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ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 

KHOA LUẬT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 Hà Nội,  ngày  20   tháng  06  năm 2017 

  

THÔNG BÁO 

CHƯƠNG TRÌNH THẠC SỸ LÝ LUẬN - LỊCH SỬ NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT 

CỦA KHOA LUẬT – ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 

 

Khoa Luật – Đại học Quốc gia Hà Nội là một trong những cơ sở đào tạo 

luật có bề dày truyền thống, có uy tín lớn nhất ở nước ta. Chương trình Thạc 

sĩ Lý luận – Lịch sử nhà nước và pháp luật là một chương trình đào tạo lâu 

đời và có chất lượng cao tại Khoa Luật – ĐHQGHN. Sự hấp dẫn của Chương 

trình Thạc sĩ Lý luận – Lịch sử Nhà nước và pháp luật thể hiện ở: 

- Nội dung chương trình đào tạo được xây dựng một cách toàn diện, 

công phu và khoa học, bao quát những vấn đề lý luận nền tảng của khoa học 

pháp lý (Nhà nước pháp quyền; xã hội học xây dựng và thực hiện pháp luật 

.v.v.) đồng thời cập nhật những xu hướng mới nhất của khoa học pháp lý hiện 

đại, trang bị cho học viên phương pháp tư duy pháp lý, dễ dàng tiếp cận được 

tất cả các lĩnh vực pháp luật chuyên ngành như kỹ năng tư duy pháp lý, dịch vụ 

pháp lý, công lý và tiếp cận công lý,… 

- Chương trình được giảng dạy bởi những Giáo sư, giảng viên đầu 

ngành, đã được khẳng định uy tín trong giới luật học, như GS.TSKH. Đào Trí 

Úc, GS.TS. Hoàng Thị Kim Quế, GS.TS. Nguyễn Đăng Dung, GS.TS. Phạm 

Hồng Thái, PGS.TS. Nguyễn Hoàng Anh, PGS. TS. Vũ Công Giao và đội ngũ 

các Tiến sĩ trẻ có nhiều thành tựu trong công tác nghiên cứu giảng dạy, đã tốt 

nghiệp hoặc tham gia các khóa đào tạo tại các nước có nền luật học phát triển 

như Mỹ, Pháp, Đức,… và các cộng tác viên đầy nhiệt huyết, năng lực– đến từ 

nhiều cơ sở nghiên cứu và thực hành pháp luật. 

- Chương trình học tập linh hoạt và tiếp nối: Nhằm tạo điều kiện thuận 

lợi cho người học, chúng tôi sắp xếp lịch học, thời gian học, thời gian thi linh 

hoạt phù hợp với thời gian của học viên vừa đi làm vừa đi học. Đặc biệt sau 

khi hoàn thành khóa thạc sĩ, học viên có thể học tiếp ngay lên Nghiên cứu sinh 

với mã ngành đào tạo Tiến sĩ Lý luận – Lịch sử Nhà nước và pháp luật đang 

mở tại Khoa Luật. 

- Môi trường học tập: Học viên được hòa mình vào không khí học thuật 

cởi mở thân thiện của Khoa – thông qua những hội thảo, toạ đàm, trao đổi trực 

tiếp với các GS, TS nổi tiếng trong các lĩnh vực lý luận pháp luật, luật công và 

các ngành luật khác – tạo nên bầu không khí học thuật riêng có của Khoa Luật. 

Đồng thời các trao đổi học thuật với các chuyên gia nước ngoài và các chuyên 
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gia làm thực tiễn cũng thường xuyên được tổ chức, là cơ hội tốt để giao tiếp 

tiếng Anh học thuật và tiếp nhận các tri thức pháp lý hiện đại. Ngoài ra, trong 

quá trình học tập, chúng tôi cũng liên tục tổ chức các buổi Hội thảo, Tọa đàm 

khoa học nhằm tăng cường trao đổi kiến thức chuyên môn, cập nhật những 

kiến thức mới, rèn luyện những kĩ năng cần thiết của nghề luật. 

- Có hệ thống học liệu phong phú, bao gồm hàng chục ngàn đầu sách 

trong hai thư viện của Khoa và Thư viện ĐHQGHN, thư viện riêng của Bộ 

môn Lý luận – lịch sử Nhà nước và pháp luật. Thư viện đảm bảo cho việc tra 

cứu, truy cập tài liệu trong nước và nước ngoài. 

Với mục đích đào tạo nguồn chuyên gia làm việc tại các cơ quan nhà 

nước, tổ chức xã hội và các cơ sở học thuật hoặc khu vực tư, chúng tôi kính 

mời Quý Cơ quan cử hoặc tạo điều kiện cho cán bộ dự tuyển và theo học 

Chương trình Thạc sĩ Lý luận – Lịch sử nhà nước và pháp luật.  

Việc đăng kí dự thi được thực hiện trực tuyến thông qua phần mềm đăng 

kí dự thi do Trung tâm Ứng dụng Công nghệ Thông tin xây dựng và được sử 

dụng thống nhất trong toàn ĐHQGHN trên địa chỉ http://tssdh.vnu.edu.vn   

Để đămg ký tuyển sinh, thí sinh truy cập vào cổng đăng kí tuyển sinh sau 

đại học của ĐHQGHN tại địa chỉ: http://tssdh.vnu.edu.vn và thực hiện đăng kí 

dự thi trực tuyến theo hướng dẫn. Thí sinh phải cam kết và chịu trách nhiệm về 

tính trung thực trong các thông tin khai báo. Thời gian đăng kí: từ 8h00 ngày 

10/07/2017 đến 17h00 ngày 11/08/2017.   

Thời gian thi tuyển: vào các ngày 09,10/09/2017 và khai giảng vào 

tháng 10/2017 

Mọi thông tin có liên quan xin truy cập vào trang web: law.vnu.edu.vn; 

hoặc liên hệ trực tiếp với Bộ môn Lý luận – Lịch sử nhà nước và pháp luật 

(Phòng 308, Nhà E1, Số 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội, Điện thoại: 024 
3754 9853; Email: lyluanvnu@gmail.com) để biết thêm thông tin chi tiết. 

  Chúng tôi rất mong nhận được sự hợp tác, giúp đỡ của Quý Cơ quan 

trong việc phổ biến thông tin và tạo điều kiện cho cán bộ tham gia dự tuyển và 

tham dự chương trình thạc sĩ nêu trên. 

Xin trân trọng cám ơn! 

http://tssdh.vnu.edu.vn/

