
 

34 

 

 Phụ lục 5 

Thông tin tuyển sinh đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Pháp luật về quyền con người 

(Kèm theo văn bản hướng dẫn số  202 /TB-ĐHL ngày 01 tháng 03 năm 2023  

 của Hiệu trưởng trường Đại học Luật, ĐHQGHN) 
 

Trường Đại học Luật ĐHQGHN là cơ sở giáo dục đầu tiên tại Việt Nam triển khai 
đào tạo Thạc sĩ Luật học, chuyên ngành Pháp luật về quyền con người kể từ năm 2011. 
Chương trình đang tiếp tục tuyển sinh khoá thứ 11 (niên khoá 2023-2025). 

Chương trình đào tạo 2 năm cung cấp những kiến thức, thông tin toàn diện, chuyên sâu 
về các vấn đề lý luận, pháp lí 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 đào tạo trong 
hệ thống giáo dục quốc dân. Những điểm đặc biệt của chương trình bao gồm: 

 Có giáo trình, 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. 

 Có nhiều hội thảo, seminar về các vấn đề khác nhau của nhân quyền (ít nhất 3 
cuộc/năm) cho phép, khuyến khích các học viên tham gia nghiên cứu và thảo luận. 

 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). 

 Thời gian học linh hoạt, phù hợp với học viên đang làm việc. 
Danh mục các ngành phù hợp với chuyên ngành Pháp luật về quyền con người 
 1. Danh mục các ngành phù hợp không phải học bổ sung kiến thức: 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, Luật Kinh doanh, Luật thương mại quốc tế. 

2. Danh mục các ngành phù hợp phải bổ sung kiến thức: 
 - Nhóm 1: Một số ngành thuộc nhóm ngành “An ninh và trật tự xã hội” gồm: Trinh 
sát an ninh, Trinh sát cảnh sát, Điều tra hình sự, Quản lí 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 lí gồm: Khoa học quản lý; Quản 
lí công. 
 - Nhóm 3: Các ngành Khoa  học chính trị; Chính trị học; Xây dựng Đảng và chính 
quyền nhà nước; Quản lí nhà nước. 
 Danh mục các học phần bổ sung kiến thức: 

Stt Tên học phần Số tín chỉ 

1. Lý luận chung về nhà nước và pháp luật 4 

2. Lịch sử nhà nước và pháp luật 3 

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 3 

6. Luật hình sự và tố tụng hình sự Việt Nam 3 

 Tổng số 21 


