




































Hình 2.2. Sơ đồ kế hoạch tổ chức giảng dạy các học phần ngành Luật  

Luật dân sự

Luật hình sựLuật hành chính 

Luật hành chính

Luật hình sự

Luật dân sự

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH LUẬT  
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Tiếng Anh 1
ENG2101 (4tc)

Tiếng Anh 2
ENG2102 (4tc)

Tiếng Anh  3
ENG2103 (4tc)

Tiếng Anh  4
ENG2104 (4tc)

Tin học đại cương
ITE1201 (3tc)

(E) Kinh tế vi mô 
ECO1101E (3tc)

Tiếng Anh 6 
ENG2106 (4tc)

Tiếng Anh  5
ENG2105 (4tc)

Giáo dục thể chất3
 (1)

Giáo dục quốc 
phòng

MIL1203 (8tc)

Pháp luật đại 
cương 

LAW1101 (3tc)

Project design 2
SKI1108 (3tc)

Những vấn đề chung về 
luật dân sự 

LAW1103 (3tc)

Giáo dục thể chất1
 (1tc)

Giáo dục thể chất2
 (1tc)

Luật hành chính
LAW1104 (3tc)

(E) Kinh tế vĩ mô
ECO1102E (3tc)

Kinh tế chính trị 
Mác-Lênin 

POL1112 (2tc)

(E) Quản trị học
MGT1101E (3tc)

Luật hiến pháp 
Việt Nam

LAW1102  (3tc)

Chủ nghĩa xã hội 
khoa học

POL1113 (2tc)

Tư tưởng
Hồ Chí Minh

POL1114 (2tc)

Pháp luật  tài sản và 
quyền sở hữu 

LAW1105 (3tc)

Pháp luật về 
doanh nghiệp 

LAW1107 (3tc)

(E) Luật môi 
trường 

LAW1110E (3tc)

Luật hình sự 
LAW1109 (3tc)

Bồi thường thiệt hại 
ngoài hợp đồng 

LAW1108 (3tc)

Luật thương mại 
LAW1111 (3tc)

(E) Pháp luật về an sinh 

xã hội

LAW1158E (3tc)

(E) Luật lao động
LAW1113E  (3tc)

Luật tố tụng dân 
sự

LAW1112 (3tc)

Luật đất đai 
LAW1114 (3tc)

Luật tố tụng hình 
sự

LAW1115 (3tc)

(E) Pháp luật kinh doanh 

bất  động sản 
LAW1127E (3tc)

(E) Pháp luật về bảo vệ 
người tiêu dùng và trách 

nhiệm sản phẩm

LAW1159E (3tc)

(E) Pháp luật về hôn nhân 
gia đình và thừa kế

LAW1157E  (3tc)

Triết học Mác - 
Lênin

POL1111 (3tc)

Xã hội học
SOC1101 (3tc)

(E) Luật tố tụng 
hành chính

LAW1161E (3tc)

(E) Luật trách nhiệm bồi 
thường của Nhà nước

LAW1160E (3tc)

(E) Pháp luật thanh tra, 
khiếu nại, tố cáo và phòng 

chống tham nhũng

LAW1162E (3tc)

(E) Luật hiến pháp 
nước ngoài

LAW1163E (3tc)

(E) Luật sở hữu trí 
tuệ

LAW1119E  (3tc)

(E) Các hợp đồng 
dân sự thông dụng
LAW1156E  (3tc)

Luật hợp đồng
LAW1106 (3tc)

(E) Luật quốc tế 
LAW1116E (3tc)

Luật thuế
LAW1117 (3tc)

Không tham gia 
tính điểm trung 

bình

Đại cương
Và Nền tảng rộng

Ngành
Chuyên ngành

(Tự chọn)

Đ
ợt

 B
Đ

ợt
 A

(E) Luật hình sự- 
phần các tội phạm
LAW1167E (3tc)

(E) Khoa học điều 
tra hình sự

LAW1164E (3tc)

(E) Tội phạm học 
LAW1165E (3tc)

(E) Pháp luật về phòng 
chống tham nhũng và tội 

phạm

LAW1166E (3tc)

Tên môn học
Mã môn  (số tín chỉ)

Môn học trước

Thông tin về môn 
học

Ký hiệu sử dụng

 (E)                Môn học giảng bằng tiếng Anh

HK1 HK2 HK3 HK4 HK5 HK6 HK7 HK8

Project design 1
SKI1107 (3tc)

Thực tập tốt nghiệp 
LAW1368 (3tc)

 Chọn 1 trong các 
chuyên ngành hoặc 

Khóa luận tốt nghiệp

*  Học phần giáo dục thể chất chọn 1 trong 4 môn: 
Aerobic, Vovinam, Boxing, Thể hình thẩm mỹ 

Khóa luận  tốt nghiệp
LAW1469  (12tc)

Lịch sử Đảng Cộng 
sản Việt Nam
POL1115 (2tc)

 


