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STT Nội dung 

Trình độ đào tạo 

Đại học 

Chính quy 

I 
Điều kiện đăng ký tuyển 

sinh 

Đáp ứng theo Quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT; Thông tư số 06/2018/TT-BGDĐT về xác định 

chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng các ngành đào tạo giáo viên; trình độ đại học, thạc 

sĩ, tiến sĩ; Thông tư số 01/2019/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 06/2018/TT-

BGDĐT về xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng các ngành đào tạo giáo viên; 

trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ. 

II 

Mục tiêu kiến thức, kỹ 

năng, thái độ và trình độ 

ngoại ngữ đạt được 

  Kiến thức: 

- Hiểu kiến thức khoa học xã hội và nhân văn, lý luận chính trị, đường lối quốc phòng, an ninh, ngoại 

ngữ, kiến thức ngành, lịch sử nhà nước và pháp luật  

- Phân tích, so sánh và ứng dụng kiến thức pháp luật cơ sở ngành và chuyên ngành  

 Kỹ năng: 

- Kỹ năng giao tiếp, diễn giải, hùng biện  

- Kỹ năng làm việc nhóm  

- Kỹ năng tư duy, lập luận  

- Kỹ năng tin học văn phòng 



- Kỹ năng ngoại ngữ 

- Kỹ năng làm việc độc lập, tự chủ, khoa học và sáng tạo của một chuyên gia pháp luật 

- Sử dụng thành thạo các ứng dụng thông tin vào hoạt động chuyên môn. 

III 

Các chính sách, hoạt 

động hỗ trợ học tập, sinh 

hoạt cho người học 

- Tư vấn SV học tập, sinh hoạt, nghiên cứu KH thông qua bộ máy GVCN, CVHT 

- Thực hiện miễn giảm học phí theo đúng Quy định 

- Hỗ trợ SV từ các cơ quan đoàn thể trong và ngoài trường.  

- Hệ thống internet miễn phí trong khuôn viên trường, với hệ thống truy cập dữ liệu online và trực 

tiếp tại thư viện… 

IV 
Chương trình đào tạo 

mà nhà trường thực hiện 
CDIO cấp độ 3 

V 

Khả năng học tập, nâng 

cao trình độ sau khi ra 

trường 

Có cơ hội học lên bậc cao hơn  để hoạt động trong lĩnh vực giảng dạy và nghiên cứu chuyên sâu 

VI 
Vị trí làm sau khi tốt 

nghiệp 

 Làm việc trong các cơ quan Lập pháp, Hành pháp và Tư pháp của Bộ máy nhà nước Việt Nam; 

 Làm việc trong các cơ quan, đoàn thể, tổ chức kinh tế; 

 Làm việc trong các văn phòng luật sư, văn phòng tư vấn và trợ giúp pháp lý; 

 Làm việc trong các cơ sở nghiên cứu và đào tạo chuyên ngành Luật; 

 Tiếp tục học các bậc học cao hơn của chuyên ngành nhà nước và pháp luật ở các cơ sở đào tạo 

luật của Việt Nam hay của nước ngoài. 

Bình Dương, ngày ........ tháng  6  năm 2021 
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