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Tóm tắt: Cơ sở giáo dục đại học là nơi hình thành nhiều tác phẩm kết tinh trí tuệ của người dạy 

và người học. Trong thời gian qua, các cơ sở giáo dục đại học đã chú trọng đến việc bảo hộ các tài 

sản trí tuệ cũng như áp dụng các biện pháp thực thi trên thực tế. Tuy nhiên, tình trạng xâm phạm 

quyền tác giả vẫn còn tồn tại, chủ yếu từ phía người học không những làm hạn chế khả năng sáng tạo 

mà còn ảnh hưởng tiêu cực đến tiềm năng thương mại hóa các tác phẩm. Bài viết phân tích các hành 

vi xâm phạm quyền tác giả trong hoạt động học tập và nghiên cứu của người học tại Trường Đại học 

Luật Hà Nội, chỉ ra nguyên nhân dẫn đến tình trạng xâm phạm và đề xuất một số giải pháp nâng cao 

hiệu quả bảo vệ quyền tác giả tại các cơ sở giáo dục đại học nói chung cũng như Trường Đại học 

Luật Hà Nội nói riêng. 
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học; Trường Đại học Luật Hà Nội. 
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COPYRIGHT INFRINGEMENTS IN LEARNERS’ STUDY AND RESEARCH ACTIVITIES 

AT HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS FROM THE PRACTICE OF HANOI LAW UNIVERSITY 

AND SOME SOLUTIONS 

Abstract: Higher education institutions are the places where many intellectual works crystallizing 

the knowledge of lecturers and learners are created. In recent years, institutions have focused on 

protecting its intellectual property as well as applied implementing measures in practice. However, 

the copyright infringements still exist, mainly from the learners, which not only limits creative 

abilities but also exerts negative impacts on the potential for commercializing works. The paper, 

therefore, analyses the piracy in learners’ research and study activities at Hanoi Law University, 

figuring out the causes of such infringements, thereby offers several solutions to enhance the 

effectiveness of copyright protection at higher education institutions in general as well as at Hanoi 

Law University in particular. 
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