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Mục tiêu chung
Đào tạo và cung ứng cho xã hội những cử nhân Luật có phẩm chất chính trị và
đạo đức nghề nghiệp tốt; được trang bị một cách có hệ thống về pháp luật Việt Nam
và kiến thức cơ bản về pháp luật quốc tế; có khả năng thích nghi tốt với môi trường
pháp luật trong hiện tại và tương lai.
Kiến thức; kỹ năng; hành vi, thái độ
Kiến thức
- Hiểu biết tổng quát, toàn diện về các ngành Luật trong hệ thống pháp luật Việt
Nam.
- Bước đầu tiếp cận với pháp luật quốc tế.
- Nhận thức sâu sắc và thực hành hữu hiệu các kiến thức được đào tạo.
Kỹ năng
- Có khả năng phân tích tình huống pháp lý phát sinh trong thực tiễn; vận dụng
pháp luật nhạy bén, linh hoạt trong các lĩnh vực, ngành nghề khác nhau.
- Tự cập nhật các kiến thức pháp luật mới qua đó có thể tiếp tục theo đuổi các
bậc học cao hơn, hoặc lấy các chứng chỉ hành nghề chuyên nghiệp.
- Nắm bắt được xu hướng thay đổi của pháp luật trong bối cảnh thay đổi của xã
hội.
- Làm việc độc lập, tự tin dưới áp lực cao.
Hành vi, thái độ
- Thái độ nghiêm túc, chấp hành các quy chế của Bộ GDĐT và nội quy của nhà
trường;
- Thể hiện tính chủ động, sáng tạo, mạnh dạn trao đổi, tránh lối học thụ động,
đối phó.
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- Tích cực rèn luyện phẩm chất đạo đức, kỹ năng nghề nghiệp, chủ động trong
học tập tiếp thu kiến thức kinh tế - xã hội, rèn luyện kỹ năng làm việc khoa học,
chuyên nghiệp, phù hợp với xu hướng hội nhập.
- Tích lũy đủ số tín chỉ theo quy định của Chương trình giáo dục chuyên ngành
và các quy định theo Quy chế đào tạo theo hệ thống tín chỉ ban hành kèm theo Quyết
định số 43/2007/QĐ- BGD&ĐT ngày 15/8/2007 của Bộ Giáo dục & Đào tạo.
Trình độ ngoại ngữ, tin học
- Giao tiếp và giải quyết công việc bằng ngoại ngữ với trình độ tiếng Anh đạt
cấp độ 3/6 Khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam hoặc tương đương.
- Sử dụng thành thạo tin học đạt trình độ B hoặc tương đương.
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