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Thông tin tuyển sinh đào tạo thạc sĩ  

chuyên ngành Pháp luật về quyền con người 

 

Khoa Luật Đại học Quốc gia Hà Nội là cơ sở giáo dục đầu tiên tại Việt Nam triển khai đào tạo thạc sĩ 

chuyên ngành Pháp luật về quyền con người (ngành Luật học) kể từ năm 2011. Năm 2021, Chương trình 

thạc sĩ Pháp luật về quyền con người của Khóa tuyển sinh khoá thứ 9, niên khoá 2021 - 2023, với chỉ 

tiêu 20 học viên. 

Chương trình đào tạo 2 năm cung cấp những kiến thức, thông tin toàn diện, chuyên sâu về các vấn đề lý 

luận, pháp lý và thực tiễn về quyền con người mà rất cần thiết, hữu ích cho những người đang làm việc 

trong các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, xã hội, nghề nghiệp ở trung ương và địa phương, cũng 

như các tổ chức quốc tế và các cơ sở học thuật.  

Đặc biệt, trong bối cảnh ở nước ta hiện nay, việc theo học chương trình là rất cần thiết, hữu ích với các 

giảng viên của các trường luật và giáo viên giảng dạy các môn học pháp luật, giáo dục công dân của 

các cơ sở đào tạo khác trong hệ thống giáo dục quốc dân, bởi Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Đề 

án đưa nội dung quyền con người vào chương trình giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân (Quyết 

định số 309/QĐ-TTg ngày ngày 05 tháng 9 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ), trong đó đặt ra mục 

tiêu đến năm 2025 toàn bộ đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục, giảng viên, giáo viên các cấp trong hệ 

thống giáo dục quốc dân sẽ được đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về quyền con người; và đặc biệt là sẽ 

bổ sung số lượng, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên giảng viên giảng dạy trực tiếp các môn học 

về quyền con người hoặc các môn học có lồng ghép nội dung về quyền con người bằng cách cử đi học 

tập, nghiên cứu ở các cơ sở đào tạo có uy tín trong và ngoài nước.  

Những điểm đặc biệt của chương trình bao gồm:  

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

2. Có giáo trình và nhiều học liệu cơ bản cung cấp miễn phí cho tất cả học viên. Hệ thống học liệu phong 

phú với hàng ngàn đầu mục tài liệu chuyên ngành cả bằng tiếng Anh và tiếng Việt trên thư viện và trang 

dữ liệu online đáp ứng nhu cầu học tập, nghiên cứu của học viên. 

3. Có nhiều hội thảo, seminar về các vấn đề khác nhau của nhân quyền cho phép, khuyến khích các học 

viên tham gia nghiên cứu và thảo luận. 

4. Chương trình được xây dựng theo cách tiếp cận đa ngành, thực hiện theo phương pháp giảng dạy 

hiện đại (đã được kiểm định và được đánh giá đạt chuẩn AUN-QA của Mạng lưới các trường đại học 

Đông Nam Á).  

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



 


