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PHỤ LỤC 3 

Danh sách các trường đại học, học viện, cao đẳng trong toàn quốc                                             

có các nội dung đào tạo liên quan đến quyền con người 

  

 Ở Việt Nam, nội dung về quyền con người chủ yếu được nghiên cứu, giảng dạy ở các 

trường đại học chuyên ngành luật, khoa học chính trị, quan hệ quốc tế… Trong đó, hai cơ sở 

là Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh và Khoa Luật trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội có 

môn học riêng về quyền con người. Ở một số cơ sở đào tạo khác, các nội dung về quyền con 

người được lồng ghép trong chương trình học của một số ngành luật có liên quan như Luật 

quốc tế, Luật hiến pháp… Không những vậy, Học viện Cảnh sát nhân dân đang nghiên cứu, 

xây dựng Đề án để đưa nội dung của Công ước chống tra tấn vào Chuyên đề giảng dạy tại 

các trường trong Công an nhân dân theo Kế hoạch thực hiện Công ước của Liên hợp quốc 

về chống tra tấn và các hình thức đổi xử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục 

con người của Bộ Công an (ban hành kèm theo Quyết định số 2139/QĐ-BCA-V19 ngày 

24/4/2015 của Bộ trưởng Bộ Công an). 

 

STT Tên trường 

1.  Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (Viện nghiên cứu quyền con người)  

2.  Học viện ngoại giao (Khoa Luật quốc tế) 

3.  Học viện Chính trị Công an nhân dân 

4.  Học viện Cảnh sát nhân dân 

5.  Học viện An ninh nhân dân 

6.  Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam (Viện nghiên cứu con người) 

7.  Viện đại học Mở Hà Nội (Khoa Luật) 

8.  Đại học quốc gia Hà Nội (Khoa Luật) 

9.  
Đại học quốc gia Hà Nội (Trung tâm nghiên cứu pháp luật về quyền con người và 

quyền công dân) 

10.  Đại học Ngoại thương Hà Nội (Khoa Luật) 

11.  Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội (Khoa Luật) 

12.  Đại học Luật Hà Nội 

13.  Đại học Công đoàn (Khoa Luật) 
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14.  Đại học Thương mại (Khoa Kinh tế - Luật) 

15.  Đại học Vinh (Khoa Luật) 

16.  Đại học Huế (Trường đại học Luật) 

17.  Đại học Đà Nẵng (Đại học Kinh tế, - Khoa Luật) 

18.  Đại học Đà Lạt (Khoa Luật học) 

19.  Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh 

20.  Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh (Đại học Kinh tế - Luật) 

21.  Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh (Khoa Luật) 

22.  Đại học Sài Gòn (Khoa Luật) 

23.  Đại học Mở thành phố Hồ Chí Minh (Khoa Kinh tế và Luật) 

24.  Đại học Tôn Đức Thắng (Khoa Luật) 

25.  Đại học Cần Thơ (Khoa Luật) 

26.  Đại học An Giang 

27.  Đại học Cảnh sát nhân dân 

28.  Đại học An ninh nhân dân 

29.  Đại học Phòng cháy chữa cháy 

30.  Đại học Kiểm sát Hà Nội 

31.  Trường cao đẳng Cảnh sát nhân dân I 

32.  Trường cao đẳng Cảnh sát nhân dân II 

33.  Trường cao đẳng An ninh nhân dân I 

34.  Trường trung cấp Cảnh sát nhân dân VI 

35.  Trường trung cấp Luật Thái Nguyên 

36.  Trường trung cấp Luật Buôn Ma Thuột 

37.  Trường Văn hóa II 

38.  Trung tâm đào tạo từ xa Đại học Huế 

 


