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Khoa Luật, Đại học Tổng hợp Saarland là địa chỉ đào tạo luật có 

truyền thống, uy tín ở Cộng hòa Liên bang Đức. Đại học Saarland được xếp 

vào top 400 trường Đại học đứng đầu thế giới.  Trường Đại học Saarland 

(Universität des Saarlandes, viết tắt: UdS) là trường Đại học Tổng hợp lớn, 

đa ngành của nước Đức và cũng là trường đại học duy nhất của bang 

Saarland, được thành lập vào năm 1948. Hiện tại có khoảng 17.000 sinh 

viên đăng kí nhập học, số lượng sinh viên nước ngoài chiếm khoảng 17 

phần trăm. Trường Đại học này có thế mạnh nghiên cứu về luật học. Có rất 

nhiều Viện nghiên cứu lớn thuộc trường trong đó có Viện luật châu Âu 

(Das Europa-Institut Saarbrücken) được thành lập năm từ 1951 chuyên đào 

tạo thạc sĩ luật học và thạc sĩ luật quản trị kinh doanh.  

Bài viết dưới đây giới thiệu về kinh nghiệm xây dựng chương trình, cơ 

chế và điều kiện đảm bảo thực hiện đào tạo tín chỉ ngành luật ở ĐHTH 

Saarland – nơi tác giả bài viết này đã theo học như một ví dụ tham khảo.  

 

[1]. Cơ sở pháp lý cho tự do học thuật ở Đức 

Điều 5 khoản 3 câu 1 Luật cơ bản của Đức qui định: “Khoa học, giảng dạy 

và nghiên cứu là tự do”. Qui định quyền tự do về khoa học (die 

Wissenschaftsfreiheit) là quyền hiến định, một quyền tự vệ của cá nhân 

(Abwehrrecht) chống lại sự can thiệp từ phía nhà nước trong lĩnh vực khoa 

học, đồng thời là cơ sở bảo vệ sự tự chủ của các trường đại học 

(Hochschulautonomie). Quyền tự do về khoa học được đặt trong hệ thống 

các quyền tự do khác là các quyền tự do về tư tưởng 


