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THÔNG BÁO 

Công khai cam kết chất lượng đào tạo của Trường Đại học Thủ Dầu Một năm học 2021 – 2022 

Chương trình: Luật 

STT Nội dung 

Trình độ đào tạo 

Đại học 

Chính quy 

I 
Điều kiện đăng ký 

tuyển sinh 

Đối tượng tuyển sinh:  

- Thí sinh đã tốt nghiệp THTP hoặc tương đương từ năm 2020 trở về trước; 

- Thí sinh đang học lớp 12 các trường THPT hoặc tương đương 

Phương thức tuyển sinh: Theo quy định về hình thức tuyển sinh của trường ĐH Thủ Dầu Một với 

04 hình thức tuyển sinh. 

- Xét học bạ (có 02 hình thức): 

+ Xét điểm trung bình chung 3 học kỳ (HK1, HK2 lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12) theo tổ hợp môn. 

+ Xét điểm trung bình chung các môn (điểm tổng kết cả năm) năm lớp 12 theo tổ hợp môn. 

- Xét kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 theo tổ hợp 3 môn 

- Xét tuyển thẳng: tuyển thẳng theo Quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ GD&ĐT;  thí sinh 

đạt học sinh giỏi 1 trong 3 năm (lớp 10, lớp 11 hoặc lớp 12) 

- Xét kết quả thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP.HCM năm 2021. 



II 

Mục tiêu kiến thức, kỹ 

năng, thái độ và trình 

độ ngoại ngữ đạt được 

- Kiến thức: Vận dụng thành thạo kiến thức cơ bản về lý luận chính trị, khoa học xã hội và khoa 

học tự nhiên, kiến thức chuyên môn để thực hiện công tác chuyên môn luật và nghiên cứu khoa 

học luật. 

- Kỹ năng: Áp dụng kỹ năng giao tiếp, diễn giải, hùng biện, phân tích, đánh giá, tư duy, lập luận, 

làm việc nhóm; Sử dụng thành thạo kỹ năng làm việc của một chuyên gia pháp luật. 

- Thái độ: Thể hiện phẩm chất chính trị, có ý thức tổ chức kỷ luật, đạo đức nghề nghiệp, tinh 

thần phục vụ cộng đồng, khả năng tự học. 

- Trình độ ngoại ngữ đạt được: Theo quy định về chuẩn đầu ra của Trường 

III 

Các chính sách, hoạt 

động hỗ trợ học tập, 

sinh hoạt cho người học 

Các chính sách: 

- Chính sách học bổng theo quy định của Trường; 

- Chính sách hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số; 

- Chính sách hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số: theo quy định của 

Trường; 

- Chính sách trợ cấp xã hội; 

- Chính sách miễn giảm học phí; 

Các hoạt động hỗ trợ:  

- Hoạt động xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng: chào đón tân sinh viên, mùa hè xanh, 

xuân yêu thương, hỗ trợ thí sinh thi THPT Quốc gia, Trung thu cho em, các ngày Thứ Bảy tình 

nguyện, Chủ Nhật xanh; 

- Hoạt động sinh viên tham gia nghiên cứu cứu khoa học; 

- Hoạt động rèn luyện kỹ năng, học tập trải nghiệm, thực tế; 

- Hoạt động giao lưu với các đơn vị trong và ngoài trường; 

- Tham gia các phong trào khởi nghiệp do Đoàn Thanh Niên, Hội sinh viên Trường phát động. 



- 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 

Thời gian đào tạo: 12 học kỳ 

Khối lượng kiến thức toàn khoá: 120 tín chỉ (không bao gồm GDTC và QPAN): 

- Kiến thức chung toàn trường 18 tín chỉ 

- Kiến thức khối ngành: 16 tín chỉ 

- Kiến thức liên ngành, xuyên ngành, cơ sở ngành, chuyên ngành: 71 tín chỉ 

Thực tập, thực tế và làm khóa luận/ báo cáo tốt nghiệp: 15 tín chỉ 

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. 
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