
 

PHẦN IV: CHƯƠNG TRÌNH VÀ KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO 

 
1.  Mục tiêu của Chương trình đào tạo & Chuẩn đầu ra 

 

Chương trình đào tạo Tiến sĩ Luật kinh tế được thiết kế nhằm cung cấp các 

kiến thức, kỹ năng và thái độ cho người nghiên cứu pháp luật, ứng dụng các 

phương pháp phân tích kinh tế để đánh giá chuyên sâu về các vấn đề pháp luật 

kinh tế. 

Tiến sĩ Luật kinh tế tốt nghiệp tại Khoa Luật, Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ 

Chí Minh cần đạt được mục tiêu về chất lượng (chuẩn đầu ra) như sau: 

Về kiến thức: 

Tiến sĩ Luật kinh tế (UEH-SJD) là một chuyên gia có trình độ Anh văn lưu 

loát, thông thạo các phương pháp phân tích kinh tế, độc lập đánh giá các vấn 

đề pháp luật kinh tế, có khả năng thúc đẩy các hoạt động nghiên cứu pháp luật 

kinh tế tiến tới một nhà nước pháp quyền, công bằng và đảm bảo công lý cho 

mọi người.  

Về kỹ năng nghiên cứu: 

Tiến sĩ Luật kinh tế (UEH-SJD) được trang bị đủ kỹ năng nghiên cứu để nhận 

biết bối cảnh phát triển pháp luật của quốc gia, từ đó tự xác định các vấn đề 

nghiên cứu pháp luật, biết vận dụng các phương pháp thực hành nghiên cứu 

thông dụng, nhất là các phương pháp phân tích kinh tế của luật pháp, để giải 

đáp các vấn đề pháp luật, biết cách trình bày kết quả nghiên cứu ứng dụng một 

cách chuyên nghiệp. 

Về năng lực tư duy phê phán: 

Tiến sĩ Luật kinh tế (UEH-SJD) có năng lực phân tích để lựa chọn hệ nhận 

thức phù hợp, lựa chọn lập luận giúp tranh luận hiệu quả trong một xã hội đa 

lợi ích đang đổi thay nhanh chóng, chấp nhận sự khác biệt trong lợi ích và 

quan điểm phát triển của địa phương và doanh nghiệp, từ đó đưa ra các quyết 

định phù hợp. 

Về kỹ năng truyền thông: 

Tiến sĩ Luật kinh tế (UEH-SJD) phải có được kỹ năng nói và viết để trình bày 

các vấn đề pháp lý và giải pháp một cách phù hợp, chuyên nghiệp, thuyết phục. 
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Về thái độ của người hành nghề pháp luật: 

Tiến sĩ Luật kinh tế (UEH-SJD) đề cao nguyên tắc liêm chính, trung thực trong 

học tập, có thái độ phục vụ sự phát triển của doanh nghiệp và địa phương, thúc 

đẩy sự phát triển của chế độ pháp quyền ở Việt Nam, có trách nhiệm hành 

nghề đúng đạo lý, phụng sự công lý, công bằng xã hội. 

Các kỹ năng mềm và năng lực quản lý bản thân: 

Tiến sĩ Luật kinh tế (UEH-SJD) có các năng lực quản lý bản thân, hợp tác, làm 

việc nhóm, có thái độ chia sẻ những giá trị chung của cộng đồng những người 

hành nghề pháp luật, có khả năng lãnh đạo, dẫn dắt trong nghiên cứu, có năng 

lực sư phạm để truyền đạt các vấn đề nghiên cứu pháp luật một cách hiệu quả. 

 

2.  Yêu cầu đối với người dự tuyển và trúng tuyển 

Như đã được trình bày cụ thể trong Phần II của đề án này (Đối tượng tuyển 

sinh), đối tượng dự tuyển sinh trước hết bao gồm các ứng viên đã có bằng 

Thạc sĩ Luật kinh tế hoặc Luật kinh doanh. Các ứng viên là thạc sĩ luật, song 

không chuyên về luật kinh tế, luật kinh doanh phải học bổ sung 09 tín chỉ; 

trường Đại học Kinh tế TP.HCM sẽ công nhận kết quả học ghép với các lớp 

cao học Luật kinh tế trong các môn tương ứng. 

3.  Điều kiện tốt nghiệp 

Nghiên cứu sinh tuân thủ các quy định của Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ 

Chí Minh và của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đào tạo sau đại học, sau khi tích 

lũy đủ 25 tín chỉ, đáp ứng yêu cầu về ngoại ngữ, nghiên cứu, công bố kết quả 

nghiên cứu, thực hiện và bảo vệ thành công một Luật án tiến sĩ sẽ được 

Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh cấp bằng tốt nghiệp Tiến sĩ Luật 

kinh tế. 
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Chương trình đào tạo trình độ Tiến sĩ Luật kinh tế UEH, dự kiến áp dụng từ 
09/2016. 
 

 Tên học phần 
Khoa phụ 

trách 
Tín 
chỉ 

Tích 
lũy 

+ 
Năm 

1 Các học phần bổ sung cho NCS có bằng thạc sĩ gần với Luật kinh tế  

9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

  Luật Công ty chuyên sâu Khoa Luật 3 
  Luật Hợp đồng chuyên sâu Khoa Luật 3 
  Luật và Phát triển Khoa Luật 3 
2 Các học phần ở trình độ tiến sĩ 

17 

 Các học phần chung cho khối Kinh doanh-Quản lý do UEH thiết kế 

11 

  Thiết kế nghiên cứu 4 
  Phương pháp nghiên cứu định tính 3 
  Kinh tế lượng 4 
 Các học phần do Khoa Luật thiết kế (seminar) 

6 

  Seminar Luật & Kinh tế Khoa Luật 2 
  Seminar Luật & Quản lý kinh tế Khoa Luật 2 
  Seminar Luật & An sinh xã hội Khoa Luật 2 
3 Đề cương nghiên cứu chi tiết của Luận án Tiến sĩ 

 
  Thực hiện và bảo vệ Đề cương nghiên cứu chi tiết của Luận án tiến sĩ 
4 Các chuyên đề tiến sĩ  

 
 
8 
 

 
 

2 
  Chuyên đề tổng quan: Câu hỏi và tình hình 

nghiên cứu của Luận án Khoa Luật 2 

8 
 
 
 

  Xây dựng khung lý thuyết của Luận án: Giả 
thuyết nghiên cứu Khoa Luật 2 

  Chuyên đề liên quan đến Luận án Khoa Luật 2 
  Chuyên đề liên quan đến Luận án Khoa Luật 2 
5 Tham gia nghiên cứu khoa học 

 

 
 
 
 

3 

  Mỗi NCS tham gia ít nhất 01 Đề tài NCKH cấp cơ sở 
6 Thực hiện viết luận án 
 
7 Công bố ít nhất 02 bài báo khoa học trên Tạp chí khoa học 

 
 Tạp chí khoa học có phản biện độc lập 
 Nội dung bài báo có liên quan đến Luận án 

8 Bảo vệ luận án Tiến sĩ Luật kinh tế   
 

4 
  Báo cáo một phần hoặc toàn bộ Luận án trước Khoa (để góp ý kiến)  

  Đánh giá Luận án cấp Khoa (có thể tổ chức nhiều phiên họp)  

  Phản biện độc lập: 02 phản biện có tính chất tư vấn cho Hiệu trưởng  

  Đánh giá Luận án cấp trường (sau khi có 20 nhận xét Tóm tắt Luận 
án) 
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6.  Tóm tắt các học phần chính:  

(Đề cương chi tiết các học phần được trình bày trong Phụ lục 4 của Đề án này) 

 

Các học phần bắt buộc: 

 

Luật và Phát triển: (Law and Development) 

Tóm tắt nội dung: Môn học này nghiên cứu mối quan hệ giữa thể chế pháp luật 

và sự phát triển, giúp học viên hiểu biết được sự hình thành và phát triển của 

các hệ thống pháp luật trên thế giới, quá trình du nhập pháp luật Tây Âu vào 

Châu Á và ảnh hưởng của quá trình hội nhập kinh tế thế giới tới hệ thống pháp 

luật quốc gia. 

Luật công ty chuyên sâu (Advanced Company Law) 

Tóm tắt nội dung: Môn học này giới thiệu các lý thuyết về mô hình công ty, 

tổng quan về các loại hình công ty trên thế giới và đối chiếu so sánh với các 

loại hình hợp danh, công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần ở Việt 

Nam, nghiên cứu quản trị công ty, quyền của cổ đông, các nghĩa vụ minh bạch 

và tiết lộ thông tin cũng như giải quyết tranh chấp giữa trong nội bộ các công 

ty. 

Luật hợp đồng chuyên sâu (Advanced Contract Law) 

Tóm tắt nội dung: Môn học này giới thiệu các nguyên lý phổ quát về giao kết 

và thực hiện hợp đồng theo các hệ thống pháp luật phổ quát trên thế giới. Môn 

học cũng giới thiệu trách nhiệm thực thi hợp đồng, các nguyên tắc giải thích 

hợp đồng, các trường hợp miễn trách nhiệm, trách nhiệm vật chất do vi phạm 

hợp đồng và giới thiệu tổng quan pháp luật hợp đồng của một số nước phát 

triển. 




