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1. Thông tin tổng quát 

1.1. Tên ngành đào tạo 

- Tên tiếng Việt: Ngành Luật  

- Tên tiếng Anh: Law 

1.2. Mã ngành: 8380101 

1.3. Trình độ đào tạo: Thạc sĩ 

1.4. Hình thức đào tạo: Chính quy 

1.5. Địa điểm đào tạo: Trường Đại học Đà Lạt 

1.6. Phương thức đào tạo: Theo hệ thống tín chỉ 

1.7. Thời gian đào tạo: 2 năm 

1.8.  hối lượng kiến thức: 60 tín chỉ 

2. Mục tiêu của chương trình đào tạo 

2.1. Mục tiêu chung 

Chương trình đào tạo thạc sĩ ngành Luật theo định hướng ứng dụng có mục tiêu giúp 

người học làm chủ kiến thức lý luận và thực tiễn về pháp luật ở mức độ toàn diện, nâng cao 

và hiện đại, theo hướng tiếp cận liên ngành, đa ngành; có kỹ năng phân tích, tổng hợp, đánh 

giá và phản biện các dữ liệu, thông tin một cách khoa học, tiên tiến và hiện đại; có kỹ năng 

giao tiếp, làm việc nhóm, kỹ năng nghiên cứu, phát triển, đổi mới và sử dụng các tiến bộ 

khoa học trong lĩnh vực chuyên môn luật; có kỹ năng tư vấn, truyền bá, phổ biến, giáo dục 
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tri thức trong các lĩnh vực chuyên môn luật; có khả năng tự định hướng, thích nghi với môi 

trường nghề nghiệp thay đổi; có khả năng hướng dẫn người khác thực hiện các công việc có 

liên quan đến lĩnh vực pháp luật và khả năng quản lý, đánh giá, cải tiến để nâng cao hiệu quả 

hoạt động nghề nghiệp; có năng lực và phẩm chất, đạo đức phù hợp để thực hiện tốt các hoạt 

động nghề nghiệp liên quan đến các lĩnh vực pháp luật, hết lòng phục vụ tổ quốc, phục vụ 

cộng đồng, phục vụ xã hội; đáp ứng tốt các yêu cầu của thị trường lao động. Chương trình 

đào tạo cũng cung cấp những nền tảng cần thiết về tư duy, kiến thức, kỹ năng để người học 

đủ năng lực tự học tập, nghiên cứu, học tập suốt đời hoặc tiếp tục học tập lên cao ở trình độ 

Tiến sĩ. 

2.2. Mục tiêu cụ thể 

- Về kiến thức 

Làm chủ kiến thức lý luận về pháp luật ở mức độ toàn diện, nâng cao và hiện đại, theo 

hướng tiếp cận liên ngành, đa ngành, chú trọng các lĩnh vực luật Hiến pháp, luật hành 

chính và tố tụng hành chính, luật hình sự và tố tụng hình sự, luật dân sự và tố tụng dân 

sự, luật thương mại, bảo đảm quyền con người, từ đó vận dụng để nghiên cứu khoa học 

và giải quyết các công việc có liên quan đến các lĩnh vực pháp luật từ đơn giản đến phức 

tạp một cách chuẩn xác, nâng cao hiệu quả hoạt động nghề nghiệp. 

- Về kỹ năng 

Có kỹ năng phân tích, tổng hợp, đánh giá và phản biện các dữ liệu, thông tin một cách 

khoa học, tiên tiến và hiện đại; có kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm, kỹ năng nghiên cứu, 

phát triển, đổi mới và sử dụng các tiến bộ khoa học trong lĩnh vực chuyên môn luật; có 

kỹ năng tư vấn, truyền bá, phổ biến, giáo dục tri thức trong các lĩnh vực chuyên môn 

luật; có khả năng tự định hướng, thích nghi với môi trường nghề nghiệp thay đổi; có khả 

năng hướng dẫn người khác thực hiện các công việc có liên quan đến lĩnh vực pháp luật 

và khả năng quản lý, đánh giá, cải tiến để nâng cao hiệu quả hoạt động nghề nghiệp. 

- Về năng lực tự chủ, chịu trách nhiệm 

Có phẩm chất chính trị, đạo đức, văn hóa nghề nghiệp, có ý thức trách nhiệm công dân 

tốt, hết lòng phục vụ tổ quốc, phục vụ cộng đồng, phục vụ xã hội. 

Có năng lực đảm nhận các vị trí công tác như nghiên cứu khoa học, giảng dạy pháp luật, 

tư vấn pháp luật, quản lý, điều hành các hoạt động nghề nghiệp hoặc công tác tại các cơ 
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quan bảo vệ pháp luật, cơ quan hành chính nhà nước, các cơ quan bổ trợ tư pháp, các 

doanh nghiệp, các tổ chức quốc tế. Năng lực tự học tập, nghiên cứu, học tập suốt đời 

hoặc tiếp tục học tập lên cao ở trình độ Tiến sĩ.  

3. Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo 

Học viên tốt nghiệp chương trình đào tạo ngành Luật trình độ thạc sĩ theo định hướng 

ứng dụng có khả năng: 

3.1 Về kiến thức chung 

- K1: Vận dụng phương pháp luận của Triết học Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lý 

luận nhà nước và pháp luật để giải quyết có hiệu quả các vấn đề lý luận và thực tiễn đặt ra 

trong các lĩnh vực pháp luật. 

- K2: Vận dụng các phương pháp nghiên cứu khoa học và các kỹ năng nghiên cứu luật 

học để phục vụ việc học tập suốt đời, tổ chức và thực hiện các nghiên cứu khoa học, cũng 

như các hoạt động chuyên môn, nghề nghiệp. 

- K3: Vận dụng các kiến thức chuyên môn của ngành Luật ở mức độ toàn diện, nâng cao 

và hiện đại, theo hướng tiếp cận liên ngành, đa ngành để phân tích, lí giải các vấn đề đặt 

ra cả trong lý luận và thực tiễn hoạt động nghề nghiệp; đề xuất các sáng kiến, giải pháp để 

hoàn thiện pháp luật cũng như nâng cao hiệu quả hoạt động nghề nghiệp, để tự học, học 

tập suốt đời, tổ chức và thực hiện các nghiên cứu khoa học, phát triển kiến thức mới và 

tiếp tục nghiên cứu, học tập lên cao ở trình độ Tiến sĩ.  

- K4: Phân tích, đánh giá, phản biện các chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến 

các lĩnh vực pháp luật. 

- K5: Sử dụng có hiệu quả ngoại ngữ trong học tập, nghiên cứu và hoạt động nghề nghiệp 

(Có một trong các chứng chỉ ngoại ngữ quy định tại Phụ lục II của Quy chế đào tạo Thạc 

sĩ của Trường Đại học Đà Lạt hoặc các chứng chỉ khác tương đương trình độ bậc 4 (theo 

Khung năng ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam) do Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố; 

hoặc bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên ngành ngôn ngữ nước ngoài; hoặc bằng tốt 

nghiệp trình độ đại học trở lên do cơ sở giáo dục đại học nước ngoài hoặc Việt Nam cấp 

được cơ quan có thẩm quyền công nhận và chương trình được thực hiện hoàn toàn bằng 

tiếng nước ngoài). 

3.2 Về kỹ năng 



4 

 

- S1: Áp dụng đúng các quy định của pháp luật để giải quyết các vấn đề phát sinh trong 

thực tiễn cũng như trong hoạt động nghề nghiệp. 

- S2: Kỹ năng phân tích, tổng hợp, đánh giá, phản biện các dữ liệu, thông tin một cách 

khoa học, tiên tiến và hiện đại. 

- S3: Kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm; nghiên cứu, phát triển, đổi mới các hoạt động 

nghề nghiệp và sử dụng các tiến bộ khoa học trong lĩnh vực chuyên môn ngành luật. 

- S4: Kỹ năng tư vấn, truyền bá, phổ biến, giáo dục tri thức trong các lĩnh vực chuyên 

môn luật. 

- S5: Kỹ năng tự định hướng, thích nghi với môi trường nghề nghiệp thay đổi. 

- S6: Khả năng hướng dẫn người khác thực hiện các công việc có liên quan đến lĩnh vực 

pháp luật; khả năng quản lý, đánh giá, cải tiến để nâng cao hiệu quả hoạt động nghề 

nghiệp. 

3.3. Về năng lực tự chủ, trách nhiệm 

- A1: Có phẩm chất, đạo đức, văn hóa nghề nghiệp, có ý thức trách nhiệm công dân tốt, 

hết lòng phục vụ tổ quốc, phục vụ cộng đồng, phục vụ xã hội.  

- A2: Có ý thức kỷ luật cao, có niềm say mê nghề nghiệp, liêm chính, trung thực, chuyên 

nghiệp, sáng tạo, khoa học và trách nhiệm trong hoạt động nghề nghiệp. 

- A3: Giao tiếp hiệu quả, có khả năng hoạt động trong các nhóm đa ngành, khả năng học 

tập suốt đời và tiếp tục học tập lên cao ở trình độ Tiến sĩ. 

4. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp 

Sau khi tốt nghiệp chương trình đào tạo Thạc sĩ ngành Luật, người học có thể đảm nhiệm 

các vị trí việc làm: 

- Làm việc trong hệ thống các cơ quan bảo vệ pháp luật như Cơ quan Công an, Viện 

kiểm sát, Tòa án, Cơ quan Thi hành án. 

- Làm việc trong các cơ quan nhà nước, các cơ quan báo chí, truyền thông ở trung ương 

và các địa phương. 

- Làm giảng viên tại các cơ sở giáo dục – đào tạo, nghiên cứu viên tại các viện nghiên 

cứu. 

- Làm việc tại các Trung tâm tư vấn pháp luật, các văn phòng tư vấn pháp luật, công ty 

luật, phòng công chứng. 
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- Làm việc trong các doanh nghiệp và các tổ chức kinh tế khác.  

- Làm việc trong các tổ chức Đảng các cấp; các tổ chức chính trị - xã hội (như Công đoàn 

Việt Nam, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, 

Hội Cựu Chiến binh Việt Nam …); các tổ chức nghề nghiệp như Liên đoàn Luật sư Việt 

Nam, Hội Luật gia Việt Nam … 

- Làm việc cho các tổ chức phi chính phủ, liên chính phủ hoặc các tổ chức quốc tế. 

- Tự lập nghiệp để hành nghề luật, để kinh doanh hoặc tham gia quản trị doanh nghiệp. 

5. Ma trận mục tiêu đào tạo với chuẩn đầu ra 

 

TT MỤC TIÊU 

CHUẨN ĐẦU RA 

Kiến thức Kỹ năng Tự chủ, trách 

nhiệm 

K1 K2 K3 K4 K5 S1 S2 S3 S4 S5 S6 A1 A2 A3 

1. Mục tiêu chung 

 

Chương trình đào tạo thạc 

sĩ ngành Luật theo định 

hướng ứng dụng có mục 

tiêu giúp người học làm 

chủ kiến thức lý luận và 

thực tiễn về pháp luật ở 

mức độ toàn diện, nâng 

cao và hiện đại, theo 

hướng tiếp cận liên ngành, 

đa ngành; có kỹ năng phân 

tích, tổng hợp, đánh giá và 

phản biện các dữ liệu, 

thông tin một cách khoa 

học, tiên tiến và hiện đại; 

có kỹ năng giao tiếp, làm 

việc nhóm, kỹ năng 

nghiên cứu, phát triển, đổi 

mới và sử dụng các tiến bộ 

khoa học trong lĩnh vực 

chuyên môn luật; có kỹ 

năng tư vấn, truyền bá, 

phổ biến, giáo dục tri thức 

trong các lĩnh vực chuyên 

môn luật; có khả năng tự 

x x x x x x x x x x x x x x 
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định hướng, thích nghi với 

môi trường nghề nghiệp 

thay đổi; có khả năng 

hướng dẫn người khác 

thực hiện các công việc có 

liên quan đến lĩnh vực 

pháp luật và khả năng 

quản lý, đánh giá, cải tiến 

để nâng cao hiệu quả hoạt 

động nghề nghiệp; có năng 

lực và phẩm chất, đạo đức 

phù hợp để thực hiện tốt 

các hoạt động nghề nghiệp 

liên quan đến các lĩnh vực 

pháp luật, hết lòng phục 

vụ tổ quốc, phục vụ cộng 

đồng, phục vụ xã hội; đáp 

ứng tốt các yêu cầu của thị 

trường lao động. Chương 

trình đào tạo cũng cung 

cấp những nền tảng cần 

thiết về tư duy, kiến thức, 

kỹ năng để người học đủ 

năng lực tự học tập, 

nghiên cứu, học tập suốt 

đời hoặc tiếp tục học tập 

lên cao ở trình độ Tiến sĩ. 

2. Mục tiêu cụ thể 

2.1. 

Làm chủ kiến thức lý luận 

về pháp luật ở mức độ 

toàn diện, nâng cao và 

hiện đại, theo hướng tiếp 

cận liên ngành, đa ngành, 

chú trọng các lĩnh vực luật 

Hiến pháp, luật hành chính 

và tố tụng hành chính, luật 

hình sự và tố tụng hình sự, 

luật dân sự và tố tụng dân 

sự, luật thương mại, bảo 

đảm quyền con người, từ 

đó vận dụng để nghiên 

cứu khoa học và giải quyết 

các công việc có liên quan 

đến các lĩnh vực pháp luật 

từ đơn giản đến phức tạp 

một cách chuẩn xác, nâng 

x x x x x x x x x x x x x x 
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cao hiệu quả hoạt động 

nghề nghiệp. 

2.2. 

Có kỹ năng phân tích, tổng 

hợp, đánh giá và phản biện 

các dữ liệu, thông tin một 

cách khoa học, tiên tiến và 

hiện đại; có kỹ năng giao 

tiếp, làm việc nhóm, kỹ 

năng nghiên cứu, phát 

triển, đổi mới và sử dụng 

các tiến bộ khoa học trong 

lĩnh vực chuyên môn luật; 

có kỹ năng tư vấn, truyền 

bá, phổ biến, giáo dục tri 

thức trong các lĩnh vực 

chuyên môn luật; có khả 

năng tự định hướng, thích 

nghi với môi trường nghề 

nghiệp thay đổi; có khả 

năng hướng dẫn người 

khác thực hiện các công 

việc có liên quan đến lĩnh 

vực pháp luật và khả năng 

quản lý, đánh giá, cải tiến 

để nâng cao hiệu quả hoạt 

động nghề nghiệp. 

     x x x x x x    

2.3 

Có phẩm chất chính trị, 

đạo đức, văn hóa nghề 

nghiệp, có ý thức trách 

nhiệm công dân tốt, hết 

lòng phục vụ tổ quốc, 

phục vụ cộng đồng, phục 

vụ xã hội. 

Có năng lực đảm nhận các 

vị trí công tác như nghiên 

cứu khoa học, giảng dạy 

pháp luật, tư vấn pháp 

luật, quản lý, điều hành 

các hoạt động nghề nghiệp 

hoặc công tác tại các cơ 

quan bảo vệ pháp luật, cơ 

quan hành chính nhà nước, 

các cơ quan bổ trợ tư 

pháp, các doanh nghiệp, 

các tổ chức quốc tế.  

           x x x 
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Năng lực tự học tập, 

nghiên cứu, học tập suốt 

đời hoặc tiếp tục học tập 

lên cao ở trình độ Tiến sĩ. 

 

 




