
KHOA LUẬT

GIỚI THIỆU VỀ 

TRUNG TÂM LUẬT SO SÁNH

Trung tâm Tư vấn và thực hành nghề luật



KHOA LUẬT

• Chức năng chính của Trung tâm

-Thực hiện các hoạt động tư vấn và hỗ trợ pháp

luật

+Tiếp nhận, kết nối hỗ trợ tư vấn các vụ việc

pháp lý …

+Đồng hành cùng với người yêu cầu tư vấn



KHOA LUẬT

• Chức năng chính của Trung tâm

-Kết nối, hỗ trợ các hoạt động gắn kết với thực

hành nghề Luật

+Tuyên truyền, giảng dạy pháp luật cho cộng

đồng …

+Gửi sinh viên sang trực văn phòng, hỗ trợ, phụ

tá cho hoạt động tư vấn và trợ giúp pháp lý tại

một số nơi có nhu cầu/khoa liên kết được…



• Chức năng chính của Trung tâm:

-Kiến tạo môi trường + mở ra cơ hội cho sinh

viên trau dồi, giao lưu, kết nối với các sân chơi

trong lĩnh vực luât

+Tập huấn, trang bị cho sinh viên kỹ năng thực

hành luật

+Kết nối, liên kết với giảng viên, người có kinh

nghiệm, chuyên môn để hỗ trợ sinh viên trong

các cuộc thi thuộc lĩnh vực luật



• Nhân sự của Trung tâm:

-Giám đốc Trung tâm: Ts.GVG Lê Thị Nguyệt

Châu, quản lý chung

-Phó Giám đốc Trung tâm: Ths. GVC Lê Huỳnh

Phương Chinh. Phụ trách triển khai các hoạt

động trực tiếp của Trung tâm.

-Sinh viên:

+ gồm sinh viên đã, đang học môn Thực hành

luật

+sinh viên đăng ký cộng tác tự nguyện



• THAM GIA CÁC HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH 

LUẬT CỦA TRUNG TÂM SẼ ĐƯỢC GÌ? 

-Được tiếp xúc và trao đổi kinh nghiệm thực tế 

với những người làm công tác pháp luật nhiều

kinh nghiệm như luật sư, thẩm phán, kiểm sát

viên,...

- Được tham gia các chương trình trao đổi, tọa

đàm, tham dự hội thảo, hội nghị,…có liên quan

đến chương trình giáo dục pháp luật thực hành

(CLE) trong và ngoài nước



Đội hình SV luật tham gia khóa học

thực hành luật tại Thái Lan



Đội hình SV luật tham gia khóa học

thực hành luật tại Thái Lan



SV tham dự tòa đàm chia sẽ kinh

nghiệm với Luật TP Hồ Chí Minh



THAM GIA CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA  THỰC 

HÀNH LUẬT TRUNG TÂM SẼ ĐƯỢC GÌ? 

- Được giám sát và hỗ trợ về chuyên môn

- -Được tạo cơ hội để thể hiện kỹ năng, trí lực

trong các cuộc thi tài



Group để SV tham gia giải quyết

tình huống pháp lý thực tế



SV tham gia phiên tòa diễn án về

phiên tòa nhân đạo quốc tế



SV đạt giải nhì cuộc Thi Law 

Conquorer đại học KT và Tài chính



SV tham dự cuộc thi V-Med 2022





SV tham gia hoạt động Mook Trial 

ở Thái Lan



SV tham gia phiên tòa giả định



CÁC HOẠT ĐỘNG TƯ VẤN VÀ THỰC 

HÀNH LUẬT MANG ĐẾN CHO SINH 

VIÊN…

Điều kiện lý tưởng để áp dụng kiến thức pháp

luật  vào thực tiễn.

Môi trường để trang bị và rèn luyện các kỹ

năng cần thiết của một sinh viên luật…

-Có thể thực hành luật trên thực tiễn…



CÁC HOẠT ĐỘNG TƯ VẤN VÀ THỰC HÀNH 

LUẬT MANG ĐẾN CHO SINH VIÊN…

 Khả năng thuyết trình, xây dựng-tổ chức, làm

việc nhóm.

 Cơ hội …

 Một cuộc sống nhiều ý nghĩa …


