
Phụ lục 7 

Thông tin tuyển sinh đào tạo thạc sĩ  

Chuyên ngành Luật biển và Quản lý biển 

 

Ngày 7 tháng 12 năm 2015, Đại học Quốc gia Hà Nội ban hành Chương trình đào tạo Thạc sĩ Luật biển 

và Quản lý biển, giao Khoa Luật trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức triển khai. Chương trình 

nhằm đáp ứng nhu cầu cấp bách của đất nước về nguồn nhân lực trình độ cao, mang tính chất liên 

ngành trong lĩnh vực pháp luật biển và quản lý biển, hàng hải hiện nay. 

Năm 2021, Chương trình thạc sĩ chuyên ngành Luật Biển và Quản lý Biển của Khóa tuyển sinh 15 học 

viên cho niên khoá 2021 - 2023, trong đó có 6 chỉ tiêu tuyển thẳng.  

Trong các năm đào tạo với hình thức tổ chức chính quy tập trung vào các ngày thứ 7 và chủ nhật, 

chương trình cung cấp cho người học những kiến thức toàn diện và chuyên sâu về các vấn đề lý luận, 

pháp luật và thực tiễn về Luật biển và quản lý biển ở các cấp độ quốc gia, khu vực, quốc tế, đặc biệt là ở 

Việt Nam. Học viên được trang bị những kiến thức toàn diện, ở trình độ nâng cao về Luật biển và quản lý 

biển, hàng hải và ngoại ngữ chuyên ngành, có khả năng phân tích, đánh giá và giải quyết các công việc 

có liên quan trực tiếp và gián tiếp đến các vấn đề của Luật biển và quản lý biển khi làm việc cho cơ quan 

nhà nước, doanh nghiệp, tổ chức (tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội, tổ chức chính trị - xã hội - 

nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức quốc tế) cũng như có khả năng làm các công việc giảng dạy, nghiên 

cứu về những lĩnh vực này khi làm việc cho các cơ sở đào tạo, nghiên cứu chuyên ngành. 

Sau khóa đào tạo Thạc sĩ Chuyên ngành Luật Biển và quản lý biển, nhiều thế hệ học viên đã và đang 

đảm đương những vị trí quan trọng tại các cơ quan, tổ chức trong nước và quốc tế:  

- Nhóm 1: Các cơ quan bảo vệ pháp luật như: Tòa án, Viện kiểm sát, Cơ quan thi hành án; Công tác tại 

các cơ quan nhà nước, bao gồm các cơ quan đảng và tổ chức chính trị-xã hội; Công tác tại các cơ quan 

chính quyền các cấp, gồm các cơ quan nhà nước trung ương và địa phương như Chính phủ, các Bộ, Ủy 

ban nhân dân các cấp, Văn phòng Quốc hội, cảnh sát biển, bộ đội biên phòng. 

- Nhóm 2: Giảng dạy và nghiên cứu tại các cơ sở nghiên cứu hoặc đào tạo về pháp luật (các trung tâm, 

viện nghiên cứu về pháp luật, hành chính - chính trị; các trường đại học, cao đẳng (chuyên hoặc không 

chuyên luật). 

- Nhóm 3: Làm việc cho các tổ chức cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý như luật sư, tư vấn viên trong các 

doanh nghiệp, văn phòng luật, văn phòng công chứng trong và ngoài nước; chuyên viên pháp chế trong 

các cơ quan nhà nước, tư vấn viên trong các công ty, doanh nghiệp có yêu cầu sử dụng nhân lực có 

chuyên môn cao trong lĩnh vực pháp luật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của công ty, doanh 

nghiệp.  



- Nhóm 4: Làm việc cho các tổ chức phi chính phủ, liên chính phủ hoặc các tổ chức quốc tế.  

Những điểm đặc biệt của chương trình bao gồm: 

- Cân đối giữa LUẬT và QUẢN LÝ 

- Cân đối giữa kiến thức CÔNG và TƯ 

- Cân đối giữa KIẾN THỨC - KỸ NĂNG -THỰC HÀNH 

- Đội ngũ giảng viên UY TÍN 

- Chương trình MỚI, ĐỘC ĐÁO  

- Có những HỖ TRỢ đối với người học, có cơ hội nhận HỌC BỔNG 

- Hệ thống HỌC LIỆU, TRUNG TÂM nghiên cứu 

- Chương trình có sự kết nối và hợp tác với nhiều cơ quan, tổ chức trong nước và đối tác quốc tế. 

- Thời gian học linh hoạt, phù hợp với học viên đang làm việc. 

 

 



 


