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Giới thiệu
Được thành lập vào năm 1883, trường đại học luật Willamette nằm tại trung tâm luật pháp, chính trị và kinh tế của
Salem - thủ phủ bang Oregon. Trường đại học luật Willamette là đại học luật duy nhất ở Mỹ được ghi nhận là một
trong “Những trường đại học thay đổi cuộc đời” (Colleges that Change Lives). Trường nổi bật với môi trường học
tập nhỏ, đội ngũ giáo viên kinh nghiệm và xuất sắc, cộng với tính tương tác cao giữa học sinh và giảng viên.
Với tỉ lệ 14 học viên/1 giảng viên, cộng với quá trình tuyển sinh chọn lọc cao với khoảng 400 học viên, Willamette
là một môi trường học thuật vô cùng tuyệt vời và độc đáo ở Mĩ. Đội ngũ giáo viên luôn cam kết sáng tạo, cố gắng
không ngừng trong việc nghiên cứu, giảng dạy. Không chỉ có vậy, trường mong muốn tiếp tục thu hút học viên đến
từ khắp mọi nơi trên thế giới để tạo ra một môi trường đa dạng văn hóa. Chính vì các lý do trên mà trường luật đại
học Willamette luôn mong muốn thúc đấy, khuyến khích học sinh thử thách, bảo vệ quan điểm và lập trường của
mình, tự tin và mạnh bạo đưa ra các ý kiến và ý tưởng mới.

Số lượng học viên
Tổng số học viên nhập học: 368 học viên
Học viên theo học thạc sĩ Luật (Master of Laws) tại trường có thể chọn giữa hai chương trình toàn thời gian và bán
thời gian. Học viên hoàn thành chứng chỉ toàn thời gian trong vòng 1 năm hoặc chương trinh bán thời gian trong
vòng 2 năm.

Cơ sở vật chất
Thư viện
Thư viện luật J.W Long tạo cho học viên một môi trường học tập hiệu quả và thoải mái. Với hơn 300,000 các tài
liệu về luật pháp bang và liên bang, thư viện J.W Long lưu trữ một kho giáo trình, ấn phẩm định kì và các chuyên

khảo thiết yếu cho việc nghiên cứu và học tập luật. Cùng với đó, các nhân viên và thủ thư trong thư viện luôn sẵn
sàng giúp học viên làm quen và tìm các nguồn tài liệu nghiên cứu hợp pháp, bao gồm cơ sở dữ liệu điện tử, hệ thống
các thư viện liên kết với thư viện Hatfield (thư viện trường đại học Willamette), trang web thư viện, và các mẫu đơn
nghiên cứu khác trên mạng lưới các trường luật.
Tọa lạc tại tại trung tâm thành phố Salem, trường tạo cơ hội cho học viên dễ dàng tìm các nguồn tài liệu ở các thư
viện khác nhau như thư viện Mark O.Hatfield trường Willamette, thư viện luật bang Willamette, thư viện bang
Willamette và kho lưu trữ tài liệu bang Oregon.

Các cơ sở vật chất khác
Học viên có thể sử dụng tất cả mọi cơ sở vật chất trong campus trường. Phòng tập gym Spark với hệ thống mới
được nâng cấp, trung tâm Recreation bao gồm bề bơi, các máy tập thể thao và tủ đồ. Bảo tàng nghệ thuật Hallie
Ford là bảo tháng lớn thứ ba của bang Oregon với bề dày các tác phẩm nghệ thuật từ khu vực Tây Bắc (Northwest)
của Mỹ và bộ sưu tập giỏ truyền thống của văn hóa người da đỏ. Hội trường G. Herbert Smith tổ chức các buổi hòa
nhạc thính phòng của Oregon tại Salem. Trung tâm âm nhạc Mary Stuart Rogers là nơi diễn ra các buổi trình diễn và
hòa nhạc. Thêm vào đó, trường còn cung cấp rất nhiều câu lạc bộ thể thao, các tổ chức sinh viên, trao đổi văn hóa và
các sự kiện, bài giảng đặc biệt.

Nhà ở
Mặc dù hệ thống kí túc xá trong trường hạn chế cho học sinh luật, học sinh có thể thuê nhà ở quanh khu vực thành
phố Salem một cách thuận tiện. Một số học sinh ở tại khu vực thành phố Portland (là đô thị trọng điểm của bang
Oregon cách Salem khoảng 1 tiếng đồng hồ ô tô) và những khu vực lân cận xung quanh. Dựa vào nhu cầu và đề
nghị của học sinh, trường có khả năng sắp xếp và cung cấp thông tin liên quan đến các lựa chọn nhà ở.

Các chương trình thạc sĩ luật
Giải quyết tranh chấp
Chương trình bao gồm 24 tín chỉ, bao gồm các kiến thức cơ bản như học thuyết phân xử và thực hành và các trường
phái khác như môn giải quyết tranh chấp giữa các nền văn hóa.
Được ra đời vào năm 1983, chương trình Dispute Resolution được xếp hạng là một trong 10 chương trình giải quyết
tranh chấp tốt nhất ở Mĩ năm 2013 (do U.S New and World Report đánh giá). Với đội ngũ giảng viên uy tín và nổi
tiếng ở Mĩ, cũng như các sinh viên kì cựu - những người có chuyên môn rất cao về lĩnh vực giải quyết tranh chấp,
chương trình tạo ra hệ thống đào tạo và cơ hội việc làm chuyên nghiệp đáp ứng nhu cầu thực tiễn ngày nay.

Luật xuyên quốc gia
Transnational Law (Luật xuyên quốc gia) là một chương trình vô cùng hấp dẫn và phù hợp với xã hội hiện đại ngày
nay. Chương trình đào tạo các luật sư tương lai để tạo ra đầu ra cho ngành luật pháp toàn cầu. Chính bởi nhu cầu lớn
cho luật pháp toàn cầu, Transnational Law là một chương trình được chú trọng giảng dạy rất kĩ lưỡng và đặc biệt ở
trường.
Khi tham gia chương trình, học viên được cung cấp những kĩ năng cơ bản về luật quốc tế, giải quyết tranh chấp,
giao dịch quốc tế, luật tương đối, luật quốc tế cá nhân, và luật Mĩ. Thêm vào đó, học sinh quốc tế có cơ hội chuẩn bị
cho kì thi American Bar Exam
Chương trình bao gồm 25 tín chỉ. Sinh viên có cơ hội chọn môn học từ rất nhiều lớp luật và kinh doanh, như ngoại
thương, hợp tác tài chính, luật thương mại, thuế và thương thảo. Ngoài ra, sinh viên có thể đăng kí học các lớp tại
trường MBA Willamette (Willamette’s Atkinson Graduate School of Management).

Thông tin liên hệ
Mọi thắc mắc xin vui lòng truy cập vào website của trường hoặc liên hệ:

Bà: Carolyn Dennis
Phụ trách bộ phận tuyển sinh
Trường đại học luật Willamette
Số 245 phố Winter SE
Thành phố Salem, Oregon 97301
Điện thoại: 503-370-6282
Fax: 503-370-6087
Email: llm-admission@willamette.edu

Thông tin tuyển sinh
Bộ phận tuyển sinh chịu trách nhiệm về quá trình nhập học vào chương trình Thạc sĩ Luật. Ủy ban tuyển sinh xem
xét đơn nhập học của từng ứng viên và đảm bảo sự công bằng và toàn diện trong quá trình đánh giá. Tiêu chí để
được nhận học dựa vào lý lịch và hồ sơ cá nhân, khả năng tiếng anh của ứng viên, thư giới thiệu, kinh nghiệm làm
việc ở môi trường chuyên nghiệp, niềm đam mê cũng như mục tiêu cụ thể khi tham gia chương trình Thạc sĩ Luật.

Thời gian nộp đơn
Hồ sơ tuyển sinh được phép gửi vào bất cứ thời điểm nào trong năm. Tuy nhiên, sinh viên nên nộp đơn trước ngày 1
tháng Ba cho kì nhập học mùa thu (bắt đầu vào tháng 8) và trước ngày 1/9 cho kì tuyển sinh mùa xuân (bắt đầu vào
tháng 1)

Cách thức nộp đơn
Mẫu đơn
•
•

Mẫu đơn trực tuyến: nộp qua LSAC – cổng thông tin và website cho sinh viên Luật. Truy cập vào website
LSAC với lựa chọn Thạc sĩ Luật để biết thêm thông tin chi tiết.
Mẫu đơn qua đường bưu điện: Mẫu đơn gửi qua đường bưu điện có trên website trường. Vui long truy
cập website trường luật Willamette để tải và hoàn thanh đơn.
http://willamette.edu/law/admission/pdf_admission/LLMApplication.pdf

Tài liệu và hồ sơ bắt buộc

•

Yêu cầu về bằng cấp: Tất cả các ứng viên phải có chứng chỉ Luật bời một trong những trường đại học
được công nhận ở Mĩ hoặc bằng cấp tương đương được trao bởi một quốc gia khác. Ngoài ra, học sinh
quốc tế phải đáp ứng một số yêu cầu khác được liệt kê trên website của chương trình.
Bảng điểm luật: phải được gửi kèm cùng với bằng tốt nghiệp đại học. Nếu bảng điểm không được viết
bằng Tiếng Anh, trường yêu cầu bản dịch đi kèm với bảng điểm gốc. Để biết thêm thông tin cụ thể về dịch
thuật bảng điểm và thang điểm đánh giá, vui lòng sử dụng tiêu chí đánh giá của Hội đồng tuyển sinh Luật
(LSAC) hoặc dịch vụ LL.M Credential Assembly Service (CAS)

•

Phí nộp đơn: không bao gồm nếu gửi trực tuyến bằng đường điện tử

•

Kết quả học tập chính thức: vui lòng sử dụng dịch vụ cung cấp bởi LSAC (Law School Admission
Council – Hội đồng tuyển sinh trường Luật) hoặc dịch vụ LL.M Credential Assembly Service để nộp kết
quả học tập. Trường còn yêu cầu một bản copy chính thức bảng điêm được chứng nhận bởi trường Luật mà
sinh viên theo học, kèm theo đó là chứng chỉ Luật (hay giấy phép hành luật tại đất nước mà sinh viên cư
trú)

•

•

Các kết quả học tập khác: cần có chữ kí của văn phòng trường hoặc dấu của nơi ứng viên theo học. Nếu
kêt quả học tập không được viết bằng Tiếng Anh, ứng viên vui lòng nộp một bản dịch Tiếng Anh cùng với
bảng điểm gốc. Để biết thêm thông tin cụ thể về dịch thuật bảng điểm và thang điểm đánh giá, vui lòng sử
dụng tiêu chí đánh giá của Hội đồng tuyển sinh Luật (LSAC) hoặc dịch vụ LL.M Credential Assembly
Service (CAS). Một số công ty khác cung cấp dịch vụ đánh giá bảng điểm là WES
(wes.org/students/icap/asp) và AACRAO (ies.aacrao.org/evaluations/).

•

Thư giới thiệu: yêu cầu hai thư giới thiệu được viết bằng Tiếng Anh hoặc được dịch thuật sang Tiếng Anh.
Thư giới thiệu phải được nộp cùng với hồ sơ LSAC SAC của ứng viên.

•

Bài luận cá nhân: người nộp đơn cần viết một bài luận bằng Tiếng Anh giới thiệu và nói rõ về các điểm
mạnh và tiêu chuẩn mình có, cùng với bàn luận về mục tiêu và dự định theo đuổi chương trình thạc sĩ Luật

•

Résumé: để hoàn thành quá trình nộp đơn, trường yêu cầu ứng viên gửi kèm một bản résumé. Vui lòng
đính kém một bản résumé khi nộp đơn điện tử.
Lưu ý: Résumé không thay thế cho bài luận cá nhân.

Một số các điều kiện khác cho học viên quốc tế:
Học viên quốc tế phải đáp ứng một số tiêu chí sau:
•

Học viên quốc tế nộp đơn vào chương trình Thạc sĩ Luật phải có bằng cấp tương đương với bằng American
Juris Doctorate. Vui lòng liên hệ với LSAC để biết thêm thông tin chi tiết liên quan đến việc đánh giá bằng
cấp.

•

Sinh viên quốc tế sống ở đất nước mà Tiếng Anh không phải ngôn ngữ chính cần có chứng chỉ Tiếng Anh
TOEFL iBT hoặc IELTS thay thế. Yêu cầu tối thiểu cho TOEFL iBT là 90 và IELTS là 6.5. Điểm chính
thức phải được gửi trực tiếp đến trường đại học Luật Willamette.

•

Ngoài ra, sinh viên cần có các giấy tờ tài chính qua đó chứng minh khả năng chi trả học phí, nhà ở và các
phụ phí sinh hoạt khác cho một năm học ở trường:

1) Bản kê khai trách nhiệm tài chính các nhân (mẫu đơn: Statement of Financial Responsiblity)
2) Chứng chỉ của ngân hàng (viết bằng Tiếng Anh) thể hiện quỹ sinh hoạt cho một năm học ở nước ngoài.
3) Bản copy passport có ảnh và tên tuổi đầy đủ của ứng viên
Tất cả các tài liệu nêu trên cần phải nộp cho trường trước khi trường cấp I-20 cho học viên.

