THÔNG TIN TUYỂN SINH
CHUYÊN NGÀNH LUẬT ĐẦU TƯ – KINH DOANH
1. Thông tin tuyển sinh
➢
➢
➢
➢
➢

Ngành Luật kinh tế - chuyên ngành Luật đầu tư – kinh
doanh
Mã ngành: 7380107
Chỉ tiêu: 100 sinh viên
Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển dựa vào kết quả
kỳ thi THPT quốc gia 2019 và xét tuyển kết hợp.
Các tổ hợp xét tuyển: A00; A01; D01; D09

2. Tại sao bạn nên chọn học Luật kinh tế - Luật đầu tư –
kinh doanh tại Học viện Chính sách và Phát triển ?
Học viện Chính sách và Phát triển là trường Đại học công
lập, trực thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư – cơ quan của
Chính phủ chủ trì soạn thảo các dự án Luật quan trọng
trong lĩnh vực kinh tế như: Luật doanh nghiệp, Luật đầu
tư, Luật đấu thầu, Luật quy hoạch … Sinh viên theo học sẽ
có lợi thế như:
➢
➢

➢

Được học tập với các chuyên gia, nhà hoạch định
chính sách kinh tế, pháp luật.
Tăng cường các kỹ năng làm việc và trải nghiệm thực
tế như kỹ năng tư vấn, thuyết trình, tham dự phiên
tòa …
Chương trình đào tạo đảm bảo kiến thức nền tảng về
luật, kiến thức chuyên sâu về luật đầu tư – kinh
doanh, đồng thời chọn lọc, bổ sung một số kiến thức
cơ bản về kinh tế.

3. Cử nhân ngành Luật kinh tế - chuyên ngành Luật đầu
tư – kinh doanh có thể làm việc tại các vị trí công việc gì?
Tốt nghiệp chuyên ngành Luật đầu tư – kinh doanh, sinh
viên có thể làm việc tại nhiều vị trí công việc khác nhau
như:
(i)

(ii)

(iii)

Khu vực doanh nghiệp như cán bộ pháp chế tại các
ngân hàng, doanh nghiệp; chuyên gia cung cấp dịch
vụ tư vấn pháp lý tại các công ty luật, văn phòng
luật sư;
Khu vực cơ quan nhà nước, bao gồm cả lập pháp,
hành pháp và tư pháp, từ trung ương xuống địa
phương;
Các tổ chức nghiên cứu, đào tạo về pháp lý.

4. Thông tin liên hệ:
📌 Phòng Quản lý đào tạo, Học viện Chính Sách và Phát
triển
🏫 Tầng 6, Phòng 601, Tòa nhà Bộ Kế hoạch & Đầu tư Ngõ 7 (8B cũ), Phố Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội
📞 Điện thoại: 0243.7957368; 02437473186
📌 Page: Học viện Chính sách và Phát triển-Tư vấn tuyển
sinh (https://www.facebook.com/tvtsapd/)
📌 Website: www.apd.edu.vn
📌 Bộ môn Luật kinh tế: facebook.com/apdluatkt
facebook.com/KhoaLuatKinhteAPD

