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        UBND TỈNH QUẢNG BÌNH 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH 

 

    

THÔNG BÁO 

Công khai cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở giáo dục đại học năm học 2021 - 2022 

Ngành: Luật 

 

STT Nội dung 

Trình độ đào tạo 

Tiến 

sĩ 

Thạc 

sĩ 

Đại học 
Cao 

đẳng 

sư 

phạm 

chính 

quy 

Trung 

cấp 

sư 

phạm 

chính 

quy 
Chính quy 

Liên 

thông 

chính 

quy 

Văn 

bằng 2 

chính 

quy 

I 

Điều kiện 

đăng ký 

tuyển 

sinh 

    

- Thí sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương 

- Thực hiện theo quy định chung về công tác tuyển sinh đại học của Bộ giáo dục 

và Đào tạo.  
      

II 

Mục tiêu 

kiến thức, 

kỹ năng, 

thái độ và 

trình độ 

ngoại ngữ 

đạt được 

    

* Mục tiêu 

Chương trình nhằm đào tạo cử nhân Luật có phẩm chất chính trị và đạo đức nghề 

nghiệp tốt; có kiến thức và tư duy pháp luật nền tảng; có năng lực nghiên cứu, có 

kỹ năng nghề nghiệp cơ bản để làm việc tại các cơ quan nhà nước, các cơ sở giáo 

dục, các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức kinh tế; có khả năng giải quyết tốt 

những vấn đề pháp luật nảy sinh trong đời sống xã hội và có khả năng tiếp tục học 

tập ở các bậc học cao hơn.  
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*     i   t  c 

Đào tạo sinh viên ngành Luật trở thành những người am hiểu kiến thức về nhà 

nước và pháp luật; thông hiểu kiến thức các ngành luật; có phương pháp tự học và 

tự tìm hiểu, tích lũy kiến thức pháp luật. Có kiến thức về nhà nước, về pháp luật 

gồm: Lý luận chung về Nhà nước và pháp luật, Lịch sử Nhà nước và pháp luật 

Việt Nam, Lịch sử Nhà nước và pháp luật thế giới, Luật hiến pháp… Được cập 

nhật về các ngành luật Việt Nam bao gồm: Luật hành chính, Luật hình sự, Luật 

dân sự, Luật tố tụng hình sự, Luật tố tụng dân sự, Luật hôn nhân và gia đình, Luật 

thương mại, Luật lao động, Luật tài chính, Luật ngân hàng, Luật đất đai, Luật môi 

trường, Luật sở hữu trí tuệ… 

Sinh viên nắm vững kiến thức trong hoạt động kinh tế về hàng hóa, thương mại 

dịch vụ, về sở hữu trí tuệ, các vấn đề về bán phá giá, tự vệ thương mại... được 

trang bị những kiến thức chuyên sâu về pháp luật hợp đồng, pháp luật về đầu tư, 

pháp luật doanh nghiệp, giải quyết tranh chấp trong kinh doanh… 

Nắm vững kiến thức trong hoạt động quản lý hành chính về hoạt động và tổ chức 

của các cơ quan hành chính nhà nước; về tuyển dụng, sử dụng công chức và viên 

chức; về thủ tục, quy trình khiếu nại và khiếu kiện để có thể đảm nhận các vị trí 

chuyên viên trong các cơ quan hành chính nhà nước, luật sư, thẩm phán Tòa hành 

chính, công chứng viên, công an… 

Có kiến thức chuyên sâu trong hoạt động quản lý nhà nước về giao đất, định giá 

đất, thu hồi, bồi thường, hỗ trợ tái định cư; về quy hoạch và xây dựng… để có thể 

làm việc trong các cơ quan quản lý nhà nước về đất đai và xây dựng như Sở Tài 

nguyên môi trường, Phòng Tài nguyên môi trường, Sở xây dựng… 

Có kiến thức chuyện ngành về quản lý hộ tịch, soạn thảo các văn bản hành chính 

để có thể làm tốt các công tác chuyên môn của vị trí chuyên viên hoặc công chức 

chuyên môn tại Ủy ban nhân dân các cấp hoặc các Sở, Phòng chuyên môn của Ủy 
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ban nhân dân. Sinh viên có khả năng soạn thảo các loại đơn khiếu nại, khiếu kiện; 

soạn thảo các loại văn bản nhà nước; viết biên bản phiên tòa, bản án các loại; tư 

vấn các vấn đề liên quan đến pháp luật Việt Nam; tư vấn các vấn đề về thủ tục 

hành chính và tư vấn giải quyết các tranh chấp, khiếu nại về đất đai, quy hoạch, 

xây dựng, hộ tịch... và các kiến thức, kỹ năng khác. 

*     ỹ  ă g 

- Có khả năng tư duy hệ thống, nhận thức, phân tích, đánh giá đúng các vấn đề 

pháp lý nói chung; biết tiếp cận các vấn đề trong bối cảnh xã hội luôn biến động, 

bước đầu hình thành kỹ năng phát hiện, phân tích, đánh giá phản biện, tư vấn các 

vấn đề pháp lí dựa trên những luận cứ khoa học thuộc chuyên ngành đào tạo; có 

khả năng tự nghiên cứu và lập luận, biết vận dụng các kiến thức, kỹ năng vào 

nhận diện và giải quyết các vấn đề pháp lí trong thực tiễn. 

- Có kỹ năng làm việc độc lập, hợp tác làm việc nhóm, giải quyết công việc với tư 

duy lôgíc và sáng tạo; có kỹ năng giao tiếp, trình bày và thuyết trình; có kỹ năng  

tra cứu thông tin, nghiên cứu văn bản, tài liệu; soạn thảo văn bản và viết báo cáo 

phân tích. 

- Có kỹ năng đàm phán, tư vấn và làm việc với khách hàng; có kỹ năng thích ứng 

và quản lý sự thay đổi với môi trường công việc trong nước và quốc tế luôn có sự 

biến động;  

- Có thể sử dụng ngoại ngữ trong giao tiếp và nghiên cứu chuyên ngành, có kỹ 

năng tin học cơ bản. 

* Yêu cầu v  t ái độ 

- Có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, khách quan; 

- Có ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật, có trách nhiệm công dân, có ý thức 

bảo vệ lợi ích của cộng cộng và xã hội, có lòng nhân ái. 

- Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp cần thiết của một luật gia, có bản lĩnh nghề 
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nghiệp và thái độ trung thực, yêu nghề. 

- Chủ động, tự tin, mạnh dạn bày tỏ quan điểm và biết lắng nghe; 

- Có trách nhiệm với công việc được giao và có tinh thần cầu tiến, hợp tác, thân 

thiện với các đồng nghiệp trong công việc. 

- Có tinh thần làm việc nghiêm túc, khoa học, kết hợp giữa lý thuyết và thực tiễn, 

đúc kết kinh nghiệm để giải quyết công việc đạt hiệu quả cao. 

III 

Các chính 

sách, hoạt 

động hỗ 

trợ học 

tập, sinh 

hoạt cho 

người học 

    

Tổ chức các hoạt động ngoại khóa: Trên cơ sở Kế hoạch năm học do Bộ môn xây 

dựng, giảng viên phụ trách liên hệ các cơ quan, tổ chức trên địa bàn Tỉnh có hoạt 

động phù hợp với chuyên ngành Luật cho sinh viên tham quan, học tập thực tế tại 

cơ sở. Hoạt động này giúp sinh viên nâng cao kiến thức, rèn luyện kỹ năng, thái 

độ làm việc trong môi trường thực tiễn. 

Tư vấn học tập thông qua đội ngữ cố vấn học tập là các giảng viên chủ nhiệm có 

kinh nghiệm. Ngoài ra, các giảng viên giảng dạy môn chuyên ngành đóng vai trò 

là cố vấn học tập cho sinh viên bộ môn. Hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa 

học, thực hiện các sáng kiến cải tiến kỹ thuật  thông qua Câu lạc bộ sinh viên 

nghiên cứu khoa học của Hội sinh viên trường. 

Giới thiệu việc làm cho sinh viên sau khi tốt nghiệp thông qua Trung tâm doanh 

nghiệp; các cơ quan. 

      

IV 

Chương 

trình đào 

tạo mà 

nhà 

trường 

thực hiện 

    

Chương trình đào tạo Đại học Luật được xây dựng trên cơ sở khung chương trình 

Giáo dục đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo khối ngành Luật. 

Thực hiện theo Quy chế đào tạo đại học, cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống Tín 

chỉ được quy định tại Văn bản hợp nhất số 17/VBHN-BGDĐT ngày 15/5/2014 

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

      

V 
Khả năng 

học tập, 
    

Sau khi tốt nghiệp sinh viên có đủ khả năng tiếp tục học tập, nghiên cứu ở trình 

độ Thạc sĩ, Tiến sĩ chuyên ngành Luật. 
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nâng cao 

trình độ 

sau khi ra 

trường 

VI 

Vị trí làm 

sau khi 

tốt nghiệp 

    

- Làm việc tại các cơ quan nhà nước, bao gồm cơ quan quyền lực như HĐND các 

cấp, các cơ quan bảo vệ pháp luật như Tòa án, Viện kiểm sát, cơ quan thi hành án, 

công an, làm việc tại bộ phận thanh tra, pháp chế của các cơ quan quan chuyên 

môn, làm việc tại các cơ quan Đảng và tổ chức chính trị - xã hội;  

- Làm việc cho các tổ chức cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý như luật sư, tư vấn 

viên trong các công ty, văn phòng luật, văn phòng công chứng trong và ngoài 

nước; chuyên viên pháp chế, tư vấn viên, làm phòng tổ chức hành chính trong các 

công ty, doanh nghiệp có yêu cầu sử dụng nhân lực có chuyên môn trong lĩnh vực 

pháp luật như ngân hàng, các công ty, tổng công ty,...  

- Làm việc tại các cơ sở giáo dục như trường đại học, cao đẳng, TCCN, các 

trường phổ thông. 

- Làm việc cho các tổ chức phi chính phủ, liên chính phủ hoặc các tổ chức quốc tế 

có các hoạt động liên quan đến các vấn đề pháp luật. 

      

                                  Quả g Bì  , ngày ….. tháng 12   ăm 2021 

         

       TRƯỞNG KHOA                                                                                                                  HIỆU TRƯỞNG                              

  

               (Đã  ý)                                                                                                                                     (Đã  ý)   

    TS. Nguyễn Văn Duy                                                                                                 PGS.TS. Nguyễn Đức Vượng 

 

 


