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 TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH 

    KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ 

 

THÔNG BÁO 

Công khai cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở giáo dục đại học năm học 2017-2018 

Ngành: LUẬT 

STT Nội dung Trình độ đào tạo 

Đại học 

Chính quy 

I Điều kiện đăng kí 

tuyển sinh 

Đối tượng tuyển sinh bao gồm học sinh tốt nghiệp Trung học phổ thông tham gia 

xét tuyển theo tổ hợp: A00, A01, C00, D01.  

II Mục tiêu kiến thức, 

kỹ năng, thái độ và 

trình độ ngoại ngữ 

đạt được 

Về kiến thức 
 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 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, Công pháp quốc tế, Tư pháp 

quốc tế, Luật thương mại quốc tế,… 

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,… 
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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 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, đền bù và giải phóng mặt 

bằng... và các kiến thức, kỹ năng khác. 

Về kỹ năng 

 Kỹ năng cứng: 

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.  

  Kỹ năng mềm: 

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.  

Hoàn thành 2 kỹ năng mềm phù hợp với chuyên ngành đào tạo trên hệ thống đào 

tạo trực tuyến của Nhà trường  (có thể tham gia khóa đào tạo miến phí). 

    Yêu cầu về thái 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 

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. 
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 - 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 

 Tiếng Anh: Có chứng chỉ trình độ B1 trở lên (bậc 3/6 trở lên theo Khung năng lực 

ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam) hoặc tương đương do một cơ sở được Trường Đại 

học Quảng Bình chỉ định cấp. 

III Các chính sách, hoạt 

động hỗ trợ học tập, 

sinh hoạt cho người 

học 

 Đầu các khóa học và năm học, người học được phổ biến chi tiết, đầy đủ mục tiêu 

đào tạo, chương trình đào tạo và các văn bản hướng dẫn của Nhà trường; các chế độ, 

chính sách liên quan đến hoạt động học tập của sinh viên, đồng thời cung cấp các thông 

tin cập nhật trên hệ thống thông tin điện tử, Website của Nhà trường nhằm mục đích tạo 

nhiều kênh thông tin đa dạng, phong phú cho người học. 

 Công tác quản lí học sinh sinh viên trong Khoa được tăng cường và đổi mới 

nhằm tạo môi trường thân thiện, đảm bảo an ninh chính trị, tư tưởng cho người học, đảm 

bảo sinh hoạt dân chủ trong Nhà trường. Người học có ý kiến tham gia xây dựng, phản 

biện các vấn đề xã hội và chính sách giáo dục của Nhà trường thông qua Hội nghị dân 

chủ cấp Khoa, Trường. 

 Hoạt động tập sự nghiên cứu khoa học được Khoa,  Bộ môn quan tâm đúng mức. 

Sinh viên đạt các điều kiện học tập đều được khuyến khích tham gia nghiên cứu khoa 

học. 

Trang thiết bị phục vụ giảng dạy và học tập của trường phù hợp với điều kiện học 

tập, nghiên cứu của người học và người dạy. Hệ thống thư viện sách được thiết kế và bố 

trí một cách khoa học, tiện dụng cho sinh viên.  

Thông qua các tổ chức của thanh niên như Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí 

Minh, Hội sinh viên Việt Nam, các hình thức hỗ trợ và phát triển giáo dục trong thanh 

niên được đầu tư đúng mức, đa dạng và phong phú.  

 Cùng với các nguồn lực hỗ trợ học tập sinh viên do nhà nước cấp, Nhà trường 

cũng tập trung vào việc phát triển các loại hình đào tạo, liên kết đào tạo bằng 2, ngành 

kép cho sinh viên những lựa chọn tối ưu nhất về cơ hội học tập hiện tại và nghề nghiệp 

trong tương lai.  

Các bạn sinh viên cũng có thể tìm kiếm các nguồn học bổng tài trợ từ các trường 

đại học, các tổ chức giáo dục và các doanh nghiệp khuyến khích học tập cũng như cơ hội 

việc làm sau khi tốt nghiệp ra trường. Những sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, phấn đấu 

tốt trong học tập và rèn luyện có thể được nhận những học bổng hỗ trợ từ các tổ chức. 

 Trong thời gian học tại trường, người học được đảm bảo các chế độ chính sách 

xã hội và được chăm sóc sức khỏe theo quy định y tế học đường; được hưởng chế độ bảo 
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hiểm y tế, khám sức khỏe định kỳ; được hướng dẫn và bảo đảm vay tiền của Ngân hàng 

chính sách xã hội tạo điều kiện cho học tập và sinh hoạt. 

Công tác thông tin về tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội được Nhà 

trường cung cấp thường xuyên trên hệ thống Website, các dịch vụ internet không dây, 

miễn phí và báo ngày cho các lớp, chi đoàn, chi hội sinh viên như: báo Tiền phong, báo 

Giáo dục & thời đại, báo Sinh viên Việt Nam. 

             Trong các hoạt động tập thể của thanh niên, sinh viên trường được chủ động 

tham gia và sinh hoạt trong môi trường năng động với nhiều hoạt động khác nhau như 

văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, rèn luyện kỹ năng xã hội. 

Sinh viên được tham gia thực tế và các hoạt động tham quan học tập liên quan 

đến chuyên ngành luật. 

IV Chương trình đào tạo 

mà nhà trường thực 

hiện 

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, 

nâng cao trình độ sau 

khi ra trường 

- Có thể tham gia học song bằng (một bằng cử nhân Luật và một bằng khác do sinh 

viên lựa chọn); 

- Học thêm nghiêp vụ Thẩm phán, luật sư, kiểm soát viên, công chứng; 

- Tham gia khóa đào tạo luật ở trình độ thạc sỹ, tiến sỹ ở các cơ sở đào tạo trong và 

ngoài nước.  

VI 
Vị trí làm sau khi tốt 

nghiệp 

- Công chứng viên; 

- Luật sư Trợ giúp viên pháp lý; 

- Cộng tác viên của Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước; 

- Thẩm phán; 

- Kiểm sát viên; 

- Điều tra viên vụ việc cạnh tranh; 

- Thành viên hội đồng cạnh tranh; 

- Quản tài viên; 

- Chấp hành viên; 

- Báo cáo viên pháp luật; 

- Giám thị, Phó giám thị, Trưởng phân trại, Phó trưởng phân trại, Đội trưởng, Phó đội 

trưởng trại giam; 

- Người làm công tác pháp chế thuộc các cơ quan Nhà nước, doanh nghiệp, bệnh 

viện, trường học; 

- Tư vấn viên pháp luật; 
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- Kiểm tra viên ngành Kiểm sát; 

- Người được bổ nhiệm làm Thừa phát lại; 

- Thư ký Tòa án; 

- Công chức làm công tác hộ tịch; 

- Ủy viên Ban Giải quyết khiếu nại thuộc Bộ phận pháp chế của Liên Đoàn Bóng Đá 

Việt Nam; 

- Giảng viên ngành Luật; 

- Trợ lý luật sư.... 

                                             Quảng Bình, ngày 09 tháng 4 năm 2018 

                                                                                                                                                   HIỆU TRƯỞNG 

                                                                                                                                                          (Đã ký) 

 

                                                                                                                                    PGS.TS. Hoàng Dương Hùng 

 

 

 


