
  
1 

PHỤ LỤC 01  

Thông báo cam kết chất lượng giáo dục hệ đại học tại Trường Đại học Luật Hà Nội năm học 2010 - 2011 

(Biểu mẫu 20 ban hành Kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07/5/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo) 
 

STT Nội dung 
Chia theo các hệ đào tạo và các chuyên ngành đào tạo 

Hệ đại học văn bằng 1 Cử tuyển 
Đào tạo theo nhu cầu 

xã hội 
Hệ đại học văn bằng 2 

I Điều kiện tuyển sinh 

Điều kiện tuyển 
sinh chính quy 

 

Điều 5 Quy chế tuyển 
sinh của Bộ giáo dục 
và Đào tạo. 

 

Không qua thi tuyển. Điều 5 Quy chế tuyển 
sinh của Bộ giáo dục 
và Đào tạo 

- Điều 5 Quy chế tuyển 
sinh của Bộ giáo dục 
và Đào tạo. 

- Đã có một bằng tốt 
nghiệp Đại học hệ 
chính quy. 

Điều kiện tuyển 
sinh các lớp vừa 
làm vừa học 

 

Theo điều 2 Qui chế   
tuyển sinh đại học vừa 
làm vừa học ban hành 
kèm  theo Quyết định  
số    62/2008/QĐ-
BGDĐT của Bộ trưởng 
Bộ Giáo dục và Đào 
tạo 

Không đào tạo hệ cử 
tuyển 

Không đào tạo theo 
nhu cầu xã hội 

- Theo điều 3 Quyết 
định số 22/2001/QĐ-
BGD&ĐT của Bộ 
trưởng Bộ giáo dục và 
Đào tạo về đào tạo để 
cấp bằng bằng  đại học 
thứ hai. 

- Đã có một bằng tốt 
nghiệp Đại học. 

II Chương trình đào 
tạo mà cơ sở giáo 
dục thực hiện 

Chương trình đào tạo đại học   

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1726/QĐ-ĐHL ngày 28/8/2009 của Hiệu trưởng Trường Đại học 
Luật Hà Nội) 

III Yêu cầu về thái độ 
học tập của người 
học 

- Có ý thức tự giác, chủ động trong học tập và nghiên cứu; 

- Có ý thức chấp hành nội quy, quy chế của Trường, chấp hành các quy chế có liên quan của Bộ 
Giáo dục và Đào tạo; tôn trọng người dạy, cán bộ quản lý và người học khác... 
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STT Nội dung 
Chia theo các hệ đào tạo và các chuyên ngành đào tạo 

Hệ đại học văn bằng 1 Cử tuyển 
Đào tạo theo nhu cầu 

xã hội 
Hệ đại học văn bằng 2 

IV Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt của người học ở cơ sở giáo dục 

Đối với sinh viên 
chính quy 

- Tư vấn đào tạo, cung cấp thông tin, tài liệu, biểu mẫu cần thiết cho người học. 

- Tổ chức các hoạt động ngoại khóa: đi thực tế tại các đơn vị sử dụng dụng 
lao động; tham dự phiên tòa; tổ chức phiên tòa tập sự; tổ chức các cuộc thi 
nghiên cứu khoa học; tổ chức các cuộc thi Olimpic các môn học; tham dự 
các phiên họp của Quốc hội; các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể 
thao… 

- Giải quyết chỗ ở ký túc xá cho một số sinh viên. 

Không thực hiện 

Đối với sinh viên 
vừa làm vừa học 

- Trường thực hiện tư 
vấn đào tạo, cung cấp 
thông tin, tài liệu, biểu 
mẫu cần thiết cho 
người học. 

- Các địa phương liên 
kết đào tạo thực hiện 
việc hỗ trợ các điều 
kiện cần thiết khác cho 
người học. 

Không đào tạo - Trường thực hiện tư 
vấn đào tạo, cung cấp 
thông tin, tài liệu, biểu 
mẫu cần thiết cho 
người học. 

- Các địa phương liên 
kết đào tạo thực hiện 
việc hỗ trợ các điều 
kiện cần thiết khác cho 
người học. 

V Điều kiện cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục cam kết phục vụ người học (như phòng học, trang thiết bị, thư viện ...) 

Cơ sở vật chất phục 
vụ người học hệ 
chính quy 

- Hiện nay Trường đang có 41 phòng học với tổng diện tích là 3.736,8 m2; 01 hội trường lớn với tổng 
diện tích là 530 m2; có 02 phòng học ngoại ngữ với diện tịch là 108 m2; 01 phòng máy với diện tích 
88 m2. 

- Các phòng học được trang bị đầy đủ bàn ghế, bảng viết; hầu hết các phòng học đã được trang bị 
máy tính và máy chiếu Projector để phục vụ cho việc giảng dạy và học tập; phòng máy của Trường 
với 50 máy đã nối mạng, trong đó có 34 máy cài đặt phần mền học ngoại ngữ cho người học… 

- Trường có Thư viện với tổng diện tích là 787,7 m2; 12.455 đầu sách, 186.041 cuốn; nhiều đầu tạp 
chí, báo phục vụ bạn đọc; thiết bị thư viện hiện đại phục vụ tốt việc tra cứu, in sao tài liệu… 
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STT Nội dung 
Chia theo các hệ đào tạo và các chuyên ngành đào tạo 

Hệ đại học văn bằng 1 Cử tuyển 
Đào tạo theo nhu cầu 

xã hội 
Hệ đại học văn bằng 2 

- Trường có 58 phòng ở Ký túc xá với diện tích sử dụng là 1.255 m2, đáp ứng ở mức độ nhất định 
nhu cầu chỗ ở cho người học... 

(Xem thêm Phụ lục số 06 của Báo cáo này) 

Cơ sở vật chất phục 
vụ người học hệ vừa 
làm vừa học 

Tất cả các cơ sở vật 
chất phục vụ người học 
do địa phương liên kết 
đào tạo chịu trách 
nhiệm theo đúng quy 
định của nhà nước và 
theo hợp đồng liên kết 
đào tạo giữa hai bên. 

Không đào tạo Tất cả các cơ sở vật 
chất phục vụ người học 
do địa phương liên kết 
đào tạo chịu trách 
nhiệm theo đúng quy 
định của nhà nước và 
theo hợp đồng liên kết 
đào tạo giữa hai bên. 

VI Đội ngũ giảng viên 
và cán bộ quản lý, 
phương pháp quản 
lý của cơ sở giáo 
dục  

- Trường có 428 cán bộ, giảng viên, nhân viên để phục vụ người học. Trong đó có 265 giảng viên, 
163 cán bộ quản lý và nhân viên hành chính (được cụ thể tại Phụ lục số 07 của Báo cáo này). 

- Hiện nay Trường đang áp dụng các biện pháp, cách thức quản lý đào tạo theo học chế tín chỉ, dựa 
trên nguyên tắc: “Lấy người học làm trung tâm”. 

VII Mục tiêu, kiến 
thức, kỹ năng, 
trình độ ngoại ngữ 
đạt được 

    - Mục tiêu: Nhằm trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về pháp luật, thực tiễn pháp lý 
và những kiến thức về chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội có liên quan đến lĩnh vực pháp luật; bước 
đầu có định hướng chuyên sâu, rèn luyện kỹ năng nghiên cứu và thực hành. sản phẩm của chương 
trình đào tạo là các cử nhân luật có phẩm chất chính trị và phẩm chất đạo đức, có kiến thức và năng 
lực có thể nghiên cứu cũng như giải quyết được các vấn đề cơ bản trong lĩnh vực pháp luật, đáp ứng 
yêu cầu của sự nghiệp công nhiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, xây dựng nhà nước pháp quyền Việt 
Nam trong tiến trình hội nhập quốc tế. 

    - Kiến thức: Sinh viên tốt nghiệp sẽ có các kiến thức cơ bản, kiến thức ngành, kiến thức chuyên 
ngành và kiến thức bổ trợ. Trong đó: 

    1. Kiến thức cơ bản gồm: Kiến thức của một số ngành khoa học về chính trị, kinh tế, văn hoá, lịch 
sử, tâm lý, quản lý là nền tảng cho việc tiếp nhận tri thức về nhà nước và pháp luật của chương trình 
đào tạo đại học luật cũng như nền kiến thức cần thiết của cử nhân luật, phục vụ cho công việc sau 
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STT Nội dung 
Chia theo các hệ đào tạo và các chuyên ngành đào tạo 

Hệ đại học văn bằng 1 Cử tuyển 
Đào tạo theo nhu cầu 

xã hội 
Hệ đại học văn bằng 2 

khi tốt nghiệp. 

    2. Kiến thức ngành gồm: Kiến thức lý luận và thực tiễn về nhà nước và pháp luật nói chung; kiến 
thức về pháp luật và thực tiễn pháp lý Việt Nam hiện hành thuộc các lĩnh vực pháp luật cơ bản đủ 
cho phép sinh viên có khả năng áp dụng pháp luật để giải quyết các vấn đề pháp lý phát sinh trong 
đời sống xã hội; kiến thức về pháp luật quốc tế, về pháp luật điều chỉnh các quan hệ giữa Việt Nam 
với các quốc gia khác, với các tổ chức quốc tế và với các chủ thể khác của pháp luật quốc tế. 

    3. Kiến thức chuyên ngành gồm: Các kiến thức chuyên sâu về lĩnh vực pháp luật mà sinh viên lựa 
chọn để học tập và nghiên cứu thuộc một trong năm nhóm lĩnh vực pháp luật là pháp luật nhà nước, 
pháp luật hành chính, pháp luật hình sự, pháp luật dân sự, pháp luật kinh tế và pháp luật quốc tế. 

    4. Kiến thức bổ trợ gồm: Kiến thức về tin học, ngoại ngữ và một số lĩnh vực khác cần thiết cho 
việc thực hiện các công việc thuộc lĩnh vực pháp luật. Về ngoại ngữ, đối với hệ chính quy: tiếng Anh 
sinh viên tốt nghiệp đạt tối thiểu 450 điểm (TOEIC); các ngoại ngữ khác đạt tối thiểu tương đương. 
Đối với hệ vừa làm vừa học: trình độ ngoại ngữ của sinh viên tốt nghiệp đạt cấp độ A. 

    - Kỹ năng, trình độ ngoại ngữ đạt được: Sinh viên tốt nghiệp chương trình đào tạo cử nhân luật 
của Trường Đại học luật Hà Nội sẽ có các kỹ năng chuyên môn và các kỹ năng bổ trợ. Trong đó: 

    1. Kỹ năng chuyên môn gồm: Kỹ năng tìm kiếm, phân tích và đánh giá các văn bản pháp luật có 
liên quan đến công việc của mình; kỹ năng phân tích các tình huống thực tiễn trong lĩnh vực pháp 
luật và đưa ra giải pháp chuyên môn để giải quyết các tình huống đó; kỹ năng phát triển và giải quyết 
các vấn đề tương đối phức tạp thuộc lĩnh vực khoa học pháp lý; kỹ năng soạn thảo các văn bản có 
tính pháp lý phục vụ cho các công việc thuộc mọi lĩnh vực liên quan đến công việc được giao. 

    2. Kỹ năng bổ trợ gồm: Kỹ năng trình bày và bảo vệ quan điểm của mình; kỹ năng làm việc nhóm 
với cương vị là trưởng nhóm hay thành viên; Kỹ năng sử dụng ngoại ngữ một trong các ngoại ngữ 
Anh , Pháp, Nga, Đức, Nhật, Trung để giao tiếp và bước đầu trao đổi được các vấn đề pháp lý; kỹ 
năng ứng dụng công nghệ thông tin ở mức thông dụng phục vụ cho công việc chuyên môn. 

VIII Vị trí làm việc sau 
khi tốt nghiệp ở 
các trình độ theo 
ngành đào tạo 

    Sinh viên tốt nghiệp ra trường có thể đảm nhiệm được các vị trí làm việc thuộc các nhóm công 
việc: Thực hành pháp luật; tư vấn pháp luật; giảng dạy và nghiên cứu pháp luật. Trong đó: 

    1. Thực hành pháp luật gồm: Tham gia hoạt động thực hiện pháp luật để giải quyết các vấn đề 
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STT Nội dung 
Chia theo các hệ đào tạo và các chuyên ngành đào tạo 

Hệ đại học văn bằng 1 Cử tuyển 
Đào tạo theo nhu cầu 

xã hội 
Hệ đại học văn bằng 2 

pháp lý tại Toà án, Viện kiểm sát, cơ quan thi hành án và các cơ quan tư pháp khác; thực hiện các 
công việc mang tính pháp lý theo chức năng tại các cơ quan đại diện (Quốc hội, Hội đồng nhân dân 
các cấp), cơ quan chính quyền trung ương và địa phương, các cơ quan quản lý nhà nước khác. 

    2. Tư vấn pháp luật gồm: Tư vấn cho khách hàng trong nước và nước ngoài trong các lĩnh vực 
pháp luật hành chính, hình sự, dân sự, thương mại, lao động, quốc tế … tại các công ty luật, văn 
phòng luật sư, văn phòng công chứng, trung tâm trọng tài thương mại; tư vấn tại các cơ quan nhà 
nước, các doanh nghiệp và các tổ chức trong nước và nước ngoài về vấn đề pháp lý (soạn thảo và 
đàm phán giao kết các hợp đồng dân sự, kinh tế, lao động …) 

    3. Giảng dạy, nghiên cứu pháp luật gồm: tham gia giảng dạy các môn chuyên ngành luật tại các cơ 
sở đào tạo luật (đối với cử nhân luật tốt nghiệp loại khá trở lên); tham gia giảng dạy môn pháp luật 
đại cương và một số học khác thuộc lĩnh vực pháp luật như giáo dục công dân tại các cơ sở giáo dục, 
đào tạo; tham gia nghiên cứu khoa học với tư cách là nghiên cứu viên tại các cơ quan thực hành pháp 
luật, các cơ sở đào tạo đại học, các viện nghiên cứu … 

 

                                                                                 KT. HIỆU TRƯỞNG 

                                                                                                PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

                          (Đã ký) 

 

 

                                                                                                                  TS. Nguyễn Thị Kim Phụng  


