
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Tổng số tín chỉ:  

127 1. Kiến thức GD đại 

cương: 33 tín chỉ 

(chiếm 26%, bao gồm 

21 tín chỉ bắt buộc & 

12 tín chỉ tự chọn) 

2. Kiến thức GD chuyên 

nghiệp: 94 tín chỉ 

(chiếm 74%, bao gồm 68 tín 

chỉ bắt buộc & 26 tín chỉ tự 

chọn) 

1.2. Tiếng Anh: 9 tín 

chỉ bắt  buộc (3 môn 

học) (không kể các 

môn học tiếng Anh 

trong khối kiến thức 

GD chuyên nghiệp) 

Tiếng Anh pháp lý 1; 

Tiếng Anh pháp lý 2; 

Tiếng Anh pháp lý 3 

  

1.1. 3 môn học về CN M-

LN & Tư tưởng HCM (10 

tín chỉ bắt buộc)  

Những nguyên lý cơ bản 

của CN M-LN; Tư tưởng 

HCM; Đường lối CM của 

ĐCS VN  

1.4. Các môn khoa học xã hội 

và nhân văn, kinh tế: 12 tín 

chỉ tự chọn (trong số 8 môn 

học) 

Quan hệ kinh tế QT; KT học đại 

cương; Tâm lý học đại cương; 

Tổng quan về Kinh doanh QT; 

Đạo đức nghề luật; Xã hội học 

đại cương; Xã hội học pháp 

luật; Quan hệ chính trị QT. 

 
1.3. Tin học:  

2 tín chỉ 

 bắt buộc 

2.3. Kiến thức bổ trợ:  

14 tín chỉ 

2.1. Kiến thức cơ sở Ngành: 

26 tín chỉ bắt buộc (8 môn học) 

2.4. Khóa luận tốt 

nghiệp/Thực tập:  

10 tín chỉ bắt buộc  

Lý luận NN&PL; 

L. Hiến pháp; L. 

Dân sự VN 1; L. 

Thương mại VN 

2; L. QT (bao gồm 

CPQT, TPQT); 

Luật học so sánh; 

L. Hành chính 

Việt Nam; L. Hình 

sự Việt  Nam 

a. Kiến thức chung Ngành 

LTMQT:  

28 tín chỉ bắt buộc  

(10 môn học): 

L. WTO; L. Đầu tư QT; Pháp 

luật điều chỉnh thương mại hàng 

hóa quốc tế; Pháp luật điều 

chỉnh thương mại dịch vụ quốc 

tế; QSHTT trong hoạt động 

TMQT của doanh nghiệp; 

HĐTMQT & các giao dịch 

KDQT; Tập quán TMQT; Giải 

quyết tranh chấp TMQT; Tiếng 

Anh pháp lý nâng cao 1; Tiếng 

Anh pháp lý nâng cao 2 

b: Kiến thức 

chuyên sâu Ngành 

LTMQT: 16 tín chỉ 

tự chọn (trong số 

25 môn học) 
- Chuyên ngành 1: 

LTMQT có sự tham 

gia của Nhà nước & 

các thực thể công 

(15 môn học); 

- Chuyên ngành 2: 

L. Kinh doanh QT 

có sự tham gia chủ 

yếu của các thương 

nhân (10 môn học) 

2.2. Kiến thức Ngành 

LTMQT:  

44 tín chỉ 

a. Kỹ năng 

nghề luật: 4 

tín chỉ bắt 

buộc (2 môn 

học):  

Kỹ năng luật 

gia cơ bản; 

Nghiên cứu 

và phân tích 

án lệ 

b. Các môn học kỹ năng và các môn học về luật và các 

môn học liên quan 

10 tín chỉ tự chọn (trong số 17 môn học): 

- Các môn học kỹ năng: Xây dựng văn bản pháp luật; Kỹ 

năng luật gia nâng cao; Kỹ năng diễn án giả tưởng trong lĩnh 

vực PLTMQT. 

- Các môn học về luật và các môn học liên quan: L. Dân sự 

VN 2; L. Tố tụng Dân sự VN; L. Thi hành án dân sự; L. 

Thương mại VN 1; L. Lao động VN; L. Tài chính VN; L. 

Ngân hàng VN; L. Đất đai VN; L. Môi trường; etc 


