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BQ GIAO Dl)C vA BAo TAO
TRUONG D~ HQC TAY DO

S6:43AIQD-DHTD
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CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VI~T NAM

I>Qcl~p - T\f do - H~nh phuc

can Tha, ngay otr- t/:uing.3 nam 2020

QUYETDJNH
V/v Ban hanh Chuan dAu ra cac nganh dao tao trlnh dQ d~i hoc

dU'Q'cc~p nh~t, bB sung nam 2020

HIEU TRUONG TRUONG DAI HOC TAY DO. . .
Can cir Quyet dinh s6 54/2006/QD- TTg ngay 09/3/200~ cua Thu nrong Chinh

phu v€ viec thanh l~p Truong Dai hoc Tay Do;
Can cu Quyet dinh s6 1982/QD-TTg nam 2016 cua Thu nrong Chinh phu v€

viec phe duyet Khung trinh d<)quoc gia Viet Nam;
Can cir Thong tu s6 07/2015/TT-BGDDT ngay 16 thang 4 nam 2015 cua B

"', , ,., '" ,0
tnrong B<)Giao due va Dao tao quy dinh ve khoi hrong kien tlnrc toi thieu, yeu cau t!

r ,_ (J)

nang hrc rna nguoi hoc dat duoc sau khi tot nghiep doi voi moi trinh d<)dao tao c
giao due dai hQc va quy trinh xay dVng, thdm dinh, ban hanh chucmg trinh dao t~
trinh d<)d~i hQc, th~c si, tien si;

Can cu Quy che t6 chuc va ho~t d<)ngcua TruOng D~i hQc Tay Do duqc ban
hanh ngay 24/3/2006 cua H<)id6ng quan tri TruOng D~i hQc Tay Do;

Can cu Quyet dinh s6 216/QD-UBND ngay 28/0112016 cua Chu tich Uy ban
nhan dan thanh ph6 C~n ThO'v€ vi¢c cong nh~n Hi¢u truang TruOng f)~i hQc Tay Do,
nhi¢m ky 2016-2021;

Can cu bien ban cua H<)id6ng Khoa hQc va Dao t~o truOng thong qua d€ nghi
c~p nh~t, di€u chinh Chudn d~u ra va chucmg trinh dao t~o trinh d<)d~i hQc;

Xet d€ nghi cua Truang phong Dao t~o,

QUYETDINH:

Di~u 1. Ban hanh kern thea Quyet dinh nay Chudn dfru ra cac nganh dao t~o

trinh d<)d~i hQc duqc c~p nh~t, b6 sung nam 2020, C\lth6 nhu sau:

TT ChuAn dfiu ra ngilDh dilO t~o Mil ngimh Ghi chu

1 Ngon ngu Anh 7220201 Ph\ll\lc 1

2 Van hQc 72290~0 Ph\ll\lc 2

3 Vi¢tNam hQc 7310630 Ph\ll\lc 3

4 Quan tri kinh doanh 7340101 Ph\ll\lc 4

5 Marketing 7340115 Ph\ll\lc 5

6 Kinh doanh qu6c te 7340120 Ph\ll\lc 6
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TT chuin dAu ra nganh dilO t~o Mi'i nganh Gbi chu

7 Tai chinh ngan hang 7340201 Phu luc7

8 K~toan 7340301 Phu luc8

9 Luat kinh t~ 7380107 Phu luc9

10 Cong nghe thong tin 7480201 Phu Iuc10

11 Cong nghe ky thuat cong trinh xay dung 7510102 Phu luc11

12 Cong nghe Ky thuat dien, dien til 7510301 Phu luc12

13 Cong nghe thirc pham 7540101 Phu luc13

14 Chan nuoi 7620105 Phu luc14

15 Nuoi trong thuy san 7620301 Phu luc15

16 Thuy 76401Pl Phu luc16
:,

17 Duoc hoc 77202bl Phu luc17

18 Bi~u du6ng 77203Pl Phu luc18
) ~
"' 6'Il

19 Du lich 78101bl Phu luc19 f)20 Quan tri dich vu du lich va 1fthanh 78101P3 Phu Iuc20

21 Quan tri khach san 7810201 Phu luc21

22 Quan ly tai nguyen - moi tnrong 7850101 Phu luc22

23 Quan ly d.1tdai 7850103 Phu luc23

Di~u 2. Quyet dinh nay co hieu lire thi hanh k~ nr ngay ~.

Di~u 3. Cac Ong (Ba) Truong phong Bao t~o, phong IT6 chuc - Hanh chinh,

phong CTCT&QLSV, phong Quan tri thi~t bi, phong Tai chinh - K~ ho~ch va Truang

cac dan vi tflJCthuQc trubng chiu trach nhi~m thi hanh Quy~t d~nh nay.!.

NO'inhan: U6NG.A~ ~
- 'NhlIdi~u3; ~.
- HDQT (d~ bao cao);
- LlIU:VT, TC-HC.



PHỤ LỤC 9

CHUẨN ĐẦU RA NGÀNH LUẬT KINH TẾ

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 131/QĐ-ĐHTĐ ngày 25 tháng 3 năm 2020
của Hiệu trưởng Trường Đại học Tây Đô)

- 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. Kiến thức:

Chuẩn

đầu ra
Giải thích

LO1

Kiến thức cơ sở chuyên ngành thực tế vững chắc,  kiến thức pháp luật

chuyên sâu để thích ứng tốt với những công việc khác nhau như nghiên

cứu các  quy định của pháp luật, phân tích được những tình huống pháp

luật trong thực tế, tư vấn pháp lý ở một số lĩnh vực như hình sự, dân sự,

lao động,  đất  đai,  hành chính…. Đặc biệt  là  pháp luật  về kinh doanh

thương mại, đáp ứng các yêu cầu đặt ra trong phạm vi của ngành Luật

Kinh tế.

LO2

Kiến thức cơ bản về nền tảng toán học, lý luận chính trị, khoa học xã hội

và nhân văn, hiểu biết về pháp luật Việt Nam, hiểu biết về an ninh quốc

phòng; có kiến thức và khả năng tự rèn luyện về thể chất.

LO3

Có kiến thức cơ bản về công nghệ thông tin phục vụ cho công việc. Sinh

viên sử dụng được các phần mềm tin học MS Windown, MS Word, MS

Excell, Powerpoint và khai thác các dịch vụ nền tảng của mạng Internet

trong quá trình học tập và làm việc.

LO4

Kiến thức về lập kế hoạch, tổ chức hoạt động pháp luật thực tế để tham

gia, tư vấn, bào chữa các tranh chấp trong kinh doanh  và giám sát các

hoạt động liên quan đến pháp luật của các chủ thể khác.

LO5

Kiến thức cơ bản về quản lý, điều hành hoạt động chuyên môn. Có khả

năng vận dụng các kiến thức chuyên ngành để quản lý và điều hành các

hoạt động liên quan đến pháp luật như luật sư, công chứng, tư vấn pháp

luật, ...

2. Kỹ năng

2.1. Kỹ năng nghề nghiệp

Chuẩn Giải thích
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đầu ra

LO6

Kỹ năng cần thiết để có thể giải quyết các vấn đề phức tạp. Kỹ năng tư

duy pháp lý: tiếp nhận vấn đề, nắm bắt nhu cầu pháp luật cần giải quyết,

phân tích và tổng hợp thông tin, đánh giá và giải quyết vấn đề.

LO7

Kỹ năng dẫn dắt, tạo động lực cho bản thân và đội nhóm, tự khởi nghiệp

và tìm kiếm ý tưởng khởi nghiệp, tạo việc làm cho mình và cho người

khác. Có khả năng tham gia hoạt động tư vấn pháp luật, đàm phán, soạn

thảo các loại hợp đồng phục vụ hoạt động của  các tổ chức kinh tế, cá

nhân tham gia hoạt động kinh doanh thương mại.

LO8

Kỹ năng phản biện, tư duy phê bình, tranh luận, đưa ra kết luận đúng đắn,

phù hợp với quy định của pháp luật và có thể bảo vệ quan điểm đúng của

cá nhân. Đồng thời, Có khả năng nghiên cứu khoa học, tiếp thu cái mới

và đưa ra giải pháp đổi mới mang tính sáng tạo, cải thiện chất lượng và

hiệu quả công việc.

2.2. Kỹ năng mềm

Chuẩn

đầu ra
Giải thích

LO9
Kỹ năng đánh giá được chất lượng công việc sau khi hoàn thành của cá

nhân và của các thành viên trong nhóm dự án liên quan đến pháp luật.

LO10

Kỹ năng truyền đạt vấn đề và giải quyết tới người khác tại nơi làm việc;

chuyển tải, phổ biến kiến thức, kỹ năng trong việc thưc hiện những nhiệm

vụ cụ thể hoặc phức tạp: Kỹ năng tổ chức, lãnh đạo và làm việc theo

nhóm. Kỹ năng giao tiếp hiệu quả thông qua viết, thuyết trình, thảo luận,

đàm phán, làm chủ tình huống, hòa giải, phổ biến pháp luật tới các chủ

thể khác.

LO11

Có năng lực ngoại ngữ bậc 3/6 Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam.

Kỹ năng sử dụng tiếng Anh hiệu quả trong việc tìm kiếm tài liệu bằng

tiếng Anh trên mạng, có thể đọc và hiểu được các ý chính của một tài liệu

tham khảo (văn bản luật, các bài báo, bài luận, hợp đồng viết bằng tiếng

Anh), sử dụng tiếng Anh để diễn đạt một số tình huống pháp luật thông

thường, có thể viết bài báo cáo có nội dung đơn giản, trình bày ý kiến liên

quan đến pháp luật.

3. Mức tự chủ và trách nhiệm

Sinh viên cân đat mưc thai độ như đươc trinh bay ở Bang bên dươi để qua trinh đao
tao đat hiêu qua.

Chuẩn

đầu ra
Giải thích
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LO12

Làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm trong điều kiện làm việc thay

đổi, chịu trách nhiệm cá nhân, trách nhiệm đối với nhóm và chịu trách

nhiệm với xã hội. Hình thành ý thức tự phát triển bản thân và khả năng

học tập suốt đời để làm việc suốt đời.

LO13

Hướng dẫn, giám sát những người khác thực hiện nhiệm vụ xác định:

Năng lực hướng dẫn, giám sát, tham gia soạn thảo hợp đồng, tranh tụng tại

Tòa án hoặc Trọng tài thương mại, tư vấn pháp luật, đại diện cho cá nhân,

tổ chức tham gia quan hệ pháp luật.

LO14

Tự định hướng, đưa ra kết luận chuyên môn: đánh giá tính hợp pháp của

sự việc, của hợp đồng kinh tế, của các hồ sơ, tài liệu phục vụ cho công

việc cụ thể khi tham gia tư vấn pháp luật, dịch vụ pháp lý, đại diện cho

đương sự và có thể bảo vệ được quan điểm đúng đắn của cá nhân, tiếp thu

cái mới, khắc phục hạn chế của bản thân.

LO15

Năng lực lập kế hoạch, điều phối, quản lý, giám sát các chủ thể khác thực

hiện các nhiệm vụ xác định trong hoạt động nghề nghiệp: đàm phán, soạn

thảo các loại hợp đồng phục vụ hoạt động của các tổ chức kinh tế, cá nhân

tham gia lĩnh vực kinh doanh thương mại; tư vấn pháp luật, dịch vụ pháp

lý, đại diện cho đương sự, các hoạt động bổ trợ tư pháp, hoạt động quản lý

nhà nước về kinh tế, tài phán các tranh chấp kinh tế… Trong điều kiện

thay đổi, có khả năng chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm đối với

nhóm.

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

 Cơ hội việc làm cho sinh viên ngành Luật Kinh tế là rất đa dạng và phong phú. Về

môi trường làm việc khác nhau như: bộ phận pháp chế, nhân sự, hành chính tại các tổ

chức kinh tế thuộc mọi thành phần, kể cả tổ chức kinh tế có yếu tố nước ngoài. Sinh viên

còn có thể làm chuyên viên pháp lý tại văn phòng luật sư, văn phòng công chứng, thừa

phát lại, ngoài ra còn có thể công tác tại các cơ quan nhà nước các cấp, các cơ quan

chuyên môn trong lĩnh vực tư pháp, toàn án, viện kiểm sát, … Bên cạnh đó, sinh viên có

thể tự thực hiện các dịch vụ về pháp lý thông qua việc thành lập các văn phòng tư vấn về

luật.

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 các bằng đại học khác hoặc học tiếp bậc thạc sĩ hay tiến sĩ

ở các trường đại học theo quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo.
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