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Đà Nẵng có thêm Khoa chuyên Đào tạo ngành Luật 

 

Sáng 17-11, tại Đà Nẵng, Trường ĐH Duy Tân đã tổ chức buổi lễ ra mắt Khoa Luật và khai giảng khóa 

23 Luật kinh tế. 

 

TS Nguyễn Thị Thuận (Trưởng khoa Luật, ĐH Duy Tân) cho biết Khoa Luật chính thức được thành lập 

trên cơ sở tách từ Tổ Bộ môn Luật trực thuộc Trường Đại học Duy Tân. Hiện nay, khoa đào tạo ngành 

Luật kinh tế. 

  

Trong toàn khóa đào tạo, sinh viên sẽ được cung cấp kiến thức chuyên sâu về pháp luật, đồng thời được 

lĩnh hội đầy đủ các kỹ năng, kết hợp với khả năng sử dụng ngôn ngữ chuyên môn, thuật ngữ pháp lý 

chuyên ngành nhằm đạt hiệu quả cao nhất trong quá trình thực hành nghề nghiệp cũng như trong công 

việc khi ra trường. 

 

Bên cạnh đó, chương trình đào tạo rèn luyện những kỹ năng nghề nghiệp thực tế cho sinh viên thông qua 

việc trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật tại các công ty, tham dự các phiên tòa. 

 

  

Các sinh viên khoa Luật Trường ĐH Duy Tân trong ngày thành lập khoa. Ảnh: TÂM AN 

 

Anh hùng lao động, nhà giáo ưu tú Lê Công Cơ (Chủ tịch HĐQT, Hiệu trưởng Trường ĐH Duy Tân) cho 

biết mục tiêu của trường là đào tạo ra nguồn nhân lực pháp lý có chất lượng toàn diện cả về kiến thức và 

kỹ năng, thật sự yêu thích và tâm huyết với nghề nghiệp. 
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“Việc ĐH Duy Tân mở rộng đào tạo ngành Luật sẽ góp phần giải quyết vấn đề thiếu hụt về nguồn nhân 

lực trong lĩnh vực pháp lý tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên. Đồng thời đáp ứng được sự mong mỏi, 

nguyện vọng của người học, nhất là những sinh viên đam mê với ngành nghề này” - ông Cơ nói. 

 

(Nguồn:http://plo.vn/xa-hoi/giao-duc/da-nang-co-them-khoa-chuyen-dao-tao-nganh-luat-740161.html)  

 


