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Mã ngành
7380101

NGÀNH LUẬT
Sáng lương tri, vì công lý

ĐIỂM MẠNH CỦA CHƯƠNG TRÌNH

Trường đại học đầu tiên ở khu vực Duyên hải Nam Trung 
Bộ đào tạo ngành Luật, với đội ngũ giảng viên giàu kinh 
nghiệm, giảng viên chuyên gia là những luật sư, thẩm 
phán, công chứng viên đang hành nghề.

100% sinh viên tốt nghiệp có việc làm.

Đại học duy nhất có học bổng Vì công lý lên đến 100% 
học phí toàn khóa học dành cho học sinh, sinh viên có 
mục tiêu và lý tưởng vì công lý.

CHƯƠNG TRÌNH HỌC

Ngành Luật có 2 chuyên ngành:
•  Luật dân sự
•  Luật kinh tế

Chương trình học kết hợp lý thuyết và thực hành, bao 
gồm hai kỳ thực tập bắt buộc tại tòa án, công ty luật, văn 
phòng công chứng, văn phòng thừa phát lại; các môn đề 
án, Service Learning v.v. phù hợp với chuyên ngành.

Trang bị kiến thức cơ bản về xã hội, kinh tế và luật học, 
những kiến thức chuyên sâu về pháp luật trong kinh doanh, 
đủ khả năng tiếp cận và xử lý những vấn đề pháp lý đặt ra 
trong thực tiễn hoạt động kinh doanh.

Chương trình học đi đôi với hành, mô phỏng tòa án thông 
qua “Phiên tòa giả định”, bạn được đóng vai luật sư, 
thẩm phán, thư ký, viện kiểm sát, chức danh tư pháp, 
đương sự.

Đồng thời, bạn học từ các chuyên gia là các thẩm phán, 
luật sư đang hành nghề tại các tòa án, công ty luật để trau 
dồi kiến thức và kinh nghiệm thực tiễn.

Ngành Luật Trường Đại học Thái Bình Dương có mạng lưới 
hơn 300 cựu sinh viên đang làm việc tại khu vực hành 
chính công và tư, sẵn sàng nhận sinh viên Luật TBD vào 
thực tập và có ưu thế việc làm sau khi tốt nghiệp.

Để có cơ hội nghề nghiệp rộng mở, ngành Luật định 
hướng bạn chọn ngành phụ:

Luật + Tài chính - Ngân hàng:
Có cơ hội làm việc mảng pháp chế tại các ngân hàng.

Luật + Kế toán/thuế:
Dành cho những bạn thích sự tuân thủ, cơ hội làm cán bộ 
thuế trong cơ quan thuế.

Luật + Quản trị kinh doanh:
Phù hợp với vị trí chuyên viên kinh doanh tại các công 
ty luật.

NĂNG LỰC ĐẠT ĐƯỢC

Kỹ năng chuyên môn
Bạn được trang bị kiến thức về khối Luật dân sự, Luật hình 
sự, Luật kinh tế; đồng thời trang bị kỹ năng về giải quyết 
tranh chấp pháp luật, hành nghề luật.

Lễ ra mắt Chi hội Luật gia Trường Đại học Thái Bình Dương.
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Kỹ năng hội nhập (Kỹ năng mềm)
Rèn luyện kỹ năng tự học, chủ động lên kế hoạch phát 
triển năng lực bản thân, làm việc nhóm - thuyết trình, phân 
tích với tư duy phản biện, hướng tới lựa chọn giải pháp 
pháp luật hiệu quả nhằm góp phần kiểm soát rủi ro pháp 
lý và đảm bảo tuân thủ trong kinh doanh.

Các hoạt động thực hành, thực tập, các đề án, sinh 
hoạt tại câu lạc bộ nghề Luật, v.v. với các tình huống 
cụ thể, giúp bạn thường xuyên trau dồi kỹ năng  giải 
quyết vấn đề, kỹ năng lắng nghe và đàm phán, khả 
năng thuyết phục khách hàng, tư vấn, tạo niềm tin đối 
với khách hàng.

TRIỂN VỌNG NGHỀ NGHIỆP

Tốt nghiệp cử nhân Luật, bạn có cơ hội nghề nghiệp rộng 
mở ở cả khu vực công và khu vực tư:

Khu vực công, cử nhân Luật có thể làm việc tại: Viện kiểm 
sát, cơ quan thi hành án, tòa án, đơn vị hành chính các 
cấp, đơn vị sự nghiệp, v.v.

Khu vực tư, cử nhân Luật có thể làm việc tại: Khối pháp 
chế của các doanh nghiệp, văn phòng luật sư, văn phòng 

công chứng, văn phòng thừa phát lại, tổ chức phi chính 
phủ, trọng tài thương mại, v.v.

CÁC GIAI ĐOẠN PHÁT TRIỂN CỦA SINH VIÊN

Khai phóng
tiềm năng

Phát triển năng lực 
toàn diện và thông 

minh cảm xúc.

Khám phá
ngành nghề

Hiểu biết chung về 
nền tảng pháp luật, 
tư duy pháp lý; áp 
dụng pháp luật và 
giải quyết các tình 
huống tranh chấp 
dân sự đơn giản.

Phát triển
chuyên môn

Có khả năng áp dụng 
pháp luật về hình 

sự, hành chính, kinh 
doanh thương mại; 

có thể phân tích tình 
huống và tư vấn áp 

dụng pháp luật.

Làm chủ
bản thân

Sẵn sàng dấn thân vào 
nghề luật thông qua 
làm việc độc lập và 

nhóm tại cơ quan nhà 
nước, doanh nghiệp; 

thực hiện công việc tư 
vấn áp dụng pháp luật, 
phân tích và giải quyết 
tranh chấp pháp luật.

ĐỐI TÁC SƯ PHẠM VÀ DOANH NGHIỆP TUYỂN DỤNG

Dương Thị Kim Ngân, SV 2017 thực tập tại 
Văn phòng Thừa phát lại Nha Trang.

      Trong quá trình học, tôi tham gia Phiên tòa 
giả định, được đóng các vai trong phiên tòa 
tôi hiểu được quá trình tố tụng tại tòa, nắm rõ 
được nhiệm vụ các chức danh tư pháp. Các buổi 
thuyết trình đã giúp tôi tự tin nói trước đông 
người. Tham gia làm việc nhóm giúp tôi biết 
được cách phân chia công việc. Do đó, khi thực 
tập cuối khóa tại Văn phòng thừa phát lại, những 
trải nghiệm trên đã giúp tôi tiếp cận công việc 
thuận tiện hơn.

“

”
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www.tbd.edu.vn
fb.com/TruongDaihocThaiBinhDuong
79 Mai Thị Dõng, Nha Trang, Khánh Hòa
(0258) 372 7147
tuyensinh@tbd.edu.vn


