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CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC 

 
Tên chương trình: Cử nhân Luật kinh doanh 
Trình độ đào tạo:  Đại học  

    Loại hình đào tạo: Chính quy 
Ngành đào tạo:   Luật 
Mã ngành:    52380101   

     
(Ban hành tại Quyết định số: 1594/QĐ-ĐHKT-ĐBCL ngày 12/5/2014 

của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh) 
      

1. Mục tiêu đào tạo: Chương trình đào tạo ngành Luật, chuyên ngành Luật kinh doanh 
tại trường Đại học kInh tế TPHCM đào tạo cử nhân luật có phẩm chất chính trị, đạo 
đức và sức khỏe tốt; có kiến thức cơ bản và kỹ năng chuyên sâu về pháp luật trong 
kinh doanh trên cơ sở kiến thức về kinh tế và quản trị kinh doanh; có đủ khả năng tiếp 
cận và xử lý những vấn đề pháp lý đặt ra trong thực tiễn hoạt động kinh doanh và quản 
lý nhà nước đối với nền kinh tế của Việt Nam. 

2. Thời gian đào tạo: 4 năm, kể cả thực tập và tốt nghiệp.  
 
3. Khối lượng kiến thức toàn khóa: 130 tín chỉ, chưa kể phần Giáo dục thể chất và 

Giáo dục quốc phòng. 
 

4. Đối tượng tuyển sinh: những người đã tốt nghiệp PTTH hoặc tương đương được 
quyền dự thi đại học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

 
5. Quy trình đào tạo và điều kiện tốt nghiệp: theo các quy định hiện hành của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo. 
 

6. Thang điểm: 10. 
 

7. Nội dung chương trình đào tạo: Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh hiện đào 
tạo ngành Luật với 01 chuyên ngành Luật kinh doanh và phân công khoa Luật Kinh tế 
phụ trách. 
 

Stt Tên học phần Số tín chỉ Ghi chú 

 Kiến thức giáo dục đại cương 37  

1 Nguyên lý cơ bản chủ nghĩa Mác-Lênin 5  

       BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HCM 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
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2 Đường lối cách mạng Đảng cộng sản VN 3  

3 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2  

4 Ngoại ngữ (Phần 1 và 2) 7  

5 Toán cao cấp 4  

6 Lý thuyết xác suất và thống kê toán 3  

7 Pháp luật đại cương 2  

8 Tin học đại cương 3  

9 Tối ưu hóa 2  

10 Kinh tế quốc tế 2  

11 Quản trị học 2  

12 Kinh tế phát triển 2  

 Kiến thức cơ sở khối ngành 6  

13 Kinh tế vi mô I  3  

14 Kinh tế vĩ mô I 3  

 Các học phần tự chọn đại cương 6  

15 

Lịch sử các học thuyết kinh tế 

3 SV ngành Luật 
kinh doanh chọn 2 
môn: Nguyên lý kế 

toán và Luật lao 
động 

Marketing căn bản 

Nguyên lý kế toán 

16 

Nguyên lý thống kê kinh tế 

3 Lý thuyết tài chính tiền tệ 

Luật lao động 

 Kiến thức cơ sở ngành 12  

17 Lý luận nhà nước và pháp luật 2  

18 Lịch sử nhà nước và pháp luật VN 2  

19 Logic học 2  

20 Luật học so sánh 2  

21 
Tâm lý học quản lý 

2 
Chọn 1 trong 

2 môn Xã hội học đại cương 
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22 
Lịch sử nhà nước và pháp luật thế giới 

2 
Chọn 1 trong 

2 môn Đại cương văn hóa Việt Nam 

 Kiến thức bổ trợ 11  

23 Ngoại ngữ chuyên ngành Luật kinh doanh 5  

24 Xây dựng văn bản pháp luật 2  

25 
Kỹ năng đàm phán và soạn thảo hợp đồng 

2 
Chọn 1 trong 

2 môn Kỹ năng hành nghề luật 

26 
Thuế 

2 
Chọn 1 trong 

2 môn Lý thuyết kiểm toán 

 Kiến thức ngành và chuyên ngành 48  

27 Luật hiến pháp 2  

28 Luật hành chính 2  

29 Luật hình sự 3  

30 Luật dân sự I 3  

31 Luật dân sự II 2  

32 Luật tố tụng hình sự 2  

33 Luật tố tụng dân sự 2  

34 Luật thương mại I 3  

35 Luật thương mại II 3  

36 Luật thương mại quốc tế 2  

37 Luật tài chính 2  

38 Luật ngân hàng 2  

39 Luật sở hữu trí tuệ 2  

40 Luật đất đai 2  

41 Công pháp quốc tế 2  

42 Tư pháp quốc tế 2  

43 Luật canh tranh 2  
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44 
Luật hôn nhân gia đình 

2 Chọn 1 trong 2 
môn Luật môi trường 

45 
Pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng 
khoán 2 Chọn 1 trong 2 

môn 
Luật kinh doanh bảo hiểm 

46 
Luật đầu tư 

2 Chọn 1 trong 2 
môn Luật thương mại điện tử 

47 
Luật kinh doanh bất động sản 

2 Chọn 1 trong 2 
môn Pháp luật về thi hành án dân sự 

48 Báo cáo ngoại khóa 2  

 Thực tập và thi tốt nghiệp 10  

 Tổng cộng 130  
 
 
 
 


