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Chwong trinh dào to ngânh
Tiêu chI Lut Kinh t Chat lirçng cao cüa
Khoa Lut Trirông D3i hçc M&
so sánh
TP.HCM
Dào to th nhân luat kinh t chdt
lircing cao có phm chit chInh trj, )7
thCrc trách nhim d6i vài xA hOi, cO
süc khôe, kin thCrc và näng lirc
chuyên mon trong linh virc nganh
luat kinh té d phát trin ngh
nghip và bàn than trong bói cãnh
hi nhp và phát trin cüa dt
nuOc.
Mi1ic
tiêu dào
tao

Thôi
gian dAo
tao

4 näni

Chu'o'ng trInh dào to ngãnli
Chirong trInh dào to nganh
Lut CLC cüa Truong Diii hçc
Lut Kinh t CLC cüa
Lut TP.HCM
Trtthng Di hçc L4t Ha Ni
Nhm dào tto ngun nhân 1irc
pháp l' có tInh canh tranh cao
trén thj trung lao dng trong
thii k' hi nhp kinh t khu.
virc và th giâi. Chucng trInh
dào tao di.rqc tru tiên c sâ 4t
chit, trang thi& bj hin dai,
di ngü giãng vién giOi và áp
ding phuong pháp giâng dy
dai hçc tiên tin nhm phát
hin dào tao nh&ng sinh viên
giOi, SV xut sc d trng bt.ràc
dt chun chit krqng hang du
cUa các dti hc hAng du cAa
dAt ntrâc và trong khu virc.
Sinh viên ngành Lut CLC sau
khi tót nghip clAp üng cAc yêu
cau: Kien thüc, k5' näng, khA
nàng tieng anh và tin h9c
thành thao MOS.

Miic tiêu chucvng trinh nhm dào
tao sinh viên tt nghip dáp rng
các yêu cu v kin thác, chuyên
mon thuOc linh virc di.rqc dào
tao, có k nàng thirc hành xâ hi
và kM nAng thIch Crng, canh
tranh cao trên thj trixàrng lao
dng. Giüp sink viên rèn 1uyn
các k5' näng lam vic dQc lap,
lam vic nhóm, tang c1xng kha
nang scr diing t& ngoi ng d
h9c tap, nghien c(ru va lAm vic
trong môi trung hi nhp.

4 näm

4 näm

>

Nhiu t.ru dim, th manh
dAo tao

Chtwng trInh Iào to nganh
Luât kinli t CLC cüa Khoa
Lut truong Dii ll9c Ton Due
Tliäng
trên
thành
qua cüa giáo diic
Diia
hin dai trên th giài k& hop vâi
dc thu cCa giáo diic Viêt Nam.
Nhm dào tao ngun nhân lirc
cht krçing cao cho cac cc quan
nhà nuâc và xâ hi. Chuyng
trInh duqc du ttr co sâ vat ch&t,
trang thit bj hin dai, giãng
vien giôi và ap diing cac phuong
pháp giãng day - hc tiên tién
theo chuong trInh cac truOng dai
hc thuOc TOP 100 trên th giOi
nhAtn phát hin, dào tao nhUng
sink viên giOi, xuât sic.
Sinh vien du'qc rén luyn sau k
näng thiic hành ngh nghip, có
th giAi quyt &rçic các vAn c1
phAp lut, nAm vUng nghiên cfru
khoa hçc, tu duy phAn bin, dc
Isp, khA nàng tçr h9c va hc tp
nAng cao trinh dO.
4 nAm

21 3I

Gui
chü

ong SO
tin clii

B °'

tu'9ng

tuyen
sinh

S
hu'àng

chuyên
iigành

142
(trong dO GDTC và GDQP là 11
tin chi; 30 TC Ting anh)

126
(trong dO 10 TC Ting anh;
chua tinh GDQP và GDTC)

137 tin chi (gm 11 TC GDQPTC)

Thirc hin theo D an tuyên sinh Thrc hin theo D an tuyn Sinh viên triiOc tiên phai dU
sinh hang näm cüa Tnrng
chun dau vào the lop thuOc h
hang nãm ccia Tru?ng
dào tio chInh quy, sau do, sê
dtrçc hkiàng dn dng k nguyen
v9ng và tham gia bui kim tra
trinh d ting Anh d s&p xp
lap h9c phü hçp, giOp sinh vién
hoà nhp nhanh chong theo yêu
cu cia chixang trInh dào to
Chat luçing cao. (nu sinh viên
hra ch9n chuGng trInh dào t?o
cht h.rcing cao ngành Lut tang
cuO'ng ting Pháp; hotc chuong
trInh dào to cht krqng cao
ngành Luat tang cuOng ting
Nht thi khong phãi kim tra
trinh d ting Phap và ting Nht
vi së throc dào tao lai tr trInh do
v lông).
01 ngành Lut kinh t
1. CN lut Nhà nrncc va Luat 1. Nhóm các chuyn ngành Luat
HC
Thucing mi — Dan sir — Quc t;
2. CN pháp luat hink sir
2. Nhóm các chuyén ngành Lust
3. CN pháp lust dan sir
Hãnh chInh — Tu Pháp;
4. CN pháp lut kinh t
3. Chi.rang trInh dào to cht
5.CN pháp luat quc t và luçing cao ngành Lust tang
TMQT
cu?ng ting Pháp;
4. Chi.rcmg trInh dào to chAt

150 tin chi (trong do cO 31 TC
ting Anh)
GDQP và GDTC (bai 50 m) là
bat bu9c (khong tinh tin chi)
Sinh viên theo d an tuyn sinh
hang näm:
Disi vào có diEm chulJn thp
hon sinh viên diii Ira nhu'ng
thu ra bng/cao hon dzi Ira.

Lut kinh t

3I

1

25 sinh viênllàp, ting Anh diiçc
day gp 4 In chng trinh throng,
tang cung dào tao Anh ng
chuyén ngành nhm dáp 1mg t&
nhu cAu càa doanh nghip. Sinh
vien t6t nghip cO trInh d Anh
ngr bc 4/6 theo Khung Nang lrc
Ngoi ng cüa Vit Nam (chun
B2—Châu Au).
HInh
th(rc
giãng
(lay/U 11
diêni

krqng cao nganh Lut tang
cI.rYng ting Nht.
5. Chi.rang trInh dào tao chit
!uçlng cao ngành Quàn trj kinh
doanh;
6. Chuang trinh dào tao cht
lucing cao nganh Quán trj - Lut.
- 25-30 SV/làp
- 25-30 SV/lâp
- Hn 20% các mon hc bang - Scr diing phirng pháp tinh
ting Anh. Ting anh: 4/6 theo hung, thão luan, rèn luyn k
bc nAng hrc ngoai ngU 6 bc. nang
- Du vào và du ra ngoai ngQ,
sIr ding ngoi ng& trong qua
trinh giãng dy
- Các tài 1iu hçc tp do Nhà
truOiig t6 chlrc bin soan, CO
tham kháo tài 1iu, giáo trInh mt
so trixng dai hQc ni.ràc ngoài và
sIr di.ing tài lieu khác, dáp 1mg
yêu câu hc tap, nghiOn clru cüa
sinh viên

- 30-35 SV/1&p
- Tang cu'Ong giáng dy bang
Ting anh.
- Chuong trInh xây dimg tip
cn cao vói thijc tin. Trong
chuang trInh dào tao cO dn ho'n
1/3 ni dung là các mon hçc k
näng ngh nghip Va thirc tp
ngh nghip; K t& h9C kS' 4,
ngi.r&i hc thrqc sp xp di dào
tao và bce t?i cac doanh nghip,
các cong ty tu vim, các co quan
tu php. Lucing tIn clii cho CáC
hçp phim thirc hành ngh nghip
cho mi hçc k' k tlr hc kS' 4 là
2t1nchi;
- Chuong trinh dào tao chit
luqng cao tang cl.ràng dào tao
rt sau các hçp phan c bàn cho
ngành lut d tao kin thlrc vltng
chic cho ngui hoc.
- Trong chi.rng trInh dão tao,
hc viên di.rçic tiêp xác, trao dôi
thuông xuyen vOi các chuyên
gia trong lTnh VirC lutt pháp và
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Chuãn
dâu ra

* yE KIEN THIC:
-PLO 1: Co các kin thCrc cci bàn v
khoa hçc tir nhiên vA toán hyc d
phân tich và giái quyt các vn d
phát sinh trong cong vic và cuQc
sng.
- PLO2: CO cac kin thrc cci bàn
v chInh tn, pháp lut, kinh t và
khoa h9c xa hi, nhàn van cho vic
giài thIcli, phãn tich nh&ng vn d
trong cong vic và cuc sng.
- PLO3: Ap dyng các kin thCrc
thuc linh vtrc ca si nganh phtt hçrp

* VE KIEN THIC:
1. Kin thCrc giáo dic di
ewing v chInh trj, quán 1)2,
kinh t van hóa, ljch scr, tam
1)2, quãn 1)2
2. Kin thirc giáo dc chuyên
nghip: Chuyên sâu và thirc
tin v các lTnh virc Hin
pháp, PLDS, PLKT, PLQT,
TMQT, Lust HC, LDS, PL t
tiing k& hçp kin tp, thrc tp
thrng xuyên, kin th(rc ngh
1ut

* yE KIEN TH1C:
1. Kin thCrc chung
- Co hiu bi& sâu sc v chü
nghia Mác-Lê-nin; Dix?ing 16i
each mng Vit Nam; Ti.r tuâng
H ChI Minh;
- Co các kin thcrc cc bàn trong
lTnh virc khoa h9c xA hi và nhân
van phü hçp vâi chuyên nganh
Lut h9c nhu Xa hi h9c, Tam 1)2
h9c, Llch si'r van minh th giâi,
Logic hQc;
- Nm vung kin th(xc chung v

trong xâ hi theo ti1ng chU d
hoc (k t& hoc kS' th 3). Ben
cnh do, mt nàm I lan, sinh
vien drçc rèn luyn k' nng
trao dM, tranh lun bang cac
hot dng tranh lun v các vn
d xã hi vci Truing khoa và
các chuyên gia &rçc mô'i; chxçic
tang cuing hott dng thão kian
chuyên mon theo nhOm, theo
lap. GR thão luât It nhAt là ¼
gRi h9c cüa trng h9c phn.
H9c kS' quân di thrgc thi& k
riêng bit cho sinh viên vera hçc
Giáo dc quc phong, vira trãi
nghim cuc sng trong môi
tru&ng quân di giüp rèn luyn
k5 näng sng, lông ti.r tin, stir bitt
anvànluc.
* yE MEN THIXC:
- Dugc xây drng trên nn tang
nôi dung CTDT he chInh quy
Lut KT trén Ca sa cal tin va cô
dpng các ni dung dào to chO
chat, dng thai thit k vi yeu
cu v trInh d cao han, ni
dung sâu han theo huáng nâng
cao chat 1ircng giãng dy va h9c
tap.D cao tix suy sang tao, khà
nAng tir h9c, tang ctràng gaio
liru quc t& k nang thirc hành.
- Cung cp khi luçng Ian kin
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pháp lut, bao gm các linh virc thCrc pháp lut Vit Nam va mt
3. Tin hçc MOS
vó'i ngãnh lut kinh t.
s ITnh virc thông ditng, quan
- PLO4: Ap di1ng các kién th(ic 4. Ting anh: 4/6 theo bc pháp lut.
2. Kin thCrc chuyên sâu
trQng cUa pháp lut nucc ngoài.
thuQc linh virc nganh luat kinh t nang lirc ngoti ngU 6 bc
Ngoai kin th(rc chung dM vài - D duqc xét t& nghip, sinh
trong vic 4n dicing, giài quyét
tAt cà sinh viên nganh Lut, thy viên phai tIch lüy và dtt duqc
các vn d chuyên mon.
theo Khoa, sinh viên có th có các yêu cu theo chuAn kién
- PLO5: Ap ding các kin th(rc
them các kin thCrc chuyên sâu thIrc, k näng quy dlnh trong
thuOc linh virc chuyên ngành lut
trong các linh virc nhis: Sinh chircrng trInh dào to va dtt cac
kinh t trong vic vn dung, giài
viên Khoa Lut Quc t& l tan chuAn cthu ra nhu:
quyt các vn d chuyên mon bang
ngoai giao và länh str; tp quán + Chng chi däng k sâ hQu trI
ting Vit hoc bang ngôn ngU
thtrcmg
mti qu6c t và thanh tue do Cc sa hOn trI tu cAp.
ting Anh
toán quc tA; giai quyt tranh + Ching chi ting Anh qu6c t
- PLO6: Ap dung các kin thrc
chAp hqp dng thucng mi qu6c IELTS 5.5 hoc TOEFL iBT 50
thuc linh vic b trçl cho ngành
hoc các chUng chi khác tirong
te.....
luat kinh th trong vic 4n dung,
duong.
Sinh
viên
Lap
chAt
hxcng
cao:
giãi quyt các vAn d chuyên mon.
pháp lut kinh doanh — thirong + Chcrng chi tin hc MOS
mi Vit nam; pháp lust nuóc 0/1000 (Word/Excel/Powerpoint)
ngoài, chü yu là pháp lut v
+ Dtt dirn hot dng ngoi
kinh doanh — throng mti cüa óa theo yCu cu cCa chirong trInh.
mOt s niróc thuOc h th6ng pháp + Dt các k nAng mm, k
ig thirc hành chuyên mon.
lut chung (Common law).
3. Ting anh
Các lap chwmg trInh dc bit
(ChAt ltrqng cao, lap tang cring
ting Nh.t, lap tang cung ting
Pháp):
Ting Anh: 600 dim TOEIC
Tiéng Phãp: Deif— B 1
Ting Nhat: JLPT 3
Các ngành khác di trà ti'r
TOEIC 450-500
4. Tin h9c
63l

*yEKcNANG:
- PLO7: Co k5 nang nhn thi.rc và
giãi quyt vn d chuyên mon phrc
tap trong lTnh virc pháp luat.
- PLO8: CO k näng thirc hành
ngh nghip trong linh vy.c phãp
luât.
- PLO9: CO k5 näng thrc hành ngh
nghip trong linh vtrc pháp luat kinh
doanh, thuong mii.
- PLOIO: Co k5' nang thrc hành
ngh nghip trong linh virc pháp
luat thucrng m.i quc t bang tiEng
Vit hoc tiengAnh
- PLO! 1: CO k näng thirc hành
ngh nghip trong hot dQng tis
vn, thuong hrçing, hOa giãi, di
din bão v quyn và 1çi Ich hçp
pháp cUa doanh nghip bang tieng
Viçt hoic tiengAnh
- PLOI2: CO k5 näng giao tip nOi,
vit bang tiéng V4t hoic tie"ng Anh
vã phi ngOn ngt hiu qua vã lam
vic trong mOi tru'ng hi nhp.

* VEKNANG:
- K5 nãng chuyên môn: tim
kim, phân tIch, dánh giá, phát
hin
- K5 nAng ngh nghip: son
thão, thirong 1ung, dam phán,
Ur vn....(thành tho)
- K näng bô trq: trInh bay,
phàn bin, lam vic dc 1p

TrInh do tin hoc: CO kin thic vã
k5 nAng tin hc van phOng thành
tho dU dphic vij cho cong tác
chuyên mon (Window, Word,
Excel, Powerpoint, Access).
*I]K'NANG
1. K5 näng cfrng:
1.1. K5 nAng chung
- Nhan thrc, phân tIch, dánh giá
dung các vn d pháp l;
- Bi& each tra cCru các van bàn
pháp luat, lira ch9n va áp diing
dung các quy djnh cüa pháp luat
d giài quyt nhti'ng vn d phát
sinh trong thic tin;
- K5 nãng nghien ci'm và 1p
luan;
- K näng phân tIch luat;
- Tr cp nhat các kin thirc pháp
luat mâi va thrc tin áp dung;
- K5 nang phát hin, giãi quy&
vn d thuc chuyên ngành dào
tao.
1.2. Ngoài nhu'ng k näng
chung di vO'i tt cã sinh viên
ngãnh Luat, tüy theo Khoa,
sinh viên có th cO them các k?
näng sau:
- Sinh vién Khoa Luat Thuong
mai: tu' van, soan tháo các van
ban pháp l trong hot dng cüa
doanh nghip; tu' vn cac vn d

1. K5 näng chuyên môn:
- K5 nang nghien cru h sa và
van dung phap luat vao thirc
tin; k nang tim kim, phân
tIch, dánh giá các VBPL. K
nang tu' vn, k näng son tháo
các van bàn cO tInh pháp l
2. K5 näng mm:
- K nang trInh bay và bào v
quan dim cUa mInh; K näng
lam vic nhOm; k5 nang giao
tip; k nAng 1rng dicing CNTT
- Ting anh thành tho, nOi vit
hxu bat.
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pháp 1 và giái quy& tInh hung
pháp 1 phát sinh cho cac t
chirc, cá nhân lien quan dn các
linh virc: doanh nghip, thuong
mi, dAu Ui, cinh tranh, giâi
quy& tranh chAp thtrng mi,
thué, ngân hang, dAt dai, môi
trung, kinh doanh bAt dng san,
kinh doanh chUng khoán.
- Sinh viên Khoa Lut Dan sir:
phân tIch, bInh lun bàn an,
quy& djnh cUa co quan tài phan;
nghiên ciu, giài quy& nh&ng
vAn d pháp 1 v tâi san, t1ira
k& hqp dng, bi thi.ring thit
hti ngoài hçp dng, sO hflu tn
tue, t6 t1ing dan sr, hon nhân gia
dmnh, lao dQng; k5 näng darn
phán, thircmg luqng, soui tháo
hçip dông, tlióa uoc lao dQng ttp
th.
- Sinh vién Khoa Luât HInh sir:
thirc hành cac hot dng t6 tiing
trong linh virc hinh slgr.
- Sinh viên Khoa Luât Hành
chfnh: tix vAn và thirc hiên cac
thu tc hành chInh, giãi quy&
các yêu câu, khiêu nti cUa cong
dan; tu vAn ban hành các quy&
djnh quãn l; hot dng thanh
tra.
- Sinh vién Khoa Lut Qu6c té:
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tu vAn va giãi quy& cac tInh
hung pháp 1 phát sinh trong
thrc tin kinh doanh thucing mai
giüa các dôi tác trong nuc vâ
nuc ngoài; tu vAn v ho?t dng
kinh doanh vã ap diing luat diu
chinh các hoat dng kinh doanh
thrning mai quc t; dam phán,
k kt va thirc hin cüng nhu
giãi quy& các tranh chAp trong
kinh doanh thuang mii quc th.
- Sinh viên Lop chit lwing cao:
tng htp kj näng cOa sinh viên
cdc Khoa: Thu'ong mcli, dan sr
Va quôc lê
1.2. K5 nàng mm:
- Co khã nng lam vic dc lip,
giái quy& cong vic vci tu duy
logic Va sang tao;
- Co k5 nAng lam vic nhóm.
- CO kha näng giao tip, trInh
bay và truyn thông;
- Co khã nang tra cCru thông tin,
nghien ct'ru van ban, tài lieu;
- Co k näng vi& vâ trInh bay rO
rang mt vAn d, làmbáo cáo mt
each thun thuc.
- CO khã nang thIch 0ng vâi môi
trung cOng vic trong nuc Va
quc th luôn cO sir bin dng
(di vâi Sinh viên Lap chAt
Iuç'ng cao)
9I

I

* Näng hrc tr chü và trách nhim * Yêu cu v thai d
- PLO 13: Co näng 1rc lam vic dc - Trung thành vài T qu6c,
tuân thu pháp lut, chp hânh
lap và lam viêc theo nhóm.
- PLO14: Co nAng 1irc t6 chCrc thrc các chInh sách cOa nhà nuâc
hin cong vic và h9c hOi, phát - Trung thirc, thâng than, cu
trin ban than trong giao tip bang thj, üng hQ dM mâi, bâo v
cong 1
ngôn ng ting Anh
- PLO 15: Co thCrc trách nhim và - Tir tin, hào h(rng tip nhn
kin th(rc mâi, san sang cong
do d(rc ngh nghip
hin trI 1irc phiic vv dt ntràc
- Tuân thu các chun mtjc dto
dCrc ngh lust
- Khâ nAng hçc tp nâng cao
trInh d

*

cu v thai d
A
A
A
- CO pham
chat
dto du'c tot,
trung thc, khách quan;
- CO thirc ton tr9ng và chip
hãnh pháp lut, cO trách nhim
cong dan, cO thüc bão v lçii
Ich cüa cong dng va xa hQi, có
dao dCrc tOt, co lông nhân ái;
- CO phm chAt do dtrc ngh
nghip cn thit cUa mt lust gia,
cO ban linh ngh nghip và thai
d trung thirc, yêu ngh vâ cO
trách nhim trong cong vic, cO
thCrc bão v lçii Ich cüa cong
dng và xt hi;
- Chi dng, tir tin, manh dn bay
to quan dim vâ bi& lang nghe;
- CO trách nhim vâi cong vic
&rçYc giao và cO tinh than cAu
tin, hqp tác, than thin vài các
dng nghip và Ca nhân khac
trong cong vic;
- CO tinh than lam vic nghiem
tOc, khoa h9c. Kt hçip gitta tic
lien va ly thuyet, duc ket kinh
nghim d giãi quyAt vAn d
ngày mt hiu qua cao.
- Khã nàng h9c tp nâng cao
trInh d sau khi tOt nghip
Yen

* Yêu cau v thai d:
- PhAm chAt do di'rc tOt, vi cong
cMng, vi sir phát trin cüa con
ngisôi,
- Ton tr9ng pháp lut, dé cao giá
trj ca ban cOa con ngri, có
phu'o'ng pháp báo v quyn lqi
NLD int cách hiu qua.

1O3 I

- Kiên thrc giáo dc dti cuong: 56
TC
Kin th(rc ca sà: 20 TC
Can
- Kin thCrc ngânh, chuyên ngãnh,
trü C
Chuo'ng b tra: 56 TC
- Thuc tap TN: 10 TC
trI n h
Tong cong: 142 tIn chi

1. LJ 1:iiii c/il,,!, fr/ (11 TC):
+ Tri& hoc Mac - Lenin
+ Kinh t chInh tn Mac - Lenin
+ Chü nghia Xã 1ii khoa h9c
+ Ljch sCr Dáng Cong san Vit
Narn
+ Tu ti.xông H ChI Minh
.
Kien
thñc
giáo (It1C
di
ctrO'ng

2. Kiêiz t/iác kin/i th, IuIt và khoa
h9c xii h31-nhâ,i vim (6TC):
chQn 6 tin chi kinh t6 luát, XHH
(Lj liin NN&PL)
1/sac loin, Ii,, /ipc vii k/wa
hpc ty nliiên (9TC): Toán, tin hQc,

3.

4. Ngo:i szgfr (3OTC):
- Toán ndng cao I dé'n 10
- Giáo disc th chth (3 Tc)
- Giáo dyc qzuc phông -AN (8TC)

- Kin thCrc giáo diic di - Kin thrc giáo diic di cixong
và kin thCrc chuyên nghip:
cuang: 29 TC
- Kin th(rc giáo d%ic chuyên T1ng cong: 137 tin chi
nghip: 87 TC
- Thi.rc tap TN: 10 TC
Tang cong: 126 tin chi

Ni dung chi tit chirong trInh
* BAt buôc (25TC):
(TII PHAN CHIA TUNG
- Nh[rng nguyen 1 ca ban cüa
JG vi KIIONG TIM THAY
Chü nghTa Mac Lenin 1,2
TAI LIEU C1J THE)
- Tu tung H ChI Minh
- Dung 1i Cách mng cüa
* BAT BUQC DAT CUONG
DCSVN
- NhUng nguyen 1 c ban cüa
- Ngh 1ut và PP h9c !utt
chü nghia Mac - Lenin HPI
- Ting anh nâng cao
HP2
- Ting anh pháp I 1,2
- Dai ctwng VH Vit Nam
-Tin h9c
- GDTC HP 1,2,3 - Boi 1i
* Ttr chon (4TC):
- Klnh t CT Mac - Lê nm
- Ljch sCr VMTG
- Logic h9c
- Di cucing VHVN
-LichsCrNN&PL
- Tam 1 di cwng
- Giáo diic quéc phOng - an ninh
- Logic hoc
- Xã hQi hçc pháp luat
- ChU nghia XHKH
- Tu ti.râng HCM
- Ljch sCr dáng Cong san Vit
Nam
- Du?mg 1i each mng cüa Dãng
Cong san Vit Nam
- Tin h9c di cucing

- Kin thi.'ic giáo dc di cucYng:
52 TC
- Kin thirc GD chuyên nghip:
98 TC
Tong cong: 150 TC

1. L luân chInh tn (IOTC)
- Tu tuOng HCM
- NhCng nguyen i ca ban cüa
ChU nghia Mac Lenin
- Di.rmg !i Cách mng cCia
DCSVN
2. Khoa hoc XH (5TC)
- Logic hoc
- Kinh t vi mô
3. Ngoi ngu: (3ITC)
4. K5' nng h trq: Lam vic
nhóm
5. GDTC &GDQP: CAp chüng
clii riêng
6. Tin hoc (5TC)
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Kin
thfrc
giáo duc
chuyên
nghip

1. Kiln lhác co' só (kh4i ngành,
nhóm ngànli, nganh): 20 TC
> Bitbu3c:
- Lut Hin pháp
- Lut hành chinh và T6 tiring hành
chInh
- Lut hInh sir
- Lut dan sir 1,2
- Lut t6 tng dan sir
- Lut t6 tiring hInh sr
2. Kiln thzc nganh (17T
> Bt buc (15TC)
- Phap lut v các loai hInh thu'cmg
nhân (TA)
- Pháp lut v hott dng thtrong
mi(ting Anh)
- Phá san và giái quy& tranh chp
(ting Anh)
- Lut dt dai
- CPQT (TA)
- TPQT
- K nAng son tháo vAn bàn
- K5' nAng vit va nghiên ccru pháp
l)
> Tu chçn (2TC):
- Lut hon nhân và gia dInh
- Luât THADS
- PL v GDBD
3. Kiln tIuc chuyên ngành
(27TC)
> Btt buçic (19 TC):
- Luat lao dng

*BAT BUQC - MEN TH(J'C
NGANH, CHUYEN NGANII:
- Lut Hin pháp
- LLNN&PL
- Cong pháp qu6c t
- Quy djnh chung v DS, TS, TK
- Lust hành chInh
- Hqp ding va bi thu?mg thit
hi ngoài hqp dng
- Luat Hon nhân và gia dinh
- Lut Lao dng
- Law of Contract
- Luât Dt dai
- Lut T6 tiing hành chInh
- Lut Hinh sir phAn chung
- Pháp lut ye chü thC kinh
doanh
-LutT6tingdânsr
- Corporation Law
- Luât Sâ hflu trI tue
- Lut Hinh sir phAn các ti
phm
- Lut Ngân hang
- Pháp 1ut thi.rang mai hang hoá
* TICHQN:
vAdjchvii
- Tu pháp qu6c t
3. Kin thfrc chuyên ngành
- Comparative Law
(2OTC): PhAi chon theo 5
- Law of the Sea (Lut Bien)
chuyên ngAnh
- CN luât Nhà nuâc va Luât - Luât Thu
- PL Giai quyet tranh chap
HC
thi.rng mti ngoài tOa An
- CN pháp 1ut hInh sij
- Lut Thuong rnai quc t
- CN pháp lut dan sr

*BAT BUQC:
1. I(in thü'c cos&ngành
- L lun NN&PL
' Hien pháp
- Lutt
- Xây dirng VBPL
2. Kin thu'c ngành
- Lut hành chInh
- Lut hInh sir 1, 2
- Luat TTHS
- Nhp mon v LDS
- TS, QSH,TK
- Lut v nghia vit và HD
- Luât SHYF
- Lut HNGD
- Lut TIDS
- Lut DN
-Lutlaodng
- Lut tài chInh
- Lut dt dai
- Cong phAp quóc th
- Tix pháp quc t
- Lut hpc so sánh
- Lut TMQT

1. Kin thfrc co s&
(BAT BUQC)
- L !uãn NN &PL
- NhUng VDC ye LDS
- Lut Hin pháp
- Luât hành chInh
- Phuang phAp và k5 nAng lut
hoc
2. Kin thCrc ngành
2.1 Kin thCrc chung
- TS, SH, Thi'ra k
- Lut thxcing mti
- Luât TTDS
- K5 nAng soin thAo vAn bàn
TVPL
- K5 nAng son thão hçp deng
- Cong phAp quc t
- Lut Cong ty
- Ti.r vAn thAnh lap DN va dAu ti.r
- Lut lao dng
- PhAp 1ut ye phOng v thuong
mai
- T6 tiring hinh sir
- Luat hçp deng
- Luât SHTI'
- Luât hmnh six
- Luât TMQT
- Lut dAt dai
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- Luât thu
- Lutt thrcing rnti quc t (Ting
Anh)
- Luât si hUu trI tue
- Luãt canh tranh
- Thuc hành NNI
- Thuc hành NN2
> Ttr chQn (8TC):
- Lut môi trumg
- Luat du tu (ting Anh)
- Lut ngân hang
- K näng soin thâo hcp dng
- PL ye Lut six, k5 nAng TVPL Va
tranh t1ng......

4. Kién iliac bd Iro' (6TC in' chon)
- Lut ngân sách nhà nuác
- Luât hoc so sánh
- Ljch sCr nhà nixO'c và pháp lut
- Thu và hoit dng kinh doanh

- CN pháp 1ut kinh t
- CN pháp lust quc t và
TMQT

- TT'HS
- WTO Law
- Juvenile Criminal Justice (Tix
pháp hInh sr ngtrO'i chi.ra thành
niên)
- Luat Môi trueing
- Luât canh tranh
* TU' dON (chon sn cho
SV)
- Quãn trj hành chmnh van phOng
- Giao djch dan sr v nhà a
- K5 näng dam phán, soan thão
hqp dng
- Pháp lut kinh doanh chUng
khoán
- Pháp lust thuang mai ASEAN
- Thi hânh an Dan six
- Pháp luat kinh doanh bt dOng
san
- PL v chuyn giao cong ngh
quôc té
-Pháp lust du tix quc t
- Tort Law
- Customary Law and Precedents
- Contract of International Sales
of Goods (Hçp dng mua ban
hang hóa quéc t)

4. Các mon k nàng:
- K näng ca ban ngh lut
- KN chung v TVPL
- K5 näng TVPL trong lTnh
vuc hành chInh/hInh suldân
su/HNGD/SHTT/TM/lao
dng/dt dai/ DN/thuTCNH/ (các mon khác nhau)
- K näng dam phán, son
tháo, thirc hin HD
- K5' näng tham gia GQVA
hành chInh/Dân s/trong
ITHS (3 mon khác nhau)
- K näng son tháo VBHC
thông dyng
*BATBUQCKNANG:
- Xây drng, kim tra, h thng - Legal Reasoning and Legal
hóa VBPL
Methodology

TII CHON: 8 TC, mi mon 2
TC
TTHC/
Luât
Luat
HNGD/Trách nhiêm dan six!
Các HD thông dyng/Lut six
&thirc hành ngh lut/K näng
soan tháo VBHC/Luât mOi
tnrmg/PL BVNTD/ HDLD va
GQTC
2.Kin thu'c chuyên ngành
(26TC)
- Lust thu và ngân sách
- Luât canh tranh
- PL v phá san và TTTM
- PL v mua ban, sap nhp Cty
- Nghia vy ngoãi hçip dng
- Giái quyt xung dt trong
TPQT
- Lut ching khoán
- Pháp lut kinh doanh BDS
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- Quán trj chin !tiçic

Thic
- Thirc tp t6t nghip (4TC)
tp tt - KhOa !un tt nghip/Mon thay
th (6TC)
nghip
va Khoa
man t6t
iighip
(lioic
môii
thay
the)

- KN !p !un và vi& dành cho - K5 näng thirc hânh pháp !ut
- Ngoii khóa
ngh !ut
- KN tranh tiing cUa ngh !ut - K5 nãng nghiên eCru và lap luãn
- K5' näng giãi quy& các tranh
chip dan sr
- K5 näng dam phán hqp dng
TMQT
- K5 näng lam vic tii doanh
nghip
- Thirc tp tt nghip (4TC - Tp sir ngh nghip (4TC)
180 gR thirc tap)
- Khóa lun t& nghiëp/ Các mon
- Khóa 1utn TNICác mon thay
thay th (6TC)
th: 10 TC

Kt luãn
1. Chin 1u'çc: Các Tru?ng du tp trung vào dào tao 1ut chInh quy h ch.t lugng cao, &iu tu CSVC, trang thi& bi, dôi ngü
giãng viên giãng dy Co kinh nghim và trinh d cao hon so vOi h dai trà, dugc du tii vào chit hrgng phc vi, quan tam dn sinh vien
hon so vOi he dai trà, có nhiu chiwng trInh ngoai khóa, chuyên d riêng dãnh cho sinh viên chit 1ung cao. Các mOn hoc duc thit k
cô dung v kin thirc và tang cuông k näng thirc hành, k nàng hãnh ngh& scr diing phuong pháp giãng dy hin dai.
2. Mite tiêu dão tio: Du trang bj cho sinh viên kin thrc v kin thrc pháp 1ut, vi tInh, Ting Anh; v k näng; thai d d dáp
i1ng nhu cu vic lam trong lTnh virc pháp 1ut có lien quan.
- Thai gian dào tao du 4 näm, di tugng tuyn sinh h chit lixcing cao có sir khác bit:

+ Ti TruO!ng Dii hpc Lut TP.HCM; Lust Ha Ni, Dai h9c Ma TP.HCM: Dim chun dAu vào sinh viên chat luçing cao bang
hoàc cao hon so vâi sinh viên h dti trà.
+ Tru?mg Di h9c Ton Dirc Thng: Dim chun du vào sinh viên chat ltrcing cao thuông thp hon so vo he dti trà tiir 1-2 diem.
3. Chun ditu ra (du cao hon so vri h d3i trà trong tung Trtr&ng):
- Kin thrc: Các kin thirc dii cuong; các kiên thrc co bàn v các ngành 1ut. Riêng Ulaw ngoài cht 1ucmg cao Ting Anh, có
ting Pháp, Nht
- K5 näng: K5 näng cüng (chuyên nganh) và k5 nàng mm (b trcY).
- Thai d: Các trixng du chü trong
4. Cu trñc chirong trInh:
- Cu tnic chucing trInh: tt'r 126-150 tin chi. Nu không tInh tin chi GDQP-GDTC- Ting anh thI tr 101 (Dai hc Mdc) - 119
(Di hçc TDT) - 116 (Lust THIN) - 128 (Lut HCM). Dai hc Lut TP.HCM và Lut Ha Ni CO nhiu mon k5 nãng nghê nghip cho sinh
viên h CLC.
+ Kin thirc giáo dic di cucmg: Thong dng các mon i 1un chInh tr.
+ Kin thirc chuyên ngành: 03 Trung Luat Ha NOi, TP.HCM, TDT dua mOn L 1un NN &&PL vao mon co si ngành (Di hc
Ma dua vào mon tr chçn di cuong).
1'

Dui h9c Lust THIN và TP.HCM: Co nhiu mon k5 nAng chuyên ngành 1ut

s/

Dti hpc Ton fXrc Thing có si:r ding giáo trInh nuOc ngoài vào mOt s mon nhu: K nàng son tháo hqp dng, K5 näng

vit thu tu vn (Memo); Phuong pháp và k näng luat hçc...
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DANH MUC CAC MON HQC TUNG DUNG — THAY THE
Mon hQc trong chtro'ng trinh cü
Ten mon hQc

Mon h9c trong chtwng trinh mOi

Ma moo hQc

So tin ciii

-

Ten mon h9c

Ma mon h9c

So tin cM

1. Danh misc mon h9c tuong throng
1.

Tiiig Anh nâng cao 1

GENGO4O5

4

2.

Ting Anh nâng cao 2

GENGO4O6

4

3.

Ting Anh nâng cao 3

GENGO4O7

4

4.

Ting Anh nâng cao 4

GENGO4O8

4

5.

Ting Anh nâng cao 5

GENGO4O9

4

6.

Ting Anh nâng cao 6

GENGO41O

4

7.

TiMg Anh nâng cao 7

GENGO41 1

4

8.

Ting Anh nâng cao 8

GENGO412

4

.
. Mon hQc tirong thwng tlieo quy dnIi ngoi ngu' khong
chuyên cüa Tru'&iig

Di vài sinh viên thiu mOt môn, sinh viên phai h9c mon Uro'ng &rclng. Ting Anh nâng cao 8 phãi dt tr 5,0 dim trO len.
D6i vâi sinh viên thiu tr hai c1n ba môn, sinh viên phái h9c các mon twmg throng và hçc them mon Ting Anh nâng cao 9 (GENG1347).
Ting Anh nângcao 9 phãi dt tir 5,0 dim trô len.
D6i vâi sinh vien thiéu tir b6n mon tr len, sinh viên phái h9c các mon tuang &rang và hQc them mon Ting Anh nâng cao 9 (GENG1347) vã
ting Anh nâng cao 10 (GENG1348). Tiéng Anh nâng cao 10 phãi dt tr 5,0 dirn trâ len.
9.

K5' nAng hoc tap

10. Chuyên d k5 nãng

EDUC12O1

2

K nAng vit vã nghiên
pháp ly

GLAW4 102

1

Thirc hành ngh
Luat kinh te 1

CIIU

nghip ngành

BLAW62O3

2

BLAW62OS

2

161
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Mon hQc trong chiro'ng trInh mri

Mon hQc trong chwongtrInh cü
STT

Ten mon hoc

MA mon hçc

S tin chi

Ten mon hçc

MA mon h9c

S tIn chi

11.

Tin h9c dui cixong

COMP14O1

3

Tin hçc di ctrang

COMP63O1

3

12.

Logic h9c

ACCO12OI

2

Logic h9c

ACC06317

3

13.

Tu duy phân bin

BLAW12O6

2

Tix duy phAn bin

BLAW63O3

3

14.

Tarn I hpc dui cuang

SOCI12O1

2

Tam 1 hoc dai cuung

S0C16302

3

15.

Luât hinh sir

BLAW23O5

3

Luât hinh six

BLAW63O6

3

16.

Lut t ting hinh sr

BLAW12O4

2

Lut t ting hInh sir

BLAW62O1

2

17.

Lut hin pháp

BLAW23OI

3

Lut hin pháp

BLAW63O4

3

18.

Luât hành chinh

BLAW23O2

Lut Hành chInh va t ting hAnh
chinh

BLAW63O5

3

19.

Luât dan six I

BLAW23O4

3

Luât dAn six 1

BLAW63O7

3

20.

Luât dAn six 2

BLAW23O6

3

Luât dAn six 2

BLAW63O8

3

21.

Lutt t tiing dAn sir

BLAW33O2

3

Lust t tiing dAn sir

BLAW63O9

3

22.

Luit thuang mii I (PhAp 1U1t Ve
cac loii hinh thuang nhan)

BLAWI3O3

Pháp 1ut vcác !oi hInh
thuung nhan (Tieng Anh)

BLAWS3O6

3

23.

Lut thuong mti 2 (PhAp luat ye
hott d9ng thuang mu)

BLAW33O8

Pháp !ut v hot dng thuong
mi (Tieng Anh)

BLAW53O7

3

24.

Luât dAt dai

BLAW33O4

3

Luât dAt dai

BLAW631O

3

25.

Tir pháp qiic t

BLAW33OS

3

Tu' pháp quc t

BLAW6318

3

26.

K5' thut xây dirng van bAn

BLAW22O4

2

K5 näng son thAo van bAn

BLAW62O2

2

27.

Lut lao dng

BLAW23O3

3

Lut lao dng

BLAW63O2

3
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Mon hçc trong chtrong trInh cü
STT

Ten mon hQc

Mon hQC trong chu'ong trInh mói

MA mon hQc

S tin chi

Ten mon h9c

MA mon hoc

S tIn chi

28.

Lut thug (Pháp luat v thu)

BLAW43O8

3

Lut thud

BLAW63 11

3

29.

Luat thuang ma! quoc te

BLAW43O1

3

Luât thirong mai quc t
.
(tieng Anh)

BLAWS3O3

3

30.

Luât sà hcru trI tue

BLAW43O4

3

Luât si hilu trI tue

BLAW63 12

3

31.

Luât canh tranh

BLAW43O2

3

Luât canh tranh

BLAW63 13

3

32.

K5' thuat (K nàng) dam phán Va
sotn thao hçip dong

BLAW42O8

2

K5 näng soan tháo hap dng

BLAW63 14

3

33.

Lut kinh doanh b.t dng sAn

BLAW32O1

2

Lut kinh doanh bAt dng sAn

BLAW63IS

3

34.

Nguyen 1 k toán

ACCO23OI

3

Nguyen i k loan (ting Anh)

ACCOS3OI

3

35.

QuAn tn nhân luc

BADM23O3

3

QuAn trj nhâi't Irc

13ADM6319

3

36.

TAi chInh quc th

FINA33O 1

3

Tài chInh quOc té

FINA63 16

3

37.

K toán tài chInh 1

ACCO2302

4

K toán tAi chInh I

ACCO63O1

3

38.

Kimtoán 1

ACC03302

3

Kiêmtoán 1

ACC06318

3

39.

Thanh toAn quc t

F1NA3302

3

Thanh toán quc t

F1NA6303

3

40.

COng pháp quc th

BLAW33O1

3

Cong pháp quc t (ting Anh)

BLAWS3O8

3

41.

Luat DAu tu

BLAW42O6

2

Luat DAu tu (ting Anh)

BLAWS2O2

2

42.

QuAn trj tAi chInh

F1NA4306

3

QuAn trj tài chInh (ting Anh)

F1NA5324

3

43.

QuAn trj hc

BADM13O1

3

QuAn trj h9c (ting Anh)

BADM53O1

3

44.

Thirc tap tét nghip

4

Thirc tp t& nghip

BLAW64OI

4

2

PhA sAn và giAi quyt tranh chAp
(tieng Anh)

BLAWS2O1

2

BLAW4499

2. Danh muc mon hQc di ten
Lut thucing mai 3 (PhA sAn Va giAi
quyet tranh chap)

BLAW22O2
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Mon hoc trong chwong trmnh cü
STT
2.

Ten mon hQc
Lut tài chInh

Mon h9c trong chiro'ng trInh mOi

MA mon hQc

S6 tin chi

BLAW12O5

2

Lust ngân sách nhA rnràc

POLI12O1

2

Ten mon hoc

MA mon hoc

S tIn chi

BLAW6213

2

TrithocMác—Lênin

P0L1304

3

Kinh t chInh trj Mac — Lé nm

P0L11205

2

ChünghTaxAhikhoahçc

P0L11206

2

3. Danh mic mOn h9c thay th
Nhcing NLCB CN Mac - Lenin
(P1)
NhUng NLCB CN Mac - Lenin
(P2)

P0L12302

3.

Dirmg lôi CM cüa Dáng CSVN

P0L12301

3

Ljch sCr DOng Cong san Vit
Nam

P0L11207

2

4.

Tu tuOng H ChI Minh

P0L12201

2

Tu ti.thng H ChI Minh

P0L11208

2

5.

Logic hc

ACCO12O1

2

Ti.r duy phAn bin

BLAW63O3

3

GDQP và AN: Dumg 1i QP va
AN cUa DAng Cong san Vit
Nam

DEDUO3O1

3

GDQP và AN: Cong tác quc
phang và an ninh

DEDUO2O2

2

GDQP và AN: Quan sr chung

DEDUO 103

1

GDQP và AN: K thuOt chin
du bô binh va chin thuât

DEDUO2O4

2

2.

6.

Giáo diic quôc phOng

DEDU1 801

3

8
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DANH MUC CAC MON HQC TUNG DUNG THAY THE DANIH CHO SINH VIEN CHUYEN TU' CHU€1NG
TRINH DI TRA SANG CHUONG TRINH CHAT LUQNG CAO vA NGUQC Ld
TT

Mon h9c trong chtroiig trInh dti trã
Ten mon hoc

Mon hçc trong chirong trinh chat ltrçrng cao

Ma mon hoc

S6 tin clii

Ten mon liçc

-

MA mon hoc

s6 tin chi

1. Danh mtic mon h9c tuo'ng diro'ng
1.

Trit hoc Mac - Lenin

P0L11304

3

Tri& hçc Mac - Lenin

P0L11304

3

2.

Kinh t chInh tn Mac - Lê Nm

P0L11205

2

Kinh t chInh trj Mac - Lé
Nm

P0L11205

2

3.

ChU nghia XHKH

P0L11206

2

Chü nghia XHKH

P0L11206

2

4.

Lich sCr Dáng Cong san Viêt Narn

P0L11207

2

Ljch sCr Dãng Cong Sãfl
ViçtNarn

P0L11207

2

5.

Tu tu&ng H ChI Minh

P0L11208

2

Tis ttrâng H ChI Minh

P0L11208

2

6.

Ting Anh nâng cao 1

GENG1339

3

Ting Anh nâng cao I

GENG 1339

3

7.

Ting Anh nâng cao 2

GENG 1340

3

Ting Anh nâng cao 2

GENG 1340

3

8.

Ting Anh nâng cao 3

GENG1341

3

Ting Anh nâng cao 3

GENG1341

3

9.

Ting Anh nâng cao 4

GENG1342

3

Ting Anh nâng cao 4

GENG 1342

3

10.

Ting Anh nâng cao 5

GENG1343

3

Ting Anh nâng cao 5

GENG 1343

3

11.

Kinh t hçc di cuang

SEAS23O1

3

Kinh t hçc dii cucxng

ECON63O1

3

12.

Kinh t vi mô 1

ECON13O1

3

Kinh t vi mô I

EC0N6302

3

13.

Kinh th vimO 1

ECON13O2

3

Kinh t vTmô 1

EC0N6303

3
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Mon hQc trong chtro'ng trInh cht hrçrng cao

Mon hQc trong chiro'ng trInh di trà
STT

Ten mon hoc

MA mon hoc

S tIn chi

Ten mon hoc

MA mon h9c

S tIn chi

BADM 1368

3

Giao tip trong kinh doanh

BADM63OI

3

14.

Giao tiêp trong kinh doanh

15.

XA hi h9c dti cu'ang

SOCII3O1

3

XA hi hc dai cu'ong

S0C16301

3

16.

Tam 1)2 h9c dai ctrong

S0C11317

3

Tam 1)2 h9c di cuong

S0C16302

3

17.

Dai cixang vAn hoá Viêt Nam

VIETI3O5

Dti cuang vAn hoA Vit
Nam

VIET63OI

3

18.

An sinh xA hôi

SWOR13O2

3

An sinh xA hôi

SWOR63OI

3

19.

Nhân h9c dti cuang

SOCJ1316

3

Nhân hçc dai cwng

S0C16303

3

20.

PhAp 1ut dii ci.rong

GLAW131S

3

Pháp 1ut di cuong

GLAW63O1

3

21.

L)2 !un nhà nuâc Va phAp 1ut

BLAW13O1

BLAW63O1

3

22.

GiAi tIch

MATH1314

3

Giãi tIch

MATH63O1

3

23.

Dai s tuyn tInh

MATH13I3

3

Dai s tuyn tInh

MATH63O2

3

24.

Xác suAt vA th6ng kê

MATH 1315

3

Xác sut và thng kê

MATH63O3

3

25.

Thông kê 11ng diing

BADMI377

3

Thng ké (mg dung

BADM63O2

3

26.

Logic h9c

ACC01328

3

Logic h9c

ACC06317

3

27.

Tu duy phan bin

BLAW13O9

3

Tu duy phán bin

BLAW63O3

3

28.

Hóa di cuong

CHEM13O3

3

HOa di cuong

CHEM63O1

3

29.

Sinh h9c dti cuong

B10T1240

2

Sinh h9c di cuong

B10T6201

2

L)21un nhA nix6c vA phAp
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Mon hQC trong chuong trInh cht Iu'çrng cao

Mon h9c trong chtro'ng trinh di trà
T

Ten mon hçc

Ma mon h9c

So tin chi

Ten mon hQc

Ma mon I1QC

SO tIn chi

30.

Conngiiivàmôitruäng

B10T1341

3

Con nguäivàmoitru&ng

B10T6301

3

31.

Tin h9c dui cuong

COMP13O7

3

Tin h9c dti cuong

COMP63O1

3

32.

Tin hçc ing ding

C0MP2403

3

Tin hpc (mg dicing

C0MP6302

3

33.

Nhtp mon tin hQc

ITEC1401

4

Nhp mon tin hçc

ITEC6301

3

34.

LutHinpháp

BLAW1313

3

LutHinpháp

BLAW63O4

3

Lust hành chinh va TO ting hành
cliinh

BLAWL3 14

3

Lut hành chinh và TO
tvng hanh chinh

BLAW63OS

3

36.

Luât hInh six

BLAWI3I6

3

Luât hmnh sr

BLA\V6306

3

37.

Luât dan six 1

BLAWI31S

3

Luât dan six 1

13LAW6307

3

38.

Luât dan six 2

BLAWI32I

3

LuAt dan six 2

BLAW63O8

3

39.

Lut tO tng dan sir

BLAW 1325

3

Lut tO tyng dan sir

BLAWG3O9

3

40.

LuttO tynghInh sim

BLAWI222

2

LutttO tyng hinh sim

BLAW62OI

2

41.

Luâtdtdai

BLAW1324

3

LuâtdAtdai

BLAW63IO

3

42.

Tu pháp quOc t

BLAW1327

3

Tix pháp quOc t

BLAW63 18

3

43.

K nang son thão van ban

BLAW 1228

2

K5' nang son thão van ban

BLAW62O2

2

44.

K nang vit va nghien c(mu pháp !

BLAW 1229

2

K näng vi& và nghien
cixu phap ly

BLAW62O3

2

45.

Lut hon nhân va gia dInh

BLAW 1203

2

Lut hon nhân và gia dInh

BLAW62O4

2

46.

Luât thi hành an dan sir

GLAW3317

3

Luât thi hãnh an dan sim

GLAW63O3

3

47.

Pháp 1ut v giao djch bão dam

GLAW1219

2

Pháp luat v giao djch bão

GLAW62O1

2
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Mon hQc trong chiro'ng trInh cht hrçrng cao

Mon hQc trong chtro'ng trInh di trà
STT

Ten mon hoc

Ma mon hoc

So tin chi

Ten mon hoc

Ma mon hoc

SO tin chi

dam
48.

Lut lao dng

BLAW1317

3

Lust lao dng

BLAW63O2

3

49.

Luâtthu

BLAW233O

3

Luâtthu

BLAW6311

3

50.

Luât s hfru trI tue

BLAW233I

3

Luât sO hftu tn tue

BLAW63I2

3

51.

Luãt canh tranh

BLAW2332

3

Luât canh tranh

BLAW6313

3

52.

Lut môi trung

BLAW42O7

2

Luat môi truông

BLAW62O7

2

53.

Lust ngân hang

BLAW22O3

2

Luat ngân hang

BLAW62O8

2

54.

K5 nàng soon thâo hçp dng

BLAW33 11

K nang son tháo hçip
dOng

BLAW6314

3

55.

Lut kinh doanh báo him

BLAW42O5

2

Luât kinh doanh bão him

BLAW62O9

2

56.

Lutkinhdoanhbãtdngsãn

BLAW331O

3

Luât kinh doanh bt dQng
.
san

BLAW631S

3

57.

Pháp luat v xut nhp khAu

BLAW42O2

2

Php Iut v xuAt nhp
khâu

BLAW621O

2

58.

Pháp !ut v chirng khoán và thj
tnring chCrng khoán

BLAW32O2

2

Pháp luat v chCrng khoán
vã thj trtxng chCrng khoán

BLAW62I 1

2

59.

Lut thuGng mti din tCr

BLAW32I2

2

Lut thucing mi din tCr

BLAW62I2

2

60.

Pháp !ut v lut su, k5 nang tu Vafl
pháp Iut va tranh t1ng

GLAW33I6

3

Pháp !ut v 1ut six, k5
nng tu vn pháp luat vâ
tranh t11ng

GLAW63O4

3

61.

Pháp lut cong dng ASEAN

GLAW33O3

Pháp lut cong dng
ASEAN

GLAW63O5

3

62.

Lut ngân sách nhà nuc

BLAW12O5

2

Luat ngân sách nhà nirâc

BLAW6213

2

63.

Luât h9c so sánh

BLAW42O1

2

Luât hoc so sánh

BLAW6214

2
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Mon hçc trong chtroiig trinh di trà
STT

Ten mon hQc

MA mon h9c

Mon hQc trong chtwng trInh chat hrçrng cao
S tin chi

Ten mon hyc

MA mon iiçc

S tin chi

LI• Ch SU flha flUOC V pimp

BLAW63I6

3

64.

Ljch sCr nhà nuâc vã pháp luât

BLAWI3O2

65.

Marketing can bàn

BADM 1372

3

Marketing can bàn

BADM6322

3

66.

Hành vi t chirc

BADM137O

3

Hành vi t chCrc

BADM63O4

3

67.

Kinh t xây dtrng

CENG2319

3

Kinh t xay dirng

CENG63O1

3

68.

Quãn trj nhân !irc

BADMI366

3

Quãn trl nhân 1rc

BADM63I9

3

69.

Phát trin cong dng

SW0R2320

3

Phát trin cong dng

SW0R6302

3

70.

GiOi Va phát trin

SW0R2336

3

GiOi và phát trin

SW0R6303

3

71.

1-1i nhp kinh t khu virc Dông Nam
A

SEAS1338

Hi nhp kinh t klui vyc
DongNarnA

SEAS63OI

3

72.

Quan h cong chUng

BADM 1369

3

Quan h cOng chüng

BADM632O

3

73.

Giao tip lien van hóa

SEAS23333

3

Giao tip lien van hóa

SEAS63O2

3

74.

Phát trin san phrn CNSH

B10T4242

2

Pliát trin san phAm CNSH

B10T6202

2

75.

Quãn l môi trLrng

B10T2243

2

Quán !' rnOi trtrOng

B10T6203

2

76.

Dinh duOng ngui

B10T3224

2

Dinh duOng nguoi

B10T6204

2

77.

Thuong mi din tCx

BADM 1373

3

Thuo'ng rnti din tU

BADM63O3

3

78.

H thng hoch djnh nguôn 1irc
doanh nghiçp

ACC01355

H thng hotch djnh
nguon ltrc doanh nghip

ACCO63I 1

3

79.

Tài chInh Ca nhân

FINA133O

Tài chinh cá nhân

FfNA6313

3

80.

Thud và hoat dông kinh doanh

Fll'A2331

Thu va hott dng kinh
doanh

F1NA6314

3

81.

Giao tip lien van hOa (ting Anh)

ENGL1272

ENGLS2O6

2

3

2

van boa
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Mon h9c trong chu'ffng trinh cht lwyng cao

Mon hçc trong chtro'ng trInh di trà
Ten mon hoc

Ma mon hoc

S tin chi

Ten mOn hoc

Ma mon h9c

S tin chi

82.

Dam phán trong kinh doanh (ting
Anh)

ENGL2237

2

Dam phán trong kinh
doanh (tieng Anh)

ENGL52O7

2

83.

Giao tip trong kinh doanh (ting
Anh)

ENGL2238

2

Giao tip trong kinh doanh
(tieng Anh)

ENGL52O8

2

84.

Tài chInh doanh nghip 1

Fll'4A1329

3

Tãi chInh doanh nghip I

Fll'1A6315

3

85.

Tài chInh quc t

F1NA2335

3

Tãi chInh quc t

F1NA6316

3

86.

K toán tài chinh I

ACC01326

3

K toán tãi chInh 1

ACCO63O1

3

87.

Kirn toán I

ACC01329

3

Kim toán 1

ACC06318

3

88.

Thanh toán quc t

F1NA2343

3

Thanh toán quc t

F1NA6303

3

89.

Thông kê Crng diing

BADM 1377

3

Th6ng kê (mg diing

BADM63O2

3

90.

Tiên t vã Ngãn hang

F1NA2333

3

Tin t và Ngan hang

F1NA6307

3

91.

Quán tn chin lucic

BADM138O

3

Quãntrj chin luac

BADM6324

3

92.

Kinh doanh quc t
CD: hOi nhp kinh té quôc tê t?i Viet
Narn

BADM 1385

3

Kinh doanh quc t
CD: hi nhp kinh tê quôc
têtaiViêtnam

BADM6325

3

93.

Marketing quc tê

BADM2383

3

Marketing quc t

BADM6326

3

94.

Thirc tp tót nghip

BLAW4899

4

Thirc tp t& nghip

BLAW64O1

4

Thirc hânh ngh nghip
ngành Lust kinh tê I

BLAW62OS

2

Th%rc hanh nghe nghiçp
nganh Lut kinh te 2

BLAW62O6

2

96.

Thirc hanh ngh nghip ngãnh Lut
kinh t
(Trong truOng hçp chuyn qua CLC
thI phài h9c them thrc hãnh ngh
nghip ngành Luãt Kinh t 2)

BLAW2233

2
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Di vO.i trumg hçp sinh viên chuang trInh cht 1uçing cao chuyn sang chrang trInh di trà sinh viên vn duqc xét tucYng duo'ng
theo danh mic tung thrang áp diing cho sinh viên chuyn tr chixang trinh c1ti trà sang chwing trInh chit lucing cao và duoc xét b
sung các mon h9c sau:
Mon hQc trong clnro'ng trInh dai trà
STT
Ten mOn hoc

Mon hQc trong chirong trInli chat lirçrng cao

Ma mon hoc

So
tin
clii

ACC01325

3

Ma mon hoc

Stin
clii

Nguyen l k toán (ting Anh)

ACCOS3O1

3

Thirc hành ngh nghip nganh Lut kinh t 1

BLAW62OS

2

Thrc hành ngh nghip ngành Lut kinh th 2

BLAW62O6

2

Ten wOn hoc

1

Nguyen l' k toán

2

Thrc hành ngh nghip ngành Lut kinh
te
(Trong trung hp chuyn qua CLC thi
phãi h9c them thrc hành ngh nghip
ngành Lut Kinh t 2)

BLAW2233

3

Pháp 1ut v các loai hInli thuong nhân

BLAW 1323

Pháp lut v các 1oii hInh thuoig nhân
(ting Anh)

BLAWS3O6

3

4

Pháp lutt v hot dng thuong nii

BLAW1326

Pháp Iut v hot dng thtrcing inai (ting
Anh)

BLAW53O7

3

5

Phá san va giãi quy& tranh chip

BLAW22O2

2

Phá san và giãi quy& tranh chip (ting Anh)

BLAWS2O 1

2

6

Cong pháp quc th

BLAW33O1

3

Cong pháp qu6c té (ting Anh)

BLAW53O8

3

7

Lut thuong mai quc té

BLAW2319

3

Lut thuxmg mi qu6c th (Ting Anh)

BLAW53O3

3

8

Lut dAu tix

BLAW42O6

2

Lut dAu tu (ting Anh)

BLAW52O2

2

9

Quan trj hçc

BADM1364

3

Quãn trj hçc (ting Anh)

BADMS3OI

3

10

Quan trj tài chinh

FINA 1328

3

Quãn trj tài chInh (ting Anh)

F1NA5324

3

2
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HU'ONG DAN THVC HIEN
1. Tinh lien thông
ChuGng trinh dào tao trinh d di hçc dâ chü )2 den tInh lien thông, dam bão cho ngii h9c sau khi tot nghip dai hoc có th hoc
len trInh d Thac si, Tin si khoa h9c Lust hçc.
2. Xây dyng d cu'ong chi tit các mon hçc
Trên cci si chuo'ng trInh dào tto, giáng viên biên soan d cilang chi ti& các mOn hçc theo quy djnh cüa B Giáo diic & Dào tao va
cia nhà trithng vii mt s dim ctn luu sau:
- Vic trin khai chi tit các mon hc phài dam bão tInh logic cüa vic truyn dat và tip thu kin thi'rc, cn quy djnh các mOn h9c trixâc
khi h9c các mOn k tip trong chixorng trinh dào tao;
- V ni dung: Trir phn kin thrc tr ch9n, các mon h9c con iai bt buic phài thirc hin. Ni dung trong d cuong là nhtthg ni dung
cot lOi cüa mon h9c;
- Phn kin thrc tçr ch9n: Sinh viên lira ch9n các mon h9c trên co sà s tin chi tIch iQy quy djnh cho nhóm mOn h9c tir ch9n d dam bão
tIch lüy dü s tin chi. Phn kin thcrc tr chyn có th duçc thay di, b sung hang nàm d dáp irng yêu cu cap nhât va hôi nhp;
- V yeu cAu thrc hin s lucmg bài tp (nu co) cüa các mon h9c do giãng viên quy djnh nh&m giüp sinh viên nm vüng kin thüc l
thuyt, rèn luyn các k nàng cn thit;
- Tt cã cac mon h9c du phài có giáo trInh, tp bài giãng, tài lieu tham khão, tài lieu huâng dan... dã in sn cung cp cho sinh vien.
Thy theo ni dung các mOn h9c, giãng viên xác djnh phuGng pháp giãng day cho phü hçxp.
3. Dnh hithng phtwng pháp dy hQc
Clurcing trinh dircic biên soan theo huàng di mOi các phirang pháp day và hçc dai h9c: giãm s gi l thuy&, tang s gi thirc
hành, tang th?ñ gian cho sinh viên t 7r nghiên ci'ru, dcc tài 1iu, thâo 1un, lam các bài tp và thirc tap;
Khi kin thirc cUa chuang trinh phU hçp vâi khuOn kh ma B Giáo diic va Dào tao dã quy djnh cho chisang trinh giáo dc trInh
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d dai h9c 4 nãm.
4. Djnh htróng dánh giá
Dánh giá hçc tp thung xuyên bAng kirn tra 1 thuyt, thirc hãnh tInh hu6ng, vit tiu luan hoc vn ap.
T chirc thi kt thñc mon h9c theo các hinh thrc: tir 1un, van dáp, trAc nghim khách quan, vit tiu 1utn hoãc kt hop vâi cac
hInh thrc trên.
Quy trInh t chrc thi, kim tra, dánh giá ducic thirc hin theo quy ch hin hãnh cüa nhà trung.
5. Djnh hu*ng each thuc hra chçn các mon hQc thuc kin thfrc nganh
Sinh viên 1ra chçn các mon h9c dra trên ca sâ s6 tin chi tIch lily quy djnh dành cho nhOm mon hc tr ch9n thuc kin thirc
ngành d& dam bâo dü kh6i krçing ti thiu 02 tin chi tich my vOi 03 mon tir chQn trong các mon hçc nhu sau:
-. Lut Hon nhân và gia dInh;
- Lut Thi hành an dan sr;
- Pháp 1ut v giao djch bào dam.
6. Dnh hu*ng cách thfrc hja chçn cãc mOn hçc thuc kin thüc chuyên ngành
Sinh viên hra ch9n các mOn h9c dira trên Ca sâ s tin chi tIch lüy theo quy djnh dành cho nhóm mon hçc tir chçn thuc kin thrc
chuyên ngành d dam bâo dü kh6i ltrçmg t6i thiu 08 s tin chi tich my, chçn mt trong các nhóm tir ch9n ben duOi. Cu th nhii sau:
Nhóm 1:
• Luat dAu iir;
• K5 nàng son thão hop d6ng;
• Lut Ngân hang;
• Pháp 1ut v chüng khoán vã thj truO'ng chirng khoán.
- Nhom2:,,,J
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• Lut Kinh doanh btt dng san;
• Lust thuang mti din tCr;
• Lut môi tmng;
• Pháp luat v 1ut su và k5 näng tu vtn pháp Iu.t và tranh ti1ng.
Nhóm 3:
• Pháp 1ut cong dng ASEAN;
• Pháp 1ut v xut nhp khu;
• Luât Kinh doanh bão him.
Lu'u : Sinh viên có th 1ira ch9n các mon h9c tr ch9n thuOc các nhóm kin thrc chuyên nganh nêu trên vi diu kin dam bão
dü kh6i 1uçng ti thiu 08 tin chi tIch lüy.
7. D1nh htthng cách thtic Iya chQn các mon h9c thuc kin thu'c b trçY
Sinh viên hia ch9n các mon h9c dra trên co s s6 tin chi tIch lOy theo quy djnh dành cho nhóm mOn hpc tir chn thuc kin
thüc b trçY d dam bão dü khi 1u?ng ti thiu 09 s tin chi tIch lüy. Trong do, kin thirc b tr bt buc: 03 tin chi (Ting Anh
nâng cao 5) và kin thirc b trçi tir ch9n: 06 tin chi. Cii th cãc nhOm kin thi.'rc b trq tr ch9n nhi.r sau:
Nhóm kin thCrc v 1ut:
• Lutt ngân sách nhã nithc;
• Luât hoc so sánh;
• Ljch sr nhà nuOc và pháp 1ut;
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Nhóm kin thüc v k toán, kim toán:
• Nguyen 1 k toán;
'. ,
• Ketoantaichrnh 1;
• Kim toán 1;
• Dam phán trong kinh doanh (ting Anh);
• Marketing can ban;
• Quán trj tài chInh (Ting Anh);
• Marketing quc t;
• Quãn tn chin krcic;
• Quan h cong chüng;
• Giao tip trong kinh doanh (ting Anh);
• H thng hoach djnh ngu6n 1rc doanh nghip.
Nhóm kin thirc v xa hi hçc
• Phát trin cong dng;
• GiOi và phát trin;
• Giao tip lien van hoa;
• Giao tip lien van hóa (Ting Anh).
Nhóm kin thirc v sinh hçc
• Phát trin san phm Cong ngh sinh hçc;
• Quàn 1 môi tru&ng;
• Dinh dung ngtrôi.
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Lu'u : Sinh viên có th Iira ch9n các mon hoc tr ch9n thuOc các nhóm kin thirc b trq nêu trên vâi diu kin dam bâo dü khi
luqng ti thiu 06 tin chi tIch luy.
8. T6t nghip:
Ngoai mon Thirc t.p t& nghip, sinh viên thrc hin Khóa 1u.n tt nghip hoc hQc các mOn h9c tich iQy thay th Khóa Iun khi
hôi dU diu kiên tai "Quy cl, dào trio diii hoc h chunh quy theo h thEing tIn clii" hin hành cüa Tru?ng Di hçc M& Thành ph H
ChI Minh và quy djnh cüa Khoa, c th nhu sau:
8.1 Tt nghip vri Khóa 1un tt nghip:
Sinh viên duçic däng k d thirc hin Khóa 1un t& nghip nu dU các diu kin sau:
-Dim trung birth dt tü 3.0 tri len cüa các mon h9c tuang xng (tri'r 10 tin chi các mon tht nghip và áp diing theo thang
dirn 4);
-TIch lüy dü s tin chi quy djnh trong chuang trInh;
-Dim thrc tp t& nghip dt tr 8,0 trâ len (theo thang dim 10) hoc tü 3,5 trâ len (theo thang dim 4) và duçic sr dng
cüa giãng viên hiRing dan.
8.2 Tt nghip vói các mon hQc tIch lüy thay th Khóa Iun:
Di vOi các mon hçc tIch lüy d tt nghip, sinh viên có th h9c tIch lily dtn dn a các hQc ks'. Các mon hQc thay th Khóa 1un
tt nghip duçic 1ra chn tir các mon hçc tr ch9n thuc kin thirc ngành t%r chçn, kin thirc chuyên ngãnh t%r ch9n, hoc kin thirc b trçi
tr ch9n d dam báo dU khi lucmg ti thiu 06 tin chi tIch lüy theo quy djnh.
9.

Diu kin d sinh viên chuyn tir chuo'ng trInh dii trà sang chiro'ng trInh cht hrqng cao và ngirqc 1i: Thirc hin

theo Quy djnh hin hánh cüa nba truang.j\/

3113 I

