
Cảm nghĩ ngày tốt nghiệp 

Lâu lắm rồi, sân trường mới trở nên nhộn nhịp và tràn ngập những đóa hoa xinh tươi 

đến thế. Có lẽ sáng nay là Lễ tốt nghiệp cho các lớp sau đại học.  

Vẫn cứ như mọi ngày, khi những tia nắng đầu tiên bắt đầu len lõi qua từng khung 

cửa sổ, cánh cửa Hội trường A106 lại mở ra hân hoan chào đón hơn 500 tân thạc sĩ. Giây 

phút này đây, cả hội trường đều ngập tràn trong tiếng cười rộn rã, những cái bắt tay thân 

tình chúc mừng nhau nhân ngày lễ tốt nghiệp, những đóa hoa tươi thắm đủ sắc màu rực 

rỡ hòa trong màu áo thụng, tạo nên cái không khí hạnh phúc vô cùng. 

 
 

 
 

  

Thế rồi, giây phút chờ đợi ấy cũng đã đến, chúng tôi từ từ bước lên cái bục vinh 

quang nhất khi được công nhận tên mình. Được trao tấm bằng Thạc sĩ trước sự chứng 

kiến của biết bao thầy cô Ban Giám hiệu, lãnh đạo các Khoa và người thân gia đình là 

một niềm vinh dự vô cùng to lớn. 

Cái bắt tay cuối cùng với Thầy Võ Trí Hảo (Phó Khoa Luật) như thay cho lời muốn 

nói “chúc mừng” mà cũng là một lời từ biệt. Với tôi, cái bắt tay ấy muốn nhắn gửi đến 

tất cả các Thầy Cô kính yêu ở Khoa, lời cảm ơn chân thành cùng khát khao cho Khoa 

mình ngày càng thêm phát triển. Những ước nguyện ấy, tưởng chừng như đơn giản mà 

sao tôi không thể nói nên lời, chỉ lặng nhìn và mong thầy thấu hiểu được lòng chúng tôi. 

Thoát đó mà đã hơn 2 năm, một khoảng thời gian không dài nhưng cũng đủ khắc 

ghi biết bao kỷ niệm với thầy cô và bè bạn. Được học dưới mái trường luôn đề cao uy tín 

và chất lượng, cùng với sự hướng dẫn tận tình của các Thầy Cô kính yêu, không chỉ là 

niềm tự hào mà còn giúp chúng tôi hấp thụ được những kiến thức thật sự là hữu ích. 

Khác với thời sinh viên, chúng tôi đến đây đều là những người đang công tác trong 

các ngành luật. Có những bạn là luật sư, nhưng cũng có bạn là pháp chế trong các tập 



đoàn. Thậm chí, một số bạn đang công tác ở các cơ quan Tòa án, Viện kiểm sát hoặc các 

đơn vị hành chính, sự nghiệp… tất cả, dường như đã bị cuốn hút bởi phương pháp giảng 

dạy đầy thực chứng, theo mô hình đào tạo ở các trường luật nổi tiếng thế giới mà Khoa 

đã xây dựng nên. Đối với tôi, phương pháp thực nghiệm đó đã rèn luyện thêm những kỹ 

năng để phát triển trong nghề nghiệp, giúp chúng tôi nâng cao vị thế của mình hơn, tự tin 

hơn và cũng là điều kiện để tiếp tục được thăng tiến. 

Chia tay với bạn bè thân yêu khi cánh cửa hội trường đã dần khép lại, rồi mai đây 

chúng tôi sẽ tan ra để mỗi người về công tác mỗi mảng. Dẫu có xa nhau, nhưng chúng tôi 

vẫn chung một niềm tin rằng, chúng tôi tự hào là những học viên đầu tiên đã tốt nghiệp 

Thạc sĩ Luật của trường Đại học Kinh tế TP.HCM. 

 Vương Quan Khải (Thạc sĩ Luật - Khóa 1 K24) 

----------------------------------------------------------- 

“Lương sư hưng quốc” - suy nghĩ của tôi khi bắt tay thầy dạy của mình lúc nhận bằng 

TN và lời chúc mừng! Một thoáng nhớ về ngày của 3 năm trước khi quyết định chọn khoa 

luật Kinh tế khoá đầu tiên của trường ĐHKT TP.HCM. 

 

Ngày đó, một giảng viên của Khoa – một người thầy, một người bạn động viên tôi thi khi 

tôi bày tỏ mong muốn học tiếp nhưng với vài e ngại “không có thời gian học ôn vì những 

chuyến công tác triền miên; không “gò bó” suy nghĩ theo lối mòn, theo quy định nào 

đó….”; cô ấy chia sẻ tinh thần đầu vào,và triết lý đào tạo của Khoa “hãy trao đổi những 

gì thật lòng mình nghĩ, đưa quan điểm và bảo vệ quan điểm …. ”- minh chứng có lẽ để 

quá trình đào tạo thực hiện. Chúng tôi đã luôn nhận được sự ủng hộ của các GV nhất là 

Trưởng và Phó Khoa trong việc đưa quan điểm cá nhân, những trăn trở về các chính sách 

lẫn quy định pháp luật trong quá trình vận dụng vào thực tiễn.  

 

Hai trong số kết quả của chương trình học mà tôi trải nghiệm có lẽ là: 

i. Chuyển tải được điều mình “trăn trở”. Lúc đầu, vì mong muốn được một lần 

nói lên quan điểm riêng mình rằng chúng ta có luật, hãy chứng minh vi phạm 

có căn cứ. Nếu không chứng minh được thì thừa nhận và cải tiến đối với vấn đề 

“chuyển giá” trong đó có việc không đồng tình với phát biểu và xu thế đám 

đông. Nhưng để viết không dễ khi mà tài liệu trong nước hạn chế, kèm theo tâm 

lý chán và đuối sức vào lúc cuối – thật lòng rất cảm ơn thầy hướng dẫn đã động 



viên nhiệt tình vì nhiều lần tôi đã nghĩ “bỏ quách cho rồi”, nhưng cuối cùng tôi 

đã đạt được mục tiêu tôi theo đuổi! 

ii. Kiến thức học phải vận dụng được vào thực tiễn. Quy tắc “70:20:10” -  bạn học 

từ nhà trường 10%; học từ xung quanh 20%; và từ kinh nghiệm 70% trong công 

việc. Đi kèm là chi phí và chi phí cơ hội là không nhỏ, do vậy nếu chỉ học lý 

thuyết (mang tính nghiên cứu nhiều) thì sẽ là sự lãng phí đối với những cá nhân 

không lựa chọn nghiên cứu luật là con đường nghề nghiệp (vì bản thân những 

cá nhân như tôi sẽ tự hỏi “học để làm gì”?). Thông thường khi quyết định học 

các chương trình sau ĐH bạn sẽ nghĩ chủ yếu mang tính lý thuyết 1 và môi 

trường công tác thường mang tính học thuật, dường như sau khi học nhiều cá 

nhân đã nghĩ lại!  

 

 “ .. học thuật cần tự do, song tự do đó dừng ngay lập tức nếu xung đột trật tự công cộng. 

Điều này đúng ở bất kỳ quốc gia nào..” 2, đòi hỏi GV phải đóng vai trò “trọng tài” điều 

tiết, giám sát tranh luận, kiểm soát nhưng không gây “khó thở”, khuyến khích việc chia 

sẻ kinh nghiệm của các cá nhân. Ngày học đầu tiên, thầy Trưởng khoa đã “tâm tư”: Khoa 

không đào tạo kiến thức vì kiến thức mọi người đều có thể tự tìm hiểu, chỉ hy vọng sau 

khoá học các bạn có thể có cái nhìn mang tính phản biện tích cực; có thể thuyết trước 

đám đông mà không cần cầm tài liệu; có thể phát hiện được khiếm khuyết trong các QPPL 

mình đọc; và cách bạn viết, trao đổi phải luôn được cải thiện, nhưng luôn nhớ đừng tự 

đưa mình vào “ngõ cụt”! Nhưng không vì vậy mà mang nặng tính truyền thống trong đào 

tạo – chương trình gíup người học tiếp cận hướng phát triển của Luật của khá nhiều quốc 

gia; Luật của các nước; nhiều vấn đề được phân tích và chia sẻ - sẽ giải thích được rất 

nhiều vấn đề cá nhân bạn quan tâm về Luật trong phát triển xã hội, kinh tế… 

Thử thách luôn là tiền đề cho việc phát triển bản thân! “Ký ức khó quên” về nội dung 

chương trình học “không đùa được đâu” dù chưa khi nào phải học bài thi có lẽ là:  

- Những bài thuyết trình liên tục. Muốn làm được đòi hỏi tinh thần “đội nhóm” (miệt 

mài họp nhóm tại quán cafe đến 10 giờ đêm khá thường xuyên hay không có ngày 

nghỉ cuối tuần – kết quả của việc học này là số lượng thẻ “khách hành thân thiết” 

của cafe Trung Nguyên trong lớp có khá nhiều (chưa thống kê chính thức)?!);  

- Loay hoay chưa biết viết tiểu luận hết môn này là đã có tiểu luận hết môn khác 

nằm trong “outstanding list” với deadline khá rõ ràng. 

- Tài liệu được giới thiệu (bắt buộc có, khuyến khích có..) rất rất hay và rất rất nhiều 

có điều không đơn giản vì:  

 một vấn đề luôn có lịch sử, nguồn gốc vậy thì đọc cổ luật;  

                                                           
1 Vũ Văn Mẫu, Dân luật Khái luận,ấn bản 1961,trang 22, đoạn 5bis, tiểu đoạn b. 
2 Phạm Duy Nghĩa, Phương pháp nghiên cứu luật học, NXB Công an Nhân Dân, năm 2014, tr.195 



 các vấn đề về luật trong nước như thế thì nước ngoài đã làm được gì?Vậy là 

phải đọc luật nước ngoài mà đâu chỉ có 1 nước 

 Thực tiễn áp dụng trong nước như thế nào? Nước ngoài (nếu có) thì áp dụng ra 

sao? (nghiên cứu án lệ) 

- Đó là chưa kể các yêu cầu về kỹ năng liên quan khi thuyết trình và một lượng kiến 

thức nhất định khi trả lời chất vấn (của các thành viên trong lớp vốn nhiều câu hỏi) 

- Luận văn được dự tính từ môn học đầu tiên (có vẻ sẽ khó nếu như quen với cách 

đào tạo truyền thống);  

 không cần đề xuất sửa luật chỉ cần bạn phát hiện điểm bất ổn trong vấn đề bạn 

viết;  

 không cần viết dài nhưng tài liệu tham khảo tầm…50 tác phẩm (không bao gồm 

văn bản QPPL) 

 trích dẫn nguồn phải chi tiết rõ ràng (theo tinh thần khoa học phải “minh 

bạch”)v.v. 

Đó là về tôi và những gì tôi còn nhớ - có thể bạn sẽ có những cảm nhận khác nhau, chắc 

chắn! Nhưng theo quan điểm cá nhân tôi nếu yêu cầu làm giàu kiến thức; cách luật vận 

dụng vào thực tiễn – tại sao luật được hiểu, được quy định như thế này mà không thể là 

cách khác?; những kinh nghiệm được học hỏi không cần qua trải nghiệm; và trên hết tự 

hào tinh thần minh bạch hoá của những người học luật – mời bạn đến với khoá học! 

           Bạch Phạm Đăng Huy (Thạc sĩ Luật - Khóa 1 K24) 




