
BO GIAO DJC VA DAO TO CONG HOA xA HO! CHU NGHA VIT NAM 
TRIfONG DH MO TP. HO CHI  MINH Dc Ip  - T do - Hnh phtc 

S: I86!3 /QD-DHM Than/i jho I-ia ChI Minh, ngây 'I tháng 4".. nãm 2015 

QUYET D!NH 
V vic ban hành Chun dâu ra các chtrong trinh dào to 

TrInh do d3i hQc, Ioai hlnh dIo to ChInh quy, 
tn khóa 2015 

HIEU TRUNG TRUONG BA! HOC MO TP. HO CHI MINH 

Can cir QuyEt djnh s 389/TTg ngày 26 tháng 7 nam 1993 ccia Thu tixàng ChInh 
phCi v vic thành 1p  Di h9c Ma Ban c6ng Thành ph H ChI Minh và Quyt djnh so 
I 46/2006/QD-TTg ngày 22 tháng 6 nm 2006 cüa 1'hCt tiiâng ChInh phü ye vic chuyên 
sang 1oi hInh trueing dai  hçc cong 1p vâi ten gi là TmOng Dai  h 9 c Ma Thành ph H 
ChI Minh; 

Can cr Lut giáo dic dai  hc s 08/2012/QH13 ngày 18 tháng 06 nàm 2012 cüa 
QuOc Hi khóa 13; 

Can cci Diu 1 trirang dai  h9c ban hãnh theo Quyt djnh s 70/2014/QD-TTg ngày 
10 tháng 12 näm 2014 cüa Thu tràng ChInh phü 

Can cir Quyt dlnh  s6 850/QD-TTg ngãy 12 tháng 6 näm 2015 cüa Thu Urcng ChInh 

phü v vic phé duyt d an thI dim di mOi ca chê hot dng ccia Tnthng Dai  h9c M 
Thành ph Ho ChI Minh giai doan 2015 —2017; 

Can ccr Thông tir 07/2015/TT-BGDDT ngày 16 tháng 4 narn 2015 cUa B trisâng 
B Giáo dl:lc vã Dâo tao  ban hành Quy djnh v khi ltrgng kién thrc tOi thiu, yêu câu 
ye nãng lçrc ma ngl1i hc dat  thrc sau khi tht nghip di vài mi trinh d dào tao  cüa 

giáo due dai hçc và quy trinh xây dung, thm dinh, ban hành chirong trinh dào tao  trinh 
do 0ai  hoc, Thac s, Tin s; 

Can cir Cong van s 328 1/BGDDT-GDDH ngày 30/6/20 15 B tnrông B Giáo diic 
và Dào t?o  v vic huang dn to chirc thirc hin rnt s ni dung lien quan dn thm 

djnh chu.rong trinh dào tao  theo quy djnh cCia Thông tu 07/2015/TT-BGDDT ngày 
16/4/2015; 

Can cur Quyt djnh s 1174/QD-DHM ngày 2 1/9/2015 ct.ia Hiu tnrang Trung Dai 
hQc Ma Thành ph I-I ChI Minh v vic ban hành "Quy trInh xây dirng, thâm dinh, ban 
hành chrcing trinh dào t?o  vã ma nganh dào tao trinh d di hçc', 



Can cr Quyt djnh s 522/QD-DHM ngày 30/05/20 14 ccia Hiu trtthng Tnr&ng Dai 
hoc Mo Thành ph H ChI Minh v vic ban hành chrnng trInh dâo tao  ngành Quân 1 
xây drng, trInh d Di hçc, 1oi hinh dào tao  ChInh quy; 

Can cr Quyt dinh s 1239/QD-DHM ngày 29/09/2015 cüa Hiu tnrOng Trithng 
Di hQc MO Thành ph H Chi Minh v vic ban hành chirong trInh dào tao  trInh d 
Dai h9c,  loai  hInh dào tao  ChInh quy, ap diing tr khóa tuyn sinh 2015; 

Can cr Quyt djnh s 1850/QD-DHM ngày 3 1/12/2015 cüa Hiu tnrOng ThrOng 
Dai hQc MO Thành ph H ChI Minh v viêc ban hành các chirong trInh dão tao  ngành 
Luât, bâc Dai hçc, h Chinh quy, áp ding tr khóa tuyn sinh 2015; 

CAn cir Quyt djnh s 1 867/QD-DHM ngày 29/09/2015 cüa Hiu trtrOng TnrOng 
Dai hçc MO Thành phô H ChI Minh v vic ban hành chwng trInh dào tao  ngành Dông 
Nam A hçc bc Dai  h9c, h ChInh quy, ap dung tü khóa tuyn sinh 2015; 

Xét d& nghj tai  tO trInh st 42-4 /TTr-QLDT ngày 3( tháng nam flCcüa Ong 
TruOng phong Quãn 1 dâo tao  v vic d nghj ban hãnh Chun du ra các chuong trinh 
dào tao  bc Di h9c, 1oi hinh dào t?o  Chmnh quy, ap ding tr khOa tuyn sinh 2015, 

QUYET D!NH: 

Diu 1. Ban hành kern theo Quyt djnh nay Chun dâu ra các chixong trInh dào 

t?o bc  Dai  hçc, loai hinh dào tao ChInh quy, ap dttng tr khóa tuyn sinh 2015 tai  TrixOng 
Dai h9c MO Thành ph6 H ChI Minh. Ci th (dInh kern chuán dcu ra các nganh): 

- 

1. Nganh Cong ngh k5 thut cong trinh xAy dirng. 
2. Nganh Quán 1 xây dirng. 
3. Nganh Khoa h9c may tInh 
4. Ngành H thng thông tin quãn 1 
5. Nganh Cong ngh sinh hçc 
6. Ngành Quân trj kinh doanh 
7. Ngành Tài chInh Ngan hang 
8. Ngành Kê toán Ki&n toán 
9. Nganh Kinh th 
10.Ngành Lut 
11. Ngành Lust  kinh t 
12. Ngânh Dông Narn A hQc 
13. Ngãnh Cong tác xA hi 
14.Ngãnh XA hi h9c 
15. Ngành Ngon ngü Anh 
16. Ngành Ngon ngU Trung QuSc 
17. Nganh Ngon ngtt Nht 



Diu 2. Chun du ra cac chisng trInh dão tio &rçic sCra d6i, cp nht theo dUng 
quy djnh hin hãnh. 

Diu 3. Các Ong (Ba) Tnrâng phông Quãn 1 Dào t?o.  Lãnh dao các Khoa Va CáC 

dn vj lien quan chju trách nhim thi hành quyt djnh nay.!. 

Noi nhmn: 
- Nhtrf/3 (dé t1c hin); 
- Hiêu trLräng và các Phó Hiu tnthng (dé báo cáo); 
- Luu: VT. QLDT. 

I 



BQGIAODLJC VADAOTO 
TRU1NG OH MO TP.Uó-iMINH 

- 

NOAURA 
CAcNGAoAp T 0 IMI HOC CHNH QUY 

(Ban hành kèin tii /QD-DHM, ngàv 3d/.1.t/.&iccua 
Hizi trI T'zg' hcc Ma Thành phô Ho Clii Minh) 

STT NGANH TEN CHU'O'NG TR!NH 

1 
Cong ngh k thut Cong trinh xây 
dung 

COng ngh k thut Cong trjnh xây 
duing 

2 Quãn 1i xây drng Quán 1 xãy drng 

3 H thng thông tin quãn l H thong thông tin quán 1 

4 Khoa hçc may tInh Khoa h9c may tmnh 

5 Cong ngh sinh hçc Cong ngh sinh hQc 

6 Quán tn kinh doanh 

Quán trj kinh doanh 

Quàn trj Marketing 

Kinh doanh Quc tê 

Quân trj Nhân hrc 

Quân trj Du ljch 

7 Tài chInh - Ngân hang 

Tài chInh - Ngân hang 

Tài chInh 

Ngân hang 

8 Ke toan 
Kêtoán 

Kiem toan 

9 Kinh t& Kinh t 

10 Lut 

11 Luât Kinh té Lut Kinh t 

12 DOngNarnAhpc 

13 Xãhôihoc Xthôihoc 

14 Cong tác xâ hi Cong tác xã hti 

15 NgonnguAnh 

Biên phiên djch Ting Anh 

Ting Anh Thi.rang inai 

Giang dy Anh van Thieu nhi 

Giãng dy Tiéng Anh 

16 Ngôn ngQ Trung Quc Biên phiêti dch Tirtg Trung Quôc 

17 NgOn ngc? Nht Biên phién djch Ting Nht 



XII. Lut kinh t 
1.1. Kin thfrc 

1.1.1. Tn thirc chuyên mon 
— Dat duçic kin thtrc dai cumg cüa trInh d di hc v 1 lun Mác-Lénin và 

ti.r ti.nng Ho ChI Minh, cO kin thüc co bàn v khoa h9c xa hi và nhân van. ngoai 
ngü, tin hçc; 

— Co kin thc v ci st1 ngành lut, kin thi:rc nn tang ye 1ut ni dung các 
linh vrc pháp 1ut chung nhu Hin pháp, luât hành chInh, hInh sr, dan sir, thwmg 
mai, hon nhân và gia dInh, lao dng, dAt dai.. và pháp lut v t tiing, dng thai 
chuyên sâu hcm trong linh vrc kinh doanh thwmg mai  nhu lut sâ hiu tn tue, lut 
canh tranh, luât thuê, luât báo hirn, lut dâu tix, chCrng khoán.. 

— CO kiên thrc cci bàn và phü hcip v kinh t& ké toãn. tài chInh doanh nghip. 
1.1.2. Nãng Lirc nghê nghip 
— Vn dung kin tht'rc chuyên mon và kiên thCrc bô trçl d giãi quyét các van dé 

pháp 19 trong cong vic và cuc s6ng. 
1.2. K nãng 

1.2.1. K näng cirng 
— Khá nang phán bin, khã nãng lam vic dc lip,  lam vic nhOm cüng nhi.r 

khà nang üng dung các kin thCrc pháp 1ut trong cong vic và trong dâi sng; k5 
nang nghién cüu, k5' nang thirc hành ngh nghip lien quan dn hoat dng pháp 19; 
nhn din ducc các vAn d nay sinh và dua ra cãc quyt djnh phi hçip trong qua trinh 
lam viêc. 

1.2.2. K5 nãng mm 
— Sinh vién diiçic trang b các k nang mm trong su6t qua trInh hçc tp: k 

nãng lam viêc nhóm, k nang thuyt trinh, k5 nãng lãnh do, k näng giao tiêp, kS' 
näng thrcing luqng — darn phán, k5 näng tu duy pháp 19 ...; 

— Nang 1rc sCi diing ngoi ngU: Sinh viên t6t nghip nganh Lut Kinh t có 
chun dAu ra dt nãng hrc bc 3 theo khung näng li.rc ngoai ngtr 6 bc ding cho Vit 
Nam; 

— Nang 1irc sCr dung cong ngh thông tin: Sinh viên tht nghip dt chuân k 
näng sir diing cong ngh thông tin ca bàn theo quy djnh hin hành ye Chuân k nAng 
sCr dvng  Cong ngh thông tin do Bô Thông tin và Truyn thông ban hành. 

1.3. Thai d 
1.3.1. Phãm chAt do dirc, 9 th(rc nghê nghip, tnách nhim cong dan 

— Yêu nirâc, trung thành vOi T quc, hiu biêt và thAm nhuAn chü truclng. 
dung !i, chInh sách cüa Dãng và Nhà nuàc; 

— Co thai d tt và vic lam Ung h và bâo v sir cOng bang; cam nhn và kiên 
to cong 19; ton tr9ng pháp 1ut trong dyi s6ng va cong vic hng ngày; 

— Co 9 thirc t1r h9c d thIch rng vài sr phát trin cüa xA hi. 
1.3.2. Tnách nhim, dio dác, tác phong ngh nghip, thai d phic vi 

— Ton trQng các chuAn mrc do dirc ngh nghiép; 
— Co tinh thin doàn k1t, twrng than tucmg áí và hcrp tãc; 
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— Yéu ngh, than thiên, câi m& thin chI trong vic tiêp nhãn kiên và giãi 
quyêt khó khAn, viràng mc trong cOng vic. 

1.4. Vi tn vic lam sau khi tt nghip 
Chirang trinh dào to ngành Lut nhm huâng ngu6i h9c sau khi t6t nghip có 

tht cong tác tai: 
1.4.1. Co quan nhà ntr&c 
— Các ca quan Dãng, Doãn th, các to chic chInh trj, xã hi; 
— Các cci quan cCia Quc hi; Hi dng nhân dan các cAp; 
— Uy ban nhãn dan các cAp; 
— Các b, co quan ngang b, so, phOng, ban chuyên mon tai  các tinh/thãnh 

ph& qun/huyn; 
Tai các dan vj trén, ngi.thi t& nghip CO the lam vic 0 các vi tn nhi.r: chuyên 

viCn, quân l ti các bô phn nhân sir, chmnh sách, pháp 1ut, tuyên truyên pháp lut: 
— TOa an nhán dan cãc cap: Thu k, Thâm phán (sau khi hi dü các diêu kin); 
— Vin kim sat nhãn dan các cAp: Kim sat viCn (sau khi hi dü các diu 

kin); 
— Ca quan thi hành an các cAp: Chap hành 'iCn (sau khi hi dü các diêu kiên); 
— COng an nhân dan các cAp: Cong an trong các linh virc. 
1.4.2. Các t chüc tir vAn 1ut hoc doanh nghip 
— Các trung tam cung cAp các djch vi tir van lut (vAn phOng Lut Sir, cOng ty 

luât,...) : Lut sir, Chuyên vién ur vAn pháp 1 hocivà tranh ng; 
— Doanh nghip: Chuyên viên pháp l, Lut sir cOng ty (sau khi hi dü các 

diu kiên). 

1.4.3. Các vin nghiên cáu, các co s& giáo dçic và dào to có lien quan 
Ngi.thi t6t nghip cO th lam nghiCn ciru viën, giàng viCn, giáo viCn day  1ut  tai: 
— Các Vin nghiên cru, Trung tam nghiên cCru; 
— Cãc Truâng Di hpc, Cao dang, Trung cap; 
— Các Trung tarn dào t?o  nghê, 

1.5. Khã näng hoc tp, nâng cao trmnh d sau khi ra trirong 
Sinh vién có k5 nAng tir h9c phic v cho nhu cAu cp nht kin thCrc dáp lrng 

yeu cAu cong tác và có th hçc Len các bac h9c cao han. 
1.6. Các tài lieu, chirong trInh, chuân quc té ma khoa tham khäo 

Chi.rang trInh dào tao  ngânh Lut kinh t dirçvc xây d;rng trên ca sO tham kháo 
các chircrng trInh tirang throng trong và ngoâi nirOc: 

1.6.1. Trongniroc 
— Chirang trinh dào tao  Lut, chuyCn ngânh Lut thiiang mai cUa Trirong Dai 

h9c Lut Tp. F1 ChI Minh; 
— Chirong trInh dào tao  Lut kinh doanh cüa Trueing Kinh th - Lut. Dai hoc 

Quôc gia Tp. Ho ChI Minh; 
— Chi.rang trmnh dâo tao  ngành Lutt cüa TnrOng Dai  h9c Lut IIà Ni. ,- 

;; / 
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