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KHOA KINH T Ế VÀ LUẬT 
 

1. Thông tin gi ới thi ệu khoa Kinh t ế và Luật 

Khoa được thành lập tại Quyết định số 30/QĐ - ĐHMBC vào ngày 17 tháng 01 năm 2007 

của Hiệu trưởng Trường Đại học Mở Tp.HCM trên cơ sở tách khoa Kinh tế - Quản trị Kinh 

doanh (thành lập năm 1990) thành khoa Kinh tế và khoa Quản trị Kinh doanh. 

Đến ngày 18 tháng 08 năm 2010, theo đề nghị của Hội đồng khoa học và đào tạo, Hiệu 

trưởng ban hành quyết định số 764/QĐ - ĐHM đổi tên khoa Kinh tế thành Khoa Kinh tế và Luật 

để phù hợp với tình hình hoạt động của Khoa hiện nay.  

Khoa Kinh tế và Luật luôn chú trọng vào chất lượng giảng dạy và học tập. Hiện có 1538 

sinh viên đang theo học Đại học chính quy, 347 sinh viên Đại học bằng thứ 2 và hơn 13.000 

sinh viên Đại học không chính quy (vừa làm vừa học và đào tạo từ xa) tại Khoa Kinh Tế và 

Luật trường Đại học Mở Tp. Hồ Chí Minh.   

Hội đồng khoa học - đào tạo khoa Kinh tế và Luật bao gồm 12 thành viên, trong đó có 01 

phó giáo sư - tiến sĩ, 07 tiến sĩ và 04 thạc sĩ. Ngoài các thành viên là Ban Giám hiệu, Ban Chủ 

nhiệm và giảng viên Khoa, tất cả các thành viên còn lại trong Hội đồng đều là các chuyên gia 

trong lĩnh vực kinh tế và đến từ các trường đại học, các tổ chức có uy tín như Vụ Kinh tế (văn 

phòng TW Đảng), Trường Đại học Kinh tế Tp.HCM, Chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright, 

Trường Đại học Nông Lâm Tp.HCM… 

Đội ng ũ Giảng viên: Đội ngũ Giảng viên cơ hữu tại khoa gồm 02 Phó Giáo sư, 11 Tiến sĩ 

và 16 thạc sĩ tốt nghiệp từ các trường đại học trong nước, đại học nước ngoài và một số 

chương trình liên kết như chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright, Cao học Việt Nam - Hà 

Lan, Việt - Bỉ,... Ngoài ra đội ngũ giảng viên thỉnh giảng gồm 110 Giảng viên cộng tác thường 

xuyên với Khoa đến từ các Trường Đại học Kinh tế Tp.HCM, Trường Đại học Luật Tp.HCM, 

Trường Đại học Công nghiệp Tp.HCM, Chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright, Đại học Quốc 

gia Tp.HCM,... 

2. Các ngành - chuyên ngành đào tạo 

2.1. Ngành Kinh t ế học (Mã ngành: 402) 

Mục tiêu đào tạo: 

Kinh tế học nghiên cứu cách thức cá nhân và xã hội đưa ra các quyết định lựa chọn, sản 

xuất, phân phối và tiêu dùng hàng hóa và dịch vụ trong bối cảnh nguồn lực khan hiếm. Liên 

quan đến cách thức đưa ra quyết định đó, kinh tế học quan tâm đến hành vi và sự tương tác 

giữa các cá nhân, các doanh nghiệp, các tổ chức khác và các cơ quan chính phủ. 

Những nguyên lý của Kinh tế học rất hữu ích trong việc giúp các chủ thể trong nền kinh tế 

đưa ra các quyết định lựa chọn ở nhiều cấp độ khác nhau. Kinh tế học cung cấp khung kiến 

thức vững chắc để phân tích và hiểu được những vấn đề kinh tế quan trọng như lạm phát, thất 

nghiệp, cải cách thuế, những biến động trong tỉ giá hối đoái, năng suất lao động, khủng hoảng 

kinh tế, chu kỳ kinh doanh, thị trường chứng khoán... 
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Chương trình Kinh tế học bao gồm rất nhiều các môn học của nhiều lĩnh vực, bao gồm 

kinh tế quốc tế, kinh tế môi trường, tài chính, kinh tế học của khu vực công, kinh tế lao động, 

kinh tế phát triển, lịch sử kinh tế, kinh tế học của các tổ chức công nghiệp, kinh tế lượng,... 

Dựa trên nền tảng kiến thức của Kinh tế học, những người tốt nghiệp ngành Kinh tế học 

rất quan tâm đến việc ứng dụng nó trong lĩnh vực cụ thể nào đó. Những người này có thể sử 

dụng những kiến thức về các mối quan hệ kinh tế để tư vấn cho các doanh nghiệp cũng như 

các tổ chức khác, bao gồm các công ty bảo hiểm, ngân hàng, các công ty chứng khoán, các 

công ty tư vấn quản lý, các công ty nghiên cứu, các hiệp hội thương mại và công nghiệp hay 

các cơ quan của chính phủ,...  

Ngoài việc có thể làm việc tại các doanh nghiệp, những người tốt nghiệp ngành kinh tế 

học có thể làm việc cho chính phủ, các công ty nước ngoài, các tổ chức quốc tế, các tổ chức 

nghiên cứu, các tổ chức giáo dục hay học tập ở bậc sau đại học. 

Điểm khác bi ệt của chương trình đào tạo 

Chương trình đào tạo được xây dựng để hướng đến việc đào tạo, trang bị cho sinh viên 

ba nhóm kiến thức, kỹ năng và thái độ như sau: 

� Kiến th ức:  Trang bị cho sinh viên kiến thức nền tảng kinh tế học cũng như những 

kiến thức cơ bản về nền kinh tế Việt nam để sinh viên có thể vận dụng lý thuyết kinh 

tế trong phân tích, giải thích những tình huống cụ thể trong thực tế. 

� Kỹ năng:  Chương trình kinh tế học nhằm phát triển tư duy phê phán, khả năng làm 

việc độc lập, kỹ năng phân tích để sinh viên có thể phân tích, đánh giá hiện tượng kinh 

tế ở mặt đính tính và định lượng, sau khi tốt nghiệp sinh viên có trình độ tiếng Anh tối 

thiểu Toefl 500 hoặc bằng C Tiếng Anh, đồng thời trang bị cho sinh viên những kỹ 

năng mềm cần thiết để nâng cao năng lực cá nhân. 

� Thái độ: Đào tạo sinh viên có đạo đức tốt, tác phong chuẩn mực, có trách nhiệm với 

bản thân gia đình và xã hội, có tính tự học, óc sáng tạo có định hướng nghề nghiệp 

tốt. 

Đầu vào/ yêu c ầu tuy ển sinh 

− Theo quy chế Tuyển sinh Đại học, Cao đẳng hệ chính quy của Bộ GD&ĐT 

− Thi Tuyển sinh năm 2012 

− Khối thi: A, D1, C 

Đầu ra/ c ơ hội vi ệc làm 

Sinh viên tốt nghiệp có thể làm việc tại các Công ty, doanh nghiệp trong lĩnh vực tài chính, 

chứng khoán, ngân hàng, các công ty nghiên cứu, các cơ quan nhà nước, công ty nước 

ngoài,... hoặc có thể trong lĩnh vực giảng dạy, đào tạo. 

Văn bằng t ốt nghi ệp 

Sau khi tốt nghiệp sinh viên sẽ được cấp bằng Đại học chính quy - Cử nhân Kinh tế 

(thuộc hệ thống văn bằng quốc gia do Nhà nước quy định). 
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Cơ hội học tập ở những b ậc học cao h ơn  

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể tiếp tục học Sau đại học để nhận bằng Thạc sĩ, Tiến sĩ 

tại trường Đại học Mở Tp.HCM. Đại học Kinh tế Tp.HCM, các trường nước ngoài và một số 

trường khác đào tạo trong lĩnh vực kinh tế. 

Nội dung ch ương trình đào tạo  

Ngành kinh tế học được tổ chức đào tạo cho trong 4 năm (8 học kỳ) với khối lượng tích 

lũy toàn khóa là 133 tín chỉ và Giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng. 

Chương trình đào tạo gồm hai khối kiến thức chính: 

 - Khối kiến thức giáo dục đại cương bao gồm các môn về xã hội và các môn học công cụ 

như Quản trị học, Toán, Tin học, Ngoại ngữ, giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng... 

- Khối kiến thức chuyên nghiệp bao gồm các môn học cơ sở ngành và khối ngành (Kinh 

tế học, Luật Kinh tế, kế toán đại cương, ...), các môn học ngành và chuyên ngành (Kinh tế phát 

triển, Tài chính, Kinh tế đô thị, kinh tế nông nghiệp, thiết lập và thẩm định dự án đầu tư,...). 

Khi học giai đoạn chuyên ngành, sinh viên có thể chọn học theo 03 hướng chuyên sâu 

gồm Kinh tế học, Kinh tế học tài chính, Kinh tế quốc tế), với những hướng này sinh viên chọn 

những môn học phù hợp để có kiến thức thích ứng với việc làm sau tốt nghiệp. 

Học kỳ tốt nghiệp, sinh viên sẽ trải qua 12 tuần thực tập tốt nghiệp tại các Doanh nghiệp, 

cơ quan, công ty trong lĩnh vực kinh tế nhằm thực hành việc vận dụng lý thuyết vào thực tế phù 

hợp với hướng học tập của bản thân. 

Đội ng ũ giảng viên 

Đội ngũ Giảng viên cơ hữu ngành Kinh tế học của khoa gồm 02 Phó Giáo sư, 09 Tiến sĩ 

và 10 thạc sĩ tốt nghiệp từ các trường đại học trong nước, đại học nước ngoài và một số 

chương trình liên kết như chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright, Cao học Việt Nam - Hà 

Lan, Việt - Bỉ,... Ngoài ra đội ngũ giảng viên thỉnh giảng gồm 80 Giảng viên cộng tác thường 

xuyên với Khoa đến từ các Trường Đại học Kinh tế Tp.HCM, Chương trình giảng dạy kinh tế 

Fulbright, Đại học Quốc gia Tp.HCM,... 

2.2. Ngành Lu ật Kinh t ế (Mã ngành: 406) 

Mục tiêu đào tạo 

Chương trình đào tạo ngành Luật Kinh tế đào tạo cử nhân Luật Kinh tế có phẩm chất 

chính trị, đạo đức nghề nghiệp và sức khỏe tốt; có kiến thức cơ bản về pháp luật, thực tiễn 

pháp lý tại VIệt Nam và những kiến thức về chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa vó liên quan đến 

lĩnh vực pháp luật quốc tế trên cơ sở kiến thức về kinh tế. Sinh viên tốt nghiệp ngành Luật Kinh 

tế có thể làm việc tại các doanh nghiệp, chính phủ hay các tổ chức nghiên cứu và tư vấn. 

Điểm khác bi ệt của chương trình đào tạo 

Chương trình đào tạo được xây dựng để hướng đến việc đào tạo, trang bị cho sinh viên 

ba nhóm kiến thức, kỹ năng và thái độ như sau: 
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� Kiến th ức: Trang bị cho sinh viên kiến thức nền tảng kinh tế cũng như những kiến 

thức cơ bản về Luật để sinh viên có thể vận dụng kiến thức pháp luật trong hoạt động 

kinh tế. 

� Kỹ năng: Chương trình đào tạo Luật kinh tế nhằm phát triển tư duy phê phán, khả 

năng làm việc độc lập, kỹ năng phân tích cũng như khả năng ứng dụng các kiến thức 

pháp luật trong hoạt động kinh tế thực tế, đồng thời chương trình cũng trang bị cho 

sinh viên những kỹ năng mềm cần thiết để nâng cao năng lực cá nhân của sinh viên. 

� Thái độ: Sinh viên ngành Luật Kinh tế có đạo đức tốt, tác phong chuẩn mực, có trách 

nhiệm với bản thân gia đình và xã hội, có tính tự học, có định hướng nghề nghiệp tốt. 

Đầu vào/ yêu c ầu tuy ển sinh 

− Theo quy chế Tuyển sinh Đại học, Cao đẳng hệ chính quy của Bộ GD&ĐT 

− Thi Tuyển sinh năm 2012 

− Khối thi: A, D1, C 

Đầu ra/ c ơ hội vi ệc làm 

- Sau khi tốt nghiệp sinh viên có thể làm việc tại các doanh nghiệp với tư cách là chuyên 

viên pháp lý phụ trách những vấn đề liên quan đến đàm phán, soạn thảo, ký kết hợp đồng; đề 

xuất giải pháp xử lý tình huống pháp lý trong kinh doanh; Sinh viên có thể làm việc trong khu 

vực công; công tác tại các tòa kinh tế thuộc tòa án nhân dân các cấp hoặc công tác tại Ủy ban 

nhân dân các tỉnh, thành phố, các sở,... nơi có ban hành hoặc hướng dẫn thi hành những văn 

bản pháp lý; Sinh viên tốt nghiệp còn có thể tham gia công tác tại các viên nghiên cứu, các 

trung tâm cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý và lĩnh vực giáo dục. 

Văn bằng t ốt nghi ệp 

Sau khi tốt nghiệp sinh viên sẽ được nhận bằng Cử nhân Luật Kinh tế (thuộc hệ thống 

văn bằng quốc gia do Nhà nước quy định). 

Cơ hội học tập ở những b ậc học cao h ơn  

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể tiếp tục học Sau đại học để nhận bằng Thạc sĩ, Tiến sĩ 

tại các trường trong nước và nước ngoài đào tạo trong lĩnh vực pháp luật. 

Nội dung ch ương trình đào tạo  

Ngành Luật kinh tế được tổ chức đào tạo cho trong 4 năm (8 học kỳ) với khối lượng tích 

lũy toàn khóa là 138 tín chỉ và Giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng. 

Chương trình đào tạo gồm hai khối kiến thức chính: 

 - Khối kiến thức giáo dục đại cương bao gồm các môn về xã hội và các môn học công cụ 

như tâm lý học đại cương, xã hội học đại cương, logic học, tin học, ngoại ngữ, giáo dục thể 

chất, giáo dục quốc phòng... 

- Khối kiến thức chuyên nghiệp bao gồm các môn học cơ sở ngành và khối ngành (Kinh 

tế học, Hình sự, Dân sự, Thương mại, Luật quốc tế ...). 
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Đội ng ũ giảng viên 

Đội ngũ Giảng viên cơ hữu ngành Luật Kinh tế học của khoa gồm 03 Tiến sĩ và 07 thạc sĩ 

tốt nghiệp từ các trường đại học trong nước, đại học nước ngoài; ngoài ra đội ngũ giảng viên 

thỉnh giảng gồm 70 Giảng viên cộng tác thường xuyên với Khoa đến từ các Trường Đại học 

Luật Tp.HCM, Học viện Hành chính, Đại học Cảnh sát nhân dân, Đại học Quốc gia Tp.HCM,... 

3. Hoạt động sinh viên, h ỗ trợ sinh viên 

- Ngoài việc học chính khóa theo chương trình đào tạo, sinh viên có nhiều cơ hội tham gia 

các hoạt động Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên, ngoại khóa, các câu lạc bộ và cuộc thi học thuật 

chuyên ngành như: Mùa Hè Xanh, Xuân tình nguyện, hội trại, dã ngoại, du khảo trẻ, cuộc thi 

kiến thức kinh tế học, cuộc thi chuyên ngành Luật kinh tế,... 

- Có các hoạt động đào tạo và phát triển kỹ năng mềm, kỹ năng sống cho sinh viên giúp 

sinh viên tự tin, năng động và hòa nhập tốt vào môi trường làm việc sau tốt nghiệp; 

- Sinh viên sẽ được hỗ trợ về học bổng, giới thiệu chỗ trọ, giới thiệu việc làm thêm, thực 

tập, được tư vấn học tập, được tạo điều kiện để tham gia tích cực các hoạt động tình nguyện, 

và các hoạt động nhằm hoàn thiện bản thân khác. 

 

Liên hệ: Văn phòng Khoa Kinh t ế và Lu ật 
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Điện thoại: 08.39307172 - Email: khoakinhtevaluat@gmail.com - website: www.ou.edu.vn/ktl 

 

Thèng kª ®iÓm tróng tuyÓn qua c¸c n¨m – KT VA ̀ LUẬT 
           

§iÓm chuÈn NgV 1 §iÓm chuÈn NgV 2 
Ngµnh Khèi 

2011 2010 2009 2008 2011 2010 2009 2008 
HÖ §¹i häc  

A  14,0 14,0 15,0 13,0 16,0 16,5 16,0 16,5 
Kinh tÕ  402 

D1 14,0 14,0 15,0 13,0 16,0 16,5 16,0 16,5 

A 14,0 14,0     15,5 16,5 14,5   
C 15,5 14,0     17,0 17,0 14,5   LuËt kinh tÕ 406 

D1 14,0 14,0     15,5 16,5 14,5   

  

 


