TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI
Khoa Pháp Luật Thương Mại Quốc tế

Lời giới thiệu của Trưởng khoa
“Lan tỏa tư duy pháp lý, trau dồi kỹ năng luật gia thương mại quốc tế”
Thưa quý vị,
Với tư cách là Trưởng Khoa, tôi rất vinh dự vì đã và đang được đồng hành cùng với nhiều thế hệ cán bộ, giảng viên
và lớp lớp sinh viên của Khoa Pháp luật thương mại quốc tế nói riêng, Trường Đại học Luật Hà Nội nói chung trên
hành trình đào tạo, nghiên cứu khoa học và truyền bá pháp luật thương mại quốc tế.
Trường Đại học Luật Hà Nội là cơ sở đào tạo luật đầu tiên ở Việt Nam được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép tiên
phong xây dựng và mở mã ngành Luật Thương mại quốc tế ở Việt Nam vào năm 2011 - mã ngành đào tạo thứ hai của
Trường được mở sau 32 năm thành lập. Theo đó, Khoa Pháp luật thương mại quốc tế đã được thành lập và chịu trách
nhiệm quản lý đào tạo chính đối với mã ngành này, bên cạnh việc tham gia vào hoạt động đào tạo các môn học thuộc
khối kiến thức Luật Thương mại quốc tế cho các mã ngành còn lại của Trường.
Chương trình đào tạo ngành Luật Thương mại quốc tế được thiết kế trên cơ sở tiệm cận các chuẩn mực quốc tế
tiêu biểu, tập trung vào 3 trụ cột: Pháp luật dân sự - thương mại trong nước và pháp luật thương mại quốc tế; kỹ
năng luật gia/luật sư; và tiếng Anh pháp lý. Việc giảng dạy các môn học chuyên ngành Luật Thương mại quốc tế
được thực hiện bởi các giảng viên cơ hữu (hầu hết đều tốt nghiệp ở nước ngoài, sử dụng thành thạo tiếng Anh) và đội
ngũ giảng viên thỉnh giảng là nhiều giáo sư, chuyên gia, luật sư uy tín quốc tế và trong nước. Bên cạnh hoạt động
giảng dạy, Khoa thường xuyên tổ chức tuyển chọn và huấn luyện các đội thi tranh tụng hòa giải quốc tế, trọng tài
quốc tế ở trong nước và nước ngoài để giúp các em sớm có cơ hội vận dụng kiến thức và thực hành kỹ năng vào
những tình huống thực tiễn. Sinh viên cũng được khuyến khích và hỗ trợ tham gia vào các câu lạc bộ chuyên môn
như Câu lạc bộ Trọng tài quốc tế (IAC), học hỏi, giao lưu với các cựu sinh viên qua mạng lưới cựu sinh viên Ngành
Luật Thương mại quốc tế. Vì thế, tôi rất vui mừng khi hầu hết sinh viên tốt nghiệp ngành Luật Thương mại quốc tế
sớm tìm được việc làm đúng ngành nghề ở các công ty, cơ quan uy tín, với mức thu nhập tốt và nhận được nhiều
phản hồi tích cực từ những người sử dụng lao động.
Để tiếp tục nhiệm vụ lan tỏa tư duy pháp lý và kiến tạo môi trường rèn luyện, thực hành kỹ năng luật gia thương
mại quốc tế tốt hơn nữa cho sinh viên, tôi hi vọng được đón nhận thêm nhiều sự đồng hành, cộng tác và hỗ trợ vì lợi
ích chung của sinh viên, cựu sinh viên, cán bộ và giảng viên của Khoa nói riêng, của Trường nói chung.
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