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Chương trình đào tạo đại học hệ chính quy ngành Luật với hai chuyên 
ngành: Luật và Luật Kinh tế được xây dựng nhằm trang bị cho người học 

những kiến thức cơ bản về pháp luật; pháp luật kinh tế, 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 và pháp luật kinh tế; rèn luyện cho người học những kỹ năng cơ bản 
để có thể hành nghề hiệu quả; hình thành năng lực tự học và học tập suốt đời; 
giúp người học phát triển tư duy phản biện, độc lập trong suy nghĩ và phát triển 
nhân cách hài hòa.

Sau khi tốt nghiệp, cử nhân Luật của Trường Đại học Nha Trang sẽ có nhiều 
cơ hội để trở thành các chuyên gia pháp luật vững về kiến thức chuyên môn 

và kỹ năng nghề nghiệp, đủ khả năng làm việc trên rất nhiều lĩnh vực khác nhau, 
từ khu vực nhà nước đến ngoài nhà nước, từ tổ chức kinh tế đến các tổ chức xã 
hội.

CƠ HỘI VIỆC LÀM

LIÊN HỆ TƯ VẤN

Sau khi tốt nghiệp, cử nhân luật có thể 
đảm nhận công việc:

- Nghiên cứu, giảng dạy về pháp luật 
tại các cơ sở nghiên cứu và các cơ sở đào 
tạo (Viện nghiên cứu, trung tâm nghiên 
cứu, trường đại học, cao đẳng…);

- Chuyên viên pháp lý tại các tổ chức 
kinh tế, cơ quan nhà nước, tổ chức chính 
trị, tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức 
xã hội khác;

- Công chức tại các cơ quan nhà nước 
nước từ trung ương xuống địa phương;

- Công chức tại các cơ quan tư pháp 
(thẩm phán, thư ký tòa, chấp hành viên, 
kiểm sát viên, điều tra viên…);

- Luật sư, công chứng viên, thừa phát 
lại, hòa giải viên, trọng tài viên, đấu giá 
viên tại các cơ quan bổ trợ tư pháp.
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02 chuyên ngành: Luật, Luật Kinh tế

LUẬT Đội ngũ giảng viên
Ngoài đội ngũ giảng viên có trình độ 

chuyên môn và kỹ năng nghề nghiệp 
được đào tạo chuyên sâu, còn có sự 
tham gia giảng dạy của các Luật sư, Luật 
gia, học giả về luật học hàng đầu của cả 
nước, đảm bảo cho người học có lượng 
kiến thức và kỹ năng tốt nhất sau khi ra 
trường.

Cơ sở vật chất
Sinh viên được học tập tại các phòng 

học đạt tiêu chuẩn quốc tế. Nhà trường 
còn trang bị riêng cho sinh viên ngành 
Luật phòng diễn án hiện đại, phục vụ cho 
việc thực hành nghề luật. Hệ thống thư 
viện số với hơn 200.000 tài liệu, ký túc xá 
trên 4.000 chỗ và các công trình thể thao, 
vui chơi giải trí (sân vận động, nhà thi đấu 
đa năng…) đáp ứng tốt nhu cầu học tập 
và sinh hoạt của người học.

Cơ hội thực hành, thực tập
Trong quá trình đào tạo, sinh viên luật 

trường đại học Nha Trang được trải qua 
các tiết học trải nghiệm ngay từ những 
năm đầu tiên. Được tham gia kiến tập, 
thực tập thường xuyên tại tòa án các cấp, 
tại các văn phòng luật sư, các cơ quan, tổ 
chức, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh.

Ngoài ra, sinh viên còn thường xuyên 
được tham gia các chương trình hội nghị 
học tốt, các buổi tọa đàm, trao đổi với các 
chuyên gia trong lĩnh vực pháp luật, cán 
bộ làm trong ngành tư pháp, bổ trợ tư 
pháp, lãnh đạo các doanh nghiệp.

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO
Sinh viên Luật khi ra trường phải đáp ứng các yêu cầu về kiến thức và kỹ năng sau đây: 
- Có kiến thức pháp lí nền tảng và tư duy pháp lí mang tính hệ thống.
- Có năng lực phân tích, tổng hợp, so sánh vận dụng lý thuyết vào công tác chuyên 

môn, vận dụng các kiến thức chuyên ngành vào kỹ năng thực hành giải quyết các vụ án, 
vụ việc, có khả năng phát hiện và giải quyết những vấn đề thuộc về pháp luật.

- Về kỹ năng: Ngoài việc sinh viên được trang bị các kỹ năng mềm (như kỹ năng làm 
việc nhóm, kỹ năng thuyết trình, kỹ năng tổ chức công việc và quản lý thời gian…) thông 
qua các phương pháp học tập đa dạng, sinh viên Luật còn được trang bị các kỹ năng 
thực hành pháp luật cơ bản như kỹ năng giao tiếp với khách hàng, kỹ năng nói, viết và 
nghiên cứu pháp luật, kỹ năng phân tích án lệ, kỹ năng tư vấn, kỹ năng tranh tụng, kỹ 
năng đàm phán hợp đồng, kỹ năng giải quyết tranh chấp....

- Có thái độ làm việc trách nhiệm, chuyên nghiệp, có đạo đức nghề nghiệp vì sự phát 
triển bền vững của xã hội và hội nhập quốc tế.


