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+ Chuyên ngành Luật Kinh tế ư
(60 chỉ tiêu)
+ Chuyên ngành Luật Hành chính - Tư p
(60 chỉ tiêu)
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Đối tượng tuyển sinh
- Toán, Vật lý, Hóa học (A00)
- Toán, Vật lý, Tiếng Anh (A01)
- Ngữ vă , ịch sử, Địa lý (C00)
- Ngữ vă , oá , iếng Anh
(D01)

- Si viê đa
ọc
c ư
trì đào tạo
(hệ đại học) ngành khác.

……....GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ…………
Mã ngành: D140205
Đối tượng tuyển sinh

Hệ đào tạo

Hệ chính quy

- Ngữ vă , Lịch sử, Địa lý (C00)
- Ngữ vă , Địa lý, GDCD (C20)
- Ngữ Vă , Lịch sử, GDCD (C19)

Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Giáo dục chính trị có thể đảm nhận những vị
trí công việc sau:
+ Giảng dạy môn Giáo dục công dân ở các rường THPT;

- Đã tốt nghiệp trung cấp

(từ Trung cấp lê Đại học Luật)


ĐẠI HỌC

- Ngữ vă , Tiếng Anh, GDCD (D66)
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+ Chuyên ngành Luật Kinh tế ư
(60 chỉ tiêu)
+ Chuyên ngành Luật Hành chính - Tư p
(60 chỉ tiêu)
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Hệ chính quy

D380101
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– THƯƠNG MẠI;

Mã
ngành

LUẬT

ĐẠI HỌC

Chỉ tiêu

Tel: 0918.767.858
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website: www.quangbinhuni.edu.vn

i việc là

+ Làm việc ở H i đồng nhân dân, ủy ban nhân dân các cấp, Tòa án, Viện kiểm sát, c qua tư p áp, t i à á , công an, thanh tra...
+ Làm việc cho các tổ chức phi chính phủ, liên chính phủ hoặc các tổ chức quốc tế có các hoạt đ liê qua đến các vấ đề pháp luật.
+ Làm việc tại các c sở giáo dục ư trườ đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, các trường phổ thông.
+ Làm việc ở văn phòng luật sư, công chứng trong, tư vấn pháp luật ở các doanh nghiệp...

+ Làm công tác giáo dục pháp luật ở

à trường

+ Có thể trở thành giảng viên giảng dạy các môn khoa học Mác- ê i , Đường lối
Đảng C ng sản Việt a , ư tưởng Hồ Chí Minh ở các trườ đại học, cao đẳng,
các trường chính trị ở địa p ư
, iáo viê dạy chính trị ở các trường trung cấp
chuyên nghiệp và dạy nghề.
+ à cô tác tư vấn cho các phòng giáo dục, sở giáo dục về chuyên môn giáo
dục công dân.

