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Tọa đàm “Cách viết bài luận cá nhân cho
chương trình Thạc sĩ Luật”

Ngày 26/08/2021, Khoa Luật phối hợp với Trường Luật, Đại
học California Davis, Hoa Kỳ đã tổ chức thành công buổi Tọa
Đàm sinh viên Luật và hội nhập với chủ đề “Kỹ năng viết bài
luận để đăng ký học thạc sĩ Luật theo chương trình quốc tế”.
Đây là hoạt động nhằm trang bị cho sinh viên các kỹ năng liên
quan đến viết luận, cũng như hướng dẫn cách viết một bài
luận hợp lý về cấu trúc, khoa học về hình thức và đa dạng, sắc
bén trong cách sử dụng ngôn từ. Diễn giả chính của Toạ đàm
là bà Samudra Kugel – Giám đốc về Phát triển và Sáng kiến
chiến lược, Đại diện toàn cầu của Đại học California Davis,
Hoa Kỳ. Tham gia Toạ đàm có TS. Ngô Thanh Hương – Bí
thư Đoàn TN Khoa Luật, ĐHQGHN, bà Nguyễn Đặng Minh
Chính – Đại diện Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội và sự tham
dự của hơn 100 sinh viên. Bà Samudra Kugel đã chia sẻ những
kinh nghiệm của mình để giúp các sinh viên có thể học hỏi,
trau dồi thêm các kỹ năng nhằm hoàn thành tốt nhất mục tiêu
cá nhân của mình. Tại Toạ đàm, Bà Samudra Kugel đã giới
thiệu thế nào là một bài luận cá nhân, cách thức để làm nổi bật
một bài luận cá nhân, các yếu tố quan trọng cần có trong một
bài luận. Theo đó, Bà đã chia sẻ khi viết một bài luận thì các
bạn cần trình bày mục tiêu, lý do muốn theo học tại Trường
cũng như cần chỉ rõ mối quan tâm đến ngành học, mục tiêu
học tập, nghề nghiệp và đóng góp cho xã hội của bản thân.
Không có một yêu cầu nào cụ thể về độ dài, bố cục hay hình
thức là để các bạn được tự do sáng tạo, thể hiện suy nghĩ của
bản thân một cách tự nhiên nhất. Ngoài ra, Bà Samudra Kugel
cũng gợi ý về ngôn ngữ, phong cách khi viết một bài luận cá
nhân và còn đưa ra một số lời khuyên, cũng như nhấn mạnh sự
cẩn thận, chuyên nghiệp khi viết một bài luận

Ngày 20 và 21/9/2021, Khóa học mùa hè (Summer
School) với chủ đề “Trí tuệ nhân tạo và số hóa: Triển
vọng tương lai của tư pháp hình sự” đã được Khoa
Luật phối hợp với Viện Friedrich-Ebert-Stiftung
(FES) Việt Nam và Đại học Passau (CHLB Đức) tổ
chức. Tham dự Khóa học có Ông Axel Blaschke –
Trưởng đại diện Viện FES tại Hà Nội, GS.TS. Robert
Eser - Chủ nhiệm Bộ môn Luật hình sự và Luật tố
tụng hình sự Đức, châu Âu và quốc tế, lãnh đạo , cán
bộ Khoa và các sinh viên được tuyển chọn tham gia
khóa học. Chủ đề của khoá học mùa hè năm nay có ý
nghĩa lý luận và thực tiễn rất lớn. Chính bối cảnh đại
dịch Covid này là thời điểm phải đánh giá và nhìn
nhận đúng vai trò của chuyển đổi số trong đời sống
thường nhật và dự liệu những tác động cả tích cực và
tiêu cực của trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số đối với
toàn cảnh hệ thống tư pháp hình sự và những tiến
triển, những xu hướng vận động trong thời gian tới.
PGS đánh giá cao chương trình khoá học được xây
dựng hấp dẫn, bao gồm các bài tham luận về cả những
nội dung vĩ mô và cả những khía cạnh cụ thể, thực tế
của chủ đề khoá học và rất hy vọng được nghe những
ý tưởng, những đề xuất sáng tạo, mới mẻ của các bạn
sinh viên đến từ ba trường đại học. Trưởng đại diện
Viện FES tại Hà Nội, Ông Axel Blaschke nhấn mạnh
Viện mong muốn đóng góp cho sự phát triển chung
của nền luật học tại Việt Nam nói chung và của Khoa
Luật nói riêng. 
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