Phụ lục 3
Hướng dẫn thực hiện đăng kí dự thi sau đại học năm 2022
1. Danh mục các ngành phù hợp (đối với thí sinh dự tuyển đào tạo thạc sĩ)
1.1. Danh mục các ngành phù hợp với chuyên ngành Lý luận và lịch sử nhà nước và
pháp luật: Luật kinh tế, Luật quốc tế, Luật kinh doanh, Luật thương mại quốc tế.
1.2. Danh mục các ngành phù hợp với chuyên ngành Luật dân sự và tố tụng dân sự:
Luật kinh tế, Luật quốc tế, Luật kinh doanh.
1.3. Danh mục các ngành phù hợp với chuyên ngành Luật hình sự và tố tụng hình sự:
Luật kinh tế, Luật quốc tế, Luật kinh doanh, Luật thương mại quốc tế.
1.4. Danh mục các ngành phù hợp với chuyên ngành Luật kinh tế: Luật Kinh doanh;
Luật quốc tế, Luật thương mại quốc tế.
1.5. Danh mục các ngành phù hợp với chuyên ngành Luật quốc tế: Luật kinh tế, Luật
kinh doanh, Luật thương mại quốc tế.
1.6. Danh mục các ngành phù hợp với chuyên ngành Pháp luật về quyền con người:
Luật kinh tế, Luật quốc tế, Luật kinh doanh, Luật thương mại quốc tế.
1.7. Danh mục các ngành phù hợp với chuyên ngành Luật biển và Quản lý biển: Luật
kinh tế, Luật quốc tế, Luật kinh doanh, Luật thương mại quốc tế.
1.8. Danh mục các ngành phù hợp với chuyên ngành Luật Hiến pháp - Hành chính:
Luật kinh tế, Luật quốc tế, Luật kinh doanh, Luật thương mại quốc tế.
1.9. Danh mục các ngành phù hợp/ ngày có liên quan mật thiết với chuyên ngành
Quản trị nhà nước và phòng, chống tham nhũng:
1.9.1. Danh mục các ngành phù hợp với ngành Luật: Luật hiến pháp và luật hành
chính; Luật dân sự và tố tụng dân sự; Luật hình sự và tố tụng hình sự; Luật kinh tế, Luật
quốc tế.
1.9.2. Danh mục các ngành có liên quan mật thiết đến quản trị nhà nước và phòng,
chống tham nhũng:
- Nhóm 1: Một số ngành thuộc nhóm ngành “An ninh và trật tự xã hội”, gồm: Trinh
sát an ninh, Điều tra hình sự, Quản lý nhà nước về an ninh trật tự, thi hành án hình sự và hỗ
trợ tư pháp, tham mưu chỉ huy công an nhân dân;
- Nhóm 2: Một số ngành thuộc nhóm ngành quản trị - quản lý, gồm: Khoa học quản
lý, Quản lý công;
- Nhóm 3: Các ngành Khoa học chính trị, Chính trị học, Xây dựng Đảng và chính
quyền nhà nước, Quản lý nhà nước.
Thí sinh có bằng tốt nghiệp một số ngành khác có liên quan mật thiết đến quản trị
nhà nước và phòng, chống tham nhũng (tại mục 1.9.2 của Phụ lục 3.) phải học chương trình
bổ sung kiến thức gồm 6 học phần, 24 tín chỉ để đáp ứng đủ điểu kiện dự thi tuyển sinh. Các
học phần phải học bổ sung bao gồm:

Tên học phần

Stt

Số tín chỉ

1.

Lý luận chung về nhà nước và pháp luật

4

2.

Lịch sử nhà nước và pháp luật

4

3.

Luật hiến pháp Việt nam

4

4.

Luật hành chính và tố tụng hành chính Việt Nam

4

5.

Luật dân sự và tố tụng dân sự Việt Nam

4

6.

Luật hình sự và tố tụng hình sự Việt Nam

4

Tổng số

24

2. Hồ sơ đăng kí dự thi
Năm 2022, việc đăng kí dự tuyển tiếp tục được thực hiện trên phần mềm tuyển sinh
sau đại học. Thời gian đăng ký của thí sinh được mở liên tục trong cả năm và được khóa lại
theo từng đợt tại thời điểm chuẩn bị cho công tác tổ chức thi.
Thí sinh có nhiệm vụ:
1) Truy cập vào phần mềm 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 đã
đăng ký tài khoản trong những kỳ tuyển sinh trước và chưa nhập học tại bất kỳ đơn vị nào
trong ĐHQGHN có thể sử dụng tài khoản đã có để đăng ký dự tuyển trong năm 2022. Thí
sinh phải cam kết và chịu trách nhiệm về tính trung thực trong các thông tin khai báo.
2) Chuyển lệ phí tuyển sinh theo quy định vào tài khoản của đơn vị hoặc nộp trực
tiếp bằng tiền mặt tại Khoa Luật.
3. Thời gian đăng ký dự thi:
Thời gian khai báo thông tin trực tuyến (và nhận hồ sơ đối với thí sinh dự tuyển đào
tạo tiến sĩ). Nếu hồ sơ chuyển qua đường bưu điện sẽ tính theo dấu bưu điện.
- Đợt 1: từ 8h00 ngày 22/02/2022 đến 17h00 ngày 08/04/2022.
- Đợt 2: từ 8h00 ngày 05/05/2022 đến 17h00 ngày 30/08/2022.
Riêng đối với thí sinh đăng ký tuyển đào tạo tiến sĩ:
Sau khi hoàn thành việc đăng ký hồ sơ trực tuyến, thí sinh nộp trực tiếp tại Khoa
Luật 01 bộ hồ sơ gồm các tài liệu sau đây:
a) Đơn đăng kí dự tuyển (in trên phần mềm đăng ký trực tuyến): 01 bản;
b) Sơ yếu lý lịch cá nhân và lý lịch khoa học (có xác nhận của cơ quan nơi công tác,
dấu đỏ): 01 bản;
c) Bản sao hợp lệ (có công chứng dấu đỏ) các văn bằng, chứng chỉ và minh chứng về
chuyên môn, ngoại ngữ, kinh nghiệm nghiên cứu khoa học và thâm niên công tác theo quy
định:
- Bản sao hợp lệ văn bằng, chứng chỉ: 02 bản;
- Bản sao hợp lệ bảng điểm đại học, bảng điểm thạc sĩ: 02 bản;

- Giấy chứng nhận công nhận văn bằng trong trường hợp bằng do cơ sở giáo dục
nước ngoài cấp: 02 bản;
- Minh chứng kinh nghiệm nghiên cứu khoa học, thâm niên công tác (nếu có): 01
bản;
- Bản sao chụp các bài báo và/hoặc báo cáo khoa học đã công bố (đóng thành tập, có
bìa và danh mục): 06 bản;
e) Đề cương nghiên cứu đáp ứng các yêu cầu, nội dung theo quy định của ĐHQGHN
(nêu rõ tên đề tài dự kiến, lĩnh vực nghiên cứu; lí do lựa chọn lĩnh vực, đề tài nghiên cứu;
giản lược về tình hình nghiên cứu lĩnh vực đó trong và ngoài nước; mục tiêu nghiên cứu;
một số nội dung nghiên cứu chủ yếu; phương pháp nghiên cứu và dự kiến kết quả đạt được;
lí do lựa chọn đơn vị đào tạo; kế hoạch thực hiện trong thời gian đào tạo; những kinh
nghiệm, kiến thức, sự hiểu biết cũng như những chuẩn bị của thí sinh cho việc thực hiện
luận án tiến sĩ. Trong đề cương có thể đề xuất cán bộ hướng dẫn): 06 bản.
f) Thư giới thiệu của ít nhất 01 nhà khoa học có chức danh giáo sư, phó giáo sư hoặc
học vị tiến sĩ khoa học, tiến sĩ đã tham gia hoạt động chuyên môn với người dự tuyển và am
hiểu lĩnh vực chuyên môn mà người dự tuyển dự định nghiên cứu: 06 bản
Thư giới thiệu phải có những nhận xét, đánh giá người dự tuyển về:
- Phẩm chất đạo đức, năng lực và thái độ nghiên cứu khoa học, trình độ chuyên môn
của người dự tuyển;
- Đối với nhà khoa học đáp ứng các tiêu chí của người hướng dẫn nghiên cứu sinh và
đồng ý nhận làm cán bộ hướng dẫn luận án, cần bổ sung thêm nhận xét về tính cấp thiết, khả
thi của đề tài, nội dung nghiên cứu; và nói rõ khả năng huy động nghiên cứu sinh vào các đề
tài, dự án nghiên cứu cũng như nguồn kinh phí có thể chi cho hoạt động nghiên cứu của
nghiên cứu sinh.
- Những nhận xét khác và mức độ ủng hộ, giới thiệu thí sinh làm nghiên cứu sinh.
f) Công văn cử đi dự tuyển của cơ quan quản lí trực tiếp theo quy định hiện hành về
việc đào tạo và bồi dưỡng công chức, viên chức (nếu người dự tuyển là công chức, viên
chức);
g) Các tài liệu liên quan khác theo yêu cầu của đơn vị đào tạo.
Địa điểm thu nhận hồ sơ dự thi đào tạo tiến sĩ:
Phòng Đào tạo và CTHSSV, Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội.
Địa chỉ: Phòng 307, nhà E1, số 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.
ĐT: 024. 3754.6674.

