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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ  

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

Áp dụng từ khoá tuyển sinh 2019 trở về sau 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1864/QĐ-ĐHM ngày 28 tháng 8 năm 2019 

của Hiệu trưởng Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh)   

 

I. Thông tin tổng quát 

1. Ngành đào tạo: Luật  Mã ngành: 7380101 

2. Ngành đào tạo tiếng Anh: Law  Trình độ đào tạo: Đại học 

3. Hình thức đào tạo: Chính quy  Thời gian đào tạo: 4 năm 

4. Khối lượng kiến thức toàn khóa (tổng số tín chỉ): 125 tín chỉ 

5. Văn bằng tốt nghiệp: Cử nhân. 

II. Mục tiêu đào tạo  

1. Mục tiêu chung  

Đào tạo cử nhân Luật có phẩm chất chính trị và ý thức trách nhiệm đối với xã hội, có sức khỏe, kiến thức 

và năng lực chuyên môn trong lĩnh vực ngành Luật để phát triển nghề nghiệp và bản thân trong bối cảnh hội 

nhập và phát triển của đất nước.   

2. Mục tiêu cụ thể  

a) Kiến thức: 

- Trang bị kiến thức cơ bản về tự nhiên, xã hội và con người để phục vụ cho phát triển nghề 

nghiệp và tự hoàn thiện bản thân. 

- Cung cấp kiến thức lý thuyết nền tảng và thực tiễn thuộc các lĩnh vực pháp luật và ngành luật để 

giải quyết các vấn đề chuyên môn. 

b) Kỹ năng:  Giúp người học phát triển kỹ năng nhận thức, kỹ năng thực hành nghề nghiệp và kỹ 

năng giao tiếp ứng xử cần thiết thuộc các lĩnh vực pháp luật để thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn tương 

xứng với vị trí nghề nghiệp. 

c) Mức tự chủ và trách nhiệm: 

- Đào tạo năng lực làm việc độc lập và theo nhóm trong điều kiện làm việc thay đổi, chịu trách 

nhiệm cá nhân, trách nhiệm với nhóm trong việc hướng dẫn, truyền bá, phổ biến kiến thức thuộc ngành Luật 

và giám sát người khác thực hiện nhiệm vụ. 

- Giúp người học xây dựng ý thức trách nhiệm đối với cá nhân, cộng đồng, ý thức phục vụ đất 

nước và đạo đức nghề nghiệp.  

III. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp 

Người học sau khi tốt nghiệp có thể làm việc tại các vị trí việc làm sau: 

1. Vị trí việc làm 1: Thư ký, Thẩm tra viên trong Tòa án, Cơ quan Thi hành án dân sự; Chuyên viên, 

Kiểm tra viên trong cơ quan Viện kiểm sát nhân dân, Công tác pháp luật trong cơ quan Công an nhân dân. 

2. Vị trí việc làm 2: Chuyên viên pháp chế tại các bộ phận: nhân sự, hành chính, tổng hợp, chính sách, 

tuyên truyền pháp luật, thư ký lãnh đạo ở các cơ quan: Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Sở, phòng, 

ban các cấp. 

3. Vị trí việc làm 3: Chuyên viên pháp lý trong các tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, các tổ chức 

quốc tế, tổ chức phi chính phủ (NGOs). 

4. Vị trí việc làm 4: Chuyên viên pháp chế trong các doanh nghiệp trong và ngoài nước, tổ chức kinh 

tế, ở các phòng pháp chế, nhân sự, Ban thư ký lãnh đạo doanh nghiệp. 

5. Vị trí việc làm 5: Chuyên viên pháp lý, thư ký nghiệp vụ, trợ lý cho luật sư tại các Công ty Luật, 

Văn phòng Luật sư, Văn phòng Công chứng, Văn phòng Thừa phát lại, Trung tâm bán đấu giá tài sản, Trung 

tâm hòa giải, Trọng tài thương mại, Trợ giúp pháp lý, Chuyên viên tư vấn ở các Trung tâm trợ giúp pháp lý 

nhà nước. 

6. Vị trí việc làm 6: Công tác nghiên cứu, báo cáo viên pháp luật trong các cơ sở đào tạo, đơn vị sự 

nghiệp nghiên cứu về pháp luật, tư vấn hoạch định chính sách công.  

7. Vị trí việc làm 7: Cơ hội nâng cao nghề nghiệp sau khi đáp ứng một số quy định của nhà nước về 

tiêu chuẩn, điều kiện để được cấp chứng chỉ hành nghề hay bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp: 
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- Luật sư: tham gia khóa đào tạo nghề luật sư, trải qua thời gian tập sự hành nghề luật sư, đạt yêu cầu 

kiểm tra kết quả tập sự để cấp chứng chỉ hành nghề Luật sư. 

- Thẩm phán: có thời gian công tác thực tiễn theo quy định, tham gia khóa đào tạo nghiệp vụ xét xử, trải 

qua kỳ thi tuyển chọn để bổ nhiệm Thẩm phán Quốc gia. 

- Kiểm sát viên: có thời gian công tác thực tiễn theo quy định, tham gia khóa đào tạo nghiệp vụ kiểm 

sát, có năng lực thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp, trải qua kỳ thi tuyển chọn để bổ nhiệm 

làm Kiểm sát viên.  

- Chấp hành viên: có thời gian công tác thực tiễn, tham gia khóa đào tạo nghiệp vụ thi hành án dân sự, 

đạt kết quả kỳ thi tuyển chọn để bổ nhiệm Chấp hành viên. 

- Công chứng viên, Thừa phát lại, Đấu giá viên: tham gia khóa đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên 

môn, có thời gian công tác thực tiễn, đạt kết quả tập sự hành nghề để cấp chứng chỉ hành nghề theo quy định. 

- Thanh tra viên: có thời gian công tác thực tiễn theo quy định, tham gia khóa đào tạo nghiệp vụ 

Thanh tra viên, có năng lực thực hành quyền thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo để được bổ 

nhiệm làm Thanh tra viên. 

- Công tác giảng dạy pháp luật: sau khi tham gia khóa đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn, có 

thời gian công tác thực tiễn theo quy định.  

IV. Chuẩn đầu ra  

a) Kiến thức: 

-   Có các kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên và toán học để phân tích và giải quyết các vấn đề 

phát sinh trong công việc và cuộc sống. 

- Có các kiến thức cơ bản về chính trị, pháp luật, kinh tế và khoa học xã hội, nhân văn cho việc 

giải thích, phân tích những vấn đề trong công việc và cuộc sống. 

- Áp dụng các kiến thức thuộc lĩnh vực cơ sở ngành phù hợp với ngành luật. 

- Áp dụng các kiến thức thuộc các lĩnh vực pháp luật trong việc vận dụng, giải quyết các vấn đề 

chuyên môn. 

- Áp dụng các kiến thức thuộc lĩnh vực pháp luật hành chính và kiến thức bổ trợ trong việc vận 

dụng, giải quyết các vấn đề chuyên môn. 

b) Kỹ năng: 

- Có kỹ năng nhận thức và giải quyết vấn đề chuyên môn phức tạp trong lĩnh vực pháp luật. 

- Có kỹ năng thực hành nghề nghiệp trong lĩnh vực pháp luật. 

- Có kỹ năng thực hành nghề nghiệp trong lĩnh vực pháp luật dân sự, thương mại. 

- Có kỹ năng thực hành nghề nghiệp trong lĩnh vực pháp luật hành chính. 

- Có kỹ năng thực hành nghề nghiệp trong lĩnh vực pháp luật dân sự, thương mại có yếu tố nước 

ngoài. 

- Có kỹ năng giao tiếp nói và viết, ngôn ngữ và phi ngôn ngữ hiệu quả và làm việc trong môi trường 

hội nhập. 

c) Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

- Có năng lực làm việc độc lập và làm việc theo nhóm. 

- Có năng lực tổ chức thực hiện công việc và học hỏi, phát triển bản thân. 

- Có ý thức trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp. 

V. Nôi dung chương trình: 

STT 
Tên môn học 

(Tiếng Việt/Tiếng Anh) 
Mã môn học 

Khối lượng kiến thức Ghi 

chú Lý thuyết Thực hành 

1. Kiến thức giáo dục đại cương 31.5 6.5 
  

a) Lý luận chính trị   10.5 0.5   

1 
Triết học Mác - Lênin 

Marxist – Leninist Phylosophy 
POLI1304 3  

  

2 
Kinh tế chính trị Mác - Lênin 

Marxist – Leninist Political Economics 
POLI1205 2  
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STT 
Tên môn học 

(Tiếng Việt/Tiếng Anh) 
Mã môn học 

Khối lượng kiến thức Ghi 

chú Lý thuyết Thực hành 

3 
Chủ nghĩa xã hội khoa học 

Scientific Socialism 
POLI1206 2  

  

4 
Tư tưởng Hồ Chí Minh  

Ho Chi Minh Ideology 
POLI1208 1.5 0.5 

 

5 
Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 

History of Vietnamese Communist Party 
POLI1207 2  

  

b) Kiến thức kinh tế, luật, khoa học xã hội và nhân văn 6    

  Chọn trong danh mục các môn học sau:      

  Kinh tế – Khoa học xã hội nhân văn 3    

6 
Kinh tế học đại cương 

Basic Economics 
SEAS2301 3  

  

7 
Kinh tế vi mô 1 

Microeconomics 1 
ECON1301 3  

  

8 
Kinh tế vĩ mô 1 

Macroeconomics 1 
ECON1302 3  

  

9 
Nguyên lý kế toán 

Principles of Accounting 
ACCO1325 2 1 

  

10 
Quản trị học 

Principles of Management 
BADM1364 2 1 

  

11 
Giao tiếp trong kinh doanh 

Business Communication 
BADM1368 2 1 

  

12 
Xã hội học đại cương 

Introduction to Sociology 
SOCI1301 3  

  

13 
Tâm lý học đại cương 

Introduction to Psychology 
SOCI1317 3    

14 
Đại cương văn hoá Việt Nam 

Introduction to Vietnamese Culture 
VIET1305 3    

15 
An sinh xã hội 

Social Welfare 
SWOR1302 3  

  

16 
Nhân học đại cương 

Introduction to Anthropology 
SOCI1316 3    

  Pháp luật   3    

17 
Pháp luật đại cương 

Introduction to Law 
GLAW1315 3    

18 
Lý luận nhà nước và pháp luật 

Theories of State and Law 
BLAW1301 3  

  

c) Kiến thức toán, tin học và khoa học tự nhiên 7 2   

  Chọn trong danh mục các môn học sau:       

  Toán và logic học 3    

19 
Giải tích 

Analytics 
MATH1314 2 1 

  

20 
Đại số tuyến tính 

Linear Algebra 
MATH1313 2 1 
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STT 
Tên môn học 

(Tiếng Việt/Tiếng Anh) 
Mã môn học 

Khối lượng kiến thức Ghi 

chú Lý thuyết Thực hành 

21 
Xác suất và thống kê 

Probability and Statistics 
MATH1315 2 1 

  

22 
Thống kê ứng dụng 

Business Statistics 
BADM1377 2 1 

  

23 
Logic học 

Logics 
ACCO1328 3    

24 
Tư duy phản biện 

Critical thinking 
BLAW1309 3    

  Khoa học tự nhiên và môi trường 2 1   

25 
Hóa đại cương 

General Chemistry 
CHEM1303 2 1 

  

26 
Sinh học đại cương 

General Biogly 
BIOT1240 1 1   

27 
Con người và môi trường 

Human Environmental Interaction 
BIOT1341 2 1   

  Tin học 2 1   

28 
Tin học đại cương 

Information Technology Basic 
COMP1307 2 1   

29 
Tin học ứng dụng 

Applied Computer Science 
COMP2403 2 1 

  

30 
Nhập môn tin học 

Introduction to Informatics     
ITEC1401 2 1   

d) Tiếng Anh (hoặc ngoại ngữ phụ)   8 4   

31 
Tiếng Anh nâng cao 1 

Academic English 1 
GENG1339 2 1 

  

32 
Tiếng Anh nâng cao 2 

Academic English 2 
GENG1340 2 1 

  

33 
Tiếng Anh nâng cao 3 

Academic English 3 
GENG1341 2 1 

  

34 
Tiếng Anh nâng cao 4 

Academic English 4 
GENG1342 2 1 

  

e) Giáo dục thể chất  3   

  Bắt buộc         

35 
Giáo dục thể chất 1 

Physical Education 1 
PEDU0201  1.5 

  

  Giáo dục thể chất 2: Chọn 1 trong các môn sau đây:      

36 
GDTC2 - Bóng chuyền 

Physical Education 2-Volleyball 
PEDU0202  1.5 

  

37 
GDTC2 - Bóng đá 

Physical Education 2-Football  
PEDU0203  1.5 

  

38 
GDTC2 - Cầu lông 

Physical Education 2-Badminton  
PEDU0204  1.5 

  

39 
GDTC2 - Võ thuật 

Physical Education 2-Martial art 
PEDU0205  1.5 
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STT 
Tên môn học 

(Tiếng Việt/Tiếng Anh) 
Mã môn học 

Khối lượng kiến thức Ghi 

chú Lý thuyết Thực hành 

40 
GDTC2 - Bóng bàn 

Physical Education 2-Table-tennis  
PEDU0206  1.5 

  

41 
GDTC2-Bơi lội 

Physical Education 2-Swimming 
PEDU0207  1.5 

  

42 
GDTC2 – Bóng rổ  

Physical Education 2 – Basketball 
PEDU0208  1.5 

  

f) Giáo dục quốc phòng - an ninh  8   

43 
Giáo dục quốc phòng 

Military and Defense Education 
DEDU1801  8 

  

2. Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp 54 23   

a) Kiến thức cơ sở (khối ngành, nhóm ngành, ngành) 13 7   

  Bắt buộc         

44 
Luật Hiến pháp 

Constitutional Law 
BLAW1313 2 1 

  

45 
Luật hành chính 

Administrative Law 
BLAW1320 2 1 

  

46 
Luật hình sự 

Criminal Law 
BLAW1316 2 1 

  

47 
Luật tố tụng hình sự 

Criminal Procedure Law 
BLAW1222 1 1 

  

48 
Luật dân sự 1 

Civil Law 1 
BLAW1315 2 1 

  

49 
Luật dân sự 2 

Civil Law 2 
BLAW1321 2 1 

  

50 
Luật tố tụng dân sự 

Civil Procedure Law 
BLAW1325 2 1 

  

b) Kiến thức ngành   18 7   

  Bắt buộc   15 7   

51 
Pháp luật về các loại hình thương nhân và phá sản 

Law on Business Organisations and Bankruptcy Law 
GLAW1320 2 1 

  

52 

Pháp luật về hoạt động thương mại và giải quyết tranh 

chấp 

Law on Business Activities and Dispute Settlement 

GLAW1321 2 1 

  

53 
Luật lao động 

Labour Law 
BLAW1317 2 1 

  

54 
Luật thuế 

Tax Law 
BLAW2330 2 1 

  

55 
Công pháp quốc tế 

Public International Law 
BLAW3301 3  

  

56 
Tư pháp quốc tế 

Private International Law 
BLAW1327 2 1 

  

57 
Kỹ năng viết và nghiên cứu pháp lý  

Legal Writing anh Research 
BLAW1229 1 1 
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STT 
Tên môn học 

(Tiếng Việt/Tiếng Anh) 
Mã môn học 

Khối lượng kiến thức Ghi 

chú Lý thuyết Thực hành 

58 
Kỹ năng soạn thảo văn bản 

Drafting Legal Documents 
BLAW1228 1 1 

  

  
Tự chọn: 

Chọn 3 tín chỉ trong các môn sau: 
  3  

  

59 
Pháp luật cộng đồng ASEAN 

ASEAN Law 
GLAW3303 3  

  

60 

Thể chế chính trị và hệ thống pháp luật các nước Đông 

Nam Á 

Political Regimes and Legal Systems of Southeast 

Asian Countries 

SEAS2304 3  

  

61 
Luật thương mại quốc tế 

International Commercial Law 
BLAW2319 2 1 

  

c) Kiến thức chuyên ngành 17 6   

  Bắt buộc   10 6   

62 
Luật hôn nhân và gia đình 

Marriage and Family Law 
BLAW1203 2  

  

63 
Luật sở hữu trí tuệ 

Law on Intellectual Property 
BLAW2331 2 1 

  

64 
Luật ngân sách nhà nước 

State Budget Law 
BLAW1205 2  

  

65 
Luật Tố tụng hành chính 

Administrative Procedure Law 
GLAW1222 1 1 

  

66 
Pháp luật về giao dịch bảo đảm 

Law on Secured Transactions 
GLAW1219 1 1 

  

67 
Luật đất đai 

Land Law 
BLAW1324 2 1 

  

68 
Thực hành nghề nghiệp ngành Luật 

Practice Training (Law) 
 GLAW1223  2   

  
Tự chọn: 

Chọn 7 tín chỉ trong các môn sau: 
  7  

  

69 
Luật thi hành án dân sự 

Law on Enforcement of Civil Judgments 
GLAW3317 2 1 

  

70 
Luật môi trường 

Environmental Law 
BLAW4207 2  

  

71 
Luật học so sánh 

Comparative Law 
BLAW4201 2  

  

72 
Các học thuyết chính trị pháp lý 

Political-Legal Doctrines 
GLAW1224 2    

73 
Lịch sử nhà nước và pháp luật 

History of State and Law 
BLAW1302 3  

  

74 
Pháp luật thanh tra và khiếu nại tố cáo 

Law on Inspection, Complaint and Denouncement 
GLAW3205 2  
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STT 
Tên môn học 

(Tiếng Việt/Tiếng Anh) 
Mã môn học 

Khối lượng kiến thức Ghi 

chú Lý thuyết Thực hành 

75 
Kỹ năng tổ chức công sở 

Skills for Organising Government Offices 
GLAW1225 1 1 

  

76 
Luật Hiến pháp nước ngoài 

Comparative Constitutional Law 
GLAW4302 3  

  

77 
Pháp luật về công chứng và chứng thực 

Notary Law 
GLAW3208 2  

  

78 
Kỹ năng soạn thảo hợp đồng 

Contract Drafting Skills 
BLAW3311 2 1 

  

79 

Pháp luật về luật sư, kỹ năng tư vấn pháp luật và tranh 

tụng 

Lawyer, Legal Advice and Litigation Skills 

GLAW3316 2 1 

  

80 
Quyền con người 

Human Rights 
GLAW1226 2    

81 
Luật La Mã 

Roman Law 
GLAW3214 2  

  

d) Kiến thức bổ trợ   6 3   

  Bắt buộc   2 1   

82 
Tiếng Anh nâng cao 5 

Academic English 5 
GENG1343 2 1 

  

  
Tự chọn 

Chọn 6 tín chỉ trong các môn sau: 
  4 2 

  

83 
Luật cạnh tranh 

Competition Law 
BLAW2332 2 1 

  

84 
Luật ngân hàng 

Banking Law 
BLAW2203 2  

  

85 
Nguyên lý kế toán 

Principles of Accounting 
ACCO1325 2 1 

  

86 
Quản trị học 

Principles of Management 
BADM1364 2 1 

  

87 
Marketing căn bản 

Principles of Marketing 
BADM1372 2 1 

  

88 
Hành vi tổ chức 

Organizational Behavior 
BADM1370 2 1 

  

89 
Kinh tế xây dựng 

Engineering Economy in Construction 
CENG2319 3    

90 
Quản trị nhân lực 

Human Resource Management 
BADM1366 2 1 

  

91 
Phát triển cộng đồng 

Community Development 
SWOR2320 2 1 

  

92 
Giới và phát triển 

Gender and Development 
SWOR2336 3    

93 
Hội nhập kinh tế khu vực Đông Nam Á 

Economic Integration in Southeast Asia 
SEAS1338 2 1 
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STT 
Tên môn học 

(Tiếng Việt/Tiếng Anh) 
Mã môn học 

Khối lượng kiến thức Ghi 

chú Lý thuyết Thực hành 

94 
Quan hệ công chúng 

Public Relations 
BADM1369 2 1 

  

95 
Giao tiếp liên văn hóa 

Cross Cultural Communication 
SEAS2333 2 1   

96 
Phát triển sản phẩm CNSH 

Biotechnology Product Development 
BIOT4242 1 1   

97 
Quản lý môi trường 

Environmental Management 
BIOT2243 1 1   

98 
Dinh dưỡng người 

Human Nutrition 
BIOT3224 2    

99 
Thương mại điện tử 

E – commerce 
BADM1373 2 1 

  

100 
Hệ thống hoạch định nguồn lực DN 

Enterprise Resource Planning System 
ACCO1355 2 1 

  

101 
Tài chính cá nhân 

Personal Finance   
FINA1330 2 1 

  

102 
Thuế và hoạt động kinh doanh 

Tax and Business Operations 
FINA2331 2 1 

  

103 
Giao tiếp liên văn hóa (tiếng Anh) 

Intercultural Communication 
ENGL1272 1 1   

104 
Đàm phán trong kinh doanh (tiếng Anh) 

Business Negotiation 
ENGL2237 1 1   

105 
Giao tiếp trong kinh doanh (tiếng Anh) 

Business Communication 
ENGL2238 1 1   

106 
Khởi nghiệp 

Entrepreneurship 
BADM1390 2 1  

3. Thực tập và khóa luận tốt nghiệp (hoặc môn thay thế) 6 4 
  

107 
Thực tập tốt nghiệp 

Internship 
GLAW4899  4 

  

108 

Khóa luận tốt nghiệp 

BA thesis 

GLAW4699 6  

  

Hoặc môn học thay thế Khóa luận tốt nghiệp bởi 6 tín 

chỉ từ những môn sau:    

(a) Các môn học tự chọn thuộc kiến thức ngành, kiến 

thức chuyên ngành của ngành Luật;   

(b) Hoặc các môn học thuộc kiến thức chuyên ngành 

trong chương trình đào tạo ngành Luật Kinh tế;   

Lưu ý: Các môn học thuộc (a), (b) không được trùng 

với môn học đã học (bắt buộc, tự chọn, bổ trợ) của 

chương trình đào tạo ngành Luật.   

Tổng cộng: 125   91.5 33.5   
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VI. Kế hoạch đào tạo: 

STT Tên môn học Mã Môn học 
Khối lượng kiến thức 

(LT, TH, Tự học) 

Ghi 

chú 

HỌC KỲ 1     

1 Tiếng Anh nâng cao 1 GENG1339 3 (3,0,6)   

2 Tiếng Anh nâng cao 2 GENG1340 3 (3,0,6)   

3 
Pháp luật (tự chọn):       

Lý luận nhà nước và pháp luật BLAW1301 3 (3,0,6)   

4 
Toán và logic học (tự chọn):       

Tư duy phản biện BLAW1309 3 (3,0,6)   

5 
Tin học (tự chọn):       

Tin học đại cương COMP1307 3 (2,1,5)   

HỌC KỲ 2     

1 Luật Hiến pháp BLAW1313 3 (2,1,5)   

2 Luật hành chính BLAW1320 3 (2,1,5)   

3 Triết học Mác - Lênin POLI1304 3 (3,0,6)   

4 Tiếng Anh nâng cao 3 GENG1341 3 (3,0,6)   

5 Tiếng Anh nâng cao 4 GENG1342 3 (3,0,6)   

6 Giáo dục quốc phòng DEDU1801 8 (0,8,8)   

7 Giáo dục thể chất 1 PEDU0201 1.5 (0,1.5,1.5)   

HỌC KỲ 3     

1 Kinh tế chính trị Mác - Lênin POLI1205 2 (2,0,4)   

2 Luật dân sự 1 BLAW1315 3 (2,1,5)   

3 Tiếng Anh nâng cao 5 GENG1343 3 (3,0,6)   

HỌC KỲ 4     

1 
Kinh tế – Khoa học xã hội nhân văn (tự chọn):       

Tâm lý học đại cương SOCI1317 3 (3,0,6)   

2 Kỹ năng soạn thảo văn bản BLAW1228 2 (1,1,3)   

3 Luật hình sự BLAW1316 3 (2,1,5)   

4 Luật dân sự 2 BLAW1321 3 (2,1,5)   

5 Pháp luật về các loại hình thương nhân và phá sản GLAW1320 3 (2,1,5)   

6 Giáo dục thể chất 2   1.5 (0,1.5,1.5)   

HỌC KỲ 5     

1 Luật đất đai BLAW1324 3 (2,1,5)   

2 Luật hôn nhân và gia đình BLAW1203 2 (2,0,4)   

3 Luật sở hữu trí tuệ BLAW2331 3 (2,1,5)   

4 Pháp luật về giao dịch bảo đảm GLAW1219 2 (1,1,3)   

5 Luật Tố tụng hành chính GLAW1222 2 (1,1,3)   

6 
Khoa học tự nhiên và môi trường (tự chọn):       

Con người và môi trường BIOT1341 3 (2,1,5)   

HỌC KỲ 6     

1 Luật tố tụng dân sự BLAW1325 3 (2,1,5)   

2 
Pháp luật về hoạt động thương mại và giải quyết 

tranh chấp 
GLAW1321 3 (2,1,5)   

3 Chủ nghĩa xã hội khoa học POLI1206 2 (2,0,4)   

HỌC KỲ 7       

1 Tư tưởng Hồ Chí Minh POLI1208 2 (1.5,0.5,3.5)  

2 Luật tố tụng hình sự BLAW1222 2 (1,1,3)   

3 Luật lao động BLAW1317 3 (2,1,5)   

4 Luật thuế BLAW2330 3 (2,1,5)   

5 Kỹ năng viết và nghiên cứu pháp lý  GLAW1229 2 (1,1,3)   

6 Thực hành nghề nghiệp ngành Luật GLAW1223 2 (0,2,2)   

HỌC KỲ 8     

1 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam POLI1207 2 (2,0,4)   

2 Luật ngân sách nhà nước BLAW1205 2 (2,0,4)   
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STT Tên môn học Mã Môn học 
Khối lượng kiến thức 

(LT, TH, Tự học) 

Ghi 

chú 

3 Công pháp quốc tế BLAW3301 3 (3,0,6)   

4 Tư pháp quốc tế BLAW1327 3 (2,1,5)   

5 Môn tự chọn kiến thức ngành   3 (3,0,6)  

HỌC KỲ 9     

1 Môn tự chọn chuyên ngành 1   2 (2,0,4) (*) 

2 Môn tự chọn chuyên ngành 2   2 (2,0,4) (*) 

3 Môn học thay thế Khóa luận tốt nghiệp 1   2 (2,0,4) (*) 

HỌC KỲ 10     

1 Môn tự chọn kiến thức bổ trợ 1   2 (2,0,4) (*) 

2 Môn tự chọn kiến thức bổ trợ 2   2 (2,0,4) (*) 

3 Môn tự chọn kiến thức bổ trợ 3   2 (2,0,4) (*) 

4 Môn tự chọn chuyên ngành 3   3 (3,0,6) (*) 

5 Môn học thay thế Khóa luận tốt nghiệp 2   2 (2,0,4) (*) 

6 Môn học thay thế Khóa luận tốt nghiệp 3   2 (2,0,4) (*) 

HỌC KỲ 11     

1 
Thực tập tốt nghiệp 

Internship 
GLAW4899 4 (0,4,4)   

2 

Khóa luận tốt nghiệp 

BA thesis 

GLAW4699 6 (6,0,12) 

  

Hoặc môn học thay thế Khóa luận tốt nghiệp bởi 6 

tín chỉ từ những môn sau:  
  

2.1 

(a) Các môn học tự chọn thuộc kiến thức 

ngành, kiến thức chuyên ngành của ngành 

Luật; 

  

2.2 

(b) Hoặc các môn học thuộc kiến thức 

chuyên ngành trong chương trình đào tạo 

ngành Luật Kinh tế; 

  

Lưu ý: Các môn học thuộc (a), (b) không được 

trùng với môn học đã học (bắt buộc, tự chọn, bổ 

trợ) của chương trình đào tạo ngành Luật. 

  

Ghi chú: 

• LT: Lý thuyết; TH: Thực hành; 

• (*): Số tín chỉ có thể là 2 tín chỉ hoặc là 3 tín chỉ (tùy thuộc tổng số tín chỉ đã được tích lũy) 

VII. Điều kiện tốt nghiệp: 

Sinh viên được công nhận tốt nghiệp khi hội đủ các điều kiện được quy định sau:  

- Cho đến thời điểm xét tốt nghiệp không bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc không đang trong 

thời gian bị kỷ luật ở mức đình chỉ học tập; 

- Tích lũy đủ số môn học và khối lượng của chương trình khóa – ngành; 

- Điểm trung bình chung tích lũy của toàn khóa học đạt từ 2,00 (theo thang điểm 4) trở lên; 

- Có chứng chỉ Giáo dục Quốc phòng – An ninh và hoàn thành môn học Giáo dục thể chất; 

- Đạt chuẩn đầu ra tiếng Anh theo quy định đào tạo Ngoại ngữ không chuyên hiện hành; 

- Có đơn gửi Phòng Quản lý Đào tạo đề nghị được xét tốt nghiệp trong trường hợp đủ điều kiện tốt 

nghiệp sớm hoặc muộn hơn so với thời gian thiết kế của toàn khóa học. 

1. Tốt nghiệp với khóa luận tốt nghiệp: 

Sinh viên được đăng ký để thực hiện Khóa luận tốt nghiệp nếu đủ các điều kiện sau:  

- Điểm trung bình đạt từ 3.0 trở lên của các môn học tương ứng (trừ 10 tín chỉ các môn tốt nghiệp 

và áp dụng theo thang điểm 4); 

- Tích lũy đủ số tín chỉ quy định trong chương trình; 
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- Điểm thực tập tốt nghiệp đạt từ 8,0 trở lên (theo thang điểm 10) hoặc từ 3,5 trở lên (theo thang 

điểm 4) và được sự đồng ý của giảng viên hướng dẫn. 

2. Tốt nghiệp với môn học thay thế:  

Đối với các môn học tích lũy để tốt nghiệp, sinh viên có thể học tích lũy dần dần ở các học kỳ. Các 

môn học thay thế Khóa luận tốt nghiệp được lựa chọn từ các môn học tự chọn thuộc kiến thức ngành tự 

chọn, kiến thức chuyên ngành tự chọn, hoặc kiến thức bổ trợ tự chọn để đảm bảo đủ khối lượng tối thiểu 06 

tín chỉ tích lũy theo quy định./. 

 



Ill. DANH MUC CAC MON HOC TU'ONG DU'NG - THAY THE (NGANH LUiT) 

STT 
Mon h9c trong chiro'ng trInh cü Mon hçc trong chirong trInh môi 

A A Ten mon hQc - A Ma mon hçc So tin chi A A Ten mon hçc - A Ma mon hçc .( , - So tin chi 

1. Danh myc mon h9c tuong throng 

1. Ting Anh can bàn 1 GENGO4OI 4 Ting Anh can bàn I GENGO334 3 

2. Ting Anh can bàn 2 GENGO4O2 4 Ting Anh can bàn 2 GENGO335 3 

3. Ting Anh can bàn 3 GENGO4O3 4 Ting Anh can bàn 3 GENGO336 3 

4. Ting Anh can bàn 4 GENGO4O4 4 Ting Anh can bàn 4 GENGO337 3 

5. Ting anh nâng cao 1 GENGO4O5 4 Ting Anh nâng cao 1 GENGI339 3 

6. TiEng anh nãng cao 2 GENGO4O6 4 Ting Anh nâng cao 2 GENGI34O 3 

7. Ting anh nâng cao 3 GENGO3O7 3 Ting Anh nâng cao 3 GENGI341 3 

8. Ting anh nâng cao 4 GENGO3O8 3 Ting Anh nâng cao 4 GENG 1342 3 

9. Tin hoc dai c1.rng 
COMP14OI 4 

Tin hçc dai ci.rang COMPI3O7 3 
COMPO4O1 3 

10. Logic hçc ACC01201 2 Logic hQc ACC01328 3 

11. Tâm1hocdtici.rang SOCII2O1 2 Tâm1hçcdicucmg S0C11317 3 

12. Dai cixyng van hóa Vit Nam VIETI2O2 2 Di cucng van hóa Vit Nam VIETI3O5 3 

13. Quán tn hoc BADM 1301 3 Quán trj h9c BADM 1364 3 

14. Lut hInh sir BLAW34O3 4 Luât hInh sir BLAW1316 3 

15. Lust t ting hInh sr BLAW33O3 3 Lut t tyng hmnh sr BLAW1222 2 

16. Luât hin pháp BLAW23O1 3 Lut hin pháp BLAWI3I3 3 

17. Phucmg pháp nghien ciru 1ut hçc GLAW22O1 2 K5 nang vit va nghiên ciru BLAW1229 2 

11120 /v 



STT 
M6n hQc trong chuo'ng trInh cü Mon hçc trong chirong trInh mói 

Ten mon hyc Ma mon hQc S tin ch Ten mon hyc Ma mOn hQc S tin chi 
pháp 1 

18. Lut hành chInh BLAW34O2 4 Lut hành chinh BLAWI 320 3 

19. Lust t6 tng hành chInh GLAW32O4 2 Lust t6 tiing hành chInh GLAW 1222 2 

20. Lut dan sir 1 BLAW23O4 3 Luât dan sr 1 BLAW13 15 3 

21. Lut dan sr 2 BLAW23O6 3 Lut dan smr 2 BLAW1321 3 

22. Lut t ting dan s,r BLAW33O2 3 Lut ti ting dan sir BLAW 1325 3 

23. Pháp 1ut v các loai hInh thtrcing 
nhan va phá san 

GLAW23O2 Pháp 1ut v các loai hinh 
thirng nhan va pha san 

GLAWI 320 3 

24. 
Phápluât v hot dng thucmg mi 
và giai quyet tranh chap 

GLAW23O3 
Pháp 1ut v hot dng thucTng 
mni va giãi quyet tranh chap 

GLAW132I 3 

25. Luât ct& dai BLAW33O4 3 Lut dt dai BLAW1324 3 

26. Tu pháp qu6c t BLAW3 305 3 Tu pháp qu& t BLAWI 327 3 

27. K5 thuát xây d%rng vAn bàn BLAW22O4 2 K nAng soon thão van bàn BLAW 1228 2 

28. Lut lao dng BLAW23O3 3 Lut lao dng BLAWI 317 3 

29. Lut thu (Pháp 1ut v thu) BLAW43O8 3 Lut thu BLAW233O 3 

30. Lust  thuang mi quc t BLAW3 203 2 Lut thucmg mai qu6c t BLAW23 19 3 

31. Lut s& hthi tn tu BLAW43O4 3 Lut sâ hUu tn tu BLAW233 1 3 

32. Lut cnh tranh GLAW42O3 2 Lut cnh tranh BLAW2332 3 

K5 nang dam phán và soon tháo 
hp dong 

BLAW42O8 2 K nAng soan thão hop dng BLAW3311 3 

12 2 () 



STT 
Mon h9c trong chiroiig trInh cii Mon hQc trong chuong trInh mói 

Ten mon hçc Ma mon hçc S tin chi Ten mon hQc Ma mOn h9c S tin chi 

Pháp 1ut v dAng k giao djch báo 
dam 

GLAW3213 2 Pháp 1ut v giao djch báo dam GLAW1219 2 

Pháp 1ut v 1ut sir, k5' nang tu 
van pháp 1ut và tranh tng 

GLAW321O 2 
Pháp 1ut v 1ut sir, k5 nang tii 
vn pháp 1uit và tranh tling 

GLAW3316 3 

36. Luãt thi hành an dan sir GLAW32I1 2 Luât thi hành an dan si GLAW3317 3 

37. K nang t chtrc cong sr GLAW32O6 2 K näng t chrc cong so GLAWI225 2 

Mon hçc thuc ngành Lut Mon hçc tirong duong thuc ngành Lut Kinh t 

38. Luât du tir BLAW42O6 2 Lut dAu tir BLAW42O6 2 

39. Luât kjnh doanh bâo him BLAW42O5 2 Luãt kinh doanh báo hiém BLAW42O5 2 

40. Lut kinh doanh bt dng san BLAW32O1 2 Lust kinh doanh bAt dng san BLAW331O 3 

41. Pháp 1ut v xuAt nhp khAu BLAW42O2 2 Pháp 1ut v xuAt nhp khAu BLAW42O2 2 

42. 
Pháp 1ut v chüng khoán và thj 
tniräng chirng khoán 

BLAW32O2 2 
Pháp 1ut v chüng khoán và thj 
trumg chirng khoán 

BLAW32O2 2 

2. Danh mic mon h9c do ten 

1. Luât tãi chInh BLAWI2O5 2 Lut ngân sách nhà nixOc BLAWI2O5 2 

3. Danh myc mon hçc thay th 

1. 
Nhng NLCB CN Mac - Lenin 
(P1) 

POLI12OI 2 Trit h9c Mac — Lê nm P0L1304 3 

2. 
NhQng NLCB CN Mac - Lenin 
(P2) 

P0L12302 3 
Kinh t chInh trj Mac — Lê nm P0L11205 2 

Chü nghia xã hOi  khoa h9c POLl 1206 2 

131 2 0 



STT 
Mon hçc trong chirong trmnh cü Mon hçc trong chirong trInh mói 

Ten mon hçc Ma mon hQc S tin chi Ten mon hçc Ma mon hQc S tin cM 

3. Dtrcmg 1i CM cUa Dãng CSVN P0L12301 Lch sCr Dáng Cong san Vit 
Narn 

P0L11207 2 

4. Tir ti.r&ng H Chi Minh P01201 2 T.r ttrâng H Chi Minh POLl 1208 2 

5. Logic hQc ACCO12O1 2 Tix duy phan bin BLAWI3O9 3 



IV. H1SNG DAN TH11C HIN 

4.1. TInh lien thông 

Chuang trmnh dào tao  trInh dO dai h9c dA chii dn tInh lien thông, dam báo cho nguôi 

h9c sau khi t6t nghiêp dai h9c có th h9c len trInh dO Thac si, Tin si v lut hQc. 

4.2. Xây dyng d clro'ng chi tit các mon hçc 

Trén ca sâ chucing trInh dào tao,  giãng viên biên soan d crnng chi tit các mon hçc 

theo quy djnh cUa Bô Giáo dic và Dào tao  và cüa Trtr&ng vài mOt  sê diem cn hru ' nhii 

sau: 

— V vic trin khai chi tit các mon hçc, dam bão tInh logic cüa vic truyn dt và tip 

thu các mãng kin thüc, Co quy djnh các mon h9c trrncc khi cüa mon hçc k tip trong 

ehuang trinh dào tao; 

— V nOi  dung, trr phn kMn thüc ti.r chçn, cac mon hçc con lai  là bt buOc thrc hin. 

NOi dung trong d cuong là nhng nOi  dung c& lôi cüa mon hçc, CO th b6 sung them nOi 

dung hay th?ii hxcing cho môt mon hçc nao dO, ph.n thai lixcmg them vào duçic ly tr th?ñ 

h.rcing mon h9c tr hçc cüa kh61 kin thüc tuclng ng; 

— V phn kin thrc tr ch9n, sinh vien hgra ch9n các mOn hçc trén ca so s6 tin chi tIch 

lüy quy dinh cho nhOm mon hQc tir ch9n d dam bâo tich luy di s tin chi. Phn kin thüc tu 

ch9n hang näm cO th thay di, b sung d dáp 1mg yêu cu cp nht và hOi  nhp; 

— V yêu câu th%rc hin s lucmg bài tp (nu co) cüa các mon hçc, do giãng viên quy 

dinh nhm giüp sinh viên nm vüng kin thlrc l thuyt, rèn luyn k näng cn thi&; 

— V tài lieu h9c tip,  tht ca các mon h9c du có giáo trInh/tp bài giàng/tài lieu tham 

khão/tài lieu huOng din... dã in sn d cung cp cho sinh viên. Thy theo nOi dung các mon 

hçc, giâng viên xác djnh phucing pháp giãng day  cho phü hcrp. 

4.3. Dnh hirong phtro'ng pháp dy hçc 

Chucvng trInh duçic bién soan theo hithng d6i mOi các phucmg pháp dy và h9c dai  h9c: 

giãm s6 gi& 1 thuyt, tAng s6 gi thrc hành, tAng thii gian cho sinh viên tr nghiên c1mu, d9c 

tài lieu, thâo lun, lam các bài tap và thirc tap; 

Kh6i kin thlrc ciia chucmg trInh phü hqp vOi khuôn kh ma BO Giáo dye và Dào t?o  dA 

quy djnh cho chuang trInh giáo dye trInh dO dai h9c 4,0 nAm. 

4.4. Djnhhithngdánhgiá 

Dánh giá h9c tap thixing xuyên bng kim tra l thuyt, thmc hành tInh hung, vit tiu 

lun, van dáp. 
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Ti chrc thi kt thác mon hoc theo hInh thi'rc: tu 1un, vn dáp, tràc nghim khách quan, 

vit tiu luãn hoäc kt hp viii các hInh thüc trên. 

Quy trInh t chüc thi, kim tra. dánh giá di.rçic thrc hin theo quy chE hin hành cüa nhà 

tmäng. 

4.5. Dnh htró'ng cách thác lira chQn các mOn hQc thuc kién thfrc giáo dic di 

cirong 

Di vài phn kin thüc pháp 1ut thuc khi kin thirc giáo dic dai cucmg, sinh viên 

ngành Lust có th 1ra ch9n mon h9c L' 1un nhà nithc và pháp 1ut (BLAWI3OI) trong các 

mon h9c duâi day dira trén c sâ s tin chi tIch lüy quy djnh cho nhóm mon h9c tr ch9n 

thucc kin thüc pháp 1ut d dam bâo dü khi 1uçng ti thiu 03 tin chi tIch lüy, cii th niur 

sau: 

STT 
Ten mon hoc 

(Tieng Vit1FiCng Anh) 

Khi Im7flg kiên thirc Ghi 
chu Ly thuyt Thiyc hành 

Chçn 1 trong các mon sau: 

Pháp 1ut c1i cuang 3 0 

2 
L luân nhà rn.ràc và pháp luât 3 0 

4.6. Djnh hróng cách thirc Jira chçn các mon hçc thuc kiên thuc ngành 

Sinh viên 1ira ch9n các mon h9c dtrâi day dira trén co s& s tin chi tIch lüy quy djnh 

dành cho nhóm mon h9c tir chçn thuc kin thrc ngành d dam bào dü khi ltrccng ti thiu 

03 tIn chi tich lüy, cii th nhi.r sau: 

STT 
Ten mon hoc 

(Ting Vit/Ting Anh) 

Khôi luçng kin thuc Ghi 
chu Ly thuyt Thtyc hành 

Chn I trong các mon sau: 

I Pháp 1ut ccng d6ng ASEAN 
ASEAN Law 

3 0 

2 Th ch chinh trl và h thng pháp 1ut 
các nixOc DOng Nam A 3 0 

Lut thucing mi quc t 2 1 

4.7. D1nh hiró'ng each th(rc 1ia chQn các mon hçc thuc kiên thüc chuyên ngành 

Sinh viên hra chçn các mon hçc duc9i day dira trén co sâ s tin clii tIch my theo quy 

dinh dành cho nhóm mon h9c t1r chçn thuc nhóm kin thüc chuyên ngành dé dam bão 
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kh6i lucmg ti thiu 07 tin chi tich lily. Cu th nhu sau: 

STT Tênrnôn?Qc 
T,eng ViçtlTieng Anh) 

Khôi krçn kiin thtrc Gui 
chu Ly thuyet Thyc hanh 

Chçn 7 tin chi trong các nhóm djnh huóng sau: 

Dinh hithng v Lut dan sr 

I Lut Thi hành an dan sr 2 1 

2 Pháp lut v cong chtrng và chüng thirc 2 0 

3 K nang soan tháo hcrp dng 2 1 

Pháp 1ut v lut su, k näng P1 vn pháp 
luât và tranh Wng 

2 1 

5 Li4tLaMA 2 0 

6 Luthçcsosánh 2 0 

Dinh hirong v Luât hành chInh 

1 . 
Lut moi truclng 2 0 

2 
Các hoc thuyt chInh frj pháp l' 2 0 

Ljch sü nhà nuâc và pháp lut 3 0 

Pháp 1ut thanh tra và khiu nai M cáo 2 0 

näng t chüc Cong so 1 1 

6 ... 
Luat Hien phap ntrcic ngoai 3 0 

' 
Quyn con ngu&i 2 0 

Liru : Sinh vin có th 1ira ch9n các mOn hQc tii ch9n thuc mt trong hai nhóm kin thCrc 

chuyên ngành nêu trên vâi diu kin dam bão dU kh6i !.rçYng ti thiu 07 tin chi tIch luy. 
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4.8. Binh hu&ng cách thfrc lya ch9n các mon hçc thuc kin thfrc bO trçr 

Sinh viên h.ra chon cac mOn h9c dithi day dira trén co sâ s tin chi tIch lüy quy djnh 

dành cho nhóm mOn hc tr chçn thuôc kin thrc bô trq d dam bâo dü khôi krçing tôi thiêu 

06 tin chi tIch liiy, cu th nhi.r sau: 

srr - Ten mon hoc 
(Tieng Viêt/TiCng Anh) 

Kh6i krqng kiên thuc 

Lythuyet Thi'chanh 
Chçn 6 tin chi trong các mon theo dinh 
htthng sau: 

Dnh hiróng v pháp 1ut 

1 
Lut canh tranh 2 1 

2 
Lut ngan hang 2 0 

Dnh hiróng v các Iinh vl!c  khác 

1 
Nguyen 1 k toán 2 

2 
Quantrhpc 2 1 

3 . - Marketing can ban 2 1 

Hànhvitôchüc 2 1 

Kithtxâydrng 3 0 

6 
Quântrjnhan1rc 2 

7 
Phat trien cçng dong 2 1 

8 
Giai va phat trien 2 1 

Hi thp kinh t khu virc DOng Nam A 2 0 

10 
Quanhcôngchüng 2 1 

11 
Giao tip lien van hóa 3 0 

12 
Phát trin san phAm CNSH 1 1 

13 
Quán 1 mOi truäng 1 1 

18 I 2 0 



S1'T Ten mon hoc 
(Tiêng VitTFieng Anh) 

Khi hrong kin thirc Ghi 
chü 

Lthuyêt Thtrchành 

14 
Dinhduo'ngngu&i 2 0 

15 
Thixcing mai  din tir 2 1 

16 He th6ng hoch djnh ngun h:rc doanh 
nghip 

2 1 

17 
Tài chInh cá nhân 2 1 

18 
Thud và hot dng kinh doanh 2 1 

19 
Giao tip lien van hóa (ting Anh) 1 1 

20 
Dam phán trong kinh doanh (ting Anh) 2 0 

21 
Giao tiêp trong kinh doanh (tiêng Anh) 1 1 

Liru : Sinh viên CO the hra ch9n các mon h9c ti1 chçn thuc mt trong hai djnh huàng kiên 

thirc b trc nêu trén vOi diu kin dam báo dñ khi hrçing t6i thiu 06 tin chi tIch lüy. 

4.9. Tt nghip 

Ngoài mOn Thuc tp tt nghip, sinh viên thrc hin Khóa 1u.n tt nghip hoc bce các 

mon hc tich lüy thay the Khóa 1un khi hi dü diu kiin t?i  "Quy chi dào tio di hpc h 

clu'nls quy II:eo h 1/lang tIn chi" hin hành cüa Trtthng Di hçc Ma Thành ph H ChI 

Minh và quy dlnh  cüa Khoa, ci th nhu sau: 

4.9.1. TO! nghip vó7 K/sóa 1uIn tot nghip 

Sinh viên thrçic dang k d thirc hin Khóa 1un tt nghip nu dü các diu kiin sau: 

- Dim trung binh dt tir 3.0 hO len cüa các mon hc tuang irng (trü 10 tin chi các 

mon tt nghip và áp diing theo thang dim 4); 

- Tich lüy dü s tin chi quy dinh trong chtrcing trInh; 

- Diem thirc tp tOt nghip dt tü 8,0 trO len (theo thang dim 10) hoc tr 3,5 trO len 

(theo thang dim 4) và thrçxc sir dng cüa giâng viên huOng dn. 
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4.9.2. ToJt nghip vói các mon 1:9c tIc/i Iüv (hay the K/iou Iuuiz 

D6i vài các mon hoc tIch lUy dE Mt nghip, sinh viên có the h9c tIch lüy dn dan a các 

h9c ks'. Các mon h9c thay th Khóa 1un t6t nghip dixqc 1ra ch9n tr các mon h9c tr ch9n 

thuc kin thic ngãnh t'.x chn, ki&n thüc chuyên ngành tir ch9n, hoc kin thrc b trY tir 

ch9n d dam bâo dü kh6i luqng Mi thiu 06 tin chi tIch lüy theo quy 
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