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• Course description: 
This course is an optional course within the Doctoral Studies Program of Hanoi Law 
University. The course is taught in English. It deals with the basic idea of scientific legal 
research and with the standards and requirements for a scientific thesis in the field of law, 
including formal standards such as the the scientific style of writing and the art of scientific 
quoting. It also addresses practical issues, steps and stages and strategies for a successful 
thesis project. In addition, the course provides an introduction to advanced methods and 
techniques of legal case-solving. It will enable interested participants to prepare their own 
cases and case solutions. 

• Conditions: 
In English. The course is open for all doctoral students and interested lecturers. The course 
will combine lectures and individual consultation. 

• Time and Place: 
The course will take place from 14:00 - to 17:00 in room B301A (building B) at Hanoi Law 
University on the following days: Wednesday, 13th March (lectures), Thursday, 14th March 
(lectures), Friday, 15th March (individual consultation), Monday, 18th March (lectures), 
Tuesday, 19th March (lectures), Wednesday, 20th March (individual consultation), Thursday, 
21st March (lectures), Friday, 22nd March (individual consultation). The individual consul-
tation will take place in room B102. 

• Further information: 
At www.thomas-schmitz-hanoi.vn or directly from the lecturer (tschmit1@gwdg.de). 

• Contents (summary): 
§ 1  The doctoral thesis in legal science 
§ 2  The steps and stages of a thesis project 
§ 3  Intellectual standards for a scientific thesis 
§ 4  Formal standards for a scientific thesis 
§ 5  Annex: Introduction to legal case-solving 

 (D a t e i :  S c h m i t z ,  C o u r s e  I n t r o d u c t i o n  t o  S c i e n t i f i c  L e g a l  R e s e a r c h  (S p r i n g  2 0 1 3 ) )  
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Giới thiệu về phương pháp 
nghiên cứu luật học  

- hướng dẫn kinh nghiệm thực tế về phương pháp nghiên cứu cho nghiên cứu sinh và  
các nghiên cứu viên trẻ - 

GS. TS. Thomas Schmitz 
Giảng viên dài hạn của DAAD 

• Mô tả nội dung môn học: 
Đây là môn học mang tính tự nguyện trong chương trình đào tạo nghiên cứu sinh tiến sĩ của 
Trường Đại học Hà Nội. Môn học giảng dạy bằng tiếng Anh. Môn học giải quyết một số nội 
dung cơ bản về nghiên cứu luật học, các tiêu chuẩn và yêu cầu đối với một luận án khoa học 
trong lĩnh vực luật học trong đó có các yêu cầu về hình thức như phong cách viết học thuật, 
trích dẫn và trình bày trích dẫn nguồn tài liệu tham khảo. Môn học cũng đề cập đến những 
vấn đề thực tiễn, các bước, giai đoạn và chiến lược để thực hiện thành công luận án tiến sĩ. 
Thêm vào đó, môn học cũng giới thiệu về phương pháp và kỹ thuật giải quyết các vụ việc 
pháp lý mang tính chất chuyên sâu, nâng cao. Qua đó, nó giúp cho những người quan tâm 
đến vấn đề này có khả năng tự mình chuẩn bị các vụ việc pháp lýt và cách thức giải quyết 
các vụ việc pháp lý. 

• Điều kiện: 
Các nghiên cứu sinh và giảng viên có quan tâm được khuyến khích tham gia khóa học này. 
Khóa học bao gồm các bài giảng và tư vấn cá nhân của giảng viên với người học. 

• Thời gian và địa điểm: 
Khóa học diễn ra vào từ 14:00 đến 17:00 tại  Phòng B301A (Nhà B), Trường Đại học Luật 
Hà Nội vào các ngày: thứ Tư, 13/3 (thuyết trình); thứ Năm, 14/3 (thuyết trình); thứ Sáu, 15/3 
(tư vấn); thứ Hai, 18/3 (thuyết trình); thứ Ba, 19/3 (thuyết trình); thứ  Tư, 20/3 (tư vấn); thứ 
Năm, 21/3 (thuyết trình) và thứ Sáu, 22/3 (tư vấn). Các buổi tư vấn thực hiện tại Phòng B102. 

• Thông tin cụ thể: 
Xem trang mạng www.thomas-schmitz-hanoi.vn or hoặc liên hệ trực tiếp với giảng viên qua 
email:  tschmit1@gwdg.de. 

• Nội dung (tóm tắt): 
§ 1  Luận án tiến sĩ trong lĩnh vực luật học 
§ 2  Các bước và giai đoạn của dự án nghiên cứu luận án 
§ 3  Tiêu chuẩn nội dung của luận án khoa học 
§ 4  Tiêu chuẩn hình thức của luận án khoa học 
§ 5  Bổ sung: Giới thiệu về phương pháp giải quyết vụ việc pháp lý 

(D a t e i :  S c h m i t z  C o u r s e  I n t r o d u c t i o n  t o  S c i e n t i f i c  L e g a l  R e s e a r c h  (S p r i n g  2 0 1 3 ) - V N )  
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