luật tại 
các cơ quan thực hành pháp luật, các cơ sở đào tạo luật, các viện nghiên cứu… 

- Có thể học lên thạc sĩ, tiến sĩ; tham gia học các chương trình đào tạo nghề luật như 
thẩm phán, luật sư, công chứng viên, thừa phát lại…. 

3. Chuẩn đầu ra 

3.1. Về kiến thức 

 Sau khi tốt nghiệp chương trình đào tạo cử nhân Luật Kinh tế sinh viên đạt được 
các kiến thức sau đây: 

PO1: Hiểu và bước đầu vận dụng được vào thực tiễn hệ thống những tri thức cơ bản 
về khoa học chính trị và khoa học xã hội như: những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa 
Mác - Lê Nin, tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh, những kiến thức cơ bản về 
đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam, về logic học, tâm lý học, phương 
pháp học luật, nghề luật và một số môn học khác, giúp hình thành thế giới quan và 
phương pháp luận làm nên tảng cho sinh viên tiếp cận và luận giải các vấn đề có liên 
quan đến ngành học. 

PO2: Hiểu và vận dụng được các kiến thức cơ bản thuộc khối ngành về lý luận nhà 
nước và pháp luật, lịch sử nhà nước và pháp luật, luật hiến pháp và một số kiến thức cơ 
bản về kinh tế học từ đó giúp sinh viên có thể giải quyết được những vấn đề lý luận và 
thực tiễn liên quan đến ngành nghề đào tạo. 

PO3: Hiểu và vận dụng được các kiến thức cơ bản thuộc nhóm ngành về luật dân sự 
và tố tụng dân sự, luật hình sự và tố tụng hình sự, luật hành chính và tố tụng hành chính; 
luật hôn nhân và gia đình, luật quốc tế cho phép sinh viên có thể giải quyết được pháp lý 
phát sinh trong thực tiễn. 

PO4: Hiểu và vận dụng được các kiến thức pháp luật chuyên sâu theo ngành trong 
lĩnh vực pháp luật kinh tế như pháp luật về hợp đồng trong thương mại, pháp luật đầu tư, 
pháp luật về tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, chứng khoán, pháp luật kinh doanh bất động 
sản, luật thương mại quốc tế, pháp luật kinh doanh xuất nhập khẩu; pháp luật về lao động 
và an sinh xã hội. 

PO5: Có kiến thức cơ bản về công nghệ thông tin và ngoại ngữ; có kiến thức về 
khởi nghiệp, kiến thức cơ bản về quản lý và điều hành hoạt động chuyên môn; có kiến 
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thức về lập kế hoạch, tổ chức và giám sát các hoạt động có liên quan đến ngành nghề đạo 
tạo. 

3.2. Về kỹ năng 

Sau khi tốt nghiệp chương trình đào tạo cử nhân Luật Kinh tế sinh viên đạt được 
các kỹ năng sau đây: 

2.2.1. Kỹ năng chuyên môn 

PO6: Có khả năng cập nhật, phân tích và đánh giá các văn bản pháp luật có liên 
quan đến pháp luật kinh tế; 

PO7: Có khả năng phân tích các tình huống thực tiễn trong lĩnh vực pháp luật kinh 
tế và đưa ra giải pháp chuyên môn để giải quyết các tình huống đó. 

PO8: Có khả năng đàm phán và soạn thảo hợp đồng; bước đầu có khả năng tư vấn 
pháp luật về kinh tế, soạn thư tư vấn và các văn bản có tính chất pháp lý phục vụ cho các 
công việc thuộc ngành đào tạo. 

2.2.2. Kỹ năng mềm 

PO9: Có khả năng lập luận, tranh luận để bảo vệ quan điểm của mình; có khả năng 
phản biện, phê phán. 

PO10: Có khả năng truyền đạt vấn đề và giải pháp tới người khác tại nơi làm việc; 
truyền tải, phổ biến kiến thức, kỹ năng trong việc thực hiện các nhiệm vụ trong hoạt động 
nghề nghiệp. 

PO11: Có khả năng đánh giá chất lượng công việc sau khi hoàn thành và kết quả 
thực hiện của các thành viên trong nhóm. 

PO12: Có khả năng năng tự nghiên cứu, cập nhật kiến thức để nâng cao trình độ. 

PO13: Có kỹ năng nghe, nói, đọc và viết Anh văn trình độ tương đương bậc 3/6 
theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;  

PO14: Sinh viên có khả năng sử dụng máy tín cơ bản để soạn thảo văn bản với MS 
Word và xử lý văn bản nâng cao; có khả năng sử dụng bảng tính với MS Excel và sử 
dụng bảng tính nâng cao; có khả năng thiết kế và trình chiếu với MS Power Point ở mức 
cơ bản, có khả năng sử dụng Internet cơ bản. 

3.3. Năng lực tự chủ và trách nhiệm 

PO15: Có khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm trong điều kiện thay đổi, chịu 
trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm đối với nhóm. 

PO16: Có khả năng hướng dẫn, giám sát các chủ thể khác thực hiện các nhiệm vụ 
xác định trong hoạt động nghề nghiệp. 

PO17: Có khả năng tự định hướng, đưa ra kết luận chuyên môn và có thể bảo vệ 
quan điểm cá nhân. 
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PO18: Có khả năng lập kế hoạch, điều phối và quản lý các nguồn lực, đánh giá và 
cải thiện hiệu quả các hoạt động. 

3.4. Về thái độ 

PO19: Trung thành với tổ quốc; có ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật; có ý 
thức về trách nhiệm công dân; chăm chỉ, nhiệt tình, sáng tạo; có tinh thần làm việc 
nghiêm túc, khoa học; có đạo đức nghề nghiệp, chuyên nghiệp và chủ động trong công 
việc. 

3.4. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường 

Trên nền tảng các kiến thức và kỹ năng đã được trang bị, sinh viên sau khi tốt 
nghiệp cử nhân ngành Luật Kinh tế có khả năng: Tiếp tục học tập ở bậc cao hơn (Thạc sĩ, 
Tiến sĩ) trong nước và các cơ sở đào tạo nước ngoài; Liên thông sang các ngành đào tạo 
khác ở trình độ đại học; Đủ điều kiện để học tập, bồi dưỡng và cấp chứng chỉ hành nghề 
luật sư, công chứng viên, thừa phát lại và các chức danh tư pháp nhà nước khác. 

3.5. Có kỹ năng nghiệp vụ về chuyên môn và có kỹ năng mềm về giải quyết công 
việc & quản lý thời gian.  

Sinh viên phải đạt chứng chỉ kỹ năng mềm và kỹ năng nghề nghiệp theo chương 
trình đào tạo bổ sung từ các khóa học ngoại khóa (có cấp chứng nhận của Trường). 

4. Khối lượng kiến thức đào tạo toàn khoá học: 137 tín chỉ (chưa tính phần nội 
dung Giáo dục quốc phòng, An ninh và Giáo dục thể chất) 

- Khối kiến thức giáo dục đại cương: 28 tín chỉ (24 tín chỉ bắt buộc và 04 tín chỉ tự 
chọn); 

- Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp: 99 tín chỉ (57 tín chỉ bắt buộc và 42 tín 
chỉ tự chọn); 

- Thực tập và làm khóa luận hoặc học và thi các học phần thay thế thuộc khối kiến 
thức giáo dục chuyên nghiệp: 10 tín chỉ. 

5. Đối tượng tuyển sinh 

- Tất cả thí sinh đã tốt nghiệp THPT quốc gia hoặc tương đương; 

- Tuyển sinh trong phạm vi cả nước; 

6. Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp 

6.1. Quy trình đào tạo 

Theo quy chế về tổ chức đào tạo đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ của 
Trường Đại học Nam Cần Thơ. 

6.2. Điều kiện tốt nghiệp 
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- Sinh viên hoàn tất chương trình đào tạo được xét tốt nghiệp và công nhận tốt 
nghiệp theo quy chế đào tạo đại học theo hệ thống tín chỉ của Trường Đại học Nam Cần 
Thơ  

- Đạt chứng chỉ Anh văn trình độ tương đương bậc 3/6 theo Khung năng lực ngoại 
ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;  

- Đạt được trình độ tin học chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản, 
nâng cao hoặc tương đương và ứng dựng được trong hoạt động chuyên môn, nghề 
nghiệp.  

- Đạt chứng chỉ Giáo dục Quốc phòng - An ninh; Giáo dục Thể chất; Kỹ năng 
mềm; Kỹ năng nghề nghiệp. 

7. Kiểm tra, đánh giá 

- Điểm đánh giá đối với học phần lý thuyết bao gồm:  

Điểm chuyên cần có trọng số 20% (tham dự đầy đủ các buổi học, phát biểu tranh 
luận trong các giời giảng, chuẩn bị đầy đủ tài liệu); Điểm thường xuyên ( kiểm tra cá 
nhân 01 bài và thực hiện 01 bài báo cáo nhóm hoặc bài tập lớn hoặc tiến hành thảo luận 
nhóm) có trọng số 30%; Điểm thi kết thúc học phần có trọng số 50%. 

Việc lựa chọn các hình thức đánh giá bộ phận và trọng số của các điểm đánh giá 
bộ phận, cũng như cách tính điểm tổng hợp đánh giá học phần được quy định như sau: 

- Đối với học phần có tiểu luận, thực hành, đồ án, thực tập. 

Điểm đánh giá là trung bình cộng của các bài tập, bài thực hành, điểm các lần sửa 
và thông khóa luận. Học phần thực tập cơ sở được tính theo điểm chuyên cần 20%, đánh 
giá của cơ sở 50% và đánh giá của giáo viên hướng dẫn 30%. 

Học phần thực tế trong thời gian ngắn được đánh giá thông qua báo cáo và được 
giảng viên hướng dẫn chấm, lấy trọng số 100%. 

Không tổ chức thi lại đối với sinh bị đánh giá hỏng các học phần thực hành, thực 
tập, khóa luận, tiểu luận, thực tế. Sinh viên bị đánh giá hỏng (đối với học phần có tiểu 
luận, thực hành, thực tập, thực tế) phải đăng ký học lại học phần đó (hoặc học phần thay 
thế) với các lớp học phần được mở ra sau đó. 

8. Nội dung chương trình 

TT Mã HP 
Tên học phần xếp theo  

khối kiến thức 

Tổng 
số tín 

chỉ  

Ghi 
chú 

7.1. Kiến thức giáo dục đại cương 28  
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Học phần bắt buộc 24  

1  Triết học Mác - Lê Nin 2  

2  Kinh tế chính trị 2  

3  Chủ nghĩa xã hội khoa học 1  

4  Tư tưởng Hồ Chí Minh 2  

5  
Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt 
Nam 

3 
 

6  Xã hội học pháp luật 3  

7  Anh văn căn bản 1 3  

8  Anh văn căn bản 2 3  

9  Tin học căn bản 3  

10  Giáo dục thể chất  1 1 * 

11  Giáo dục thể chất  2  1 * 

12  Giáo dục thể chất  3 1 * 

13  Giáo dục Quốc phòng  an ninh 8 * 

14  Nghề luật và phương pháp học luật 2  

Học phần tự chọn (chọn 4 trong tổng số 12 tín chỉ) 4  

1  Quản trị học 2  

2  Tài chính doanh nghiệp  2  

3  Nguyên lý kế toán  2  

4  Văn hoá doanh nghiệp và đạo đức kinh doanh 2  

5  Tâm lý học đại cương  2  

6  Logic học  đại cương 2  

7.2. Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp: 99 tín chí (gồm các 
môn học thuộc khối kiến thức cơ sở ngành (*) và kiến thức 
ngành; kiến thức chuyên ngành và các môn kỹ năng) 

99 
 

7.2.1. Học phần bắt buộc: 57 TC 57  

1  Kinh tế vĩ mô*  2  

2  Kinh tế vi mô*  2  
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3  Lý luận nhà nước và pháp luật 1* 2  

4  Lý luận nhà nước và pháp luật 2* 3  

5  Luật hiến pháp * 3  

6  Luật hành chính 3  

7  Luật dân sự 1  3  

8  Luật dân sự 2 3  

9  Luật tố tụng dân sự  3  

10  Luật thương mại 1 3  

11  Luật thương mại 2  3  

12  Luật lao động 1 3  

13  Luật lao động 2 2  

14  Luật tài chính  3  

15  Luật ngân hàng  3  

16  Luật đất đai  3  

17  Luật môi trường 3  

18  Luật cạnh tranh 3  

19  Pháp luật an sinh xã hội 3  

20  Luật sở hữu trí tuệ 2  

21  Luật tố tụng hành chính  2  

7.2.2. Học phần tự chọn: 42 TC (gồm các môn học thuộc khối 
kiến thức: Cơ sở ngành và ngành, chuyên ngành và kỹ năng) 

42  

7.2.2.1. Kiến thức cơ sở ngành (*) và kiến thức ngành: chọn 12 
tín chỉ 

  

1  Luật học so sánh*  2  

2  Xây dựng văn bản pháp luật* 2  

3  Công pháp quốc tế 2  

4  Tư pháp quốc tế  2  

5  Luật hình sự 1 2  

6  Luật hình sự 2 2  
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7  Luật hôn nhân và gia đình 2  

8  Pháp luật cộng đồng ASEAN 2  

7.2.2.1. Kiến thức chuyên ngành và các môn kỹ năng: chọn 30 
tín chỉ 

30  

1  Pháp luật về giao dịch bảo đảm 2  

2  Luật kinh doanh bất động sản 2  

3  Luật thương mại quốc tế 2  

4  Luật đầu tư 2  

5  Hợp đồng trong hoạt động thương mại 2  

6  Luật chứng khoán 2  

7  Pháp luật về thu hồi đất 2  

8  Pháp luật về thương mại điện tử 2  

9  Pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 2  

10  
Kỹ năng đàm phán, soạn thảo hợp đồng 
thương mại 

2  

11  Kỹ năng giải quyết các tranh chấp thương mại 2  

12  Kỹ năng tư vấn pháp luật thuế 2  

13  
Kỹ năng tư vấn pháp luật trong lĩnh vực lao 
động 

2  

10  Kỹ năng xử lý các vụ việc cạnh tranh 2  

14  
Kỹ năng giải quyết xung đột trong lĩnh vực 
môi trường 

2  

15  
Kỹ năng tư vấn pháp luật trong lĩnh vực đất 
đai 

2  

16  Kỹ năng tư vấn pháp luật về doanh nghiệp 2  

17  
Kỹ năng tư vấn pháp luật trong hoạt động 
ngân hàng 

2 
 

7.2.4. Thực tập, viết khóa luận, học môn thay thế khóa luận 10  

1  Thực tập cuối khóa (Luật kinh tế – ĐH) 4  

2  Khóa luận tốt nghiệp (LKT-ĐH) 6  
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3  

Sinh viên không được làm khóa luận tốt 
nghiệp hoặc không có nguyện vọng làm Khóa 
luận tốt nghiệp: Đăng ký học và thi các môn 
sau đây: 

  

  
Kỹ năng giải quyết tranh chấp bảo vệ quyền 
lợi người tiêu dùng 

2  

  
Kỹ năng tư vấn kinh doanh thương mại điện 
tử 

2  

  
Giải quyết tranh chấp bằng trọng tài thương 
mại 

2  

Tổng cộng 137  

Ghi chú: (*) Số tín chỉ không tính vào chương trình 

 

 

 

 9. Mã trận thể hiện sự đóng góp của các học phần vào chuẩn đầu ra chung của 
chương trình đào tạo. 

S
T
T 

Yê
u                      
cầu 

Học  
phần 

Kiến thức Kỹ năng Mức tự chủ và trách 
nhiệm 

Phẩm 
chất 

P
1 

P
2 

P 
3 

P
4 

P
5 

P 
6 

P
7 

P
8 

P 
9 

P 
10 

P 
11 

P 
12 

P 
13 

P 
14 

P 
15 

P 
16 

P 
17 

P 
18 P19 

1 Triết học 
Mác Lê Nin x        x   x   x   x x 

2 Kinh tế 
chính trị x        x   x   x   x x 

3 
Chủ nghĩa 
xã hội khoa 
học 

x 
 

      x   x   x   x 
x 

4 
Tư tưởng 
Hồ Chí 
Minh 

x 
 

      x   x   x   x 
x 

5 

Đường lối 
cách mạng 
của Đảng 
cộng sản 
Việt Nam 

x 

 

      x   x   x   x 

x 

6 Xã hội học 
pháp luật x        x  x x   x x  x x 

7 Anh văn căn 
bản 1     x        x     x x 
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S
T
T 

Yê
u                      
cầu 

Học  
phần 

Kiến thức Kỹ năng Mức tự chủ và trách 
nhiệm 

Phẩm 
chất 

P
1 

P
2 

P 
3 

P
4 

P
5 

P 
6 

P
7 

P
8 

P 
9 

P 
10 

P 
11 

P 
12 

P 
13 

P 
14 

P 
15 

P 
16 

P 
17 

P 
18 P19 

8 Anh văn căn 
bản 2     x        x     x x 

9 Tin học căn 
bản     x         x    x x 

1
0 

Nghề luật và 
phương 
pháp học 
luật 

x 
 

  x    x  x x   x   x x 

1
1. 

Quản trị học x    x    x   x   x   x x 

1
2 

Tài chính 
doanh 
nghiệp  

x 
 

  x    x   x   x   x 
x 

1
3 

Nguyên lý 
kế toán  x           x   x   x x 

1
4 

Văn hoá 
doanh 
nghiệp và 
đạo đức 
kinh doanh 

x 

 

  x    x   x   x   x 

x 

1
5 

Tâm lý học 
đại cương  x        x   x   x   x x 

1
6 

Logic học  
đại cương x        x   x   x   x x 

1
7 

Kinh tế vĩ 
mô   x       x   x   x   x x 

1
8 

Kinh tế vi 
mô   x       x   x   x   x x 

1
9 

Lý luận nhà 
nước và 
pháp luật 1 

 x    x   x  x x   x  x x x 

2
0 

Lý luận nhà 
nước và 
pháp luật 2 

 x    x   x  x x   x  x x x 

2
1 

Luật hiến 
pháp   X    x x  x  x x   x  x x x 

2
2 

Luật hành 
chính   x   x x x x  x x   x x x x x 

2
3 

Luật dân sự 
1    x   x x x x  x x   x x x x x 

2
4 

Luật dân sự 
2   x   x x x x  x x   x x x x x 

2
5 

Luật tố tụng 
dân sự    x   x x x x  x x   x x x x x 

2
6 

Luật thương 
mại 1   x   x x x x  x x   x x x x x 

2
7 

Luật thương 
mại 2    x   x x x x  x x   x x x x x 

2
8 

Luật lao 
động 1   x   x x x x  x x   x x x x x 

2
9 

Luật lao 
động 2   x   x x x x  x x   x x x x x 

3 Luật tài   x   x x x x  x x   x x x x x 
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S
T
T 

Yê
u                      
cầu 

Học  
phần 

Kiến thức Kỹ năng Mức tự chủ và trách 
nhiệm 

Phẩm 
chất 

P
1 

P
2 

P 
3 

P
4 

P
5 

P 
6 

P
7 

P
8 

P 
9 

P 
10 

P 
11 

P 
12 

P 
13 

P 
14 

P 
15 

P 
16 

P 
17 

P 
18 P19 

0 chính  

3
1 

Luật ngân 
hàng    x   x x x x  x x   x x x x x 

3
2 

Luật đất đai    x   x x x x  x x   x x x x x 
3
3 

Luật môi 
trường   x   x x x x  x x   x x x x x 

3
4 

Luật cạnh 
tranh   x   x x x x  x x   x x x x x 

3
5 

Pháp luật an 
sinh xã hội   x   x x x x  x x   x x x x x 

3
6 

Luật sở hữu 
trí tuệ   x   x x x x  x x   x x x x x 

3
7 

Luật tố tụng 
hành chính    x   x x x x  x x   x x x x x 

3
8 

Luật kinh 
doanh bất 
động sản 

 
 

 x  x x x x  x x   x x x x x 

3
9 

Luật thương 
mại quốc tế    x  x x x x  x x   x x x x x 

4
0 

Luật đầu tư    x  x x x x  x x   x x x x x 

4
1 

Hợp đồng 
trong hoạt 
động thương 
mại 

 
 

 x  x x x x  x x   x x x x x 

4
2 

Luật học so 
sánh   x    x x  x  x x   x x x x x 

4
3 

Xây dựng 
văn bản 
pháp luật 

  x   x x x x  x x   x x x x x 

4
4 

Công pháp 
quốc tế   x   x x  x  x x   x x x x x 

4
5 

Tư pháp 
quốc tế    x   x x  x  x x   x x x x x 

4
6 

Luật hình sự 
1   x   x x x x  x x   x x x x x 

4
7 

Luật hình sự 
2   x   x x x x  x x   x x x x x 

4
8 

Luật hôn 
nhân và gia 
đình 

 
 

x   x x x x  x x   x x x x x 

4
9 

Pháp luật 
cộng đồng 
ASEAN 

 
 

x   x   x   x   x x x x x 

5
0 

Pháp luật về 
giao dịch 
bảo đảm 

 
 

 x  x x x x  x x   x x x x x 

5
1 

Luật chứng 
khoán    x  x x x x  x x   x x x x x 

5
2 

Pháp luật về 
thu hồi đất    x  x x x x  x x   x x x x x 
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S
T
T 

Yê
u                      
cầu 

Học  
phần 

Kiến thức Kỹ năng Mức tự chủ và trách 
nhiệm 

Phẩm 
chất 

P
1 

P
2 

P 
3 

P
4 

P
5 

P 
6 

P
7 

P
8 

P 
9 

P 
10 

P 
11 

P 
12 

P 
13 

P 
14 

P 
15 

P 
16 

P 
17 

P 
18 P19 

5
3 

Kỹ năng 
đàm phán, 
soạn thảo 
hợp đồng 
thương mại 

 

 

 x  x x x x x x x   x x x x x 

5
4 

Kỹ năng 
giải quyết 
các tranh 
chấp thương 
mại 

 

 

 x  x x x x x x x   x x x x x 

5
5 

Kỹ năng tư 
vấn pháp 
luật thuế 

 
 

 x  x x x x x x x   x x x x x 

5
6 

Kỹ năng tư 
vấn pháp 
luật trong 
lĩnh vực lao 
động 

 

 

 x  x x x x x x x   x x x x x 

5
7 

Kỹ năng xử 
lý các vụ 
việc cạnh 
tranh 

 
 

 x  x x x x x x x   x x x x x 

5
8 

Kỹ năng 
giải quyết 
xung đột 
trong lĩnh 
vực môi 
trường 

 

 

 x  x x x x x x x   x x x x x 

5
9 

Kỹ năng tư 
vấn pháp 
luật trong 
lĩnh vực đất 
đai 

 

 

 x  x x x x x x x   x x x x x 

6
0 

Pháp luật 
bảo vệ 
quyền lợi 
người tiêu 
dùng 

 

 

 x  x x x x x x x   x x x x x 

6
1 

Kỹ năng tư 
vấn pháp 
luật về 
doanh 
nghiệp 

 

 

 x  x x x x x x x   x x x x x 

6
2 

Kỹ năng tư 
vấn pháp 
luật trong 
hoạt động 
ngân hàng 

 

 

 x  x x x x x x x   x x x x x 

6
3 

Pháp luật về 
thương mại 
điện tử 

 
 

 x  x x x x x x x   x x x x x 

6
4 

Thực tập 
cuối khóa 
(Luật kinh 

 
 

 x  x x  x x x x   x x x x x 
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S
T
T 

Yê
u                      
cầu 

Học  
phần 

Kiến thức Kỹ năng Mức tự chủ và trách 
nhiệm 

Phẩm 
chất 

P
1 

P
2 

P 
3 

P
4 

P
5 

P 
6 

P
7 

P
8 

P 
9 

P 
10 

P 
11 

P 
12 

P 
13 

P 
14 

P 
15 

P 
16 

P 
17 

P 
18 P19 

tế – ĐH) 

6
5 

Khóa luận 
tốt nghiệp 
(LKT-ĐH) 

 
 

 x  x x  x x  x   x  x x x 

6
6 

Kỹ năng 
giải quyết 
tranh chấp 
bảo vệ 
quyền lợi 
người tiêu 
dùng 

 

 

 x  x x  x  x x   x x x x x 

6
7 

Kỹ năng tư 
vấn kinh 
doanh 
thương mại 
điện tử 

 

 

 x  x x x x  x x   x x x x x 

6
8 

Giải quyết 
tranh chấp 
bằng trọng 
tài thương 
mại 

 

 

 x  x x x x  x x   x x x x x 

 
10. Mô tả tóm tắt các học phần 

Triết học Mác Lê Nin – 02 tín chỉ 

Học phần cung cấp cho người học thế giới quan và phương pháp luận triết học đúng 
đắn thông qua những nội dung của chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật 
lịch sử: Trình bày hệ thống quan niệm của triết học Mác - Lênin về tự nhiên, xã hội và 
con người, mối quan hệ giữa tự nhiên, xã hội và con người; những quy luật chung nhất 
của sự vận động, phát triển của tự nhiên, xã hội và của tư duy con người. Lý luận của 
triết học Mác - Lênin về hình thái kinh tế - xã hội, về giai cấp, đấu tranh giai cấp giải 
phóng con người, về dân tộc, cách mạng xã hội, vai trò của quần chúng nhân dân và cá 
nhân lãnh tụ trong lịch sử.   

- Tư tưởng Hồ Chí Minh – 02 tín chỉ 

Tư tưởng Hồ Chí Minh là học phần  thuộc lĩnh vực lịch sử tư tưởng, cung cấp cho 
người học những kiến thức cần thiết để thấm nhuần thế giới quan, nhân sinh quan và 
phương pháp cách mạng Hồ Chí Minh ở thời đại ngày nay, thông qua việc trình bày: khái 
niệm, đối tượng, phương pháp nghiên cứu, nội dung cốt lõi, điều kiện lịch sử - xã hội, 
nguồn gốc, quá trình hình thành, phát triển và những giá trị, ý nghĩa của việc học tập tư 
tưởng Hồ Chí Minh; những nội dung của hệ thống tư tưởng, quan điểm cơ bản trong tư 
tưởng Hồ Chí Minh và những quan điểm vận dụng của Đảng ta vào sự nghiệp đổi mới 



NGÀNH LUẬT  KINH TẾ - 7380107  16 
 

đất nước ở giai đoạn hiện nay. 

Anh văn căn bản 1 – 03 tín chỉ 

Môn Anh văn học phần 1 là môn học bắt buộc trong chương trình đào tạo ngành 
Luật học và Luật Kinh tế. Môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về 
ngữ pháp, từ vựng sử dụng trong giao tiếp hàng ngày cũng như một số từ vựng tiếng Anh 
thương mại, các kĩ năng nghe – nói - đọc – viết ở trình độ tiền trung cấp, tạo nền tảng 
kiến thức chung cho sinh viên để sinh viên đạt chuẩn đầu ra theo yêu cầu của nhà trường. 

Anh văn căn bản 2 – 03 tín chỉ 

Môn học tiếng Anh học phần 2 là môn học tiếp nối của môn Tiếng Anh học phần 1, 
được xây dựng dành cho sinh viên hệ chính qui ngành Luật và Luật Kinh tế. Môn học 
trang bị cho sinh viên kiến thức ngôn ngữ và kỹ năng làm bài thi tiếng Anh theo bốn kỹ 
năng nghe – nói - đọc - viết. 

Giáo dục thể chất 1, 2& 3 – 03 tín chỉ 

Nhằm trang bị cho sinh viên những lý luận cơ bản về giáo dục thể dục thể thao: 
Lịch sử hình thành, phát triển của thể dục, thể thao Việt Nam; Phong trào Olympic; Giáo 
dục thể chất trong trường đại học; Một số khái niệm cơ bản liên quan trong lĩnh vực thể 
dục, thể thao; Chấn thương trong thể thao và các bệnh thường gặp trong tập luyện thể 
dục, thể thao; Khái quát chung về kỹ thuật và luật một số môn Thể thao. Thực hành kỹ 
thuật một số môn thể thao. 

Kinh tế chính trị - 02 tín chỉ 

Học phần cung cấp cho người học những nguyên lý cơ bản nhất của chủ nghĩa Mác - 
Lênin về phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa qua việc nghiên cứu 3 học thuyết kinh 
tế: học thuyết về giá trị, học thuyết về giá trị thặng dư và chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà 
nước.  

Chủ nghĩa xã hội khoa học – 01 tín chỉ 

Môn học có 10 chương, bao gồm những nội dung cơ bản của chủ nghĩa xã hội khoa 
học, cung cấp cho sinh viên những căn cứ lý luận khoa học để hiểu Cương lĩnh xây dụng 
đất nước, đường lối chích sách xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; lý giải và có thái 
độ đúng đắn với con đường đi lên chủ nghĩa xã hội - con đường mà Đảng và nhân dân ta 
đã lựa chọn. 

Tư tưởng Hồ Chí Minh - 02 tín chỉ; Môn học trước: Triết học Mác - Lê Nin 

Học phần cung cấp cho sinh viên những hiểu biết cơ bản về: Cơ sở, quá trình hình 
thành và phát triển của tư tưởng Hồ Chí Minh; Hệ thống những quan điểm toàn diện và sâu 
sắc về một số vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, bao gồm vấn đề dân tộc và cách 
mạng giải phóng dân tộc; chủ nghĩa xã hội và con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở 
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Việt Nam; Đảng Cộng sản Việt Nam; đại đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế; dân chủ và 
xây dựng nhà nước của dân, do dân, vì dân; đạo đức, văn hóa và xây dựng con người mới; 
Những đóng góp về lý luận và thực tiễn của Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng của 
dân tộc Việt Nam.  

Nghề Luật và phương pháp học luật – 02 tín chỉ 

Học phần Nghề luật và phương pháp học học luật được giảng dạy trong năm thứ 
nhất nhằm giới thiệu cho sinh viên đại học hệ chính quy về tổng quan phương pháp học tập 
ở trường đại học, đặc biệt là phương pháp học tập theo hệ thống tín chỉ. Học phần cung cấp 
cho sinh viên một số phương pháp cần thiết cho việc học tập đạt hiệu quả tại Trường Đại 
học Luật Hà Nội (phương pháp tìm kiếm thông tin, phương pháp làm việc nhóm, phương 
pháp viết bài luận, phương pháp thi kiểm tra, ...), giúp cho sinh viên tự tin, hứng thú học 
tập và đạt kết quả cao trong học tập. Bên cạnh các phương pháp học tập, sinh viên cũng 
được cung cấp các thông tin tổng quan về nghề luật, về các vị trí việc làm mà người học 
sau khi tốt nghiệp luật có thể đảm nhận.  Cuối cùng, học phần bước đầu trang bị cho sinh 
viên các quy tắc đạo đức mà mỗi người hành nghề luật phải tuân thủ. 

Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam - 03 tín chỉ; Môn học 
trước: Tư tưởng Hồ Chí Minh 

Học phần cung cấp cho sinh viên những hiểu biết cơ bản về: Hoàn cảnh lịch sử, quá 
trình thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam - chủ thể hoạch định đường lối cách mạng Việt 
Nam; Những kiến thức cơ bản và có hệ thống về đường lối cách mạng của Đảng, bao 
gồm hệ thống quan điểm, chủ trương, chính sách về mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ 
và giải pháp của cách mạng Việt Nam, thể hiện qua cương lĩnh, nghị quyết… của Đảng 
trong tiến trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, từ cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân 
đến cách mạng xã hội chủ nghĩa, trong đó chủ yếu tập trung vào đường lối của Đảng thời 
kỳ đổi mới trên một số lĩnh vực cơ bản của đời sống xã hội.   

Văn hóa doanh nghiệp và đạo được kinh doanh – 02 tín chỉ 

Học phần này cung cấp cho sinh viên những kiến thức về đạo đức kinh doanh (các 
chuẩn mực đạo đức kinh doanh, và xây dựng đạo đức kinh doanh) và văn hóa doanh 
nghiệp (biểu hiện và các dạng văn hoá doanh nghiệp, nhân tố tạo lập văn hoá doanh 
nghiệp, xây dựng văn hoá doanh nghiệp và văn hoá trong các hoạt động kinh doanh). 

Tin học căn bản – 03 tín chỉ 

Nội dung chính của môn Tin học căn bản  nhằm trang bị cho sinh viên kiến thức cơ 
bản về tin học và kỹ năng sử dụng tin học văn phòng.  

- Nắm vững các khái niệm cơ bản trong tin học.  

- Kỹ năng sử dụng: Hệ điều hành Windows,  Microsoft Word,  Microsoft Excel . 

- Biết sử dụng Intenet , phòng chống và diệt Virút tin học 
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Nguyên lý kế toán - 02 tín chỉ 

Học phần trang bị cho người học những kiến thức chung về kế toán, vai trò và chức 
năng của kế toán trong nền kinh tế, tầm quan trọng của việc tuân thủ chặt chẽ các nguyên 
tắc kế toán chung. Học phần sẽ cung cấp cho người học những kiến thức nền tảng, về mặt 
phương pháp luận trong việc thực hành kế toán từ việc xử lý chứng từ tới việc ghi chép 
chúng và lập các báo cáo kế toán (ở mức độ đơn giản). Đồng thời cũng giúp người học có 
cách xử lý các vấn đề phát sinh tại doanh nghiệp từ khâu cung cấp, sản xuất  tới tiêu thụ. 
Bằng việc nhận thức được tầm quan trọng của kế tóan trong doanh nghiệp nói riêng và 
nền kinh tế nói chung người học có thể vận dụng kiến thức vào việc thực hành công tác 
kế toán và nắm được bản chất của công tác này. 

Kinh tế vi mô - 02 tín chỉ 

 Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ sở có tính chất nền tảng 
trong việc hình thành tư duy kinh tế. Là một bộ phận của kinh tế học, Kinh tê vi mô xuất 
phát từ sự khan hiểm của các nguồn lực mà xem xét thị trường, giải quyết ba vấn đề kinh 
tế cở bản: sản xuất ra cái gì? sản xuất như thể nào? sản xuất cho ai? Kinh tế vi mô tập 
trung xem xét hành vi cá nhân - người tiều dùng hoặc doanh nghiệp trong từng hình thái 
thị trường và đặc điểm của hành vi doanh nghiệp và của ngành trên thị trường đó luôn 
được nhận mạnh. Tuy nhiên, thị trường có những khuyết tật của nó, vì vậy kinh tế vi mô 
buốc đầu cũng đề cập tới vai trò của chính phủ trong nền kinh tế hỗn hợp. 

Tài chính doanh nghiệp - 02 tín chỉ 

 Học phần cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về quản lý của các 
doanh nghiệp, đặc biệt trình độ quản lý tài chính khi nền kinh tế chuyển sang nền kinh tế 
thị trường; đòi hỏi các doanh nghiệp phải từng bước thích ứng được những đòi hỏi với 
các nhân tố mới cả ở vĩ mô và vi mô. Những kiến thức về quản lý tài chính trong doanh 
nghiệp là một trong những nội dung quan trong trong chương trình đào tạo sinh viên các 
trường đại học kinh tế cũng như các ngành có liên quan đến kính tế, trong đó có ngành 
luật kinh doanh. Học phần tài chính doanh nghiệp bao gồm cá nội dung: tổng quan tài 
chính doanh nghiệp (TCDN); thời giá của tiền tệ; định giá cổ phiếu trái phiếu; phân tích 
và hoạch định tài chính; cơ cấu vống; quyết định đầu tư; quản lý vốn lưu động. 

Xã hội học pháp luật – 03 tín chỉ 

Xã hội học pháp luật là ngành xã hội học chuyên biệt, nghiên cứu các quy luật và 
tính quy luật của quá trình phát sinh, tồn tại, hoạt động của pháp luật trong xã hội, trong 
mối liên hệ với các loại chuẩn mưc xã hội khác, nguồn gốc, bản chất xã hội, các chức 
năng xã hội của pháp luật, các khía cạnh xã hội của hoạt động xây dựng, thực hiện và áp 
dụng pháp luật. Là môn học thuộc khối kiến thức đại cương, xã hội học pháp luật cung 
cấp, trang bị cho sinh viên luật cách tiếp cận mới - tiếp cận xã hội học đối với các sự 
kiện, hiện tượng pháp luật xảy ra trong xã hội thông qua việc áp dụng các phương pháp 
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điều tra xã hội học để thu thập, xử lý và phân tích các thông tin thực nghiệm làm sáng tỏ 
nguồn gốc, nguyên nhân, bản chất của chúng. Xã hội học pháp luật cũng giới thiệu các 
trào lưu nghiên cứu pháp luật trên thế giới để giúp sinh viên có cái nhìn đối sánh với luật 
học trong nước; làm rõ mối quan hệ giữa pháp luật với các loại chuẩn mực xã hội khác, 
như chuẩn mực chính trị, chuẩn mực đạo đức; phân tích, làm nổi bật các khía cạnh xã hội 
của hoạt động xây dựng, thực hiện và áp dụng pháp luật trong thực tế xã hội ở nước ta 
hiện nay. 

Việc học tập, nghiên cứu xã hội học pháp luật chắc chắn sẽ mang lại cho sinh viên 
luật nhiều điều lý thú, bổ ích, phục vụ thiết thực, trực tiếp cho quá trình học tập và nghiên 
cứu các môn khoa học pháp lý. 

Logic học đại cương - 02 tín chỉ 

 Học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức căn bản và có hệ thống về các 
hình thức tồn tại của tư duy như: Khái niệm, phán đoán, suy luận, chứng minh và các quy 
luật logic hình thức cơ bản của tư duy như: Luật đồng nhất; Luật cấm mâu thuẫn; luật bài 
trung, Luật lý do đầy đủ. Từ đó sinh viên hình dung được một cách cụ thể vai trò và tác 
động của tư duy logic trong hoạt động nhận thức và hoạt động thực tiễn. Giúp người học 
có khả năng tìm kiếm, nhận dạng và khắc phục những lỗi logic của tư duy trong quá trình 
phản ánh, đồng thời xây dựng được phương pháp tư duy chính xác, chặt chẽ, khoa học 
cho mình. Học phần không chỉ trang bị cho sinh viên những pháp tư duy đúng đắng để có 
thể phản ánh chân thực đối tượng ở trạng thái đứng im tương đối của đối tượng (mặt hình 
thức của nó) mà còn cung cấp những cơ sở và nền tảng cho một phương pháp tư duy 
đúng đắn nói chung, giúp người học có thể vận dụng nó trong việc lĩnh hội các khoa học 
khác và dùng nó trong hoạt động thực tiễn một cách có hiệu quả. Vì vây, đây là học phần 
phổ cập và bắt buộc đối với sinh viên ở giai đoạn đại cương trong tất cả các trường đại 
học. 

Quản trị học - 03 tín chỉ 

 Hệ thống kiến thức cấu thành nội dung học phần quản trị học bao gồm: Vai trò của 
quản trị trong nền kinh tế hiện đại; sự phát triển của lý thuyết quản trị; các chức năng 
quản trị, các công việc của nhà quản trị trong một tổ chức (hoạch định, tổ chức, lãnh đạo, 
kiểm tra); truyền đạt thông tin trong quản trị; quá trình ra quyết định quản trị; quản trị rủi 
ro. 

Tâm lý học đại cương - 02 tín chỉ 

 Học phần cung cấp cho người học các khái niệm cơ bản của tâm lý học như: tâm 
lý, tâm lý học, hoạt động, giao tiếp, nhân cách; các phương pháp nghiên cứu cơ bản của 
tâm lý học như: quan sát, điều tra, trắc nghiệm, thực nghiệm, phỏng vấn..; quá trình hình 
thành và phát triển tâm lý người; các đặc điểm, quy luật và cơ chế tâm lý của các quá 
trình, trạng thái và thuộc tính tâm lý con người; phân tích và chứng minh vai trò của các 
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yếu tố cơ bản trong sự hình thành và phát triển nhân cách; dự báo các xu hướng, tiềm 
năng và tiền đồ phát triển của khoa học tâm lý trong thể kỉ XXI. 

Kinh tế vĩ mô – 02 tín chỉ 

Kinh tế học vĩ mô là phân ngành của kinh tế học dựa trên lý thuyết kinh tế hiện đại 
có tính ứng dụng cao đã được giảng dạy phổ biến ở các quốc gia có nền kinh tế thị trường 
phát triển trong hơn nửa thế kỷ qua. Kinh tế học vĩ mô nghiên cứu tổng thể nền kinh tế 
thị trường có sự điều tiết của Nhà nước như tổng cung, tổng cầu, các yếu tố cầu thành 
tổng cầu, mối quan hệ giữa tổng cung - tổng cầu và sự tác động điều tiết của Nhà nước 
nhằm thực hiện các mục tiêu kinh tế vĩ mô như tạo công ăn việc làm; giảm lạm phát, thất 
nghiệp, khủng hoảng; giữ ổn định giá trị đồng tiền, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, phân 
phối công bằng thông qua các chính sách kinh tế vĩ mô (chính sách tài khoá, chính sách 
tiền tệ, chính sách thu nhập, chính sách kinh tế đối ngoại) đồng thời phân tích các công 
cụ và cơ chế tác động của các chính sách đó trong nền kinh tế thị trường. 

Lý luận chung về nhà nước và pháp luật 1 – 02 tín chỉ 

Lý luận chung về nhà nước và pháp luật là môn học cơ sở, cung cấp những kiến 
thức cơ bản về nhà nước và pháp luật nhằm hình thành tư duy và phương pháp nhận thức 
khoa học đúng đắn về tất cả những vấn đề của nhà nước và pháp luật. Nội dung chủ yếu 
của môn học này gồm các vấn đề: nguồn gốc, bản chất, chức năng, bộ máy, hình thức của 
nhà nước; nhà nước trong hệ thống chính trị; nhà nước pháp quyền; nguồn gốc, bản chất, 
vai trò, hình thức, nguồn của pháp luật. 

Lý luận chung nhà nước và pháp luật 2 – 03 tín chỉ 

Lý luận chung về nhà nước và pháp luật là môn học cơ sở, cung cấp những kiến 
thức cơ bản về nhà nước và pháp luật nhằm hình thành tư duy và phương pháp nhận thức 
khoa học đúng đắn về tất cả những vấn đề của nhà nước và pháp luật quy phạm pháp 
luật; Nội dung chủ yếu của môn học này gồm hệ thống pháp luật; quan hệ pháp luật; thực 
hiện pháp luật; vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý; ý thức pháp luật. 

Luật Hiến pháp - 03 tín chỉ 

 Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về Luật hiến pháp - luật 
quy định về chế độ chính trị dân chủ ở Viêt Nam hiện nay; Về quyền con người, quyền 
và nghĩa vụ cơ bản của công dân; chế độ kinh tế, căn hóa, xã hội; tổ chức và hoạt động 
của bộ máy nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo quy định của Hiến pháp 
đang hiện hành, có đối chiếu với các cách thức tổ chức và hoạt động của các nước trên 
thế giới.  

Luật hành chính - 03 tín chỉ 

Học phần cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về Ngành Luật hành 
chính; quản lý nhà nước; vi phạm hành chính, xử lý vi phạm hành chính và các biện pháp 
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kiểm soát (giám sát, kiểm tra, thanh tra, kiểm toán), đối với hoạt động quản lý nhà nước; 
giải quyết tranh chấp pháp lý phát sinh trong hoạt động quản lý nhà nước. Những kiến 
thức này là cần thiết cho việc xây dựng, tổ chức thực hiện và hoàn thiện pháp luật trong 
quản lý nhà nước; bảo đảm quản lý có hiệu quả, hiệu lực và bảo hộ tích cực các quyền lợi 
hợp pháp của cá nhân, tổ chức trong quản lý  nhà nước. Luật hành chính Việt Nam còn 
cung cấp những kiến thức nền tảng cho việc nghiên cứu các khoa học pháp lý chuyên 
ngành khác như: Thanh tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo; Luật tố tụng hành chính, Xây 
dựng văn bản pháp luật, Luật đất đai, Luật tài chính, Luật lao động, Luật môi trường và 
Luật hôn nhân và gia đình. 

Luật dân sự 1 – 03 tín chỉ 

Luật dân sự 1 giới thiệu cho sinh viên các vấn đề chung của luật dân sự gồm hệ 
thống các khái niệm về đối tượng và phương pháp điều chỉnh của luật dân sự, về đặc 
điểm, nguyên tắc của quan hệ pháp luật dân sự; về chủ thể, khách thể, về các căn cứ phát 
sinh, về nội dung của các quan hệ tài sản và nhân thân; về thay đổi, chấm dứt các quan hệ 
pháp luật dân sự cụ thể thuộc đối tượng điều chỉnh của luật dân sự. Nghiên cứu các chế 
định tài sản, giao dịch dân sự, thời hạn, thời hiệu, đại diện; chế định quyền sở hữu và các 
quyền khác đối với tài sản, chế định thừa kế  

Luật dân sự 2 - 03 tín chỉ; Môn học trước: Luật dân sự 1 

 Học phần cung cấp cho sinh viên những nguyên lý nền tảng về luật nghĩa vụ - một 
trong những lĩnh vực đặc trưng và quan trọng nhất của luật tư. Nội dung của học phần 
gồm các lý thuyết chung về nghĩa vụ, lý thuyết về luật hợp đồng, lý thuyết về luật trách 
nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng, và lý thuyết về các căn cứ làm phát sinh 
nghĩa vụ khác. 

 Luật hình sự 1 - 02 tín chỉ 

 Học phần cung cấp những kiến thức cơ bản về Phần chung của Luật hình sự Việt 
Nam bao gồm: Khái niệm, nhiệm vụ và các nguyên tắc của luật hình sự; lịch sử luật hình 
sự Việt Nam; đạo luật hình sự; khái niệm tội phạm và phân loại tội phạm, lý luận về cấu 
thành tội phạm và các yếu tố cấu thành tội phạm; các giai đoạn phạm tội; đồng phạm; các 
trường hợp loại trừ trách nhiệm hình sự; trách nhiệm hình sự và hình phạt; quyết định 
hình phạt; miễn, giảm hình phạt và xóa án tích; trách nhiệm hình sự đối với người chưa 
thành niên phạm tội. 

Luật hình sự 2 - 02 tín chỉ; Môn học trước: Luật hình sự 1 

Học phần cung cấp những kiến thức cơ bản về Phần các tội phạm của luật hình sự 
Việt Nam bao gồm: các tội xâm phạm quyền nhân thân của con người; các tội phạm xâm 
phạm quyền tự do dân chủ của công dân; các tội xâm phạm sở hữu; các tội xâm phạm trật 
tự quản lý kinh tế; các tội phạm về môi trường; các tội xâm phạm an toàn công cộng, trật 
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tự công cộng, trật tự quản lý hành chính của nhà nước cũng như trách nhiệm hình sự và 
hình phạt đối với từng nhóm tội phạm. 

Luật thương mại 1 – 03 tín chỉ 

Luật thương mại là môn khoa học pháp lý chuyên ngành, cung cấp những kiến thức 
cơ bản về thương nhân và hành vi thương mại. Bên cạnh đó, Luật thương mại còn cung 
cấp cho sinh viên hệ thống kiến thức về giải quyết tranh chấp thương mại, đặc biệt là giải 
quyết tranh chấp thương mại ngoài toà án.  

Luật thương mại 2 – 03 tín chỉ 

Luật thương mại 2 là môn học chuyên ngành, cung cấp những kiến thức cơ bản về 
thương nhân và hành vi thương mại như: Mua bán hàng hóa, xúc tiến thương mại, các 
hoạt động trung gian thương mại như đại lý, đại diện cho thương nhân, ủy thác mua bán 
hàng hóa. 

Hợp đồng trong hoạt động thương mại – 02 tín chỉ 

Bên cạnh những nội dung cơ bản về hoạt động thương mại được cung cấp trong 
môn học bắt buộc là luật thương mại, môn học hợp đồng trong hoạt động thương mại 
cung cấp cho người học những hiểu biết căn bản về các loại hợp đồng thương mại trên 
phương diện lý luận và thực tiễn áp dụng, gồm có: Hợp đồng mua bán hàng hoá qua sở 
giao dịch, hợp đồng mua bán doanh nghiệp, hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp, hợp 
đồng dịch vụ pháp lý, hợp đồng nhượng quyền thương mại, hợp đồng thành lập công ti, 
hợp đồng hợp tác kinh doanh. 

Luật hôn nhân và gia đình – 02 tín chỉ 

Học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức về Luật Hôn nhân và gia đình 
Việt Nam - một bộ phận quan trọng của hệ thống pháp luật Việt Nam. Luật Hôn nhân và 
gia đình Việt Nam quy định địa vị pháp lý, chuẩn mực pháp lý cho cách ứng xử của cá 
nhân là chủ thể của quan hệ hôn nhân và gia đình; quyền và nghĩa vụ của các cá nhân về 
nhân thân và tài sản trong các quan hệ hôn nhân và gia đình, có nhiệm vụ bảo vệ quyền 
và lợi ích hợp pháp của cá nhân trong quan hệ hôn nhân và gia đình, đặc biệt là trẻ em. 

Luật lao đông 1 – 03 tín chỉ 

Luật lao động 1 là môn học nghiên cứu các vấn đề lý luận và thực tiễn xây dựng, 
ban hành, thực thi các định chế về quan hệ lao động và các vấn đề thuộc lĩnh vực lao 
động-xã hội. Bên cạnh các vấn đề lý luận chung, các nội dung pháp luật được nghiên cứu 
chủ yếu bao gồm: Cơ chế ba bên, quản lý nhà nước về lao động, việc làm, học nghề, 
quyền công đoàn và vấn đề đại diện lao động, quan hệ HĐLĐ, thoả ước lao động tập thể. 

Luật lao đông 2 – 02 tín chỉ 
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Luật lao đông 2 là môn học nghiên cứu các nội dung về kỷ luật lao động và trách 
nhiệm vật chất, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, về chế độ tiền lương; giải quyết 
tranh chấp lao động và đình công.  

Luật tố tụng dân sự - 03 tín chỉ 

Luật tố tụng dân sự là môn học cơ bản của chương trình đào tạo ngành Luật kinh 
tế, cung cấp cho người học những kiến thức pháp lý về trình tự, thủ tục giải quyết vụ việc 
dân sự, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, cơ quan và tổ chức tại Toà án. 

Đối tượng nghiên cứu của môn học là những vấn đề lý luận về luật tố tụng dân sự, 
nội dung các quy định của pháp luật tố tụng dân sự và thực tiễn thực hiện chúng tại các 
cơ quan tư pháp, bao gồm: Khái niệm và các nguyên tắc cơ bản của luật tố tụng dân sự; 
thẩm quyền dân sự của toà án nhân dân; nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan tiến hành 
tố tụng, người tiến hành tố tụng; quyền, nghĩa vụ của người tham gia tố tụng; chứng minh 
và chứng cứ trong tố tụng dân sự; biện pháp khẩn cấp tạm thời; cấp, tống đạt và thông 
báo các văn bản tố tụng; trình tự, thủ tục giải quyết vụ việc dân sự tại toà án cấp sơ thẩm, 
phúc thẩm và thủ tục xét lại bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của toà án. 

Luật đất đai – 03 tín chỉ 

Học phần trang bị cho sinh viên một cách hệ thống những kiến thức căn bản về sở 
hữu, quản lý đất đai ở Việt Nam trên cơ sở tính đặc thù của chế độ sở hữu toàn dân về đất 
đai ở nước ta. Luật đất đai cũng thể hiện dưới góc độ lý luận và thực tiễn về quy hoạch, 
kế hoạch sử dụng đất; giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; hạn 
mức sử dụng đất, thời hạn sử dụng đất; pháp luật về giá đất; đăng ký, cấp giấy chứng 
nhận quyền sử dụng đất; bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất; địa vị 
pháp lý của người sử dụng đất; giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai. 

Công pháp quốc tế - 02 tín chỉ 

Học phần trang bị cho sinh viên ngành luật những kiến thức về các nguyên tắc cơ 
bản và các quy phạm pháp luật quốc tế, được xây dựng dựa trên sự nhất trí và tự nguyện 
của các quốc gia-chủ thể cơ bản của luật quốc tế. Học phần này có thể chia ra làm hai 
phần: phần chung và phần riêng. Phần chung giới thiệu những lý thuyết cơ bản của công 
pháp quốc tế như: các nguyên tắc cơ bản; các học thuyết của các học giả; chủ thể của luật 
quốc tế; lịch sử hình thành và phát triển của luật quốc tế; và sự ảnh hưởng của luật quốc 
tế đối với pháp luật quốc gia. Phần riêng đề cập đến những vấn đề cụ thể trong quan hệ 
quốc tế giữa các quốc gia như: luật biển quốc tế; luật nhân đạo quốc tế; luật ngoại giao và 
lãnh sự; và luật hình sự quốc tế. 

Tư pháp quốc tế - 02 tín chỉ 

Học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức như: Lý luận cơ bản về tư pháp 
quốc tế với tư cách là một bộ môn khoa học pháp lý và một lĩnh vực pháp luật đặc thù 
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trong hệ thống Pháp luật quốc gia; Vấn đề xung đột pháp luật và áp dụng pháp luật nước 
ngoài; nguyên tắc cũng như các quy định thực định của Pháp luật Việt Nam về giải quyết 
xung đột pháp luật trong các lĩnh vực: năng lực pháp luật của cá nhân, pháp nhân; sở 
hữu; hợp đồng; trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng; thừa kế; hôn nhân và 
gia đình; lao động; Nguyên tắc và các quy định thực chất của Pháp luật Việt Nam điều 
chỉnh trực tiếp các quan hệ có tính chất dân sự có yếu tố nước ngoài. 

Luật đầu tư – 03 tín chỉ 

Luật đầu tư là môn học chuyên ngành, cung cấp những kiến thức cơ bản về các 
hoạt động đầu tư kinh doanh, bao gồm: Hình thức đầu tư, trình tự thủ tục đầu tư, đảm 
bảo, ưu đãi, hỗ trợ đầu tư, hoạt động đầu tư vào các tổ chức  kinh tế, quy chế pháp lý về 
các khu kinh tế đặc biệt, hoạt động đầu tư trực tiếp ra nước ngoài.  

 Luật tài chính – 03 tín chỉ 

Học phần trang bị cho người học có kiến thức về xác lập nguồn tài chính, sử dụng 
nguồn tài chính và quản lý nguồn tài chính của Nhà nước. Học phần tập trung nghiên cứu 
các vấn đề chung về lý luận chung về tài chính công, ngân sách nhà nước, Luật tài chính 
công; vai trò của Nhà nước; nội dung phân cấp quản lý ngân sách nhà nước, thẩm quyền 
của các cơ quan nhà nước trong quản lý quỹ ngân sách nhà nước, tạo lập và sử dụng quĩ 
tiền tệ trong quá trình chấp hành dự toán ngân sách nhà nước; về quản lý và sử dụng 
nguồn vốn ODA, quản lý tài chính của các đơn vị sự nghiệp, kiểm toán nhà nước và xử 
lý vi phạm Luật ngân sách nhà nước. Luật tài chính công là môn khoa học pháp lý nghiên 
cứu lý luận chung về tài chính công và pháp luật tài chính công, nghiên cứu những vấn đề 
pháp lý cụ thể liên quan đến phân cấp quản lý ngân sách nhà nước; về  tạo lập, phân phối 
và sử dụng Quỹ ngân sách nhà nước. 

Luật chứng khoán – 02 tín chỉ 

Luật chứng khoán là môn khoa học pháp lý chuyên ngành, cung cấp những kiến thức 
cơ bản về địa vị pháp lý của các chủ thể tiến hành hoạt động kinh doanh chứng khoán, nội 
dung pháp lý chủ yếu trong kinh doanh chứng khoán và quản lý nhà nước trong lĩnh vực 
chứng khoán. 

Nội dung môn học gồm các vấn đề chính: Những vấn đề cơ bản về luật chứng 
khoán; Pháp luật về chào bán chứng khoán; Pháp luật về tổ chức thị trường chứng khoán; 
Pháp luật về chủ thể kinh doanh chứng khoán; Pháp luật về kinh doanh chứng khoán; 
Pháp luật về công ty đầu tư chứng khoán và quỹ đầu tư chứng khoán; Pháp luật về quản lý 
nhà nước đối với thị trường chứng khoán; Pháp luật về xử lý vi phạm và giải quyết tranh 
chấp trên thị trường chứng khoán. 

Luật cạnh tranh – 03 tín chỉ 

Luật cạnh tranh là học phần cung cấp các kiến thức pháp luật về bảo vệ cạnh tranh 
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trong kinh doanh. Luật cạnh tranh nghiên cứu 7 nội dung sau: (1) Những vấn đề lý luận 
chung về cạnh tranh và pháp luật cạnh tranh; (2) Căn cứ xác định hành vi hạn chế cạnh 
tranh; (3) Pháp luật về kiểm soát thoả thuận hạn chế cạnh tranh; (4) Pháp luật về kiểm 
soát lạm dụng vị trí thống lĩnh, vị thế độc quyền; (5) Pháp luật kiểm soát tập trung kinh 
tế; (6) Pháp luật về cạnh tranh không lành mạnh; (7) Tố tụng cạnh tranh, thủ tục miễn trừ 
và chế tài xử lý đối với hành vi vi phạm pháp luật cạnh tranh 

Pháp luật về an sinh xã hội – 02 tín chỉ 

Pháp luật về an sinh xã hội là môn học nghiên cứu các vấn đề lý luận và thực tiễn 
trong việc xây dựng, ban hành, thực thi các quy định về an sinh xã hội. Bên cạnh các vấn 
đề lý luận chung cho hệ thống chính sách xã hội nhiều cấp độ để tất cả các thành viên 
trong xã hội đều được tương trợ, giúp đỡ ở mức độ hợp lý khi bị giảm, mất thu nhập hoặc 
gặp các rủi ro, khó khăn trong cuộc sống. Trên cơ sở đó, các nội dung pháp luật được 
nghiên cứu chủ yếu bao gồm: Bảo hiểm xã hội, ưu đãi xã hội, trợ giúp xã hội (bảo trợ xã 
hội), giải quyết tranh chấp an sinh xã hội. Song song với việc nghiên cứu các vấn đề pháp 
lý của Việt Nam, môn học Luật an sinh xã hội còn nghiên cứu ở một mức độ nhất định 
quan điểm, quy định của Tổ chức lao động quốc tế (ILO) về an sinh xã hội.  

Hợp đồng trong hoạt động thương mại – 02 tín chỉ 

Bên cạnh những nội dung cơ bản về hoạt động thương mại được cung cấp trong 
môn học bắt buộc là luật thương mại, môn học hợp đồng trong hoạt động thương mại 
cung cấp cho người học những hiểu biết căn bản về các loại hợp đồng thương mại trên 
phương diện lí luận và thực tiễn áp dụng, gồm có: Hợp đồng mua bán hàng hoá qua sở 
giao dịch, hợp đồng mua bán doanh nghiệp, hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp, hợp 
đồng dịch vụ pháp lý, hợp đồng nhượng quyền thương mại, hợp đồng thành lập công ti, 
hợp đồng hợp tác kinh doanh. 

Pháp luật Cộng đồng ASEAN là môn học cung cấp cho người học các kiến thức cơ 
bản và các kiến thức pháp lý chuyên ngành về ASEAN, Cộng đồng ASEAN và pháp luật 
Cộng đồng ASEAN. 

Pháp luật cộng đồng ASEAN – 02 tín chỉ 

Môn học gồm các vấn đề chính: Khái quát về ASEAN, Cộng đồng ASEAN và 
pháp luật Cộng đồng ASEAN; Luật Cộng đồng chính trị - an ninh ASEAN; Luật Cộng 
đồng kinh tế ASEAN; Luật Cộng đồng văn hoá - xã hội ASEAN; Các vấn đề pháp lý cơ 
bản về hợp tác ngoại khối, cơ chế giải quyết tranh chấp và thực hiện nghĩa vụ thành 
viên của Việt Nam. Thông qua những vấn đề này, môn học không chỉ cung cấp cho sinh 
viên những kiến thức lý luận cơ bản về pháp luật Cộng đồng ASEAN mà còn trang bị 
cho người học những kiến thức pháp lý cụ thể và quan trọng về: Diễn đàn khu vực 
ASEAN (ARF), hợp tác quốc phòng, tương trợ tư pháp hình sự, hợp tác phòng chống 
tội phạm xuyên quốc gia; Khu vực thương mại tự do ASEAN, Khu vực đầu tư ASEAN, 
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tự do hoá dịch vụ và lao động lành nghề; thu hẹp khoảng cách phát triển, xoá đói giảm 
nghèo, phát triển con người, xã hội và đảm bảo bền vững môi trường, tạo dựng bản sắc 
ASEAN; hợp tác ngoại khối; cơ chế giải quyết tranh chấp; thực tiễn thực hiện nghĩa vụ 
thành viên của Việt Nam, vai trò của ASEAN trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo 
chủ quyền quốc gia và chủ trương, định hướng hội nhập ASEAN của Việt Nam. 

Luật môi trường – 03 tín chỉ 

Học phần trang bị cho sinh viên một cách hệ thống những kiến thức căn bản về 
pháp luật môi trường như: đối tượng điều chỉnh, phương pháp điều chỉnh, đặc điểm và 
các nguyên tắc căn bản, những nội dung chính của một lĩnh vực rộng lớn, phức tạp liên 
quan rất nhiều tới tất cả các hoạt động của các chủ thể trong xã hội. Đó là những nội dung 
về đánh giá tác động môi trường, nguyên lý phát triển bền vững, các nguyên tắc và biện 
pháp phòng chống và kiểm soát ô nhiễm,suy thoái và sự cố môi trường, tiêu chuẩn môi 
trường, quản lý chất thải và chất thải nguy hại. Ngoài ra, về mặt thực tiễn, học phần bước 
đầu còn trang bị cho sinh viên một số kỹ năng phát hiện, tư vấn và giải quyết các vấn đề 
phát sinh trong thực tiễn cuộc sống, khả năng vận dụng kiến thức lý thuyết vào thực tế. 

Luật học so sánh – 02 tín chỉ 

Luật học so sánh là học phần cung cấp những kiến thức liên quan đến hệ thống 
pháp luật nước ngoài, từ đó phân tích, vận dụng và so sánh các hệ thống quốc gia trên thế 
giới. Đặc biệt, nguồn gốc, sự hình thành và sự ảnh hưởng của các nguồn luật khác nhau. 

Môn học được xây dựng gồm những nội dung: Khái quát và vai trò của luật so 
sánh; Một số vấn đề liên quan đến hoạt động nghiên cứu pháp luật nước ngoài; Các hệ 
thống pháp luật thế giới chủ yếu; Pháp luật Anh; Pháp luật nước Pháp; Pháp luật hợp 
chủng quốc Hoa Kỳ. 

Kỹ năng giải quyết các tranh chấp bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng – 02 tín 
chỉ 

Kỹ năng giải quyết các tranh chấp bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng là môn học 
cung cấp những kiến thức về kỹ năng của các chủ thể tham gia vào hoạt động giải quyết 
tranh chấp bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Môn học tập trung bổ sung những kỹ năng 
cho người học trong quá trình tham gia giải quyết tranh chấp bảo vệ quyền lợi người tiêu 
dùng ở nhiều tư cách chủ thể khác nhau trong các hình thức giải quyết tranh chấp: thương 
lượng, hoà giải, trọng tài và toà án. 

Môn học được thiết kế giảng dạy bao gồm những nội dung: Khái quát về kỹ năng 
giải quyết tranh chấp trong bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; Kỹ năng giải quyết tranh 
chấp bằng thương lượng; Kỹ năng giải quyết tranh chấp bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 
bằng hình thức hoà giải; Kỹ năng giải quyết tranh chấp tại trọng tài; Kỹ năng giải quyết 
tranh chấp bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tại Toà án. 
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Luật tài chính – 03 tín chỉ 

Học phần luật tài chính được thiết kế là môn học bắt buộc trong chương trình đào 
tạo cử nhân luật. Học phần này cung cấp những kiến thức cơ bản về pháp luật về tài 
chính công như pháp luật về ngân sách nhà nước và pháp luật về thuế. Qua môn học này, 
người học sẽ được trang bị những kiến thức nền tảng về chính sách tài chính công cũng 
như nội dung pháp luật hiện hành điều chỉnh hoạt động tài chính công của Việt Nam. 

Luật thương mại quốc tế - 02 tín chỉ; Luật thương mại 2 

Học phần cung cấp cho người học những kiến thức lý luận và thực tiễn về pháp luật 
trong lĩnh vực thương mại quốc tế, gồm 4 nhóm nội dung cơ bản: Các vấn đề có tính lý 
luận về luật thương mại quốc tế; Các quy định nền tảng của WTO về các lĩnh vực thương 
mại hàng hoá, dịch vụ, sở hữu trí tuệ và đầu tư có liên quan đến thương mại; Các vấn đề 
lý luận pháp lý và thực tiễn về những giao dịch hợp đồng thương mại quốc tế quan trọng, 
như hợp đồng mua bán hàng hoá quốc tế, hợp đồng vận tải quốc tế, hợp đồng bảo hiểm 
quốc tế, hợp đồng chuyển giao công nghệ quốc tế. Đồng thời cũng cung cấp các kiến 
thức cần thiết về những vấn đề như thanh toán, tín dụng quốc tế, thương mại điện tử quốc 
tế; Các vấn đề lý luận và thực tiễn về các phương thức giải quyết tranh chấp thương mại 
quốc tế như thương lượng, hoà giải, trọng tài, toà án. 

Luật tố tụng hành chính – 02 tín chỉ 

Luật hành chính Việt Nam là môn khoa học pháp lý chuyên ngành, cung cấp những 
kiến thức cơ bản về ngành luật hành chính; quản lý hành chính nhà nước; vi phạm hành 
chính, xử lý vi phạm hành chính và các biện pháp kiểm tra, giám sát đối với hoạt động 
quản lý hành chính nhà nước. Những kiến thức này cần thiết cho việc xây dựng, tổ chức 
thực hiện và hoàn thiện pháp luật trong quản lý hành chính nhà nước; bảo đảm quản lý có 
hiệu quả và bảo hộ tích cực các quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức trong quản 
lý hành chính nhà nước. 

Kỹ năng đàm phán, soạn thảo hợp đồng thương mại – 02 tín chỉ; Môn học 
trước: Luật dân sự 2; Luật thương mại 2 

Kỹ năng đàm phán, soạn thảo Hợp đồng thương mại là môn học pháp lý chuyên 
ngành, cung cấp các khía cạnh pháp lý và những kỹ năng cơ bản, chuyên sâu về đàm 
phán, soạn thảo Hợp đồng thương mại. 

Pháp luật về thu hồi đất – 02 tín chỉ; Môn học trước: Luật đất đai 

Pháp luật về bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất là môn học tự chọn đối với sinh 
viên luật. Đây là môn học chuyên ngành nhằm cung cấp kiến thức pháp lý chuyên sâu 
về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất. 

Môn học cung cấp cho người học những quy định của pháp luật Việt Nam về đối 
tượng, phạm vi và điều kiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; 
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các quy định về nguyên tắc, trình tự, thủ tục và phương thức thực hiện bồi thường, hỗ 
trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất. Đặc biệt môn học cung cấp những vấn đề 
pháp lý chuyên sâu về bồi thường đất và tài sản trên đất; chính sách hỗ trợ và tái định 
cư đối với người có đất bị thu hồi. Môn học trang bị cho người học một số kỹ năng vận 
dụng các quy định của pháp luật đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho người có đất bị 
thu hồi và kỹ năng giải quyết một số vụ việc phát sinh trong thực tế có liên quan trực 
tiếp đến lĩnh vực bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.  

Luật kinh doanh bất động sản – 02 tín chỉ 

Pháp luật kinh doanh bất động sản là môn học tự chọn đối với sinh viên luật. Đây 
là môn học chuyên ngành nhằm nghiên cứu chuyên sâu về thị trường bất động sản và 
pháp luật điều chỉnh thị trường bất động sản. 

 Môn học cung cấp cho người học những quy định của pháp luật về quản lý Nhà 
nước đối với hoạt động kinh doanh bất động sản; đối tượng, phạm vi, điều kiện và các 
nguyên tắc trong đầu tư, kinh doanh bất động sản; các hình thức kinh doanh bất động 
sản và kinh doanh dịch vụ bất động sản; quyền và nghĩa vụ của các chủ thể trong kinh 
doanh bất động sản. Môn học cũng cung cấp cho người học các kiến thức trọng tâm về 
các loại hợp đồng trong kinh doanh bất động sản. 

Kỹ năng tư vấn pháp luật trong lĩnh vực đất đai – 02 tín chỉ; Môn học trước: 
Luật đất đai 

Môn học Kỹ năng tư vấn pháp luật trong lĩnh vực đất đai là môn học mang tính 
ứng dụng cao. Môn học giúp cho sinh viên nâng cao nhận thức và rèn luyện kỹ năng tư 
duy, phân tích, nhận định và đánh giá hiện tượng, vụ việc trên cơ sở kết hợp hài hòa giữa 
pháp luật thực định và thực tiễn triển khai. 

- Môn học Kỹ năng tư vấn pháp luật trong lĩnh vực đất đai cung cấp những kỹ năng 
cơ bản, cần thiết, cùng với những kỹ năng riêng, đặc thù để giải quyết những vụ việc, 
những tình huống phổ biến, điển hình trong lĩnh vực đất đai xảy ra trong thực tế.  

- Trên cơ sở các kỹ năng được trang bị, sinh viên biết vận dụng để xử lý, giải quyết 
các vụ việc, các tình huống xảy ra trong thực tế từ đơn giản đến phức tạp. 

Pháp luật giải quyết tranh chấp bằng trọng tài – 02 tín chỉ 

Môn học Pháp luật giải quyết tranh chấp bằng trọng tài cung cấp những kiến thức 
chuyên sâu về pháp luật giải quyết tranh chấp thương mại bằng trọng tài và thực tiễn áp 
dụng giải quyết tranh chấp này trong hoạt động thương mại của các thương nhân, tại một 
số các tổ chức trọng tài thương mại quốc tế có uy tín trên thế giới.  

Kỹ năng giải quyết xung đột trong lĩnh vực môi trường – 02 tín chỉ; Môn học 
trước: Luật môi trường. 

Kỹ năng giải quyết xung đột trong lĩnh vực môi trường là môn học cung cấp những 
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kiến thức và các kỹ năng để các chủ thể tham gia xử lý các xung đột môi trường. Môn 
học tập trung bổ sung những kỹ năng cho người học trong quá trình tham gia giải quyết 
các xung đột trong các lĩnh vực môi trường cụ thể như đất đai, khái thác, sử dụng tài 
nguyên nước, bồi thường do hành vi gây ô nhiệm. 

Kỹ năng giải quyết tranh chấp bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng – 02 tín chỉ 

Học phần cung cấp các kiến thức thực tiễn và kỹ năng cho các chủ thể trong quan hệ 
giải quyết tranh chấp liên quan đến bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng như các phương 
thức giải quyết tranh chấp, kỹ năng tiếp nhận, nghiên cứu xử lý hồ sơ; các kỹ năng xử lý 
giải quyết tranh chấp. 

Kỹ năng giải quyết các tranh chấp thương mại – 02 tín chỉ 

Kỹ năng giải quyết các tranh chấp thương mại là môn học chuyên ngành, cung cấp 
những kiến thức về kỹ năng của các chủ thể tham gia vào hoạt động giải quyết tranh chấp 
thương mại. Học phần tập trung bổ sung những kĩ năng cho người học trong quá trình 
tham gia giải quyết tranh chấp thương mại ở nhiều tư cách chủ thể khác nhau trong các 
hình thức giải quyết tranh chấp:thương lượng, hoà giải, trọng tài thương mại và toà án. 

Kỹ năng tư vấn pháp luật trong hoạt động ngân hàng – 02 tín chỉ; Môn học 
trước: Luật ngân hàng 

Môn học cung cấp các kiến thức và kỹ năng tư vấn pháp luật trong việc thành lập 
và hoạt động của các định chế tài chính trong nước hay có vốn đầu tư nước ngoài; Tư vấn 
việc đầu tư vào các quỹ tài chính;  Cung cấp tư vấn pháp lý và ý kiến chuyên môn về các 
khoản vay ngân hàng bao gồm cả cho vay hợp vốn, chuẩn bị và xem xét các thỏa thuận 
hợp đồng; đăng ký giao dịch bảo đảm, đánh giá khung pháp lý và rủi ro tài chính cho các 
tài trợ dự án. 

Kỹ năng xử lý các vụ việc cạnh tranh - 02 tín chỉ 

Kỹ năng xử lý các vụ việc cạnh tranh là môn học chuyên ngành, cung cấp những 
kiến thức về kĩ năng của các chủ thể tham gia vào hoạt động xử lý vụ việc cạnh tranh. 
Môn học tập trung bổ sung những kỹ năng cho người học trong quá trình tham gia giải 
quyết vụ việc cạnh tranh ở nhiều tư cách chủ thể khác nhau trong quá trình xử lý vụ việc 
cạnh tranh từ thụ lý hồ sơ khiếu nại, điều tra, ra quyết định xử lý, miễn trừ và giải quyết 
khiếu nại đối với quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh. 

Pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng – 02 tín chỉ 

Pháp luật bảo vệ người tiêu dùng là học phần  cung cấp các kiến thức pháp luật 
về  bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.  

Học phần  Luật bảo vệ người tiêu dùng nghiên cứu 5 nội dung sau:  

(1) Những vấn đề lý luận về bảo vệ người tiêu dùng và pháp luật bảo vệ người tiêu 
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dùng; (2) Các thiết chế bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng;  

(3) Trách nhiệm của tổ chức cá nhân kinh doanh hàng hoá dịch vụ đối với người 
tiêu dùng;  

(4) Chế tài xử lí đối với hành vi vi phạm pháp luật bảo vệ người tiêu dùng;  

(5) Phương thức giải quyết tranh chấp giữa người tiêu dùng với thương nhân. 

Kỹ năng giải quyết các tranh chấp trong lĩnh vực lao động – 02 tín chỉ; Môn 
học trước: Luật lao động 

Kỹ năng giải quyết các tranh chấp trong lĩnh vực lao động là học phần pháp lý ứng 
dụng. Học phần cung cấp những kiến thức cơ bản và kĩ năng giải quyết vụ án lao động. 
Học phần cung cấp những kiến thức lý luận cũng như kỹ năng về giải quyết vụ án lao động 
như kỹ năng khởi kiện, thụ lý vụ án lao động, kỹ năng chuẩn bị xét xử vụ án lao động (như 
kỹ năng nghiên cứu hồ sơ, kỹ năng thu thập chứng cứ  và kỹ năng hòa giải ), kỹ năng giải 
quyết vụ án lao động tại phiên tòa sơ thẩm phiên tòa sơ thẩm, kỹ năng  quyết vụ án lao 
động ở cấp phúc thẩm và kỹ năng giải quyết vụ án lao động ở cấp giám đốc thẩm và tái 
thẩm. 

Kỹ năng tư vấn kinh doanh thương mại điện tử - 02 tín chỉ 

Môn học cung cấp các kiến thức và kỹ năng tư vấn các hoạt động kinh doanh thương 
mại điện tử như: Tư vấn về điều kiện tiến hành kinh doanh thương mại điện tử; các phương 
thức kinh doanh thương mại điện tử; thực hiện tổ chức kinh doanh trên mạng Internet, sử 
dụng các công cụ tìm kiếm trên Internet, khai thác thông tin, đối tác, mở rộng thị trường 
kinh doanh, thực hiện các giao dịch thương mại điện tử; cung cấp thông tin, giới thiệu sản 
phẩm, doanh nghiệp với người mua trong nước và trên thế giới. 

Pháp luật về thương mại điện tử - 02 tín chỉ 

Môn học pháp luật về thương mại điện tử cung cấp các kiến thức về:  Thông điệp dữ 
liệu, chữ ký điện tử và chứng thực chữ ký điện tử; Giao kết và thực hiện hợp đồng điện tử;  
An ninh, an toàn, bảo vệ, bảo mật trong giao dịch điện tử; . Giải quyết tranh chấp và xử lý 
vi phạm trong giao dịch điện tử 

Kỹ năng tư vấn pháp luật về thuế - 02 tín chỉ; Môn học trước: Luật tài chính 

Kỹ năng tư vấn pháp luật thuế là cung cấp cho người học về kiến thức chung của 
hoạt động tư vấn pháp luật thuế và hướng dẫn các kỹ năng cơ bản trong hoạt động tư vấn 
pháp luật thuế cho doanh nghiệp. Các kỹ năng này được thực hành trên cơ sở tuân thủ các 
qui định của pháp luật và tối ưu các khoản tiết kiệm thuế  

Thực tập tốt nghiệp (4 tín chỉ) 

- Tất cả các sinh viên phải thực tập tốt nghiệp dưới sự hướng dẫn thực tập của một người 
làm công tác thực tiễn pháp luật. Sau khi kết thúc thực tập sinh viên phải nộp nhận xét của cơ 
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quan thực tập và một bài báo cáo về quá trình thực tập tốt nghiệp. 

Khóa luận tốt nghiệp hoặc học thêm một số môn học chuyên môn (6 tín chỉ) 

- Những sinh viên đủ điều kiện làm khóa luận tốt nghiệp theo quy định của nhà trường thì 
có thể lựa chọn thực hiện một đề tài khóa luận tốt nghiệp dưới sự hướng dẫn của một giảng 
viên hoặc học ba (03) môn tự chọn để thay thế cho việc làm khóa luận tốt nghiệp. 

- Những sinh viên không đủ điều kiện làm khóa luận tốt nghiệp thì phải học 03 (ba) môn 
tự chon thay thế. 

11. Kế hoạch giảng dạy (Dự kiến) 
HỌC KỲ I 

TT Tên học phần 
 

Số tín chỉ 
Đơn vị thực 

hiện 

Học phần bắt buộc 12  

1 Triết học Mác Lê Nin 2  

2 Tin học căn bản 3  

3 Anh văn căn bản 1 3  

4 Lý luận chung về nhà nước và pháp luật 1 2  

5 *Giáo dục thể chất 1 1  

6 *Giáo dục quốc phòng - an ninh 8  

7 Nghề luật và phương pháp học luật 2  

Học phần tự chọn 2  

1 Văn hóa doanh nghiệp và đạo đức kinh doanh 2  

2 Logic học đại cương 2  

3 Tâm lý học đại cương 2  

Tổng (chưa bao gồm GDQPAN và GDTC) 14  

 
HỌC KỲ II 

TT Tên học phần Số tín chỉ 
Đơn vị thực 

hiện 

Học phần bắt buộc 16  
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1 Kinh tế chính trị 2  

2 Anh văn căn bản 2 3  

3 Lý luận chung về nhà nước và pháp luật 2 3  

4 Xã hội học pháp luật 3  

5 Chủ nghĩa xã hội khoa học 1  

6 Kinh tế vi mô 2  

7 Kinh tế vĩ mô 2  

8 * Giáo dục thể chất 2 1  

Học phần tự chọn  2  

1 Nguyên lý kế toán 2  

2 Quản trị học 2  

3 Tài chính doanh nghiệp 2  

Tổng (không bao gồm GDTC) 18  

 
HỌC KỲ III 

TT Tên học phần 
Tổng số tín 

chỉ 
Đơn vị thực 

hiện 

Học phần bắt buộc 14  

1 Tư tưởng HCM 2  

2 Luật hiến pháp 3  

3 Luật dân sự 1 3  

4 Luật hành chính 3  

5 Luật thương mại 1 3  

6 *Giáo dục thể chất 3 1  

Học phần tự chọn  4  

1 Luật so sánh 2  

2 Luật hình sự 1 2  

Tổng (chưa bao gồm GDTC) 18  
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HỌC KỲ IV 

TT Tên học phần Số tín chỉ 
Đơn vị thực 

hiện 

Học phần bắt buộc 12  

1 Đường lối cách mạng của ĐCS Việt Nam 3  

2 Luật thương mại 2 3  

3 Luật dân sự 2 3  

4 Luật lao động 1 3  

Học phần tự chọn  6  

1 Luật hình sự 2 3  

2 Luật hôn nhân gia đình 2  

3 Xây dựng văn bản pháp luật 2  

4 Pháp luật cộng đồng ASEAN 2  

Tổng 18  

 
HỌC KỲ V 

TT Tên học phần Tổng số tín 
chỉ 

Đơn vị thực 
hiện 

Học phần bắt buộc 11  

1 Luật lao động 2 2  

2 Luật tài chính 3  

3 Luật đất đai 3  

4 Luật ngân hàng 3  

Học phần tự chọn 8  

1 Công pháp quốc tế 2  

2 Pháp luật về giao dịch bảo đảm 2  

3 Tư pháp quốc tế 2  

4 Luật chứng khoán 2  
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5 Pháp luật về thu hồi đất 2  

Tổng 19  

 
HỌC KỲ VI 

TT Tên học phần Số tín chỉ 
Đơn vị thực 

hiện 

Học phần bắt buộc 11  

1 Luật tố tụng hành chính 2  

2 Luật tố tụng dân sự 3  

3 Luật môi trường 3  

4 Pháp luật an sinh xã hội 3  

Học phần tự chọn 8  

1 Kỹ năng tư vấn pháp luật trong lĩnh vực đất đai 2  

2 Kỹ năng giải quyết các tranh chấp thương mại 2  

3 Kỹ năng tư vấn pháp luật thuế 2  

4 Kỹ năng tư vấn pháp luật về lao động 2  

5 Kỹ năng tư vấn pháp luật về doanh nghiệp 2  

6 
Kỹ năng giải quyết xung đột trong lĩnh vực môi 
trường 

2  

Tổng 19  

 
HỌC KỲ VII 

TT Tên học phần Số tín chỉ 
Đơn vị thực 

hiện 

Học phần bắt buộc 9  

1 Luật cạnh tranh 3  

Học phần tự chọn  14  

1 Luật kinh doanh bất động sản 2  
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2 Luật đầu tư 2  

3 Hợp đồng trong hoạt động thương mại 2  

4 Kỹ năng đàm phán, soạn thảo hợp đồng thương mại 2  

5 Pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 2  

6 Kỹ năng xử lý các vụ việc cạnh tranh 2  

7 
Kỹ năng tư vấn pháp luật trong hoạt động ngân 
hàng 

2 
 

8 Pháp luật về thương mại điện tử 2  

Tổng 17  

 
HỌC KỲ VIII 

TT Tên học phần Tổng số 
Đơn vị thực 

hiện 

Học phần bắt buộc 8  

1 Luật sở hữu trí tuệ 2  

2 Luật thương mại quốc tê 2  

2 Thực tập cuối khóa 4  

Học phần tự chọn 6  

1 Luật thương mại quốc tê 2  

2 Khóa luận tốt nghiệp (LKT-ĐH) 6  

2 Sinh viên không đủ điều kiện làm khóa luận tốt 
nghiệp hoặc không có nguyện vọng làm khóa luận 
tốt nghiệp thì đăng ký học và thi các môn sau đây: 

 
 

 
Kỹ năng giải quyết tranh chấp bảo vê quyền lợi 
người tiêu dùng 

2 
 

 Kỹ năng tư vấn kinh doanh thương mại điện tử 2  

 
Pháp luật về giải quyết tranh chấp thương mại bằng 
trọng tài 

2  

 Tổng 14  
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12. Hướng dẫn thực hiện chương trình 

12.1. Đối với các đơn vị đào tạo 
-  Khoa quản lý chuyên môn chịu trách nhiệm rà soát, chủ trì biên soạn đề cương 

các học phần thuộc khối kiến thức cơ sở ngành, ngành và chuyên ngành theo đúng khối 
lượng tín chỉ của chương trình này. Cung cấp danh mục giáo trình, bài giảng và tài liệu 
tham khảo của tất cả các học phần cho Thư viện của Trường và lưu tại văn phòng Khoa. 
Đầu mỗi học kỳ, phối hợp cùng các đơn vị thuộc Trường để triển khai kế hoạch đào tạo. 

-  Phân công giảng viên có trình độ thạc sĩ trở lên (cùng ngành hoặc chuyên ngành 
liên quan đến học phần) giảng dạy các học phần lý thuyết, cung cấp chương trình chi tiết 
cho giảng viên để đảm bảo ổn định kế hoạch giảng dạy. 

-  Đội ngũ cố vấn học tập phải hiểu cặn kẽ toàn bộ chương trình đào tạo theo học 
chế tín chỉ để hướng dẫn sinh viên đăng ký các học phần. 

-  Cần chú ý đến tính logic của việc truyền đạt và tiếp thu các khối kiến thức, quy 
định các học phần tiên quyết của các học phần bắt buộc và chuẩn bị giảng viên để đáp 
ứng yêu cầu giảng dạy các học phần tự chọn. 

12.2. Đối với giảng viên 
-  Khi giảng viên được phân công giảng dạy một hoặc nhiều học phần cần phải 

nghiên cứu kỹ nội dung đề cương chi tiết từng học phần để chuẩn bị bài giảng và các 
phương tiện đồ dùng dạy học phù hợp. 

-  Giảng viên phải chuẩn bị đầy đủ bài giảng, nguồn giáo trình, tài liệu học tập cung 
cấp cho sinh viên để chuẩn bị trước khi lên lớp. 

-  Tổ chức cho sinh viên các buổi Seminar, chú trọng đến việc tổ chức học nhóm và 
hướng dẫn sinh viên làm tiểu luận, giảng viên xác định các phương pháp truyền thụ; 
thuyết trình tại lớp, hướng dẫn thảo luận, giải quyết những vấn đề tại lớp, tại phòng thực 
hành, tại phòng thí nghiệm và hướng dẫn sinh viên viết thu hoạch. 

-  Quan tâm đến phát triển khả năng tự học, tự nghiên cứu của sinh viên trong suốt 
quá trình giảng dạy và hướng dẫn thực tập, thực hành. 

12.3. Đối với sinh viên 
Phải tham khảo ý kiến tư vấn của cố vấn học tập để lựa chọn học phần cho phù 

hợp với tiến độ. Phải tự nghiên cứu bài học trước khi lên lớp để dễ tiếp thu bài giảng. 
Phải đảm bảo đầy đủ thời gian lên lớp để nghe hướng dẫn bài giảng của giảng viên. Tự 
giác trong việc tự học và tự nghiên cứu, đồng thời tích cực tham gia học tập theo nhóm, 
tham dự đầy đủ các buổi Seminar. 

Chủ động, tích cực khai thác các tài liệu trên mạng và trong thư viện của trường để 
phục vụ cho việc tự học, tự nghiên cứu và làm khóa luận tốt nghiệp. Thực hiện nghiêm 
túc quy chế thi cử, kiểm tra, đánh giá. 
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Thường xuyên tham gia các hoạt động đoàn thể, văn-thể-mỹ để rèn luyện kỹ năng 
giao tiếp, hiểu biết về xã hội và con người.  

12.4. Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ giảng dạy và thực hành, thực tập. 
Hệ thống phòng học lý thuyết với trang thiết bị truyền thống, có trang bị thêm 

công cụ hỗ trợ giảng dạy (projector). 
Phòng thực hành máy tính được cài đặt các phần mềm phục vụ đào tạo tin học căn 

bản; Phòng thực hành pháp luật phục vụ cho việc tổ chức các phiên tòa giả định, tổ chức 
các buổi thảo luận chuyên đề về pháp luật; Trung tâm tư vấn pháp luật phục vụ cho sinh 
viên thực hành kỹ năng tư vấn pháp luật . 
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