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MƯỜI LÝ DO BẠN NÊN HỌC THẠC SĨ LUẬT  

CHUYÊN NGÀNH LÝ LUẬN VÀ LỊCH SỬ NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT 

 

1. Đại học Quốc gia Hà Nội được đánh giá là Đại học đứng vị trí số 1 Việt Nam (theo bảng xếp hạng QS, uniRank năm 2018 

và Webometrics năm 2019), một trong 124 trường/nhóm trường đại học đứng đầu châu Á (theo bảng xếp hạng QS năm 2019). 

Khoa Luật là một trong những cơ sở đào tạo luật có bề dày truyền thống, có uy tín và lớn nhất ở nước ta, trực thuộc Đại học 

Quốc gia Hà nội. 

2.  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 theo tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế, tiếp cận nền công nghiệp 4.0. Nhiều học viên đã tốt nghiệp 

chương trình này trở thành các chuyên gia giỏi làm việc tại các cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội và các cơ sở học thuật 

hoặc khu vực tư. 

3. 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; Lịch sử tư tưởng nhà nước và pháp luật; Xã hội học hành vi pháp 

luật.v.v.) đồng thời cập nhật những xu hướng mới nhất của khoa học pháp lý hiện đại (Tư duy pháp lý; P háp luật và phát 

triển bền vững; Dịch vụ pháp lý).v.v. Phương pháp tư duy pháp lý và độ rộng mở của mã ngành sẽ giúp học viên dễ dàng 

tiếp cận được tất cả các lĩnh vực pháp luật chuyên ngành - phù hợp với công việc hay định hướng nghề nghiệp của học 

viên. 

4. Chương trình được giảng dạy bởi những Giáo sư, giảng viên đầu ngành, đã được khẳng định uy tín trong giới luật học và 

đội ngũ các TS trẻ có nhiều thành tựu trong công tác nghiên cứu giảng dạy, đã tốt nghiệp tại các nước có nền luật học phát 

triển cùng các giảng viên và các cộng tác viên đầy nhiệt huyết, năng lực của Bộ môn – đến từ nhiều cơ sở đào tạo, cơ sở 

nghiên cứu và thực hành pháp luật. 

5. Mức học phí, các chế độ chính sách đảm bảo theo quy định Nhà nước đối với trường công lập.  Học viên sẽ được học tập 

trong một môi trường thân thiện – năng động – an toàn – hiện đại, có cơ sở vật chất, trang thiết bị tối tân với hệ thống 

phòng học thông minh, thư viện thông minh, với nhiều tài liệu học tập phong phú thuộc chuyên ngành ở trong và ngoài 

nước.  

6. Lịch học, thời gian học, thời gian thi vào các ngày cuối tuần hoặc ngoài giờ hành chính phù hợp với học viên vừa đi làm 

vừa đi học.  

7. Sau khi hoàn thành khóa học, học viên có thể học tiếp ngay lên chương trình nghiên cứu sinh với mã ngành đào tạo Tiến 

sĩ Lý luận – Lịch sử Nhà nước và pháp luật mở tại Khoa Luật. 

8. Chúng tôi liên tục tổ chức các buổi Hội thảo quốc gia và quốc tế, 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.  

9. Tỉ lệ học viên hoàn thành khóa học và nhận bằng đúng thời hạn rất cao, nhờ sự quan tâm sát sao và hỗ trợ nhiệt tình của 

các giảng viên. Bộ môn có đội ngũ trợ lý và giảng viên chuyên nghiệp, sâu sát, quan tâm đến người học, thúc đẩy lịch t rình 

học tập, hỗ trợ cho học viên trong các thủ tục để hoàn thành việc học tập đúng tiến độ.   

10. Học viên được hòa mình vào không khí học thuật cởi mở thân thiện của Khoa  Luật – thông qua những hội thảo, toạ 

đàm, trao đổi trực tiếp với các Giáo sư, Tiến sĩ nổi tiếng trong các lĩnh vực lý luận pháp luật, luật công và các ngành luật 

khác. Đồng thời các học viên cũng có cơ hội trao đổi học thuật với các chuyên gia nước ngoài và các chuyên gia thực tiễn . 

Đây là cơ hội tốt để giao tiếp tiếng Anh học thuật và tiếp nhận các tri thức pháp lý, các kỹ năng nghề luật hiện đại. 

Liên hệ:  

Thông tin chi tiết về tuyển sinh  xin xem “Thông báo về việc tuyển sinh sau đại học năm 2019” đăng trên Website của 

Khoa Luật tại địa chỉ: law.vnu.edu.vn; hoặc Hotline tuyển sinh SĐH của Khoa Luật: Điện thoại: 024.3.754.6674; Email: 

tuyensinhsdhkl@gmail.com Hình thức đăng kí dự tuyển: trực tuyến tại địa chỉ: http://tssdh.vnu.edu.vn 

Đợt 2: đăng kí từ 08h00 ngày 27/04/2019 đến 17h00 ngày 05/09/2019,  

Nếu cần thêm thông tin về Chương trình, xin liên hệ: 

Bộ môn Lý luận và Lịch sử nhà nước và pháp luật (Phòng 308, Nhà E1, Số 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội, Điện thoại: 

02437549853;  Hotline: 0868121091; Email: lyluanvnu@gmail.com). 
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