
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CAO HỌC LUẬT KINH TẾ

1. Các học phần bổ sung kiến thức

TT Tên môn học Số
tín chỉ

Ngành
gần

Ngành
xa

1 Lý luận Nhà nước và pháp luật 2 X X

2 Luật Hiến pháp 2 X X

3 Luật doanh nghiệp 2 X X

4 Luật hành chính 2 X X

5 Luật thương mại 2 X X

6 Luật đất đai/ môi trường 2 X

7 Quản lý nhà nước về kinh tế 2 X

Tổng số 10 14

2 . Môn thi tuyển: Thi tuyển 03 môn
- Môn cơ sở: Lý luận nhà nước và pháp luật
- Môn chuyên ngành: Luật Thương mại
- Ngoại ngữ: Tiếng Anh

* Trường hợp miễn thi ngoại ngữ: Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo 
Thí sinh có năng lực ngoại ngữ đúng với yêu cầu thi môn ngoại ngữ của Nhà

trường thuộc một trong các trường hợp sau đây được miễn thi môn ngoại ngữ:
- Có bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, tiến sĩ được đào tạo toàn thời gian ở

nước ngoài, được cơ quan có thẩm quyền công nhận văn bằng theo quy định hiện
hành;

- Có bằng tốt nghiệp đại học chương trình tiên tiến theo Đề án của Bộ Giáo
dục và Đào tạo về đào tạo chương trình tiên tiến ở một số trường đại học của Việt
Nam hoặc bằng kỹ sư chất lượng cao (PFIEV) được ủy ban bằng cấp kỹ sư (CTI,
Pháp) công nhận, có đối tác nước ngoài cùng cấp bằng;

- Có bằng tốt nghiệp đại học ngành ngôn ngữ nước ngoài;
- Có chứng chỉ trình độ ngoại ngữ được quy định như sau: trong thời hạn 2

năm từ ngày cấp chứng chỉ đến ngày đăng ký dự thi, được cấp bởi một cơ sở được
Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép hoặc công nhận, cụ thể: Tiếng Anh

Cấp độ
(CEFR)

IELTS TOEFL TOEIC Cambridge
Exam

BEC BULATS Khung
Châu Âu

3/6 (khung
VN)

4.5 450 PBT
133 CBT
45 IBT

450 Preliminary
PET

Business
Preliminary

40 B1
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+ Một số ngoại ngữ khác:

Cấp độ
(CEFR)

Tiếng Nga Tiếng Pháp Tiếng Đức Tiếng Trung Tiếng Nhật

3/6 (khung
VN)

TRKI 1 DELF B1
TCF niveau 3

B1
ZD

HSK cấp độ 3 JLPT N4

3. Khung chương trình đào tạo

Khối lượng kiến thức toàn khóa: 60 tín chỉ, trong đó:
- Kiến thức chung: 9 tín chỉ;
- Kiến thức cơ sở và kiến thức chuyên ngành: 39 tín chỉ;

+ Kiến thức bắt buộc: 21 tín chỉ;
+ Kiến thức tự chọn: 18 tín chỉ;

- Luận văn tốt nghiệp: 12 tín chỉ.

TT
Mã học

phần
Tên học phần

Số
tín chỉ

Học ký Ghi chú

5.1 Kiến thức chung (bắt buộc) 9

1
LKT 8001 Triết học 

4 (2/2)
I

2
LKT 8002 Tiếng Anh

5(3/2)
III/IV

5.2 Kiến thức cơ sở ngành
Bắt buộc 12

3
LKT 8003 Phương pháp phân tích luật và 

tư duy pháp lý hiện đại 3(2/1) I

4
LKT 8004 Áp dụng luật doanh nghiệp 

trong bối cảnh hội nhập 3(2/1)
I

5
LKT 8005 Pháp luật về hợp đồng lao động 

trong hoạt động kinh doanh 3(2/1)
I

6
LKT 8006 Áp dụng luật thương mại quốc 

tế trong bối cảnh toàn cầu hoá 3(2/1)
II

Tự chọn 6/18

7

LKT8007 Áp dụng luật tài sản trong kinh 
doanh 3(2/1)

I

8
LKT8008 Pháp luật ngân hàng và chứng 

khoán 3(2/1)

9
LKT 8009 Giải quyết tranh chấp trong kinh

doanh
3(2/1)

II

10 LKT 8010 Pháp luật vềsở hữu trí tuệ 3(2/1)
2



TT
Mã học

phần
Tên học phần

Số
tín chỉ

Học ký Ghi chú

11 LKT 8011 Pháp luật thuế quốc tế 3(2/1)
12 LKT 8012 Kinh doanh quốc tế 3(2/1)
5.3 Kiến thức chuyên ngành 21

Bắt buộc 9

13 LKT 8013

Luật lao động và trách nhiệm xã
hội của doanh nghiệp (CSR) 3(2/1)

II

14
LKT 8014 Pháp luật phá sản trong bối cảnh

toàn cầu 3(2/1)
III

15
LKT 8015 Quản trị thay đổi

3(2/1)
III

Tự chọn 12/18

16 LKT 8016
Áp dụng pháp luật đầu tư và 
kinh doanh BĐS 3(2/1)

II

17 LKT 8017
Áp dụng pháp luật cạnh tranh 
trong bối cảnh toàn cầu 3(2/1)

II

18
LKT 8018 Tội phạm kinh tế

3(2/1)
III

19
LKT 8019 Áp dụng pháp luật về ngân hang

trong kinh doanh 3(2/1)

20
LKT 8020 WTO và các cam kết quốc tế

3(2/1)
III

21
LKT 8021 Quản trị rủi ro nâng cao

3(2/1)

5.4 LKT8022 Luận văn tốt nghiệp 12 IV
Tổng cộng 60
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