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CHUẨN ĐẦU RA NGÀNH LUẬT KINH TẾ 

Hệ đại học : 4 năm 

 

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO 

Chương trình đào tạo bậc đại học ngành Luật kinh tế nhằm đào tạo sinh viên trở 
thành những cử nhân Luật kinh tế có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp và 
sức khỏe tốt; có kiến thức cơ bản về luật học, có kiến thức chuyên sâu về pháp luật 
trong kinh doanh, đủ khả năng tiếp cận và xử lý những vấn đề pháp lý đặt ra trong 
thực tiễn hoạt động kinh doanh và quản lý nhà nước về kinh tế.  

CHUẨN ĐẦU RA 

1. Kiến thức 

Sinh viên tốt nghiệp ngành Luật kinh tế có kiến thức cơ bản về hệ thống luật pháp 
Việt Nam nói chung và nắm vững  kiến thức chuyên môn về pháp luật trong hoạt 
động kinh doanh trên nền tảng kiến thức về kinh tế học. Ngoài ra sinh viên tốt 
nghiệp ngành Luật kinh tế  cũng có những hiểu biết nhất định về pháp luật thương 
mại quốc tế. 

2. Kỹ năng 

Sinh viên tốt nghiệp ngành Luật kinh tế có những kỹ năng: 

- Kỹ năng tư duy pháp lý của luật gia: tiếp nhận vấn đề, nắm bắt nhu cầu pháp 
luật cần giải quyết, phân tích và tổng hợp thông tin, đánh giá chứng cứ, nhận 
định đúng sai theo quy định của pháp luật để có hướng giải quyết 

- Kỹ năng nghiệp vụ tố tụng và giải quyết tranh chấp trong kinh doanh thương 
mại bằng thủ tục trọng tài 

- Kỹ năng tư vấn pháp lý trong kinh doanh 

- Kỹ năng đàm phán, soạn thảo các loại hợp đồng theo yêu cầu của doanh 
nghiệp 

- Kỹ năng tổ chức công việc như truy cứu, cập nhật, phân loại các văn bản 
pháp luật phục vụ hoạt động của doanh nghiệp. 

- Kỹ năng tổ chức các sinh hoạt khoa học, thuyết trình, giới thiệu văn bản 
pháp luật mới. 
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3. Thái  độ 

Sinh viên tốt nghiệp ngành Luật kinh tế, trước tiên phải là người tôn trọng luật 
pháp, có ý thức tôn trọng đạo đức xã hội và đạo đức nghề nghiệp, sống có trách 
nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội. Đồng thời, sinh viên chương trình này là 
những người dũng cảm và trung thực. 

4. Ngoại ngữ 

- Đạt trình độ TOEFL 450 về tiếng Anh hoặc các trình độ khác tương đương  

5. Tin học 

- Trình độ Tin học đại cương (tương đương Tin học A quốc gia) 

6. Năng lực và vị trí làm việc sau khi ra trường 

Doanh nghiệp 

Sinh viên tốt nghiệp ngành Luật kinh tế có thể làm việc ở các doanh nghiệp với tư 
cách  là chuyên viên pháp lý phụ trách những công việc liên quan đến đàm phán, 
sọan thảo, ký kết hợp đồng; đề xuất giải pháp xử lý tình huống pháp lý trong kinh 
doanh. 

Cơ quan nhà nước 

Sinh viên tốt nghiệp ngành Luật kinh tế, với kiến thức luật học và kinh tế học, có 
thể phụ trách các công việc liên quan đến pháp luật và kinh tế trong các cơ quan nhà 
nước (các cơ quan lập pháp, hành pháp và tư pháp), trong các tổ chức chính trị và 
các tổ chức chính trị-xã hội. 

Các trung tâm tư vấn 

Sinh viên tốt nghiệp ngành luật kinh tế còn có thể làm việc tại các trung tâm tư vấn 
trong lãnh vực kinh tế và pháp luật. 

HIỆU TRƯỞNG 
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