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- Tên ngành đào tạo: Luật Kinh tế 

- Tên Tiếng Anh: Economic Law 

- Trình độ đào tạo: Đại học 

- Thời gian đào tạo: 4 năm 

 

1. Về kiến thức  

 K1: 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.  

 K2: 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. 

 K3: 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.  

 K4: 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.  

 K5: 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 

thức về lập kế hoạch, tổ chức và giám sát các hoạt động có liên quan đến ngành nghề đạo 

tạo.  

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:  

2.1. Kỹ năng chuyên môn  

 S6: Có khả năng cập nhật, phân tích và đánh giá các văn bản pháp luật; 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.  

 S7: 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. Kỹ năng mềm  

 S8: Có khả năng lập luận, tranh luận để bảo vệ quan điểm của mình; có khả năng 

phản biện, phê phán.  

 S9: 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.  

  S10: 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;   

 S11: 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.Năng lực tự chủ và trách nhiệm  

 C12: 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.  

  C13: Có khả năng tự định hướng, đưa ra kết luận chuyên môn và có thể bảo vệ 

quan điểm cá nhân.  

 C14: Có khả năng lập kế hoạch, điều phối và quản lý các nguồn lực, đánh giá và 



cải thiện hiệu quả các hoạt động.  

 C15: 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. 

4. Định hướng nghề nghiệp, vị trí việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp 

 Cơ hội việc làm của sinh viên tốt nghiệp ngành Luật Kinh tế hiện tại rất lớn. Sinh 

viên tốt nghiệp ngành Luật kinh tế có thể công tác tại các cơ quan như:  Sở Kế hoạch và 

đầu tư, phòng Kinh tế, Tòa án nhân dân các cấp, Viện Kiểm sát nhân dân các cấp; Hội 

đồng nhân dân, UBND và các cơ quan chuyên môn của UBND các cấp; Công an, Thanh 

tra, Thi hành án; Sở Tư pháp, Sở Ngoại vụ, Sở Công thương, Cục Thuế, Hải quan, bộ 

phận pháp chế hoặc nhân sự trong các doanh nghiệp trong và ngoài nước; làm luật sư tư 

vấn cho các công ty Luật, Văn phòng luật sư; hoặc làm công tác nghiên cứu trong các 

Viện Nghiên cứu về Nhà nước và pháp luật, Viện Kinh tế ... Ngoài ra sinh viên còn có 

thể học nâng cao trình độ, học chuyên sâu sau khi tốt nghiệp. 

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

- Có khả năng tự học tập, nâng cao kiến thức, kỹ năng chuyên môn; duy trì, cải 

thiện kỹ năng mềm. 

- Có khả năng học thêm một bằng đại học khác hoặc học tiếp bậc Thạc sĩ hay Tiến 

sĩ ở các trường đại học theo qui định của Bộ Giáo Dục & Đào tạo. 

 


