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HLU tuyển sinh đại học ngành Luật thương mại quốc tế nhằm đáp ứng nhu cầu đa 
dạng của xã hội và thị trường Việt Nam về đào tạo dài hạn và cơ bản nguồn nhân lực có 

chuyên môn cao về pháp luật thương mại quốc tế cho đất nước trong thời kỳ hội nhập.  

Trong thời gian đào tạo, sinh viên ngành Luật thương mại quốc tế được tham gia 

cuộc thi diễn án quốc tế thường niên (Moot Court Competition) về trọng tài thương mại 

quốc tế bằng tiếng Anh tại Hong Kong và đã từng đoạt một trong 6 giải thưởng chính 

thức của Ban tổ chức (dành cho đội thi có bản lĩnh nhất) năm 2014. Một bộ phận không 

nhỏ sinh viên khi vừa tốt nghiệp đã tìm được việc làm, trong đó có những sinh viên đã 

được tuyển dụng tại các công ty luật danh tiếng của nước ngoài và Việt Nam (như Baker 

& McKenzie của Hoa Kỳ, Nishimura & Asahi của Nhật Bản, Allen Arthur Robinson 

(AAR) của Australia, Bizlink, Vilaf, Leadco, ...), các dự án quốc tế (như Dự án Phát triển 

lập pháp quốc gia (NLD) do Canada tài trợ, ...) với mức lương cao. 82/89 sinh viên của 

Khóa 36 trả lời phiếu khảo sát (92,1%) ngày 10/6/2015 đã đánh giá chất lượng đào tạo cử 

nhân ngành Luật thương mại quốc tế đáp ứng được nguyện vọng của sinh viên. Tỉ lệ sinh 

viên có việc làm của Khóa 36 (tốt nghiệp năm 2015) khoảng 80%. 

HLU tiếp tục tuyển sinh đại học ngành Luật thương mại quốc tế với thời gian đào 

tạo theo kế hoạch là 4 năm. Sinh viên có thể rút ngắn hoặc kéo dài thời gian đào tạo của 

mình theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Khi tốt nghiệp, sinh viên được cấp bằng 

cử nhân ngành Luật thương mại quốc tế. 

Chương trình dạy học ngành Luật thương mại quốc tế của HLU được xây dựng 

trên cơ sở tham khảo chương trình đào tạo tiên tiến ở các nước trên thế giới (Hoa Kỳ, 

Anh Quốc, Australia, Singapore), theo hướng đạt chuẩn quốc tế, đảm bảo trang bị kiến 

thức có hệ thống và chuyên sâu về pháp luật thương mại quốc tế trên nền tảng kiến thức 

pháp luật Việt Nam cơ bản; có kiến thức về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội có liên 

quan đến lĩnh vực pháp luật thương mại quốc tế; có năng lực thực hành tiếng Anh chuyên 
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ngành cần thiết để làm việc trong các lĩnh vực liên quan đến pháp luật thương mại quốc 

tế; có kỹ năng luật gia cơ bản, đáp ứng nhu cầu phát triển và hội nhập của đất nước. Một 

số môn học, giờ học được giảng dạy bằng tiếng Anh. 

Bên cạnh lực lượng giảng viên cơ hữu của HLU, các luật sư chuyên nghiệp sẽ 

được mời tham gia giảng dạy các môn học về kỹ năng luật gia. Đối với các môn học 

tiếng Anh chuyên ngành và các môn học được giảng dạy bằng tiếng Anh, giảng viên cơ 

hữu của nhà trường và giảng viên thỉnh giảng trong nước và nước ngoài sẽ cùng phối hợp 
giảng dạy.  

Sau khi tốt nghiệp, và sau khi được đào tạo/bồi dưỡng các nghề đặc thù (nếu có), 

cử nhân ngành Luật thương mại quốc tế có nhiều cơ hội lựa chọn việc làm, tại các đơn vị 

về hợp tác quốc tế, pháp luật quốc tế hoặc pháp chế của hầu hết các Bộ, ngành và các cơ 

quan nhà nước (tác nghiệp thực tế, nghiên cứu, thực hiện chính sách); các cơ quan thông tin 

đại chúng như đài truyền hình, đài phát thanh, các toà soạn báo, tạp chí (cộng tác viên, phóng 

viên, biên tập viên cho các chương trình thời sự và hội nhập quốc tế); các trường đại học, các 

viện nghiên cứu (giảng dạy, nghiên cứu); các tổ chức quốc tế liên Chính phủ và các tổ 

chức quốc tế phi Chính phủ tại các nước và tại Việt Nam (đảm nhiệm các công việc liên 

quan đến các lĩnh vực của pháp luật thương mại quốc tế); các công ty luật chuyên về pháp 

luật thương mại quốc tế, các công ty luật nói chung, các tổ chức trọng tài quốc tế, các tổ chức trọng 

tài thương mại (nghiên cứu, dịch thuật trong lĩnh vực chuyên môn, tư vấn pháp luật thương mại 

quốc tế, chuyên gia pháp luật thương mại quốc tế, luật sư/trọng tài viên chuyên về pháp luật 

thương mại quốc tế); các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế, nhất là các công ty có 
hoạt động thương mại quốc tế (phụ trách, rà soát các vấn đề có liên quan đến pháp luật 

thương mại quốc tế); các tòa án (làm thư ký, thẩm phán chuyên về pháp luật thương mại 

quốc tế). 

Do chương trình đào tạo đại học ngành Luật thương mại quốc tế của HLU có tính 

liên thông cao, nên sau khi tốt nghiệp, cử nhân ngành Luật thương mại quốc tế có nhiều 

cơ hội tiếp tục theo học trình độ cao hơn ở nước ngoài hoặc ở Việt Nam hoặc theo học 

các ngành/chuyên ngành khác, như ngành Luật, ngành Kinh doanh quốc tế, chuyên ngành 

Kinh tế đối ngoại, chuyên ngành Thương mại quốc tế. 

 

Liên hệ: Khoa Pháp luật thương mại quốc tế 
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