
Phụ lục IV 

Hướng dẫn lập Đề cương nghiên cứu 

 

      Đề cương nghiên cứu do người dự tuyển đào tạo trình độ tiến sĩ lập cần có các nội 

dung như sau:  

1. Tên đề tài luận án tiến sĩ dự kiến 

Tên đề tài nên ngắn gọn, không nên nhiều hơn 25 chữ, cần phản ánh được là đề tài 

ngành luật và đối tượng nghiên cứu chính của đề tài. 

2. Những vấn đề lý luận và thực tiễn của chuyên ngành luật học mà luận án 

cần giải quyết 

Nội dung này cần thể hiện được đề tài luận án tiến sĩ sẽ giải quyết những vấn đề lý 

luận và thực tiễn nào mà ngành luật, chuyên ngành luật quan tâm nhưng chưa được giải 

quyết hay chưa được giải quyết triệt để, trình bày dưới dạng câu hỏi nghiên cứu và giả 

thuyết nghiên cứu. 

2.1 Câu hỏi nghiên cứu 

Là những vấn đề lý luận và thực tiễn mà luận án cần giải quyết được đặt ra dưới 

dạng câu hỏi, mà khi giải quyết được những vấn đề đó thì mục đích nghiên cứu đạt được. 

Nên cấu trúc thành câu hỏi nghiên cứu tổng quát và các câu hỏi nghiên cứu cụ thể. 

2.2 Giả thuyết nghiên cứu 

Là các câu trả lời sơ bộ cho các câu hỏi nghiên cứu, thể hiện được nếu các câu trả 

lời sơ bộ đó được luận án chứng minh thì mục tiêu nghiên cứu đạt được. Giả thuyết 

nghiên cứu bao gồm câu trả lời dưới dạng phán đoán và các lý lẽ, chứng cứ, dấu hiệu cho 

thấy giả thuyết đó có thể được chứng minh. 

3. Đánh giá các nghiên cứu liên quan đến những vấn đề lý luận và thực tiễn 

của chuyên ngành luật mà luận án cần giải quyết 

Cần đánh giá các nghiên cứu có giá trị liên quan đến những vấn đề lý luận và thực 

tiễn của chuyên ngành luật mà luận án cần giải quyết. Cần trình bày các đánh giá đó theo 

trật tự các câu hỏi nghiên cứu (bao gồm câu hỏi nghiên cứu tổng quát và các câu hỏi 

nghiên cứu cụ thể) cũng như các giả thuyết nghiên cứu tương ứng. 

4. Cách tiếp cận và phương pháp nghiên cứu 

4.1 Cách tiếp cận nghiên cứu 

Nêu cách thức tiếp cận thông tin khoa học và thực tiễn phục vụ cho việc giải quyết 

các vấn đề nghiên cứu được đặt ra dưới dạng câu hỏi nghiên cứu, bao gồm tiếp cận định 

tính, định lượng và tiếp cận từ góc độ một hoặc một số lý thuyết, học thuyết nào đó.  

4.2 Phương pháp nghiên cứu 



Trình bày các phương pháp nghiên cứu được lựa chọn để giải quyết các vấn đề 

nghiên cứu được đặt ra, trong đó nêu rõ phương pháp nào được áp dụng như thế nào 

nhằm giải quyết những vấn đề cụ thể nào. 

5. Danh mục tài liệu tham khảo 

Bao gồm: (i) văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến đối tượng và phạm vi 

nghiên cứu của đề tài; (ii) các tài liệu khoa học, thực tiễn được công bố, phát hành rộng 

rãi có thể liên quan đến đề tài với đầy đủ thông tin về tác giả (hoặc chủ sở hữu), tiêu đề 

của tài liệu, hình thức công bố tài liệu, nơi và năm công bố. 

6. Kế hoạch công bố bài báo, báo cáo khoa học  

Nêu kế hoạch đáp ứng điều kiện để được đăng ký đánh giá luận án ở đơn vị 

chuyên môn (công bố tối thiểu 02 bài báo về kết quả nghiên cứu của luận án trong đó có 

01 bài đăng trên tạp chí khoa học thuộc danh mục các tạp chí ISI-Scopus hoặc đã công bố 

tối thiểu 02 báo cáo trong kỷ yếu hội thảo quốc tế có phản biện hoặc 02 bài báo đăng trên 

tạp chí khoa học nước ngoài có phản biện). 

7. Đề xuất người hướng dẫn khoa học (nếu có) 

 


