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Cuốn sách này là một nguồn tài liệu quý giá cho bất kỳ ai muốn tìm 

hiểu về nghệ thuật giảng dạy luật. Được viết bởi một giáo sư từng 

đoạt giải thưởng với hơn 25 năm kinh nghiệm giảng dạy, cuốn 

sách này mô tả các khía cạnh khác nhau của giáo dục luật từ quan 

điểm của một giáo viên luật. Ngoài ra, nó bao gồm các phần về 

nghiên cứu và đào tạo kỹ năng.  Người đọc sẽ có thể hiểu thêm về 

vai trò của giáo viên luật trong xã hội.  Tuy nhiên, bạn sẽ mất một 

chút thời gian để đọc hết các trang của cuốn sách.  

Dạy luật như một nghệ thuật hoặc một khoa học  

Cuộc tranh luận xem luật là nghệ thuật hay khoa học cũng lâu đời 

như luật. Một số học giả cho rằng luật là một khoa học vì những tình 

huống tương tự nhau nên mang lại kết quả như nhau.  Tuy nhiên, sự 

thật là công lý không nằm bên ngoài tâm trí con người, mà là tồn tại 

bên trong nó. Tương tự, mỗi cá nhân đều có quan niệm riêng về 

đúng và sai, có nghĩa là không bao giờ có hai tình huống hoàn toàn 

giống nhau. Vì vậy, luật không thể được coi là một khoa học.  

Về nội dung, dạy luật có thể được coi là một nghệ thuật.  Định nghĩa 

của khoa học cho rằng nó là một khối tri thức có tổ chức, trong khi 

định nghĩa của nghệ thuật mô tả nó như một sự phản ánh của cuộc 

sống. Một nghệ sĩ tạo ra một tác phẩm nghệ thuật thể hiện một suy 

nghĩ hoặc ý tưởng. Sự khác biệt giữa khoa học và nghệ thuật không 

chỉ ở cái tên, mà ở bản chất của tác phẩm.  Mặc dù hai ngành có 

mục đích khác nhau, nhưng chúng có chung một chủ đề: luật.  

Mục tiêu của Giảng dạy Luật 

Trong những thập kỷ gần đây, đã có nhiều cuộc thảo luận về kết 

quả học tập của giáo dục pháp luật. Các trường luật và trường đại 

học đã áp dụng cách tiếp cận này, nhưng vẫn còn những câu hỏi 

đáng kể về việc làm thế nào để đảm bảo rằng các giảng viên luật 

đang giảng dạy theo đuổi các kết quả được xác định trước.  Hầu 



hết các trường luật hiện nay đều yêu cầu giáo viên xác định kết 

quả học tập cho mỗi khóa học. Những người khác xác định kết quả 

học tập mỗi buổi dạy. Bài viết này thảo luận về các loại kết quả 

khác nhau và tác động của chúng đối với giáo viên luật.  Nó cũng 

xem xét tác động đến thời gian giảng dạy, bao gồm cả nhu cầu của 

các học giả nghề nghiệp sớm. 

Có nhiều bên liên quan khác nhau tham gia vào việc giảng dạy 

luật. Một số bên liên quan là sinh viên, trong khi những bên khác 

quan tâm đến lợi nhuận. Cho dù các bên liên quan này quan tâm 

đến việc cung cấp các dịch vụ pháp lý chất lượng hay tối đa hóa 

lợi nhuận của chính họ, thì mục tiêu của họ có thể không phải lúc 

nào cũng phù hợp. Mặc dù tất cả các bên liên quan đều có lợi ích 

giống nhau, nhưng mục tiêu của việc giảng dạy luật thường không 

giống nhau. Cuối cùng, mọi người đều muốn cung cấp cho sinh 

viên nền giáo dục pháp luật tốt nhất.  Nhưng, làm thế nào để họ đạt 

được điều đó? Một giáo viên nên tập trung vào điều gì?  

Giảng dạy và Nghiên cứu Luật 

Trong lĩnh vực luật, giảng dạy và nghiên cứu đi đôi với nhau.  Hầu 

hết các giáo sư luật đang làm cả hai.  Để thành công, hai lĩnh vực 

này phải được kết nối với nhau.  Cuốn sách này sẽ khám phá mối 

quan hệ giữa giảng dạy và nghiên cứu và vai trò của các giáo sư 

luật trong doanh nghiệp học thuật. Các tác giả thảo luận về tầm 

quan trọng của cả hai ngành và đưa ra những hiểu biết sâu sắc từ 

kinh nghiệm của chính họ. Họ thảo luận về các cách thức mà giảng 

dạy và nghiên cứu có thể được tích hợp để nâng cao môi trường 

học tập và nâng cao khả năng học tập của sinh viên.  

Sử dụng ví dụ về luật quốc tế, Andreas R. Ziegler, giáo sư luật tại 

Đại học Pennsylvania, đưa ra một trường hợp thuyết phục về tầm 

quan trọng của việc giảng dạy luật quốc tế, luật so sánh và châu 

Âu. Ông vạch ra các chủ đề chính cần được giải quyết khi giảng 

dạy luật quốc tế, cũng như xem xét các cách thức để tăng cường 

sự tham gia phản biện. Mặc dù báo cáo này không đầy đủ, nhưng 



điều quan trọng là phải đọc đối với các nhà giáo dục luật quốc tế, 

các học giả và sinh viên. 

Giảng dạy Luật và Đào tạo Kỹ năng 

Nghệ thuật giảng dạy luật và đào tạo kỹ năng có nhiều khía 

cạnh. Ví dụ, một giáo viên luật phải đóng vai trò là người hỗ trợ 

kiến thức, hình mẫu, người giải trí và diễn viên, bên cạnh những 

trách nhiệm rõ ràng ở vị trí của họ.  Cơ sở vật chất của một khóa 

học luật có thể khác nhiều so với bối cảnh của một môn học khác.   

Các giáo viên luật phải chấp nhận các quyết định của ban giám 

hiệu về các vấn đề khả năng tài chính, tính toán thời gian và sự 

sẵn có của các nguồn lực. Mặc dù các nỗ lực thay đổi cài đặt 

thường không thành công, nhưng chúng có thể đáng giá khi cài đặt 

lớp học không phù hợp với chế độ phân phối dự kiến của khóa 

học. Ví dụ, một giáo viên luật có thể phải tương tác với ban quản lý 

thể chế, các giáo viên khác, sinh viên và các bên bên ngoài khác.  

Học sinh phản hồi tốt với tương tác trong lớp.  Họ háo hức tham gia 

vào các khái niệm luật nội dung, đặc biệt nếu những khái niệm này 

áp dụng cho các tình huống trong thế giới thực.  Trong khi nhiều 

sinh viên LIBT chưa bao giờ tiến hành công việc kinh doanh quốc 

tế trong thế giới thực, các bài tập huấn luyện kỹ năng đã đáp ứng 

được sự háo hức tham gia của sinh viên.  Hơn nữa, các bài tập 

huấn luyện kỹ năng được thiết kế thành các tình huống thực tế 

hoặc mô phỏng. Các bài tập rèn luyện kỹ năng này được thiết kế 

để cung cấp cho sinh viên trải nghiệm trong thế giới thực hành 

thực tế, giúp tăng cường hiệu quả học tập và truyền cảm  hứng cho 

sinh viên làm việc chăm chỉ hơn để đạt được mục tiêu của mình.  

Giảng dạy Luật và Công việc Pháp lý Thực tế  

Khóa học này xem xét sự giao thoa giữa luật pháp và chính sách 

công, cũng như vai trò của luật sư trong việc bảo vệ lợi ích công 

cộng. Được trình bày bởi một luật sư trước đây từng là Cố vấn 

Tổng công ty của Thành phố Chicago và cố vấn pháp lý cấp cao 



cho Thị trưởng Rahm Emanuel, khóa học dựa trên phân tích 

nghiên cứu điển hình. Khóa học được giảng dạy dưới dạng hội 

thảo / thảo luận và một phần đáng kể của mỗi lớp học được dành 

cho việc nhập vai thực hành. Học sinh sẽ đóng vai cố vấn pháp lý 

cho các quan chức được bầu chọn và vật lộn với các vấn đề gây 

khó chịu về chính sách công. 

Xuyên suốt cuốn sách, tác giả trình bày các khía cạnh khác nhau  

của việc giảng dạy luật theo quan điểm của một nhà giáo.  Ông tập 

trung vào những khía cạnh mà tài liệu giáo dục pháp luật bỏ qua, 

nhưng rất quan trọng đối với sự thành công của các trường luật, 

sinh viên luật và giáo viên luật.  Kinh nghiệm đầu tiên của tác giả 

về giáo dục luật cho người đọc biết những gì mong đợi với tư cách 

là một sinh viên, cũng như những thách thức và phần thưởng sẽ đi 

kèm với việc trở thành một giáo viên luật.  

Điều gì tạo nên một giáo viên luật tốt  

Những giáo viên luật đầy khát vọng có  thể tự hỏi, điều gì tạo nên 

một giáo sư luật giỏi? Các giáo sư giỏi có kiến thức sâu rộng về 

luật pháp Hoa Kỳ và kinh nghiệm dày dặn trong lĩnh vực chuyên 

môn của họ. Họ cũng cần có hiểu biết về phương pháp sư phạm 

truyền thống của các trường luật, xoay  quanh phương pháp 

Socrate và kêu gọi sinh viên một cách ngẫu nhiên.  Tuy nhiên, 

không có một công thức nào cho một giáo sư luật thành công.  Tại 

Hoa Kỳ, các giáo sư luật có nhiều mức độ kinh nghiệm khác nhau.  

Con đường cổ điển bắt đầu với thành tích học tập  xuất sắc tại 

trường luật, dịch vụ đánh giá luật, tốt nhất là ở vị trí biên tập cao 

cấp và một thư ký tư pháp có uy tín (trên Tòa án tối cao Hoa Kỳ 

hoặc Tòa phúc thẩm Hoa Kỳ). Điều thú vị là con đường này không 

còn là tấm vé chắc chắn cho vị trí giảng dạy tốt tại các trường 

luật. Trên thực tế, các học giả luật đã bắt đầu đặt câu hỏi liệu con 

đường cổ điển có còn giá trị hay không.  

Một khía cạnh của một giáo sư giỏi là khả năng của họ để liên hệ 

với những khó khăn của sinh viên trong việc hiểu tài liệu khóa 



học. Trong thủ tục tố tụng dân sự, một giáo sư tại Albany Law, 

chẳng hạn, chia sẻ kinh nghiệm của mình về hành nghề luật với 

sinh viên. Cách tiếp cận này cho sinh viên thấy rằng sự hiểu biết về 

tài liệu diễn ra ngoài giờ và nó mang lại cho họ động lực để t ìm hiểu 

tài liệu. Một giáo sư giỏi biết rằng sinh viên cần những ví dụ cụ thể 

để hiểu tài liệu. Đó là một lý do tại sao sinh viên rất mong muốn học 

hỏi từ một giáo sư cung cấp phương pháp tiếp cận thực tế.  

Giảng dạy Luật và Thể dục 

Cuốn sách này nên có trên giá sách của mọi giáo viên luật.  Được 

viết dưới góc nhìn của một giáo viên luật, đây là một nguồn tài liệu 

vô giá cho những giáo viên mới và dày dạn kinh nghiệm.  Nguồn tài 

liệu tham khảo đa dạng về giáo dục pháp luật hiện có khiến nó trở 

thành một công cụ nghiên cứu mạnh mẽ. Xuyên suốt, tác giả duy 

trì một cảm giác hài hước dí dỏm về bản thân và nghề dạy 

luật. Một cuốn sách phải đọc cho bất kỳ giáo viên luật nào!  

Những sinh viên nghiêm túc với việc học cũng nên cố gắng kiểm 

soát tài chính của mình. Nếu khoản nợ thẻ tín dụng của họ đang 

tăng vọt, họ cần phải lập kế hoạch để giải quyết.  Nó là khôn ngoan 

để lập một kế hoạch thanh toán và tuân theo nó.  Các vấn đề về 

lạm dụng chất gây nghiện có thể dẫn đến việc bị từ chối do DWI 

khi còn học ở trường luật. Đây chỉ là một số lý do tại sao sinh viên 

luật nên có một kế hoạch để giải quyết những vấn đề này.  

Chuẩn bị cho Lớp học 

Nếu bạn đang xem xét một nghề luật sư, chắc chắn bạn đã nghe 

nói rằng không dễ để cân bằng khối lượng công việc.  Tuy nhiên, 

bạn có thể tự mình làm điều đó dễ dàng hơn bằng cách tuân theo 

một số quy tắc đơn giản. Trước tiên, hãy nhớ đọc kỹ các bài tập và 

các tài liệu khóa học khác. Hầu hết các giáo sư thông báo trước 

cho bạn về những gì bạn nên mong đợi.  Bạn cũng có thể kiểm tra 

trang web của giáo sư để biết bất kỳ bài tập nào đã được giao.   



Sau đó, bạn nên xem lại đề cương môn học.  Giáo trình liệt kê các 

quy tắc chung của lớp học và bất kỳ bài tập nào học sinh phải đọc.  

Ngoài việc đọc sách, podcast, Wikipedia và blog luật, bạn cũng có 

thể theo dõi các luật sư ngẫu nhiên trên Twitter để tìm hiểu thêm 

về một chủ đề cụ thể. Trên Twitter, bạn cũng có thể hỏi sinh viên 

luật năm nhất trên Twitter về bất cứ điều gì bạn không hiểu trong 

lớp học của mình. Tốt hơn hết là bạn nên tránh các môn học của 

năm đầu tiên, nhưng đây là một số thói quen lành mạnh cần trau 

dồi để thành công trong ngành luật.  Bạn cũng có thể muốn xem xét 

nghề luật nếu bạn đam mê giúp đỡ sinh viên đạt được mục tiêu 

của họ. 

 


