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NGÀNH LUẬT – NĂM 2017 
 

1. Tên ngành đào tạo:         Luật ;      Mã ngành: 52380101 

2. Trình độ/ hệ đào tạo: 

            - Trình độ đào tạo:  Đại học;              

- Hình thức đào tạo: Chính quy  

3. Thông tin chung về ngành đào tạo 

3.1. Giới thiệu chung về ngành Luật:  

Hoạt động tư pháp nói riêng và xây dựng, thực thi pháp luật nói chung là 

những vấn đề cấp bách, quan trọng đang được Đảng, Nhà nước đặc biệt quan tâm, nhất 

là trong bối cảnh nước ta đang hội nhập quốc tế sâu rộng. Ở Việt Nam, nguồn nhân lực 

ngành Luật hiện nay vẫn chưa đáp ứng đủ nhu cầu của đất nước. Sau khi tốt nghiệp, 

các cử nhân Luật có sự hiểu biết rộng và vững về cơ sở ngành Luật, có kiến thức nền 

tảng về luật nội dung các lĩnh vực pháp luật chung như Hiến Pháp, luật hành chính, 

hình sự, nhân sự, thương mại, hôn nhân gia đình, lao động, đất đai... Bên cạnh đó, 

chương trình cũng trang bị những kiến thức chuyên sâu về tố tụng, về thi hành án, về 

nghiệp vụ liên quan trong hoạt động pháp lý theo định hướng chuyên sâu. 

3.2. Chương trình đào tạo 

Được xây dựng theo hệ thống tín chỉ, đảm bảo tính khoa học, hiện đại, cập nhật 

và đặc biệt chú trọng kiến thức, kỹ năng cần thiết để nghiên cứu và giải quyết được 

các vấn đề cơ bản trong lĩnh vực pháp luật; đảm bảo phẩm chất chính trị và phẩm chất 

đạo đức nghề nghiệp. Sinh viên sau khi tốt nghiệp sẽ trở thành những lao động chất 

lượng cao, sáng tạo và không ngừng đổi mới, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công 

nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam trong 

bối cảnh hội nhập quốc tế. 

3.3. Đội ngũ giảng viên 

Gồm 44 giảng viên (gồm 02 PGS, 05TS, GVC, 39 Thạc sĩ – trong đó 10 giảng 

viên đang làm NCS). Ngoài ra, trong hoạt động giảng dạy và nghiên cứu khoa học, 

nhà trường còn hợp tác với các cơ sở đào tạo ngành Luật khác như: Đại học Luật Hà 

Nội, Đại học Vinh. 

3.4. Cơ sở vật chất 

Hệ thống giảng đường với hệ thống trang thiết bị đồng bộ, hiện đại (máy tính, 

máy chiếu, trang âm...). Trung tâm Thông tin Thư viện với hệ thống giáo trình, học 

liệu đa dạng, phong phú. Nhà Biểu diễn của trường có quy mô 500 chỗ ngồi, có thể 

phục vụ các hoạt động ngoại khóa, biểu diễn văn nghệ của sinh viên. 

4. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp 

 Sau khi ra trường, người học có nhiều cơ hội việc làm trong các lĩnh vực sau: 

- Trở thành Luật sư, Thẩm phán, Kiểm sát viên hoặc trở thành chấp hành 

viên; Thư ký Tòa án; Quản tài viên; Báo cáo viên pháp luật; Thư ký cho Luật sư … tại 

cơ quan Tòa án nhân dân; Viện kiểm sát nhân dân; cơ quan Thi hành án các cấp. 

- Công chức, viên chức nhà nước trong các cơ quan nhà nước: Cử nhân luật 

có thể đảm nhiệm tất cả các vị trí công tác trong cơ quan nhà nước từ cơ quan Quốc 

hội; Hội đồng nhân dân các cấp; Chính phủ và UBND các cấp. 



- Cán bộ pháp chế, chuyên viên pháp chế trong các doanh nghiệp: Trong 

nền kinh tế hiện nay, rủi do về pháp lý trong doanh nghiệp là rất lớn vì vậy tất cả các 

loại hình doanh nghiệp đều cần tuyển dụng ngành luật vào vị trí các phòng/ban pháp 

chế để tư vấn, kiểm soát hoạt động của doanh nghiệp. 

- Cán bộ pháp chế, chuyên viên pháp chế trong các Ngân hàng thương mại: 

Hoạt động Ngân hàng thường gắn liền với hợp đồng, đầu tư nên tiềm ẩn nhiều rủi ro. Cử 

nhân ngành Luật có nhiều cơ hội trở thành đội ngũ pháp chế ngân hàng để rà soát hợp 

đồng tiền vay bảo đảm hiệu lực cho hợp đồng cũng như đảm bảo cho hoạt động Ngân 

hàng đúng pháp luật. Ngoài ra, người học còn có cơ hội việc làm tại các phòng ban thực 

hiện công tác hành chính, nhân sự… 

- Trở thành công chứng viên: Công chứng viên là người xác nhận những giao 

dịch, hợp đồng phù hợp với quy định của pháp luật. Vì vậy nghề này đòi hỏi người 

thực hiện công chứng phải có sự hiểu biết, kiến thức về pháp luật.  

- Cán bộ, chuyên viên trợ giúp pháp lý: giúp đỡ, hỗ trợ những trường hợp cần 

trợ giúp pháp lý như tư vấn luật, hướng dẫn thủ thục pháp lý, thủ tục hành chính, 

hướng dẫn soạn thảo đơn từ, chuẩn bị giấy tờ, hồ sơ vụ việc liên quan đến lĩnh vực tư 

pháp. 

- Nghiên cứu viên về khoa học pháp lý, tham gia công tác giảng dạy tại các trường 

chuyên nghiệp và các trung tâm bồi dưỡng pháp lý, trung tâm bồi dưỡng chính trị tại địa 

phương… 

5. Tuyển sinh năm 2017 

Năm 2017, ngành Luật (mã ngành 52380101) tuyển sinh theo quy định của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo (xem thông tin tuyên sinh đại học hệ chính quy năm 2017 của 

Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa tại: 

http://www.dvtdt.edu.vn. Cụ thể:  

- Đối tượng tuyển sinh: Học sinh đã tốt nghiệp kì thi Trung học phổ thông 

quốc gia do Bộ GD&ĐT tổ chức. 

- Phương thức tuyển sinh 

Xét tuyển theo 2 phương thức 

1) Phương thức 1: Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT quốc gia do Bộ 

GDĐT tổ chức. Xét theo các tiêu chí sau: Điểm từng môn xét tuyển phải đạt từ 

ngưỡng tối thiểu do Bộ GDĐT quy định trở lên; Điểm xét tuyển là tổng điểm của tổ 

hợp 3 môn xét tuyển (không nhân hệ số) + điểm ưu tiên khu vực, ưu tiên đối tượng. 

Điểm xét tuyển (ĐXT) = Điểm môn 1 + Điểm môn 2 + Điểm môn 3 + ĐƯT 

Trong đó: ĐƯT (Điểm ưu tiên) = (ĐƯT khu vực + ĐƯT đối tượng) 

2) Phương thức 2: Xét tuyển dựa vào kết quả học bạ ở bậc THPT: 

- Tiêu chí 1: Tốt nghiệp THPT. 

- Tiêu chí 2: Điểm trung bình các môn học theo tổ hợp 3 môn xét tuyển của 5 

học kỳ ở bậc THPT gồm: học kỳ 1, học kỳ 2 lớp 10; học kỳ 1, học kỳ 2 lớp 11; học kỳ 

1 lớp 12 phải đạt 6.0 điểm trở lên. 

- Tiêu chí 3: Kết quả xếp loại hạnh kiểm cả năm lớp 10, lớp 11 và học kỳ 1 của 

lớp 12 đạt loại khá trở lên. 

- Cách tính điểm xét tuyển: 

http://www.dvtdt.edu.vn/


 - Tổng điểm các môn xét (TĐ) = (ĐTB môn 1 của 5 học kỳ + ĐTB môn 2 của 

5 học kỳ + ĐTB môn 3 của 5 học kỳ) 

- Điểm ưu tiên (ĐƯT)  =   (ĐƯT khu vực + ĐƯT đối tượng) 

- Điểm xét tuyển (ĐXT) = TĐ + ĐƯT 

Tổ hợp môn xét tuyển gồm:         1. Văn + Toán + KHXH (C15) 

2. Toán + Văn + Tiếng Anh (D01) 

3. Toán + Văn + KHTN (A16) 

4. Văn + Sử + Tiếng Anh (D14) 

 Ghi chú:  

- Điểm xét tuyển được làm tròn đến 2 chữ số thập phân       

- Là tổng điểm của tổ hợp 3 môn xét tuyển, không nhân hệ số cộng với điểm ưu 

tiên khu vực, ưu tiên đối tượng (theo quy chế tuyển sinh hiện hành của  Bộ GD&ĐT).  

- Chỉ xét tuyển những thí sinh nộp đăng ký xét tuyển vào trường với hồ sơ đầy đủ, hợp 

lệ và đúng quy định.  

6. Thông tin liên hệ 

Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa, số 561 Quang Trung 

3, phường Đông Vệ, TP. Thanh Hóa 

Điện thoại:  Bộ phận Trực tuyển sinh: 02373.713.496 ( 

  Trưởng Bộ môn Luật: ThS. Nguyễn Thị Thu Trang: 096.238.0933  

Email: tttvtsvgtvl@gmail.com 

Website: http://www.edu.vn 
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