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Hệ đào tạo chính quy
Bậc: Đại học
Điều kiện tuyển sinh
Tuyển sinh trong cả nước; Khối A, C, D1, D3
Điều kiện cơ sở vật chất - Phòng học trang bị các phương tiện như quạt, máy chiếu phục
của cơ sở giáo dục cam
vụ giảng dạy và học tập.
kết phục vụ người học - Mỗi học phần có ít nhất 3 tài liệu học tập có tại các thư viện của
(như phòng học, trang
đơn vị và Trung tâm học liệu Trường.
thiết bị, thư viện ...)
Đội ngũ giảng viên
GS:
PGS:
TS: 5
ThS: 23
ĐH: 11
- Sinh viên (SV) được cấp mã số SV, thẻ SV, địa chỉ thư điện tử.
- Chương trình đào tạo; tóm tắt học phần; đề cương chi tiết học
Các hoạt động hỗ trợ
phần; giáo trình và tất cả thông tin được công bố trên website
học tập, sinh hoạt cho
Trường.
người học
- Sử dụng miễn phí máy tính công 5 giờ/1 tín chỉ đăng ký học.
- Quỹ hỗ trợ SV nghèo. Học bổng của các tổ chức và cá nhân.
- Học bổng khuyến khích sinh viên.
- Thể hiện ý thức trách nhiệm công dân trong lời nói và việc làm.
- Thể hiện sự tự tin, lòng nhiệt tình, niềm đam mê, sự thích nghi
đối với sự thay đổi, sự sẵn sàng và khả năng làm việc độc lập,
sự sẵn sàng làm việc với người khác, biết xem xét và chấp nhận
các quan điểm khác.
- Thể hiện đúng đạo đức nghề luật, nhận thức được vị trí, vai trò
tầm quan trọng của các tiểu chuẩn và nguyên tắc về đạo đức
Yêu cầu về thái độ học
của mình
tập của người học
- Luôn xây dựng hình ảnh chuyên nghiệp trong công việc và ứng
xử hàng ngày tạo một phong cách làm việc chuyên nghiệp.
- Chủ động lên kế hoạch phát triển nghề nghiệp và nâng cao trình
độ cho bản thân.
- Luôn luôn cập nhật thông tin trong lĩnh vực chuyên ngành của
mình để có thái độ ứng xử cũng như xử lý những thay đổi, cập
nhật mới một cách phù hợp, hiệu quả.
Kiến thức
Khối kiến thức giáo dục đại cương
- Có kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác – Lênin; đường lối,
chính sách của Đảng Cộng sản Việt Nam; tư tưởng Hồ Chí
Minh, có sức khỏe, có kiến thức về giáo dục quốc phòng đáp
Mục tiêu kiến thức, kỹ
ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
năng, trình độ ngoại ngữ - Có kiến thức cơ bản về pháp luật đại cương, về khoa học xã
đạt được
hội và nhân văn, khoa học tự nhiên để đáp ứng yêu cầu tiếp thu
kiến thức giáo dục chuyên nghiệp.
- Có kiến thức cơ bản về tiếng Anh/tiếng Pháp tương đương trình
độ A Quốc gia.
- Có kiến thức cơ bản về máy tính, các phần mềm văn phòng và
các phần mềm cơ bản khác.
Nội dung
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Bậc: Đại học
Khối kiến thức cơ sở ngành
- Có kiến thức đủ rộng về nhà nước, về pháp luật gồm: Lý luận
chung về Nhà nước và pháp luật, Lịch sử Nhà nước và pháp
luật Việt Nam, Lịch sử Nhà nước và pháp luật thế giới, Luật
Hiến pháp, Luật học so sánh… từ đó làm nền tảng để nghiên
cứu các kiến thức chuyên ngành luật.
- Có kiến thức căn bản, được cập nhật về các ngành luật chủ yếu
bao gồm: Luật hành chính, Luật Hình sự, Luật Dân sự, Luật Tố
tụng hình sự, Luật Tố tụng dân sự, Luật hôn nhân và gia đình,
Luật Thương mại, Luật Lao động, Luật Tài chính, Luật Ngân
hàng, Luật Đất đai, Luật Môi trường, Luật sở hữu trí tuệ, Công
pháp quốc tế, Tư pháp quốc tế, Luật thương mại quốc tế… để
vận dụng trong các hoạt động nghề nghiệp liên quan đến pháp
luật, đủ trình độ để tham dự tham dự các lớp đào tạo về các
chức danh tư pháp…
- Có kiến thức bổ trợ và phát triển sang một số ngành đào tạo
khác của trường và các trường thuộc khối ngành Luật – Hành
chính – Chính trị.
- Có kiến thức về phương pháp nghiên cứu khoa học luật để có
thể vận dụng khả năng tự nghiên cứu, triển khai các vấn đề đã
học trên thực tiễn, suy luận dựa trên cơ sở pháp lí và thực tiễn,
thiết lập các lập luận một cách chặt chẽ và lo-gic.
Khối kiến thức chuyên ngành
- Có kiến thức nâng cao trong lĩnh vực hình sự và tố tụng hình sự
để xác định được thế nào là tội phạm, hình phạt, định tội, định
khung… và các bước trong thủ tục tố tụng hình sự; phục vụ cho
các vị trí nghề nghiệp như công an, thẩm phán, kiểm sát viên,
luật sư, chấp hành viên…
- Có kiến thức nâng cao trong lĩnh vực dân sự và tố tụng dân sự
về chủ thể quan hệ dân sự, tài sản và quyền sở hữu, quyền thừa
kế, các giao dịch, nội dung quyền và nghĩa vụ các bên trong các
giao dịch, các nghĩa vụ phát sinh trong hợp đồng và ngoài hợp
đồng, các biện pháp bảo đảm nghĩa vụ, các loại hợp đồng thông
dụng, về hôn nhân và gia đình, các giai đoạn trong tố tụng dân
sự và thi hành án dân sự để có thể công tác ở các vị trí nghề
nghiệp như luật sư, thẩm phán, thi hành án dân sự, công chứng
viên, nhân viên tư pháp địa phương….
- Có kiến thức cơ bản về tư pháp quốc tế, hình sự quốc tế và sở
hữu trí tuệ, biết cách áp dụng pháp luật phù hợp khi giải quyết
công việc pháp lý có liên quan yếu tố nước ngoài.
Kỹ năng
Kỹ năng cứng
- Tư vấn các vấn đề liên quan đến pháp luật Việt Nam.
- Soạn thảo các loại đơn khiếu nại, khiếu kiện; soạn thảo các loại
văn bản nhà nước.
- Viết biên bản phiên tòa, bản án các loại; viết Kết luận điều tra,
Cáo trạng.
- Kiểm soát thể thức, nội dung pháp lý các hợp đồng dân sự.
- Hỗ trợ đăng ký quyền sở hữu trí tuệ và quản lý hồ sơ trong lĩnh
vực sở hữu trí tuệ.
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Vị trí làm việc sau khi
tốt nghiệp
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- Kiểm soát tính hợp pháp các họat động điều tra, truy tố, xét xử,
thi hành án.
Kỹ năng mềm
- Ngoại ngữ: Giao tiếp thông dụng bằng tiếng Anh hoặc tiếng
Pháp. Đọc và hiểu các tài liệu chuyên ngành bằng tiếng Anh
hoặc tiếng Pháp.
- Tin học: Sử dụng các phần mềm văn phòng cơ bản như Word,
Excel, Power-point, khai thác và sử dụng Internet.
- Làm việc theo nhóm
- Hiểu/giải thích các giai đoạn của việc thành lập nhóm và vòng
đời của nhóm; tóm tắt nhiệm vụ và các quy trình hoạt động
nhóm; xác định các vai trò và trách nhiệm của các thành viên
trong nhóm; giải thích các mục tiêu, nhu cầu, và đặc tính của
từng cá nhân thành viên trong nhóm; làm rõ các điểm mạnh và
điểm yếu của nhóm.
- Khái quát các mục tiêu và công việc cần làm, đưa ra kế hoạch
và tạo điều kiện cho các cuộc họp nhóm có hiệu quả; xác định
các nguyên tắc của nhóm, lập kế hoạch, lên chương trình và
thực hiện một đề án, đưa ra các giải pháp cho các vấn đề.
- Xác định các tình huống giao tiếp, giải thích một chiến lược
giao tiếp.
- Có khả năng sử dụng ngôn từ chính xác và tư duy lo-gic.
- Áp dụng thực hành chuẩn bị bài thuyết trình bằng điện tử, sử
dụng các hình thức giao tiếp điện tử khác nhau (thư điện tử,
trang web, hội thảo online).
- Thực hành chuẩn bị thuyết trình và phương tiện hỗ trợ với ngôn
ngữ, phong cách, thời gian, và cấu trúc phù hợp; sử dụng các
phương tiện giao tiếp không bằng văn bản hay lời nói (cử chỉ,
ánh mắt, tư thế); lựa chọn trả lời các câu hỏi một cách hiệu quả.
Sinh viên tốt nghiệp ngành Luật Tư pháp của Trường Đại học
Cần Thơ có thể đáp ứng và thích nghi nhiều vị trí công việc liên
quan đến pháp luật tại các cơ quan tư pháp, các cơ quan bổ trợ tư
pháp, các cơ quan nhà nước khác, các tổ chức chính trị, tổ chức
chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, đơn vị sự nghiệp,
các doanh nghiệp (bộ phận pháp lý và tổ chức nhân sự), các viện,
trung tâm nghiên cứu khoa học pháp lý và các cơ sở đào tạo về
luật.

Cần Thơ, ngày 31 tháng 12 năm 2015
HIỆU TRƯỞNG

Hà Thanh Toàn
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