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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC YERSIN ĐÀ LẠT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

1. Mã số: LU01403 

2. Tên học phần: Triết học Mác-Lênin 

3. Số tín chỉ: 3 

4. Chuyên ngành đào tạo: Luật Kinh Tế 

5. Mục tiêu học phần:  

5.1. Về kiến thức: 

Hiểu được những nội dung cơ bản của Triết học Mác – Lênin, từ đó làm cơ sở nghiên cứu 

các học phần: Kinh tế chính trị Mác – Lênin, Chủ nghĩa xã hội khoa học; Tư tưởng Hồ Chí Minh 

và Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam. 

5.2. Về kỹ năng: 

Hình thành thế giới quan và phương pháp luận chung nhất để tiếp cận các khoa học chuyên 

ngành được đào tạo. 

5.3. Thái độ: 

Xây dựng được niềm tin, lý tưởng cách mạng. 

6. Mô tả học phần:  

Gồm có chương mở đầu và phần thứ nhất của chương trình môn học Những nguyên lý cơ 

bản của chủ nghĩa Mác - Lênin. 

Chương mở đầu: giới thiệu khái lược về Chủ nghĩa Mác - Lênin và một số vấn đề chung của 

học phần. 

Phần thứ nhất (có 3 chương): trình bày khái quát những nội dung cơ bản về thế giới quan và 

phương pháp luận triết học của Chủ nghĩa Mác - Lênin. 

7. Phân bố thời gian giảng dạy trong học kỳ:  

Lý thuyết: 35 tiết; Thảo luận: 9 tiết. Làm bài kiểm tra giữa học phần: 1 tiết. Ngoài ra sinh 

viên cần Tự học: 60 tiết.  

8. Điều kiện và yêu cầu của học phần: 

8.1. Điều kiện: Không có 

8.2. Yêu cầu: Sinh viên cần tự học 60t tiết để đảm bảo kiến thức khi tổ chức thảo luận tập thể 

nhóm. 
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9. Nội dung học phần:  

I. Sự ra đời và phát triển của triết học Mác - Lênin 

1. Những điều kiện lịch sử của sự ra đời triết học Mác 

1.1. Tiền đề kinh tế - xã hội, tiền đề lý luận 

1.2. Tiền đề khoa học tự nhiên 

2. Thực chất và ý nghĩa cuộc cách mạng trong triết học do C. Mác và Ph. Ăngghen thực hiện 

II. Vật chất và ý thức 

1. Nội dung và ý nghĩa của định nghĩa về vật chất của V.I.Lênin 

1.1. Phân tích định nghĩa vật chất của V.I.Lênin 

1.2. Ý nghĩa định nghĩa vật chất của V.I.Lênin 

2. Quan điểm của triết học Mác-Lênin về vận động của vật chất 

2.1. Vận động là gì 

2.2. Vận động là phương thức tồn tại của vật chất, là thuộc tính cố hữu của vật chất 

2.3. Các hình thức vận động cơ bản của vật chất 

2.4. Vận động đứng im 

3. Quan điểm của triết học Mác-Lênin về nguồn gốc và bản chất của ý thức 

3.1. Nguồn gốc của ý thức 

3.2. Bản chất của ý thức 

III. Hai nguyên lý của phép biện chứng duy vật 

1. Nguyên lý về mối liên hệ phổ biến 

1.1. Nội dung của nguyên lý 

1.2. Ý nghĩa phương pháp luận của nguyên lý về mối liên hệ phổ biến 

2. Nguyên lý phát triển 

2.1. Nội dung nguyên lý 

2.2. Ý nghĩa phương pháp luận của nguyên lý phát triển 

IV. Những cặp phạm trù cơ bản của phép biện chứng duy vật. 

1. Cái riêng, cái chung 

1.1. Khái niệm 
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1.2. Quan hệ biện chứng giữa cái riêng và cái chung 

1.3. Những ý nghĩa về phương pháp luận 

2. Nguyên nhân và kết quả 

2.1. Khái niệm, tính chất của mối liên hệ nhân quả 

2.2. Quan hệ biện chứng giữa nguyên nhân và kết quả 

2.3. Những ý nghĩa về mặt phương pháp luận 

3. Tất nhiên và ngẫu nhiên 

2.1. Khái niệm 

2.2. Quan hệ biện chứng giữa tất nhiên và ngẫu nhiên 

2.3. Những ý nghĩa về mặt phương pháp luận 

4. Nội dung và hình thức 

4.1. Khái niệm 

4.2. Quan hệ biện chứng giữa nội dung và hình thức 

4.3. Những ý nghĩa về mặt phương pháp luận. 

5. Bản chất và hiện tượng 

5.1. Khái niệm 

5.2. Quan hệ biện chứng giữa bản chất và hiện tượng. 

5.3. Những ý nghĩa về mặt phương pháp luận 

6. Khả năng và hiện thực 

6.1. Khái niệm 

6.2. Phân loại các khả năng 

6.3. Mối quan hệ biện chứng giữa khả năng và hiện thực 

6.4. Vai trò của điều kiện khách quan và chủ quan trong sự chuyển biến khả năng thành hiện 

thực 

6.5. Những ý nghĩa về mặt phương pháp luận. 

V. Những quy luật cơ bản của phép biện chứng duy vật 

1. Quy luật chuyển hóa từ những sự thay đổi về lượng thành những sự thayđổi về chất và 

ngược lại 

1.1. Khái niệm  
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1.2. Quan hệ biện chứng giữa chất và lượng 

1.3. Ý nghĩa phương pháp luận 

2. Quy luật thống nhất và đấu tranh của các mặt đối lập 

2.1. Khái niệm 

2.2. Mâu thuẫn là nguồn gốc của sự vận động và phát triển 

2.3. Phân loại mâu thuẫn 

2.4. Ý nghĩa phương pháp luận 

3. Quy luật phủ định của phủ định 

3.1. Khái niệm về sự phủ định và phủ định biện chứng 

3.2. Nội dung của quy luật phủ định của phủ định 

3.3. Ý nghĩa phương pháp luận 

VI. Xã hội và tự nhiên 

1. Khái niệm quy luật xã hội 

2. Đặc điểm của quy luật xã hội 

2.1. Tính khách quan 

2.2. Tính tất yếu và tính phổ biến 

2.3. Những đặc điểm khác 

VII. Hình thái kinh tế - xã hội 

1. Các yếu tố tất yếu của sản xuất và đời sống 

1.1. Hoàn cảnh địa lý 

1.2. Dân số 

1.3. Phương thức sản xuất-yếu tố quyết định sự tồn tại và phát triển của xã hội 

2. Quy luật về sự phù hợp của quan hệ sản xuất với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất 

2.1. Khái niệm phương thức sản xuất 

2.2. Nội dung quy luật 

2.3. Sự vận dụng quy luật này ở nước ta hiện nay 

3. Biện chứng giữa cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng của xã hội 

3.1. Khái niệm cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng. 
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3.2. Mối quan hệ biện chứng giữa cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng 

4. Hình thái kinh tế xã hội 

4.1. Khái niệm hình thái kinh tế - xã hội 

4.2. Sự phát triển của các hình thái kinh tế xã hội là quá trình lịch sử tự nhiên 

VIII. Giai cấp và đấu tranh giai cấp 

1. Định nghĩa giai cấp của Lênin và ý nghĩa phương pháp luận của định nghĩa 

2. Nguồn gốc giai cấp 

3. Kết cấu giai cấp 

IX. Nhà nước và cách mạng 

1. Nguồn gốc và bản chất nhà nước 

2. Các kiểu và hình thức nhà nước trong lịch sử 

3. Vai trò của cách mạng xã hội trong sự phát triển của xã hội 

X. Ý thức xã hội 

1. Khái niệm tồn tại xã hội và ý thức xã hội 

2. Quan hệ biện chứng giữa tồn tại xã hội và ý thức xã hội 

2.1. Ý thức xã hội phản ảnh tồn tại xã hội, do tồn tại xã hội quyết định 

2.2. Tính độc lập của ý thức xã hội 

XI. Vấn đề con người trong triết học Mác - Lênin 

1. Bản chất con người  

1.1. Quan niệm về con người trong triết học trước Mác 

1.2. Quan niệm của triết học Mác - Lênin về bản chất con người 

2. Mối quan hệ giữa cá nhân và xã hội 

2.1. Khái niệm cá nhân, nhân cách 

2.2. Mối quan hệ giữa cá nhân và xã hội 

2.3. Việc giải quyết mối quan hệ giữa cá nhân và xã hội ở nước ta hiện nay 

3. Vai trò quần chúng nhân dân trong lịch sử  

 3.1. Khái niệm quần chúng nhân dân 

3.2. Vai trò của quần chúng nhân dân 
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10. Phương pháp giảng: 

- Lý thuyết: Thuyết trình, thảo luận nhóm. 

11. Vật liệu giảng dạy: 

Tài liệu phát tay, máy chiếu đa năng, máy tính có kết nối Internet. 

12. Đánh giá: 

- Điểm chuyên cần: 10% 

- Điểm quá trình: 30% 

- Điểm thi kết thúc học phần: 60% 

- Hình thức thi kết thúc học phần: Thi viết tự luận (Sinh viên được sử dụng tài liệu) 

- Thời giam thi: 90 phút 

Cách tính điểm: 

- Điểm học phần = điểm chuyên cần (10%) + điểm quá trình (30%) + điểm thi kết thúc HP 

(60%). 

- Các điểm thành phần và điểm kết thúc học phần đều được làm tròn đến một chữ số thập 

phân. 

13. Tài liệu học tập, tham khảo: 

13.1. Tài liệu học tập 

Trường Đại học Yersin Đà Lạt, Bài giảng Triết học Mác-Lênin (lưu hành nội bộ). 

13.2. Tài liệu tham khảo: 

- Hội đồng Trung ương chỉ đạo biên soạn giáo trình quốc gia - Giáo trình triết học Mác-

Lênin-Nxb CTQG, H., 1999. 

- Bộ Giáo dục và Đào tạo -Giáo trình triết học Mác - Lênin - Nxb CTQG,H., 2002. 

Hội đồng Trung ương chỉ đạo biên soạn giáo trình quốc gia - Giáo trình tư tưởng Hồ Chí 

Minh - Nxb CTQG, H., 2003. 

 

Lâm Đồng, ngày 10 tháng 01 năm 2020    

HIỆU TRƯỞNG  

   

 

TS. PHẠM ĐÌNH TRUNG 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC YERSIN ĐÀ LẠT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

 

1. Mã số: LU01404 

2. Tên học phần: Kinh tế chính trị Mac - Lênin 

3. Số tín chỉ: 2 

4. Chuyên ngành đào tạo: Luật Kinh Tế 

5. Mục tiêu học phần:  

5.1. Về kiến thức: 

Người học nắm được kiến thức về bản chất của hàng hóa và nền sản xuất hàng hóa, tiền tệ; 

các nhân tố ảnh hưởng đến giá cả hàng hóa; quá trình hình thành hàng  hóa, tiền tệ và các quy luật 

trong nền kinh tế hàng hóa 

Người học nắm được các vấn đề nguồn gốc của cải trong xã hội: hàng hóa sức lao động, quá 

trình tạo ra giá trị thặng dư, quá trình tích lũy vốn. 

Người học nắm được các kiến thức về bản chất của lợi nhuận trong các lĩnh vực: thương 

nghiệp, ngân hàng… 

Có tư duy để quyết định nên đầu tư vào lĩnh vực nào trong ngắn hạn và dài hạn 

Người học nắm được quá trình di chuyển vốn từ ngành này sang ngành khác hoặc trong các 

ngành với nhau… 

Người học nắm được những xu thế của Kinh tế chính trị hiện đại, như: độc quyền, độc quyền 

nhà nước từ đó đưa ra các nhận định đúng đắn cho sự phát triển kinh tế - xã hội ở Việt Nam 

Người học hiểu được tính tất yếu đi lên CNXH và nắm được con đường đi lên chủ nghĩa xã 

hội để có thái độ đúng đắn trong cuộc sống. 

Có khả năng đọc hiểu, phân tích và thảo luận những vấn đề kinh tế chính trị trong thực tiễn. 

5.2. Về kỹ năng: 

Hình thành và phát triển kỹ năng nghiên cứu độc lập và làm việc theo nhóm 

Hình thành và phát triển kỹ năng nghiên cứu (tổng hợp, xử lý số liệu, phân tích thông tin), 

và trình bày vấn đề nghiên cứu (viết bài nghiên cứu dưới dạng tiểu luận, thiết kế slide, thuyết trình), 

khả năng phản ứng nhanh (trả lời câu hỏi phản biện). 
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Hình thành và phát triển kỹ năng hệ thống hóa những kiến thức đã thu nhận được của người 

học; 

Hình thành và phát triển kĩ năng bình luận, đánh giá, so sánh của người học về những nội 

dung đã học để vận dụng vào thực tiễn. 

5.3. Thái độ: 

Sau khi học xong môn học, người học có cách nhìn đúng đắn hơn về thị trường và các quy 

luật của nền kinh tế hàng hóa, từ đó đưa ra những quyết định đúng đắn khi tham gia vào các hoạt 

động kinh tế (và/ hoặc) có thể đưa ra các chính sách kinh tế phù hợp với yêu cầu thực tiễn. 

6. Mô tả học phần:  

Môn học gồm 8 chương, sinh viên sẽ được giới thiệu tổng quan các nội dung cơ bản về hàng 

hóa, tiền tệ; các quy luật chi phối quá trình tích lũy vốn, quá trình tái sản xuất; bản chất của lợi 

nhuận; các vấn đề của kinh tế chính trị hiện  đại  và  xu hướng phát triển của kinh tế. Ngoài ra, sinh 

viên còn được giới thiệu tổng quan về tiến trình cách mạng XHCN. Với mỗi nội dung, sinh viên sẽ 

được học lý thuyết đi đôi với thảo luận các vấn đề nóng trong thực tiễn tại Việt Nam và trên thế 

giới. 

7. Phân bố thời gian giảng dạy trong học kỳ:  

Lý thuyết, lên lớp: 30 tiết 

8. Điều kiện và yêu cầu của học phần: 

8.1. Điều kiện:  

Sinh viên phải học Triết học Mác - Lenin trước khi học học phần này. 

8.2. Yêu cầu: 

Sinh viên phải tham gia 70% tổng số giờ lên lớp mới được dự thi hết học phần.  

Việc nắm vững những nội dung cơ bản của thế giới quan và phương pháp luận triết học của 

chủ nghĩa Mác - Lênin. 

9. Nội dung học phần:  

TUẦN NỘI DUNG 
Số tiết 

LT 

GVHD SV 

tự học + 

Serminar 

+ Thực 

hành + 

K.tra + Ôn 

tập 

GV tổ 

chức 

Serminar 

+ Thực 

hành + 

Ôn tập 

SV tự 

học + 

Nghiên 

cứu 

T.1 C4. HỌC THUYẾT GIÁ TRỊ 3 tiết 3 tiết  2 tiết 

T.2 C4. HỌC THUYẾT GIÁ TRỊ 3 tiết 3 tiết 3 tiết 4 tiết 

T.3 C4. HỌC THUYẾT GIÁ TRỊ 2 tiết 3 tiết 3 tiết 5 tiết 
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[Thảo luận]  

T.4 

C5. HỌC THUYẾT GIÁ TRỊ THẶNG 

DƯ 
2 tiết 

3 tiết 3 tiết 5 tiết 

[Thảo luận]  

T.5 
C5. HỌC THUYẾT GIÁ TRỊ THẶNG 

DƯ 
3 tiết 

6 tiết 

 5 tiết 

T.6 
C5. HỌC THUYẾT GIÁ TRỊ THẶNG 

DƯ 
 3 tiết 5 tiết 

T.7 
C5. HỌC THUYẾT GIÁ TRỊ THẶNG 

DƯ 
3 tiết 

3 tiết 3 tiết 5 tiết 

T.8 

C6. HỌC THUYẾT VỀ CNTB ĐỘC 

QUYỀN VÀ CNTB ĐỘC QUYỀN NN 
2 tiết 

[Phổ biến viết tiểu luận]  

T.9 
C6. HỌC THUYẾT VỀ CNTB ĐỘC 

QUYỀN VÀ CNTB ĐỘC QUYỀN NN 
3 tiết 3 tiết  5 tiết 

T.10 

C6. HỌC THUYẾT VỀ CNTB ĐỘC 

QUYỀN VÀ CNTB ĐỘC QUYỀN NN 3 tiết 6 tiết 3 tiết 5 tiết 

[Thu tiểu luận] 

 

NỘI DUNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

CHƯƠNG 1. 

ĐỐI TƯỢNG, PHƯƠNG PHÁP VÀ CHỨC NĂNG CỦA KINH TẾ CHÍNH TRỊ 

I. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU CỦA KINH TẾ CHÍNH TRỊ 

Khái niệm kinh tế chính trị 

Đối tượng nghiên cứu của kinh tế chính trị 

II. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU CỦA KINH TẾ CHÍNH TRỊ 

Phương pháp duy vật biện chứng 

Phương pháp trừu tượng hóa khoa học 

Phương pháp lôgíc kết hợp với phương pháp lịch sử 

III. CHỨC NĂNG VÀ SỰ CẦN THIẾT PHẢI NGHIÊN CỨU KINH TẾ CHÍNH TRỊ 

Chức năng của kinh tế chính trị 

Sự cần thiết phải nghiên cứu kinh tế chính trị học 

CHƯƠNG 2. HÀNG HÓA VÀ TIỀN TỆ 

I. ĐIỀU KIỆN RA ĐỜI, TỒN TẠI VÀ VAI TRÒ CỦA SẢN XUẤT HÀNG HÓA 
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Điều kiện ra đời, tồn tại của sản xuất hàng hóa 

Khái niệm sản xuất hàng hóa 

Điều kiện ra đời, tồn tại của sản xuất hàng hóa 

Đặc trưng và ưu thế của sản xuất hàng hóa 

II. HÀNG HÓA 

Hàng hóa và hai thuộc tính  của hàng hóa 

Khái niệm hàng hóa 

Hai thuộc tính của hàng hóa 

Giá trị sử dụng của hàng hóa 

Giá trị của hàng hóa 

Mối quan hệ giữa hai thuộc tính 

Tính chất hai mặt của lao động sản xuất hàng hóa 

Lao động cụ thể 

Lao động trừu tượng 

Lượng giá trị của hàng hóa 

Thời gian lao động xã hội cần thiết 

Những yếu tố ảnh hưởng đến lượng giá trị của một đơn vị hàng hóa 

III. TIỀN TỆ 

Nguồn gốc và bản chất của tiền tệ 

Chức năng của tiền 

Quy luật lưu thông tiền tệ và lạm phát 

IV. QUY LUẬT GIÁ TRỊ 

Nội dung, yêu cầu của quy luật giá trị 

Tác dụng của quy luật giá trị 

CHƯƠNG 3. SẢN XUẤT GIÁ TRỊ THẶNG DƯ VÀ QUÁ TRÌNH TÍCH LŨY TƯ BẢN 

I. SỰ CHUYỂN HÓA CỦA TIỀN THÀNH TƯ BẢN 

Công thức chung của tư bản 

Mâu thuẫn của công thức chung của tư bản 
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Hàng hóa sức lao động 

Sức lao động và điều kiện biến sức lao động thành hàng hóa 

Hai thuộc tính của hàng hóa sức lao động 

II. SỰ SẢN XUẤT RA GIÁ TRỊ THẶNG DƯ VÀ QUY LUẬT KINH TẾ CƠ BẢN CỦA 

CHỦ NGHĨA TƯ BẢN 

Quá trình sản xuất giá trị thặng dư 

Bản chất của tư bản. Tư bản bất biến và tư bản khả biến 

Bản chất của tư bản 

Tư bản bất biến và tư bản khả biến 

Tỷ suất và khối lượng giá trị thặng dư 

Hai phương pháp sản xuất giá trị thặng dư 

Sản xuất giá trị thặng dư tuyệt đối 

Sản xuất giá trị thặng dư tương đối 

Sản xuất giá trị thặng dư - quy luật kinh tế tuyệt đối của CNTB 

III. TIỀN CÔNG TRONG CHỦ NGHĨA TƯ BẢN 

Bản chất kinh tế của tiền công 

Các hình thức cơ bản của tiền công 

Tiền công danh nghĩa và tiền công thực tế 

IV.TÍCH LŨY TƯ BẢN 

Thực chất và động cơ của tích lũy tư bản 

Những nhân tố quyết định quy mô của tích lũy tư bản 

Quy luật chung của tích lũy tư bản 

Quá trình tích lũy tư bản là quá trình tích tụ và tập trung tư bản ngày càng tăng 

Quá trình tích lũy tư bản là quá trình tăng cấu tạo hữu cơ của tư bản 

Quá trình tích lũy tư bản là quá trình bần cùng hóa giai cấp vô sản 

CHƯƠNG 4. TÁI SẢN XUẤT TƯ BẢN XÃ HỘI VÀ CÁC HÌNH THỨC BIỂU HIỆN CỦA 

GIÁ TRỊ THẶNG DƯ 

I. TUẦN HOÀN VÀ CHU CHUYỂN TƯ BẢN 

Tuần hoàn của tư bản 
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Chu chuyển của tư bản 

Tư bản cố định và tư bản lưu động 

II. TÁI SẢN XUẤT TƯ BẢN XÃ HỘI 

Những vấn đề chung của tái sản xuất tư bản xã hội 

Tổng sản phẩm xã hội 

Hai khu vực của nền sản xuất xã hội 

Tư bản xã hội 

Những giả định khi nghiên cứu tái sản xuất tư bản xã hội 

Điều kiện thực hiện sản phẩm xã hội trong tái sản xuất giản đơn 

Điều kiện để thực hiện sản phẩm xã hội trong tái sản xuất mở rộng 

Ý nghĩa thực tiễn 

III. CÁC HÌNH THỨC BIỂU HIỆN CỦA GIÁ TRỊ THẶNG DƯ 

Chi phí sản xuất tư bản chủ nghĩa, lợi nhuận và tỷ suất lợi nhuận 

Chi phí sản xuất tư bản chủ nghĩa 

Lợi nhuận 

Tỷ suất lợi nhuận 

Lợi nhuận bình quân và giá cả sản xuất 

Cạnh tranh trong nội bộ ngành và sự hình thành giá trị thị trường 

Cạnh tranh giữa các ngành và sự hình thành lợi nhuận bình quân 

Sự chuyển hoá giá trị hàng hoá thành giá cả sản xuất 

Sự phân chia giá trị thặng dư trong chủ nghĩa tư bản 

Tư bản thương nghiệp và lợi nhuận thương nghiệp 

Tư bản cho vay và lợi tức cho vay 

Quan hệ tín dụng tư bản chủ nghĩa; Ngân hàngvà lợi nhuận ngân hàng 

Công ty cổ phần, tư bản giả và thị trường chứng khoán  

Địa tô 

3.5.1. Lịch sử phân tích địa tô 

3.5.2. Sở hữu đất đai và địa tô trong chủ nghĩa tư bản 
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3.5.3. Bản chất của địa tô tư bản chủ nghĩa 

3.5.4. Các hình thức địa tô tư bản chủ nghĩa 

4.  Ý nghĩa thực tiễn 

CHƯƠNG 5. CHỦ NGHĨA TƯ BẢN ĐỘC QUYỀN VÀ CHỦ NGHĨA TƯ BẢN ĐỘC 

QUYỀN NHÀ NƯỚC 

I. CHỦ NGHĨA TƯ BẢN ĐỘC QUYỀN 

Nguyên nhân hình thành CNTB độc quyền 

Những đặc điểm kinh tế cơ bản của chủ nghĩa tư bản độc quyền 

Tập trung sản xuất và các tổ chức độc quyền 

Tư bản tài chính và bọn đầu sỏ tài chính 

Xuất khẩu tư bản 

Sự phân chia thế giới về mặt kinh tế giữa các tổ chức độc quyền 

Sự phân chia thế giới về mặt lãnh thổ giữa các cường quốc đế quốc 

3.  Biểu hiện hoạt động của quy luật giá trị và quy luật giá trị  thặng dư trong giai đoạn chủ nghĩa 

tư bản độc quyền 

Quan hệ giữa độc quyền và cạnh tranh 

Biểu hiện hoạt động của quy luật giá trị và quy luật giá trị thặng dư 

Biểu hiện hoạt động của quy luật giá trị 

Biểu hiện của quy luật giá trị thặng dư 

II. CHỦ NGHĨA TƯ BẢN ĐỘC QUYỀN NHÀ NƯỚC 

Nguyên nhân ra đời và bản chất của chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước 

Nguyên nhân hình thành và phát triển của CNTB độc  quyền nhà nước 

Bản chất của chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước 

Những biểu hiện của chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước 

Sự kết hợp về nhân sự giữa tổ chức độc quyền và nhà nước 

Sự hình thành và phát triển của sở hữu tư bản độc quyền nhà nước 

Sự điều tiết kinh tế của nhà nước tư sản 

Đặc trưng của chủ nghĩa tư bản hiện đại 
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Sự phát triển nhảy vọt về lực lượng sản xuất, tuy nhiên sự phát triển không đồng đều trong hệ 

thống kinh tế thế giới tư bản chủ nghĩa ngày càng tăng 

Nền kinh tế có xu hướng chuyển từ kinh tế công nghiệp sang kinh tế tri thức 

Các công ty xuyên quốc gia ngày càng đóng vai trò to lớn trong nền kinh tế thế giới 

Tốc độ tăng trưởng kinh tế của các nước tư bản chủ nghĩa có xu hướng giảm sút, tính không ổn 

định của nền kinh tế tăng lên 

Đánh giá chung về vai trò và hạn chế của chủ nghĩa tư bản 

Vai trò của chủ nghĩa tư bản đối với sự phát triển của nền sản xuất xã hội 

Giới hạn lịch sử của chủ nghĩa tư bản 

5.  Xu hướng vận động của chủ nghĩa tư bản 

XU HƯỚNG VẬN ĐỘNG CỦA CÁC QUỐC GIA TRÊN THẾ GIỚI 

Quá trình tự điều chỉnh của các nước tư bản phát triển 

Điều chỉnh các quan hệ kinh tế 

Điều chỉnh hệ thống chính trị 

Quá trình quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội ở các nước đang phát triển 

10. Phương pháp giảng: 

Lý thuyết: Thuyết trình, thảo luận nhóm. 

11. Vật liệu giảng dạy: 

Tài liệu phát tay, máy chiếu đa năng, máy tính có kết nối Internet. 

12. Đánh giá: 

- Điểm chuyên cần: 10% 

- Điểm quá trình: 30% 

- Điểm thi kết thúc học phần: 60% 

- Hình thức thi kết thúc học phần: Thi viết tự luận (Sinh viên được sử dụng tài liệu) 

- Thời giam thi: 90 phút 

Cách tính điểm: 

- Điểm học phần = điểm chuyên cần (10%) + điểm quá trình (30%) + điểm thi kết thúc HP (60%). 

- Các điểm thành phần và điểm kết thúc học phần đều được làm tròn đến một chữ số thập phân. 
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13. Tài liệu học tập, tham khảo: 

13.1. Tài liệu học tập 

Trường Đại học Yersin Đà Lạt, Bài giảng Kinh tế chính trị (lưu hành nội bộ); 

13.2. Tài liệu tham khảo: 

Bộ Giáo dục và đào tạo: Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh (Dùng trong các trường đại học, cao 

đẳng), Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2006; 
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Bộ Giáo dục và đào tạo: Giáo trình Kinh tế chính trị Mác- Lênin (Dùng cho các khối ngành 

không chuyên Kinh tế- Quản trị kinh doanh trong các trường đại học, cao đẳng), Nxb. Chính trị 

Quốc gia, Hà Nội, 2006; 

V.I.Lênin: Toàn tập, Nxb. Tiến bộ, M - 1981 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lâm Đồng, ngày 10  tháng 01 năm 2020   

HIỆU TRƯỞNG  

   

 

TS. PHẠM ĐÌNH TRUNG 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC YERSIN ĐÀ LẠT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

 

1. Mã số: LU01405 

2. Tên học phần: Chủ nghĩa xã hội khoa học 

3. Số tín chỉ: 2 

4. Chuyên ngành đào tạo: Luật Kinh Tế 

5. Mục tiêu học phần:  

Cùng với các môn khoa học Mác - Lênin, Tư tưởng  Hồ Chí Minh và các môn học khác giúp 

sinh viên có nhận thức tổng hợp, toàn diện về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và 

con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt  Nam. 

6. Mô tả học phần:  

Môn học có 10 chương, bao gồm những nội dung cơ bản của chủ nghĩa xã hội khoa học, cung 

cấp cho sinh viên những căn cứ lý luận khoa học để hiểu Cương lĩnh xây dụng đất nước, đường 

lối chích sách xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; lý giải và có thái độ đúng đắn với con 

đường đi lên chủ nghĩa xã hội - con đường mà Đảng và nhân dân ta đã lựa chọn. 

7. Phân bố thời gian giảng dạy trong học kỳ:  

Lên lớp: 20 tiết 

Sermina: 10 tiết 

8. Điều kiện và yêu cầu của học phần: 

8.1. Điều kiện:  

Sinh viên học qua các học phần Triết học Mác - Lênin và Kinh tế chính trị Mác - Lênin. 

8.2. Yêu cầu: 

Sinh viên phải tham gia 70% tổng số giờ lên lớp mới được dự thi hết học phần.  

9. Nội dung học phần:  

Chương Tên chương Số tiết Giảng Sermina 

I 
Vị trí, đối tượng, phương pháp, nhiệm vụ của chủ 

nghĩa xã hội khoa học 
3 2 

0 
II  Xã hội xã hội chủ nghĩa 3 2 

III Sứ mệnh lịch sử thế giới của giai cấp công nhân 3 2 
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IV Thời đại ngày nay 3 2 

5 
V 

Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa và nhà nước xã hội 

chủ nghĩa 
3 2 

VI 
Liên minh giữa giai cấp công nhân với nông dân và 

trí thức trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội 
3 2 

VII 
Vấn đề dân tộc trong quá trình xây dựng chủ nghĩa 

xã hội 
3 2 

5 

VIII 
Vấn đề tôn giáo trong quá trình xây dựng chủ nghĩa 

xã hội 
3 2 

IX 
Vấn đề gia đình trong quá trình xây dựng chủ nghĩa 

xã hội 
3 2 

X 
Vấn đề nguồn lực con người trong quá trình xây 

dựng CNXH 
3 2 

Cộng: 30 20 10 

 

Ghi chú: Thời gian dành cho ôn tập, kiểm tra, thi bố trí ngoài tổng thời gian môn học. 

Nội dung: 

Chương I: Vị trí, đối tượng, phương pháp, chức năng, nhiệm vụ của môn CNXH khoa học 

Vị trí môn chủ nghĩa xã hội khoa học. Phạm vi và đối tượng nghiên cứu của chủ nghĩa xã hội 

khoa học. Chức năng và ý nghĩa môn chủ nghĩa xã hội khoa học. 

Chương II:  Xã hội xã hội chủ nghĩa  

Hình thái kinh tế xã hội cộng sản chủ nghĩa. Những đặc trưng cơ bản của xã hội xã hội chủ 

nnghĩa. Thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội trên thế giới và ở Việt Nam. 

Chương III: Sứ mệnh lịch sử thế giới của giai cấp công nhân  

Khái niệm giai cấp công nhân và sứ mệnh lịch sử của nó. Nội dung và điều kiện khách quan qui 

định sứ mệnh lịch sử thế giới cuả giai cấp công nhân. Vai trò của Đảng cộng sản trong việc thực 

hiện sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân. Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân Việt Nam. 

Chương IV: Thời đại ngày nay  

Khái niệm thời đại và thời đại ngày nay. Tính chất và những mâu thuẫn cơ bản của thời đại ngày 

nay. Đặc điểm cơ bản và xu thế vận động của thời đại ngày nay.  

Chương V: Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa và nhà nước xã hội chủ nghĩa 
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Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa. Nhà nước xã hội chủ nghĩa. Cải cách nhà nước trong quá trình 

đổi mới hệ thống chính trị ở nước ta hiện nay.  

Chương VI:  Liên minh giữa công nhân với nông dân và trí thức trong thời kỳ quá độ lên 

CNXH 

Cơ cấu xã hội  - giai cấp trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Tính tất yếu của liên minh 

giữa công nhân với nông dân và trí thức trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Nội dung 

của liên minh giữa công nhân với nông dân và trí thức trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội 

ở Việt Nam.  

Chương VII: Vấn đề dân tộc trong quá trình xây dựng CNXH 

Dân tộc và hai xu hướng khách quan của phong trào dân tộc. Nội dung Cương lĩnh dân tộc của 

chủ nghĩa Mác - Lênin. Vấn đề dân tộc ở Việt Nam và chính sách dân tộc của Đảng và Nhà 

nước ta hiện nay.  

Chương VIII: Vấn đề tôn giáo trong quá trình xây dựng CNXH 

Bản chất, nguồn gốc và tính chất của tôn giáo. Vấn đề tôn giáo trong xã hội xã hội chủ nghĩa. 

Vấn đề tôn giáo ở Việt Nam và chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước ta hiện nay. 

Chương IX: Vấn đề gia đình trong quá trình xây dựng CNXH 

Gia đình, mối quan hệ gia đình và xã hội. Những điều kiện và tiền đề xây dựng gia đình trong 

chủ nghĩa xã hội. 

Chương X: Vấn đề nguồn lực con người trong quá trình xây dựng CNXH 

Nguồn lực con người và vai trò của nó trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội. Phát huy 

nguồn lực con người ở Việt Nam. 

10. Phương pháp giảng: 

-Lý thuyết: Thuyết trình, thảo luận nhóm. 

11. Vật liệu giảng dạy: 

Tài liệu phát tay, máy chiếu đa năng, máy tính có kết nối Internet. 

12. Đánh giá: 

- Điểm chuyên cần: 10% 

- Điểm quá trình: 30% 

- Điểm thi kết thúc học phần: 60% 

- Hình thức thi kết thúc học phần: Thi viết tự luận (Sinh viên được sử dụng tài liệu) 

- Thời giam thi: 90 phút 

Cách tính điểm: 
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- Điểm học phần = điểm chuyên cần (10%) + điểm quá trình (30%) + điểm thi kết thúc HP (60%). 

- Các điểm thành phần và điểm kết thúc học phần đều được làm tròn đến một chữ số thập phân. 

13. Tài liệu học tập, tham khảo: 

Bộ Giáo dục và Đào tạo (2004), Giáo trình Chủ nghĩa xã hội khoa học . . Nxb Chính trị Quốc 

gia, Hà Nội. 

Hội đồng TW chỉ đạo biên soạn giáo trình các bộ môn Khoa học Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí 

Minh (2002), Giáo trình Chủ nghĩa xã hội khoa học, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội.  

Các văn kiện đại hội Đảng do Nxb Chính trị Quốc gia xuất bản. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lâm Đồng, ngày 10  tháng 01 năm 2020    

HIỆU TRƯỞNG  

   

 

TS. PHẠM ĐÌNH TRUNG 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC YERSIN ĐÀ LẠT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

 

1. Mã số: LU01406 

2. Tên học phần: Lịch sử Đảng CSVN 

3. Số tín chỉ: 2 

4. Chuyên ngành đào tạo: Luật Kinh Tế 

5. Mục tiêu học phần:  

Trang bị một cách có hệ thống cơ bản những nội dung của môn học Lịch sử Đảng Cộng sản 

Việt Nam. 

Cùng với các môn khoa học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và các môn học khác có nhận 

thức tổng hợp toàn diện về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường đi lên 

chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng. 

6. Mô tả học phần:  

Ngoài phần mở đầu giới thiệu những nét chính về chức năng, nhiệm vụ, phương pháp nghiên 

cứu bộ môn, học phần gồm 6 chương bao gồm những nội dung cơ bản nhất về Lịch sử Đảng 

Cộng sản Việt Nam, giúp cho sinh viên hiểu biết một cách hệ thống và tương đối toàn diện về 

sự ra đời, sứ mệnh lịch sử, … tổ chức và lãnh đạo cách mạng Việt Nam của Đảng. Giúp cho 

sinh viên nhận rõ Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, 

đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, từ đó 

bồi dưỡng sinh viên về phương pháp, đạo đức cách mạng, nâng cao lòng tin vững chắc vào con 

đường đi lên chủ nghĩa xã hội - con đường mà Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhân dân ta đã 

lựa chọn. 

7. Phân bố thời gian giảng dạy trong học kỳ:  

Lên lớp: 75%. 

Thảo luận trên lớp: 25%. 

8. Điều kiện và yêu cầu của học phần: 

8.1. Điều kiện:  

Sinh viên phải học xong các học phần: Triết học Mác - Lênin, Kinh tế Chính trị Mác - Lênin, 

Chủ nghĩa xã hội khoa học. 
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8.2. Yêu cầu: 

Sinh viên phải tham gia 70% tổng số giờ lên lớp mới được dự thi hết học phần. 

9. Nội dung học phần:  

Thứ tự 

chương 
Số tiết 

Số tiết 

toàn 

chương 

Số tiết 

giảng 

Số tiết 

thảo 

luận 

trên 

lớp 

Mở đầu Nhập môn LSĐCSVN  3  

Chương I 
Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam (1920 - 

1930) 
5 3  

Chương II Quá trình đấu tranh giành chính quyền (1930 - 1945) 5 3 2 

Chương III 
Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và can thiệp 

Mỹ (1945 - 1954) 
5 3  

Chương IV 
Sự nghiệp cách mạng XHCN ở miền Bắc và kháng 

chiến chống Mỹ cứu nước (1954 - 1975) 
5 5  

Chương V 
Cả nước quá độ lên CNXH và bảo vệ Tổ quốc (1975 

- 2002) 
5 3  

Chương VI 
Ý nghĩa của thắng lợi và những bài học lịch sử của 

Đảng Cộng sản Việt Nam 
5 5 3 

  Cộng 30 25 5 

 

Nội dung chi tiết 

Bài mở đầu: NHẬP MÔN LỊCH SỬ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

1. Đối tượng. 

2. Phương pháp nghiên cứu. 

3. Chức năng 

4. Ý nghĩa thực tiễn 

Chương I. SỰ RA ĐỜI CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM (1920 - 1930) 

I. Tình hình thế giới và Việt Nam cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX 

1. Tình hình thế giới và ảnh hưởng của nó đối với Việt Nam. 
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2. Sự biến chuyển về kinh tế, xã hội Việt Nam. 

II. Các phong trào yêu nước ở Việt Nam cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX 

1. Các phong trào yêu nước theo khuynh hướng phong kiến và tư sản 

2. Nguyễn Ái Quốc tìm đường giải phóng dân tộc và phong trào yêu nước theo khuynh hướng 

vô sản 

3. Các tổ chức cộng sản ở Việt Nam 

III. Hội nghị thành lập và cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng 

1. Hội nghị thành lập Đảng 

2. Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng 

3. Ý nghĩa lịch sử của việc thành lập Đảng. 

Chương II. QUÁ TRÌNH ĐẤU TRANH GIÀNH CHÍNH QUYỀN (1930 - 1945) 

I. Phong trào cách mạng (1930 - 1935) 

1. Hội nghị BCHTW tháng 10/1930 - Luận cương chính trị của Đảng. 

2. Phong trào cách mạng Việt Nam (1930 - 1931 và 1932 - 1935) 

3. Đại hội đại biểu lần thứ nhất của Đảng (3/1935) 

II. Phong trào dân chủ (1936 - 1939) 

1. Nguy cơ chiến tranh của chủ nghĩa phát xít và Đại hội lần thứ 7 của Quốc tế Cộng sản 

2. Chủ trương mới của Đảng 

3. Lãnh đạo phong trào dân chủ, dân sinh (1936 - 1939). 

III. Phong trào giải phóng dân tộc, khởi nghĩa giành chính quyền (1939 - 1945). 

1. Chính sách thống trị thời chiến của Pháp - Nhật ở Đông Dương 

2. Chủ trương chiến lược mới của Đảng 

3. Phong trào chống Pháp - Nhật, chuẩn bị lực lượng cho cuộc khởi nghĩa vũ trang (1940 - 

1945). 

4. Cao trào kháng Nhật cứu nước và Tổng khởi nghĩa giành chính quyền (3/1945 - 8/1945). 

IV. Nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa và kinh nghiệm lịch sử. 

Chương III. CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG THỰC DÂN PHÁP VÀ CAN THIỆP MỸ 

(1945-1954) 

I. Xây dựng và bảo vệ chính quyền, chuẩn bị kháng chiến trong cả nước (1945 - 1946) 
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1. Tình thế "ngàn cân treo sợi tóc" của chính quyền cách mạng và chủ trương kháng chiến, kiến 

quốc của Đảng 

2. Xây dựng chế độ Dân chủ cộng hòa và tổ chức kháng chiến ở miền Nam 

3. Thực hiện chính sách hòa hoãn, tranh thủ thời gian chuẩn bị kháng chiến toàn quốc. 

II. Kháng chiến toàn quốc (1946 - 1950) 

1. Quyết định kháng chiến toàn quốc và đường lối kháng chiến của Đảng 

2. Tiến hành kháng chiến, toàn dân, toàn diện và lâu dài, dựa vào sức mình là chính.  

III. Đại hội đại biểu lần thứ II của Đảng và đẩy mạnh kháng chiến đến thắng lợi (1951 - 1954) 

1. Đại hội đại biểu lần thứ II của Đảng (2-1951). Chính cương Đảng Lao động Việt Nam 

2. Đẩy mạnh kháng chiến đến thắng lợi. 

IV. Nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa và kinh nghiệm lịch sử. 

Chương IV. SỰ NGHIỆP CÁCH MẠNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Ở MIỀN BẮC VÀ KHÁNG 

CHIẾN CHỐNG MỸ CỨU NƯỚC (1954 - 1975) 

I. Chuyển hướng chiến lược cách mạng của Đảng 

1. Đặc điểm đất nước Việt Nam sau tháng 7 năm 1954 

2. Chủ trương đưa miền Bắc quá độ lên CNXH và tiếp tục thực hiện CMDTDC ở miền Nam. 

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng (9/1960). 

II. Thực hiện các kế hoạch Nhà nước ở miền Bắc và đấu tranh chống Mỹ ở miền Nam (1954 

- 1965) 

1. Các kế hoạch Nhà nước ở miền Bắc. 

2. Nhân dân miền Nam đấu tranh chống đế quốc Mỹ và tay sai. 

III. Nhân dân cả nước kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1965 - 1975) 

1. Đường lối kháng chiến chống Mỹ cứu nước của Đảng. 

2. Chuyển hướng xây dựng CNXH ở miền Bắc và chi viện cho tiền tuyến lớn miền Nam.  

3. Lãnh đạo nhân dân bảo vệ miền Bắc và kháng chiến chống Mỹ ở miền Nam. 

IV. Nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa và kinh nghiệm lịch sử. 

Chương V. CẢ NƯỚC QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI VÀ BẢO VỆ TỔ QUỐC (1975 

- 2002) 

I. Cả nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc (1975 - 1986) 
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1. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV của Đảng (12/1976) và thực hiện kế hoạch nhà nước 5 

năm (1976 - 1980) 

- Tình hình Việt Nam sau năm 1975 và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV của Đảng. 

- Thực hiện kế hoạch nhà nước 5 năm và bảo vệ Tổ quốc (1976 - 1980). 

2. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V của Đảng (3/1982) và thực hiện kế hoạch nhà nước 5 

năm (1981 - 1985) 

- Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V của Đảng 

- Thực hiện kế hoạch nhà nước 5 năm 1981 - 1985. 

II. Thực hiện đường lối đổi mới, tiến hành công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước (1986 - 

2002) 

1. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng (12/1986) và thực hiện kế hoạch nhà nước 5 

năm (1986 - 1990) 

- Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng 

- Thực hiện kế hoạch nhà nước 5 năm 1986 - 1990. 

2. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII của Đảng (6/1991) và thực hiện kế hoạch nhà nước 5 

năm (1991 - 1996) 

- Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII của Đảng. Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời 

kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội 

- Thực hiện kế hoạch nhà nước 5 năm 1991 - 1996. 

3. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII của Đảng (6/1996) và thực hiện kế hoạch nhà nước 5 

năm (1996 - 2001) 

- Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII của Đảng 

- Thực hiện kế hoạch nhà nước 5 năm 1996 - 2001 

4. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng (4/2001) 

- Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng 

- Trên đường thực hiện kế hoạch nhà nước 5 năm 2001 - 2006. 

Chương VI. Ý NGHĨA CỦA THẮNG LỢI VÀ NHỮNG BÀI HỌC LỊCH SỬ CỦA ĐẢNG 

CỘNG SẢN VIỆT NAM 

I. Ý nghĩa của thắng lợi của cách mạng Việt Nam (1930 - 2002) 

- Một là, thắng lợi của cách mạng tháng Tám năm 1945 lập nên nước Việt Nam Dân chủ cộng 

hòa, đưa dân tộc ta tiến vào kỷ nguyên độc lập, tự do; độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã 

hội. 
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- Hai là, thắng lợi của các cuộc kháng chiến oanh liệt để giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, 

thống nhất đất nước, đưa cả nước bước vào thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, góp phần quan 

trọng vào cuộc đấu tranh của nhân dân thế giới. 

- Thắng lợi của sự nghiệp đổi mới và từng bước đưa đất nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội. 

II. Những bài học lịch sử 

- Nắm vững ngọc cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội - bài học xuyên suốt của quá trình cách 

mạng Việt Nam. 

- Sự nghiệp cách mạng là của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. 
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- Không ngừng củng cố, tăng cường đoàn kết: đoàn kết toàn Đảng, đoàn kết dân tộc, đoàn kết 

quốc tế. 

- Kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, sức mạnh trong nước với sức mạnh quốc tế. 

- Sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố hàng đầu đảm bảo thắng lợi của cách mạng Việt 

Nam./. 

10. Phương pháp giảng: 

-Lý thuyết: Thuyết trình, thảo luận nhóm. 

11. Vật liệu giảng dạy: 

Tài liệu phát tay, máy chiếu đa năng, máy tính có kết nối Internet. 

12. Đánh giá: 

- Điểm chuyên cần: 10% 

- Điểm quá trình: 30% 

- Điểm thi kết thúc học phần: 60% 

- Hình thức thi kết thúc học phần: Thi viết tự luận (Sinh viên được sử dụng tài liệu) 

- Thời giam thi: 90 phút 

Cách tính điểm: 

- Điểm học phần = điểm chuyên cần (10%) + điểm quá trình (30%) + điểm thi kết thúc HP (60%). 

- Các điểm thành phần và điểm kết thúc học phần đều được làm tròn đến một chữ số thập phân. 

13. Tài liệu học tập, tham khảo: 

• Giáo trình Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức biên soạn. 

• Tài liệu tham khảo: Giáo trình Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam của Hội đồng Trung ương chỉ 

đạo biên soạn giáo trình quốc gia các bộ môn khoa học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh do 

Nhà xuất bản Chính trị quốc gia xuất bản, các Văn kiện Đại hội Đảng, tạp chí chuyên ngành, một 

số tác phẩm kinh điển của C. Mác, Ph. Ăng ghen, V.I Lênin, những đề tài khoa học trong và ngoài 

nước về các vấn đề có liên quan. 

  Lâm Đồng, ngày 10 tháng 01   năm 2020    

HIỆU TRƯỞNG  

   

 

TS. PHẠM ĐÌNH TRUNG 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC YERSIN ĐÀ LẠT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

1. Mã số: LU01103 

2. Tên học phần: Tư tưởng Hồ Chí Minh 

3. Số tín chỉ: 2 

4. Chuyên ngành đào tạo: Luật Kinh Tế 

5. Mục tiêu học phần:  

5.1. Về kiến thức: 

Cung cấp những hiểu biết có tính hệ thống về tư tưởng, đạo đức, giá trị văn hóa Hồ Chí Minh. 

Tiếp tục cung cấp những kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác - Lênin.  

Cùng với môn học Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin tạo lập những hiểu 

biết về nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam hành động của Đảng và của cách mạng nước ta. 

5.2. Về kỹ năng: 

Nắm vững cơ sở lý luận và thực tiễn của tư tưởng Hồ Chí Minh, Đường lối cách mạng của 

Đảng Cộng sản Việt Nam. 

5.3. Thái độ: 

Rèn luyện được thái độ nghiêm túc, trung thực, tác phong cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác. 

6. Mô tả học phần:  

Thông qua môn học, sinh viên sẽ nắm được những nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh, 

sự vận dụng sáng tạo lý luận chủ nghĩa Mác – Lênin của Hồ Chí Minh vào thực tiễn cách mạng 

Việt Nam. Trang bị phương pháp luận Hồ Chí Minh vào nghiên cứu, học tập môn Đường lối 

cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam. 

7. Phân bố thời gian giảng dạy trong học kỳ:  

Lý thuyết, lên lớp: 30 tiết 

8. Điều kiện và yêu cầu của học phần: 

8.1. Điều kiện:  

Sinh viên phải học những nguyên lý cơ bản Mác – Lênin 1, 2 trước khi học học phần này. 

8.2. Yêu cầu: 

Sinh viên phải tham gia 70% tổng số giờ lên lớp mới được dự thi hết học phần. 
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Hiểu và nắm được Tư tưởng Hồ Chí Minh đã tiếp thu, vận dụng sáng tạo lý luận Mác – Lênin 

vào thực tiễn cách mạng Việt Nam. 

9. Nội dung học phần:  

STT Nội dung TC 

1 Bài 1: Cơ sở, quá trình hính thành và phát triển tư tưởng HCM 4 

2 Bài 2: Tư tưởng HCM về vấn đề dân tộc và cách mạng giải phóng dân tộc 4 

3 Bài 3: Tư tưởng HCM về chủ nghĩa xã hội và con đường quá độ đi lên chủ 

nghĩa xã hội Việt Nam 

4 

4 Bài 4: Tư tưởng HCM về Đảng cộng sản Việt Nam 4 

5 Bài 5: Tư tưởng HCM về đại đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế 4 

6 Bài 6: Tư tưởng HCM về dân chủ và xây dựng nhà nước của dân, do dân, 

vì dân 

5 

7 Bài 7: Tư tưởng HCM về văn hóa, đạo đức, và xây dựng con người mới 5 

Tổng số tiết 30 

 

10. Phương pháp giảng: 

-Lý thuyết: Thuyết trình, thảo luận nhóm. 

11. Vật liệu giảng dạy: 

Tài liệu phát tay, máy chiếu đa năng, máy tính có kết nối Internet. 

12. Đánh giá: 

- Điểm chuyên cần: 10% 

- Điểm quá trình: 30% 

- Điểm thi kết thúc học phần: 60% 

- Hình thức thi kết thúc học phần: Thi viết tự luận (Sinh viên được sử dụng tài liệu) 

- Thời giam thi: 90 phút 

Cách tính điểm: 

- Điểm học phần = điểm chuyên cần (10%) + điểm quá trình (30%) + điểm thi kết thúc HP (60%). 

- Các điểm thành phần và điểm kết thúc học phần đều được làm tròn đến một chữ số thập phân. 

 

13. Tài liệu học tập, tham khảo: 

13.1. Tài liệu học tập 

Trường Đại học Yersin Đà Lạt, Tư tưởng Hồ Chí Minh (lưu hành nội bộ). 
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13.2. Tài liệu tham khảo: 

Bộ Giáo dục và đào tạo: Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh (Dùng trong các trường đại học, 

cao đẳng), Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2006; 

Hồ Chí Minh toàn tập, Nxb. Chính trị Quốc gia, 2002. 

 

  
Lâm Đồng, ngày 10 tháng 01 năm 2020    

HIỆU TRƯỞNG  

   

 

TS. PHẠM ĐÌNH TRUNG 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC YERSIN ĐÀ LẠT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

 

1. Mã số: LU45203 

2. Tên học phần: Kinh tế vi mô 

3. Số tín chỉ: 3 

4. Chuyên ngành đào tạo: Luật Kinh Tế 

5. Mục tiêu học phần:  

5.1. Về kiến thức: 

Có kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên và xã hội. 

Có khả năng vận dụng thành thạo kiến thức cơ bản về quản trị như: Quản trị nhân sự, Quản 

trị tài chính, Quản trị sản xuất, Quản trị marketing… 

5.2. Về kỹ năng: 

Có kỹ năng ra quyết định ở cấp cơ sở. 

5.3. Thái độ: 

Có tố chất của người làm quản lý, kinh doanh: nhiệt tình, năng động, linh hoạt và thích ứng; 

thể hiện sự dấn thân, cam kết, ý thức và mong muốn chính đáng tạo ra giá trị gia tăng. 

6. Mô tả học phần:  

Môn Kinh tế học vĩ mô là một phân ngành của Kinh tế học, nội dung môn học về những vấn đề 

kinh tế cơ bản về thị trường, Cung, Cầu và giá cả hàng hóa, được xem xét ở phạm vi ứng xử 

người tiêu dùng, của doanh nghiệp và của chính phủ. Môn học còn cung cấp những kỹ năng cần 

thiết để đánh giá những biến động của các biến số kinh tế. Kiến thức này giúp cho sinh viên sau 

này kết hợp với kiến thức các môn học khác để có thể hoạch định  hướng phát triển, cũng như 

những giải pháp quản trị công ty có hiệu quả cao. 

7. Phân bố thời gian giảng dạy trong học kỳ:  

Lên lớp:  60 tiết 

Tự học: 135 tiết 

8. Điều kiện và yêu cầu của học phần: 

8.1. Điều kiện: không 
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8.2. Yêu cầu: 

Lên lớp đủ thời gian quy định theo Quy chế đào tạo: Vắng mặt quá 20% số giờ giảng sinh 

viên sẽ bị cấm thi cuối kỳ. 

Chuẩn bị trước nội dung bài học 

Hoàn thành các bài tập theo nhóm và bài tập cá nhân. 

Tham dự kiểm tra giữa kỳ và thi cuối kỳ 

Yêu cầu đúng giờ, có thái độ học tập tích cực. 

9. Nội dung học phần:  

Chương 1: Giới thiệu về kinh tế học (6 tiết: 4 LT + 2 TH)   

1.1. Khái quát về Kinh tế học  

1.2. Những vấn đề trung tâm của tổ chức kinh tế  

1.3. Các hệ thống kinh tế giải quyết ba vấn đề trung tâm của tổ chức kinh tế  

 Chương 2:    Cầu, Cung & Thị trường  (6 tiết: 3 LT + 3 TH))   

2.1. Khái quát về thị trường 

2.2. Cầu, Cung & giá cả thị trường 

2.3. Cầu, cung & giá cân bằng thị trường 

2.4. Một vài vận dụng cung cầu đối với Chính phủ                      

Chương 3:  Lý thuyết về hành vi của người tiêu thụ  (8 tiết: 4 Lt + 4 TH) 

3.1. Lý thuyết dụng ích  

3.2. Phân tích tiêu dùng bằng đường bàng quan & đường ngân sách  

Tổng cầu trong mô hình kinh tế đơn giản 

 Xác định điểm cân bẳng sản lượng quốc gia 

Mô hình số nhân 

Chương 4:  Lý thuyết về Doanh nghiệp  (10 tiết: 5 Lt+ 5 TH) 

4.1. Lý thuyết sản xuất  

4.2. Lý thuyết chi phí  

4.3. Vấn đề tối đa hoá lợi nhuận của doanh nghiệp                                                                  

Chương 5:  Thị trường Cạnh tranh hoàn hảo (10 tiết: 5LT + 5 TH) 

5.1. Những đặc trưng của thị trường cạnh tranh hoàn hảo & của doanh nghiệp 
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5.2. Tối đa hóa lợi nhuận của doanh nghiệp trong thị trường CTHH 

5.3. Tối thiễu hoá lỗ lã của doanh nghiệp trong thị trường CTHH 

5.4. Đường cung của doanh nghiệp & ngành trong ngắn hạn    

5.5. Thặng dư của nhà sản xuất 

5.6. Cân bằng của doanh nghiệp & ngành trong ngắn hạn   

5.7. Cân bằng của doanh nghiệp & ngành trong dài hạn    

5.8. Hiệu quả của thị trường CTHH & những điều tiết của chính phủ 

Chương 6:  Thị trường độc quyền  (4 tiết: 2LT + 2 TH) 

6.1. Khái quát về thị trường độc quyền 

- Khái niệm về thị trường độc quyền & công ty độc quyền 

- Lý do tồn tại các công ty độc quyền 

6.2. Cân bằng ngắn hạn của công ty độc quyền  

6.3. Công ty độc quyền có nhiều cơ sở  

6.4. Phân biệt giá cả của công ty độc quyền. 

6.5. Chính phủ điều tiết các công ty độc quyền 

Chương 7:  Thị trường cạnh tranh không hoàn hảo  (6 tiết: 3LT + 3TH) 

7.1. Thị trường cạnh tranh độc quyền 

7.2. Thị trường thiểu số độc quyền 

10. Phương pháp giảng: 

-Lý thuyết: Thuyết trình, thảo luận nhóm. 

11. Vật liệu giảng dạy: 

Tài liệu phát tay, máy chiếu đa năng, máy tính có kết nối Internet. 

 

12. Đánh giá: 

- Điểm chuyên cần: 10% 

- Điểm quá trình: 30% 

- Điểm thi kết thúc học phần: 60% 

- Hình thức thi kết thúc học phần: Thi viết tự luận (Sinh viên được sử dụng tài liệu) 
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- Thời giam thi: 90 phút 

Cách tính điểm: 

- Điểm học phần = điểm chuyên cần (10%) + điểm quá trình (30%) + điểm thi kết thúc HP (60%). 

- Các điểm thành phần và điểm kết thúc học phần đều được làm tròn đến một chữ số thập phân. 

13. Tài liệu học tập, tham khảo: 

13.1. Tài liệu học tập 

Trần Thừa, Kinh tế vi mô, NXB giáo dục 2007 

13.2. Tài liệu tham khảo: 

Kinh tế vi mô: Câu hỏi – Bài tập – Trắc nghiệm (Như Ý, Bích Dung, Bá Thọ, Nguyễn Hoàng 

Bảo, NXB Thống Kê 2005) 

Bài tập Kinh tế vi mô: 28 Tình huống kinh tế vi mô (Francois Leroux) 

 

Lâm Đồng, ngày 10 tháng 01 năm 2020    

HIỆU TRƯỞNG  

   

 

TS. PHẠM ĐÌNH TRUNG 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC YERSIN ĐÀ LẠT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

 

1. Mã số: LU41406 

2. Tên học phần: Kinh tế vĩ mô 

3. Số tín chỉ: 3 

4. Chuyên ngành đào tạo: Luật Kinh Tế 

5. Mục tiêu học phần:  

5.1. Về kiến thức: 

Có kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên và xã hội. 

Có khả năng vận dụng thành thạo kiến thức cơ bản về quản trị như: Quản trị nhân sự, Quản 

trị tài chính, Quản trị sản xuất, Quản trị marketing… 

5.2. Về kỹ năng: 

Có kỹ năng ra quyết định ở cấp cơ sở. 

5.3. Thái độ: 

Có tố chất của người làm quản lý, kinh doanh: nhiệt tình, năng động, linh hoạt và thích ứng; 

thể hiện sự dấn thân, cam kết, ý thức và mong muốn chính đáng tạo ra giá trị gia tăng. 

6. Mô tả học phần:  

Môn Kinh tế học vĩ mô là một phân ngành của Kinh tế học, chuyên nghiên cứu về cấu trúc, đặc 

điểm, hành vi của cả một nền kinh tế nói chung. Kinh tế học vĩ mô chủ yếu nghiên cứu các vấn 

đề về sản lượng quốc gia, tăng trưởng kinh tế, lạm phát, thất nghiệp, cán cân thương mại, chính 

sách tài khóa, chính sách tiền tệ để điều tiết nền kinh tế vĩ mô. 

7. Phân bố thời gian giảng dạy trong học kỳ:  

Lên lớp:  60 tiết 

Tự học: 135 tiết 

8. Điều kiện và yêu cầu của học phần: 

8.1. Điều kiện: không 

8.2. Yêu cầu: 
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Lên lớp đủ thời gian quy định theo Quy chế đào tạo: Vắng mặt quá 20% số giờ giảng sinh 

viên sẽ bị cấm thi cuối kỳ. 

Chuẩn bị trước nội dung bài học 

Hoàn thành các bài tập theo nhóm và bài tập cá nhân. 

Tham dự kiểm tra giữa kỳ và thi cuối kỳ 

Yêu cầu đúng giờ, có thái độ học tập tích cực. 

9. Nội dung học phần:  

Chương 1: Khái quát về kinh tế vĩ mô (6 tiết: 4 LT  + 2 TH) 

Mười nguyên lý của kinh tế học 

Kinh tế học 

Đường giới hạn khả năng sản xuất 

Mục tiêu của kinh tế vĩ mô 

Công cụ điều tiết vĩ mô 

Chương 2: Sản lượng quốc gia (6 tiết: 3 LT + 3 TH) 

Thu nhập và chi tiêu của nền kinh tế 

Đo lường tổng sản phẩm quốc nội 

Chỉ số giảm phát theo gdp 

Các chỉ tiêu trong SNA 

Chương 3: Lý thuyết xác định sản lượng cân bằng quốc gia (8 tiết: 4 Lt + 4 TH) 

Tổng cầu trong mô hình kinh tế đơn giản 

 Xác định điểm cân bẳng sản lượng quốc gia 

Mô hình số nhân 

Chương 4: Chính sách tài khóa (10 tiết: 5 Lt+ 5 TH) 

Tổng cầu trong nền kinh tế mở 

Sản lượng cân bằng trong nền kinh tế mở 

Mô hình số nhân trong nền kinh tế mở 

Chính sách tài khóa 

Chính sách ngoại thương 
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Chương 5: Chính sách tiền tệ (10 tiết: 5LT + 5 TH) 

Tiền tệ 

Ngân hàng 

Thị trường tiền tệ 

Chính sách tiền tệ 

Kiểm tra giữa kỳ: 2 tiết 

Chương 6: Mô hình IS – LM (4 tiết: 2LT + 2 TH) 

6.1. Thị trường hàng hóa và đường IS 

6.2. Thị trường tiền tệ và đường LM 

6.3. Tác động của các chính sách kinh tế vĩ mô 

Chương 7: Lạm phát và thất nghiệp (6 tiết: 3LT + 3TH) 

7.1. Lạm phát 

7.2. Thất nghiệp 

7.3. Quan hệ giữa lạm phát và thất nghiệp 

Chương 8: Phân tích vĩ mô trong nền kinh tế mở (4 tiết: 3LT + 1 TH) 

8.1. Thị trường ngoại hối 

8.2. Cán cân thanh toán 

8.3. Tác động của các chính sách kinh tế vĩ mô trong nền kinh tế mở 

Báo cáo thuyết trình bài tiểu luận (4 tiết) 

10. Phương pháp giảng: 

-Lý thuyết: Thuyết trình, thảo luận nhóm. 

11. Vật liệu giảng dạy: 

Tài liệu phát tay, máy chiếu đa năng, máy tính có kết nối Internet. 

12. Đánh giá: 

- Điểm chuyên cần: 10% 

- Điểm quá trình: 30% 

- Điểm thi kết thúc học phần: 60% 

- Hình thức thi kết thúc học phần: Thi viết tự luận (Sinh viên được sử dụng tài liệu) 
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- Thời giam thi: 90 phút 

Cách tính điểm: 

- Điểm học phần = điểm chuyên cần (10%) + điểm quá trình (30%) + điểm thi kết thúc HP (60%). 

- Các điểm thành phần và điểm kết thúc học phần đều được làm tròn đến một chữ số thập phân. 

13. Tài liệu học tập, tham khảo: 

13.1. Tài liệu học tập 

(1) Nguyễn Như Ý, Trần Thị Bích Dung (2014). Kinh tế vĩ mô. NXB Kinh tế Tp. HCM 

13.2. Tài liệu tham khảo: 

(2) Nguyễn Văn Công, Vũ Kim Dũng (2014). Giáo trính Kinh tế học. NXB ĐH Kinh tế Quốc 

dân. 

(3) David Begg (2010). Kinh tế học vĩ mô. NXB Thống kê 

(4) N.Gregory Mankiw, Kinh tế học vĩ mô. 

(5) Paul A Samuelson, Wiliam D. Nordhalls (2007). Kinh tế học, tập 2. NXB Tài chính.  

 

Lâm Đồng, ngày 10 tháng 01 năm 2020    

HIỆU TRƯỞNG  

 

   

TS. PHẠM ĐÌNH TRUNG 



42 

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC YERSIN ĐÀ LẠT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

 

1. Mã số: LU41612 

2. Tên học phần: Tài chính doanh nghiệp 

3. Số tín chỉ: 3 

4. Chuyên ngành đào tạo: Luật Kinh Tế 

5. Mục tiêu học phần:  

5.1. Về kiến thức: 

Học phần đề cập đến những nội dung cơ bản về hoạt động tài chính doanh nghiệp như: tổ chức 

tài chính doanh nghiệp, doanh thu, chi phí, lợi nhuận; các vấn đề về tài sản, nguồn vốn … nhằm 

giúp cho sinh viên có thể xem xét, đánh giá và vận dụng xử lý những vấn đề về tài chính doanh 

nghiệp trong thực tế. Đồng thời là nền tảng để sinh viên tiếp tục nghiên cứu sâu hơn những vấn 

đề quản lý tài chính doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường nói chung và thực tiễn ở Việt 

Nam. 

5.2. Về kỹ năng: 

Hiểu và phân tích, đánh giá được các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn về hoạt động tài chính 

doanh nghiệp. 

5.3. Thái độ: 

Chủ động, tự tin, tinh thần làm việc nghiêm túc, khoa học. Kết hợp giữa thực tiễn và lý thuyết, 

đúc kết kinh nghiệm để giải quyết vấn đề đạt hiệu quả cao 

6. Mô tả học phần:  

Môn học trang bị những kiến thức những kiến thức cơ bản về tổ chức tài chính doanh nghiệp; 

sự vận động của luồng tiền vào, luồng tiền ra mà biểu hiện cụ thể của nó chính là chi phí, doanh 

thu và lợi nhuận của doanh nghiệp trong từng thời kỳ nhất định, nội dung các loại tài sản: Tài 

sản cố định, tài sản lưu động. Đồng thời nghiên cứu những vấn đề về tài chính khi sáp nhập, 

mua lại và phá sản doanh nghiệp. Trên cơ sở đó nhằm đánh giá hiệu quả trong hoạt động của 

doanh nghiệp và là tiền đề để doanh nghiệp có những tính toán, dự đoán và có những quyết định 

quản trị tài chính hợp lý. 

7. Phân bố thời gian giảng dạy trong học kỳ:  

Lên lớp:  60 tiết 
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Tự học: 120 tiết 

8. Điều kiện và yêu cầu của học phần: 

8.1. Điều kiện:  

Học và thi đạt môn Lý thuyết tài chính - tiền tệ 

8.2. Yêu cầu: 

Lên lớp đủ thời gian quy định theo Quy chế đào tạo: Vắng mặt quá 20% số giờ giảng sinh viên 

sẽ bị cấm thi cuối kỳ. 

Hoàn thành tất cả các bài tập nhóm và bài tập cá nhân. 

Đọc tài liệu tham khảo bắt buộc theo yêu cầu của giảng viên 

Tham dự kiểm tra giữa kỳ 

Thực hiện các hoạt động học tập khác do giảng viên yêu cầu. 

Chuẩn bị đầy đủ dụng cụ và phương tiện học tập: máy tính cá nhân, thước kẻ, tập, viết, bút chì; 

bài giảng và bài tập giảng viên cung cấp. 

Ăn mặc lịch sự, đi học đúng giờ, không làm việc riêng trong buổi học, thể hiện sự nghiêm túc 

suốt buổi học. 

9. Nội dung học phần:  

TT Nội dung Số tiết 

1 Chương 1: Tổng quan về tài chính doanh nghiệp 10 

2 Chương 2: Chi phí, doanh thu và lợi nhuận của doanh nghiệp 25 

3 Chương 3: Vốn kinh doanh của doanh nghiệp 15 

4 
Chương 4: Những vấn đề tài chính về sáp nhập, mua lại và phá sản doanh 

nghiệp 
10 

  Cộng 60 
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CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 

1.1. Tài chính doanh nghiệp                                                                           

1.1.1. Khái niệm tài chính doanh nghiệp 

1.1.2. Vai trò của tài chính doanh nghiệp 

1.2. Những nhân tố chủ yếu ảnh hưởng đến việc tổ chức tài chính doanh nghiệp 

1.2.1. Hình thức pháp lý của tổ chức DN 

1.2.2. Đặc điểm kinh tế kỹ thuật của ngành kinh doanh 

1.2.3. Môi trường kinh doanh 

CHƯƠNG 2: CHI PHÍ, DOANH THU VÀ LỢI NHUẬN CỦA DOANH NGHIỆP 

2.1. Chi phí của DN                                                                     

2.1.1. Khái niệm chi phí 

2.1.2. Nội dung chi phí kinh doanh của DN 

2.1.3. Phân loại chi phí kinh doanh của DN 

2.2. Giá thành và hạ giá thành sản phẩm của DN 

2.2.1. Giá thành sản phẩm của DN 

2.2.2. Hạ giá thành sản phẩm trong DN  

2.2.3. Một số biện pháp chủ yếu để tiết kiệm chi phí, hạ giá thành sản phẩm 

2.3. Doanh thu của doanh nghiệp                                        

2.3.1. Khái niệm doanh thu 

2.3.2. Doanh thu bán hàng của DN 

2.3.3. Doanh thu hoạt động tài chính 

2.3.4. Thu nhập khác của doanh nghiệp 

2.4. Những loại thuế chủ yếu đối với DN 

2.4.1. Thuế giá trị gia tăng 

2.4.2. Thuế tiêu thụ đặc biệt 

2.4.3. Thuế tài nguyên 

2.4.4. Thuế xuất – nhập khẩu 

2.4.5. Thuế thu nhập doanh nghiệp 

2.5. Lợi nhuận và phân phối lợi nhuận của DN 

2.5.1. Lợi nhuận của doanh nghiệp 

2.5.2. Phân phối và sử dụng lợi nhuận của DN 

2.5.3. Các loại quỹ của DN 

2.6. Đòn bẩy kinh doanh của DN 
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2.6.1. Khái niệm. 

2.6.2. Thước đo đòn bẩy kinh doanh. 

2.6.3. Ví dụ. 

2.6.4. Tác dụng của việc nghiên cứu đòn bẩy kinh doanh. 

CHƯƠNG 3: VỐN KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP 

3.1. Tổng quan về vốn kinh doanh của DN 

3.1.1. Khái niệm vốn kinh doanh 

3.1.2. Nội dung vốn kinh doanh                  

3.2. Vốn cố định: 

3.2.1. Tài sản cố định và vốn cố định của DN 

3.2.2. Khấu hao tài sản cố định                                        

3.2.3. Hiệu suất sử dụng vốn cố định  

3.3. Vốn lưu động 

3.3.1. Tài sản lưu động và vốn lưu động của DN.                  

3.3.2. Nhu cầu VLĐ của doanh nghiệp.                                                         

3.3.3. Hiệu suất sử dụng VLĐ của DN                                

3.3.4. Quản lý vốn bằng tiền                                                

3.3.5. Quản lý khoản phải thu 

3.3.6. Quản lý vốn về hàng tồn kho 

3.4. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của doanh nghiệp 

3.4.1. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của DN 

3.4.2. Các biện pháp quản lý và nâng cao hiệu quả sử dụng VKD của DN.   

10. Phương pháp giảng: 

-Lý thuyết: Thuyết trình, thảo luận nhóm. 

11. Vật liệu giảng dạy: 

Tài liệu phát tay, máy chiếu đa năng, máy tính có kết nối Internet. 

12. Đánh giá: 

- Điểm chuyên cần: 10% 

- Điểm quá trình: 30% 

- Điểm thi kết thúc học phần: 60% 

- Hình thức thi kết thúc học phần: Thi viết tự luận (Sinh viên được sử dụng tài liệu) 
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- Thời giam thi: 90 phút 

Cách tính điểm: 

- Điểm học phần = điểm chuyên cần (10%) + điểm quá trình (30%) + điểm thi kết thúc HP (60%). 

- Các điểm thành phần và điểm kết thúc học phần đều được làm tròn đến một chữ số thập phân. 

13. Tài liệu học tập, tham khảo: 

Nguyễn Hải Sản - Quản trị tài chính doanh nghiệp, Nhà xuất bản Thống kê. Tái bản năm 2007.  

Tác giả TS. Lưu Thị Hương - Giáo trình: Tài chính doanh nghiệp – Trường ĐH KTQD, Nhà 

xuất bản giáo dục, tái bản lần thứ nhất năm 2002.  

Tác giả: TS. Nguyễn Minh Kiều - Tài chính doanh nghiệp (Lý thuyết, bài tập và bài giải), Nhà 

xuất bản Thống kê, năm 2008… và các tài liệu khác. 

 

Lâm Đồng, ngày 10 tháng 01 năm 2020    

HIỆU TRƯỞNG  

 

   

TS. PHẠM ĐÌNH TRUNG 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC YERSIN ĐÀ LẠT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

 

1. Mã số: LU71006 

2. Tên học phần: Logic học đại cương 

3. Số tín chỉ: 2 

4. Chuyên ngành đào tạo: Luật Kinh Tế 

5. Mục tiêu học phần:  

5.1. Về kiến thức: 

Trang bị cho sinh viên hệ thống tri thức về các hình thức, các quy tắc và quy luật của tư duy. 

Giúp sinh viên biết phân tích kết cấu của quá trình tư duy, chỉ ra các thao tác logic và phương 

pháp luận chuẩn xác để đạt được tri thức chân thực về thế giới. 

5.2. Về kỹ năng: 

Nắm vững và vận dụng tốt các thao tác logic, các quy tắc, quy luật logic, các phương pháp 

chứng minh, bác bỏ, xây dựng và phát triển giả thuyết khoa học… vào mỗi quá trình tư duy. 

Rèn luyện thói quen tư duy rõ ràng, chính xác, liên tục, không mâu thuẫn và có căn cứ nhằm 

phát triển năng lực tư duy, năng lực ngôn ngữ linh hoạt, chính xác, trong sáng. 

5.3. Thái độ: 

Có ý thức nghiêm túc đối với việc rèn luyện và phát triển năng lực tư duy linh hoạt, chính 

xác và hướng tới hình thành văn hóa logic cho mỗi người và mỗi xã hội. 

6. Mô tả học phần:  

Lôgic học giúp ta nắm vững các quy luật lôgic của tư duy, các hình thức, các phương pháp của 

tư duy đúng, chính xác, cho ta phương pháp nhận thức khoa học và bác bỏ những luận điệu xảo 

trá, ngụy biện trong đời sống. 

7. Phân bố thời gian giảng dạy trong học kỳ:  

Nghe giảng lý thuyết: 18 

Làm bài tập trên lớp: 08 

Tự nghiên cứu: 04 

 

8. Điều kiện và yêu cầu của học phần: 
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8.1. Điều kiện:  

Sinh viên phải học môn Những nguyên lý cơ bản chủ nghĩa Mác – Lênin trước khi học học 

phần này. 

8.2. Yêu cầu: 

Sinh viên phải tham gia 70% tổng số giờ lên lớp mới được dự thi hết học phần.  

9. Nội dung học phần:  

STT Nội dung Số tiết 

1 Vấn đề 1: Lôgic học là gì? 2 

2 Vấn đề 2: Quy luật là gì? 2 

3  Vấn đề 3: Quy luật đồng nhất 2 

4 Vấn đề 4: Quy luật phi mâu thuẫn  2 

5 Vấn đề 5: Quy luật bài trung  2 

6 Vấn đề 6: Quy luật lý do đầy đủ 2 

7 Vấn đề 7: Vận dụng cácquy luật tư duy trong thực tiễn 2 

8 Vấn đề 8: Khái niệm 2 

9  Vấn đề 9: Phán đoán 2 

10  Vấn đề 10: Suy luận 2 

11  Vấn đề 11: Giả thuyết, 2 

12 Vấn đề 12: Chứng minh  2 

13 Vấn đề 13: Bác bỏ  3 

14 Vấn đề 14: Ngụy biện 3 

 Tổng số tiết 30 

 

10. Phương pháp giảng: 

-Lý thuyết: Thuyết trình, thảo luận nhóm. 

11. Vật liệu giảng dạy: 

Tài liệu phát tay, máy chiếu đa năng, máy tính có kết nối Internet. 

 

12. Đánh giá: 

- Điểm chuyên cần: 10% 

- Điểm quá trình: 30% 

- Điểm thi kết thúc học phần: 60% 
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- Hình thức thi kết thúc học phần: Thi viết tự luận (Sinh viên được sử dụng tài liệu) 

- Thời giam thi: 90 phút 

Cách tính điểm: 

- Điểm học phần = điểm chuyên cần (10%) + điểm quá trình (30%) + điểm thi kết thúc HP (60%). 

- Các điểm thành phần và điểm kết thúc học phần đều được làm tròn đến một chữ số thập phân. 

13. Tài liệu học tập, tham khảo: 

13.1. Tài liệu học tập 

Giáo trình Cơ sở văn hoá Việt Nam, Trần Ngọc Thêm, NXBGD, 1999 

13.2. Tài liệu tham khảo: 

Nguyễn Trọng Thóc, Nhập môn Lôgic học, 2005, ĐH. Ntrang 

Đ.P., Gorki Lôgic học, 1974, Giáo dục 

Nguyễn Trường Giang, Lôgic trong tranh luận, 2002, Thanh Hiển 

Nguyễn Anh Tuấn, Lôgic hình thức, 2000, ĐH Quốc gia 

Bùi Văn Phần, Lôgic học, 1998, ĐH. Kinh Tế 

Hoàng Chúng, Lôgic học phổ thông, 1994, Giáo dục 

Nguyễn Đức Dân, Lôgic và Tiếng Việt, 1996, Giáo dục 

Hoàng Phê, Lôgic ngôn ngữ học, 1989, KH xã hội 

 

Lâm Đồng, ngày 10 tháng 01 năm 2020    

HIỆU TRƯỞNG  

   

 

TS. PHẠM ĐÌNH TRUNG 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC YERSIN ĐÀ LẠT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

 

1. Mã số: LU41206 

2. Tên học phần: Lý thuyết tài chính- Tiền tệ 

3. Số tín chỉ: 2 

4. Chuyên ngành đào tạo: Luật Kinh Tế 

5. Mục tiêu học phần:  

5.1. Về kiến thức: 

Có khả năng vận dụng thành thạo kiến thức cơ bản về quản trị như: Quản trị tài chính, Quản 

trị sản xuất, Quản trị các nguồn vốn huy động… 

Biết cách giải quyết các vấn đề chuyên sâu trong quản trị doanh nghiệp như lập kế hoạch 

kinh doanh, phân tích hoạt động kinh doanh, xây dựng chiến lược kinh doanh, lập kế hoạch 

tài chính… 

5.2. Về kỹ năng: 

Có kỹ năng ra quyết định ở cấp cơ sở. 

Có kỹ năng về quản trị như hoạch định, tổ chức, thực hiện, kiểm tra. 

Có kỹ năng thực hành nghề nghiệp như kỹ năng thiết lập cơ cấu tổ chức, kỹ năng lập kế 

hoạch kinh doanh, kỹ năng xây dựng và triển khai dự án, kỹ năng quản trị các bộ phận chức 

năng trong doanh nghiệp hoặc các tổ chức nhà nước. 

5.3. Thái độ: 

Thái độ làm việc chuyên nghiệp. 

Có tố chất của người làm quản lý, kinh doanh: nhiệt tình, năng động, linh hoạt và thích ứng; 

thể hiện sự dấn thân, cam kết, ý thức và mong muốn chính đáng tạo ra giá trị gia tăng. 

6. Mô tả học phần:  

Lý thuyết tài chính tiền tệ là môn học cung cấp những kiến thức cơ bản nhất về tài chính và tiền 

tệ. Qua đó, sinh viên có thể phân tích các tác động của tài chính tiền tệ trên thị trường. Môn học 

còn giúp cho người học nắm bắt được và vận dụng khái niệm các chính sách tiền tệ, hệ thống 

tài chính vào trong quản lý doanh nghiệp. Trong quá trình học, sinh viên sẽ trao đổi và thảo 

luận, đồng thời giải quyết vấn đề theo tình huống. 
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7. Phân bố thời gian giảng dạy trong học kỳ:  

Lên lớp: 30 tiết 

Tự học: 135 tiết 

8. Điều kiện và yêu cầu của học phần: 

8.1. Điều kiện: không 

8.2. Yêu cầu: 

Lên lớp đủ thời gian quy định theo Quy chế đào tạo: Vắng mặt quá 20% số giờ giảng sinh 

viên sẽ bị cấm thi cuối kỳ. 

Hoàn thành tất cả các bài tập theo nhóm và bài tập cá nhân. 

Đọc tài liệu tham khảo bắt buộc theo yêu cầu của giảng viên: Giảng viên sẽ kiểm tra bằng 

cách gọi tên ngẫu nhiên yêu cầu trình bày một số nội dung trong bài đọc, đề thi giữa kỳ và 

cuối kỳ sẽ bao gồm những nội dung yêu cầu đọc thêm. 

Tham dự kỳ thi giữa kỳ: Trừ trường hợp ốm đau, sinh viên không tham dự kỳ thi sẽ không 

có điểm trong cột điểm tương ứng. 

Thực hiện các hoạt động học tập khác do giảng viên yêu cầu. 

Ăn mặc lịch sự, đi học đúng giờ, không làm việc riêng trong buổi học. Thể hiện sự nghiêm 

túc suốt buổi học. 

9. Nội dung học phần:  

Tuần Nội dung Số tiết 

1 

Giới thiệu môn học 

Tổ chức dạy và học 

Khái quát nội dung môn học 

Đánh giá môn học 

Các nội dung trong đề cương chi tiết 

Hướng dẫn chia nhóm 

Giới thiệu bài giảng tóm tắt và tài liệu tham khảo 

 

Chương 1. Đại cương về tiền tệ 

Vai trò, chức năng của tiền tệ 

Các khái niệm tiền tệ  

Quá trình phát triển của tiền tệ 

5 
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Các loại hình thái và bản chất của tiền tệ  

 

2 

Chương 2: Đại cương về tài chính (5 tiết) 

Tổng quan về tài chính 

Tác động của tài chính tới môi trường vi mô và vĩ mô 

Chức năng và vai trò của tài chính 

5 

3 

Chương 3: Tổng quan về tín dụng (5 tiết) 

Khái niệm về tín dụng 

Sự ra đời, phát triển, các hình thức tín dụng và vai trò của tín dụng 

5 

4 

Chương 4: Tài chính doanh nghiệp (5 tiết) 

Khái niệm tài chính doanh nghiệp 

Chức năng, vai trò tài chính doanh nghiệp 

Bản chất tài chính doanh nghiệp 

5 

5 

Chương 5: Tài chính công (5 tiết) 

Khái niệm tài chính công 

Hệ thống ngân sách nhà nước 

Bản chất ngân sách nhà nước 

5 

6 

Chương 6: Chính sách tiền tệ (5 tiết) 

Khái niệm về chính sách tiền tệ 

Các công cụ thực hiện chính sách tiền tệ 

Vai trò của chính sách tiền tệ 

5 

 

10. Phương pháp giảng: 

-Lý thuyết: Thuyết trình, thảo luận nhóm. 

11. Vật liệu giảng dạy: 

Tài liệu phát tay, máy chiếu đa năng, máy tính có kết nối Internet. 
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12. Đánh giá: 

- Điểm chuyên cần: 10% 

- Điểm quá trình: 30% 

- Điểm thi kết thúc học phần: 60% 

- Hình thức thi kết thúc học phần: Thi viết tự luận (Sinh viên được sử dụng tài liệu) 

- Thời giam thi: 90 phút 

Cách tính điểm: 

- Điểm học phần = điểm chuyên cần (10%) + điểm quá trình (30%) + điểm thi kết thúc HP (60%). 

- Các điểm thành phần và điểm kết thúc học phần đều được làm tròn đến một chữ số thập phân. 

13. Tài liệu học tập, tham khảo: 

13.1. Tài liệu học tập 

(1) Sử Đình Thành (2012),Giáo trình Lý thuyết tài chính tiền tệ,HCM: NXB Thống Kê.  

13.2. Tài liệu tham khảo: 

(2) Lý thuyết tài chính tiền tệ(2012), HCM: NXB Thống Kê. 

 

Lâm Đồng, ngày 10 tháng 01 năm 2020    

HIỆU TRƯỞNG  

 

 

TS. PHẠM ĐÌNH TRUNG 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC YERSIN ĐÀ LẠT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

 

1. Mã số: LU71501 

2. Tên học phần: Tâm lý học đại cương 

3. Số tín chỉ: 2 

4. Chuyên ngành đào tạo: Luật Kinh Tế 

5. Mục tiêu học phần:  

5.1. Về kiến thức: 

Nắm vững và vận dụng các kiến thức về Tâm lý học 

5.2. Về kỹ năng: 

Hiểu và vận dụng trong cuộc sống và nghề nghiệp(hoạt động, giao tiếp, v.v...) 

5.3. Thái độ: 

6. Mô tả học phần:  

Thông qua môn học, sẽ cung cấp cho sinh viên các vấn đề mang tính lý luận chung về Tâm lý 

học đại cương và giúp người học ứng dụng trong thực tiễn cuộc sống (hoạt động, giao tiếp), 

trong nghề nghiệp (Sư phạm, Du lịch, Kinh tế-Quản trị kinh doanh, Luật học, v.v...). 

7. Phân bố thời gian giảng dạy trong học kỳ:  

Lên lớp:  30 tiết 

Tự học:   30 tiết 

8. Điều kiện và yêu cầu của học phần: 

8.1. Điều kiện:  

8.2. Yêu cầu: 

a. Lên lớp đủ thời gian quy định theo Quy chế đào tạo: vắng mặt quá 30% số giờ giảng sinh 

viên sẽ bị cấm thi cuối kỳ. 

b. Hoàn thành tất cả các bài tập cá nhân. 

c. Đọc tài liệu tham khảo bắt buộc theo yêu cầu của giảng viên  
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d. Tham gia đầy đủ các bài kiểm tra, bài tập giữa kỳ và cuối kỳ: Trừ trường hợp ốm đau, sinh 

viên không làm bài tập sẽ không có điểm trong cột điểm tương ứng. 

e. Thực hiện các hoạt động học tập khác do giảng viên yêu cầu. 

9. Nội dung học phần:  

Tuần Nội dung Số tiết 

1 

0. Giới thiệu môn học 

0.1. Tổ chức dạy và học 

0.2. Khái Quát nội dung môn học 

0.3. Đánh giá môn học 

0.4. Các nội dung trong đề cương chi tiết 

1 

Chương I.Tâm lý học là một khoa học.  

I. Tâm lý học là gì? 

1. Tâm lý là gì? 

2. Tâm lý học là gì? 

3. Ứng dụng Tâm lý học? 

II. Vài nét về lịch sử tâm lý học. 

1.Tâm lý học thời cổ đại.  

2.Tâm lý học cận đại. 

3.Tâm lý học hiện đại. 

3.1. Tâm lý học phân tâm của S.Freud  (1856 – 1939). 

3.2. Tâm lý học Ghestan. 

3.3.Tâm lý học hành vài. 

3.4.Tâm lý học nhân văn. 

3.5.Tâm lý học nhận thức. 

3.6. Tâm lý học hoạt động. 

III. Đối tượng, nhiệm vụ nghiên cứu của tâm lý học. 

1.Đối tượng.  

2.Nhiệm vụ nghiên cứu. 

5 
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2 

Chương 2. Bản chất, chức năng, phân loại và phương pháp nghiên cứu tâm 

lý.  

I. Bản chất. 

1.Tâm lý là sự phản ánh hiện thực khách Quan của não. 

2.Tâm lý mang tính chủ thể. 

3.Tâm lý mang bản chất lịch sử-xã hội. 

II. Chức năng. 

4 

 

1.Chức năng chung của tâm lý. 

2.Vai trò của Tâm lý. 

III.Phân loại. 

1.Phân biệt hiện tượng tâm lý có ý thức và hiện tượng tâm lý chưa được ý thức. 

2. Hiện tượng tâm lý sống động và hiện tượng tâm lý tiềm tàng. 

3.Hiện tượng tâm lý cá nhân vào hiện tượng tâm lý xã hội. 

4.Quá trình, trạng thái và thuộc tính tâm lý. 

 IV.Các nguyên tắc và phương pháp nghiên cứu.  

1.Các nguyên tắc cơ bản. 

2.Các phương pháp nghiên cứu. 

2.1. Phương pháp Quan sát. 

2.2. Phương pháp tiểu sử. 

2.3. Phương pháp thực nghiệm. 

2.4. Phương pháp phỏng vấn. 

2.5. Phương pháp dùng bảng câu hỏi. 

2.6. Phương pháp trắc nghiệm (Test) 

4 

3 

Chương 3. Hoạt động, giao tiếp và sự hình thành, phát triển Tâm lý, ý thức.  

I.Hoạt động, giao tiếp và tâm lý. 

1.Anh hưởng của Quan hệ xã hội , nền văn hoá xã  hội , hoạt động, giao tiếp và 

tâm lý con người. 

2.Hoạt động và tâm lý. 

3.Giao tiếp và Tâm lý. 
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II. Sự hình thành và phát triển tâm lý, ý thức. 

1.Sự hình thành và phát triển tâm lý. 

2.Sự hình thành ý thức.  

5 

Chương 4. Quá trình nhận thức 

I.Cảm giác. 

II.Tri giác. 

III.Trí nhớ. 

IV.Tư duy. 

V.Tưởng tượng. 

VI. Ngôn ngữ và hoạt động nhận thức. 

3 

6 

Chương 5. Cảm xúc và ý chí  

I. Cảm xúc. 

1.Khái niệm chung. 

2.Những đặc điểm cơ bản của sự rung động cảm xúc. 

3.Phân loại cảm xúc. 

II.Ý chí và hành động ý chí. 

1.Ý chí là gì? 

2.Hành động ý chí. 

3 

7 

Chương 6. Nhân cách và cấu trúc nhân cách.  

I.Nhân cách là gì? 

II.Cấu trúc nhân cách. 

4 

10 Làm bài tập thực hành 5 

11 Tổng kết: ôn tập và công bố điểm Quá trình.  1 

 

10. Phương pháp giảng: 

-Lý thuyết: Thuyết trình, thảo luận nhóm. 

11. Vật liệu giảng dạy: 

Tài liệu phát tay, máy chiếu đa năng, máy tính có kết nối Internet. 
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12. Đánh giá: 

- Điểm chuyên cần: 10% 

- Điểm quá trình: 30% 

- Điểm thi kết thúc học phần: 60% 

- Hình thức thi kết thúc học phần: Thi viết tự luận (Sinh viên được sử dụng tài liệu) 

- Thời giam thi: 90 phút 

Cách tính điểm: 

- Điểm học phần = điểm chuyên cần (10%) + điểm quá trình (30%) + điểm thi kết thúc HP (60%). 

- Các điểm thành phần và điểm kết thúc học phần đều được làm tròn đến một chữ số thập phân. 

13. Tài liệu học tập, tham khảo: 

Phạm Minh Hạc, Nhập môn tâm lý học, NXB Giáo dục, H., 1980. 

Phạm Minh Hạc (chủ biên), Phạm Tất Dong, Phạm Hoàng Gia, Đặng Xuân Hoài, Nguyễn Đức 

Minh, Trần Trọng Thủy, Tâm lý học, NXB Giáo dục,H., 1982. 

GS.TS Ruđích, NXB Mir, Mátxcơva & TDTT Hà nội, Tâm lý học, in tại Liên xô (cũ),1986. 

Phạm minh Hạc , Phạm Hoàng Gia, Trần Trọng Thủy, Nguyễn Quang Uẩn, Tâm lý học,Vụ Đào 

tạo -Bồi dưỡng Bộ Giáo dục, 1989. 

Mai Hữu Khuê, Những khiá cạnh tâm lý của quản lý, NXB Lao động: H.,1986. 

Phạm Minh Hạc, Hành vi và hoạt động, NXB Giáo dục, H., 1989. 

Nguyễn  Khắc  Viện,  Từ  điển  tâm  lý,  NXB  Ngoại  văn-Trung  tâm  nghiên  cứu  tân  lý  trẻ  

em, H., 991. 

G.S.A.V. Petrovski (chủ biên),Tâm lý học lứa tuổi và tâm lý học sư phạm; NXB Giáo dục; Tập 

1,2;H.,1982. 

Đức Uy, Những bí ẩn trong tâm lý con người, NXB Đà Nẵng, 1988. 

PGS.PTS. Trần Văn Thiện, PTS. Thái Trí Dũng, Tâm lý học, Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh, 

1994. 

Trần Trọng Thủy ( chủ biên ), Bài tập thực hành tâm lý học,. Nxb Giáo dục, H.,1990. 

Nguyễn Quang Uẩn (chủ biên), Tâm lý học đại cương, H.,1995. 

 Lâm Đồng, ngày 10 tháng 01 năm 2020    

HIỆU TRƯỞNG  

   

 

 

TS. PHẠM ĐÌNH TRUNG 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC YERSIN ĐÀ LẠT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

 

1. Mã số: LU01106 

2. Tên học phần: Tiếng Anh 1 

3. Số tín chỉ: 3 

4. Chuyên ngành đào tạo: Luật Kinh Tế 

5. Mục tiêu học phần:  

5.1. Về kiến thức: 

Sau khi học xong học phần này, sinh viên có khả năng trình bày được những cấu trúc tiếng 

Anh cơ bản, cách sử dụng từ vựng tiếng Anh trong những tình huống giao tiếp thông 

thường. 

Vận dụng các kiến thức cơ bản của 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết ở trình độ A2. 

5.2. Về kỹ năng: 

Vận dụng được các cấu trúc và từ vựng đã học trong chương trình vào tình huống giao 

tiếp hàng ngày. 

Sử dụng thành thạo 4 kỹ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết ở trình độ A2 theo khung đánh giá 

năng lực ngoại ngữ Châu Âu.  

5.3. Thái độ: 

Nhận biết được vai trò, tầm quan trọng của kiến thức Tiếng Anh cơ bản trong chương 

trình học và thực hành nghề nghiệp. 

6. Mô tả học phần:  

Học phần này giúp sinh viên trau dồi các kỹ năng: nghe, nói, đọc, viết và củng cố kiến thức ngữ 

pháp, từ vựng ở trình độ A2 , giúp sinh viên có nền tảng tốt để bắt đầu chương trình học B1 ở 

các học phần tiếp theo với số lượng 06 bài trong giáo trình English Unlimited. 

7. Phân bố thời gian giảng dạy trong học kỳ:  

Lý thuyết: lên lớp 45 tiết 

8. Điều kiện và yêu cầu của học phần: 

8.1. Điều kiện:  
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8.2. Yêu cầu: 

Chỉ tiêu lý thuyết: Sinh viên phải tham gia 70% tổng số giờ lên lớp mới được dự thi hết học 

phần. 

- Chỉ tiêu bài kiểm tra: Mỗi sinh viên phải có: 

+ 02 bài kiểm tra thường xuyên hệ số 1 (Tx 1: Vấn đáp (Speaking) và Tx 2: Trắc nghiệm 

(Listening)). 

+ 01 bài thi giữa học phần hệ số 2 (Tự luận; Reading and Writing). 

 + 01 bài thi hết học phần hệ số 1 (trắc nghiệm: Reading, Writing and Listening). 

Sinh viên không tham gia bài kiểm tra nào thì sẽ bị điểm 0 bài đó. 

- Kết thúc học phần, sinh viên phải nắm vững được toàn bộ hệ thống kiến thức đã được trình 

bày trong học phần và áp dụng vào giao tiếp thực tế. 

- Sinh viên phải thi và đạt trình độ A2. 

9. Nội dung học phần:  

STT Nội dung Số tiết 

1 

Revision:  

- Giới thiệu môn học, mục tiêu, yêu cầu của môn học 

- Ôn tập và củng cố kiến thức từ bài 1 đến bài 7 

Unit 8: 

1. Period 1: Grammar (Have got) + (FamilyVocabulary 

2. Period 2: Vocab (Personality, appearance) + Pronunciation+ Speaking  

3. Period 3: Reading (p66+68) 

4. Period 4: Vocab + writing + speaking  

5. Period 5: Target activity + Explore  

6. Period 6: Explore speaking (p80) 

9 

2 

Unit 9:  

1. Period 1: How do you get there? + A visitor in Lucknow (p74)0) 

2. Period 2: Vocab + Pronunciation+ Speaking (p75) 

3. Period 3: Reading (p76+77) 

4. Period 4: Vocab + writing + speaking (p77) 

6 
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5. Period 5: Target activity + Explore (p78+79) 

6. Period 6: Explore speaking (p80) 

3 

Unit 10: 

1. Period 1: Vocab + Reading (p82+83) 

2. Period 2: Choosing a film (p83) 

3. Period 3: What are you doing tonight? (p84) 

4. Period 4: Arrangements (p85) 

5. Period 5: Target activity + Explore (p87) 

6. Period 6: Explore speaking (p88) 

6 

4 

Unit 11:  

1. Period 1: At the airport (p90) 

2. Period 2: Getting a flight (p91) 

3. Period 3: A traveller’s tale (p92) 

4. Period 4: Telling a story (p93) 

5. Period 5: Target activity + Explore (p94+95) 

6. Period 6: Explore speaking (p96) 

6 

5 

Unit 12: 

1. Period 1: Are you OK? (p98) 

2. Period 2: What are your symptoms (p99) 

3. Period 3: Home remedies (p100) 

4. Period 4: If you get stomachache (p101) 

5. Period 5: Target activity + Explore (p102 + 103) 

6. Period 6: Explore writing (p104) 

6 

6 

Unit 13: 

1. Period 1: Experiences (p106) 

2. Period 2: Grammar + Writing + Listening + Speaking (p107) 

3. Period 3: Great places (p108) 

4. Period 4: Have you ever.? (p109) 

6 
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5. Period 5: Target activity + Explore (p110) 

6. Period 6: Explore speaking (p112) 

7 Unit 14:  

1. Period 1: Exercising your brain (p114) 

2. Period 2: Life style choices (p115) 

3. Period 3: Barry Cox (p116) 

4. Period 4: Hopes and plans for the future (p117) 

5. Period 5: Target activity + Explore (p118) 

6. Period 6: Explore writing (p120) 

6 

Tổng số tiết 45 

 

10. Phương pháp giảng: 

-Lý thuyết: Thuyết trình, thảo luận nhóm. 

11. Vật liệu giảng dạy: 

Tài liệu phát tay, máy chiếu đa năng, máy tính có kết nối Internet. 

12. Đánh giá: 

- Điểm chuyên cần: 10% 

- Điểm quá trình: 30% 

- Điểm thi kết thúc học phần: 60% 

- Hình thức thi kết thúc học phần: Thi viết tự luận (Sinh viên được sử dụng tài liệu) 

- Thời giam thi: 90 phút 

Cách tính điểm: 

- Điểm học phần = điểm chuyên cần (10%) + điểm quá trình (30%) + điểm thi kết thúc HP (60%). 

- Các điểm thành phần và điểm kết thúc học phần đều được làm tròn đến một chữ số thập phân. 

13. Tài liệu học tập, tham khảo: 

13.1. Tài liệu học tập 

Alex Tilbury, Theresa Clementson, Leslie Anne Hendra & David Rea, English Unlimited – 

Elementary, 2011 – Cambridge University Press. 

13.2. Tài liệu tham khảo: 
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Annette Capel & Wendy Sharp. Objective KET. 2011. Cambridge University Press. 

Cambridge Key English Test 1-7. 2012. Cambridge University Press. 

Murphy, R. English Grammar in use, 2009 - Cambridge University Press. 

Sue Kay & Vaughan Jones. Inside Out – Pre-intermediate, 2007 - Macmillan Press.  

George Yule. Oxford Practice Grammar - Pre-intermediate, 2010 - Oxford University Press. 

John Eastwood. A Basic English Grammar, 2010 - Oxford University Press. 

Walker , E & Elsworth, S. Grammar Practice, 2009 - Longman Press.   

Virginia Evans & Jenny Dooley, New Round - up, 2010 - Longman Press. (book 3, 4) 

John Eastwood, Oxford Practice Grammar - Intermediate, 2010 - Oxford University Press. 

 

 

Lâm Đồng, ngày 10 tháng 01 năm 2020    

HIỆU TRƯỞNG  

   

 

 

TS. PHẠM ĐÌNH TRUNG 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC YERSIN ĐÀ LẠT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

 

1. Mã số: LU01107 

2. Tên học phần: Tiếng Anh 2 

3. Số tín chỉ: 3 

4. Chuyên ngành đào tạo: Luật Kinh Tế 

5. Mục tiêu học phần:  

5.1. Về kiến thức: 

Trình bày được những cấu trúc tiếng Anh cơ bản, cách sử dụng từ vựng tiếng Anh trong 

những tình huống giao tiếp thông thường. 

Vận dụng các kiến thức cơ bản của 4 kỹ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết được học trong 5 bài đầu 

tiên của giáo trình English Unlimited- Pre Intermediate, các chủ đề nói, các chiến thuật luyện 

nghe, đọc, viết và củng cố từ vựng.  

5.2. Về kỹ năng: 

Sử dụng thành thạo một số kỹ năng làm bài thi B1  

Đọc, nghe hiểu được nội dung và viết thư ngắn trả lời thông tin. 

5.3. Thái độ: 

Nhận biết được vai trò, tầm quan trọng của kiến thức Tiếng Anh cơ bản trong chương trình 

học. 

6. Mô tả học phần:  

Học phần này giúp sinh viên trau dồi các kỹ năng: nghe, nói, đọc, viết với số lượng 05 bài trong 

giáo trình English Unlimited Pre- Intermediate nhằm mở rộng phạm vi kiến thức, diễn đạt ngôn 

ngữ phù hợp với ngữ cảnh thông qua các hoạt động cá nhân, nhóm, cặp và theo chỉ dẫn của giáo 

viên trên lớp cũng như tự học. 

Nội dung gồm 6 thành tố: Ngữ pháp, từ vựng, và 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết  

7. Phân bố thời gian giảng dạy trong học kỳ:  

Tổng giờ lý thuyết, lên lớp: 45 tiết 

8. Điều kiện và yêu cầu của học phần: 
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8.1. Điều kiện:  

Học phần học trước: Học phần Tiếng Anh 1 

8.2. Yêu cầu: 

- Chỉ tiêu lý thuyết: Sinh viên phải tham gia 70% tổng số giờ lên lớp mới được dự thi hết học 

phần. 

- Chỉ tiêu bài kiểm tra: Mỗi sinh viên phải có: 

+ 02 bài kiểm tra thường xuyên hệ số 1 (Tx 1: Vấn đáp (Speaking) và Tx 2: Trắc 

nghiệm.(Listening)). 

+ 01 bài thi giữa học phần hệ số 2 (Tự luận; Reading and Writing). 

+ 01 bài thi hết học phần hệ số 1 (trắc nghiệm: Reading, Writing and Listening).  

Sinh viên không tham gia bài kiểm tra nào thì sẽ bị điểm 0 bài đó. 

- Kết thúc học phần, sinh viên phải nắm vững được toàn bộ hệ thống kiến thức đã được trình 

bày trong học phần và áp dụng vào giao tiếp thực tế. 

9. Nội dung học phần:  

STT Nội dung giảng dạy Số tiết 

1 Unit 1: PLAY  

1. Period 1: Me and my life; Local music: Listening, Vocab, Speaking 

2. Period 2 and 3: Music around the world: Reading and Listening, Vocab, 

Speaking 

3. Period 4 and 5: An unusual athlete: Reading, Grammar; Physical 

activities: Vocab, Pronuciation, Speaking 

4. Period 6: Talk about an interest: Listening, Vocab, Task 

5. Period 7: Explore: so; Across cultures 

6. Period 8: Writing & Look again 

8 

2 Unit 2: Work and Studies  

1. Period 1: Lifelong learning: Listening, Vocab, Speaking 

2. Period 2 and 3: I’ve done: Grammar, Pronuciation, Speaking 

3. Period 4: A great place to work: Speaking, Reading 

4. Period 5: Vocab, Speaking, Grammar, Speaking 

8 
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5. Period 6: Have an interview: Listening, Vocab, Task; Explore (P23) => 

Put in Present Perfect part. 

6. Period 7 and 8: Independent learning & Explore Speaking 

7. Period 8: Look again 

3 Unit 3: How’s your food  

1. Period 1: Supermarket or small shop: Vocab, Speaking 

2. Period 2: Food and you: Reading, Vocab, Speaking 

3. Period 3: Eating out: Reading and Listening 

4. Period 4: Vocab, Pronunciation, Speaking, Grammar, Speaking 

5. Period 5: Plan a meal: Listening, Vocab, Task 

6. Period 6: Explore & Across cultures 

7. Period 7: Explore writing 

8. Period 8: Look again 

8 

4 Unit 4: Encounters  

1. Period 1: Taxi: Vocab & Two journeys: Listening 

2. Period 2: Vocab: getting a taxi; Pronunciation (Stressed syllables in 

sentences + vowel /∂/); Speaking 

3. Period 3: Reading: Activity 1, 2, 3, 4  

4. Period 4: Telling a story: Vocabulary: Activity 1 + 2; Grammar: Activity 

3 +4 + 5; Speaking: activity 6+ 7  

5. Period 5: Tell story about memorable meetings; Explore: Keyword Back  

6. Period 6: Independent learning + Exercise in Workbook 

7. Period 7 + 8: Explore speaking; Look again; Exercise in workbook 

8 

5 Unit 5: Money  

1. Period 1: Money matters: Vocab, Speaking, Reading 

2. Period 2: How would you like to pay? Listening, Vocab, Pronunciation, 

Speaking 

3. Period 3: Microcredit: Reading, Speaking 

4. Period 4: Reading, Speaking, Grammar (You have to) 

8 
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5. Period 5 and 6: Give advice to a visitor: Listening, Vocab, Task; Explore 

& Across cultures 

6. Period 7,8: Writing & Look again 

6 REVISION: PET TEST 5 

Tổng số tiết 45 

 

10. Phương pháp giảng: 

-Lý thuyết: Thuyết trình, thảo luận nhóm. 

11. Vật liệu giảng dạy: 

Tài liệu phát tay, máy chiếu đa năng, máy tính có kết nối Internet. 

12. Đánh giá: 

- Điểm chuyên cần: 10% 

- Điểm quá trình: 30% 

- Điểm thi kết thúc học phần: 60% 

- Hình thức thi kết thúc học phần: Thi viết tự luận (Sinh viên được sử dụng tài liệu) 

- Thời giam thi: 90 phút 

Cách tính điểm: 

- Điểm học phần = điểm chuyên cần (10%) + điểm quá trình (30%) + điểm thi kết thúc HP (60%). 

- Các điểm thành phần và điểm kết thúc học phần đều được làm tròn đến một chữ số thập phân. 

13. Tài liệu học tập, tham khảo: 

13.1. Tài liệu học tập 

Alex Tilbury, Theresa Clementson, Leslie Anne Hendra & David Rea, English Unlimited – 

Pre- Intermediate, 2011 – Cambridge University Press. 

13.2. Tài liệu tham khảo: 

Collins. Work on your Vocabulary (B1). 2013. HarperCollins Publishers Ltd. 

Emma Heyderman & Peter May. Complete PET. 2010. Cambridge University Press. 

Louis Hashemi & Barbara Thomas. Objective PET. 2015. Cambridge University Press. 

Malcolm Mann & Steve Taylore-Knowles. Destination to B1. 2008. Macmillan Publishers 

Limited. 
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Murphy, R. English Grammar in use, 2009 - Cambridge University Press. 

Preliminary English Test 1-8. 2014. Cambridge University Press. 

Rosemary Aravanis. Cambridge English PET for school. Practice tests plus with key. 2012. 

Pearson Education Limited.  

 

Lâm Đồng, ngày 10 tháng 01 năm 2020    

HIỆU TRƯỞNG  

   

 

 

TS. PHẠM ĐÌNH TRUNG 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC YERSIN ĐÀ LẠT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

 

1. Mã số: LU01108 

2. Tên học phần: Tiếng Anh 3 

3. Số tín chỉ: 3 

4. Chuyên ngành đào tạo: Luật Kinh Tế 

5. Mục tiêu học phần:  

5.1. Về kiến thức: 

Trình bày được những cấu trúc tiếng Anh cơ bản, cách sử dụng từ vựng tiếng Anh trong 

những tình huống giao tiếp thông thường. 

Vận dụng được cấu trúc và từ vựng tiếng Anh giao tiếp hàng ngày theo các chủ đề trong 

các tình huống cơ bản trong 5 bài tiếp theo của giáo trình English Unlimited Pre-

intermediate. 

5.2. Về kỹ năng: 

Sử dụng thành thạo một số kỹ năng làm bài thi PET. 

Nói, viết, đọc thành thạo một số chủ đề đã học trong học phần. 

Nghe được các bài nói dài và hiểu được thông tin chính 

5.3. Thái độ: 

Nhận biết được vai trò, tầm quan trọng của kiến thức Tiếng Anh cơ sở trong chương trình 

học. 

6. Mô tả học phần:  

Học phần này giúp sinh viên trau dồi các kỹ năng: nghe, nói, đọc, viết với số lượng 05 bài trong 

giáo trình English Unlimited Pre-intermediate, nhằm mở rộng hơn nữa phạm vi kiến thức, diễn 

đạt ngôn ngữ phù hợp với ngữ cảnh thông qua các hoạt động cá nhân, nhóm, cặp và theo chỉ 

dẫn của giáo viên trên lớp cũng như tự học. 

Nội dung gồm các thành tố: Ngữ pháp, từ vựng, kỹ năng nghe, nói, đọc viết. 

7. Phân bố thời gian giảng dạy trong học kỳ:  

Tổng giờ lý thiết, lên lớp: 45 tiết 
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8. Điều kiện và yêu cầu của học phần: 

8.1. Điều kiện:  

Học phần học trước: Học phần Tiếng Anh 1, 2 

8.2. Yêu cầu: 

- Chỉ tiêu lý thuyết: Sinh viên phải tham gia 70% tổng số giờ lên lớp mới được dự thi hết 

học phần. 

- Chỉ tiêu bài kiểm tra: Mỗi sinh viên phải có: 

+ 02 bài kiểm tra thường xuyên hệ số 1 (Tx 1: Vấn đáp (Speaking) và Tx 2: Trắc 

nghiệm (Listening)). 

+ 01 bài thi giữa học phần hệ số 2 (Tự luận; Reading and Writing). 

+ 01 bài thi hết học phần hệ số 1 (trắc nghiệm: Reading, Writing and Listening). 

Sinh viên không tham gia bài kiểm tra nào thì sẽ bị điểm 0 bài đó. 

- Kết thúc học phần, sinh viên phải nắm vững được toàn bộ hệ thống kiến thức đã được 

trình bày trong học phần và áp dụng vào giao tiếp thực tế. 

9. Nội dung học phần:  

STT Nội dung giảng dạy Số tiết 

1 Unit 6: Energy  

1. Period 1: Burning calories Vocabulary – Household chores & Speaking 

2. Period 2: Reading – The treadmill 

3. Period 3: Vocabulary & Speaking: Talking about habits 

4. Period 4: Vocabulary: Weather 

5. Period 5: Listening & Grammar: Comparing things 

6. Period 6: Pronunciation & Speaking 

7. Period 7: Target activities – Do a survey: Task listening and Vocabulary 

8. Period 8: Independent learning & explore speaking 

8 

2 Unit 7: City life 

1. Period 1: Reading: View point-The urban world in 2050 

2. Period 2: Vocabulary: The environment, Speaking  

3. Period 3: Grammar: Will, might, may & Speaking 

8 
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4. Period 4: Reading: Amsterdam Travel guide 

5. Period 5: Grammar: Real conditionals & Speaking 

6. Period 6: Vocabulary, Pronunciation & Speaking 

7. Period 7: Target activity: Get tourist information, Task listening and 

Vocabulary 

8. Period 8: Across cultures: Tourism, Explore Writing 

3 Unit 8: Things 

1. Period 1: Portobello Market; Listening, Vocabulary: Buying things 

2. Period 2: Pronunciation, Grammar: some & any, Speaking 

3. Period 3: Reading: Mystery objects 

4. Period 4: Vocabulary: Describing objects, Speaking 

5. Period 5: Grammar: Passives 

6. Period 6: Speaking 

7. Period 7: Target activity – Talk about a favourite possession: Task 

listening and Vocabulary 

8. Period 8: Independent learning Ways of reading – Explore Speaking 

8 

4 Unit 9: Feelings 

1. Period 1: Why we do it; Vocabulary: yawn, laugh …, Reading: Why do 

people laugh? 

2. Period 2: How do you feel, Vocabulary: extreme adjectives, Speaking 

3. Period 3: Just good friends, Listening   

4. Period 4: Vocabulary: Reacting to news, thanking, apologizing; 

Pronunciation, Speaking 

5. Period 5: Grammar: Present prefect 3 – Giving news 

6. Period 6: Speaking 

7. Period 7: Target activity – Catch up with friends: Task listening and 

Vocabulary 

8. Period 8: Across cultures: Gestures & Explore writing 

8 

5 Unit 10: Getting organized 

1. Period 1: A place to stay; Vocabulary: Hotel facilities … 

8 
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2. Period 2: Booking a room, checking in Listening 

3. Period 3: Vocabulary: Staying in a hotel, Speaking 

4. Period 4: Remember me? Reading 

5. Period 5: Listening & Grammar: Future plans and arrangement 

6. Period 6: Pronunciation & Speaking 

7. Period 7: Target activity – Arrange to meet up: Task listening and 

Vocabulary 

8. Period 8: Independent learning: Improve your listening Explore Speaking 

 

6 REVISION: PET TEST 5 

Tổng số tiết 45 

 

10. Phương pháp giảng: 

-Lý thuyết: Thuyết trình, thảo luận nhóm. 

11. Vật liệu giảng dạy: 

Tài liệu phát tay, máy chiếu đa năng, máy tính có kết nối Internet. 

12. Đánh giá: 

- Điểm chuyên cần: 10% 

- Điểm quá trình: 30% 

- Điểm thi kết thúc học phần: 60% 

- Hình thức thi kết thúc học phần: Thi viết tự luận (Sinh viên được sử dụng tài liệu) 

- Thời giam thi: 90 phút 

Cách tính điểm: 

- Điểm học phần = điểm chuyên cần (10%) + điểm quá trình (30%) + điểm thi kết thúc HP (60%). 

- Các điểm thành phần và điểm kết thúc học phần đều được làm tròn đến một chữ số thập phân. 

13. Tài liệu học tập, tham khảo: 

13.1. Tài liệu học tập 

Alex Tilbury, Theresa Clementson, Leslie Anne Hendra & David Rea,  2011, English 

Unlimited – Pre- Intermediate, Cambridge University Press. 
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13.2. Tài liệu tham khảo: 

Collins. Work on your Vocabulary (B1). 2013. HarperCollins Publishers Ltd. 

Diana L Fried. Bood. PET Practice Tests. 1997. Oxford University Press. 

Emma Heyderman & Peter May. Complete PET. 2010. Cambridge University Press. 

Louis Hashemi & Barbara Thomas. Objective PET. 2015. Cambridge University Press. 

Malcom Mann & Steve Taylore- Knowles. Destination to B1. 2009. Macmillan       Publishers 

Limited. 

Preliminary English Test 1-8. 2014. Cambridge University Press. 

Rosemary Aravanis. Cambridge English PET for school. Practice tests plus with key. 2012. 

Pearson Education Limited.  

 

 

Lâm Đồng, ngày 10 tháng 01 năm 2020    

HIỆU TRƯỞNG  

   

 

 

TS. PHẠM ĐÌNH TRUNG 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC YERSIN ĐÀ LẠT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

 

1. Mã số: LU01109 

2. Tên học phần: Tiếng Anh 4 

3. Số tín chỉ: 3 

4. Chuyên ngành đào tạo: Luật Kinh Tế 

5. Mục tiêu học phần:  

5.1. Về kiến thức: 

Trình bày được những cấu trúc tiếng Anh cơ bản, cách sử dụng từ vựng tiếng Anh theo các 

chủ đề đã học từ bài 11 đến bài 14. 

Vận dụng các kiến thức cơ bản của 4 kỹ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết được học trong 4 bài 

cuối cùng của giáo trình English Unlimited- Pre Intermediate, các chủ đề nói, các chiến thuật 

luyện nghe, nói, đọc, viết và củng cố từ vựng. 

5.2. Về kỹ năng: 

Vận dụng được các cấu trúc và từ vựng đã học trong trương trình vào tình huống giao tiếp 

hàng ngày. 

Sử dụng thành thạo các kiến thức và kỹ năng được học vào làm bài thi B1. 

Nghe, Nói, Đọc, Viết được thành thạo các chủ đề đã học trong học phần 

5.3. Thái độ: 

Nhận biết được vai trò, tầm quan trọng của kiến thức Tiếng Anh cơ sở trong chương trình 

học. 

6. Mô tả học phần:  

Học phần này giúp sinh viên trau dồi các kỹ năng: nghe, nói, đọc, viết với số lượng 04 bài trong 

giáo trình English Unlimited Pre- Intermediate nhằm mở rộng phạm vi kiến thức, diễn đạt ngôn 

ngữ phù hợp với ngữ cảnh thông qua các hoạt động cá nhân, nhóm, cặp và theo chỉ dẫn của giáo 

viên trên lớp cũng như tự học. 

Nội dung gồm 6 thành tố: Ngữ pháp, từ vựng, và 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết 

7. Phân bố thời gian giảng dạy trong học kỳ:  

Tổng giờ lý thiết, lên lớp: 45 tiết 
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8. Điều kiện và yêu cầu của học phần: 

8.1. Điều kiện:  

Học phần học trước: Học phần Tiếng Anh 1, 2, 3 

8.2. Yêu cầu: 

- Chỉ tiêu lý thuyết: Sinh viên phải tham gia 70% tổng số giờ lên lớp mới được dự thi hết học 

phần. 

- Chỉ tiêu bài kiểm tra: Mỗi sinh viên phải có: 

+ 02 bài kiểm tra thường xuyên hệ số 1 (Tx 1: Vấn đáp (Speaking) và Tx 2: Trắc 

nghiệm (Listening)). 

+ 01 bài thi giữa học phần hệ số 2 (Tự luận; Reading and Writing). 

+ 01 bài thi hết học phần hệ số 1 (trắc nghiệm: Reading, Writing and Listening).  

Sinh viên không tham gia bài kiểm tra nào thì sẽ bị điểm 0 bài đó. 

- Kết thúc học phần, sinh viên phải nắm vững được toàn bộ hệ thống kiến thức đã được trình 

bày trong học phần và áp dụng vào giao tiếp thực tế và làm bài thi PET. 

- Sinh viên phải thi đạt chứng chỉ tiếng Anh B1 (PET). 

9. Nội dung học phần:  

STT Nội dung giảng dạy Số tiết 

1 Unit 11: Spaces  

1. Period 1: Moving, Vocabulary,  

2. Period 2: Speaking, Listening (A dream home) 

3. Period 3: Grammar (would) & Speaking 

4. Period 4: Reading  

5. Period 5: Speaking (Agree or disagree), Vocabulary (talk about pros and 

cons)  

6. Period 6: Pronunciation (Groups of words 1) & Speaking  

7. Period 7: Target activity (Talk about problem), task listening, task 

vocabulary 

8. Period 8: Cross cultures (Neighbours) & Explore Writing 

8 

2 Unit 12: People and Places  8 
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1. Period 1: Vocabulary (location), Speaking (how to describe the location of 

...) 

2. Period 2: Reading (Two small countries), Vocabulary (Describing a 

country) 

3. Period 3: Listening(Big in Japan), Vocabulay (Life and achievements) 

4. Period 4: Speaking (short talk about your life or the life of someone you 

know); Pronunciation (Stressed in verbs) 

5.Period 5: Grammar (Infinitives and Gerunds)  

6. Period 6: Task listening, Task Vocabulary  

7. Period 7: Explore(Keyword “to”),  Independent learning  

8. Period 8: Explore Speaking (use vague language)  

3 Unit 13: Now and then  

1. Period 1: 1. Period 1: Listening; Vocabulary (How I feel about gadgets.); 

Speaking (Think about the different gadgets you see.) 

2. Period 2: Listening (Four phone calls); Vocabulary (Telephone expressions 

3. Period 3: Pronunciation (Groups of words 2); Reading (When I was a child) 

4. Period 4:  4. Period 4: Grammar (used to, would); Speaking (Think about 

things you used to do in your child hood.) 

5. Period 5: 5. Period 5: Task reading (Talk about technology and change): 

Task vocabulary (Comparing Past and Present) 

6. Period 6: Explore (P111), Cross culture 

7. Period 7: Explore Writing 

8. Period 8: Look again 

8 

4 Unit 14: A matter of opinion  

1. Period 1: Listening 

2. Period 2: Vocabulary (Expressing opinions), Speaking (Thinking about 

opinions on some of these things) 

3. Period 3: Vocabulary (responding to opinions); Speaking 

4. Period 4: Reading (Carbon footprint); Pronunciation (Groups of words 3) 

5. Period 5: Grammar (Real and Unreal conditionals) 

8 
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6. Period 6: Task reading (Have a debate) 

7. Period 7: Explore + Independent learning 

8. Period 8: Explore Speaking  

5 REVISION: Preparing for Preliminary English Tests 

1. Period 1,2,3: Introduction to Preliminary English Tests (PET); Strategies 

to do PET 

2. Period 4,5,6: Test 1 & corection 

3. Period 7,8: Test 2 & corection 

8 

6 REVISION: PET TEST 5 

Tổng số tiết 45 

 

10. Phương pháp giảng: 

-Lý thuyết: Thuyết trình, thảo luận nhóm. 

11. Vật liệu giảng dạy: 

Tài liệu phát tay, máy chiếu đa năng, máy tính có kết nối Internet. 

12. Đánh giá: 

- Điểm chuyên cần: 10% 

- Điểm quá trình: 30% 

- Điểm thi kết thúc học phần: 60% 

- Hình thức thi kết thúc học phần: Thi viết tự luận (Sinh viên được sử dụng tài liệu) 

- Thời giam thi: 90 phút 

Cách tính điểm: 

- Điểm học phần = điểm chuyên cần (10%) + điểm quá trình (30%) + điểm thi kết thúc HP (60%). 

- Các điểm thành phần và điểm kết thúc học phần đều được làm tròn đến một chữ số thập phân. 

13. Tài liệu học tập, tham khảo: 

13.1. Tài liệu học tập 

Alex Tilbury, Theresa Clementson, Leslie Anne Hendra & David Rea, English Unlimited – Pre- 

Intermediate, 2011 – Cambridge University Press. 

13.2. Tài liệu tham khảo: 
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Collins. Work on your Vocabulary (B1). 2013. HarperCollins Publishers Ltd; 

Diana L Fried. Bood. PET Practice Tests. 1997. Oxford University Press; 

Emma Heyderman & Peter May. Complete PET. 2010. Cambridge University Press; 

Louis Hashemi & Barbara Thomas. Objective PET. 2015. Cambridge University Press; 

Malcom Mann & Steve Taylore- Knowles. Destination to B1. 2009. Macmillan      Publishers 

Limited; 

Preliminary English Test 1-8. 2014. Cambridge University Press. 

 

 

Lâm Đồng, ngày 10 tháng 01 năm 2020    

HIỆU TRƯỞNG  

   

 

 

TS. PHẠM ĐÌNH TRUNG 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC YERSIN ĐÀ LẠT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

 

1. Mã số: LU01110 

2. Tên học phần: Tiếng Anh 5 

3. Số tín chỉ: 3 

4. Chuyên ngành đào tạo: Luật Kinh Tế 

5. Mục tiêu học phần:  

5.1. Về kiến thức: 

Giúp cho sinh viên có những kiến thức và từ vựng về các lĩnh vực xã hội bằng tiếng Anh. 

Rèn luyện kĩ năng nghe, nói, đọc, viết cho sinh viên trong mỗi buổi học. 

5.2. Về kỹ năng: 

Kết quả dự kiến của môn học: Sau khi hoàn thành môn học sinh viên sẽ có thể 

Có được những kiến thức và từ vựng về các lĩnh vực sức khỏe, giao thông, môi trường.... 

Có thể nghe, nói, đọc viết ở mức độ căn bản. 

Thành thạo các thao tác làm bài tập online.  

Tự tìm hiểu các thông tin liên quan đến chủ đề bài học. 

Có khả năng làm việc nhóm một cách hiệu quả thông qua các bài tập nhóm và thuyết trình 

5.3. Thái độ: 

SV nắm được nội dung học phần và có kế hoạch để hoàn thành các yêu cầu học phần đưa ra, 

nhằm đạt kiến thức và kỹ năng để có thể tự học, tham khảo các sách luyện thi B1 chuẩn Châu 

Âu 

Sinh viên tự học của sinh viên bằng các bài tập online. 

6. Mô tả học phần:  

7. Phân bố thời gian giảng dạy trong học kỳ:  

8. Điều kiện và yêu cầu của học phần: 

8.1. Điều kiện:  

Tiếng Anh đầu vào 
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Tiếng Anh 01, 02, 03, 04 

8.2. Yêu cầu: 

Lên lớp đủ thời gian quy định theo Quy chế đào tạo: vắng mặt quá 30% số giờ giảng sinh 

viên sẽ bị cấm thi cuối kỳ. 

Hoàn thành tất cả các assignments theo nhóm, bài tập online và bài tập cá nhân. 

Đọc tài liệu tham khảo bắt buộc theo yêu cầu của giảng viên: Giảng viên sẽ kiểm tra bằng 

cách gọi tên ngẫu nhiên yêu cầu trình bày một số nội dung trong bài đọc, đề thi giữa kỳ và 

cuối kỳ sẽ bao gồm những nội dung yêu cầu đọc thêm. 

Tham dự kỳ thi nói và cuối kỳ: Trừ trường hợp ốm đau, sinh viên không tham dự kỳ thi sẽ 

không có điểm trong cột điểm tương ứng. 

Thực hiện các hoạt động học tập khác do giảng viên yêu cầu. 

9. Nội dung học phần:  

Unit 1: Health 

Sinh viên thực hành nghe, nói, đọc & viết sử dụng thì hiện tại đơn và thì hiện tại tiếp diễn. 

Sử dụng từ vựng về các hoạt động giải trí, sức khỏe; động từ do, play, go, feel; verb-noun 

collocations. 

Trình bày về cuộc sống bản thân, các loại bệnh tật, các lời khuyên về sức khỏe. 

Sử dụng các từ nối (and, so, or, because, but.) để viết lời khuyên. 

 Unit 2: Competitions  

Sinh viên sử dụng danh động từ; “like + V-ing”, “would like +to infinitive”, 

Thực hành nghe, nói, đọc & viết sử dụng “like + V-ing”, “would like +to infinitive”, Modals 

for rules: must, have to, can. 

Sử dụng các từ vựng liên quan đến thi đấu thể thao, dụng cụ thể thao. 

Viết các quảng cáo và thông cáo ngắn. 

Trình bày sở thích của bản thân, các cuộc thi đấu thể thao, nêu quan điểm của mình về thể 

thao. 

Unit 3: Transport  

Sử dụng các cấu trúc ngữ pháp: so sánh hơn, so sánh nhất, so sánh bằng. 

Thực hành nghe, nói, đọc & viết sử dụng so sánh hơn, bậc nhất)  

Sử dụng các từ vựng về phương tiện giao thông; danh từ, động từ miêu tả giao thông  

Viết các ghi chú và tin nhắn. 
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Unit 4: Adventure  

Đọc & viết sử dụng thì quá khứ đơn  

Pronunciation cách phát âm /t/ /d/ /id/  

Các từ vựng liên quan đến các cuộc phiêu lưu mạo hiểm, phẩm chất của con người, đặc điểm 

về địa lý, các tiền tố phủ định Thực hành nghe, nói, đọc & viết sử dụng thì quá khứ tiếp diễn   

Sử dụng ngữ điệu hồi đáp khi kể chuyện. 

LỊCH TRÌNH THỰC HIỆN 

Buổi 

 
Unit Nội dung 

1 1 Giới thiệu học 

phần và phương 

pháp học  

  

 

Unit 1: Health  

 

Tiết 1: - Giới thiệu nội dung học phần - Phương pháp học trực 

tuyến - Giới thiệu dạng bài thi B1 - Phổ biến hình thức kiểm tra, 

thi, cách đánh giá quá trình học tập trong lớp Mục tiêu:  SV nắm 

được nội dung học phần và có kế hoạch để hoàn thành các yêu 

cầu học phần đưa ra, nhằm đạt kiến thức và kỹ năng để có thể tự 

học, tham khảo các sách luyện thi B1.  

  

Tiết 2: Lead-in +  1a - Gram thì hiện tại đơn,   Adverbs of 

frenquency, thực hành nghe, nói, đọc & viết sử dụng thì hiện tại 

đơn  

- Pronunciation: /s/, /z/, /iz/ 

 

Tiết 3: 1b - Vocab hoạt động giải trí, sức khỏe; động từ do, play, 

go, feel; verb-noun collocations - Gram thì hiện tại tiếp diễn, thực 

hành nghe, nói, đọc & viết sử dụng thì hiện tại tiếp diễn (có thể 

kết hợp với phần Grammar summary (student’s book, p. 156) 

(phần đáp án cho Grammar summary nằm trong Teacher’s book 

trang 137).   

 Tiết 4: 1c - Reading: đọc các bài báo về sức khỏe, tìm thông tin 

và xác định ý chính của bài đọc  

2 Unit 1: Health   Tiết 1: 1d - Functions: Trình bày về cuộc sống bản thân, các loại 

bệnh tật, các lời khuyên về sức khỏe.  

 Tiết 2: 1e - Writing:  viết lời khuyên sử dụng các từ nối (and, so, 

or, because, but.)  

 Tiết 3: 1f - Listening & Speaking: Xem đoạn phim ngắn về Slow 

food, trả lời câu hỏi  

 Tiết 4: review  

3 Unit 2: 

Competitions 

Tiết 1:  - sửa bài viết 1e   - Lead-in  
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Tiết 2: 2a - Gram: danh động từ; “like + V-ing”, “would like +to 

infinitive”, thực hành nghe, nói, đọc & viết sử dụng “like + V-

ing”, “would like +to infinitive”  

- Pronunciation: cách phát âm /ŋ/, âm câm  

 Tiết 3: 2b - Vocab:  thi đấu thể thao, dụng cụ thể thao  

- Gram: Modals for rules: must, have to, can; thực hành nghe, nói, 

đọc & viết sử dụng must, have to, can              

Tiết 4: 2c - Reading đọc các bài báo về các sự kiện thể thao, tìm 

thông tin và xác định ý chính của bài đọc  

4 Unit 2: 

Competitions 

Tiết 1: 2d - Functions: Trình bày sở thích của bản thân, các cuôc 

thi đấu thể thao, nêu quan điểm của mình về thể thao.  

Tiết 2: 2e - Writing Viết các quảng cáo và thông cáo ngắn, nhận 

biết các lỗi sai trong khi viết.  

Tiết 3: 2f - Listening & Speaking: Xem đoạn phim ngắn về 

Cheese rolling, trả lởi câu hỏi  

Tiết 4: review   

5 Unit 3: Transport Tiết 1:  - sửa bài viết 2e  - Lead-in  

Tiết 2: 3a - Grammar : so sánh hơn, so sánh nhất ; thực hành nghe, 

nói, đọc & viết sử dụng so sánh hơn, bậc nhất) - Vocab: phương 

tiện giao thông; danh tử,động từ miêu tả  giao thông - 

Pronunciation cách phát âm từ “than”  

Tiết 3: 3b – Grammar: so sánh bằng as … as, thực hành nghe, 

nói, đọc & viết sử dụng so sánh bằng - Pronunciation: trọng âm 

câu và ngữ điệu. (có thể kết hợp với phần Grammar summary 

(student’s book, p. 156)  

Tiết 4: 3c - Reading đọc các bài báo về giao thông, và đoán nghĩa  

6 Unit 3: Transport Tiết 1: 3d - Functions Tham gia giao thông, sử dụng phương tiện 

giao thông công cộng;  

Tiết 2: 3e - Writing viết các ghi chú và tin nhắn.  

Tiết 3: 3f  - Listening & Speaking: Xem đoạn phim ngắn về 

Indian Railways, trả lởi câu hỏi  

Tiết 4: review 
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7 KIỂM TRA 

LISTENING 

(15%) (10 -12 

phút)  

Unit 4: Adventure  

 

Tiết 1:  - sửa bài viết 3e - Lead-in  

Tiết 2: 4a - Gram:  thì quá khứ đơn, giới từ chỉ thời gian in, on, 

at; thực hành nghe, nói, đọc & viết sử dụng thì quá khứ đơn - 

Pronunciation cách phát âm /t/ /d/ /id/  

Tiết 3: 4b - Vocab:  các cuộc phiêu lưu mạo hiểm, phẩm chất của 

con người, đặc điểm về địa lý. Các tiền tố phủ định - Gram:  quá 

khứ tiếp diễn; thực hành nghe, nói, đọc & viết sử dụng thì quá 

khứ tiếp diễn - Pronunciation cách phát âm was     (có thể kết hợp 

với phần Grammar summary (student’s book, p. 156)  

 Tiết 4: 4c - Readingu đọc các bài báo về các chuyến mạo hiểm 

và xác định được quan điểm của các nhân vật trong bài khóa  

8 Unit 4: Adventure Tiết 1: 4d - Functions: kể chuyện 

                - Pronunciation: ngữ điệu hồi đáp khi kể chuyện.  

Tiết 2: 4e - Writing: viết story sử dụng trạng tử 

 Tiết 3: 4f - Listening & Speaking: Xem đoạn phim ngắn về 

Alaskan ice climbing, trả lởi câu hỏi  

Tiết 4: review  

9 Ôn tập 1 Tiết 1:  sửa bài viết 4e  

Tiết 2,3,4: ôn tập     

Tài liệu ôn tập nằm trong Teacher Book, trang 139-144 

(Photocopiable tests) – đáp án nằm ngay sau các tests,      và 

Progress Tests (Website http://www.nglife.com/content/life-

beginner-testcenter)  

10 KIỂM TRA NÓI 

(20%) 

 Tiết 1,2,3,4,5  

11 Ôn tập 2 Tiết 1,2,3 Ôn luyện thêm phần viết (Writing: Part 1, 2,3 trong bài 

kiểm tra cuối học phần)  

Tiết 4:  Tổng kết và thông báo điểm quá trình học tập trong lớp 

cho sinh viên  

 

10. Phương pháp giảng: 

-Lý thuyết: Thuyết trình, thảo luận nhóm. 

11. Vật liệu giảng dạy: 

Tài liệu phát tay, máy chiếu đa năng, máy tính có kết nối Internet. 

12. Đánh giá: 

- Điểm chuyên cần: 10% 

- Điểm quá trình: 30% 
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- Điểm thi kết thúc học phần: 60% 

- Hình thức thi kết thúc học phần: Thi viết tự luận (Sinh viên được sử dụng tài liệu) 

- Thời giam thi: 90 phút 

Cách tính điểm: 

- Điểm học phần = điểm chuyên cần (10%) + điểm quá trình (30%) + điểm thi kết thúc HP (60%). 

- Các điểm thành phần và điểm kết thúc học phần đều được làm tròn đến một chữ số thập phân. 

13. Tài liệu học tập, tham khảo: 

 John Hughes, Paul Dummett, helen Stephenson  Life Pre-Intermedia Student’Book with Online 

Workbook , NXB Cengage Learning, 2015. 

 

Lâm Đồng, ngày 10 tháng 01 năm 2020    

HIỆU TRƯỞNG  

   

 

 

TS. PHẠM ĐÌNH TRUNG 



85 

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC YERSIN ĐÀ LẠT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

 

1. Mã số: LU01111 

2. Tên học phần: Tiếng Anh 6 

3. Số tín chỉ: 3 

4. Chuyên ngành đào tạo: Luật Kinh Tế 

5. Mục tiêu học phần:  

5.1. Về kiến thức: 

Học xong học phần này, người học hệ thống và nắm vững kiến thức hơn về ngữ pháp tiếng 

Anh cơ bản: Các thì, thể của động từ; Các trợ động từ; Các cấu trúc câu; Câu bị động ; câu 

điều kiện… Bên cạnh đó, người học còn  củng cố và được cung cấp thêm  một lượng từ vựng 

rất cần thiết dùng trong giao tiếp hàng ngày ở môi trường sống và làm việc. 

5.2. Về kỹ năng: 

Xong phần này, người học cần đạt được những khả năng về giao tiếp sau             

Nghe hiểu được ngôn ngữ nói ở mức độ giao tiếp bình thường với người bản ngữ. 

Có khả năng thể hiện những quan điểm và suy nghĩ bằng kỹ năng nói tự nhiên và linh hoạt.                                         

Đọc hiểu được những bài báo mang tính học thuật về các lĩnh vực văn hóa, khoa học, xã hội.                                 

Có khả năng viết thông báo, kể lại sự kiện, miêu tả người, địa điểm, các vật thể…..        

Có khả năng làm việc theo nhóm và tự học. 

5.3. Thái độ: 

Người học có thái độ tích cực tham gia vào các hoạt động trên lớp, chủ động chuẩn bị bài và 

làm bài tập ở nhà, trung thực trong kiểm tra, đánh giá. 

6. Mô tả học phần:  

Môn Tiếng Anh 6 là môn học bắt buộc đối với sinh viên các ngành không chuyên ngữ được 

thực hiện ở học kỳ 2 của năm học đầu tiên. Môn học này nhằm trang bị cho sinh viên kiến thức 

và các kỹ năng giao tiếp như kỹ năng nghe, nói, đọc hiểu, viết theo định hướng chuẩn châu Âu 

và các kiến thức về ngữ pháp, từ vựng thông qua các bài học được thiết kế theo chuẩn quốc tế, 

đảm bảo cung cấp đủ kiến thức và các hoạt động rèn luyện các kỹ năng theo mục tiêu đề ra. Từ 



86 

 

kiến thức đã học, người học có thể tự học và nghiên cứu để nâng cao trình độ của mình, phục 

phụ cho công việc sau này 

7. Phân bố thời gian giảng dạy trong học kỳ:  

Lên lớp:  45 tiết 

Tự học: 90 tiết 

8. Điều kiện và yêu cầu của học phần: 

8.1. Điều kiện:  

8.2. Yêu cầu: 

Lên lớp đủ thời gian quy định theo Quy chế đào tạo: vắng mặt quá 30% số giờ giảng sinh 

viên sẽ bị cấm thi cuối kỳ. 

Hoàn thành tất cả các bài tập cá nhân và bài tập nhóm theo yêu cầu của giảng viên.  

Làm bài tập online và làm thêm bài trong các tài liệu tham khảo theo yêu cầu của giảng viên: 

Giảng viên sẽ kiểm tra bằng cách kiểm tra ngắn ngẫu nhiên đầu các buổi học.  

Tham dự kỳ thi nói và cuối kỳ: Trừ trường hợp ốm đau, sinh viên không tham dự kỳ thi sẽ 

không có điểm trong cột điểm tương ứng. 

Thực hiện các hoạt động học tập khác do giảng viên yêu cầu. 

9. Nội dung học phần:  

Buổi / 

Tuần / 

Ngày 

Số 

giờ 

trên 

lớp 

Nội dung bài 

học 

Hoạt động dạy và học hoặc nhiệm 

vụ của sinh viên 

Tài liệu 

Buổi 1 / 

Tuần 1 

3 Giới thiệu 

môn học 

 

  

Buổi 2 / 

Tuần 1 

3 Unit 5: The 

environment 

- Giảng viên thuyết giảng 

- Sinh viên thực hành  

- Sinh viên thảo luận 

- Giảng viên giải đáp những thắc mắc 

và sửa lỗi của sinh viên 

- Giảng viên thuyết giảng phần mở 

rộng 

Life  (A2-B1) 

(Trang 57-

68) 

Buổi 3 / 

Tuần 1 

3 Unit 5: The 

environment 

- Giảng viên thuyết giảng 

- Sinh viên thực hành  

- Sinh viên thảo luận 

- Giảng viên giải đáp những thắc mắc 

và sửa lỗi của sinh viên 

Life  (A2-B1) 

(Trang 57-

68) 
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- Giảng viên thuyết giảng phần mở 

rộng 

Buổi 1 / 

Tuần 2 

3 Unit 5: The 

environment 

- Giảng viên thuyết giảng 

- Sinh viên thực hành  

- Sinh viên thảo luận 

- Giảng viên giải đáp những thắc mắc 

và sửa lỗi của sinh viên 

- Giảng viên thuyết giảng phần mở 

rộng 

Life  (A2-B1) 

(Trang 57-

68) 

Buổi 2/ 

Tuần 2 

3 Unit 6: 

Stages in life 

- Giảng viên thuyết giảng 

- Sinh viên thực hành  

- Sinh viên thảo luận 

- Giảng viên giải đáp những thắc mắc 

và sửa lỗi của sinh viên 

- Giảng viên thuyết giảng phần mở 

rộng 

Life  (A2-B1) 

(Trang 69-

80) 

Buổi 3 / 

Tuần 2 

3 Unit 6: 

Stages in life 

- Giảng viên thuyết giảng 

- Sinh viên thực hành  

- Sinh viên thảo luận 

- Giảng viên giải đáp những thắc mắc 

và sửa lỗi của sinh viên 

- Giảng viên thuyết giảng phần mở 

rộng 

Life  (A2-B1) 

(Trang 69-

80) 

Buổi 1 / 

Tuần 3 

3 Unit 6: 

Stages in life 

- Giảng viên thuyết giảng 

- Sinh viên thực hành  

- Sinh viên thảo luận 

- Giảng viên giải đáp những thắc mắc 

và sửa lỗi của sinh viên 

- Giảng viên thuyết giảng phần mở 

rộng 

Life  (A2-B1) 

(Trang 69-

80) 

Buổi 2 / 

Tuần 3 

3 Unit 7: Work - Giảng viên thuyết giảng 

- Sinh viên thực hành  

- Sinh viên thảo luận 

- Giảng viên giải đáp những thắc mắc 

và sửa lỗi của sinh viên 

- Giảng viên thuyết giảng phần mở 

rộng 

Life  (A2-B1) 

(Trang 81-

92) 

Buổi 3/ 

Tuần 3 

3 Unit 7: Work - Giảng viên thuyết giảng 

- Sinh viên thực hành  

- Sinh viên thảo luận 

- Giảng viên giải đáp những thắc mắc 

và sửa lỗi của sinh viên 

Life  (A2-B1) 

(Trang 81-

92) 
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- Giảng viên thuyết giảng phần mở 

rộng 

Buổi 1 / 

Tuần 4 

3 Unit 7: Work - Giảng viên thuyết giảng 

- Sinh viên thực hành  

- Sinh viên thảo luận 

- Giảng viên giải đáp những thắc mắc 

và sửa lỗi của sinh viên 

- Giảng viên thuyết giảng phần mở 

rộng 

Life  (A2-B1) 

(Trang 81-

92) 

Buổi 2 / 

Tuần 4 

3 Unit 8: 

Technology 

- Giảng viên thuyết giảng 

- Sinh viên thực hành  

- Sinh viên thảo luận 

- Giảng viên giải đáp những thắc mắc 

và sửa lỗi của sinh viên 

- Giảng viên thuyết giảng phần mở 

rộng 

Life  (A2-B1) 

(Trang 93-

104) 

Buổi 3/ 

Tuần 4 

3 Unit 8: 

Technology 

- Giảng viên thuyết giảng 

- Sinh viên thực hành  

- Sinh viên thảo luận 

- Giảng viên giải đáp những thắc mắc 

và sửa lỗi của sinh viên 

- Giảng viên thuyết giảng phần mở 

rộng 

Life  (A2-B1) 

(Trang 93-

104) 

Buổi 1 / 

Tuần 5 

3 Unit 8: 

Technology 

- Giảng viên thuyết giảng 

- Sinh viên thực hành  

- Sinh viên thảo luận 

- Giảng viên giải đáp những thắc mắc 

và sửa lỗi của sinh viên 

- Giảng viên thuyết giảng phần mở 

rộng 

Life  (A2-B1) 

(Trang 93-

104) 

Buổi 2 / 

Tuần 5 

3 Thi Speaking   

Buổi 3 / 

Tuần 5 

3 ÔN TẬP   

 

10. Phương pháp giảng: 

-Lý thuyết: Thuyết trình, thảo luận nhóm. 

11. Vật liệu giảng dạy: 

Tài liệu phát tay, máy chiếu đa năng, máy tính có kết nối Internet. 
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12. Đánh giá: 

- Điểm chuyên cần: 10% 

- Điểm quá trình: 30% 

- Điểm thi kết thúc học phần: 60% 

- Hình thức thi kết thúc học phần: Thi viết tự luận (Sinh viên được sử dụng tài liệu) 

- Thời giam thi: 90 phút 

Cách tính điểm: 

- Điểm học phần = điểm chuyên cần (10%) + điểm quá trình (30%) + điểm thi kết thúc HP (60%). 

- Các điểm thành phần và điểm kết thúc học phần đều được làm tròn đến một chữ số thập phân. 

13. Tài liệu học tập, tham khảo: 

John Hughes (2015). Life (A2-B1). Cengage Learning. 

 

Lâm Đồng, ngày 10 tháng 01 năm 2020    

HIỆU TRƯỞNG  

   

 

 

TS. PHẠM ĐÌNH TRUNG 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC YERSIN ĐÀ LẠT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

 

1. Mã số: LU01105 

2. Tên học phần: Tin học đại cương 

3. Số tín chỉ: 3 

4. Chuyên ngành đào tạo: Luật Kinh Tế 

5. Mục tiêu học phần:  

5.1. Về kiến thức: 

Hiểu phương pháp đánh máy 10 ngón, các chức năng soạn thảo, xử lý văn bản nâng cao trên 

MS Word. 

Hiểu các chức năng cơ bản của MS Excel, các hàm tính toán và xử lý cơ sở dữ liệu trên 

Excel. 

5.2. Về kỹ năng: 

Đánh máy bằng 10 ngón tay và không cần nhìn bàn phím, đúng phương pháp 

Sử dụng thành thạo các chức năng soạn thảo, xử lý văn bản nâng cao trên MS Word 

Vận dụng các chức năng của MS Excel để thực hiện một số yêu cầu tính toán, xử lý dữ liệu 

trong thực tế. 

Trình bày biểu mẫu 

Tính toán dữ liệu 

Thống kê, tổng hợp, quản lý dữ liệu 

5.3. Thái độ: 

Rèn luyện tác phong làm việc khoa học, chuẩn xác 

6. Mô tả học phần:  

Tin học đại cương là học phần cung cấp cho sinh viên các kiến thức và kỹ năng sử dụng 

Windows để tạo, mở, sao chép tài liệu, có thể định dạng các quy ước quốc tế về số, thời gian và 

ngày giờ. Sinh viên biết sử dụng các công cụ Word để soạn thảo các dạng tài liệu, trang trí văn 

bản theo yêu cầu công việc. Sinh viên biết sử dụng công cụ Excel để tạo các bảng tính toán từ 

đơn giản đến phức tạp. Ngoài ra sinh viên biết sử dụng phần mềm luyện thi chứng chỉ MOS và 

có kiến thức để đạt chứng chỉ MOS. 
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7. Phân bố thời gian giảng dạy trong học kỳ:  

Lý thuyết: 38 tiết 

Bài tập: 7 tiết 

8. Điều kiện và yêu cầu của học phần: 

8.1. Điều kiện:  

Học sinh phải có các kiến thức về tin học cơ sở. 

8.2. Yêu cầu: 

Sinh viên phải tham gia 70% tổng số giờ lên lớp mới được dự thi hết học phần. 

9. Nội dung học phần:  

STT Nội dung Số tiết 

 PHẦN 1: ĐÁNH MÁY VI TÍNH  

1 Chương 1. Microsoft Word  

Định dạng kí tự 

Định dạng paragraph  

Kẻ đường viền, tô màu nền 

Thêm kí hiệu trước paragraph  

Đánh số trước paragraph  

Định dạng Tab  

Chia cột – Phân chương  

WordArt  

Chèn hình ảnh vào văn bản 

Shapes  

Chèn kí hiệu toán học  

Table – Bảng biểu trong văn bản  

15 

2 Chương 2. Microsoft Excel  

Cấu trúc của bảng tính – Thực đơn – Hộp đối thoại 

Chuẩn bị môi trường làm việc  

Các toán tử – Biểu thức 

Nhóm hàm Toán học  

Nhóm hàm logic 

Nhóm hàm ngày – giờ 

Nhóm hàm xử lí chuỗi  

Nhóm hàm thống kê 

Nhóm hàm dò tìm 

15 

3 Thực hành – Ôn tập 15 

Tổng số tiết 45 
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10. Phương pháp giảng: 

-Lý thuyết: Thuyết trình, thảo luận nhóm. 

11. Vật liệu giảng dạy: 

Tài liệu phát tay, máy chiếu đa năng, máy tính có kết nối Internet. 

12. Đánh giá: 

- Điểm chuyên cần: 10% 

- Điểm quá trình: 30% 

- Điểm thi kết thúc học phần: 60% 

- Hình thức thi kết thúc học phần: Thi viết tự luận (Sinh viên được sử dụng tài liệu) 

- Thời giam thi: 90 phút 

Cách tính điểm: 

- Điểm học phần = điểm chuyên cần (10%) + điểm quá trình (30%) + điểm thi kết thúc HP (60%). 

- Các điểm thành phần và điểm kết thúc học phần đều được làm tròn đến một chữ số thập phân. 

13. Tài liệu học tập, tham khảo: 

13.1. Tài liệu học tập 

Bài giảng của giảng viên 

Giáo trình Tin học đại cương, TS.Vũ Thanh Hiền, Võ Văn Viên, ThS.Tôn Quang Toại,  

Tài liệu ôn tập, luyện thi chứng chỉ MOS Word, TS.Vũ Thanh Hiền, Võ Văn Viên, ThS.Tôn 

Quang Toại, 2015.  

13.2. Tài liệu tham khảo: 

Giáo trình Windows & Internet, TS.Lê Đức Long, Tạ Quang Thanh, NXB.Đại học Sư phạm 

Tp.HCM, 2015  

Giáo trình Xử lý văn bản Microsoft Word, TS.Lê Đức Long, Nguyễn Văn Điển, NXB.Đại 

học Sư phạm Tp.HCM, 2015  

 

 

Lâm Đồng, ngày 10 tháng 01 năm 2020    

HIỆU TRƯỞNG  

   

 

 

TS. PHẠM ĐÌNH TRUNG 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC YERSIN ĐÀ LẠT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

 

1. Mã học phần: LU01117-20 

2. Tên môn học: Giáo dục Quốc phòng - An ninh  

3. Số tín chỉ: 7  

4. Chuyên ngành đào tạo: Luật Kinh Tế 

5. Phân bổ thời gian:   

 - Lý thuyết: 135 tiết. 

 - Thực hành: 90 tiết. 

6.  Điều kiện: không có. 

 - Môn học tiên quyết: không có 

 - Môn học trước: không có 

 - Ghi chú khác: không có    

7.  Mục tiêu của môn học 

Sau khi học xong, Sinh viên có khả năng sau đây: 

Trình bày được những kiến thức cơ bản về đường lối quốc phòng, an ninh của Đảng và công tác 

quản lý về quốc phòng an ninh, về truyền thống đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc, về nghệ 

thuật quân sự của Việt Nam, về chiến lược “Diễn biến hòa bình” bạo loạn lật đổ của các thế lực 

thù địch đối với Cách mạng Việt Nam. 

Thực hiện được những kỹ năng quân sự, an ninh cần thiết đáp ứng yêu cầu xây dựng củng cố 

quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, sẵn sàng bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã Hội Chủ Nghĩa. 

Trình bày được lý luận cơ bản của Đảng về đường lối quân sự, những vấn đề học thuyết Mác-

Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, về chiến tranh nhân dân, quân đội và bảo vệ Tổ quốc; các quan 

điểm của Đảng về chiến tranh nhân dân, xây dựng lực lượng vũ trang, các quan điểm của Đảng 

về kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh. 

Trình bày được những kiến thức cơ bản về dân tộc, tôn giáo và đấu tranh phòng chống địch lợi 

dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo chống phá Cách mạng Việt Nam, xây dựng và bảo vệ chủ quyền 

biên giới, chủ quyền biển đảo và an ninh quốc gia. 
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Trình bày được những kiến thức cơ bản về bản đồ, địa hình quân sự, các phương tiện chỉ mong 

để phục vụ cho nhiệm vụ học tập chiến thuật và chỉ huy chiến đấu: tính năng, tác dụng, cấu tạo 

của một số loại vũ khí bộ binh. 

Thực hiện được những kỹ chiến thuật cơ bản về quân sự phổ thông. 

8.  Nội dung tóm tắt môn học:  

8.1. Giáo dục quốc phòng I: 

 Gồm 7 bài, bài nhập môn và 6 bài trong đó chủ yếu là những kiến thức về quan điểm, chủ 

trương, đường lối quân sự của Đảng. Học phần chỉ có lý thuyết, không có thực hành. 

8.2. Giáo dục quốc phòng II: 

 Gồm 8 bài, chủ yếu đề cập đến những kiến thức về phòng chống âm mưu phá hoại của kẻ 

thù; xây dựng nền an ninh quốc phòng toàn dân; kết hợp kinh tế với quốc phòng. Học phần 

chỉ có lý thuyết, không có thực hành. 

8.3. Giáo dục quốc phòng III: 

 Gồm 7 bài, trình bày những kỹ năng, kỹ thuật cơ bản trong rèn luyện đội ngũ và chiến 

đấu. Học phần vừa có lý thuyết vừa có thực hành. 

9. Nhiệm vụ của sinh viên: 

Dự lớp: có mặt ít nhất 80%; 

Hoàn thành các bài tập đọc trước tài liệu được giao trước khi lên lớp; 

Dụng cụ học tập: bút, giấy…; 

Khác: không. 

10.  Tài liệu học tập: 

 Giáo trình Bộ Quốc phòng phát hành năm 2001 

11. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên:  

11.1. Tiêu chí đánh giá sinh viên: 

STT Điểm thành phần Quy định 
Trọng số 

LT TH 

1 Học phần I & II    

2 Điểm chuyên cần 1 điểm 10%  

3 Điểm báo cáo bài tập tiểu luận dạng nộp bài 1 điểm 10%  
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4 Điểm thi giữa học phần 1 điểm 20%  

5 Điểm thi hết học phần 1 điểm 50% 10% 

6 Học phần III    

7 Điểm chuyên cần 1 điểm 10%  

8 Điểm thi giữa học phần 1 điểm 20%  

9 Điểm thi hết học phần 2 điểm 40% 30% 

11.2. Cách tính điểm: 

Sinh viên không tham gia đủ 80% số tiết học không được dự thi và nhận điểm 0 

Điểm thành phần và điểm kết thúc học phần được làm tròn đến một chữ số thập phân.  

Sinh viên đã hoàn thành 3 học phần và có điểm đạt từ 5,0 trở lên sẽ được cấp chứng chỉ Giáo 

dục quốc phòng theo qui định của Trường Đại học Bình Dương. 

12. Nội dung chi tiết: 

STT Nội dung giảng dạy 
Số tiết 

LT TH 

1 Đối tượng và phương pháp nghiên cứu môn học 2  

2 Quan điểm cơ bản của chủ nghĩa Mác- Lênnin, tư tưởng Hồ Chí Minh 

về chiến tranh, quân đội và bảo vệ Tổ quốc. 

6  

3 Xây dựng nền quốc phòng toàn dân,an ninh nhân dân bảo vệ Tổ quốc 

Việt Nam XHCN 

7  

4 Seminar 5  

5 Chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN 7  

6 Xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân 9  

7 Kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường củng cố quốc phòng 

an ninh. 

10  

8 Nghệ thuật quân sự Việt Nam 9  

9 Seminar 5  

 CỘNG: 60  
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HỌC PHẦN II: CÔNG TÁC QUỐC PHÒNG AN NINH 

STT Tên bài/chủ đề 
Số tiết 

LT TH 

1 
Phòng chống chiến lược “Diễn biến hòa bình” bạo loạn lật đổ của các 

thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam. 
6  

2 Phòng chống địch tiến công hỏa lực bằng vũ khí công nghệ cao. 7  

3 
Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên công 

nghiệp quốc phòng. 
6  

4 Xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia. 6  

5 
Một số nội dung cơ bản về dân tộc, tôn giáo và đấu tranh phòng chống 

địch lợi dụng vấn đề dân tộc và tôn giáo chống phá CMVN 
7  

6 Seminar 5  

7 
Những vấn đề cơ bản về bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an 

toàn xã hội. 
6  

8 Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ Tổ quốc 6  

9 
Những vấn đề cơ bản về đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã 

hội 
6  

10 Seminar 5  

 Cộng: 60  

 

 

HỌC PHẦN III: QUÂN SỰ CHUNG 

STT Tên bài/chủ đề 
Số tiết 

LT TH 

1 Đội ngũ đơn vị  20 

2 Sử dụng bản đồ địa hình quân sự 2 8 

3 Giới thiệu một số loại vũ khí bộ binh 3 8 

4 Thuốc nổ 4  

5 Phòng chống vũ khí hủy diệt lớn 2 8 
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6 Cấp cứu ban đầu vết thương chiến tranh 3 8 

7 Ba môn quân sự phối hợp 7 8 

 Cộng: 15 60 

 

 

 

 

 

 

 

  

Lâm Đồng, ngày  10  tháng  01 năm 2020  

HIỆU TRƯỞNG  

   

 

 

 

TS. PHẠM ĐÌNH TRUNG 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC YERSIN ĐÀ LẠT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG 

MÔN HỌC: GIÁO DỤC THỂ CHẤT 1 

TỔ BỘ MÔN KHOA HỌC CƠ BẢN 

(Dành cho các ngành đào tạo không chuyên về Thể dục thể thao) 

1. Mã số học phần: LU01114 

2. Tên học phần: Giáo dục thể chất 1 

3. Số tín chỉ:  1 (0/1) 

4. Chuyên ngành đào tạo: Luật Kinh Tế 

5. Yêu cầu của học phần: Bắt buộc 

(Ghi chú: Một số đối tượng đặc biệt có bệnh lý không thể tham gia học thực hành phải có bệnh 

án và đơn xin miễn giảm học thực hành xác nhận của Khoa và Phòng ĐT) 

6. Mục tiêu của môn học:  

Điền kinh giúp người tập rèn luện thể lực, sự dẻo dai, sức khỏe, khiến đầu óc tinh tường, tỉnh 

táo, không ỳ trệ, giúp người tập chạy nhanh hơn và bền sức hơn. Làm thon nhỏ và săn chắc cơ 

thể hơn, có sức đề kháng tốt để chống lại bệnh tật. Tạo cho người tập luôn cảm thấy yêu đời 

hơn, sống lạc quan hơn. Giúp cho người tập có động lực để hoàn thiện bản thân mình ngày càng 

tốt hơn, công việc được hoàn thành nhanh hơn. Hạn chế tránh xa được các tệ nạn xã hội. 

 Nhằm hoàn thiện kỹ năng, kỹ thuật chạy -  nhảy đã học ở bậc THPT qua đó phát triển năng lực 

thể chất cho sinh viên, góp phần đào tạo đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật có thể chất tốt, làm 

căn cứ để tuyển chọn các VĐV tham gia các hoạt động thể dục thể thao trong và ngoài nhà 

trường. 

7. Tóm tắt nội dung môn học:  

Cung cấp cho sinh viên các kiến thức lý luận cơ bản và nâng cao về nội dung và phương pháp 

tập thể dục thể thao, kỹ năng vận động và nâng cao kỹ thuật của môn Điền kinh nội dung: “Chạy 

cự ly trung bình và Nhảy cao kiểu nằm nghiêng”. 

Trên cơ sở đó,bồi dưỡng khả năng sử dụng các phương tiện để tự rèn luyện thân thể, tham gia 

tích cực vào việc tuyên truyền và tổ chức các hoạt động TDTT của Nhà trường và xã hội. Đồng 

thời duy trì và củng cố sức khỏe của sinh viên, phát triển cơ thể một cách hài hòa và khắc phục 

những thói quen xấu. 
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8. Nhiệm vụ của sinh viên: 

Đảo bảo lên lớp đủ số giờ quy định, lên lớp đúng giờ, đúng đồng phục, tập trung chú ý và lắng 

nghe khi giảng viên giảng giải lý thuyết và hướng dẫn kỹ thuật. Thực hiện đầy đủ các bài tập, 

giáo án giảng viên đưa ra. 

9. Tài liệu học tập 

Giáo trình Giáo dục thể chất Trường ĐH Yersin Đà Lạt 

Lý luận và phương pháp Giáo dục thể chất.NXB TDTT,1998. 

Y học Thể dục thể thao.NXB TDTT, 2000. 

Điền kinh, sách giáo khoa dùng cho sinh viên ĐH TDTT, NXB TDTT Hà Nội, 2000. 

P.N.GÔIKHƠMAN – Ô.N.TƠRÔPHIMÔP Điền kinh trong trường Phổ thông, NXB Hà Nội 

năm 2000. 

10. Tiêu chuẩn đánh giá: 

Sinh viên đảm bảo đủ điều kiện dự thi kết thúc môn (Thời gian lên lớp, ý thức, thái độ học tập, 

kiến thức tiếp thu tại lớp đảm bảo yêu cầu sẽ được dự thi kiểm tra kết thúc môn) cụ thể các yêu 

cầu sau: 

- Dự lớp : bắt buộc 

- Thuyết trình bài học, kỹ thuật từng cá nhân tự tập luyện 

- Tập luyện: theo nhóm 

- Kiểm tra từng đơn vị học trình 

- Thi thực hành kết thúc học kỳ 

   Phân lượng các điểm thành phần trong điểm học phần quy định như sau : 

+ Chuyên cần: 20% 

+ Phần thi thực hành kết thúc học phần : 80% 

(Ghi chú: Trong 80% điểm thực hành đó có phần kiểm tra thực hành và lý thuyết giữa học 

phần: 30% ) 

- Điểm trung bình của các học phần là cơ sở để cấp chứng chỉ GDTC. 

11. Thang điểm xếp loại: 

- 9 – 10: Xuất sắc 

- 8 – < 9: Giỏi 

- 7 – < 8: Khá 
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- 6 – < 7: Trung bình khá 

- 5 – < 6: Trung bình 

- 4 – < 5: Yếu 

- < 4: Kém 

     -   Nhảy cao kiểu nằm nghiêng 

Điểm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Nam 90 

cm 

95 

cm 

100 

cm 

105 

cm 

110 

cm 

115 

cm 

120 

cm 

125 

cm 

130 

cm 

135 

cm 

Nữ 80 

cm 

85 

cm 

90 

cm 

95 

cm 

100 

cm 

105 

cm 

110 

cm 

115 

cm 

120 

cm 

125 

cm 

Chạy cự ly trung bình (Nam chạy 1500m, nữ chạy 800m) 

Điểm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Nam 
> 9’ 

8’30- 

9’00 

8’00 - 

8’30 

7’31- 

8’00 

7’01 - 

7’30 

6’31- 

7’00 

6’01 - 

6’30 

5’31- 

6’00 

5’01 - 

5’30 
< 5’00 

Nữ 
> 7’ 

6’31- 

7’00 

6’00 - 

6’30 

5’31- 

6’00 

5’01 - 

5’30 

4’31- 

5’00 

4’01 - 

4’30 

3’31- 

4’00 

3’01 - 

3’30 
< 3’00 

12. Nội dung chi tiết học phần: 

     Giáo dục thể chất 1 (01 học kỳ): 

+  Lý thuyết (2 tiết): - Phòng tránh chấn thương trong tập luyện thể dục thể thao. 

                                   -  Phương pháp tập luyện phát triển sức nhanh, mạnh, bền ,khéo léo. 

+ Thực hành (26 tiết): Chạy cự ly trung bình và nhảy cao kiểu nằm nghiêng 

TIẾN TRÌNH GIẢNG DẠY THỰC HÀNH GDTC 1 

Gồm 26 tiết thực hành, chia đều cho13 buổi học (2tiết/buổi) 

Nội dung 

Thực hành (Tiết theo tiến trình) 

3-

4 

5-

6 

7-

8 

9-

1

0 

1

1-

1

2 

1

3-

1

4 

1

5-

1

6 

1

7-

1

8 

1

9-

2

0 

2

1-

2

2 

2

3-

2

4 

2

5-

2

6 

2

7-

2

8 

1 

 

- NC: Một số hiểu biết về các 

kiểu nhảy cao, so sánh giữa 

nhảy cao kiểu “Bước 

qua”…và nhảy cao kiểu “Nằm 

nghiêng”. Các kỷ lục Châu Á 

và thế giới. Ý nghĩa tác dụng, 

nguyên lý kỹ thuật. 

x             
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- CB: Một số bài tập, trò chơi 

bổ trợ kỹ thuật và phát triển thể 

lực. 

2 

 

- NC: Bài tập thể lực, trò chơi 

vận động nhằm phát triển thể 

lực và bổ trợ kỹ thuật. 

- CB: Giới thiệu các bài tập bổ 

trợ chuyên môn, bài tập phát 

triển sức bền. 

 x            

3 

- NC: Kỹ thuật chạy đà, kỹ 

thuật giậm nhảy. 

 - CB: Một số bài tập, trò chơi 

bổ trợ kỹ thuật và phát triển thể 

lực. 

  x           

4 

 

- NC: Ôn kỹ thuật chạy đà, kỹ 

thuật giậm nhảy. 

- CB: Kỹ thuật đánh tay, kỹ 

thuật xuất phát cao và cách hít 

thở trong vận động. 

   x          

5 

- NC:Kỹ thuật trên không và 

kỹ thuật tiếp đất. 

- CB: Ôn kỹ thuật xuất phát 

cao, chạy tăng tốc sau xuất 

phát. 

    x         

6 

- NC: Ôn kỹ thuật trên không 

và kỹ thuật tiếp đất. 

- CB: Ôn kỹ thuật chạy tăng 

tốc sau xuất phát, một số bài 

tập vận động nhằm phát triển 

sức bền.  

     x        

7 

  -  NC: Phối hợp các giai đoạn 

kỹ thuật. 

  -  CB: Bài tập phát triển sức 

bền. 

 Một số bài tập, trò chơi bổ trợ 

kỹ thuật và phát triển thể lực. 

      x       

8 

-  NC: Hoàn thiện 4 giai đoạn 

kỹ thuật, một số bài tập bổ trợ 

nhằm nâng cao thành tích. 

 -  CB: Kỹ thuật chạy về đích, 

bài tập phát triển sức bền. 

       x      

Lâm Đồng, ngày 10 tháng 01 năm 2020 

HIỆU TRƯỞNG  

   

 

 

 

TS. PHẠM ĐÌNH TRUNG 
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9 

-  NC: Hoàn thiện 4 giai đoạn 

kỹ thuật, nâng cao thành tích, 

phương pháp tập luyện. 

-  CB: Ôn kỹ thuật chạy về 

đích, bài tập phát triển sức bền. 

        x     

10 

-  NC: Một số điểm cơ bản 

trong Luật thi đấu(Nội dung 

nhảy cao) và phương pháp 

trọng tài. 

-  CB: Chạy hoàn thiện cự ly 

yêu cầu. Bài tập bổ trợ nhằm 

phát triển sức bền. 

         x    

11 

-  NC: Ôn luyện, nâng cao 

thành tích. 

-  CB: Chạy hoàn thiện cự ly 

yêu cầu (Bấm giờ). 

    

 

 

 

 

 

 

     x   

12 

-  NC: Kiểm tra thử 

-  CB:  Bài tập bổ trợ nhằm 

nâng cao thành tích 

           x  

13 

-  NC: Ôn luyện, nâng cao 

thành tích. 

-  CB:  Kiểm tra thử 

  

 

 

 

         x 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC YERSIN ĐÀ LẠT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC – CAO ĐẲNG 

MÔN HỌC: GIÁO DỤC THỂ CHẤT 2 

(Dành cho các ngành đào tạo không chuyên về Thể dục thể thao) 

1. Mã số học phần: LU01162 

2 Tên học phần: Giáo dục thể chất 2 

3. Yêu cầu của học phần: Bắt buộc 

(Ghi chú: Một số đối tượng đặc biệt có bệnh lý không thể tham gia học thực hành phải có bệnh án 

và đơn xin miễn giảm học thực hành xác nhận của Khoa và Phòng ĐT) 

4. Phân phối thời gian cho các hoạt động: 

    - Tổng số tiết của học phần: 30 tiết 

+  Giờ lý thuyết: 02 tiết 

+  Giờ thực hành: 26 tiết 

+  Thi kết thúc: 02 tiết 

5. Mục tiêu của môn học:  

Trang bị cho sinh viên một số kiến thức cơ bản về kỹ thuật, luật thi đấu môn Bóng chuyền đồng 

thời thông qua đó phát huy tính chủ động, tích cực và năng khiếu thể thao của sinh viên qua đó 

dùng nó làm phương tiện để giáo dục thể chất. Nhằm phát triển năng lực thể chất cho sinh viên, 

góp phần đào tạo đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật có thể chất tốt. 

6. Tóm tắt nội dung môn học:  

Cung cấp cho sinh viên các kiến thức lý luận cơ bản về nội dung và phương pháp tập luyện, kỹ 

năng vận động, kỹ thuật cơ bản của môn Bóng chuyền như: Đệm bóng,phát bóng,…Trên cơ sở 

đó, bồi dưỡng và phát huy các năng lực, kỹ thuật sẵn có hoặc hướng dẫn kỹ thuật môn Bóng 

chuyền cho sinh viên, thông qua đó làm phương tiện để rèn luyện thân thể, tham gia tích cực 

vào các hoạt động TDTT của Nhà trường và xã hội. Đồng thời duy trì và củng cố sức khỏe của 

sinh viên, phát triển cơ thể một cách hài hòa và khắc phục những thói quen xấu. 

7. Nhiệm vụ của sinh viên: 

Đảm bảo lên lớp đủ số giờ quy định, lên lớp đúng giờ, đúng đồng phục, tập trung chú ý và lắng 

nghe khi giảng viên giảng giải lý thuyết và hướng dẫn kỹ thuật. Thực hiện đầy đủ các bài tập, 

giáo án giảng viên đưa ra. 
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8. Tài liệu học tập: 

Giáo trình Giáo dục thể chất Trường ĐH Yersin Đà Lạt 

Romanhin – Kỹ thuật cơ bản Bóng chuyền – NXB TDTT Matxcova1973 

Luật Bóng chuyền 2007 của UBTDTT – NXB TDTT 2007 

9. Tiêu chuẩn đánh giá: 

Sinh viên đảm bảo đủ điều kiện dự thi kết thúc môn (Thời gian lên lớp, ý thức, thái độ học tập, 

kiến thức tiếp thu tại lớp đảm bảo yêu cầu sẽ được dự thi kiểm tra kết thúc môn) cụ thể các yêu 

cầu sau: 

- Dự lớp: bắt buộc 

- Thuyết trình bài học, kỹ thuật từng cá nhân tự tập luyện 

- Tập luyện: theo nhóm 

- Kiểm tra từng đơn vị học trình  Điểm thi kết thúc môn: 80 % điểm 

- Thi thực hành kết thúc học kỳ 

   Phân lượng các điểm thành phần trong điểm học phần quy định như sau : 

+ Chuyên cần: 20% 

+ Phần thi thực hành kết thúc học phần : 80%  

(Ghi chú: Trong 80% điểm đó có phần kiểm tra thực hành và lý thuyết giữa học phần: 30% ) 

- Điểm trung bình của các học phần là cơ sở để cấp chứng chỉ GDTC. 

Thang điểm xếp loại: 

- 9 – 10: Xuất sắc  

- 8 – < 9: Giỏi 

- 7 – < 8: Khá 

- 6 – < 7: Trung bình khá 

- 5 – < 6: Trung bình 

- 4 – < 5: Yếu 

- < 4: Kém 

10. Thang điểm đánh giá: 

Kiểm tra kỹ thuật đệm bóng (40% điểm): 

 Hình thức 1: 
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           Nam đệm bóng từ vị trí số 6 và 3 vòng tròn ở vị trí số 3 (1 quả); số 2 & số 4 (2 quả), đường 

kính vòng tròn 1,0 mét. 

           Nữ đệm bóng từ vị trí số 6 và 3 vòng tròn ở vị trí số 3 (1 quả); số 2 & số 4 (2 quả), đường 

kính vòng tròn 1,2 mét. 

Đạt 1đ/quả nếu đỉnh bóng cao hơn mép trên lưới và rơi vào vòng tròn. 

Đạt 0,5đ/quả nếu đỉnh bóng nằm trong phạm vi khổ lưới và rơi vào vòng tròn. 

Hình thức 2: 

       Hai SV đứng tại khu vực tấn công (vạch 3mét) phối hợp đệm chuyền qua lại trên lưới, đệm 

bóng đều tay, phối hợp nhịp nhàng kết hợp cùng các bước di chuyển trên khu vực thi.  

      Số lần đệm qua lại tính điểm cho mỗi bên đệm được tính theo các thang điểm sau:   

Điểm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Nam 

1-2 

lần 

chạm 

2-3 

lần 

chạm 

3-4 

lần 

chạm 

4-5 

lần 

chạm 

5-6 

lần 

chạm 

6-7lần 

chạm 

7-8 

lần 

chạm 

8-9 

lần 

chạm 

9-

10lần 

chạm 

> 10 

lần 

chạm 

Nữ 
 1 lần 

chạm 

1-2 

lần 

chạm 

2-3lần 

chạm 

3-4 

lần 

chạm 

4-5 

lần 

chạm 

5-6 

lần 

chạm 

6-7lần 

chạm 

7-8 

lần 

chạm 

8-9 

lần 

chạm 

> 9 lần 

chạm 

Kiểm tra kỹ thuật phát bóng (40% điểm): 

Nam & nữ được 5 lần (5 trái bóng) thi phát bóng, nam thi phát bóng cao tay – nữ phát bóng thấp 

tay (Khuyến khích nữ phát bóng cao tay). 

             Nam: Phát bóng cao tay không lỗi (Không phạm trong các điểm luật phát bóng), qua lưới 

bóng rơi khu vực vị trí số 1; số 6 & số 5: 2điểm/lần. 

           - Phát bóng cao tay không lỗi (Không phạm trong các điểm luật phát bóng), qua lưới bóng 

rơi khu vực vị trí số 3, trên sát khu vực tấn công tại vị trí số 2 & 4: 1đ/lần. 

            Nữ: Phát bóng thấp tay không lỗi (Không phạm trong các điểm luật phát bóng), qua lưới 

bóng rơi khu vực vị trí số 1; số 6 & số 5: 2điểm/lần. 

           - Phát bóng cao tay không lỗi (Không phạm trong các điểm luật phát bóng), qua lưới bóng 

rơi khu vực vị trí số 3, trên sát khu vực tấn công tại vị trí số 2 & 4: 1đ/lần. 

11. Nội dung chi tiết học phần: 

     Giáo dục thể chất 1 (01 học kỳ): 

+  Lý thuyết (2 tiết): -   Lịch sử hình thành và phát triển môn Bóng chuyền. 

                                    -   Các nguyên lý kỹ thuật.   

                                    -   Luật thi đấu.  



106 

 

+ Thực hành(26 tiết): Tập luyện các kỹ thuật, kỹ năng cơ bản môn Bóng chuyền (Volleyball 1) 

TIẾN TRÌNH GIẢNG DẠY THỰC HÀNH GDTC 2 

Gồm 26 tiết thực hành, chia đều cho13 buổi học (2tiết/buổi) 

Nội dung 

Thực hành (Tiết theo tiến trình) 

0

3-

0

4 

05-

06 

0

7-

0

8 

0

9-

1

0 

1

1-

1

2 

1

3-

1

4 

1

5-

1

6 

1

7-

1

8 

1

9-

2

0 

2

1-

2

2 

2

3-

2

4 

2

5-

2

6 

2

7-

2

8 

1 

 -    Lịch sử phát triển môn bóng 

chuyền. 

-    Tư thế thân người: Tư thế 

chuẩn bị thấp, trung bình cao, tư 

thế đánh bóng cao, trung bình, 

thấp… 

x             

2 

-  Học kỹ thuật di chuyển: bước 

lướt, bước nhảy, bước chéo, 

bước xoạc… 

 x            

3 

-  Ôn kỹ thuật di chuyển: bước 

lướt, bước nhảy, bước chéo, 

bước xoạc… 

-  Bài tập di chuyển với bóng 

  x           

4 
      Học kỹ thuật đệm bóng thấp 

tay 
   x          

5 

- Ôn kỹ thuật đệm bóng thấp tay 

- Kỹ thuật đệm bóng: Đệm bằng 

hai tay, đệm bằng một tay và lăn 

ngã cứu bóng… 

    x         

6 
     Học kỹ thuật phát bóng thấp 

tay  
     x        

7 
    Ôn kỹ thuật phát bóng thấp 

tay 
      x       

8 
     Học kỹ thuật phát bóng cao 

tay 
       x      

9 
-   Ôn kỹ thuật phát bóng cao 

tay- 
        x     
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-  Kỹ thuật phát bóng: Cao tay 

nghiêng mình, phát bay, phát 

mạnh, phát chuẩn… 

10 

     Bài tập lồng ghép trong 

những buổi lên lớp nhằm phát 

triển thể lực chung 

         x    

11      Ôn lại các kỹ thuật đã học           x   

12 
 -    Luật thi đấu… 

 -    Thi đấu… 
           x  

13        Ôn tập nội dung thi             x 

  

Lâm Đồng, ngày 10 tháng 01 năm 2020 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

TS. PHẠM ĐÌNH TRUNG 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC YERSIN ĐÀ LẠT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC – CAO ĐẲNG 

MÔN HỌC: GIÁO DỤC THỂ CHẤT 3 

(Dành cho các ngành đào tạo không chuyên về Thể dục thể thao) 

1. Mã số môn học: LU01163 

2. Số tín chỉ: 1 (0/1) 

3. Tên học phần: Giáo dục thể chất 3 

4. Yêu cầu của học phần: Bắt buộc 

(Ghi chú: Một số đối tượng đặc biệt có bệnh lý không thể tham gia học thực hành phải có bệnh án 

và đơn xin miễn giảm học thực hành xác nhận của Khoa và Phòng ĐT) 

5. Phân phối thời gian các hoạt động: 

 - Tổng số tiết của học phần: 30 tiết 

+  Giờ lý thuyết: 02 tiết 

+  Giờ thực hành: 26 tiết 

+  Thi kết thúc: 02 tiết 

6. Mục tiêu của môn học:  

Trang bị cho sinh viên một số kiến thức cơ bản về kỹ thuật, luật thi đấu môn Bóng chuyền đồng 

thời thông qua đó phát huy tính chủ động, tích cực và năng khiếu thể thao của sinh viên qua đó 

dùng nó làm phương tiện để giáo dục thể chất. Nhằm phát triển năng lực thể chất cho sinh viên, 

góp phần đào tạo đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật có thể chất tốt. 

7. Tóm tắt nội dung môn học: 

Cung cấp cho sinh viên các kiến thức lý luận cơ bản về nội dung và phương pháp tập luyện, kỹ 

năng vận động, kỹ thuật cơ bản của môn Bóng chuyền như: chuyền bóng cao tay, đập bóng, thi 

đấu,… bồi dưỡng và phát huy các năng lực, kỹ thuật sẵn có hoặc hướng dẫn kỹ thuật môn Bóng 

chuyền cho sinh viên. Trên cơ sở đó, mỗi sinh viên dùng nó làm phương tiện để rèn luyện thân 

thể, tham gia tích cực vào các hoạt động TDTT của Nhà trường và xã hội. Đồng thời duy trì và 

củng cố sức khỏe của sinh viên, phát triển cơ thể một cách hài hòa và khắc phục những thói 

quen xấu. 

8.Nhiệm vụ của sinh viên: 
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Đảm bảo lên lớp đủ số giờ quy định, lên lớp đúng giờ, đúng đồng phục, tập trung chú ý và lắng 

nghe khi giảng viên giảng giải lý thuyết và hướng dẫn kỹ thuật. Thực hiện đầy đủ các bài tập, 

giáo án giảng viên đưa ra. 

9. Tài liệu học tập: 

1. Giáo trình Giáo dục thể chất Trường ĐH Yersin Đà Lạt 

2. Romanhin – Kỹ thuật cơ bản Bóng chuyền – NXB TDTT  Matxcova1973. 

3. Luật Bóng chuyền 2007 của UBTDTT – NXB TDTT 2007 

10. Tiêu chuẩn đánh giá: 

Sinh viên đảm bảo đủ điều kiện dự thi kết thúc môn (Thời gian lên lớp, ý thức, thái độ học tập, 

kiến thức tiếp thu tại lớp đảm bảo yêu cầu sẽ được dự thi kiểm tra kết thúc môn). 

+  Điểm trên lớp: 2 điểm 

+ Điểm thi kết thúc môn: 8 điểm 

11. Thang điểm đánh giá: 

Kiểm tra kỹ thuật đập bóng(Nam), phát bóng(Nữ) : (40%đ) 

    *       Nam: Đập bóng từ vị trí số 4 hoặc 2 di chuyển về khu vực giữa lưới đập bóng. Bóng qua 

lưới sang sân rới vào vị trí số 1, số 6, số 5 điểm đạt 2đ/quả. Nếu bóng qua lưới sang sân rớt vào 

khu vực tấn công 3m sát các vị trí số 2, số 3, số 4 điểm đạt 1đ/quả. Còn lại các trường hợp đập 

bóng không qua lưới, đập bóng ngoài sân hay mắc một số lỗi trong điểm luật đập bóng sẽ không 

đạt điểm trong lần thực hiện đó. 

    *    Nữ: Phát bóng cao tay không lỗi (Không phạm trong các điểm luật phát bóng), qua lưới 

bóng rơi khu vực vị trí số 1; số 6 & số 5: 2đ/quả. 

                  Phát bóng cao tay không lỗi (Không phạm trong các điểm luật phát bóng), qua lưới 

bóng rơi khu vực vị trí số 3, trên sát khu vực tấn công tại vị trí số 2 & 4: 1đ/quả. 

Kiểm tra kỹ thuật chuyền bóng (40%đ): 

       Hai SV đứng tại khu vực tấn công (vạch 3mét) phối hợp chuyền bóng cao tay (chuyền 2) qua 

lại trên lưới, chuyền bóng đều tay, phối hợp nhịp nhàng kết hợp cùng các bước di chuyển trên khu 

vực thi không phạm lỗi trong các điểm luật chuyền bóng. 

      Số lần chuyền 2 qua lại tính điểm cho mỗi bên chuyền 2 được tính theo các thang điểm sau  

Điểm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Nam 

1-2 

lần 

chạm 

2-3 

lần 

chạm 

3-4 

lần 

chạm 

4-5 

lần 

chạm 

5-6 

lần 

chạm 

6-7lần 

chạm 

7-8 

lần 

chạm 

8-9 

lần 

chạm 

9-

10lần 

chạm 

> 10 

lần 

chạm 
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Nữ 
 1 lần 

chạm 

1-2 

lần 

chạm 

2-3lần 

chạm 

3-4 

lần 

chạm 

4-5 

lần 

chạm 

5-6 

lần 

chạm 

6-7lần 

chạm 

7-8 

lần 

chạm 

8-9 

lần 

chạm 

> 9 lần 

chạm 

 

12.  Nội dung chi tiết học phần: 

     Giáo dục thể chất 1 (01 học kỳ): 

+  Lý thuyết (2 tiết): -   Lịch sử hình thành và phát triển môn Bóng chuyền(Giới thiệu lại). 

                                    -   Các nguyên lý kỹ thuật.   

                                    -   Luật thi đấu.  

+ Thực hành(26 tiết): Tập luyện các kỹ thuật, kỹ năng cơ bản môn Bóng chuyền (Volleyball 1) 

TIẾN TRÌNH GIẢNG DẠY THỰC HÀNH GDTC 3 

Gồm 26 tiết thực hành, chia đều cho13 buổi học (2tiết/buổi) 

Nội dung 

Thực hành (Tiết theo tiến trình) 

3-4 
5-

6 

7-

8 

9-

1

0 

1

1-

1

2 

1

3-

1

4 

1

5-

1

6 

1

7-

1

8 

1

9-

2

0 

2

1-

2

2 

2

3-

2

4 

2

5-

2

6 

2

7-

2

8 

1 

 

- Ôn lại các tư thế thân người: 

Tư thế chuẩn bị thấp, trung 

bình cao, tư thế đánh bóng 

cao, trung bình, thấp… 

  - Chơi các trò chơi vận động. 

x             

2 

 

- Ôn kỹ thuật di chuyển: bước 

lướt, bước nhảy, bước chéo, 

bước xoạc… 

- Chơi các trò chơi vận động, 

bài tập thể lực,… 

 x            

3 

 - Học kỹ thuật chuyền bóng 

cao tay(chuyền 2). 

-  Bài tập thể lực với bóng. 

  x           

4 

 

- Ôn kỹ thuật chuyền bóng cao 

tay(chuyền 2). 

- Bài tập chuyền bóng cao tay 

kết hợp với di chuyển. 

   x          

5 

- Ôn kỹ thuật chuyền bóng cao 

tay(chuyền 2).     x         
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-  Ôn  kỹ thuật đệm bóng thấp 

tay 

-(Kỹ thuật đệm bóng: Đệm 

bằng hai tay, đệm bằng một 

tay và lăn ngã cứu bóng…) 

6 

- Ôn kỹ thuật chuyền bóng cao 

tay(chuyền 2). 

- Ôn kỹ thuật phát bóng thấp 

tay (Nữ) 

- Ôn kỹ thuật phát bóng cao 

tay (Nam) 

     x        

7 

- Học kỹ thuật phát bóng cao 

tay (Nữ) 

- Học kỹ thuật đập bóng 

(Nam) 

      x       

8 

- Ôn kỹ thuật phát bóng cao 

tay (Nữ) 

- Ôn kỹ thuật đập bóng (Nam) 

- Ôn chuyền bóng cao tay 

       x      

9 

     Bài tập lồng ghép trong 

những buổi lên lớp nhằm phát 

triển thể lực chung 

        x     

10 

-Bài tập lồng ghép trong 

những buổi lên lớp nhằm phát 

triển thể lực chung 

-     Luật thi đấu… 

         x    

11 
-   Ôn lại các kỹ thuật đã học 

-   Thi đấu… 
          x   

12 

·   Thi đấu… 

-   Ôn tập nội dung thi            x  

13 

 Ôn tập nội dung thi 

            x 

 

Lâm Đồng, ngày 10 tháng 01 năm 2020 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

TS. PHẠM ĐÌNH TRUNG 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC YERSIN ĐÀ LẠT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

 

1. Mã số: LU00001 

2. Tên học phần: Lý luận về Nhà nước và pháp luật 

3. Số tín chỉ: 3 

4. Chuyên ngành đào tạo: Luật Kinh Tế 

5. Mục tiêu học phần:  

5.1. Về kiến thức: 

Tiếp thu được những kiến thức cơ bản về nguồn gốc, bản chất, chức năng, hình thức, kiểu, 

vai trò của nhà nước trong hệ thống chính trị và đối với xã hội; bộ máy nhà nước; mối quan 

hệ giữa nhà nước với pháp luật, nhà nước với công dân và các hiện tượng xã hội khác; quá 

trình vận động và phát triển của nhà nước; nhà nước pháp quyền; 

5.2. Về kỹ năng: 

Có khả năng vận dụng những kiến thức đã học để phân tích và giải thích các hiện tượng  về 

nhà nước trong thực tế; Hình thành và phát triển năng lực thu thập thông tin, kĩ năng tổng 

hợp, phân tích, bình luận, đánh giá các vấn đề về lí luận nhà nước pháp luật; 

5.3. Thái độ: 

Xác định đúng vị trí, vai trò của môn học lí luận về nhà nước và pháp luật trong hệ thống các 

khoa 2 học pháp lí và các môn học pháp lí trong chương trình đào tạo; Có ý thức đúng đắn 

trong việc nhìn nhận, đánh giá các hiện tượng chính trị, pháp lí trong đời sống xã hội;Hình 

thành tính chủ động, tự tin, bản lĩnh cho sinh viên; 

6. Mô tả học phần:  

Lí luận chung về nhà nước và pháp luật (1) là môn khoa học pháp lí cơ sở của ngành luật, cung 

cấp những kiến thức cơ bản về nhà nước; nhằm hình thành tư duy và phương pháp nhận thức 

khoa học đúng đắn về tất cả những vấn đề của nhà nước nói chung và nhà nước Cộng hòa xã 

hội chủ nghĩa Việt Nam nói riêng. Nội dung chủ yếu của môn học bao gồm các vấn đề: nguồn 

gốc, bản chất, chức năng của nhà nước; các cơ quan nhà nước; hình thức của nhà nước; nhà 

nước trong hệ thống chính trị; mối quan hệ giữa nhà nước và công dân; nhà nước pháp quyền. 

7. Phân bố thời gian giảng dạy trong học kỳ:  

Lý thuyết:                   30 tiết  
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Thảo luận, thực hành:   28 tiết  

Kiểm tra/ đánh giá:      2  

Tự học:                         90 

8. Điều kiện và yêu cầu của học phần: 

8.1. Điều kiện:  

8.2. Yêu cầu: 

Nghiên cứu trước giáo trình, tài liệu theo chương, bài - Tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. - 

Tham gia thảo luận, cemina - Làm bài tập cá nhân, bài tập nhóm được giao - Tham gia 02 

bài kiểm tra  - Tham gia thi kết thúc học phần 

9. Nội dung học phần:  

Chương 1: Khoa học Lý luận về nhà nước và pháp luật và môn học Lý luận về nhà nước và 

pháp luật.  

1.1. Khoa học lý luận về nhà nước và pháp luật là một khoa học xã hội.  

Đối tượng nghiên cứu của khoa học lý luận về nhà nước và pháp luật.  

Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu của khoa học lý luận về nhà nước và pháp luật.  

Mối liên hệ giữa khoa học lý luận nhà nước và pháp luật với các ngành khoa học xã hội khác  

Môn học lý luận nhà nước và pháp luật  

Chương 2: Các học thuyết về nhà nước và pháp luật  

Các học thuyết về nhà nước và pháp luật thời kỳ cổ đại  

Các học thuyết về nhà nước và pháp luật thời kỳ cách mạng tư sản  

Các học thuyết về nhà nước và pháp luật hiện đại  

Chương 3: Nguồn gốc nhà nước và pháp luật  

3.1.  Nguồn gốc nhà nước 3.2.    Nguồn gốc pháp luật  

Chương 4: Khái niệm,  vai trò và chức năng của nhà nước  

Khái niệm nhà nước và bản chất của nhà nước  

Vai trò của nhà nước trong xã hội có giai cấp  

Chức năng của nhà nước  

Khái niệm chức năng nhà nước  

Chức năng của các kiểu nhà nước trong lịch sử  
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Chương 5: Kiểu và hình thức của nhà nước  

5.1. Kiểu nhà nước  

Khái niệm kiểu nhà nước và sự thay thế các kiểu nhà nước  

Các kiểu nhà nước trong lịch sử  

5.2. Hình thức của nhà nước  

Khái niệm hình thức nhà nước  

Các yếu tố cấu thành khái niệm hình thức nhà nước  

Chương 6: Bộ máy nhà nước  

Khái niệm bộ máy nhà nước và cơ quan nhà nước  

Bộ máy nhà nước qua các kiểu nhà nước.  

Bộ máy nhà nước chủ nô  

Bộ máy nhà nước phong kiến   

Bộ máy nhà nước tư sản  

Bộ máy nhà nước xã hội chủ nghĩa  

Chương 7: Nhà nước trong hệ thống chính trị  

Khái niệm hệ thống chính trị  

Hệ thống chính trị xã hội chủ nghĩa  

Vị trí và vai trò của nhà nước trong hệ thống chính trị  

Vị trí và vai trò của đảng phái chính trị trong hệ thống chính trị  

Mối quan hệ giữa nhà nước với các tổ chức khác trong hệ thống chính trị   

Chương 8: Khái niệm, vai trò và chức năng của pháp luật  

Khái niệm pháp luật  

Vai trò của pháp luật  

Các thuộc tính của pháp luật  

Các mối liên hệ của pháp luật  

Chức năng của pháp luật  

Chương 9: Kiểu và hình thức pháp luật  

9.1.  Kiểu pháp luật  
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Khái niệm   

Các kiểu pháp luật và sự thay thế kiểu pháp luật trong lịch sử  

Hình thức pháp luật  

Hình thức pháp luật Việt Nam hiện nay 

10. Phương pháp giảng: 

-Lý thuyết: Thuyết trình, thảo luận nhóm. 

11. Vật liệu giảng dạy: 

Tài liệu phát tay, máy chiếu đa năng, máy tính có kết nối Internet. 

12. Đánh giá: 

- Điểm chuyên cần: 10% 

- Điểm quá trình: 30% 

- Điểm thi kết thúc học phần: 60% 

- Hình thức thi kết thúc học phần: Thi viết tự luận (Sinh viên được sử dụng tài liệu) 

- Thời giam thi: 90 phút 

Cách tính điểm: 

- Điểm học phần = điểm chuyên cần (10%) + điểm quá trình (30%) + điểm thi kết thúc HP 

(60%). 

- Các điểm thành phần và điểm kết thúc học phần đều được làm tròn đến một chữ số thập phân. 

13. Tài liệu học tập, tham khảo: 

Trường Đại học Luật Hà Nội (2014), Giáo trình Lí luận nhà nước và pháp luật, Nxb. CAND;  

Khoa Luật ĐHQG Hà Nội (2007), Giáo trình lí luận chung về nhà nước và pháp luật, Nxb. 

ĐHQG Hà Nội.  

Nguyễn Minh Đoan (2011), Xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam trong bối 

cảnh xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, Nxb.CTQG;  

Nguyễn Thị Hồi (chủ biên) (2010), Những nội dung căn bản của môn học Lí luận nhà nước và 

pháp luật, Nxb. Tư pháp;  

Nguyễn Thị Hồi (2010), Hướng dẫn ôn tập môn học lí luận nhà nước và pháp luật, Nxb. Tư 

pháp;  

Thái Vĩnh Thắng (2010), Nhà nước và pháp luật tư sản đương đại - Lí luận và thực tiễn, Nxb.Tư 

pháp; 7. Thái Vĩnh Thắng (2010), Từ điển giải thích thuật ngữ lí luận nhà nước và pháp luật, 

Nxb. CAND.  
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Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013.  

Một số tác phẩm kinh điển:  

Tinh thần pháp luật của Montesquieu  

Chính thể đại diện của John stuart Mill - Khế ước xã hội của Jean-Jacques Rousseau  

 

Lâm Đồng, ngày 10 tháng 01 năm 2020 

HIỆU TRƯỞNG  

   

 

 

TS. PHẠM ĐÌNH TRUNG 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC YERSIN ĐÀ LẠT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

 

1. Mã số: LU00002 

2. Tên học phần: Lý luận chung về Luật dân sự 

3. Số tín chỉ: 2 

4. Chuyên ngành đào tạo: Luật Kinh Tế 

5. Mục tiêu học phần:  

5.1. Về kiến thức: 

Sinh viên sẽ được trang bị kiến thức pháp lý về những vấn đề chung của Luật dân sự như: 

đối tượng điều chỉnh, phương pháp điều chỉnh của ngành luật dân sự, các nguyên tắc cơ bản 

và nguồn của Luật dân sự 

Quy định pháp luật về các chủ thể của ngành Luật dân sự 

Cá nhân: phần này sinh viên sẽ được cung cấp kiến thức pháp lý để xác định năng lực chủ 

thể của cá nhân và về vấn đề giám hộ cho cá nhân….  

Pháp nhân: khái niệm pháp nhân, năng lực chủ thể của pháp nhân và các loại pháp nhân 

Hộ gia đình và tổ hợp tác: tìm hiểu về khái niệm và năng lực chủ thể của hộ gia đình và tổ 

hợp tác Quy định pháp luật về Đại diện  

Quyền nhân thân của cá nhân 

Thời hạn và thời hiệu 

5.2. Về kỹ năng: 

Sinh viên sẽ được trang bị kỹ năng nghiên cứu và phân tích văn bản quy phạm pháp luật  

Kỹ năng vận dụng các quy định pháp luật để giải quyết các tình huống pháp lý phát sinh trên 

thực tế  

Kỹ năng tư vấn pháp luật, kỹ năng xử lý linh hoạt các tình huống pháp lý mới phát sinh trong 

thực tiễn. 

Bên cạnh đó, trong quá trình học tập sinh viên sẽ được trao dồi và phát triển kỹ năng nói 

chuyện trước công chúng, kỹ năng làm việc độc lập và làm nhóm, tư duy phản biện; kỹ năng 

tìm kiếm, xử lý thông tin, kỹ năng ra quyết định 

5.3. Thái độ: 
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Rèn luyện ý thức pháp luật và ý thức trách nhiệm cao rong công việc cho sinh viên 4.3.2. 

Trau dồi thái độ, tư tưởng phục vụ nhân dân trong công tác chuyên môn sau khi tốt nghiệp. 

6. Mô tả học phần:  

Học phần sẽ cung cấp kiến thức pháp lý cho sinh viên về:  

- Những vấn đề chung của ngành Luật dân sự  

- Chủ thể của ngành Luật dân sự   

+ Năng lực chủ thể của cá nhân, pháp nhân, hộ gia đình và tổ hợp tác   

+ Giám hộ cho cá nhân   

+ Thông báo tìm kiếm người vắng mặt, tuyên bố mất tích, tuyên bố chết 

 - Đại diện  

- Quyền nhân thân của cá nhân  

- Thời hạn và thời hiệu 

7. Phân bố thời gian giảng dạy trong học kỳ:  

8. Điều kiện và yêu cầu của học phần: 

8.1. Điều kiện:  

8.2. Yêu cầu: 

Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ như sau:  

Tham dự tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết.  

Thực hiện đầy đủ các bài tập nhóm/ bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện. 

Tham dự kiểm tra giữa học kỳ. 

Tham dự thi kết thúc học phần. 

Chuẩn bị bài báo cáo nhóm và tổ chức báo cáo nhóm theo chủ để đã được phân công (nếu 

có) 

9. Nội dung học phần:  

 Nội dung  Số tiết 

Chương 1.  Tổng quan về ngành Luật dân sự    

1.1.  Đối tượng điều chỉnh và phương pháp điều chỉnh của ngành Luật 

dân sự  

2  

1.2.  Nguyên tắc cơ bản và nguồn của ngành Luật dân sự  2  
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Chương 2.  Chủ thể của ngành Luật dân sự    

2.1.  Cá nhân    

2.1.1.  Năng lực chủ thể của cá nhân  2  

2.1.2.  Giám hộ cho cá nhân  3  

2.1.3.   Thông báo tìm kiếm người vắng mặt.  

Tuyên bố mất tích.  

Tuyên bố chết.  

3  

2.2.  Pháp nhân    

2.2.1.  Khái niệm và phân loại pháp nhân  1  

2.2.2.  Năng lực chủ thể của pháp nhân  1  

2.3.  Các tổ chức không có tư cách pháp nhân    

2.3.1.  Khái niệm hộ gia đình, tổ hợp tác và các tổ chức khác không có tư 

cách pháp nhân  

1  

2.3.1.  Sự tham gia quan hệ dân sự của các tổ chức không có tư cách pháp 

nhân  

1  

Chương 3.  Đại diện   4  

3.1. 3.2.  

3.3.  

Khái niệm, đặc điểm, phân loại đại diện  

Đại diện theo pháp luật  

Đại diện theo ủy quyền  

  

Chương 4.  Quyền nhân thân    

4.1.   

4.2.  

  

Chương 5.   

Khái niệm và đặc điểm của quyền nhân thân   

Nội dung của quyền nhân thân                                         

    

Thời hạn và thời hiệu  

1  

  

5.1.  Thời hạn  2  

5.2.  Thời hiệu  2  

 

10. Phương pháp giảng: 

-Lý thuyết: Thuyết trình, thảo luận nhóm. 

11. Vật liệu giảng dạy: 

Tài liệu phát tay, máy chiếu đa năng, máy tính có kết nối Internet. 

12. Đánh giá: 

- Điểm chuyên cần: 10% 

- Điểm quá trình: 30% 

- Điểm thi kết thúc học phần: 60% 
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- Hình thức thi kết thúc học phần: Thi viết tự luận (Sinh viên được sử dụng tài liệu) 

- Thời giam thi: 90 phút 

Cách tính điểm: 

- Điểm học phần = điểm chuyên cần (10%) + điểm quá trình (30%) + điểm thi kết thúc HP 

(60%). 

- Các điểm thành phần và điểm kết thúc học phần đều được làm tròn đến một chữ số thập phân. 

13. Tài liệu học tập, tham khảo: 

[1] Nguyễn Ngọc Điện, Giáo trình Luật dân sự-Tập 1, Trường Đại học Kinh tế Luật Tp Hồ Chí 

Minh, năm 2017.   

[2] Đinh Văn Thanh, Giáo trình luật dân sự Việt Nam - Tập 1, Nxb.Công an Nhân dân, 2015.   

[3] Phạm Kim Anh, Chế Mỹ Phương Đài (chủ biên), Giáo trình Những quy định chung về Luật 

dân sự - Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh, NXB Hồng Đức, năm 2014.   

[4] Bộ Luật dân sự năm 2015.   

[5] Luật Hộ tịch 2014.  

[6] Đỗ Văn Đại (chủ biên), Bình luận những nội dung mới của BLDS năm 2015, Nxb. Chính trị 

quốc gia sự thật, Hà Nội, 2016.  

[7] Tăng Thanh Phương, Bình luận khoa học một số điểm mới của Bộ luật dân sự năm 201,  

Nxb. Đại học Cần Thơ, 2017  

[8] Tưởng Duy Lượng, Pháp luật dân sự và thực tiễn xét xử, Nxb. Chính trị quốc gia, 2015. 

 

Lâm Đồng, ngày 10 tháng 01 năm 2020 

HIỆU TRƯỞNG  

   

 

 

TS. PHẠM ĐÌNH TRUNG 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC YERSIN ĐÀ LẠT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

1. Mã số: LU00003 

2. Tên học phần: Luật hiến pháp 

3. Số tín chỉ: 3 

4. Chuyên ngành đào tạo: Luật Kinh Tế 

5. Mục tiêu học phần:  

5.1. Về kiến thức: 

Nắm được cấu trúc bộ máy nhà nước, cơ cấu tổ chức các cơ quan hiến định và trình tự thành 

lập các cơ quan nhà nước cũng như các chức danh quan trọng trong bộ máy nhà nước theo 

Hiến pháp hiện hành. Bên cạnh đó, người học cũng nắm được một cách cơ bản các vấn đề 

trên trong các bản Hiến pháp trước đây (HP 1946, 1959, 1980, 1992). 

5.2. Về kỹ năng: 

Biết vận dụng kiến thức môn học vào thực tiễn. Trên cơ sở đó, người học sẽ biết đánh giá, 

phân tích, bình luận và xác định được hướng giải quyết những vấn đề, những sự kiện liên 

quan đến Luật Hiến pháp. 

5.3. Thái độ: 

Nhận thức đúng đắn về vị trí và vai trò của môn học trong hệ thống khoa học pháp lý nói 

chung cũng như trong chương trình đào tạo Cử nhân Luật nói riêng, cũng như xác định được 

vị trí của Hiến pháp trong hệ thống văn bản pháp luật để xác định được một thái độ học tập 

nghiêm túc. Quan trọng hơn nữa là thái độ tôn trọng, bảo vệ và chấp hành Hiến pháp trong 

điều kiện xây dựng nhà nước pháp quyền. 

6. Mô tả học phần:  

Môn học gồm 2 phần (phần 1- Khái quát chung về Luật Hiến pháp, phần 2 giới thiệu Một số 

chế định của ngành Luật Hiến pháp), trang bị kiến thức liên quan đến những nhóm quan hệ pháp 

luật cơ bản nhất được điều chỉnh bởi Luật hiến pháp. Những nội dung chính: Ngành luật Hiến 

pháp và khoa học luật hiến pháp; Hiến pháp và lịch sử lập hiến Việt Nam; chế độ chính trị, kinh 

tế, chế độ bầu cử của nước CHXHCN Việt Nam; quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản 

của công dân và quốc tịch Việt Nam. Đặc biệt, môn học giới thiệu tổng quan về bộ máy nhà 

nước và làm rõ địa vị pháp lý của các cơ quan hiến định trong bộ máy nhà nước Việt Nam: quốc 

hội, chính phủ, Chủ tịch nước, Tòa án, Viện kiểm sát, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, 

Hội đồng Bầu cử quốc gia và Kiểm toán nhà nước 

7. Phân bố thời gian giảng dạy trong học kỳ:  
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8. Điều kiện và yêu cầu của học phần: 

9. Nội dung học phần:  

STT  Nội dung  Số tiết  

1  Chương 1. Những vấn đề cơ bản về Luật Hiến pháp Việt Nam  3 

2  Chương 2. Chế độ chính trị   

Chương 3. Quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân  

6  

3  

Chương 4. Chế độ kinh tế  

Chương 5. Xã hội, văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ và môi trường 

6 

4  Chương 6. Quốc tịch Việt Nam  

Chương 7. Chế độ bầu cử  

6  

5  Chương 8. Bộ máy nhà nước  3  

6  
Chương 9. Quốc hội   

Chương 10. Chủ tịch nước   

 6 

7  Chương 11. Chính phủ   3 

8  
Chương 12. Tòa án   

Chương 13. Viện Kiểm sát   

6  

9  Chương 14. Chính quyền địa phương (HĐND & UBND)  3  

10  Chương 15. Hội đồng Bầu cử quốc gia, Kiểm toán NN  3  

 

10. Phương pháp giảng: 

-Lý thuyết: Thuyết trình, thảo luận nhóm. 

11. Vật liệu giảng dạy: 

Tài liệu phát tay, máy chiếu đa năng, máy tính có kết nối Internet. 

12. Đánh giá: 

- Điểm chuyên cần: 10% 

- Điểm quá trình: 30% 
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- Điểm thi kết thúc học phần: 60% 

- Hình thức thi kết thúc học phần: Thi viết tự luận (Sinh viên được sử dụng tài liệu) 

- Thời giam thi: 90 phút 

Cách tính điểm: 

- Điểm học phần = điểm chuyên cần (10%) + điểm quá trình (30%) + điểm thi kết thúc HP 

(60%). 

- Các điểm thành phần và điểm kết thúc học phần đều được làm tròn đến một chữ số thập phân. 

13. Tài liệu học tập, tham khảo: 

[1] PGS.TS. Trương Đắc Linh (2013), Tập bài giảng Bộ máy nhà nước nước Cộng hòa xã hội 

chủ nghĩa Việt Nam, NXB Hồng Đức;  

[2] GS.TS. Trần Ngọc Đường (2012), Phân công, phối hợp và kiểm soát quyền lực với việc sửa 

đổi Hiến pháp năm 1992 (sách chuyên khảo), NXB Chính trị quốc gia;   

[3] Viện Nghiên cứu Nhà nước và pháp luật (1992), Bình luận khoa học Hiến pháp nước 

CHXHCN Việt Nam năm 1992, Nxb KHXH Hà Nội;  

[4] Văn phòng Quốc hội (1998), Hiến pháp năm 1946 và sự kế thừa, phát triển trong các Hiến 

pháp Việt Nam, Nxb Chính trị quốc gia- Hà Nội.  

 

Lâm Đồng, ngày 10 tháng 01 năm 2020 

HIỆU TRƯỞNG  

   

 

 

TS. PHẠM ĐÌNH TRUNG 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC YERSIN ĐÀ LẠT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

 

1. Mã số: LU00004 

2. Tên học phần: Quyền sở hữu và thừa kế 

3. Số tín chỉ: 2 

4. Chuyên ngành đào tạo: Luật Kinh Tế 

5. Mục tiêu học phần:  

5.1. Về kiến thức: 

Môn học trang bị cho sinh viên những kiến thức pháp luật cơ bản về trong lĩnh vực tài sản, 

quyền sở hữu và thừa kế. 

5.2. Về kỹ năng: 

Môn học giúp sinh viên nhận biết được những quan hệ về sở hữu và thừa kế trong thực tiễn 

và biết được quan hệ nào là hợp pháp, không hợp pháp; tư vấn pháp luật về sở hữu cũng như 

tư vấn cho người dân trong việc phân chia di sản thừa kế. Ngoài ra, môn học cũng cung cấp 

cho sinh viên khả năng tranh luận trong lĩnh vực thừa kế trên cơ sở pháp luật. 

5.3. Thái độ: 

Học xong môn này sinh viên có ý thức chấp hành pháp luật, nhận thức được tính công bằng 

của pháp luật, có nhận xét, đánh giá đúng đắn về PLDS; hình thành tư duy phản biện, khả 

năng làm việc độc lập. 

6. Mô tả học phần:  

Môn học này bao gồm những kiến thức nền tảng về triết lý, bản chất, vai trò và chức năng của 

PL tài sản. Môn học sở hữu và thừa kế là một tập hợp nhữnh tình huống sẽ cung cấp cho người 

học những kiến thức nền tảng về các triết lý  của PL nói chung và luật tài sản nói riêng. Môn 

học Sở hữu và thừa kế được cấu thành bởi các nội dung: tài sản; quyền sở hữu và quyền thừa 

kế. 

7. Phân bố thời gian giảng dạy trong học kỳ:  

- Nghe giảng lý thuyết  : 22 tiết  

- Làm bài tập trên lớp  : 4 tiết  

- Thảo luận  : 4 tiết  
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- Tự học  : 60 giờ  

8. Điều kiện và yêu cầu của học phần: 

8.1. Điều kiện:  

Lý luận về Nhà nước và Pháp luật; 

8.2. Yêu cầu: 

Tham gia trên lớp ít nhất 70%  

Đọc trước giáo trình và Bộ luật dân sự 2015  

Tham gia kiểm tra giữa kỳ  

Tham gia thi kết thúc học phần  

Chủ động tự học theo những vấn đề mà giảng viên gợi ý  

9. Nội dung học phần:  

Nội dung  

Lý 

thuyết  

Chương 1. Tài sản và quyền sở hữu  3  

1.1. Tài sản  

1.1.1. Khái niệm tài sản  

1.1.2. Phân loại tài sản  

1.1.3. Phân loại vật  

1.2. Quyền sở hữu tài sản  

1.2.1. Khái niệm sở hữu và quan hệ sở hữu  

1.2.2. Quyền sở hữu  

1.2.3. Đặc tính, nội dung và nguyên tắc quyền sở hữu  

1.2.4. Căn cứ xác lập, chấm dứt quyền sở hữu  

  

Chương 2. Các hình thức sở hữu  2  

2.1. Sở hữu nhà nước  

2.1.1. Khái niệm sở hữu nhà nước và quyền sở hữu nhà nước  

2.1.2. Căn cứ phát sinh quyền sở hữu nhà nuớc  

2.2. Sở hữu tập thể  

2.2.1. Khái niệm sở hữu tập thể và quyền sở hữu tập thể.  

2.2.2. Căn cứ phát sinh quyền sở hữu tập thể  

2.3. Sở hữu tư nhân  

2.3.1. Khái niệm sở hữu tư nhân và quyền sở hữu tư nhân  

2.3.2. Căn cứ phát sinh quyền sở hữu tư nhân  

2.4. Sở hữu chung  
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Chương 3. Bảo vệ quyền sở hữu theo quy định luật dân sự  

4  

3.1. Khái niệm  

3.2. Đặc điểm  

3.3. Các phương thức bảo vệ  

3.4. Yêu cầu trả lại tài sản.  

3.5. Yêu cầu chấm dứt hành vi trái pháp luật  

3.6. Bảo vệ của người chiếm hữu tài sản nhưng không phải là chủ sở hữu.  

  

Chương 4. Quyền thừa kế  5  

4.1. Khái niệm thừa kế, quyền thừa kế và các nguyên tắc cơ bản  

4.1.1. Khái niệm về thừa kế và quyền thừa kế  

4.1.2. Các nguyên tắc về thừa kế  

4.2. Các quy định chung về thừa kế  

4.2.1. Người thừa kế  

4.2.2. Thời điểm mở thừa kế  

4.2.3. Di sản thừa kế  

4.2.4. Người quản lý di sản thừa kế  

4.2.5. Những người thừa kế tài sản của nhau nhưng chết cùng thời điểm  

4.2.6. Người không có quyền hưởng di sản  

4.2.7. Thời hiệu khởi kiện về thừa kế  

  

Chương 5. Thừa kế theo di chúc  6  

5.1.  Thừa kế theo di chúc  

5.1.1. Khái niệm di chúc và thừa kế theo di chúc  

5.1.2. Đặc điểm của thừa kế theo di chúc  

5.2. Điều kiện di chúc có hiệu lực  

5.2.1. Năng lực lập di chúc  

5.2.2. Nội dung di chúc  

5.2.3. Ý chí của người lập di chúc  

5.2.4. Hình thức di chúc 

5.3. Hiệu lực pháp luật của di chúc  

  

2.4.1. Khái niệm sở hữu chung và quyền sở hữu chung  

2.4.2. Các hình thức sở hữu chung 
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5.3.1. Hiệu lực pháp luật  

5.3.2. Di chúc vô hiệu  

5.4. Di chúc chung của vợ chồng  

5.4.1. Nội dung và hình thức di chúc chung của vợ chồng  

5.4.2. Hiệu lực của di chúc chung vợ chồng  

5.5. Một số vấn đề khác liên quan đến thừa kế theo di chúc  

5.5.1. Thừa kế đương nhiên  

5.5.2. Di sản thờ cúng  

5.5.3. Di tặng 

Chương 6. Thừa kế theo pháp luật   6  

6.1. Khái niệm và các trường hợp chia thừa kế theo pháp luật  

6.1.1. Khái niệm  

6.1.2. Các trường hợp chia theo pháp luật  

6.2. Người thừa kế theo pháp luật  

6.2.1. Diện thừa kế và hàng thừa kế  

6.2.2. Thừa kế thế vị  

6.3. Thanh toán nợ từ di sản  

6.3.1. Thứ tự ưu tiên thanh toán  

6.3.2. Người có nghĩa vụ thanh toán và giới hạn thanh toán  

6.3.3. Thứ tự cắt giảm để trả nợ  

  

Cộng  30  

 

10. Phương pháp giảng: 

-Lý thuyết: Thuyết trình, thảo luận nhóm. 

11. Vật liệu giảng dạy: 

Tài liệu phát tay, máy chiếu đa năng, máy tính có kết nối Internet. 

12. Đánh giá: 

- Điểm chuyên cần: 10% 

- Điểm quá trình: 30% 

- Điểm thi kết thúc học phần: 60% 

- Hình thức thi kết thúc học phần: Thi viết tự luận (Sinh viên được sử dụng tài liệu) 

- Thời giam thi: 90 phút 

Cách tính điểm: 
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- Điểm học phần = điểm chuyên cần (10%) + điểm quá trình (30%) + điểm thi kết thúc HP 

(60%). 

- Các điểm thành phần và điểm kết thúc học phần đều được làm tròn đến một chữ số thập phân. 

13. Tài liệu học tập, tham khảo: 

13.1. Tài liệu học tập 

[1]. Trường Đại học Luật TP. HCM, NXB Hồng Đức (2014). Giáo trình pháp luật về tài sản, 

quyền sở hữu và thừa kế.  

[2]. Trường Đại học luật Hà Nội, NXB CAND (2010). Giáo trình Luật dân sự tập 1.  

13.2. Tài liệu tham khảo: 

[3] Đỗ Văn Đại (2009), Luật thừa kế Việt Nam, Bản án và bình luận án, Nxb Sự thật, Hà 

Nội.   

[4]Bộ luật dân sự năm 2005  

[5]Tạp chí Nhà nước và pháp luật  

[6]Tạp chí luật học  

[7]Tạp chí nghiên cứu lập pháp  

 

 

Lâm Đồng, ngày 10 tháng 01 năm 2020 

HIỆU TRƯỞNG  

 

 

TS. PHẠM ĐÌNH TRUNG 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC YERSIN ĐÀ LẠT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

 

1. Mã số: LU00005 

2. Tên học phần: Luật hình sự 

3. Số tín chỉ: 3 

4. Chuyên ngành đào tạo: Luật Kinh Tế 

5. Mục tiêu học phần:  

5.1. Về kiến thức: 

Hiểu khái niệm Luật Hình sự và lịch sử lập pháp hình sự của Nhà nước Cộng hoà XHCN 

Việt Nam;  

Hiểu được khái niệm tội phạm, hình phạt và các khái niệm khác liên quan đến tội phạm và 

hình phạt;  

Hiểu được nguồn của Luật Hình sự và nội dung của các văn bản giải thích Luật Hình sự;  

Hiểu được các nguyên tắc, chế định và các vấn đề khác liên quan đến tội phạm và hình phạt 

theo pháp Luật Hình sự Việt Nam;  

Hiểu được các căn cứ quyết định hình phạt đối với các vụ án cụ thể;  

Vận dụng được các kiến thức cơ bản để giải quyết được các tình huống cụ thể từ giả định 

hoặc thực tế;  

5.2. Về kỹ năng: 

Kỹ năng lập luận, phân tích, đánh giá những vấn đề liên quan đến tội phạm và hình phạt;   

Kỹ năng lập luận, đánh giá, tranh luận các quyết định, bản án và áp dụng các quy định của 

Bộ Luật Hình sự đối với người phạm tội;  

Phát triển kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng thuyết trình,...của sinh viên thông qua các bài 

thảo luận và bài tập được giảng viên đưa ra;  

Kỹ năng đặt câu hỏi để làm sáng tỏ vấn đề;  

Khai thác và phát triển kỹ năng tư duy sáng tạo, đặc biệt là kỹ năng tự học, tự nghiên cứu các 

vấn đề của sinh viên;  

5.3. Thái độ: 
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Tôn trọng pháp Luật Hình sự, tôn trọng sự thật khách quan trong quá trình giải quyết vụ án;  

Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người bị oan sai, lên án hành vi trái Pháp luật Hình sự.  

6. Mô tả học phần:  

Luật Hình sự là một trong những học phần rất quan trọng trong chương trình đào tạo trình độ 

đại học chuyên ngành Luật học và Luật kinh tế. Học phần này đề cập đến những nội dung thuộc 

phần chung của Bộ Luật Hình sự. Bao gồm hệ thống các khái niệm, đặc điểm, các nguyên tắc 

cơ bản và các chế định khác liên quan đến tội phạm và hình phạt. Đó là nghiên cứu về Đạo luật 

Hình sự Việt Nam; về Tội phạm;  cấu thành tội phạm; giai đoạn thực hiện tội phạm; đồng phạm; 

những trường hợp loại trừ trách nhiệm hình sự; trách nhiệm hình sự và hình phạt; quyết định 

hình phạt; trách nhiệm hình sự đối với pháp nhân thương mại và người dưới 18 tuổi phạm tội.  

7. Phân bố thời gian giảng dạy trong học kỳ:  

Nghe giảng lý thuyết: 31 giờ  

Bài kiểm tra trên lớp: 4 giờ  

Thảo luận và bài tập:  10 giờ  

Tự học, tự nghiên cứu:  0 giờ  

8. Điều kiện và yêu cầu của học phần: 

8.1. Điều kiện:  

8.2. Yêu cầu: 

Yêu cầu sinh viên phải tham gia lên lớp chuyên cần, phải chuẩn bị bài trước khi đến lớp. Sẽ 

có 1-2 bài kiểm tra (thời gian làm bài 45 phút) không báo trước để lấy điểm kiểm tra đánh 

giá thường xuyên. 

9. Nội dung học phần:  

Chương 1. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ LUẬT HÌNH SỰ VÀ ĐẠO LUẬT HÌNH SỰ VIỆT 

NAM   

1.1 Khái niệm Luật Hình sự  

1.2. Đạo Luật Hình sự Việt Nam  

Chương 2. TỘI PHẠM  

2.1. Khái niệm Tội phạm  

2.2. Phân loại tội phạm  

2.3. Phân biệt tội phạm với vi phạm pháp luật khác  

Chương 3. CẤU THÀNH TỘI PHẠM  



131 

 

3.1. Khái niệm cấu thành tội phạm  

3.2. Phân loại cấu thành tội phạm  

3.3. Ý nghĩa của cấu thành tội phạm   

Chương 4 CÁC YẾU TỐ CẤU THÀNH TỘI PHẠM   

4.1.  Khách thể của tội phạm   

4.1.1. Khái niệm   

4.1.2. Đối tượng tác động của tội phạm  

4.2. Mặt khách quan của tội phạm   

4.2.1. Khái niệm   

4.2.2. Hành vi khách quan của tội phạm   

4.2.3. Hậu quả nguy hiểm cho xã hội của tội phạm   

4.2.4.  Mối quan hệ nhân quả giữa hành vi và hậu quả   

4.3. Chủ thể của tội phạm   

4.3.1. Khái niệm chủ thể của tội phạm   

4.3.2. Chủ thể của tội phạm là cá nhân   

4.3.3. Tình trạng không có năng lực trách nhiệm hình  

4.3.4. Chủ thể của tội phạm là pháp nhân thương mại   

4.4. Mặt chủ quan của tội phạm  

4.4.1. Khái niệm mặt chủ quan của tội phạm   

4.4.2. Lỗi   

4.4.3. Sự kiện bất ngờ  

Chương 5. CÁC GIAI ĐOẠN THỰC HIỆN TỘI PHẠM   

5.1. Khái niệm các giai đoạn thực hiện tội phạm   

5.2. Chuẩn bị phạm tội   

5.3. Phạm tội chưa đạt   

5.4. Tội phạm hoàn thành   

5.5. Tự ý nữa chừng chấm dứt việc phạm tội  

Chương 6. ĐỒNG PHẠM   
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6.1. Khái niệm đồng phạm   

6.2. Các loại người trong đồng phạm   

6.3. Phân loại các hình thức trong đồng phạm   

6.4. Một số vấn đề khác liên quan đến đồng phạm  

Chương 7. NHỮNG TRƯỜNG HỢP LOẠI TRỪ TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ   

7.1. Khái niệm chung   

7.2. Phòng vệ chính đáng   

7.3. Tình thế cấp thiết   

7.4. Những trường hợp khác loại trừ trách nhiệm hình sự  

Chương 8. TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ VÀ HÌNH PHẠT   

8.1. Trách nhiệm hình sự   

8.2. Hình phạt và các biện pháp tư pháp   

8.4. Án treo  

Chương 9. QUYẾT ĐỊNH HÌNH PHẠT   

9.1. Căn cứ quyết định hình phạt   

9.2. Quyết định hình phạt trong trường hợp nhiều tội   

9.3. Quyết định hình phạt trong trường hợp nhiều bản án    

9.4. Quyết định hình phạt nhẹ hơn quy định của bộ Luật Hình sự  

Chương 10. TRÁCH NHIỆM HÍNH SỰ ĐỐI VỚI PHÁP NHÂN THƯƠNG MẠI PHẠM 

TỘI   

10.1. Khái niệm chung   

10.2. Phạm vi chịu trách nhiệm hình sự của pháp nhân thương mại    

10.3. Các hình phạt và biện pháp tư pháp áp dụng đối với pháp nhân thương mại phạm tội   

10.4. Quyết định hình phạt đối với pháp nhân thương mại  

Chương 11. TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ ĐỐI VỚI NGƯỜI DƯỚI 18 TUỔI PHẠM TỘI  

11.1. Nguyên tắc xử lý hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội  

11.2. Hình phạt và các biện pháp áp dụng đối với người dưới 18 tuổi phạm tội  

11.3. Quyết định hình phạt, tổng hợp hình phạt, miễn giảm hình phạt, xóa án tích 

10. Phương pháp giảng: 
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-Lý thuyết: Thuyết trình, thảo luận nhóm. 

11. Vật liệu giảng dạy: 

Tài liệu phát tay, máy chiếu đa năng, máy tính có kết nối Internet. 

12. Đánh giá: 

- Điểm chuyên cần: 10% 

- Điểm quá trình: 30% 

- Điểm thi kết thúc học phần: 60% 

- Hình thức thi kết thúc học phần: Thi viết tự luận (Sinh viên được sử dụng tài liệu) 

- Thời giam thi: 90 phút 

Cách tính điểm: 

- Điểm học phần = điểm chuyên cần (10%) + điểm quá trình (30%) + điểm thi kết thúc HP 

(60%). 

- Các điểm thành phần và điểm kết thúc học phần đều được làm tròn đến một chữ số thập phân. 

13. Tài liệu học tập, tham khảo: 

13.1. Tài liệu học tập 

[1] Nguyễn Thị Xuân (2013), Tài liệu học tập Luật Hình sự Việt Nam (phần 1),  

NXB Đại học Huế  

13.2. Tài liệu tham khảo: 

[2] Nguyễn Thị Xuân (2011), Tài liệu học tập Luật Hình sự Việt Nam (phần 2-các tội phạm 

cụ thể), NXB Đại học Huế;  

[3] Trần Thị Quang Vinh và Vũ Thị Thúy, (2012), Luật Hình sự Việt Nam, NXB Đại học 

quốc gia TP Hồ Chí Minh;  

[4] Đinh Văn Quế (2010), Tội phạm và Hình phạt trong Luật Hình sự Việt Nam, NXB 

Phương Đông  

[5] Trinh Tiến Việt (2013), Tội phạm và trách nhiệm hình sự, NXB Chính trị quốc  

gia;  

[6] Hội Luật gia Việt Nam (2008), Hình phạt tử hình trong Luật quốc tế, NXB Hồng Đức;  

[7] Đào Trí Úc, Vũ Công Giao, Trương Thị Hồng Hà (2015), Quyền sống và Hình phạt tử 

hình, NXB Chính trị quốc gia. [8] Các văn bản hướng dẫn thi hành một số vấn đề thuộc Phần 

chung của BLHS.  
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Lâm Đồng, ngày 10 tháng 01 năm 2020 

HIỆU TRƯỞNG  

   

 

 

TS. PHẠM ĐÌNH TRUNG 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC YERSIN ĐÀ LẠT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

 

1. Mã số: LU00006 

2. Tên học phần: Luật lao động 

3. Số tín chỉ: 3 

4. Chuyên ngành đào tạo: Luật Kinh Tế 

5. Mục tiêu học phần:  

5.1. Về kiến thức: 

Nắm được khái niệm Luật lao động Việt Nam;  

Giúp cho sinh viên hiểu và nắm bắt được những quy định của pháp luật lao động hiện hành 

về các vấn đề như: thỏa ước lao động tập thể, hợp đồng lao động, tiền lương, bảo hiểm xã 

hội, giải quyết các tranh chấp lao động phát sinh và một số các vấn đề khác liên quan đến 

quan hệ lao động.  

Vận dụng được các kiến thức cơ bản để giải quyết được các tình huống cụ thể từ giả ðịnh 

hoặc thực tế.  

5.2. Về kỹ năng: 

Hình thành và phát triển kỹ năng nhận diện vấn đề, đánh giá, bình luận, thu thập thông tin, 

tổng hợp, hệ thống hoá và đánh giá các vấn đề của Luật Lao động.  

Thành thạo một số kĩ năng tìm, tra cứu và sử dụng các quy định của pháp luật lao động để 

giải quyết các tình huống nảy sinh giữa người lao động và người sử dụng lao động;  

Thành thạo kỹ năng mềm: tư vấn giao kết hợp đồng lao động, hợp đồng học nghề; thương 

lượng, thoả ước lao động tập thể.  

Thành thạo kỹ năng pháp lý về xây dựng quy trình ký kết hợp đồng lao động, thoả ước lao 

động tập thể, xây dựng bảng lương cho doanh nghiệp, quy trình xử lý kỷ luật lao động; quy 

trình thành lập công đoàn. Có kỹ năng vận dụng pháp luật lao động để tư vấn giải quyết các 

chế độ liên quan đến người lao động và người sử dụng lao động như: trợ cấp mất việc, trợ 

cấp thôi việc, giải quyết tranh chấp về hợp đồng lao động, hợp đồng học nghề, chế độ của 

người lao động khi bị xử lý kỷ luật lao động và giải quyết các tranh chấp phát sinh từ quan 

hệ lao động và các quan hệ liên quan đến quan hệ lao động;  
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5.3. Thái độ: 

Người học có thái độ học tập nghiêm túc, nhận thức đúng đắn về vai trò của môn học đối với 

đời sống xã hội.  

Hình thành, củng cố và nâng cao ý thức trách nhiệm của sinh viên trong việc phát hiện và xử lý 

các vi phạm pháp luật về lao động.  

Rèn luyện cho người học thái độ nghiêm túc, chuyên cần học tập, tích cực tham gia thảo luận.  

Thái độ tự nghiên cứu tích cực.  

Mạnh dạn bày tỏ ý kiến, quan điểm, cách giải quyết vấn đề của mình.  

Chăm chỉ, thiện chí, hợp tác khi làm việc nhóm.  

6. Mô tả học phần:  

Luật lao động là một trong những học phần rất quan trọng trong chương trình đào tạo trình độ 

đại học chuyên ngành Luật học và Luật kinh tế. Học phần này đề cập đến những nội dung về 

hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể, việc làm, học nghề, tiền lương, kỷ luật lao động, 

trách nhiệm vật chất, giải quyết tranh chấp lao động. Học phần sử dụng phương pháp luận và 

phương pháp nghiên cứu của Chủ nghĩa duy vật biện chứng, duy vật lịch sử kết hợp với các 

phương pháp thống kê, tổng hợp, phân tích, so sánh... sẽ giúp người học nhận thức một cách 

đầy đủ các quy định của Bộ luật lao động từ đó vận dụng vào giải quyết các tranh chấp lao động 

trong thực tiễn. Học phần Luật lao động một là nền tảng, cơ sở lý luận và thực tiễn để sinh viên 

nghiên cứu và học tập các chuyên đề chuyên ngành Luật. 

7. Phân bố thời gian giảng dạy trong học kỳ:  

Nghe giảng lý thuyết: 27 giờ  

Làm bài tập trên lớp: 08 giờ  

Thảo luận:  08 giờ  

Kiểm tra:  02 giờ  

8. Điều kiện và yêu cầu của học phần: 

8.1. Điều kiện:  

8.2. Yêu cầu: 

Có mặt ít nhất 36/45 giờ tín chỉ trên lớp.  

Hình thức kiểm tra: điểm danh, làm bài kiểm tra trên lớp.   - Thái độ học tập:  

Tích cực tham gia thảo luận, phát biểu, làm bài tập, chuẩn bị bài trước khi đến lớp.  

9. Nội dung học phần:  

Chương 1. Khái quát về Luật lao động  
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Khái niệm Luật lao động  

Đối tượng điều chỉnh của Luật lao động  

Phương pháp điều chỉnh của Luật lao động  

Những nguyên tắc cơ bản của Luật lao động Việt Nam  

Hệ thống Luật lao động Việt Nam  

Chương 2. Quan hệ pháp luật lao động    

Khái niệm quan hệ pháp luật lao động  

Quan hệ pháp luật về sử dụng lao động  

Quan hệ pháp luật về việc làm  

Quan hệ pháp luật về học nghề   

Quan hệ pháp luật giữa công đoàn với người sử dụng lao động  

Quan hệ pháp luật về bồi thường thiệt hại  

Quan hệ pháp luật về bảo hiểm xã hội  

Quan hệ pháp luật về giải quyết tranh chấp lao động  

Quan hệ pháp luật về quản lý lao động  

Chương 3. Đại diện lao động  

Đại diện lao động và phân loại đại diện lao động  

Tổ chức công đoàn – đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động.  

Chương 4. Việc làm và học nghề  

4.1. Những quy định chung về việc làm   

4.2. Những quy định chung về học nghề  

Chương 5. Hợp đồng lao động  

Khái niệm hợp đồng lao động  

Nội dung hợp đồng lao động  

Giao kết hợp đồng lao động  

Thực hiện, thay đổi, tạm hoãn hợp đồng lao động  

Chấm dứt hợp đồng lao động  

Cho thuê lại lao động  
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Chương 6. Thoả ước lao động tập thể   

Khái niệm thỏa ước lao động tập thể  

Nội dung thỏa ước lao động tập thể  

Thủ tục thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể  

Hiệu lực thỏa ước lao động tập thể  

Chương 7. Tiền lương  

Khái niệm và các nguyên tắc cơ bản của tiền lương  

Chế độ tiền lương  

Quyền và nghĩa vụ của các bên trong việc trả lương  

Trả lương trong một số trường hợp khác  

 Chương 8. Bảo hộ lao động  

Khái niệm và các nguyên tắc bảo hộ lao động  

Các quy định pháp luật về bảo hộ lao động  

Các quy định pháp luật về tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp  

Chương 9. Kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất  

Kỷ luật lao động  

Trách nhiệm vật chất   

Chương 10. Tranh chấp lao động  

Tranh chấp lao động  

Giải quyết tranh chấp lao động  

Chương 11. Quản lý Nhà nước về lao động  

Quản lý nhà nước về lao động  

Xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực lao động  

10. Phương pháp giảng: 

Lý thuyết: Thuyết trình, thảo luận nhóm. 

11. Vật liệu giảng dạy: 

Tài liệu phát tay, máy chiếu đa năng, máy tính có kết nối Internet. 

12. Đánh giá: 
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- Điểm chuyên cần: 10% 

- Điểm quá trình: 30% 

- Điểm thi kết thúc học phần: 60% 

- Hình thức thi kết thúc học phần: Thi viết tự luận (Sinh viên được sử dụng tài liệu) 

- Thời giam thi: 90 phút 

Cách tính điểm: 

- Điểm học phần = điểm chuyên cần (10%) + điểm quá trình (30%) + điểm thi kết thúc HP 

(60%). 

- Các điểm thành phần và điểm kết thúc học phần đều được làm tròn đến một chữ số thập phân. 

13. Tài liệu học tập, tham khảo: 

13.1. Tài liệu học tập 

[1]. TS. Nguyễn Duy Phương (CB), ThS. Đào Mộng Điệp (2013), Giáo trình Luật lao động 

Việt Nam, Phần 1, Nhà xuất bản Đại học Huế.  

[2]. TS. Nguyễn Duy Phương (CB), ThS. Đào Mộng Điệp (2013), Giáo trình Luật lao động 

Việt Nam, Phần 2, Nhà xuất bản Đại học Huế.   

13.2. Tài liệu tham khảo: 

[3] Lưu Bình Nhưỡng (2010), Giáo trình Luật lao động Việt Nam, Nxb Công an nhân dân, 

Hà Nội;  

[4] Phạm Công Trứ (1999), Giáo trình Luật lao động Việt Nam, Nxb Đại học Quốc gia Hà 

Nội;  

[5] Lưu Bình Nhưỡng (2015), Bình luận khoa học Bộ luật Lao động, NXB Lao động, Hà 

Nội;  

[6] Nguyễn Hữu Chí (2013), Giáo trình Luật lao động Việt Nam,NXB Công an nhân dân, Hà 

Nội;  

[7] Trần Thị Thanh Hà (2012), Quan hệ lao động trong doanh nghiệp có vốn đầu tư nước 

ngoài ở Việt Nam và vai trò của Công đoàn, NXB Lao động, Hà Nội;  

[8] Phạm Thị Bích Hảo (2014), Tranh chấp lao động – Lý luận và thực tiễn theo Bộ luật lao 

động 2012, NXB Hồng Đức, Hà Nội;  

[9] Nguyễn Thị Kim Phụng (2012), Giáo trình Luật an sinh xã hội, NXB Công an nhân dân, 

Hà Nội;  

[10] Tạ Thị Đoàn (2011), Lao động,việc làm của công nhân trong các khu công nghiệp vùng 

kinh tế trọng điểm Bắc bộ, Thực trạng và những hàm ý chính sách, NXB Lao động, Hà Nội;  
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[11] Tổng liên đoàn lao động Việt Nam, Công đoàn Na Uy (2009), Ký kết thỏa ước lao 

động tập thể ở một số nước trên thế giới và kinh nghiệm đối với Việt Nam, NXB Lao 

động, Hà Nội;  

 

Lâm Đồng, ngày 10 tháng 01 năm 2020 

HIỆU TRƯỞNG  

   

 

 

TS. PHẠM ĐÌNH TRUNG 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC YERSIN ĐÀ LẠT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

 

1. Mã số: LU00007 

2. Tên học phần: Luật hành chính 

3. Số tín chỉ: 3 

4. Chuyên ngành đào tạo: Luật Kinh Tế 

5. Mục tiêu học phần:  

5.1. Về kiến thức: 

Giúp cho sinh hiểu được những khái niệm cơ bản về Luật Hành chính với tư cách là một 

ngành luật trong hệ thống pháp luật Việt Nam một khoa học pháp lý và một môn học trong 

chương trình đào tạo cử nhân luật.  

Giúp cho sinh viên hiểu được những chế định cơ bản của Luật Hành chính như: Các nguyên 

tắc, phương pháp, hình thức quản lý.  

Giúp sinh viên nắm được các yếu tố cấu thành vi phạm hành chính và các hình thức xử lý vi 

phạm hành chính.   

Giúp cho sinh hiểu được những chế định cơ bản của Luật Hành chính như: Địa vị pháp lý 

của Cơ quan hành chính nhà nước, Địa vị pháp lý của các tổ chức xã hội, địa vị pháp lý của 

công dân, qui chế pháp lý của cán bộ, công chức.  

5.2. Về kỹ năng: 

Qua nghiên cứu Luật hành chính có thể vận dụng vào quản lý hành chính ở các cấp, các 

ngành, các lĩnh vực đời sống xã hội.  

Vận dụng vào việc xây dựng đội ngũ cán bộ công chức trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện 

đại hóa đất nước.  

Vận dụng vào quá trình cải cách nền hành chính ở Việt Nam.   

5.3. Thái độ: 

6. Mô tả học phần:  

Ngành luật hành chính, khoa học luật hành chính; qui phạm pháp luật hành chính, quan hệ pháp 

luật hành chính; những nguyên tắc cơ bản trong quản lý hành chính nhà nước; những hình thức 

và phương pháp cơ bản trong quản lý hành chính nhà nước; vi phạm hành chính-trách nhiệm 

hành chính; thủ tục hành chính; địa vị pháp lý hành chính của của quan hành chính; địa vị pháp 
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lý hành chính của cán bộ công chức; địa vị pháp lý hành chính của các tổ chức xã hội; địa vị 

pháp lý hành chính của công dân Việt nam và người nước ngoài; những biện pháp bảo đảm pháp 

chế và kỷ luật nhà nước xã hội chủ nghĩa trong quản lý hành chính nhà nước. 

7. Phân bố thời gian giảng dạy trong học kỳ:  

Nghe giảng lý thuyết: 35 tiết  

Thảo luận:  4 tiết  

Bài tập:       4 tiết  

Kiểm tra:  2 tiết  

Tự học:       90 tiết  

8. Điều kiện và yêu cầu của học phần: 

8.1. Điều kiện:  

8.2. Yêu cầu: 

Yêu cầu sinh viên phải tham gia lên lớp chuyên cần, phải chuẩn bị bài trước khi đến lớp. Sẽ 

có 03 bài kiểm tra (thời gian làm bài 10 phút) không báo trước để lấy điểm kiểm tra đánh giá 

thường xuyên. 

9. Nội dung học phần:  

STT Nội dung học phần Số tiết 

01 Chương 1: Ngành luật hành chính và khoa học luật hành chính  6 

02 Chương 2: Qui phạm pháp luật hành chính quan hệ pháp luật hành chính 6 

03 Chương 3: Những nguyên tắc cơ bản trong quản lý hành chính nhà nước 3 

04 Chương 4: Những hình thức và phương pháp cơ bản trong quản lý  3 

05 Chương 5: Vi phạm hành chính - trách nhiệm hành chính 6 

06 Chương 6: Thủ tục hành chính  3 

07 Chương 7: Địa vị pháp lý của cơ quan hành chính  3 

08 Chương 8: Quy chế pháp lý hành chính của cán bộ công chức, viên chức  6 

09 Chương 9: Quy chế pháp lý của các tổ chức xã hội  3 

10 Chương 10: Quy chế pháp lý hành chính của công dân việt nam và người 

nước ngoài   

3 

11 Chương 11: Những biện pháp bảo đảm pháp chế và kỷ luật nhà nước xã hội 

chủ nghĩa trong quản lý hành chính nhà nước  

3 

10. Phương pháp giảng: 

-Lý thuyết: Thuyết trình, thảo luận nhóm. 

11. Vật liệu giảng dạy: 

Tài liệu phát tay, máy chiếu đa năng, máy tính có kết nối Internet. 
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12. Đánh giá: 

- Điểm chuyên cần: 10% 

- Điểm quá trình: 30% 

- Điểm thi kết thúc học phần: 60% 

- Hình thức thi kết thúc học phần: Thi viết tự luận (Sinh viên được sử dụng tài liệu) 

- Thời giam thi: 90 phút 

Cách tính điểm: 

- Điểm học phần = điểm chuyên cần (10%) + điểm quá trình (30%) + điểm thi kết thúc HP 

(60%). 

- Các điểm thành phần và điểm kết thúc học phần đều được làm tròn đến một chữ số thập phân. 

13. Tài liệu học tập, tham khảo: 

13.1. Tài liệu học tập 

Giáo trình luật Hành chính,TS.Nguyễn Duy Phương, NXB Đại học Huế 2011  

13.2. Tài liệu tham khảo: 

Giáo trình luật Hành chính Đại học Luật Hà Nội năm 2015  

Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2015  

Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012  

Luật Cán bộ, công chức 2008  

Lâm Đồng, ngày 10 tháng 01 năm 2020 

HIỆU TRƯỞNG  

   

 

TS. PHẠM ĐÌNH TRUNG 



144 

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC YERSIN ĐÀ LẠT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

 

1. Mã số: LU00008 

2. Tên học phần: Luật Tố tụng dân sự 

3. Số tín chỉ: 3 

4. Chuyên ngành đào tạo: Luật Kinh Tế 

5. Mục tiêu học phần:  

5.1. Về kiến thức: 

Sau khi kết thúc môn học, người học sẽ phải nắm vững những kiến thức cơ bản của tố tụng 

dân sự như khái niệm, các nguyên tắc cơ bản, thẩm quyền xét xử của Tòa án, vấn đề chứng 

cứ và chứng minh, án phí và các chi phí tố tụng khác. Đồng thời người học cũng được truyền 

đạt về quy trình, thủ tục tố tụng theo từng giai đoạn từ khởi kiện đến thi hành án. Trong đó 

bao gồm cả sự phân biệt giữa thủ tục giải quyết vụ án dân sự và thủ tục giải quyết việc dân 

sự trong tố tụng dân sự.  

Xây dựng phương pháp tư duy khoa học cho sinh viên trên cơ sở những nội dung kiến thức 

đã truyền đạt để sinh viên tự nghiên cứu, đánh giá, phê bình các quy định của pháp luật hiện 

hành. Sinh viên có thể tự so sánh, nhận xét về những đặc thù của ngành luật tố tụng dân sự 

với các ngành luật khác như tố tụng hình sự, tố tụng hành chính và có thể so sánh với mô 

hình tố tụng dân sự của một số nước trên thế giới.  

Giúp cho người học ứng dụng những kiến thức lý luận để giải quyết những vấn đề phát sinh 

trong thực tiễn.  

5.2. Về kỹ năng: 

Phát triển kỹ năng  làm việc nhóm, kỹ năng tra cứu văn bản pháp luật.  

Phát triển khả năng tư duy sáng tạo, khám phá tìm tòi.  

Rèn kỹ năng bình luận, thuyết trình trước công chúng.  

Rèn luyện kỹ năng tổ chức, lập mục tiêu.  

5.3. Thái độ: 

Hình thành tính chủ động, tự tin cho sinh viên.  

Hình thành thái độ đối trọng pháp luật, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các đương sự 

trong các vụ án dân sự.  
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Có tư duy độc lập, chỉ tuân theo pháp luật.  

6. Mô tả học phần:  

Môn học Luật tố tụng dân sự cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về trình tự, thủ tục 

giải quyết các vụ việc dân sự. Giúp cho sinh viên nắm bắt được những kỹ năng cơ bản về quy 

trình, thủ tục tố tụng theo từng giai đoạn từ khi khởi kiện đến khi xét xử  tại Tòa án. Rèn luyện 

cho sinh viên khả năng tư duy sáng tạo, độc lập trong việc tiếp thu, nghiên cứu những vấn đề có 

tính lý luận và thực tiễn. 

7. Phân bố thời gian giảng dạy trong học kỳ:  

Nghe giảng lý thuyết  : 32 giờ; Kiểm tra: 3 giờ  

Thảo luận     :10 giờ  

8. Điều kiện và yêu cầu của học phần: 

8.1. Điều kiện:  

8.2. Yêu cầu: 

Yêu cầu sinh viên phải tham gia lên lớp chuyên cần, chuẩn bị bài nghiêm túc trýớc khi ðến 

lớp. Có 2 bài kiểm tra (thời gian làm bài 60 phút/ bài) không báo trýớc ðể lấy ðiểm kiểm tra 

ðánh giá thýờng xuyên. 

9. Nội dung học phần:  

Chương 1: KHÁI NIỆM VÀ CÁC NGUYÊN TẮC CƠ BẢN CỦA LUẬT TỐ TỤNG DÂN 

SỰ VIỆT NAM 

1. Một số khái niệm trong Luật Tố tụng dân sự 

1.1.  Khái niệm vụ việc dân sự 

1.2.  Trình tự tố tụng dân sự 

1.3.  Khái niệm Luật Tố tụng dân sự 

1.3.1. Khái niệm 

1.3.2. Đối tượng điều chỉnh 

1.3.3. Phương pháp điều chỉnh 

2. Các nguyên tắc cơ bản của Luật Tố tụng dân sự 

2.1.  Khái niệm 

2.2. Nội dung các nguyên tắc 

 Chương 2: CHỦ THỂ QUAN HỆ PHÁP LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ 

1. Chủ thể tiến hành tố tụng 
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1.1.  Cơ quan tiến hành tố tụng 

1.2.  Người tiến hành tố tụng trong tố tụng dân sự 

2. Chủ thể tham gia tố tụng 

2.1. Đương sự 

2.2. Những người tham gia tố tụng khác 

Chương 3: THẨM QUYỀN CỦA TOÀ ÁN NHÂN DÂN 

1.   Thẩm quyền theo vụ việc 

1.1. Khái niệm và ý nghĩa 

1.2. Thẩm quyền giải quyết tranh chấp 

1.3. Thẩm quyền giải quyết yêu cầu 

2.   Thẩm quyền theo cấp tòa án 

2.1.  Khái niệm và ý nghĩa 

2.2.  Thẩm quyền của Tòa án nhân dân cấp huyện 

2.3.  Thẩm quyền của Tòa án nhân dân cấp tỉnh 

2.4.  Thẩm quyền của Tòa án tối cao 

3.   Thẩm quyền theo lãnh thổ và thẩm quyền theo sự lựa chọn 

3.1.  Khái niệm và ý nghĩa 

3.2.  Xác định thẩm quyền theo lãnh thổ 

3.3.  Thẩm quyền theo sự lựa chọn của nguyên đơn, người yêu cầu 

4.   Giải quyết tranh chấp về thẩm quyền 

4.1. Khái niệm tranh chấp thẩm quyền 

4.2. Giải quyết tranh chấp thẩm quyền 

 Chương 4: ÁN PHÍ, LỆ PHÍ TRONG TỐ TỤNG DÂN SỰ 

1.    Án phí 

1.1.  Khái niệm, ý nghĩa 

1.2.  Các loại án phí 

1.3. Tạm ứng án phí 

1.3.1. Khái niệm và ý nghĩa 
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1.3.2. Tạm ứng án phí sơ thẩm 

1.3.3. Tạm ứng án phí phúc thẩm 

1.4. Những trường hợp được miễn, không phải nộp án phí 

1.4.1 Những trường hợp được miễn án phí 

1.4.2. Những trường hợp không phải nộp án phí 

2.    Lệ phí, chi phí tố tụng 

2.1.  Lệ phí 

2.2.  Chi phí tố tụng khác 

2.2.1. Khái niệm chi phí tố tụng khác 

2.2.2. Các loại chi phí tố tụng 

2.2.3. Người phải nộp chi phí tố tụng 

Chương 5: CHỨNG CỨ VÀ CHỨNG MINH TRONG TỐ TỤNG DÂN SỰ 

1.   Chứng cứ 

1.1.  Khái niệm 

1.2.  Nguồn chứng cứ 

1.3.  Nguyên tắc xác định chứng cứ 

2.   Chứng minh trong tố tụng dân sự 

2.1.  Chủ thể chứng minh 

2.2.  Những vấn đề cần phải chứng minh 

2.3.  Những tình tiết, sự kiện không cần phải chứng minh 

 Chương 6: THỦ TỤC SƠ THẨM VỤ ÁN DÂN SỰ 

1.   Khởi kiện và thụ lý vụ án dân sự 

1.1.  Khởi kiện vụ án dân sự 

1.2.  Thụ lý vụ án dân sự 

2.   Chuẩn bị xét xử sơ thẩm 

2.1. Thời hạn chuẩn bị xét xử 

2.2. Các hoạt động tố tụng 

2.2.1. Hòa giải 
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2.2.2. Tạm đình chỉ giải quyết vụ án dân sự 

2.2.3. Đình chỉ giải quyết vụ án dân sự 

2.2.4. Biện pháp khẩn cấp tạm thời 

3.   Phiên tòa sơ thẩm 

3.1. Chủ thể tham gia phiên tòa 

3.2. Trình tự phiên tòa sơ thẩm 

3.3. Bản án sơ thẩm 

3.3.1. Khái niệm 

3.3.2. Cơ cấu bản án 

3.4. Những thủ tục tiến hành sau phiên tòa 

  

Chương 7: THỦ TỤC PHÚC THẨM VỤ ÁN DÂN SỰ 

1.   Tính chất của thủ tục phúc thẩm dân sự 

2.   Kháng cáo, kháng nghị phúc thẩm 

2.1.  Chủ thể kháng cáo, kháng nghị 

2.1.1.  Chủ thể kháng cáo 

2.1.2.  Chủ thể kháng nghị 

2.2.  Thời hạn kháng cáo, kháng nghị 

2.3.  Hình thức kháng cáo, kháng nghị 

2.4.  Hậu quả của kháng cáo, kháng nghị 

3.   Trình tự phúc thẩm 

3.1.  Thụ lý vụ án 

3.2.  Chuẩn bị xét xử phúc thẩm 

3.3. Phiên tòa phúc thẩm 

3.4. Quyền hạn của Tòa cấp phúc thẩm 

3.5. Thủ tục phúc thẩm đối với quyết định sơ thẩm 

 Chương 8: THỦ TỤC XÉT LẠI CÁC BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH ĐÃ CÓ HIỆU LỰC PHÁP 

LUẬT 

1. Thủ tục giám đốc thẩm 
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1.1.  Tính chất giám đốc thẩm 

1.2. Kháng nghị giám đốc thẩm 

1.2.1. Chủ thể kháng nghị 

1.2.2. Căn cứ kháng nghị 

1.2.3. Hình thức kháng nghị 

1.2.4. Thời hạn kháng nghị 

1.2. Thẩm quyền giám đốc thẩm 

1.3. Phiên toà giám đốc thẩm 

1.4. Quyền hạn của hội đồng giám đốc thẩm 

2. Thủ tục tái thẩm 

2.1.  Tính chất tái thẩm 

2.2. Kháng nghị tái thẩm 

2.2.1. Chủ thể kháng nghị 

2.2.2. Căn cứ kháng nghị 

2.2.3. Hình thức kháng nghị 

2.2.4. Thời hạn kháng nghị 

2.3. Thẩm quyền tái thẩm 

2.4. Phiên toà tái thẩm 

2.5. Quyền hạn của hội đồng tái thẩm 

 Chương 9: THỦ TỤC GIẢI QUYẾT VIỆC DÂN SỰ 

1. Khái niệm và đặc điểm 

1.1.  Khái niệm 

1.2.  Đặc điểm 

2. Thủ tục chung giải quyết việc dân sự 

2.1. Thủ tục sơ thẩm việc dân sự 

2.2. Thủ tục phúc thẩm việc dân sự 

3. Thủ tục giải quyết các việc dân sự cụ thể 

3.1. Thủ tục giải quyết yêu cầu tuyên bố một người mất, hạn chế năng lực hành vi dân sự 
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3.2. Thủ tục giải quyết yêu cầu thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú 

3.3. Thủ tục giải quyết yêu cầu tuyên bố một người mất tích,  một người là đã chết 

3.4. Thủ tục công nhận và cho thi hành tại Việt Nam bản án, quyết định dân sự của Tòa án nước 

ngoài, quyết định của Trọng tài nước ngoài 

10. Phương pháp giảng: 

-Lý thuyết: Thuyết trình, thảo luận nhóm. 

11. Vật liệu giảng dạy: 

Tài liệu phát tay, máy chiếu đa năng, máy tính có kết nối Internet. 

12. Đánh giá: 

- Điểm chuyên cần: 10% 

- Điểm quá trình: 30% 

- Điểm thi kết thúc học phần: 60% 

- Hình thức thi kết thúc học phần: Thi viết tự luận (Sinh viên được sử dụng tài liệu) 

- Thời giam thi: 90 phút 

Cách tính điểm: 

- Điểm học phần = điểm chuyên cần (10%) + điểm quá trình (30%) + điểm thi kết thúc HP 

(60%). 

- Các điểm thành phần và điểm kết thúc học phần đều được làm tròn đến một chữ số thập phân. 

 

13. Tài liệu học tập, tham khảo: 

Bình luận khoa học Bộ luật Tố tụng dân sự của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa  

Việt Nam năm 2015, Nhà xuất bản tư pháp  

 

 

Lâm Đồng, ngày 10 tháng 01 năm 2020 

HIỆU TRƯỞNG  

   

 

 

TS. PHẠM ĐÌNH TRUNG 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC YERSIN ĐÀ LẠT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

 

1. Mã số: LU00009 

2. Tên học phần: Luật đất đai 

3. Số tín chỉ: 2 

4. Chuyên ngành đào tạo: Luật Kinh Tế 

5. Mục tiêu học phần:  

5.1. Về kiến thức: 

Hiểu được các vấn đề lý luận về luật đất đai  

Hiểu được nhiệm vụ, tầm quan trọng của Luật Đất đai; mối quan hệ giữa Luật Đất đai với 

các ngành luật dân sự và luật hành chính;   

Hiểu được nội dung điều chỉnh của các chế định trong luật đất đai; + Nắm được các thủ tục 

hành chính trong luật đất đai  

5.2. Về kỹ năng: 

Hình thành được phương pháp nhận diện vấn đề pháp lý cơ bản trong Luật Đất đai;  

Biết cách liên hệ, lựa chọn quy phạm pháp luật áp dụng để giải quyết các vấn đề pháp lý cơ 

bản đã phát hiện;  

Hình thành phương pháp lập luận vấn đề cho người khác hiểu, bao gồm phương pháp đặt vấn 

đề, bố trí, cấu trúc nội dung và nhấn mạnh các vấn đề cần thiết và cuối cùng là kết luận được 

vấn đề;  

Có khả năng diễn đạt mạnh dạn, lưu loát, trôi chảy đối với những vấn đề pháp lý cơ bản;  

Có phương pháp phù hợp trong tra cứu, đọc, sàng lọc các thông tin trong hồ sơ vụ việc và 

vận dụng được trong giải quyết vấn đề được giao; + Có phương pháp hợp tác với các thành 

viên khác trong nhóm.   

5.3. Thái độ: 

Có ý thức, trách nhiệm cao trong đóng góp ý kiến của mình đối với bài tập nhóm;  

Có ý thức phản biện vấn đề mà không bị chi phối bởi quan điểm của người khác;  

+ Có ý thức tôn trọng pháp luật và tuân thủ pháp luật trong cuộc sống và công tác; 
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+ Hình thành ý thức đấu tranh bảo vệ công lý.  

6. Mô tả học phần:  

Luật Đất đai là một môn học chuyên ngành, trang bị những kiến thức quan trọng, cần thiết của 

một cử nhân luật tương lai như: khái niệm, đối tượng và phương pháp điều chỉnh; những nguyên 

tắc cơ bản và nguồn của luật đất đai; các khía cạnh khác nhau của mỗi chế định pháp lý trong 

các hoạt động về điều phối đất đai của Nhà nước như quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, thu hồi 

đất, trưng dụng đất, giao đất, cho thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; thời hạn và 

hạn mức giao đất; các khía cạnh pháp lý căn bản về thanh tra, xử lý vi phạm pháp luật đất đai; 

giải quyết tranh chấp đất đai; các quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất mà đặc biệt nhất là 

điều kiện và thủ tục giao dịch quyền sử dụng đất. Bên cạnh đó, đây cũng là môn học rèn luyện 

cho người học kỹ năng thuyết trình, kỹ năng nói, lập luận, kỹ năng phân tích vấn đề pháp lý; kỹ 

năng viết, đọc các bút lục, giấy tờ trong hồ sơ vụ việc. 

7. Phân bố thời gian giảng dạy trong học kỳ:  

• Nghe giảng lý thuyết: 18 giờ  

• Làm bài tập, bài kiểm tra trên lớp: 7,5 giờ  

• Thảo luận: 4,5 giờ  

8. Điều kiện và yêu cầu của học phần: 

8.1. Điều kiện:  

8.2. Yêu cầu: 

9. Nội dung học phần:  

Chương 1  

KHÁI QUÁT VỀ LUẬT ĐẤT ĐAI  

1.1. Khái niệm, đối tượng và phương pháp điều chỉnh của Luật Đất đai  

1.1.1. Khái niệm  

1.1.2 Đối tượng điều chỉnh của Luật đất đai  

1.1.3. Phương pháp điều chỉnh  

1.2. Các nguyên tắc cơ bản của Luật đất đai.  

Nguyên tắc đất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu  

Nguyên tắc Nhà nước thống nhất quản lý đất đai theo quy hoạch và pháp luật  

Nguyên tắc ưu tiên, bảo vệ quỹ đất nông nghiệp  

Nguyên tắc sử dụng đất hợp lý, giờ kiệm  



153 

 

Nguyên tắc cải tạo, bồi bổ làm tăng khả năng sinh lợi của đất  

1.3. Nguồn của Luật đất đai  

1.4. Quan hệ pháp luật đất đai  

Khái niệm  

Các yếu tố cấu thành quan hệ pháp luật đất đai  

 Chương 2 PHÁP LUẬT VỀ ĐIỀU PHỐI ĐẤT ĐAI  

Khái niệm điều phối đất đai  

Nội dung cụ thể về các hoạt động điều phối đất đai  

2.2.1. Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất  

Khái niệm.  

Quy định pháp luật hiện hành về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.  

2.2.2. Giao đất, cho thuê đất  

Khái niệm  

Căn cứ giao đất, cho thuê đất  

Đối tượng được giao đất, cho thuê đất  

Thẩm quyền giao đất, cho thuê đất  

2.2.3. Hạn mức giao đất và hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất  

Khái niệm  

Hạn mức giao đất nông nghiệp và đất ở  

Hạn mức đất được phép nhận chuyển quyền   

2.2.4. Chuyển hình thức sử dụng đất và chuyển mục đích sử dụng đất  

Chuyển hình thức sử dụng đất  

Chuyển mục đích sử dụng đất  

2.2.5. Thời hạn sử dụng đất  

Sử dụng đất ổn định lâu dài  

Sử dụng đất có thời hạn  

Thời hạn sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng   

Gia hạn thời hạn sử dụng đất.  
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2.2.6. Thu hồi đất  

Khái niệm  

Các trường hợp thu hồi đất  

Thẩm quyền thu hồi đất  

Quản lý quỹ đất thu hồi  

Thủ tục thu hồi đất  

2.2.7. Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất  

Bồi thường  

Hỗ trợ  

Tái định cư  

2.2.8. Trưng dụng đất  

Căn cứ trưng dụng đất  

Thẩm quyền và thủ tục và các trường hợp trưng dụng  

2.2.9. Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất  

Khái niệm, ý nghĩa và mẫu giấy  

Thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất  

Đính chính và thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất  

Các trường hợp không cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất  

Chương 3: QUYỀN, NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT  

3.1. Quyền của người sử dụng đất  

Các quyền chung   

Quyền giao dịch về quyền sử dụng đất  

3.1.2.1. Các vấn đề chung về giao dịch quyền sử dụng đất  

- Khái niệm.  

Điều kiện chung để thực hiện giao dịch  

Yêu cầu về thủ tục khi thực hiện giao dịch  

3.1.2.2. Quyền thực hiện các hình thức giao dịch cụ thể  

Quyền chuyển đổi quyền sử dụng đất  
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Quyền chuyển nhượng nhượng quyền sử dụng đất  

Quyền cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất  

Quyền thừa kế quyền sử dụng đất  

Quyền tặng cho quyền sử dụng đất  

Quyền thế chấp bằng quyền sử dụng đất  

Quyền góp vốn bằng quyền sử dụng đất  

3.1.3. Quyền lựa chọn hình thức thuê đất  

3.1.3.1. Chủ thể có quyền  

3.1.3.2. Nội dung quyền  

3.1.4. Quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề  

3.1.4.1. Điều kiện hưởng quyền  

3.1.4.2. Nội dung quyền  

3.2. Nghĩa vụ của người sử dụng đất  

Nghĩa vụ chung   

Nghĩa vụ tài chính  

3.2.2.1. Nghĩa vụ nộp tiền sử dụng đất -Khái niệm  

Các trường hợp phải nộp tiền sử dụng đất  

Các trường hợp không phải nộp tiền sử dụng đất  

Căn cứ để tính tiền sử dụng đất  

Thu tiền sử dụng đất trong các trường hợp cụ thể  

Ghi nợ tiền sử dụng đất  

Miễn giảm tiền sử dụng đất  

3.2.2.2. Nghĩa vụ nộp tiền thuê đất  

- Khái niệm  

Các trường hợp phải nộp tiền thuê đất  

Các trường hợp không phải nộp tiền thuê đất  

Căn cứ tính tiền thuê đất  

Chế độ miễn, giảm  
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3.2.2.3 Nghĩa vụ nộp thuế sử dụng đất  

- Khái niệm.  

Các loại thuế sử dụng đất  

3.2.2.4. Nghĩa vụ nộp thuế thu nhập trong chuyển quyền sử dụng đất   

Thuế thu nhập cá nhân từ chuyển quyền sử dụng đất  

Thuế thu nhập doanh nghiệp khi chuyển quyền sử dụng đất  

Nghĩa vụ nộp lệ phí trước bạ  

Nghĩa vụ nộp lệ phí địa chính  

Chương 4: THANH TRA ĐẤT ĐAI, XỬ LÝ VI PHẠM PHÁP LUẬT ĐẤT ĐAI  VÀ GIẢI 

QUYẾT TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI  

4.1. Thanh tra đất đai  

Khái niệm  

Quy định hiện hành về thanh tra đất đai  

Chủ thể thanh tra   

Nội dung thanh tra  

Quyền và nghĩa vụ của các bên trong quan hệ thanh tra  

4.2. Xử lý vi phạm pháp luật đất đai   

Khái niệm  

Các hình thức xử lý  

4.2.2.1. Xử lý kỷ luật   

Đối tượng áp dụng  

Hình thức kỷ luật, biện pháp xử lý trách nhiệm vật chất - Những hành vi vi phạm và 

hình thức xử lý cụ thể.  

Thẩm quyền xử lý, trình tự xử lý.  

4.2.2.2. Xử lý hành chính   

Đối tượng áp dụng và phạm vi áp dụng  

Hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả  

Hành vi vi phạm và hình thức xử phạt, mức phạt cụ thể.  

Thẩm quyền xử phạt  
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4.2.2.3. Xử lý hình sự  

Đối tượng áp dụng.  

Các tội danh cụ thể  

4.2.2.4. Trách nhiệm dân sự  

4.2. Giải quyết tranh chấp về đất đai theo thủ tục hành chính  

Khái niệm  

Nguyên tắc giải quyết tranh chấp về đất đai.  

Trình tự, thủ tục và thẩm quyền giải quyết tranh chấp về đất đai  

Hòa giải cơ sở   

Hòa giải tại Ủy ban nhân dân cấp xã  

Cơ quan có thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai  

4.3. Đường lối giải quyết một số loại tranh chấp cụ thể  

4.3.1. Giải quyết trường hợp Nhà nước đã mượn đất của hộ gia đình, cá nhân  

4.3.2. Giải quyết trường hợp đất mà hộ gia đình, cá nhân đã mượn đất, thuê đất của hộ gia 

đình, cá nhân khác.  

Giải quyết trường hợp tổ chức mượn đất, thuê đất hoặc cho mượn đất, cho thuê đất.  

Giải quyết tranh chấp đòi lại đất mà Nhà nước đã giao cho người khác khi thực hiện 

chính sách đất đai qua các thời kỳ.  

Giải quyết tranh chấp thừa kế, tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất.  

4.4. Giải quyết khiếu nại, khiếu kiện hành chính về đất đai  

Khái niệm  

Thẩm quyền và thủ tục giải quyết khiếu nại, khiếu kiện về đất đai  

10. Phương pháp giảng: 

-Lý thuyết: Thuyết trình, thảo luận nhóm. 

11. Vật liệu giảng dạy: 

Tài liệu phát tay, máy chiếu đa năng, máy tính có kết nối Internet. 

12. Đánh giá: 

- Điểm chuyên cần: 10% 

- Điểm quá trình: 30% 
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- Điểm thi kết thúc học phần: 60% 

- Hình thức thi kết thúc học phần: Thi viết tự luận (Sinh viên được sử dụng tài liệu) 

- Thời giam thi: 90 phút 

Cách tính điểm: 

- Điểm học phần = điểm chuyên cần (10%) + điểm quá trình (30%) + điểm thi kết thúc HP 

(60%). 

- Các điểm thành phần và điểm kết thúc học phần đều được làm tròn đến một chữ số thập phân. 

13. Tài liệu học tập, tham khảo: 

13.1. Tài liệu học tập 

Trường Đại học Luật - Đại học Huế (2013), Tài Liệu học tập Luật Đất đai, Nhà xuất bản Đại 

học Huế, Huế; 

13.2. Tài liệu tham khảo: 

 Trường Đại học Luật Hà Nội (2013), Giáo trình Luật Dân sự, Nhà xuất bản Công an nhân 

dân, Hà Nội;  

 Trường Đại học Luật Hà Nội (2013), Giáo trình thanh tra và giải quyết khiếu nại tố cáo, Nhà 

xuất bản Công an nhân dân, Hà Nội;  

 Thân Văn Tài (2016) Nâng cao hiệu quả kiểm soát giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhằm 

ngăn ngừa việc sử dụng giấy này lừa đảo, Tạp chí Luật học, Số 8 (Thư viện trường hoặc 

giảng viên cung cấp);  

 Thân Văn Tài, Nguyễn Thị Phi Yến (2016), Giá trị pháp lý của giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất theo pháp luật Việt Nam, Tạp chí Khoa học pháp lý  

 Thân Văn Tài (2015) , Vai trò của giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và việc kiện đòi giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất, Tạp chí Luật Sư Việt Nam, sô 10 (giảng viên cung cấp);  

 Thân Văn Tài (2016), Công chứng giao dịch về quyền sử dụng đất: Một số vướng mắc và 

định hướng hoàn thiện pháp luật, Tạp chí Dân chủ & Pháp luật;  

 Hồ Quang Huy, Bàn về khái niệm đăng ký quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất: 

http://www.moj.gov.vn/qt/tintuc/Pages/nghien-cuu-trao-doi.aspx?ItemID=1993;  

 Đặng Anh Quân (2012), Đảm bảo quyền lợi của người sử dụng đất trong công tác quy hoạch 

sử dụng đất, Tạp chí Nhà nước và Pháp luật;  

Nguyễn Quang Thành, Bùi Kim Trọng (2017), Quyền tiếp cận thông tin của  

Công dân khi nhà nước thu hồi đất, Tạp chí Dân chủ và pháp luật, 

http://tcdcpl.moj.gov.vn/qt/tintuc/Pages/dien-dan-cong-tac-tu-phap.aspx?ItemID=171.  
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC YERSIN ĐÀ LẠT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

 

1. Mã số: LU00010 

2. Tên học phần: Tố tụng hình sự 

3. Số tín chỉ: 2 

4. Chuyên ngành đào tạo: Luật Kinh Tế 

5. Mục tiêu học phần:  

5.1. Về kiến thức: 

Môn học trang bị cho sinh viên nắm những kiến thức cơ bản về trình tự, thủ tục trong tố tụng 

hình sự từ giai đoạn khởi tố vụ án hình sự đến giai đoạn xét xử vụ án, trong đó chú trọng đến 

các nguyên tắc xuyên suốt của tố tụng hình sự và chú trọng các thủ tục ở giai đoạn xét xử tại 

tòa án. 

5.2. Về kỹ năng: 

Giúp sinh viên có kỹ năng hệ thống hóa về trình tự, thủ tục đối với một vụ án hình sự và từ 

đó biết đánh giá, nhận định tính đúng, sai về thủ tục tố tụng hình sự trong thực tiễn; biết tư 

vấn cho đương sự liên quan đến các thủ tục tố tụng hình sự. 

5.3. Thái độ: 

Học xong môn này sinh viên có ý thức chấp hành đúng và bảo vệ quy định pháp luật về tố 

tụng hình sự, đồng thời có ý thức phê phán những hành vi vi phạm trong tố tụng hình sự. 

6. Mô tả học phần:  

Môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản trong tố tụng hình sự từ giai đoạn khởi 

tố đến giai đoạn xét xử một vụ án hình sự như về thẩm quyền khởi tố, điều tra, truy tố và xét 

xử; quyền và nghĩa vụ của bị can, bị cáo; giới thiệu cho sinh viên biết những nguyên tắc cơ bản 

trong tố tụng hình sự, các biện pháp ngăn chặn và tìm hiểu về chứng cứ trong vụ án hình sự. 

Phân bố thời gian giảng dạy trong học kỳ:  

Nghe giảng lý thuyết: 18 giờ  

Làm bài tập, bài kiểm tra trên lớp: 7,5 giờ  

Thảo luận: 4,5 giờ  

8. Điều kiện và yêu cầu của học phần: 
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8.1. Điều kiện:  

Lý luận Nhà nước và pháp luật 

8.2. Yêu cầu: 

Tham gia trên lớp ít nhất 70%  

Đọc trước giáo trình và đọc BLTTHS và các văn bản hướng dẫn thi hành  

Tham gia kiểm tra giữa kỳ  

Tham gia thi kết thúc học phần  

Chủ động tự học theo những vấn đề mà giảng viên gợi ý  

9. Nội dung học phần:  

Chương I. KHÁI NIỆM LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ VIỆT NAM  

Luật tố tụng hình sự - một ngành luật trong hệ thống pháp luật Việt Nam.  

Hiệu lực của Bộ luật tố tụng hình sự.  

Nguồn của Luật tố tụng hình sự.  

Các ngành khoa học khác liên quan đến khoa học luật tố tụng hình sự.  

Chương II. NHIỆM VỤ VÀ CÁC NGUYÊN TẮC CƠ BẢN CỦA LUẬT TỐ TỤNG HÌNH 

SỰ.  

Nhiệm vụ của luật tố tụng hình sự.  

Các nguyên tắc cơ bản của luật tố tụng hình sự.  

Chương III. CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN TIẾN HÀNH TỐ TỤNG, NGƯỜI CÓ THẨM 

QUYỀN TIẾN HÀNH TỐ TỤNG, NGƯỜI THAM GIA TỐ TỤNG.  

Cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng.  

Người có thẩm quyền tiến hành tố tụng.  

Người tham gia tố tụng  

Chương IV. CHỨNG CỨ VÀ CHỨNG MINH TRONG TỐ TỤNG HÌNH SỰ.  

Khái niệm chứng cứ.  

Phân loại chứng cứ.  

Đối tượng chứng minh và nghĩa vụ chứng minh.  

Nguồn chứng cứ.  

Quá trình chứng minh.  
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Chương V. NHỮNG BIỆN PHÁP NGĂN CHẶN  

Khái niệm và ý nghĩa của biện pháp ngăn chặn trong tố tụng hình sự.  

Căn cứ áp dụng biện pháp ngăn chặn.  

Những biện pháp ngăn chặn cụ thể.  

Hủy bỏ hoặc thay thế biện pháp ngăn chặn.  

Chương VI. KHỞI TỐ VỤ ÁN HÌNH SỰ.  

Khái niệm, nhiệm vụ, ý nghĩa của khởi tố vụ án hình sự.  

Thẩm quyền khởi tố vụ án hình sự  

Khởi tố vụ án hình sự theo yêu cầu của bị hại.  

Cơ sở và căn cứ khởi tố vụ án hình sự. V. Trình tự khởi tố vụ án hình sự.  

VI. Quyền hạn và trách nhiệm của Viện kiểm sát trong việc khởi tố vụ án hình sự.  

Chương VII. ĐIỀU TRA VỤ ÁN HÌNH SỰ.  

Khái niệm, nhiệm vụ, ý nghĩa của điều tra vụ án hình sự  

Những quy định chung   

Các hoạt động điều tra  

Tạm đình chỉ điều tra và kết thúc điều tra  

Nhiệm vụ và quyền hạn của Viện kiểm sát trong giai đoạn điều tra  

Chương VIII. TRUY TỐ  

Khái niệm, ý nghĩa, nhiệm vụ của giai đoạn truy tố   

Hoạt động của Viện Kiểm sát trong giai đoạn truy tố  

Chương IX. XÉT XỬ SƠ THẨM VỤ ÁN HÌNH SỰ  

Khái niệm, nhiệm vụ, ý nghĩa của việc xét xử sơ thẩm vụ án hình sự  

Thẩm quyền xét xử sơ thẩm của toà án  

III Chuẩn bị xét xử  

IV Những quy định chung về thủ tục tố tụng tại phiên toà  

V Trình tự phiên toà sơ thẩm hình sự  

VI Những việc cần làm sau khi kết thúc phiên toà  

Chương X. XÉT XỬ PHÚC THẨM, GIÁM ĐỐC THẨM, TÁI THẨM  
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Khái niệm, nhiệm vụ, ý nghĩa của việc xét xử phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm  

Kháng cáo, kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm  

III Xét xử phúc thẩm  

10. Phương pháp giảng: 

-Lý thuyết: Thuyết trình, thảo luận nhóm. 

11. Vật liệu giảng dạy: 

Tài liệu phát tay, máy chiếu đa năng, máy tính có kết nối Internet. 

12. Đánh giá: 

- Điểm chuyên cần: 10% 

- Điểm quá trình: 30% 

- Điểm thi kết thúc học phần: 60% 

- Hình thức thi kết thúc học phần: Thi viết tự luận (Sinh viên được sử dụng tài liệu) 

- Thời giam thi: 90 phút 

Cách tính điểm: 

- Điểm học phần = điểm chuyên cần (10%) + điểm quá trình (30%) + điểm thi kết thúc HP 

(60%). 

- Các điểm thành phần và điểm kết thúc học phần đều được làm tròn đến một chữ số thập phân. 

13. Tài liệu học tập, tham khảo: 

13.1. Tài liệu học tập 

Trường Đại học Luật Hà Nội, NXB CAND (2013). Giáo trình luật tố tụng hình sự Việt Nam. 

13.2. Tài liệu tham khảo: 

Bình luận khoa học bộ luật tố tụng hình sự năm 2003. Nxb Chính trị quốc gia (2009), Hà Nội  

Đinh Văn Quế (2010), “Thực tiễn áp dụng pháp luật hình sự - Những vấn đề lý luận và thực 

tiễn”, NXB Phương đông, Hà Nội.  

Các loại tài liệu khác:  

Bộ luật tố tụng hình sự  

Tạp chí Nhà nước và pháp luật  

Tạp chí luật học  

Tạp chí nghiên cứu lập pháp  
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC YERSIN ĐÀ LẠT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

 

1. Mã số: LU00011 

2. Tên học phần: Lịch sử nhà nước và pháp luật Việt Nam 

3. Số tín chỉ: 2 

4. Chuyên ngành đào tạo: Luật Kinh Tế 

5. Mục tiêu học phần:  

5.1. Về kiến thức: 

Môn học này trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về lịch sử Nhà nước và pháp luật 

Việt Nam. Cùng với những kiến thức của các môn học khác, môn học này giúp sinh viên 

hiểu được các yếu tố tác động, nội dung, cơ chế tác động của chúng đến sự phát triển của 

Nhà nước và pháp luật Việt Nam trong lịch sử; 

5.2. Về kỹ năng: 

Giúp sinh viên có kỹ năng dự báo về sự phát triển của Nhà nước và pháp luật Việt Nam trong 

tương lai, cũng như biết kế thừa những giá trị cốt lõi của một số tư tưởng về nhà nước và 

pháp luật ở các triều đại nhằm góp phần hoàn thiện nhà nước và pháp luật. 

5.3. Thái độ: 

giúp sinh viên có góc nhìn khách quan hơn về nhà nước và pháp luật ở các giai đoạn phát 

triển để có thể đánh giá tính phù hợp, hoàn thiện của nhà nước và pháp luật. 

6. Mô tả học phần:  

Lịch sử Nhà nước và pháp luật Việt Nam nghiên cứu quá trình ra đời tồn tại và phát triển của 

Nhà nước và pháp luật Việt Nam từ nguồn gốc đến thế kỷ XIX. Nghiên cứu việc tổ chức và 

thực thi quyền lực nhà nước, tổ chức bộ máy nhà nước phong kiến và pháp luật phong kiến 

Việt Nam qua các giai đoan phát triển của lịch sử, chỉ ra tinh hoa văn hóa chính trị pháp lý 

của Nhà nước ta trong quá trình dựng nước và giữ nước, những bài học lịch sử, kinh nghiệm 

kế thừa, những hạn chế cần khắc phục. 

7. Phân bố thời gian giảng dạy trong học kỳ:  

8. Điều kiện và yêu cầu của học phần: 

8.1. Điều kiện:  

Lý luận nhà nước và pháp luật 
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8.2. Yêu cầu: 

Tham gia trên lớp ít nhất 70%  

Đọc trước giáo trình và tham khảo tài liệu  

Tham gia kiểm tra giữa kỳ  

Tham gia thi kết thúc học phần  

9. Nội dung học phần:  

Nội dung 
Số tiết 

Bài 1. SỰ HÌNH THÀNH NHÀ NƯỚC ĐẦU TIÊN TRONG LỊCH SỬ VIỆT NAM  4  

1.1. Các nhân tố dẫn đến sự hình thành nhà nước đầu tiên  

1.1.1. Chuyển biến về kinh tế  

1.1.2. Chuyển biến trong xã hội  

1.1.3. Yếu tố trị thủy và chống ngoại xâm  

1.2.  Qúa trình hình thành Nhà nước đầu tiên  

1.2.1. Thời kỳ Văn Lang - Nhà nước trong trạng thái đang hình thành  

1.2.2. Nhà nước Âu Lạc  

1.2.3. Lịch sử hình thành Nhà nước Âu Lạc  

1.2.4. Tổ chức bộ máy Nhà nước  

1.2. Pháp luật  

 

Bài 2. NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT Ở VIỆT NAM GIAI ĐOẠN BẮC THUỘC VÀ 

ĐẤU TRANH  

4  
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 2.1. Nhà nước và pháp luật chính quyền đô hộ  

2.1.1. Tổ chức bộ máy chính quyền đô hộ từ năm 179 TCN đến năm 938  

2.1.2. Nhà nước và pháp luật giai đoạn từ năm 179 TCN đến năm 40  

2.1.3. Nhà nước và pháp luật giai đoạn từ năm 43 đến năm 544  

2.1.4. Nhà nước và pháp luật giai đoạn từ năm 603 đến năm 938  

2.2. Chính quyền độc lập, tự chủ  

2.2.1. Chính quyền Hai Bà Trưng (40 - 43)  

2.2.2. Nhà nước Vạn Xuân (544 - 602) 2.2.3. Chính quyền họ Khúc (905 - 930)  

2.2.4. Chính quyền Dương Đình Nghệ (931 - 937)  

 

Bài 3: NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT Ở VIỆT NAM GIAI ĐOẠN  

NGÔ - ĐINH - TIỀN LÊ (939 1009)  

3  

3.1. Tổ chức bộ máy nhà nước  

3.1.1. Nhà Ngô (939 – 965)  

3.1.2. Triều Đinh (968 - 980) Tiền Lê (980 - 1009)  

3.2. Pháp luật   

  

Bài 4. NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT Ở VIỆT NAM THỜI KỲ LÝ - TRẦN - HỒ (1010 

– 1407)  

5  

4.1. Bộ máy nhà nước Lý – Trần – Hồ  

4.1.1 Tổ chức Bộ máy Nhà nước thời nhà Lý  

4.1.2. Tổ chức bộ máy Nhà nước triều Trần - Hồ  

4.2. Pháp luật  

4.2.1. Hoạt động ban hành pháp luật  

4.2.2. Một số nội dung cơ bản của pháp luật  

4.2.3. Pháp luật hình sự  

4.2.4. Pháp luật dân sự  

4.2.5. Pháp luật về hôn nhân gia đình.  

4.2.6. Những đặc điểm của pháp luật Lý, Trần, Hồ. 

  

Bài 5: NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT Ở VIỆT NAM THỜI KỲ  

NHÀ LÊ (1428 - 1527)  

5  
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5.1. Bộ máy Nhà nước thời Lê sơ (1428 - 1527)  

5.1.1. Tổ chức chính quyền trung ương  

5.1.2. Tổ chức chính quyền địa phương 5.1.3. Thời kỳ đầu Lê Sơ (1428 - 1460)  

5.1.3. Từ sau cải cách Lê Thánh Tông (1460 - 1527)  

5.2. Chế độ quan lại  

5.3. Pháp luật  

  

Bài 6: NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT PHONG KIẾN VIỆT NAM THỜI KỲ NỘI CHIẾN  4  

6.1. Tổ chức bộ máy nhà nước  

6.1.1. Tổ chức bộ máy nhà nước ở Đàng Ngoài  

6.1.2. Tổ chức chính quyền Chúa Nguyễn ở Đàng Trong  

6.1.3. Tổ chức Nhà nước Tây Sơn  

6.2. Pháp luật   

  

Bài 7. NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT Ở VIỆT NAM THỜI KỲ NHÀ NGUYỄN (1802 - 

1884)  

5  

7.1. Bộ máy nhà nước thời kỳ nhà Nguyễn (1802 - 1884)  

7.1.1. Tổ chức chính quyền trung ương  

7.1.2. Tổ chức chính quyền địa phương  

7.2. Pháp luật thời kỳ nhà Nguyễn (1802 - 1884)  

7.2.1. Hoạt động ban hành pháp luật  

7.2.2. Một số nội dung cơ bản của Hoàng Việt luật lệ  

7.2.3. Những quy định trong lĩnh vực pháp luật hình sự  

  7.2.4. Những quy định trong lĩnh vực pháp luật hôn nhân - gia đình  

7.2.5. Những quy định trong lĩnh vực pháp luật tố tụng 

  

Cộng  30  

 

10. Phương pháp giảng: 

-Lý thuyết: Thuyết trình, thảo luận nhóm. 

11. Vật liệu giảng dạy: 

Tài liệu phát tay, máy chiếu đa năng, máy tính có kết nối Internet. 

12. Đánh giá: 
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- Điểm chuyên cần: 10% 

- Điểm quá trình: 30% 

- Điểm thi kết thúc học phần: 60% 

- Hình thức thi kết thúc học phần: Thi viết tự luận (Sinh viên được sử dụng tài liệu) 

- Thời giam thi: 90 phút 

Cách tính điểm: 

- Điểm học phần = điểm chuyên cần (10%) + điểm quá trình (30%) + điểm thi kết thúc HP 

(60%). 

- Các điểm thành phần và điểm kết thúc học phần đều được làm tròn đến một chữ số thập phân. 

13. Tài liệu học tập, tham khảo: 

13.1. Tài liệu học tập 

[1]. Trường Đại học Luật TP HCM, Giáo trình Lịch sử nhà nước và pháp luật VN, Nxb. Hồng 

Đức (2014) 

13.2. Tài liệu tham khảo: 

[2] Bùi Xuân Đính – Nhà nước và pháp luật thời phong kiến Việt Nam, NXB Tư pháp, năm 

2005.  

[3] Phạm Thị Ngọc Huyên: Sự sáng tạo của hoạt động lập pháp thời Lê - thế kỷ XV qua việc 

quy định hình phạt, Tạp chí khoa học pháp lý Trường ĐH Luật Tp.HCM số 1/2001.  

 

 

Lâm Đồng, ngày 10 tháng 01 năm 2020 

HIỆU TRƯỞNG  

   

 

 

TS. PHẠM ĐÌNH TRUNG 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC YERSIN ĐÀ LẠT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

 

1. Mã số: LU00012 

2. Tên học phần: Bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng 

3. Số tín chỉ: 2 

4. Chuyên ngành đào tạo: Luật Kinh Tế 

5. Mục tiêu học phần:  

5.1. Về kiến thức: 

Cung cấp cho sinh viên những kiến thức pháp luật về bồi thường thiệt hại phát sinh khi các 

bên không có thỏa thuận trước nhưng gây thiệt hại cho phía bên kia như về căn cứ phát sinh 

trách nhiệm bồi thường, các nguyên tắc xác định thiệt hại, phương thức bồi thường thiệt 

hại… và bồi thường thiệt hại trong một số trường hợp cụ thể. 

5.2. Về kỹ năng: 

giúp sinh viên có kỹ năng tư vấn, ứng dụng để xác định trách niệm bồi thường thiệt hại trong 

các tình huống cụ thể. 

5.3. Thái độ: 

Sinh viên có ý thức bảo vệ quyền lợi người bị thiệt hại trên cơ sở quy định pháp luật. 

6. Mô tả học phần:  

Môn học “Bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng” cung cấp cho sinh viên những kiến thức xác 

định các trường hợp nào phải bồi thường thiệt hại như căn cứ phát sinh trách nhiệm bồi thường, 

các trường hợp không phải bồi thường, các nguyên tắc bồi thường thiệt hại, các loại trách nhiệm, 

xác định thiệt hại và phương thức bồi thường thiệt hại; ngoài ra, môn học cũng cung cấp cho 

sinh viên những kiến thức về bồi thường thiệt hại trong một số trường hợp cụ thể 

7. Phân bố thời gian giảng dạy trong học kỳ:  

Nghe giảng lý thuyết  : 25 tiết  

Làm bài tập trên lớp  : 5 tiết  

8. Điều kiện và yêu cầu của học phần: 

8.1. Điều kiện:  

Những vấn đề chung về Luật Dân sự, Pháp luật về Tài sản và quyền sở hữu. 
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8.2. Yêu cầu: 

Tham gia trên lớp ít nhất 70%  

Đọc trước giáo trình và Bộ luật dân sự chương bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng  

Tham gia kiểm tra giữa kỳ  

Tham gia thi kết thúc học phần  

Chủ động tự học theo những vấn đề mà giảng viên gợi ý  

9. Nội dung học phần:  

Nội dung Số 

tiết 

BÀI 1. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG VỀ TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG THIỆT 

HẠI NGOÀI HỢP ĐỒNG 

12 

Khái niệm, đặc điểm và ý nghĩa của trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng 

Căn cứ phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng 

Các trường hợp không phải chịu trách nhiệm bồi thường 

Các nguyên tắc bồi thường thiệt hại và các loại trách nhiệm 

4.1. Các nguyên tắc 

4.2. Các loại trách nhiệm 

Xác định thiệt hại trong một số trường hợp 

Thiệt hại do tài sản bị xâm phạm 

Thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm 

 5.3. Thiệt hại do tính mạng bị xâm phạm 

Thiệt hại do danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm 

Hình thức và phương thức bồi thường 

Hình thức bồi thường 

Phương thức bồi thường 

Năng lực chịu trách nhiệm bồi thường. 

Người được hưởng bồi thường 

9. Thời hiệu khởi kiện 
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Bài 2. CÁC TRƯỜNG HỢP CỤ THỂ TRONG BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI 13 

Trường hợp vượt quá phòng vệ chính đáng 

Trường hợp vượt quá yêu cầu của tình thế cấp thiết 

Trường hợp người dùng chất kích thích gây thiệt hại. 

Trường hợp nhiều người gây thiệt hại 

Trường hợp người của pháp nhân gây thiệt hại 

Trường hợp cán bộ công chức, người có thẩm quyền tố tụng gây ra. 

6.1. Bồi thường của nhà nước trong hoạt động hành chính gây thiệt hại 

6.2. Bồi thường của nhà nước trong hoạt động tố tụng gây ra. 

6.3. Bồi thường của nhà nước trong hoạt động thi hành án. 

6.4. Xác định thiệt hại bồi thường 

7. Bồi thường thiệt hại do người dưới 15 tuổi, người mất năng lực hành vi dân sự gây ra. 

   8. Bồi thường thiệt hại do người làm công, người học nghề gây ra 

Bồi thường thiệt hại do nguồn nguy hiểm cao độ gây ra. 

Bồi thường thiệt hại do làm ô nhiễm môi trường 

Bồi thường thiệt hại do do súc vật gây ra 

Bồi thường thiệt hại do do cây cối gây ra 

Bồi thường thiệt hại do do nhà cửa công trình xây dựng khác gây ra 

Bồi thường thiệt hại do xâm phạm thi thể 

Bồi thường thiệt hại do xâm phạm mồ mả 

Bồi thường thiệt hại do xâm phạm quyền lợi người tiêu dùng 

 

Cộng 30 

 

10. Phương pháp giảng: 

-Lý thuyết: Thuyết trình, thảo luận nhóm. 

11. Vật liệu giảng dạy: 

Tài liệu phát tay, máy chiếu đa năng, máy tính có kết nối Internet. 

12. Đánh giá: 
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- Điểm chuyên cần: 10% 

- Điểm quá trình: 30% 

- Điểm thi kết thúc học phần: 60% 

- Hình thức thi kết thúc học phần: Thi viết tự luận (Sinh viên được sử dụng tài liệu) 

- Thời giam thi: 90 phút 

Cách tính điểm: 

- Điểm học phần = điểm chuyên cần (10%) + điểm quá trình (30%) + điểm thi kết thúc HP 

(60%). 

- Các điểm thành phần và điểm kết thúc học phần đều được làm tròn đến một chữ số thập phân. 

13. Tài liệu học tập, tham khảo: 

13.1. Tài liệu học tập 

[1] Giáo trình Pháp luật về hợp đồng và bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng, Trường Đại 

học Luật TP.HCM, NXB Hồng Đức – Hội Luật gia Việt Nam (2014). 

13.2. Tài liệu tham khảo: 

[2] Luật hợp đồng Việt Nam bản án và bình luận bản án, Đỗ Văn Đại, NXB Chính trị Quốc 

gia (2010).  

Các loại tài liệu khác  

Bộ Luật dân sự hiện hành.  

Tạp chí Nhà nước và pháp luật  

Tạp chí luật học  

Tạp chí khoa học pháp lý  

Tạp chí nghiên cứu lập pháp  

 

Lâm Đồng, ngày 10 tháng 01 năm 2020 

HIỆU TRƯỞNG  

   

 

 

TS. PHẠM ĐÌNH TRUNG 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC YERSIN ĐÀ LẠT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

 

1. Mã số: LU00013 

2. Tên học phần: Công pháp quốc tế 

3. Số tín chỉ: 2 

4. Chuyên ngành đào tạo: Luật Kinh Tế 

5. Mục tiêu học phần:  

5.1. Về kiến thức: 

Học phần cung cấp nền tảng kiến thức về các ngành của Luật quốc tế công gồm:  

Những vấn đề chung về Luật quốc tế:  

Khái quát về Luật quốc tế: cung cấp cho học viên các vấn đề chung về luật quốc tế như định 

nghĩa, bản chất, lịch sử phát triển của Luật quốc tế. Ngoài ra, nguồn của Luật quốc tế và mối 

quan hệ giữa Luật quốc tế và Luật quốc gia cũng là hai nội dung quan trọng của chương này.  

Chủ thể của Luật quốc tế: Chủ thể của Luật quốc tế có những đặc trưng riêng về tính chủ 

quyền, bao gồm: quốc gia, tổ chức quốc tế liên chính phủ, vùng lãnh thổ, dân tộc đấu tranh 

giành độc lập, và chủ thể đặt biệt là Vatican. Ngoài ra, còn một số thực thể khác cũng đóng 

vai trọng trong đời sống quốc tế.  

Nguyên tắc cơ bản của Luật quốc tế: Chương này đề cập đến các nguyên tắc tạo nên nền tảng 

chung cho Hệ thống luật pháp quốc tế, bao gồm: Cấm sử dụng vũ lực, hòa bình giải quyết 

tranh chấp, tận tâm thực hiện cam kết quốc tế, nghĩa vụ hợp tác giữa các quốc gia…  

Các ngành luật cơ bản của Luật quốc tế:  

Luật Điều ước quốc tế: là hợp đồng giữa các chủ thể luật pháp quốc tế, luật về Điều ước quốc 

tế được nghiên cứu với các nội dung cơ bản sau: khái niệm, đặc điểm, quá trình ký kết, các 

hành vi đặt biệt trong quá trình ký kết, hiệu lực và việc giải thích Điều ước quốc tế.  

Luật Lãnh thổ và Biên giới quốc gia: tìm hiểu các khía cạnh pháp lý về các phương pháp 

thục đắc lãnh thổ, thực tiễn áp dụng thông qua các án lệ của cơ quan tài phán quốc tế; việc 

phân định biên giới quốc gia và thực tiễn áp dụng tại Việt Nam.  

Luật biển quốc tế: hiểu biết về cách xác định vùng biển, quy chế pháp lý cho từng vùng biển 

và giải quyết tranh chấp biển theo quy định của Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật biển 1982 

(UNCLOS 1982).  
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Luật Ngoại giao và lãnh sự: tìm hiểu khái quát về quan hệ ngoại giao, quan hệ lãnh sự và 

quyền ưu đãi, miễn trừ ngoại giao, lãnh sự theo pháp luật quốc tế.  

5.2. Về kỹ năng: 

Vận dụng kiến thức của Luật Công pháp quốc tế vào việc tìm hiểu các vấn đề quốc tế có liên 

quan cũng như đưa ra những nhận xét, phán đoán bước đầu về tình hình quốc tế đương đại.   

Tạo tiền đề, định hướng khả năng nghiên cứu của người học trong các lĩnh vực chuyên môn 

sâu của từng ngành luật.  

Khả năng cập nhật văn bản pháp luật quốc tế và liên hệ với các ngành luật tương ứng của 

Luật quốc nội Việt Nam.  

Phát triển kỹ năng tìm kiếm, tổng hợp, phân tích và đánh giá thông tin của người học.  

5.3. Thái độ: 

Tôn trọng luật pháp quốc tế  

Tính cực đấu tranh bảo vệ công lý và luật pháp quốc tế.  

Ý thức được trách nhiệm của cá nhân đối với các quốc đề quốc tế có liên quan đến tình hình 

đất nước hiện nay.  

6. Mô tả học phần:  

Môn học cung cấp cho sinh viên kiến thức cơ bản về hệ thống luật pháp quốc tế đương đại và 

bốn ngành luật tiêu biểu của nó. Chương trình học được chia làm hai phần: những vấn đề chung 

về Luật quốc tế và các ngành luật điển hình. Về phần kiến thức chung, chương khái quát cung 

cấp cho người học cái nhìn tổng quan về hệ thống luật pháp quốc tế cũng như sự hình thành và 

phát triển của nó. Chủ thể và các nguyên tắc cơ bản của hệ thống pháp luật này là hai nội dung 

trọng tâm của học phần. Về phần kiến thức chuyên ngành, ý thức được tầm quan trọng của Điều 

ước quốc tế trong việc kiến tạo và phát triển các mối quan hệ quốc tế nên đây là bài đầu tiên của 

phần học này. Lãnh thổ, biển và đại dương đã trở thành tâm điểm trong chính sách đối ngoại 

của các quốc gia nên Luật về Lãnh thổ và Luật biển quốc tế đã được đưa vào chương trình giảng 

dạy. Ngoài ra, quan hệ ngoại giao thường trú là điểm nhấn của quan hệ quốc tế đương đại, vì 

vậy, Luật ngoại giao và lãnh sự được thiết kế nhằm cung cấp cho người học những hiểu biết cơ 

bản về các vấn đề này. 

7. Phân bố thời gian giảng dạy trong học kỳ:  

Thời 

gian  
Nội dung  

Hình thức tổ chức  dạy - 

học  

SV chuẩn bị trước 

khi đến   lớp  

  

Ghi 

chú  

Giờ lên lớp  Tự 

học, tự 

ng/cứu 

Lý 

thuyế 

t 

Bài 

tập  

Thảo 

luận  
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Tuần 1  

  

Chương 1: Những vấn đề 

cơ bản về công  

pháp quốc tế 

2        Đọc : 6.1.1 &6.1.2 

và văn  

kiện pháp lý liên  

quan  

  

Tuần 2  

  

Chương 1: Những vấn đề 

cơ bản về công  

pháp quốc tế  

    2    Đọc : 6.1.1 &6.1.2 

và văn  

kiện pháp lý liên  

quan  

  

Tuần 3  Chương 1: Những vấn đề 

cơ bản về công  

pháp quốc tế  

  2      Đọc : 6.1.1 &6.1.2 

và văn  

kiện pháp lý liên  

quan  

  

Tuần 4  

  

Chương 2: Những 

nguyên tắc cơ bản của 

luật quốc tế   

2        Đọc : 6.1.1 &6.1.2 

và văn kiện pháp lý 

liên  

quan  

  

Tuần 5  Chương 2: Những 

nguyên tắc cơ bản của 

luật quốc tế  

    2    Đọc : 6.1.1 &6.1.2 

và văn kiện pháp lý 

liên quan  

  

Tuần 6  Chương 2: Những 

nguyên tắc cơ bản của 

luật quốc tế   

  1  1    Đọc : 6.1.1 &6.1.2 

và văn  

kiện pháp lý liên  

quan  

  

Tuần 7  Chương 3: Chủ thể của 

luật quốc tế   

2        Đọc : 6.1.1 &6.1.2 

và văn  

kiện pháp lý liên  

quan  

  

Tuần 8  Chương 3: Chủ thể của 

luật quốc tế   

1    1    Đọc : 6.1.1 &6.1.2 

và văn  

kiện pháp lý liên  

quan  
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Tuần 9   Chương 3: Chủ thể của 

luật quốc tế   

  1  1    Đọc : 6.1.1 &6.1.2 

và văn  

kiện pháp lý liên  

quan  

  

Tuần 10  Chương 4: Luật điều ước 

quốc tế  

1        Đọc : 6.1.1 &6.1.2 

và văn  

kiện pháp lý liên  

quan  

Kiểm 

tra 1 

tiết   

Tuần 11  Chương 4: Luật điều ước 

quốc tế  

  1  1    Đọc : 6.1.1 &6.1.2 

và văn  

kiện pháp lý liên  

quan  

  

Tuần 12  Chương 5: Lãnh thổ quốc 

gia   

2        Đọc : 6.1.1 &6.1.2 

và văn kiện pháp lý 

liên  

quan  

  

Tuần 13  Chương 5: Lãnh thổ quốc 

gia   

    2    Đọc : 6.1.1 &6.1.2 

và văn  

kiện pháp lý liên  

quan  

  

Tuần 14  Chương 5: Dân cư  

trong luật quốc tế    

2        Đọc : 6.1.1 &6.1.2 

và văn  

kiện pháp lý liên  

quan  

  

Tuần 15  Chương 5: Dân cư  

trong luật quốc tế    

    1    Đọc : 6.1.1 &6.1.2 

và văn  

kiện pháp lý liên  

quan  

  

Kiểm 

tra  

hết 

môn   

 

8. Điều kiện và yêu cầu của học phần: 

8.1. Điều kiện:  

8.2. Yêu cầu: 
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Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ như sau:  

- Tìm và đọc văn bản pháp luật trước khi đến lớp - Thực hiện đầy đủ các bài tập nhóm và 

bài tập cá nhân - Tham dự kiểm tra giữa học kỳ.  

- Tham dự thi kết thúc học phần.  

- Chủ động tổ chức thực hiện giờ tự học.  

- Tích cực đóng góp ý kiến xây dựng bài 9. 

9. Nội dung học phần:  

Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ CÔNG PHÁP QUỐC TẾ.  

1.1. Sự hình thành và phát triển của luật quốc tế.  

Khái niệm và nguồn gốc của luật quốc tế.  

Luật quốc tế thời kỳ chiếm hữu nô lệ.  

Luật quốc tế thời kỳ phong kiến.  

Luật quốc tế thời kỳ tư bản chủ nghĩa.  

Luật quốc tế hiện đại.  

1.2.  Những đặc điểm của luật quốc tế hiện đại.  

Đối tượng điều chỉnh.  

Chủ thể.  

Nguồn.  

Xây dựng các nguyên tác và quy phạm luật quốc tế.  

Bản chất luật quốc tế.  

Bảo đảm thi hành luật quốc tế.  

1.3. Mối quan hệ giữa luật quốc tế và luật quốc gia.  

Chương 2: NHỮNG NGUYÊN TẮC CƠ BẢN CỦA LUẬT QUỐC TẾ.  

Khái niệm về nguyên tắc cơ bản luật quốc tế.  

Hệ thống các nguyên tắc cơ bản của luật quốc tế.  

Nguyên tắc bình đẳng về chủ quyền giữa các quốc gia.  

Nguyên tắc dân tộc tự quyết.  

Nguyên tắc không can thiệp vào công việc nội bộ của các quốc gia khác.  

Nguyên tắc cấm dùng vũ lực trong quan hệ quốc tế.  
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Nguyên tắc giải quyết các tranh chấp quốc tế bằng biện pháp hòa bình.  

Nguyên tắc các quốc gia có trách nhiệm giúp đỡ lẫn nhau.  

Nguyên tắc Pacta sunt servanda.  

Chương 3: CHỦ THỂ CỦA LUẬT QUỐC TẾ.  

Khái niệm chủ thể luật quốc tế.  

Quy chế pháp lý của chủ thể luật quốc tế.  

Quốc gia.  

Tổ chức quốc tế liên chính phủ.  

Dân tộc đang đấu tranh giành độc lập.  

Vấn đề công nhận trong luật quốc tế.  

Khái niệm công nhận.  

Các thể loại, hình thức và phương pháp công nhận.  

Hệ quả pháp lý của hành vi công nhận.  

Vấn đề kế thừa trong luật quốc tế.  

Khái niệm kế thừa.  

Cơ sở làm phát sinh kế thừa.  

Đối tượng của quan hệ kế thừa.  

Chương 4: LUẬT ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ.  

Khái niệm điều ước và luật điều ước quốc tế.  

Khái niệm điều ước quốc tế.  

Hình thức của điều ước quốc tế.  

Khái niệm luật điều ước quốc tế.  

Ký kết điều ước quốc tế.  

Đàm phán.  

Soạn thảo và thông qua.  

Ký kết.  

Phê chuẩn.  

Phê duyệt.  
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Gia nhập.  

Bảo lưu.  

Hiệu lực của điều ước quốc tế.  

Điều kiện có hiệu lực.  

4.3.2. Thời gian có hiệu lực.  

4.3.3. Điều ước quốc tế hết hiệu lực.  

Thực hiện điều ước quốc tế.  

Giải thích điều ước quốc tế.  

Công bố và đăng ký.  

Thực hiện điều ước quốc tế.  

Chương 5: LÃNH THỔ QUỐC GIA.     

5.1. Khái niệm lãnh thổ quốc gia.  

5.1.1 Khái niệm.  

5.1.2. Các bộ phận cấu thành lãnh thổ quốc gia.  

5.2.  Quyền tối cao của quốc gia đối với lãnh thổ.  

Thuyết tài vật.  

Thuyết cai trị.  

Thuyết thẩm quyền.  

5.3.  Quy chế pháp lý của lãnh thổ quốc gia.  

Nguyên tắc bất khả xâm phạm và toàn vẹn lãnh thổ.  

Nội dung quy chế pháp lý của lãnh thổ quốc gia.  

5.4. Thay đổi lãnh thổ quốc gia, xác lập chủ quyền đối với vùng lãnh thổ mới.  

Chương 6: DÂN CƯ TRONG LUẬT QUỐC TẾ.  

Khái niệm.  

Quốc tịch.  

Khái niệm về quốc tịch.  

Hưởng quốc tịch.  

Mất quốc tịch.  
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Hai quốc tịch.  

Không quốc tịch.  

Địa vị pháp lý của người nước ngoài.  

Quốc tịch Việt Nam.  

Luật quốc tế về quyền con người.  

10. Phương pháp giảng: 

-Lý thuyết: Thuyết trình, thảo luận nhóm. 

11. Vật liệu giảng dạy: 

Tài liệu phát tay, máy chiếu đa năng, máy tính có kết nối Internet. 

12. Đánh giá: 

- Điểm chuyên cần: 10% 

- Điểm quá trình: 30% 

- Điểm thi kết thúc học phần: 60% 

- Hình thức thi kết thúc học phần: Thi viết tự luận (Sinh viên được sử dụng tài liệu) 

- Thời giam thi: 90 phút 

Cách tính điểm: 

- Điểm học phần = điểm chuyên cần (10%) + điểm quá trình (30%) + điểm thi kết thúc HP 

(60%). 

- Các điểm thành phần và điểm kết thúc học phần đều được làm tròn đến một chữ số thập phân. 

13. Tài liệu học tập, tham khảo: 

13.1. Tài liệu học tập 

[1] Giáo trình Công pháp quốc tế 1,2 / Trần Thị Thùy Dương, TP.HCM: Nxb Hồng Đức, 

2013. – 547 (Quyển 1), 489    

(Quyển 2), 21 cm, 341.75/D561/Q1; 341.75/D561/Q2.  

13.2. Tài liệu tham khảo: 

[2] Những điều cần biết về luật biển / Nguyễn Hồng Thao.- Hà Nội: Công an nhân dân, 1997.- 

327 tr., 19 cm.- 341.7566/ Th108    

[3] Ngoại giao và công tác ngoại giao / Vũ Dương Huân.- Hà  

Nội: Chính trị Quốc gia, 2010.- 564 tr., 21 cm.- 327.2/ H502   



182 

 

[4] Hệ thống Liên Hiệp Quốc : (Sách tham khảo) / Võ Anh Tuấn.- Hà Nội: Chính trị Quốc 

gia, 2004.- 323 tr., 21cm.- 352.133/ T502   

[5] Principles of Public International Law / Ian Brownlie.- 5th.-  

Oxford : Oxford University Press , 1998.- 743p.,     0 19 876299 2 .- 341/ B885   

[6] Trần Văn Thắng, Lê Mai Anh (đồng chủ biên), Luật quốc tế: Lý luận và thực tiễn, Nxb. 

Giáo dục, Hà Nội, 2001, 311 tr..- 341/ Th116  

 

 

Lâm Đồng, ngày 10 tháng 01 năm 2020 

HIỆU TRƯỞNG  

   

 

 

TS. PHẠM ĐÌNH TRUNG 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC YERSIN ĐÀ LẠT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

 

1. Mã số: LU00014 

2. Tên học phần: Pháp luật về hợp đồng 

3. Số tín chỉ: 3 

4. Chuyên ngành đào tạo: Luật Kinh Tế 

5. Mục tiêu học phần:  

5.1. Về kiến thức: 

Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về lý luận và thực tiễn về hợp đồng và pháp 

luật hợp đồng. 

5.2. Về kỹ năng: 

khả năng hiểu biết và vận dụng các vấn đề thực tiễn liên quan đến các quy định về hợp đồng 

vào thực tiễn. 

5.3. Thái độ: 

có ý thức tôn trọng các quy định pháp luật về hợp đồng. 

6. Mô tả học phần:  

Môn học “Pháp luật về hợp đồng” bao gồm các nội dung cơ bản liên quan đến tất cả các loại 

hợp đồng như khái niệm, đặc điểm, hiệu lực, trình tự ký kết, thực hiện, thay đổi và trách nhiệm 

do vi phạm hợp đồng. Các nội dung này sẽ được phân tích kỹ trên cơ sở so sánh các quy định 

của pháp luật Việt Nam với pháp luật các nước, đối chiếu với thực tiễn thông qua các ví dụ cụ 

thể. 

7. Phân bố thời gian giảng dạy trong học kỳ:  

Nghe giảng lý thuyết : 33 tiết 

Làm bài tập trên lớp : 5 tiết 

Thảo luận : 7 tiết 

8. Điều kiện và yêu cầu của học phần: 

8.1. Điều kiện:  

8.2. Yêu cầu: 
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Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ như sau: 

Tham dự tối thiểu 70% số tiết học lý thuyết. 

Thực hiện đầy đủ các bài tập nhóm/ bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện. 

Tham dự kiểm tra giữa học kỳ. 

Tham dự thi kết th c học phần. 

Chủ động tổ chức thực hiện giờ tự học. 

9. Nội dung học phần:  

Buổi/ 

Tiết 

Nội dung 

8 BÀI 1. NGHĨA VỤ DÂN SỰ 

Khái niệm, đặc điểm, đối tượng và các thành phần của quan hệ nghĩa vụ dân sự 

Căn cứ phát sinh nghĩa vụ 

Khái niệm 

Căn cứ cụ thể 

Phân loại nghĩa vụ dân sự 

Nghĩa vụ nhiều người 

Nghĩa vụ hoàn lại 

Nghĩa vụ bổ sung 

Thay đổi chủ thể trong quan hệ nghĩa vụ 

Theo thỏa thuận của các bên 

Theo quy định pháp luật 

Thực hiện nghĩa vụ dân sự 

Khái niệm 

Nguyên tắc 

Nội dung thực hiện 

Chấm dứt nghĩa vụ 

Khái niệm 

Các căn cứ chấm dứt nghĩa vụ 

Bài 2. KHÁI QUÁT HỢP ĐỒNG DÂN SỰ 

Khái niệm, bản chất, đặc điểm 
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Khái niệm 

Bản chất 

Đặc điểm 

 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

Các điều iện có hiệu lực của hợp đồng 

Điều kiện về chủ thể 

Điều kiện về nội dung, mục đích của hợp đồng. 

Không vi phạm nguyên tắc giao kết 

Điều kiện về hình thức 

Nội dung và hình thức của hợp đồng 

Nội dung của hợp đồng 

Hình thức của hợp đồng 

Phân loại hợp đồng 

Hợp đồng song vụ và hợp đồng đơn vụ 

Hợp đồng chính và hợp đồng phụ 

Hợp đồng có điều kiện và hợp đồng không có điều kiện 

 Hợp đồng dân sự và hợp đồng thương mại 

Hợp đồng vì lợi ích của người thứ ba 

Bài 3: GIAO KẾT HỢP ĐỒNG 

Nguyên tắc 

Trung thực thiện chí 

Tự do cam kết 

Trình tự giao kết 

Đề nghị giao kết hợp đồng 

Chấp nhận đề nghị giao kết 

Thời điểm giao kết hợp đồng 



186 

 

 

 

 

5 

Ký kết hợp đồng theo mẫu 

Giải thích hợp đồng 

Bài 4. HIỆU LỰC CỦA HỢP ĐỒNG, HỢP ĐỒNG VÔ HIỆU VÀ HẬU QUẢ PHÁP 

LÝ 

Khái niệm hợp đồng vô hiệu 

Các trường hợp hợp đồng vô hiệu 

Hậu quả pháp lý của hợp đồng vô hiệu 

Hợp đồng bị vô hiệu trong các trường hợp cụ thể 

Thời hiệu yêu cầu toà án hợp đồng vô hiệu 

Hiệu lực của hợp đồng 

 Bài 5. THỰC HIỆN, SỬA ĐỔI, TẠM NGỪNG, ĐÌNH CHỈ, HUỶ HỢP ĐỒNG 

 

10. Phương pháp giảng: 

-Lý thuyết: Thuyết trình, thảo luận nhóm. 

11. Vật liệu giảng dạy: 

Tài liệu phát tay, máy chiếu đa năng, máy tính có kết nối Internet. 

12. Đánh giá: 

- Điểm chuyên cần: 10% 

- Điểm quá trình: 30% 

- Điểm thi kết thúc học phần: 60% 

- Hình thức thi kết thúc học phần: Thi viết tự luận (Sinh viên được sử dụng tài liệu) 

- Thời giam thi: 90 phút 

Cách tính điểm: 

- Điểm học phần = điểm chuyên cần (10%) + điểm quá trình (30%) + điểm thi kết thúc HP 

(60%). 

- Các điểm thành phần và điểm kết thúc học phần đều được làm tròn đến một chữ số thập phân. 

13. Tài liệu học tập, tham khảo: 

13.1. Tài liệu học tập 
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[1] Giáo trình Pháp luật về hợp đồng và bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng, Trường Đại 

học Luật TP.HCM, NXB Hồng Đức – Hội Luật gia Việt Nam (2014). [2] 

13.2. Tài liệu tham khảo: 

[2] Đỗ Văn Đại, Luật hợp đồng Việt Nam bản án và bình luận bản án, NXB Chính trị Quốc 

gia (2010).  

- Bộ Luật dân sự 2005. 

- Tạp chí Nhà nước và pháp luật 

- Tạp chí luật học 

- Tạp chí khoa học pháp lý 

[3 Đỗ Văn Đại, Các biện pháp xử lý việc không thực hiện đ ng hợp đồng, NXB Chính trị 

Quốc gia (2010). 

 

 

Lâm Đồng, ngày 10 tháng 01 năm 2020 

HIỆU TRƯỞNG  

   

 

 

TS. PHẠM ĐÌNH TRUNG 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC YERSIN ĐÀ LẠT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

 

1. Mã số: LU00015 

2. Tên học phần: Luật đầu tư 

3. Số tín chỉ: 2 

4. Chuyên ngành đào tạo: Luật Kinh Tế 

5. Mục tiêu học phần:  

5.1. Về kiến thức: 

Môn Luật Đầu tư được giảng dạy trong chương trình đào tạo đại học ngành luật kinh tế là 

môn học bắt buộc với mục tiêu trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về các quy 

định pháp luật và các chính sách quản lý nhà nước liên quan đến hoạt động đầu tư. Môn học 

trang bị cho sinh viên kiến thức và kĩ năng phân tích để có thể có được những nhận định 

chính xác, đưa ra những ý kiến pháp lý đúng đắn, bảo vệ tốt nhất quyền và lợi ích hợp pháp 

của bản thân và khách hàng trong các hoạt động sản xuất kinh doanh. 

5.2. Về kỹ năng: 

Giúp sinh viên có kỹ năng tìm kiếm và phân tích các văn bản pháp luật, kĩ năng nhận diện 

các vấn đề pháp lý trong các dự án đầu tư, kĩ năng đàm phán và tư vấn cho khách hàng. 

5.3. Thái độ: 

Môn học này giúp cho sinh viên có nhìn nhận khách quan, đúng đắn về các hoạt động đầu tư 

trong nước và đầu tư nước ngoài, có đạo đức khi thực hiện hoặc đưa ra các ý kiến tư vấn về 

các dự án đầu tư, có ý thức thẳng thắn, sẵn sàng ngăn chặn những hành vi vi phạm pháp luật 

trong lĩnh vực đầu tư. 

6. Mô tả học phần:  

Môn học luật đầu tư trước hết giới thiệu tới sinh viên các quy định pháp luật cơ bản điều chỉnh 

các hoạt động đầu tư bao gồm các vấn đề trong quản lý nhà nước về đầu tư như bảo đảm đầu 

tư, khuyến khích đầu tư, những kiến thức về triển khai dự án đầu tư cũng như giải quyết những 

vấn đề pháp lý phát sinh trong mỗi dự án đầu tư. 

- Tìm hiểu về quy định pháp luật liên quan đến hoạt động đầu tư 

- Các loại hình và đặc điểm pháp lý của hoạt động đầu tư. 

- Tìm hiểu về các biện pháp khuyến khích đầu tư 
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- Tìm hiểu về các chế tài đối với hành vi vi phạm trong hoạt động đầu tư 

- Môn học cũng cung cấp cho sinh viên những kinh nghiệm trong việc tiếp xúc, xử lý những 

vấn đề pháp lý về đầu tư từ những hồ sơ thực tế. 

7. Phân bố thời gian giảng dạy trong học kỳ:  

Nghe giảng lý thuyết : 26 tiết 

Thảo luận : 4 tiết 

Tự học : 60 giờ 

8. Điều kiện và yêu cầu của học phần: 

8.1. Điều kiện:  

Lý luận nhà nước và pháp luật 

8.2. Yêu cầu: 

Tham gia trên lớp ít nhất 70% 

Đọc trước giáo trình và ghi chép lại các ý chính trong mỗi buổi học; tham gia thảo luận và 

làm bài tập tình huống trên lớp 

Tham gia kiểm tra giữa kỳ 

Tham gia thi kết thúc học phần 

Chủ động tự học theo những vấn đề mà giảng viên gợi ý 

9. Nội dung học phần:  

Nội dung Số tiết 

Bài 1. KHÁI QUÁT VỀ ĐẦU TƯ – LUẬT ĐẦU TƯ 5 

Khái quát về đầu tư 

Khái quát về luật đầu tư 

Ngành nghề cấm đầu tư, kinh doanh; đầu tư kinh doanh có điều kiện 

Ngành nghề cấm đầu tư, kinh doanh 

Ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện 

 

Bài 2. QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ĐẦU TƯ 5 

2.1. Bảo đảm đầu tư   
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2.2.Khuyến khích đầu tư 

2.3.Lĩnh vực đầu tư có điều kiện, lĩnh vực cấm đầu tư và lĩnh vực ưu đãi đầu tư 

BÀI 3. THỦ TỤC ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP 
12 

Khái quát dự án đầu tư và triển khai dự án đầu tư 

Thủ tục đầu tư trực tiếp và các vấn đề liên quan 
 

BÀI 4. QUY CHẾ PHÁP LÝ VỀ ĐẦU TƯ VÀO KHU KINH TẾ ĐẶC BIỆT 5 

4.1. Khái niệm và đặc điểm của khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ 

cao, khu kinh tế 

Khu công nghiệp 

Khu chế xuất 

Khu công nghệ cao 

Khu kinh tế 

4.2. Quy chế pháp lý đối với hoạt động đầu tư trong các khu kinh tế độc lập 

 

BÀI 5. QUY CHẾ PHÁP LÝ VỀ ĐẦU TƯ THEO HỢP ĐỒNG 5 

Hợp đồng hợp tác kinh doanh (BCC). 

 Hợp đồng xây dựng, kinh doanh, chuyển giao (BOT), 

Hợp đồng xây dựng, chuyển giao, kinh doanh (BTO) 

Hợp đồng xây dựng, chuyển giao (BT). 

 

BÀI 6. ĐẦU TƯ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC 5 

Khái niệm vốn Nhà nước và các loại vốn Nhà nước được kinh doanh 

quản lý và thực hiện đầu tư kinh doanh vốn Nhà nước 

Thu hồi vốn Nhà nước 

Trình tự thực hiện đầu tư kinh doanh vốn Nhà nước. 

 

Tổng cộng 30 

 

10. Phương pháp giảng: 

-Lý thuyết: Thuyết trình, thảo luận nhóm. 
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11. Vật liệu giảng dạy: 

Tài liệu phát tay, máy chiếu đa năng, máy tính có kết nối Internet. 

12. Đánh giá: 

- Điểm chuyên cần: 10% 

- Điểm quá trình: 30% 

- Điểm thi kết thúc học phần: 60% 

- Hình thức thi kết thúc học phần: Thi viết tự luận (Sinh viên được sử dụng tài liệu) 

- Thời giam thi: 90 phút 

Cách tính điểm: 

- Điểm học phần = điểm chuyên cần (10%) + điểm quá trình (30%) + điểm thi kết thúc HP 

(60%). 

- Các điểm thành phần và điểm kết thúc học phần đều được làm tròn đến một chữ số thập phân. 

13. Tài liệu học tập, tham khảo: 

13.1. Tài liệu học tập 

[1] Giáo trình luật đầu tư, Trường Đại học Luật Hà Nội,2011 

13.2. Tài liệu tham khảo: 

[2] Đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam: Lý luận và Thực tiễn. NXB Đại học Quốc Gia 

Hà Nội 

Luật đầu tư 215 

Các nghị định và thông tư hướng dẫn thi hành Luật đầu tư Các cam kết về mở cửa trong lĩnh 

vực đầu tư của Việt Nam trong khuôn khổ các tổ chức quốc tế. 

+ Tạp chí nhà nước và pháp luật 

+ Tạp chí nghiên cứu lập pháp 

 

Lâm Đồng, ngày 10 tháng 01 năm 2020 

HIỆU TRƯỞNG  

   

 

 

TS. PHẠM ĐÌNH TRUNG 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC YERSIN ĐÀ LẠT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

 

1. Mã số: LU00016 

2. Tên học phần: Luật doanh nghiệp 

3. Số tín chỉ: 3 

4. Chuyên ngành đào tạo: Luật Kinh Tế 

5. Mục tiêu học phần:  

5.1. Về kiến thức: 

Cung cấp cho sinh viên những kiến thức pháp luật về điều kiện và thủ tục thành lập doanh 

nghiệp; về tổ chức quản lý doanh nghiệp; phân chia lợi nhuận và rủi ro cho các thành viên 

góp vốn; và các thủ tục về tổ chức lại, giải thể doanh nghiệp. 

5.2. Về kỹ năng: 

Qua các kiến thức pháp luật về doanh nghiệp, sinh viên có thể tư vấn thành lập, tư vấn về tổ 

chức quản lý doanh nghiệp và soạn thảo điều lệ, quy chế tại doanh nghiệp. 

5.3. Thái độ: 

Sinh viên sau khi tốt nghiệp sẽ có ý thức chấp hành pháp luật và góp ý sửa đổi, bổ sung luật 

doanh nghiệp để không ngừng hoàn thiện hệ thống pháp luật. 

6. Mô tả học phần:  

Môn học Luật doanh nghiệp bao gồm các vấn đề pháp lý liên quan đến doanh nghiệp, cụ thể 

như: 

- Tìm hiểu về các loại hình doanh nghiệp ở Việt Nam và thế giới; 

- Các điều kiện về thành lập, quản lý, góp vốn doanh nghiệp 

- Trình tự và thủ tục thành lập doanh nghiệp; 

- Các hoạt động về sắp xếp, tổ chức lại, giải thể doanh nghiệp; 

- Tìm hiểu về cơ chế góp vốn và trách nhiệm của các thành viên góp vốn thành lập, quản lý 

công ty; 

- Tìm hiểu về mô hình tổ chức, quản lý ở các doanh nghiệp. 



193 

 

- Môn học cũng cung cấp cho sinh viên những tình huống pháp lý xảy ra trong thực tế để 

sinh viên xử lý liên quan đến các doanh nghiệp. 

7. Phân bố thời gian giảng dạy trong học kỳ:  

 Nghe giảng lý thuyết : 36 tiết 

 Làm bài tập trên lớp : 09 tiết 

 Thảo luận : 0 tiết 

 Tự học : 135 giờ 

8. Điều kiện và yêu cầu của học phần: 

8.1. Điều kiện:  

Lý luận chung về nhà nứơc và pháp luật 

8.2. Yêu cầu: 

Tham gia trên lớp ít nhất 70% 

Đọc trước giáo trình, luật DN 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành 

Tham gia kiểm tra giữa kỳ 

Tham gia thi kết thúc học phần 

Chủ động tự học theo những vấn đề mà giảng viên gợi ý. 

9. Nội dung học phần:  

Bài 1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ DOANH NGHIỆP (5) 

Khái niệm, đặc điểm doanh nghiệp 

Phân loại doanh nghiệp 

Khái quát sự hình thành và phát triển luật doanh nghiệp 

Các loại hình công ty trên thế giới 

Một số quan niệm về công ty 

Các loại hình công ty trên thế giới 

Thành lập doanh nghiệp 

Điều kiện thành lập và quản lý doanh nghiệp 

Điều kiện góp vốn vào doanh nghiệp 

Tài sản góp vốn 

Định giá và chuyển quyền sở hữu tài sản góp vốn 
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Điều lệ công ty 

Thủ tục thành lập doanh nghiệp 

Con dấu của doanh nghiệp 

Chi nhánh và văn phòng đại diện của DN 

Quyền và nghĩa vụ của DN 

Ngành nghề kinh doanh 

1.8.1.  Ngành nghề cấm kinh doanh 

1.8.2.  Ngành nghề kinh doanh có điều kiện 

1.8.1.  Ngành nghề khác 

Bài 2. DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VÀ HỘ KINH DOANH (3) 

Khái niệm và đặc điểm doanh nghiệp tư nhân. 

Phân biệt DNTN và hộ kinh doanh 

Tài sản DNTN 

Cơ cấu tổ chức DNTN 

Cho thuê, bán DNTN 

Hộ kinh doanh 

Bài 3. CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN (3) 

Khái niệm, đặc điểm 

Thành viên công ty 

Xác lập tư cách thành viên 

Chấm dứt tư cách thành viên 

Quyền – nghĩa vụ của thành viên 

Cơ cấu tổ chức quản lý công ty 

Đặt vấn đề 

Hội đồng thành viên 

Giám đốc hoặc Tổng giám đốc 

Ban kiểm soát 

Tài chính công ty 
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Vốn và thực hiện góp vốn 

Mua lại phần vốn góp 

Chuyển nhượng phần vốn góp 

Xử lý vốn trong một số vấn đề cụ thể 

Thay đổi vốn điều lệ 

Phân chia lợi nhuận và rủi ro 

Hợp đồng giao dịch của công ty với những người liên quan 

 

 

Bài 4. CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN (3) 

Khái niệm, đặc điểm, phân loại 

Chủ sở hữu công ty 

Khái niệm chủ sở hữu công ty 

Quyền hạn của chủ sở hữu 

Cơ cấu tổ chức quản lý 

Trường hợp tổ chức làm chủ sở hữu 

Trường hợp cá nhân làm chủ sở hữu 

Tài chính công ty TNHH MTV 

Vốn và thực hiện góp vốn 

Thay đổi vốn điều lệ 

Chuyển nhượng vốn 

Bài 5. DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC (5) 

Những vấn đề chung về DNNN 

Quá trình hình thành và phát triển Luật DNNN. 

Giai đoạn trước khi hình thành Luật DNNN 2003. 

Giai đoạn từ 2003 đến khi ban hành Luật DN 2005 

Giai đoạn từ 2005 đến khi ban hành Luật DN 2014 

Khái niệm DNNN theo Luật DN 2014. 
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Cơ cấu tổ chức DNNN 

Doanh nghiệp có vốn nhà nước 

Khái niệm 

Các loại hình DN có vốn nhà nước 

Tập đoàn kinh tế nhà nước 

5.3.1 Khái niệm 

5.3.2 Điều kiện 

Tổng công ty nhà nước 

Khái niệm 

Điều kiện 

BÀI 6. CÔNG TY CỔ PHẦN (6) 

Thành viên hợp danh và thành viên góp vốn 

Tài sản trong công ty hợp danh 

Tài sản của công ty hợp danh 

Phân chia lợi nhuận và rủi ro 

Cơ cấu tổ chức trong công ty 

Hội đồng thành viên 

Giám đốc 

Kết nạp nạp thêm thành viên mới 

Khai trừ thành viên 

BÀI 8. TỔ CHỨC LẠI DOANH NGHIỆP, GIẢI THỂ DOANH NGHIỆP (3) 

Khái niệm, đặc điểm 

Các hình thức tổ chức lại DN 

Chia doanh nghiệp 

Tách doanh nghiệp 

Hợp nhất doanh nghiệp. 

Sáp nhập doanh nghiệp 

8.2. Giải thể doanh nghiệp 
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8.2.1. Khái niệm, đặc điểm giải thể 

8.2.2. Căn cứ, điều kiện giải thể doanh nghiệp 

8.2.3. Thủ tục tiến hành giải thể doanh nghiệp 

BÀI 9. PHÁ SẢN DOANH NGHIỆP (5) 

Những vấn đề chung về phá sản và luật phá sản 

Khái niệm phá sản 

Đặc điểm phá sản doanh nghiệp 

9.2. Luật phá sản 

Vai trò của luật phá sản 

Quyền yêu cầu tuyên bố phá sản 

9.2.3. Nghĩa vụ yêu cầu tuyên bố phá sản 

9.2.4. Thủ tục yêu cầu tuyên bố phá sản 

a) Nộp đơn yêu cầu 

b) Thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản 

c) Thông báo đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản 

d) Tạm đình chỉ giải quyết yêu cầu doanh nghiệp, mất khả năng thanh toán thực hiện nghĩa vụ 

về tài sản 

e) Quyết định mở hoặc không mở thủ tục phá sản và thông báo. 

f) Hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp sau khi có quyết định mở thủ tục phá sản. 

Xác định các nghĩa vụ và quyền về tài sản của doanh nghiệp 

Hội nghị chủ nợ 

Phục hồi hoạt động kinh doanh 

Thanh lý tài sản 

Tuyên bố phá sản 

Tổng cộng: 45 

10. Phương pháp giảng: 

-Lý thuyết: Thuyết trình, thảo luận nhóm. 

11. Vật liệu giảng dạy: 

Tài liệu phát tay, máy chiếu đa năng, máy tính có kết nối Internet. 
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12. Đánh giá: 

- Điểm chuyên cần: 10% 

- Điểm quá trình: 30% 

- Điểm thi kết thúc học phần: 60% 

- Hình thức thi kết thúc học phần: Thi viết tự luận (Sinh viên được sử dụng tài liệu) 

- Thời giam thi: 90 phút 

Cách tính điểm: 

- Điểm học phần = điểm chuyên cần (10%) + điểm quá trình (30%) + điểm thi kết thúc HP 

(60%). 

- Các điểm thành phần và điểm kết thúc học phần đều được làm tròn đến một chữ số thập phân. 

13. Tài liệu học tập, tham khảo: 

13.1. Tài liệu học tập 

[1] Giáo trình Pháp luật về chủ thể kinh doanh, Trường Đại học Luật Tp. HCM, 2014. 

[2] Giáo trình Luật thương mại tập I, Trường Đại học Luật Hà Nội, 2014. 

[3] Luật hợp đồng Việt Nam, Bản án và bình luận bản án, 

Tập 1 (2013), Tập 2 (2014), TS Đỗ Văn Đại 

13.2. Tài liệu tham khảo: 

Luật doanh nghiệp năm 2014 Luật thương mại 2004 

Luật phá sản 

Các nghị định và thông tư hướng dẫn thi hành luật doanh nghiệp 

 

 

Lâm Đồng, ngày 10 tháng 01 năm 2020 

HIỆU TRƯỞNG  

   

 

 

TS. PHẠM ĐÌNH TRUNG 



199 

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC YERSIN ĐÀ LẠT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

 

1. Mã số: LU00017 

2. Tên học phần: Luật thương mại Việt Nam và quốc tế 

3. Số tín chỉ: 3 

4. Chuyên ngành đào tạo: Luật Kinh Tế 

5. Mục tiêu học phần:  

5.1. Về kiến thức: 

Cung cấp cho sinh viên những kiến thức pháp luật về các hoạt động mua bán hàng hóa, cung 

cứng dịch vụ, xúc tiến thương mại và các hoạt động trung gian thương mại; các chế tài áp 

dụng trong thương mại; 

Những kiến thức tổng quát về các tổ chức kinh tế quốc tế và tổ chức thương mại thế giới 

WTO; về hợp đồng thương mại quốc tế. 

5.2. Về kỹ năng: 

Giúp sinh viên có kỹ năng đàm phán, tư vấn và soạn thảo các hợp đồng kinh doanh thương 

mại trong mua bán hàng hóa và cung ứng dịch vụ phù hợp với quy định pháp luật. 

5.3. Thái độ: 

Môn học này giúp cho sinh viên có nhìn nhận đúng đắn về các giao dịch trong hoạt động 

thương mại và biết phê phán, ngăn chặn các hành vi gian lận, lừa dối trong kinh doanh, 

thương mại. 

6. Mô tả học phần:  

Môn học luật thương mại Việt Nam và quốc tế bao gồm các vấn đề pháp lý liên quan đến 

hành vi kinh doanh của các thương nhân và các kiến thức về thương mại quốc tế, cụ thể: 

- Tìm hiểu về quy định pháp luật liên quan đến hoạt động mua bán hàng hóa, cung ứng 

dịch vụ như hoạt động xúc tiến thương mại, trung gian thương mại. 

- Các chế tài áp dụng trong thương mại khi có vi phạm hợp đồng 

- Tìm hiểu về tổ chức kinh tế quốc tế, tổ chức WTO; 

- Tìm hiểu về hợp đồng thương mại quốc tế; 
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- Môn học cũng cung cấp cho sinh viên những tình huống pháp lý xảy ra trong thực tế để 

sinh viên ứng dụng. 

 

7. Phân bố thời gian giảng dạy trong học kỳ:  

Nghe giảng lý thuyết : 32 tiết 

Làm bài tập trên lớp : 03 tiết 

Thảo luận : 10 tiết 

Tự học : 90 giờ 

8. Điều kiện và yêu cầu của học phần: 

8.1. Điều kiện:  

Lý luận nhà nước và pháp luật, Luật doanh nghiệp 

8.2. Yêu cầu: 

Tham gia trên lớp ít nhất 70% 

Đọc trước giáo trình, luật thương mại và ghi chép lại các ý chính trong mỗi buổi học; tham 

gia thảo luận và làm bài tập tình huống trên lớp 

Tham gia kiểm tra giữa kỳ 

Tham gia thi kết thúc học phần 

Chủ động tự học theo những vấn đề mà giảng viên gợi ý 

9. Nội dung học phần:  

Buổi  

Nội dung 

Hoạt động 

của GV 

 Bài 1. KHÁI QUÁT VỀ THƯƠNG NHÂN VÀ HOẠT ĐỘNG THƯƠNG 

MẠI 

6 

Buổi 1 Thương nhân 

Khái niệm thương nhân 

Đặc điểm của thương nhân 

Phân loại thương nhân 

Căn cứ vào tư cách pháp lý 
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Căn cứ vào chế độ trách nhiệm 

Thương nhân nước ngoài hoạt động thương mại tại Việt Nam 

Khái niệm thương nhân nước ngoài 

Buổi 2 1.2.2. Các hình thức hoạt động của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam 

Hoạt động thương mại 

1.3.1 Khái niệm hoạt động thương mại 

1.3.2 Các loại hoạt động thương mại 

1.3.3 Các nguyên tắc cơ bản trong hoạt động thương mại 

 

 Bài 2. MUA BÁN HÀNG HOÁ TRONG THƯƠNG MẠI 6 

Buổi 3 Khái quát về mua bán hàng hóa 

Khái niệm 

Các hoạt động mua bán hàng hoá 

Hợp đồng mua bán hàng hóa 

Khái niệm 

Đặc điểm 

Điều kiện để hợp đồng có hiệu lực 

Xác lập hợp đồng 

Nội dung của hợp đồng 

Thực hiện hợp đồng 

 

 

 

Buổi 4 

 

 Bài 3. HOẠT ĐỘNG CUNG ỨNG DỊCH VỤ 3 

Buổi 5 Khái niệm, đặc điểm hoạt động cung ứng dịch vụ 

Hợp đồng dịch vụ 

Khái niệm 

Đặc điểm 

Nội dung hợp đồng dịch vụ 

Thực hiện hợp đồng dịch vụ 
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 Bài 4. HOẠT ĐỘNG XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI 3 

Buổi 6 Khái niệm xúc tiến thương mại 

Các hoạt động xúc tiến thương mại cụ thể 

Khuyến mãi 

Khái niệm 

Các hình thức khuyến mãi 

c. Các hành vi bị cấm trong khuyến mãi. 

d. Đăng ký hoạt động khuyến mãi. 

4.2.2. Quảng cáo 

Khái niệm 

Các hành vi bị cấm trong quảng cáo. 

Trưng bày, giới thiệu hàng hóa, dịch vụ 

Hội chợ, triển lãm thương mại 

 

  

 Bài 5. CÁC HOẠT ĐỘNG TRUNG GIAN THƯƠNG MẠI 3 

Buổi 7 Đại diện cho thương nhân 

Khái niệm 

Nội dung hợp đồng đại diện 

Môi giới thương mại 

Khái niệm 

Quyền và nghĩa vụ của các bên 

Ủy thác mua bán hàng hóa 

Đại lý thương mại 

Khái niệm 

Các hình thức đại lý 

Hợp đồng đại lý. 
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 BÀI 6. CÁC HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI KHÁC 6 

Buổi 8 Gia công trong thương mại 

Khái niệm 

Nội dung hợp đồng gia công 

Đấu giá hàng hóa 

Khái niệm 

Nguyên tắc đấu giá 

Những người không được tham gia đấu giá 

Trình tự tiến hành cuộc đấu giá 

Đấu thầu 

Khái niệm 

Các hình thức đấu thầu 

Trình tự tiến hành đấu thầu 

Dịch vụ Logistics 

Khái niệm 

6.4.2. Các trường hợp miễn trách nhiệm đối với thương nhân kinh doanh 

Logistics 

Nhượng quyền thương mại 

Khái niệm 

Đăng ký nhượng quyền thương mại 

Quyền và nghĩa vụ của các bên 

 

 

  

 

 

 

 

Buổi 9 

 

  

  

 BÀI 7. CHẾ TÀI TRONG THƯƠNG MẠI 6 
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Buổi 10 Khái quát về chế tài trong thương mại 

Khái niệm chế tài trong thương mkại 

Vi phạm cơ bản 

Miễn trách nhiệm 

Chế tài buộc thực hiện đúng hợp đồng 

Điều kiện áp dụng 

Quyền và nghĩa vụ bên vi phạm và bên bị vi phạm 

Chế tài phạt vi phạm 

Điều kiện áp dụng 

Mức phạt 

Chế tài bồi thường thiệt hại 

Căn cứ phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại 

Giá trị bồi thường thiệt hại 

 Hậu quả pháp lý của tạm ngừng thực hiện hợp đồng 

 Hậu quả pháp lý của đình chỉ thực hiện hợp đồng 

Hậu quả pháp lý của hủy bỏ hợp đồng 

 

 

  

Buổi 11 

 

 BÀI 8. TỔ CHỨC KINH TẾ QUỐC TẾ VÀ TỔ CHỨC THƯƠNG MẠI 

THẾ GIỚI 

6 
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Buổi 12 8.1. Nhận thức chung về tổ chức thương mại quốc tế và luật thương mại 

quốc tế 

Khái niệm 

Chủ thể của thương mại  

Vai trò của các tổ chức kinh tế quốc tế. 

Nguồn của luật thương mại quốc tế 

Các nguyên tắc cơ bản của Luật thương mại quốc tế 

8.2. Tổ chức Thương mại thế giới - WTO 

Lịch sử hình thành và phát triển của WTO 

Chức năng và cơ cấu tổ chức 

Nguyên tắc hoạt động 

Việc gia nhập WTO của Việt Nam 

 

 

 BÀI 9. PHÁP LUẬT ĐIỀU CHỈNH MỘT SỐ LĨNH VỰC CỦA THƯƠNG 

MẠI QUỐC TẾ 

3 

Buổi 13 Các quy định cơ bản về thương mại hàng hóa 

Các quy định cơ bản về thương mại dịch vụ 

9.3 Các quy định cơ bản về thương mại quốc tế liên quan đến sở hữu trí tuệ 

 9.4. Các quy định cơ bản về thương mại quốc tế về đầu tư nước ngoài 

 

 BÀI 10. PHÁP LUẬT VỀ CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG VỆ THƯƠNG MẠI 3 

Buổi 14 Tự vệ thương mại 

Khái niệm 

Khung pháp lý và biện pháp tự vệ trong hệ thống thương mại WTO 

Chống bán phá giá và chống trợ cấp hàng hóa xuất kh u 
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 Khái niệm 

Khung pháp lý cho biện pháp chống bán phá giá và chống trợ cấp của 

GATT/WTO. 

Thủ tục điều tra chống bán phá giá và thuế đối kháng 

Nội dung điều tra bán phá giá và điều tra trợ cấp 

Các nguyên tắc áp dụng biện pháp chống bán phá giá và chống trợ cấp. 

 

 Tổng cộng 45 

 

10. Phương pháp giảng: 

Lý thuyết: Thuyết trình, thảo luận nhóm. 

11. Vật liệu giảng dạy: 

Tài liệu phát tay, máy chiếu đa năng, máy tính có kết nối Internet. 

12. Đánh giá: 

- Điểm chuyên cần: 10% 

- Điểm quá trình: 30% 

- Điểm thi kết thúc học phần: 60% 

- Hình thức thi kết thúc học phần: Thi viết tự luận (Sinh viên được sử dụng tài liệu) 

- Thời giam thi: 90 phút 

Cách tính điểm: 

- Điểm học phần = điểm chuyên cần (10%) + điểm quá trình (30%) + điểm thi kết thúc HP 

(60%). 

- Các điểm thành phần và điểm kết thúc học phần đều được làm tròn đến một chữ số thập phân. 

13. Tài liệu học tập, tham khảo: 

13.1. Tài liệu học tập 

[1] Giáo trình luật thương mại Việt Nam (Tấp 1), 2014 

[2] Giáo trình luật thương mại Việt Nam (Tập 2), Trường Đại học Luật Hà Nội, 2014. 

[3] Giáo trình Luật thương mại quốc tế (Phần 1), NXB Hồng 

Đức, 2013 

13.2. Tài liệu tham khảo: 
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[5] Luật hợp đồng Việt Nam, Bản án và bình luận bản án, 

Tập 1 (2013), Tập 2 (2014), TS Đỗ Văn Đại 

Luật thương mại 2005 

Các nghị định và thông tư hướng dẫn thi hành luật thương mại 

+ Tạp chí nhà nước và pháp luật 

+ Tạp chí nghiên cứu lập pháp 

 

Lâm Đồng, ngày 10 tháng 01 năm 2020 

HIỆU TRƯỞNG  

   

 

 

TS. PHẠM ĐÌNH TRUNG 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC YERSIN ĐÀ LẠT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

 

1. Mã số: LU00018 

2. Tên học phần: Pháp luật về quản lý nhà nước trong hoạt động thương mại 

3. Số tín chỉ: 2 

4. Chuyên ngành đào tạo: Luật Kinh Tế 

5. Mục tiêu học phần:  

5.1. Về kiến thức: 

Cung cấp cho sinh viên những kiến thức lý luận cơ bản về quản lý nhà nước như thế nào là 

kinh tế thị trường, các công cụ và nguyên tắc quản lý nhà nước trong kinh tế, sự cần thiết 

phải quản lý nhà nước về kinh tế; 

Môn học cũng cung cấp những kiến thức pháp luật về quản lý nhà nước trong hoạt động 

thương mại, đầu tư và doanh nghiệp; những kiến thức pháp luật về xử lý vi phạm trong hoạt 

động sản xuất, thương mại và đầu tư. 

5.2. Về kỹ năng: 

Giúp sinh viên có kỹ năng trong việc đề xuất các phương pháp tác động dưới góc độ quản lý 

nhà nước đối với hoạt động thương mại, đầu tư… theo định hướng của nhà nước. 

5.3. Thái độ: 

Môn học này giúp cho sinh viên có nhìn nhận khách quan về hoạt động quản lý nhà nước 

trong kinh tế; quản lý nhà nước mang tính chất hỗ trợ và định hướng, không can thiệp vào 

hoạt động nội bộ của doanh nghiệp. 

6. Mô tả học phần:  

Môn học Pháp luật về quản lý nhà nước trong hoạt động thương mại cung cấp cho sinh viên 

những kiến thức lý luận chung về quản lý nhà nước trong kinh tế, đồng thời cung cấp những 

kiến thức pháp luật về quản lý nhà nước trong các chuyên ngành kinh tế như quản lý nhà nước 

đối với các doanh nghiệp, quản lý nhà nước trong đầu tư, sản xuất, thương mại, cụ thể: 

- Tìm hiểu về lý luận chung về quản lý nhà nước trong kinh tế. 

- Quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp 
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- Quản lý nhà nước đối với các dự án đầu tư; 

- Xử phạt vi phạm hành chính trong sản xuất, thương mại và đầu tư. 

 

7. Phân bố thời gian giảng dạy trong học kỳ:  

Nghe giảng lý thuyết : 24 tiết 

Làm bài tập trên lớp : 0 tiết 

Thảo luận : 6 tiết 

Tự học : 60 giờ 

8. Điều kiện và yêu cầu của học phần: 

8.1. Điều kiện:  

8.2. Yêu cầu: 

Tham gia trên lớp ít nhất 70% 

Đọc trước giáo trình và ghi chép lại các ý chính trong mỗi buổi học; tham gia thảo luận và 

làm bài tập tình huống trên lớp 

Tham gia kiểm tra giữa kỳ 

Tham gia thi kết thúc học phần 

Chủ động tự học theo những vấn đề mà giảng viên gợi ý 

9. Nội dung học phần:  

Bài 1. NHỮNG LÝ LUẬN CHUNG VỀ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC TRONG KINH TẾ 

Những đặc điểm cơ bản của kinh tế thị trường 

Khái niệm kinh tế thị trường 

Đặc trưng của kinh tế thị trường 

Các loại kinh tế thị trường 

Điều kiện ra đời của kinh tế thị trường 

 Những ưu thế và khuyết tật của kinh tế thị trường 

 Đặc trưng chủ yếu của kinh tế thị trường XHCN 

 Sự cần thiết của quản lý nhà nước đối với kinh tế 
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 Các công cụ quản lý nhà nước đối với kinh tế 

 Các nguyên tắc cơ bản trong quản lý nhà nước về kinh tế 

Bài 2. QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP 

Sự cần thiết khách quan quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp 

 

Phương pháp tác động của nhà nước vào quá trình sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. 

Nội dung quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp 

Xây dựng và ban hành văn bản quản lý nhà nước 

Tổ chức thực hiện 

Xây dựng các doanh nghiệp nhà nước 

Các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp 

Kiểm tra, giám sát 

Thu lợi ích công từ doanh nghiệp 

Cấp, thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 

Thẩm quyền 

Trình tự, thủ tục 

Bài 3. QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

Khái niệm đầu tư và dự án đầu tư 

Phân loại dự án đầu tư 

Các biện pháp quản lý dự án đầu tư 

Hướng dẫn, hỗ trợ nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư 

Cấp, thu hồi giấy chứng nhận đầu tư 

Kiểm tra, thanh tra, giám sát hoạt động đầu tư 

Giải quyết khiếu nại, tố cáo trong đầu tư 
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Bài 4. XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ 

Các hành vi vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hành giả 

và th m quyền xử lý 

Các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư và th m quyền xử lý. 

Các hình thức xử phạt chính 

Cảnh cáo 

Phạt tiền 

Tước quyền sử dụng giấy phép, cjhu71ng chỉ hành nghề 

Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm 

10. Phương pháp giảng: 

-Lý thuyết: Thuyết trình, thảo luận nhóm. 

11. Vật liệu giảng dạy: 

Tài liệu phát tay, máy chiếu đa năng, máy tính có kết nối Internet. 

12. Đánh giá: 

- Điểm chuyên cần: 10% 

- Điểm quá trình: 30% 

- Điểm thi kết thúc học phần: 60% 

- Hình thức thi kết thúc học phần: Thi viết tự luận (Sinh viên được sử dụng tài liệu) 

- Thời giam thi: 90 phút 

Cách tính điểm: 

- Điểm học phần = điểm chuyên cần (10%) + điểm quá trình (30%) + điểm thi kết thúc HP 

(60%). 

- Các điểm thành phần và điểm kết thúc học phần đều được làm tròn đến một chữ số thập phân. 

13. Tài liệu học tập, tham khảo: 

13.1. Tài liệu học tập 

[1] Giáo trình quản lý nhà nước về kinh tế, NXB Lao động và xã hôi, 2005. 

13.2. Tài liệu tham khảo: 

Luật đầu tư 
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Luật doanh nghiệp 

Các nghị định và thông tư hướng dẫn thi hành luật thương mại 

Lâm Đồng, ngày 10 tháng 01 năm 2020 

HIỆU TRƯỞNG  

   

 

 

TS. PHẠM ĐÌNH TRUNG 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC YERSIN ĐÀ LẠT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

 

1. Mã số: LU00019 

2. Tên học phần: Luật kinh doanh bảo hiểm 

3. Số tín chỉ: 2 

4. Chuyên ngành đào tạo: Luật Kinh Tế 

5. Mục tiêu học phần:  

5.1. Về kiến thức: 

Hiểu được các khái niệm cơ bản trong lĩnh vực pháp luật về kinh doanh bảo hiểm 

Nhận diện được bản chất, đặc thù của các quan hệ pháp luật trong lĩnh vực kinh doanh bảo 

hiểm 

Nắm được nội dung cơ bản của các văn bản pháp luật hiện hành điều chỉnh trong lĩnh vực 

kinh doanh bảo hiểm. 

Có được những kiến thức cơ bản về thực tiễn hoạt kinh doanh bảo hiểm ở Việt Nam và trên 

thế giới 

5.2. Về kỹ năng: 

Giúp sinh viên có kỹ năng tư vấn trong lĩnh vực bảo hiểm; tư vấn về kiến thức pháp luật liên 

quan đến bảo hiểm và có kỹ năng giải quyết các tranh chấp trong lĩnh vực bảo hiểm.  

5.3. Thái độ: 

Môn học này giúp cho sinh viên có ý thức về việc cần thiết phải quản lý các hoạt động kinh 

doanh bảo hiểm và các hoạt động kinh doanh bảo hiểm nhằm đảm bảo đền bù những tổn thất 

của con người về tài sản, về tính mạng, sức khỏe góp phần nâng cao chất lượng sống. 

6. Mô tả học phần:  

Môn học luật kinh doanh bảo hiểm bao gồm các vấn đề pháp lý liên quan đến hành vi kinh 

doanh bảo hiểm của các doanh nghiệp như thành lập, tổ chức quản lý, giải thể, phá sản; các 

kiến thức về hợp đồng kinh doanh bảo hiểm và hoạt động quản lý nhà nước về kinh doanh 

bảo hiểm, cụ thể: 

- Tìm hiểu về khái niệm, vai trò, bản chất của các loại hình kinh doanh bảo hiểm ở Việt Nam. 

- Các nguyên tắc trong hoạt động kinh doanh bảo hiểm 
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- Địa vị pháp lý của doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm và doanh nghiệp môi giới bảo hiểm; 

- Những kiến thức về bảo hiểm tài sản, bảo iểm con người và bảo hiểm trách nhiệm dân sự 

- Tìm hiểu về soạn thảo, đàm phán nội dung hợp đồng bảo hiểm; 

 

7. Phân bố thời gian giảng dạy trong học kỳ:  

Nghe giảng lý thuyết : 24 tiết 

Làm bài tập trên lớp : 2 tiết 

Thảo luận : 4 tiết 

Tự học : 60 giờ 

8. Điều kiện và yêu cầu của học phần: 

8.1. Điều kiện:  

8.2. Yêu cầu: 

Tham gia trên lớp ít nhất 70% 

Đọc trước giáo trình và ghi chép lại các ý chính trong mỗi buổi học; tham gia thảo luận và 

làm bài tập tình huống trên lớp 

Tham gia kiểm tra giữa kỳ 

Tham gia thi kết thúc học phần 

Chủ động tự học theo những vấn đề mà giảng viên gợi ý 

9. Nội dung học phần:  

Bài 1. NHỮNG LÝ LUẬN CHUNG VỀ KINH DOANH BẢO HIỂM VÀ PHÁP LUẬT KINH 

DOANH BẢO HIỂM 

Khái niệm bảo hiểm 

Rủi ro và các biện pháp khắc phục rủi ro 

Khái niệm bảo hiểm 

Khái quát về hoạt động kinh doanh bảo hiểm 

Khái niệm kinh doanh bảo hiểm 

Các loại bảo hiểm thương mại 

Căn cứ vào nghiệp vụ 

Căn cứ vào đối tượng bảo hiểm 
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Văn cứ vào tính chất bắt buộc 

Pháp luật kinh doanh bảo hiểm và các nguyên tắc hoạt động kinh doanh bảo hiểm 

Khái niệm luật kinh doanh bảo hiểm 

Các nguyên tắc hoạt động kinh doanh bảo hiểm 

 

Bài 2. ĐỊA VỊ PHÁP LÝ CỦA CÁC CHỦ THỂ THAM GIA HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 

BẢO HIỂM 

Doanh nghiệp bảo hiểm 

Các loại hình doanh nghiệp bảo hiểm 

Thành lập doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm 

Những hoạt động cơ bản của DN bảo hiểm 

Chế độ tài chính đối với doanh nghiệp bảo hiểm 

 Doanh nghiệp môi giới bảo hiểm 

Khái niệm môi giới bảo hiểm 

Nội dung hoạt động của môi giới bảo hiểm 

Đại lý bảo hiểm 

Khái niệm 

Các loại đại lý bảo hiểm 

Điều kiện hoạt động của đại lý bảo hiểm 

Nội dung hoạt động 

Tư cách pháp lý 

Bài 3. PHÁP LUẬT VỀ BẢO HIỂM TÀI SẢN, BẢO HIỂM CON NGƯỜI VÀ BẢO HIỂM 

TRÁCH NHIỆM DÂN SỰ 

Bảo hiểm tài sản 

Khái niệm, đặc điểm của bảo hiểm tài sản 

Phân loại bảo hiểm tài sản 

Quyền và nghĩa vụ các bên trong hợp đồng bảo hiểm tài sản 

Giải quyết bồi thường bảo hiểm tài sản 

3.2. Bảo hiểm con người 
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Khái niệm, đặc điểm 

Phân loại 

Quyền và nghĩa vụ các bên trong hợp đồng bảo hiểm con người 

Giải quyết bồi thường bảo hiểm con người 

3.3. Bảo hiểm trách nhiệm dân sự 

Khái niệm, đặc điểm 

Phân loại 

Quyền và nghĩa vụ các bên trong hợp đồng bảo hiểm TNDS 

Giải quyết bồi thường bảo hiểm TNDS 

Bài 4. HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM 

Khái niệm hợp đồng bảo hiểm 

Hình thức hợp đồng bảo hiểm 

Chủ thể ký kết hợp đồng bảo hiểm 

Nội dung hợp đồng bảo hiểm 

Giao kết HĐBH 

Thực hiện HĐBH 

Chấm dứt HĐBH 

Hiệu lực của HĐBH 

Tranh chấp HĐBH và phương thức giải quyết. 

Bài 5. QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC HOẠT ĐỘNG KINH DOANH BẢO HIỂM 

5.1. Khái niệm và đặc điểm quản lý nhà nước hoạt động kinh doanh bảo hiểm 

5.1.1. Khái niệm 

5.1.2. Đặc điểm 

Nội dung quản lý nhà nước hoạt động bảo hiểm 

Quản lý hoạt động cấp giấy phép đăng ký thành lập DN bảo hiểm 

Giám sát quá trình hoạt động 

Kiểm tra tính pháp lý của hợp đồng bảo hiểm 

Kiểm tra về khả năng thanh toán 
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Kiểm tra về dự phòng nghiệp vụ 

Xử phạt vi phạm hành chính trong kinh doanh bảo hiểm 

Khái niệm 

Nguyên tắc xử phạt 

Thời hiệu xử phạt 

Thẩm quyền xử phạt 

Các hình thức xử phạt 

 

10. Phương pháp giảng: 

-Lý thuyết: Thuyết trình, thảo luận nhóm. 

11. Vật liệu giảng dạy: 

Tài liệu phát tay, máy chiếu đa năng, máy tính có kết nối Internet. 

12. Đánh giá: 

- Điểm chuyên cần: 10% 

- Điểm quá trình: 30% 

- Điểm thi kết thúc học phần: 60% 

- Hình thức thi kết thúc học phần: Thi viết tự luận (Sinh viên được sử dụng tài liệu) 

- Thời giam thi: 90 phút 

Cách tính điểm: 

- Điểm học phần = điểm chuyên cần (10%) + điểm quá trình (30%) + điểm thi kết thúc HP 

(60%). 

- Các điểm thành phần và điểm kết thúc học phần đều được làm tròn đến một chữ số thập phân. 

13. Tài liệu học tập, tham khảo: 

13.1. Tài liệu học tập 

Luật kinh doanh bảo hiểm năm 2000 và Luật sửa đổi năm 2010 và các văn bản hướng dẫn 

thi hành 

13.2. Tài liệu tham khảo: 

Giáo trình quản trị kinh doanh bảo hiểm, Nguyễn Văn Định, NXB Thống kê, 2003 

Lâm Đồng, ngày 10 tháng 01 năm 2020 

HIỆU TRƯỞNG  
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC YERSIN ĐÀ LẠT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

 

1. Mã số: LU00020 

2. Tên học phần: Luật thuế 

3. Số tín chỉ: 2 

4. Chuyên ngành đào tạo: Luật Kinh Tế 

5. Mục tiêu học phần:  

5.1. Về kiến thức: 

Môn học trang bị cho sinh viên những kiến thức lý luận cơ bản về thuế, hiểu và nắm bắt đúng 

các khái niệm về đối tượng nộp thuế, đối tượng chịu thuế, những trường hợp không chịu 

thuế, căn cứ tính thuế, chế độ miễn giảm… trong từng sắc thuế. 

5.2. Về kỹ năng: 

Môn học này giúp sinh viên nắm bắt những quy định của pháp luật về chế độ đăng ký, kê 

khai, nộp thuế đối với tất cả các sắc thuế trong hệ thống pháp luật thuế Việt nam, các quy 

định của pháp luật về xử lý vi phạm trong lĩnh vực thuế 

5.3. Thái độ: 

Học xong môn này, sinh viên sẽ biết vận dụng những kiến thức lý luận đã được trang bị để 

vận dụng vào việc đọc văn bản luật nhằm áp dụng các quy định của pháp luật thuế một cách 

đúng pháp luật, vận dụng kiến thức đã học vào các công việc thực tế như: thanh tra thuế, thực 

hiện các công việc của cán bộ Hải quan, cán bộ thuế theo đúng pháp luật, tư vấn về kê khai, 

quản lý thuế, thực hiện các công việc liên quan đến hoạt động đăng ký, kê khai, nộp thuế 

theo đúng quy định của pháp luật. 

6. Mô tả học phần:  

Pháp luật Thuế cung cấp cho sinh viên những nội dung sau: khái niệm, vai trò và cách thức  

phân loại thuế; bản chất pháp lý của những yếu tố cơ bản cấu thành nên một sắc thuế; các nguyên 

tắc và yêu cầu của việc xây dựng hệ thống pháp luật thuế Việt nam; vai trò, mục tiêu của các 

sắc thuế trong hệ thống pháp luật thuế Việt nam; những đặc trưng cơ bản của các sắc thuế: giá 

trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất khẩu-nhập khẩu, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế 

thu nhập cá nhân, thuế bảo vệ môi trường, thuế sử dụng đất nông nghiệp, thuế sử dụng đất phi 

nông nghiệp; nội dung quy định của pháp luật đối với các sắc thuế nêu trên; chế độ pháp lý về 

xử lý vi phạm pháp luật thuế. 
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7. Phân bố thời gian giảng dạy trong học kỳ:  

Nghe giảng lý thuyết : 20 tiết 

Thảo luận : 10 tiết 

Tự học : 60 giờ 

8. Điều kiện và yêu cầu của học phần: 

8.1. Điều kiện:  

Lý luận nhà nước và pháp luật, Luật hành chính 

8.2. Yêu cầu: 

Tham gia trên lớp ít nhất 70% 

Đọc trước giáo trình và ghi chép lại các ý chính trong mỗi buổi học; tham gia thảo luận và 

làm bài tập tình huống trên lớp 

Tham gia kiểm tra giữa kỳ 

Tham gia thi kết thúc học phần 

Chủ động tự học theo những vấn đề mà giảng viên gợi ý 

9. Nội dung học phần:  

Nội dung Hoạt động 

của GV 

Bài 1. LÝ LUẬN CHUNG VỀ THUẾ VÀ PHÁP LUẬT THUẾ VIỆT NAM 5 

Khái quát chung về thuế 

Khái niệm, đặc điểm của thuế 

Khái niệm về thuế 

Đặc điểm của thuế 

Vai trò của thuế 

Phân loại thuế. 

Phân loại theo đối tượng chịu thuế  

Phân loại theo tính chất của thuế 

Những vấn đề cơ bản về pháp luật thuế. 

Khái niệm pháp luật thuế 

Những nội dung cơ bản của một đạo luật thuế 
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Bài 2. PHÁP LUẬT THUẾ THU VÀO HÀNG HOÁ, DỊCH VỤ 

Giới thiệu chung về pháp luật thuế hàng hóa, dịch vụ. 

Khái niệm 

Đặc điểm chung 

Vai trò của cả ba loại thuế 

Nội dung cơ bản của pháp luật thuế hàng hóa, dịch vụ 

Pháp luật thuế xuất khẩu, nhập khẩu 

Khái niệm 

Đối tượng chịu thuế 

Đối tượng nộp thuế 

Những trường hợp không chịu thuế  

Căn cứ và phương pháp tính thuế 

Chế độ miễn giảm 

Kê khai, nộp thuế XK, NK 

Chế độ hoàn thuế và truy thu thuế XK, NK 

2.2. Pháp luật về thuế tiêu thụ đặc biệt 

2.2.1. Khái niệm 

2.2.2. Đối tượng chịu thuế 

Đối tượng không phải chịu thuế 

Người nộp thuế 

Căn cứ tính thuế 

Chế độ hoàn thuế, khấu trừ, giảm thuế 

2.3. Pháp luật về thuế giá trị gia tăng (VAT)  

2.3.1. Khái niệm 

2.3.2. Đối tượng chịu thuế 

2.3.3. Người nộp thuế 

2.3.4. Đối tượng không chịu thuế 
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2.3.5. Khấu trừ , hoàn thuế VAT 

2.4. Pháp luật thuế bảo vệ môi trường 

2.4.1. Khái niệm 

2.4.2. Đối tượng chịu thuế 

2.4.3. Đối tượng không chịu thuế 

2.4.4. Người nộp thuế 

2.4.5. Căn cứ và phương pháp tính thuế 

2.4.6. Kê khai, nộp và hoàn thuế 

 

Bài 3. PHÁP LUẬT THUẾ THU VÀO THU NHẬP 5 

Khái quát chung về thuế thu vào thu nhập 

Khái niệm 

Đặc điểm chung 

Vai trò 

Nội dung cơ bản của pháp luật thuế thu vào thu nhập 

2.1 Pháp luật thuế thu nhập doanh nghiệp 

2.1.1 Khái niệm 

2.1.2 Người nộp thuế 

2.1.3 Thu nhập chịu thuế 

2.1.4 Thu nhập được miễn thuế 

2.1.5 Căn cứ tính thuế 

2.1.6 Chế độ ưu đãi thuế 

2.1.7 Chế độ kê khai, nộp thuế 

Pháp luật thuế thu nhập cá nhân 

Khái niệm 

Đối tượng nộp thuế 

2.2.3 Thu nhập chịu thuế 
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2.2.4 Thu nhập được miễn thuế 

2.2.5 Căn cứ tính thuế 

2.2.6 Chế độ giảm thuế 

2.2.7 Chế độ kê khai, nộp thuế 

Bài 4. PHÁP LUẬT THUẾ THU VÀO HÀNH VI SỬ DỤNG MỘT SỐ TÀI SẢN 

CỦA NHÀ NƯỚC 

5 

Khái quát chung về thuế sử dụng một số tài sản chung của nhà nước 

Khái niệm 

Đặc điểm chung 

Vai trò 

Nội dung cơ bản pháp luật thuế sử dụng một só tài sản của nhà nước 

Pháp luật thuế sử dụng đất nông nghiệp 

 2.1.1. Khái niệm 

2.1.2. Đối tượng chịu thuế 

2.1.3. Đối tượng nộp thuế 

2.1.4. Căn cứ tính thuế 

2.1.5. Kê khai, nộp thuế 

2.1.6. Chế độ miễn giảm thuế 

2.2. Pháp luật về thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 

2.2.1. Khái niệm 

2.2.1. Đối tượng chịu thuế 

2.2.2. Đối tượng không chịu thuế 

2.2.3. Người nộp thuế 

2.2.4. Căn cứ tính thuế 

2.2.5. Chế độ miễn, giảm 

2.2.6. Đăng ký, kê khai, nộp thuế 

2.3. Pháp luật về thuế tài nguyên 

2.3.1. Khái niệm 
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Đối tượng chịu thuế 

Người nộp thuế 

Căn cứ tính thuế 

Chế độ miễn, giảm 

Cộng 20 

 

10. Phương pháp giảng: 

-Lý thuyết: Thuyết trình, thảo luận nhóm. 

11. Vật liệu giảng dạy: 

Tài liệu phát tay, máy chiếu đa năng, máy tính có kết nối Internet. 

12. Đánh giá: 

- Điểm chuyên cần: 10% 

- Điểm quá trình: 30% 

- Điểm thi kết thúc học phần: 60% 

- Hình thức thi kết thúc học phần: Thi viết tự luận (Sinh viên được sử dụng tài liệu) 

- Thời giam thi: 90 phút 

Cách tính điểm: 

- Điểm học phần = điểm chuyên cần (10%) + điểm quá trình (30%) + điểm thi kết thúc HP 

(60%). 

- Các điểm thành phần và điểm kết thúc học phần đều được làm tròn đến một chữ số thập phân. 

13. Tài liệu học tập, tham khảo: 

13.1. Tài liệu học tập 

[1]. Giáo trình Luật thuế, Trường ĐH Luật TP HCM, 2010, NXB Hồng Đức 

13.2. Tài liệu tham khảo: 

[2] Luật quản lý thuế 

[3] Luật thuế thu nhập DN 

[4] Luật thuế nhu nhập cá nhân 

[5] Luật thuế Giá trị gia tăng 

[6] Luật thuế tiêu thụ đặc biệt 
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[7] Luật thuế xuất nhập khẩu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Lâm Đồng, ngày 10 tháng 01 năm 2020 

HIỆU TRƯỞNG  

   

 

 

TS. PHẠM ĐÌNH TRUNG 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC YERSIN ĐÀ LẠT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

 

1. Mã số: LU00021 

2. Tên học phần: Luật chứng khoán và thị trường chứng khoán 

3. Số tín chỉ: 3 

4. Chuyên ngành đào tạo: Luật Kinh Tế 

5. Mục tiêu học phần:  

5.1. Về kiến thức: 

Giúp sinh viên nắm vững và ứng dụng những kiến thức cơ bản về thị trường chứng khoán và 

luật chứng khoán bằng hình thức tham gia đầu tư, tư vấn đầu tư chứng khoán hoặc quản lý 

nhà nước về chứng khoán hoặc tham gia giải quyết các tranh chấp hợp đồng trong thị trường 

chứng khoán. 

5.2. Về kỹ năng: 

Giúp sinh viên có kỹ năng tư vấn, đầu tư trong thị trường chứng khoán, đồng thời biết nhận 

dạng được những hoạt động vi phạm pháp luật trong chứng khoán. 

5.3. Thái độ: 

Giúp sinh viên hình thành tư duy về tư vấn, đầu tư kinh doanh chứng khoán, biết phê phán 

những hành vi gian dối, lừa đảo trong thị trường chứng khoán và luôn có ý thức bảo vệ tính 

minh bạch của thị trường chứng khoán. 

6. Mô tả học phần:  

Môn học “Luật chứng khoán và thị trường chứng khoán” cung cấp cho sinh viên những kiến 

thức cơ bản về thị trường chứng khoán như các loại hàng hóa trong thị trường chứng khoán, 

các chủ thể tham gia thị trường chứng khoán, phát hành chứng khoán, các mô hình công ty 

cổ phần trên thế giới và Việt Nam. Môn học cũng cung cấp cho sinh viên những kiến thức 

pháp luật về thủ tục thành lập doanh nghiệp chứng khoán, thủ tục phát hành chứng khoán và 

quy định pháp luật về đầu tư, kinh doanh chứng khoán. Ngoài ra, sinh viên sẽ nắm rõ những 

kiến thức để có thể tư vấn, soạn thảo các hợp đồng liên quan đến hoạt động đầu tư, kinh 

doanh chứng khoán. 

7. Phân bố thời gian giảng dạy trong học kỳ:  

Nghe giảng lý thuyết : 37 tiết 
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Thảo luận : 8 tiết 

Tự học : 90 giờ 

8. Điều kiện và yêu cầu của học phần: 

8.1. Điều kiện:  

8.2. Yêu cầu: 

Tham gia trên lớp ít nhất 70% 

Đọc trước giáo trình và ghi chép lại các ý chính trong mỗi buổi học; tham gia thảo luận và 

làm bài tập tình huống trên lớp 

Tham gia kiểm tra giữa kỳ 

Tham gia thi kết thúc học phần 

 Chủ động tự học theo những vấn đề mà giảng viên gợi ý 

9. Nội dung học phần:  

BÀI 1. TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN (5) 

Thị trường tài chính 

Khái niệm 

Phân loại 

Thị trường chứng khoán 

Khái quát lịch sử hình thành 

Khái niệm 

Phân loại 

Chức năng 

Cơ chế hoạt động của TTCK 

Các hành vi tiêu cực trên TTCK 

Bài 2. CÁC MÔ HÌNH CÔNG TY CỔ PHẦN VÀ CHÍNH SÁCH TÀI CHÍNH CÔNG TY 

CỔ PHẦN (6) 

Các mô hình công ty cổ phần 

Công ty cổ phần nội bộ 

Công ty cổ phần đại chúng 

Công ty cổ phần niêm yết. 
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Các nguồn tài trợ cho công ty cổ phần trên TTCK 

Tài trợ bằng cổ phần thường 

Tài trợ bằng cổ phần ưu đãi 

Tài trợ bằng trái phiếu 

Chính sách tổ tức 

Cổ tức mỗi cổ phần 

Nguồn của cổ tức 

Các chỉ tiêu đánh giá chính sách cổ tức 

Ý nghĩa cổ tức 

Các hình thức chi trả cổ tức 

Các nhân tố chủ yếu ảnh hưởng đến việc quyết định phân chi cổ tức 

Lý thuyết ổn định cổ tức và lý thuyết thặng dư cổ tức 

4. Tách và gộp cổ phần 

Bài 3. HÀNG HÓA CỦA THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN (9) 

Chứng khoán vốn – cổ phiếu 

Khái niệm 

Các loại cổ phiếu 

Các loại giá cổ phiếu 

Các loại cổ phiếu thường 

Cổ tức 

Lợi tức và rủi ro 

Các loại cổ phiếu ưu đãi 

Chứng chỉ quỹ 

Khái niệm 

Điều kiện chào bán CK ra công chúng 

Tính ưu việt của chứng chỉ quỹ 

Sự dao động giá chứng khoán 

Nhân tố ảnh hưởng đến giá cổ phiếu 
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Chứng khoán phái sinh 

Khái niệm và phân loại 

Hệ thống giao dịch của TTCK phái sinh 

Giao dịch tại sở giao dịch 

Giao dịch tại thị trường OTC 

Chủ thể tham gia vào TTCK phái sinh 

Giấy bảo đảm quyền mua cổ phần 

Quyền ưu tiên mua cổ phần 

Chứng quyền 

Hợp đồng kỳ hạn 

Khái niệm 

Lợi nhuận từ hợp đồng kỳ hạn 

Hợp đồng tương lai 

Khái niệm 

Đặc điểm 

Phương thức giao dịch hợp đồng tương lai 

Hợp đồng quyền chọn 

Khái niệm 

Đặc điểm 

Các bộ phận cấu thành giá quyền chọn 

Lợi nhuận và thua lỗ của nhà đầu tư theo nghiệp vụ quyền chọn 

BÀI 4. PHÁT HÀNH CHỨNG KHOÁN (6) 

Phát hành chứng khoán là gì? 

Phân loại phát hành CK 

Đối tượng mua cổ phần 

Tổ chức bán đấu gia cổ phần 

Phát hành CK lần đầu ra công chúng 

Khái niệm  
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Điều kiện 

Thủ tục phát hành 

Bảo lãnh phát hành 

Phát hành cổ phiếu lần đầu của DN cổ phần hóa 

Phát hành trái phiếu và cổ phiếu công ty 

Phát hành trái phiếu doanh nghiệp 

Phát hành cổ phiếu. 

Phát hành cổ phiếu thường 

Phát hành cổ phiếu ưu đãi. 

BÀI 5. ĐỊA VỊ PHÁP LỲ CÁC CHỦ THỂ THAM GIA THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN 

(3) 

Địa vị pháp lý của tổ chức phát hành 

Công ty đại chúng 

Khái niệm và đặc điểm 

Hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán 

Quyền và nghĩa vụ 

Quỹ đầu tư CK và công ty đầu tư CK 

Quỹ đầu tư chứng khoan 

Công ty đầu tư CK 

Địa vị pháp lý của nhà đầu tư trên TTCK 

Khái niệm và phân loại nhà đầu tư CK 

Quyền và nghĩ vụ 

Địa vị pháp lý của tổ chức trung gian 

Khái niệm và phân loại 

Quyền và nghĩ vụ của tổ chức trung gian trên TTCK 

Địa vị pháp lý của cơ quan quản lý và giám sát TTCK 

Ủy ban chứng khoán nhà nước 

4.2. Sở giao dịch chứng khoán và trung tâm giao dịch chứng khoán 

BÀI 6. PHÁP LUẬT VỀ KINH DOANH CHỨNG KHOÁN (6) 
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Pháp luật về hoạt động bảo lãnh phát hành chứng khoán 

Chủ thể bảo lãnh phát hành CK 

Hợp đồng bảo lãnh phát hành CK 

Quyền và nghĩa vụ của chủ thể bảo lãnh. 

2. Pháp luật về hoạt động môi giới chứng khoán 

2.1. Chủ thể môi giới chứng khoán 

2.2. Hợp đồng môi giới chứng khoán 

2.3. Quyền và nghĩa vụ của công ty chứng khoán trong hoạt động môi giới 

3. Pháp luật về tự doanh chứng khoán 

3.1. Chủ thể tự doanh chứng khoán 

3.2. Hợp đồng mua bán chứng khoán 

3.3. Quyền và nghĩa vụ của chủ thể tự doanh chứng khoán 

4. Pháp luật về tư vấn đầu tư chứng khoán 

4.1. Chủ thể tư vấn đầu tư chứng khoán 

4.2. Hợp đồng tư vấn đầu tư chứng khoán 

4.3. Quyền và nghĩa vụ của chủ thể tư vấn đầu tư chứng khoán 

Tổng cộng: 37 

10. Phương pháp giảng: 

-Lý thuyết: Thuyết trình, thảo luận nhóm. 

11. Vật liệu giảng dạy: 

Tài liệu phát tay, máy chiếu đa năng, máy tính có kết nối Internet. 

12. Đánh giá: 

- Điểm chuyên cần: 10% 

- Điểm quá trình: 30% 

- Điểm thi kết thúc học phần: 60% 

- Hình thức thi kết thúc học phần: Thi viết tự luận (Sinh viên được sử dụng tài liệu) 

- Thời giam thi: 90 phút 

Cách tính điểm: 
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- Điểm học phần = điểm chuyên cần (10%) + điểm quá trình (30%) + điểm thi kết thúc HP 

(60%). 

- Các điểm thành phần và điểm kết thúc học phần đều được làm tròn đến một chữ số thập phân. 

13. Tài liệu học tập, tham khảo: 

13.1. Tài liệu học tập 

[1] Giáo trình thị trường chứng khoán, Trường ĐH Kinh tế TP HCM, NXB Kinh tế TP HCM, 

năm 2013 

[2] Giáo trình Luật chứng khoán, Nguyễn Văn Tuyến chủ 

biên, NXB Giáo dục, năm 2008. 

13.2. Tài liệu tham khảo: 

Luật chứng khoán Luật doanh nghiệp 

Tạp chí Nhà nước và pháp luật Tạp chí luật học 

Tạp chí khoa học pháp lý 

Tạp chí nghiên cứu lập pháp 

 

 

Lâm Đồng, ngày 10 tháng 01 năm 2020 

HIỆU TRƯỞNG  

   

 

 

TS. PHẠM ĐÌNH TRUNG 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC YERSIN ĐÀ LẠT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

 

1. Mã số: LU00022 

2. Tên học phần: Luật các tổ chức tín dụng 

3. Số tín chỉ: 2 

4. Chuyên ngành đào tạo: Luật Kinh Tế 

5. Mục tiêu học phần:  

5.1. Về kiến thức: 

Hệ thống kiến thức cơ bản về hoạt động ngân hàng và pháp luật điều chỉnh về hệ thống các 

tổ chức tín dụng. Cung cấp cho người học khả năng nhận định, đánh giá hệ thống pháp luật 

các tổ chức tín dụng Việt Nam. 

5.2. Về kỹ năng: 

Vận dụng được những quy phạm pháp luật điều chỉnh về các tổ chức tín dụng và hoạt động 

ngân hàng hiện hành ở Việt Nam; Nhận và định đánh giá một cách có hệ thống quy phạm 

pháp luật về các tổ chức tín dụng và hoạt động ngân hàng. 

5.3. Thái độ: 

Ý thức được tầm quan trọng của pháp luật điều chỉnh về các tổ chức tín dụng và hoạt động 

ngân hàng; Ý thức được tinh thần trách nhiệm khi tham gia làm việc nhóm giải quyết các yêu 

cầu đặt ra trong môn học, đảm bảo các yêu cầu về thời gian hoàn thành các bài tập. 

6. Mô tả học phần:  

Môn học cung cấp cho sinh viên các vấn đề: 

• Tổng quan về Luật các tổ chức tín dụng ở Việt Nam 

• Tổ chức tín dụng và các hình thức, loại hình tổ chức 

• Các hoạt động của các tổ chức tín dụng như ngân hàng thương mại, tổ chức tài chính vi mô… 

7. Phân bố thời gian giảng dạy trong học kỳ:  

Nghe giảng lý thuyết : 26 tiết 

Thảo luận : 04 tiết 

Tự học : 60 giờ 
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8. Điều kiện và yêu cầu của học phần: 

8.1. Điều kiện:  

8.2. Yêu cầu: 

Tham gia trên lớp ít nhất 70% 

Đọc trước giáo trình và ghi chép lại các ý chính trong mỗi buổi học; tham gia thảo luận và 

làm bài tập tình huống trên lớp 

Tham gia kiểm tra giữa kỳ 

Tham gia thi kết thúc học phần 

Chủ động tự học theo những vấn đề mà giảng viên gợi ý 

9. Nội dung học phần:  

Nội dung Tiết 

Bài 1. TỔNG QUAN VỀ LUẬT CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG 2 

Vai trò của các tổ chức tín dụng trong nền kinh tế 

Phương pháp điều chỉnh của Luật các tổ chức tín dụng 

Quan hệ pháp luật các tổ chức tín dụng 

 

Bài 2. TỔ CHỨC TÍN DỤNG VÀ CÁC HÌNH THỨC TỔ CHỨC 14 

 Khái niệm, đặc điểm 

 Phân loại các tổ chức tín dụng 

Thủ tục thành lập họat động, giải thể phá sản tổ chức tín  dụng 

 Các loại hình tổ chức tín dụng 

 4.1. Tổ chức tín dụng là công ty cổ phần 

 4.2. Tổ chức tín dụng là công ty TNHH 1 thành viên 

 4.3. Tổ chức tín dụng là công ty TNHH 2 thành viên 

 4.4. Tổ chức tín dụng là công ty là hợp tác xã 

4.5. Tổ chức tài chính vi mô 

 4.6. Ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam. 

5. Quản trị, điều hành tổ chức tín dụng 
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Bài 3. CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG 8 

 Hoạt động của ngân hàng  thương mại 

 Hoạt động của công ty tài chính 

 Hoạt động của công ty cho thuê tài chính 

 Hoạt động của tổ chức tín dụng  là hợp tác xã 

 Hoạt động của tổ chức tài chính vi mô 

 Hoạt động của chi nhánh ngân  hàng nước ngoài tại việt nam 

 

BÀI 4. QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC TỔ CHỨC 

TÍN DỤNG 

6 

Các hạn chế để bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín  dụng 

Kiểm soát đặc biệt, tổ chức lại, phá sản, giải thể, thanh lý tổ chức tín dụng 

Xử phạt hành chính trong hoạt  động của tổ chức tín dụng 

 

 Cộng 30 

 

10. Phương pháp giảng: 

-Lý thuyết: Thuyết trình, thảo luận nhóm. 

11. Vật liệu giảng dạy: 

Tài liệu phát tay, máy chiếu đa năng, máy tính có kết nối Internet. 

12. Đánh giá: 

- Điểm chuyên cần: 10% 

- Điểm quá trình: 30% 

- Điểm thi kết thúc học phần: 60% 

- Hình thức thi kết thúc học phần: Thi viết tự luận (Sinh viên được sử dụng tài liệu) 

- Thời giam thi: 90 phút 

Cách tính điểm: 

- Điểm học phần = điểm chuyên cần (10%) + điểm quá trình (30%) + điểm thi kết thúc HP 

(60%). 

- Các điểm thành phần và điểm kết thúc học phần đều được làm tròn đến một chữ số thập phân. 
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13. Tài liệu học tập, tham khảo: 

13.1. Tài liệu học tập 

[1]. Giáo trình Luật ngân hàng, Nguyễn Văn Vân Trường ĐH Luật TP HCM, NXB Hồng 

Đức, 2013 

13.2. Tài liệu tham khảo: 

[2]. Tín Dụng - Ngân Hàng, tác giả: PGS.TS. Phan Thị Cúc, NXB Thống kê 

 

Lâm Đồng, ngày 10 tháng 01 năm 2020 

HIỆU TRƯỞNG  

   

 

 

TS. PHẠM ĐÌNH TRUNG 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC YERSIN ĐÀ LẠT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

 

1. Mã số: LU00023 

2. Tên học phần: Pháp luật về trọng tài thương mại và thủ tục giải quyết tranh chấp thương 

mại bằng trọng tài 

3. Số tín chỉ: 3 

4. Chuyên ngành đào tạo: Luật Kinh Tế 

5. Mục tiêu học phần:  

5.1. Về kiến thức: 

Hiểu được khái niệm, đặc điểm và nội dung cơ bản của pháp luật giải quyết tranh chấp thương 

mại. 

Nắm được khái niệm và đặc điểm của các phương thức giải quyết tranh chấp thương mại. 

Hiểu được phương thức giải quyết tranh chấp thương mại bằng trọng tài và thủ tục tố tụng 

trọng tài tại Việt Nam. 

5.2. Về kỹ năng: 

Hình thành và phát triển năng lực thu thập thông tin, kỹ năng tổng hợp, hệ thống hoá các vấn 

đề trong mối quan hệ tổng thể; kỹ năng so sánh, phân tích, bình luận, đánh giá các vấn đề 

của pháp luật giải quyết tranh chấp thương mại bằng trọng tài. 

Thành thạo một số kỹ năng tìm, tra cứu và sử dụng các quy định của pháp luật để giải quyết 

các tình huống nảy sinh trong thực tiễn. 

Vận dụng kiến thức về pháp luật về giải quyết tranh chấp thương mại bằng trọng tài để tư 

vấn đàm phán, soạn thảo hợp đồng, tham gia trực tiếp vào việc giải quyết tranh chấp thương 

mại tại trọng tài thương mại. 

Có kỹ năng bình luận, đánh giá các quy định của pháp luật thực định nhằm hoàn thiện và 

nâng cao hiệu quả áp dụng. 

5.3. Thái độ: 

Hình thành nhận thức và thái độ đúng đắn, khách quan trong các tranh chấp kinh doanh thương 

mại và việc giải quyết các tranh chấp thương mại bằng trọng tài theo quy định của pháp luật. 
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6. Mô tả học phần:  

Môn học Trọng tài thương mại và giải quyết tranh chấp kinh doanh - thương mại bằng trọng tài 

là môn học chuyên ngành, cung cấp những kiến thức cơ bản về các phương thức giải quyết tranh 

chấp thương mại ngoài tòa án, đặc biệt là phương thức giải quyết tranh chấp thương mại bằng 

trọng tài thương mại. Nội dung cụ thể bao gồm 03 nội dung:  

(1) Tranh chấp thương mại và các phương thức giải quyết tranh chấp thương mại ngoài tòa án;  

(2) Tố tụng trọng tài thương mại tại Việt Nam; 

(3) Trọng tài thương mại quốc tế và một số nguyên tắc giải quyết tranh chấp bằng trọng tài.  

Môn học cũng cung cấp cho sinh viên những tình huống pháp lý xảy ra trong thực tế để sinh 

viên ứng dụng. 

7. Phân bố thời gian giảng dạy trong học kỳ:  

Nghe giảng lý thuyết : 39 tiết 

Làm bài tập trên lớp :  tiết 

Thảo luận : 6 tiết 

Tự học : 90 giờ 

8. Điều kiện và yêu cầu của học phần: 

8.1. Điều kiện:  

Luật thương mại Việt Nam và quốc tế; Luật tố tụng dân sự 

8.2. Yêu cầu: 

Tham gia trên lớp ít nhất 70% 

Đọc trước giáo trình, luật thương mại và ghi chép lại các ý chính trong mỗi buổi học; tham 

gia thảo luận và làm bài tập tình huống trên lớp 

Tham gia kiểm tra giữa kỳ 

Tham gia thi kết thúc học phần 

Chủ động tự học theo những vấn đề mà giảng viên gợi ý 

9. Nội dung học phần:  

 

Nội dung 

Số tiết 
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Bài 1. TRANH CHẤP THƯƠNG MẠI 

Khái niệm và đặc điểm của tranh chấp thương mại 

Khái niệm 

Đặc điểm 

 

6 

Khái quát về giải quyết tranh chấp trong thương mại 

Khái quát về giải quyết tranh chấp thương mại và vai trò của giải quyết tranh chấp 

thương mại 

Khái niệm giải quyết tranh chấp thương mại 

Đặc điểm giải quyết tranh chấp thương mại 

Vai trò của giải quyết tranh chấp thương mại 

Các chủ thể tham gia vào giải quyết tranh chấp thương mại 

Thẩm phán và Hội thẩm 

Trọng tài viên 

Hoà giải viên 

Luật sư 

Một số chủ thể khác 

Các kĩ năng cơ bản trong giải quyết tranh chấp thương mại 

Một số kĩ năng chung về giải quyết tranh chấp thương mại 

Một số kĩ năng với từng loại chủ thể giải quyết tranh chấp. 

 

Bài 2. CÁC PHƯƠNG THỨC GIẢI   QUYẾT   TRANH   CHẤP 

THƯƠNG MẠI NGOÀI TÒA ÁN 

9 

Giải quyết tranh chấp thương mại ngoài Tòa án và vai trò của các phương 

thức giải quyết tranh chấp này 

Khái niệm và đặc điểm của các phương thức giải quyết tranh chấp thương mại 

ngoài Tòa án 

Vai trò của các phương thức giải quyết tranh chấp thương mại ngoài Tòa án. 

Khái quát về một số phương thức quyết tranh chấp thương mại ngoài Tòa án 
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Thương lượng 

Khái niệm và đặc điểm 

Nguyên tắc giải quyết tranh chấp bằng hình thức thương lượng. 

Các kĩ năng cơ bản trong giải quyết tranh chấp bằng thương lượng. 

Kĩ năng trong giai đoạn chuẩn bị thương lượng. 

Kĩ năng trong quá trình đàm phán thương lượng giải quyết tranh chấp. 

 

Kĩ năng lập biên bản thương lượng. 

Tư vấn thực hiện biên bản thương lượng. 

Hòa giải 

Khái niệm và đặc điểm 

Nguyên tắc giải quyết tr/chấp bằng hoà giải 

Chuẩn bị hoà giải; lựa chọn hoà giải viên; Chuẩn bị hồ sơ; Lựa chọn trình tự thủ tục hoà 

giải. 

Kĩ năng của hoà giải viên trong quá trình giải quyết tranh chấp: Kĩ năng phân tích vụ 

việc và tìm kiếm cơ sở pháp lý; tổ chức và xây dựng quy trình hoà giải; xây dựng phương 

án hoà giải. 

Kết thúc hoà giải: Kĩ năng lập biên bản hoà giải; tư vấn thực hiện biên bản hoà giải 

Trọng tài 

Khái niệm và đặc điểm 

Lịch sử hình thành và phát triển 

Các hình thức trọng tài 

 

Bài 3. TỐ TỤNG TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI TẠI VIỆT NAM 12 

Nguyên tắc tôn trọng thỏa thuận của các bên tranh chấp 

Nguyên tắc trọng tài viên phải độc lập, khách quan, vô tư và tuân theo quy định của 

pháp luật 

Nguyên tắc các bên tranh chấp đều bình đẳng về quyền và nghĩa vụ 

Nguyên tắc giải quyết tranh chấp không công khai 

Nguyên tắc phán quyết trọng tài là chung thẩm 
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Tố tụng trọng tài 

Khởi kiện tại trọng tài 

Khởi kiện 

Thời hiệu khởi kiện 

Thành lập Hội đồng trọng tài và thay đổi trọng tài viên 

Thành lập Hội đồng trọng tài tại Trung tâm trọng tài 

Thành lập Hội đồng trọng tài vụ việc 

Thay đổi trọng tài viên 

Phiên họp giải quyết tranh chấp 

Thương lượng, hòa giải trong tố tụng trọng tài 

Đình chỉ giải quyết tranh chấp 

Áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời 

Biện pháp khẩn cấp tạm thời 

Quyền yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời 

Áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời bởi Hội đồng trọng tài 

Áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời bởi Tòa án 

Trách nhiệm đối với việc áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời 

Thi hành biện pháp khẩn cấp tạm thời 

Phán quyết trọng tài 

Nguyên tắc ra phán quyết 

Nội dung và hình thức của phán quyết trọng tài 

Hiệu lực của phán quyết trọng tài 

Sửa chữa, giải thích, bổ sung phán quyết trọng tài 

3.7.5. Đăng ký phán quyết trọng tài vụ việc 

Hủy phán quyết trọng tài 

Căn cứ hủy phán quyết trọng tài 

Quyền yêu cầu hủy phán quyết trọng tài và nghĩa vụ chứng minh 

Phạm vi xem xét của Tòa án 



241 

 

Hậu quả của việc hủy phán quyết trọng tài 

Thi hành phán quyết trọng tài 

BÀI 4. TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ 3 

Khái niệm TTTMQT 

Vai trò của TTTMQT 

Các loại TTTMQT 

Thỏa thuận trọng tài 

Quy tắc tố trụng trọng tài 

Thông báo trọng tài 

Chọn và chỉ định trọng tài 

Thủ tục xét xử 

Quyết định trọng tài 

 

Tổng cộng 39 

 

10. Phương pháp giảng: 

-Lý thuyết: Thuyết trình, thảo luận nhóm. 

11. Vật liệu giảng dạy: 

Tài liệu phát tay, máy chiếu đa năng, máy tính có kết nối Internet. 

12. Đánh giá: 

- Điểm chuyên cần: 10% 

- Điểm quá trình: 30% 

- Điểm thi kết thúc học phần: 60% 

- Hình thức thi kết thúc học phần: Thi viết tự luận (Sinh viên được sử dụng tài liệu) 

- Thời giam thi: 90 phút 

 

 

Cách tính điểm: 
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- Điểm học phần = điểm chuyên cần (10%) + điểm quá trình (30%) + điểm thi kết thúc HP (60%). 

- Các điểm thành phần và điểm kết thúc học phần đều được làm tròn đến một chữ số thập phân. 

13. Tài liệu học tập, tham khảo: 

13.1. Tài liệu học tập 

[1] Giáo trình luật thương mại VN, Trường ĐH Luật Hà 

Nội, 2014 (Tập 2) 

13.2. Tài liệu tham khảo: 

[2]. Giáo trình Luật thương mại quốc tế, Trường Đại học Luật Hà Nội, 2014. 

[3] Luật hợp đồng Việt Nam, Bản án và bình luận bản án, 

Tập 1 (2013), Tập 2 (2014), TS Đỗ Văn Đại 

1. Luật thương mại 2005 

2. Bộ luật Tố tụng dân sự 2015. 

3. Luật Cạnh tranh 2004. 

4. Luật Doanh nghiệp 2015. 

5. Nghị định & thông tư hướng dẫn thi hành các luật trên. 

+ Tạp chí nhà nước và pháp luật 

+ Tạp chí nghiên cứu lập pháp 

+ Tạp chí luật học. 

 

 

Lâm Đồng, ngày 10 tháng 01 năm 2020 

HIỆU TRƯỞNG  

   

 

 

TS. PHẠM ĐÌNH TRUNG 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC YERSIN ĐÀ LẠT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

 

1. Mã số: LU00024 

2. Tên học phần: Pháp luật về luật sư và nghề luật sư 

3. Số tín chỉ: 2 

4. Chuyên ngành đào tạo: Luật Kinh Tế 

5. Mục tiêu học phần:  

5.1. Về kiến thức: 

Trang bị cho sinh viên kiến thức pháp luật về luật sư, nghề luật sư, các nguyên tắc hoạt động, 

chức năng, nhiệm vụ của luật sư, đạo đức nghề nghiệp của luật sư… 

5.2. Về kỹ năng: 

Sinh viên có kỹ năng tranh luận, kỹ năng thuyết phục, kỹ năng thương thảo và một số kỹ 

năng trong việc thu thập hồ sơ, tài liệu liên quan đến vụ án. 

5.3. Thái độ: 

Hình thành nhận thức và thái độ chuyên nghiệp, đúng đắn trong hoạt động nghề nghiệp của 

luật sư. 

6. Mô tả học phần:  

Môn học Pháp luật về Luật sư và Nghề luật sư là môn học mang tính định hướng nghề nghiệp 

nên phải được học vào năm cuối trước khi đi thực tập sau khi đã học xong hầu hết các môn luật. 

Nội dung cụ thể bao gồm các nội dung chính sau:  

(1) Vị trí, vai trò của luật sư trong đời sống xã hội;  

(2) Luật luật sư và các chế định cơ bản liên quan đến luật sư và nghề luật sư;  

(3) Những quy định liên quan đến hoạt động hành nghề luật sư;  

(4) Những quy định về thù lao và chi phí; 

(5) Tổ chức hành nghề luật sư; Tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư. 

Môn học cũng cung cấp cho sinh viên những tình huống thực tiễn, những bài tập thực hành để 

sinh viên ứng dụng. 
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7. Phân bố thời gian giảng dạy trong học kỳ:  

Nghe giảng lý thuyết : 24 tiết 

Làm bài tập trên lớp (dựng tình huống): 6 tiết 

Tự học : 60 giờ 

8. Điều kiện và yêu cầu của học phần: 

8.1. Điều kiện:  

8.2. Yêu cầu: 

Tham gia trên lớp ít nhất 70% 

Tham gia kiểm tra giữa kỳ 

Tham gia thi kết thúc học phần 

Chủ động tự học theo những vấn đề mà giảng viên gợi ý 

9. Nội dung học phần:  

Bài 1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ LUẬT SƯ VÀ NGHỀ LUẬT SƯ 

Lịch sử hình thành và phát triển nghề luật sư ở Việt Nam 

1.1. Lịch sử hình thành và phát triển 

1.2. Luật sư, Luật gia 

Vị trí, vai trò của luật sư trong đời sống xã hội. 

2.1. Vai trò của luật sư trong việc bảo vệ quyền của bị can, bị cáo và các đương sự trước Toà. 

2.2. Vai trò của luật sư trong hoạt động tư vấn pháp luật góp phần bảo vệ quyền, lợi ích của cá 

nhân, tổ chức. 

2.3. Vai trò của luật sư trong việc tham gia tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, xây dựng 

và hoàn thiện hệ thống pháp luật. 

Bài 2. TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA LUẬT SƯ VIỆT NAM 

Luật luật sư và các chế định cơ bản liên quan đến luật sư và nghề luật sư 

Khái niệm “luật sư”, tiêu chuẩn luật sư, điều kiện hành nghề luật sư. 

Chức năng xã hội của luật sư 

Các hành vi bị nghiêm cấm đ/v luật sư 

Quy trình trở thành luật sư 

Đào tạo nghề luật sư 
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Tập sự hành nghề luật sư, kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư 

Cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư, thu hồi Chứng chỉ hành nghề luật sư 

Gia nhập Đoàn luật sư 

Những quy định liên quan đến hoạt động hành nghề luật sư 

Phạm vi hành nghề luật sư 

Hình thức hành nghề của luật sư 

Tổ chức hành nghề luật sư 

Những vấn đề chung 

Người đại diện theo pháp luật của tổ chức hành nghề luật sư 

Trách nhiệm về tài sản của các tổ chức hành nghề luật sư 

Tên gọi của tổ chức hành nghề luật sư 

Nơi đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư 

Hồ sơ đăng ký hoạt động 

Lệ phí đăng ký hoạt động, lệ phí thay đổi nội dung đăng ký hoạt động, lệ phí cung cấp thông tin 

về nội dung đăng ký hoạt động. 

Lệ phí đăng ký hoạt động của Chi nhánh, Văn phòng đại diện của tổ chức hành nghề luật sư 

Hành nghề luật sư với tư cách cá nhân 

Những quy định về thù lao và chi phí, tiền lương theo hợp đồng lao động 

Căn cứ tính thù lao 

Phương thức tính thù lao 

Phương thức tính thù lao theo giờ làm việc  

Phương thức tính thù lao trọn gói 

Phương thức tính thù lao theo tỉ lệ phần trăm giá ngạch vụ kiện hoặc giá trị hợp đồng, giá trị dự 

án. 

Phương thức tính thù lao theo hợp đồng dài hạn với mức thù lao cố định 

Thù lao và chi phí luật sư trong trường hợp luật sư cung cấp dịch vụ pháp lý theo hợp đồng dịch 

vụ pháp lý 

Thù lao, chi phí trong trường hợp luật sư tham gia tố tụng theo yêu cầu của cơ quan tiến hành 

tố tụng 

Tiền lương theo hợp đồng lao động 
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Giải quyết tranh chấp về thù lao, chi phí, tiền lương theo hợp đồng lao động 

Bài 3. TỔ CHỨC XÃ HỘI - NGHỀ NGHIỆP CỦA LUẬT SƯ 

Tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư ở tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (Đoàn luật 

sư) 

Về việc thành lập, giải thể Đoàn luật sư 

Về nhiệm vụ, quyền hạn của Đoàn luật sư 

Về Điều lệ của Đoàn luật sư 

2. Tổ chức xã hội - nghề nghiệp  toàn quốc của luật sư (Liên đoàn luật sư Việt Nam) 

2.1. Về địa vị pháp lý 

2.2. Về nhiệm vụ, quyền hạn 

3. Về Điều lệ của Tổ chức luật sư toàn quốc 

4. Những quy định liên quan đến hành nghề của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài, luật 

sư nước ngoài tại Việt Nam 

5. Những quy định về quản lý hành nghề luật sư. 

Bài 4. XỬ LÝ VI PHẠM, GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP 

Xử lý kỷ luật luật sư 

1.1. Hình thức xử lý kỷ luật đối với luật sư 

Thẩm quyền xử lý kỷ luật đối với luật sư 

Khiếu nại quyết định kỷ luật luật sư 

Khiếu nại đối với quyết định, hành vi của Ban Chủ nhiệm Đoàn luật sư 

Khiếu nại đối với quyết định, hành vi của các cơ quan của Tổ chức luật sư toàn quốc 

 Giải quyết tranh chấp 

 Xử lý vi phạm đối với luật sư, tổ chức hành nghề luật sư. 

Xử lý vi phạm đối với hành vi xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của luật sư, tổ chức hành 

nghề luật sư 

Xử lý vi phạm đối với cá nhân, tổ chức hành nghề luật sư bất hợp pháp 

Xử lý vi phạm đối với cá nhân hành nghề luật sư bất hợp pháp 

Xử lý vi phạm đối với tổ chức hành nghề luật sư bất hợp pháp 
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10. Phương pháp giảng: 

-Lý thuyết: Thuyết trình, thảo luận nhóm. 

11. Vật liệu giảng dạy: 

Tài liệu phát tay, máy chiếu đa năng, máy tính có kết nối Internet. 

12. Đánh giá: 

- Điểm chuyên cần: 10% 

- Điểm quá trình: 30% 

- Điểm thi kết thúc học phần: 60% 

- Hình thức thi kết thúc học phần: Thi viết tự luận (Sinh viên được sử dụng tài liệu) 

- Thời giam thi: 90 phút 

Cách tính điểm: 

- Điểm học phần = điểm chuyên cần (10%) + điểm quá trình (30%) + điểm thi kết thúc HP 

(60%). 

- Các điểm thành phần và điểm kết thúc học phần đều được làm tròn đến một chữ số thập phân. 

13. Tài liệu học tập, tham khảo: 

13.1. Tài liệu học tập 

[1] Luật luật sư 2006 và luật sửa đổi, bổ sung 2012. 

13.2. Tài liệu tham khảo: 

[2] Tập bài giảng Luật sư và Nghề luật sư, Học viện tư pháp, NXB Hà 

Nội 2011. 

1. Bộ luật Tố tụng dân sự 2004 (sửa đổi năm 2011). 

2. Bộ luật Tố tụng hình sự 2015 (thay thế Bộ luật 2003) 

3. Quy tắc đạo đức nghề nghiệp luật sư 

4. Nghị định & thông tư hướng dẫn thi hành các luật trên. 

+ Tạp chí nhà nước và pháp luật 

+ Tạp chí nghiên cứu lập pháp 

 

  

Lâm Đồng, ngày 10 tháng 01 năm 2020 

HIỆU TRƯỞNG  

   

 

 

TS. PHẠM ĐÌNH TRUNG 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC YERSIN ĐÀ LẠT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

 

1. Mã số: LU00025 

2. Tên học phần: Pháp luật về công chứng và giao dịch bảo đảm 

3. Số tín chỉ: 2 

4. Chuyên ngành đào tạo: Luật Kinh Tế 

5. Mục tiêu học phần:  

5.1. Về kiến thức: 

Môn học trang bị những kiến thức cơ bản cho sinh viên sau khi ra trường để có thể tiếp tục 

học chuyên sâu về nghiệp vụ công chứng hoặc làm việc ở các phòng công chứng, văn phòng 

công chứng, cụ thể như về hành nghề công chứng viên, thủ tục công chứng các hợp đồng, 

giao dịch, chứng nhận di chúc, bản dịch. 

5.2. Về kỹ năng: 

Giúp sinh viên nắm vững các nghiệp vụ và thủ tục công chứng để có thể trực tiếp thực hiện 

chứng nhận tính xác thực của các hợp đồng, giao dịch và các loại giấy tờ khác  theo quy định. 

5.3. Thái độ: 

Học xong môn này sinh viên có ý thức tôn trọng tính xác thực của các giao dịch, tôn trọng 

văn bản công chứng, đồng thời cũng biết phê phán các giao dịch mang tính chất giả hiệu, lừa 

đảo, lách luật xảy ra trong xã hội. 

6. Mô tả học phần:  

Môn học bao gồm những kiến thức liên quan đến các hoạt động công chứng và hành nghề công 

chứng, về đăng ký giao dịch bảo đảm như: 

- Chức năng, nhiệm vụ của công chứng; tiêu chuẩn công chứng viên và các thủ tục bổ nhiệm 

công chứng viên. 

- Điều kiện và thủ tục hành nghề công chứng. 

- Tổ chức hành nghề công chứng. 

- Các thủ tục công chứng các hợp đồng, giao dịch; công chứng bản dịch, di chúc… 

- Các loại tài sản đăng ký giao dịch bảo đảm, thẩm quyền đăng ký giao dịch bảo đảm và thủ tục, 

hồ sơ đăng ký giao dịch bảo đảm 



249 

 

7. Phân bố thời gian giảng dạy trong học kỳ:  

Nghe giảng lý thuyết : 24 tiết 

Thảo luận : 6 tiết 

Tự học : 60 giờ 

8. Điều kiện và yêu cầu của học phần: 

8.1. Điều kiện:  

8.2. Yêu cầu: 

Tham gia trên lớp ít nhất 70% 

Đọc trước giáo trình, luật DN 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành 

Tham gia kiểm tra giữa kỳ 

Tham gia thi kết thúc học phần 

Chủ động tự học theo những vấn đề mà giảng viên gợi ý. 

9. Nội dung học phần:  

Bài 1. NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ CÔNG CHỨNG 

Một số quan niệm về công chứng 

Quan niệm theo hệ hệ thống luật Châu Âu. 

Quan niệm theo hệ thống luật Anh – Mỹ 

Quan niệm của Việt Nam 

Khái quát lịch sử hình thành nghề công chứng ở Việt Nam và luật công chứng Việt nam 

Giai đoạn trước khi có luật công chứng năm 2016. 

Giai đoạn sau khi Luật công chứng ra đời 2016. 

Giai đoạn sau khi Luật công chứng 2014. 

Bài 2. CÔNG CHỨNG VIÊN VÀ NGHỀ CÔNG CHỨNG 

2.1. Công chứng viên 

Tiêu chuẩn công chứng viên. 

Tập sự hành nghề công chứng 

Bổ nhiệm và bổ nhiệm lại công chứng viên 

Quyền và nghĩa vụ của công chứng viên 
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Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp của công chứng viên. 

2.2. Tổ chức hành nghề công chứng 

2.2.1. Phòng công chứng 

2.2.2. Văn phòng công chứng 

Thành lập 

Thay đổi 

Chuyển nhượng 

Chấm dứt 

2.2.3. Bồi thường và bồi hoàn trong hoạt động công chứng. 

Bài 3: THỦ TỤC CÔNG CHỨNG HỢP ĐỒNG, GIAO DỊCH, BẢN DỊCH 

Thủ tục chung về công chứng 

Công chứng về hợp đồng giao dịch đã được soạn sẳn 

Công chứng về hợp đồng giao dịch do công chứng viên soạn. 

Phạm vi công chứng về giao dịch bất động sản. 

Thời hạn công chứng 

Địa điểm công chứng 

Lời chứng của công chứng viên 

Thủ tục công chứng 

Thủ tục công chứng một số hợp đồng, giao dịch, bản dịch 

3.2.1. Hợp đồng thế chấp bất động sản 

3.2.2. Hợp đồng ủy quyền 

3.2.3. Di chúc 

3.2.4. Văn bản thỏa thuận phân chia di sản. 

3.2.5. Văn bản khai nhận di sản và văn bản từ chối nhận di sản 

3.2.6. Bản dịch 

Bài 4. GIAO DỊCH BẢO ĐẢM 

Khái niệm và phân loại giao dịch bảo đảm 

Khái niệm 
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phân loại 

Tài sản đăng ký giao dịch bảo đảm 

Tài sản bắt buộc phải đăng ký 

Tài sản không bắt buộc đăng ký 

Thời hạn đăng ký và thời hạn có hiệu lực của đăng ký giao dịch bảo đảm 

Thời hạn đăng ký 

Thời hạn có hiệu lực 

Xóa đăng ký giao dịch bảo đảm 

Trình tự thủ tục đăng ký giao dịch bảo đảm 

 Cơ quan đăng ký giao dịch bảo  đảm và thẩm quyền đăng ký, cung 

 cấp thông tin về giao dịch bảo đảm 

 4.5.2. Nộp hồ sơ đăng ký giao dịch  bảo đảm 

 4.5.3. Thời hạn giải quyết hồ sơ đăng ký 

 4.5.4. Trả kết quả 

Trình tự, thủ tục đăng ký giao  dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với 

đất 

Cơ quan đăng ký 

Hồ sơ đăng ký 

Thời hạn giải quyếy hồ sơ  đăng ký 

4.7. Hồ sơ, thủ tục xóa đăng ký giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền 

với đất 

Hồ sơ đăng ký xóa 

Thời hạn giải quyết. 

Trình tự, thủ tục đăng ký giao  dịch bảo đảm bằng động sản 

Hồ sơ đăng ký 

Thời hạn giải quyết 

4.9. Hồ sơ, thủ tục xóa đăng ký giao dịch bảo đảm bằng 

 

10. Phương pháp giảng: 
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-Lý thuyết: Thuyết trình, thảo luận nhóm. 

11. Vật liệu giảng dạy: 

Tài liệu phát tay, máy chiếu đa năng, máy tính có kết nối Internet. 

12. Đánh giá: 

- Điểm chuyên cần: 10% 

- Điểm quá trình: 30% 

- Điểm thi kết thúc học phần: 60% 

- Hình thức thi kết thúc học phần: Thi viết tự luận (Sinh viên được sử dụng tài liệu) 

- Thời giam thi: 90 phút 

Cách tính điểm: 

- Điểm học phần = điểm chuyên cần (10%) + điểm quá trình (30%) + điểm thi kết thúc HP 

(60%). 

- Các điểm thành phần và điểm kết thúc học phần đều được làm tròn đến một chữ số thập phân. 

13. Tài liệu học tập, tham khảo: 

13.1. Tài liệu học tập 

[1]. Giáo trình kỹ năng công chứng, NXB tư pháp (năm 

2016), Học viện tư pháp (Tập 1, 2, 3). 

13.2. Tài liệu tham khảo: 

[2] Luật công chứng năm 2014 

[3] Các văn bản hướng dẫn thi hành luật công chứng 

[4] Các nghị định hướng dẫn về giao dịch bảo đảm hiện hành 

Tạp chí Nhà nước và pháp luật 

Tạp chí luật học 

 

 

Lâm Đồng, ngày 10 tháng 01 năm 2020 

HIỆU TRƯỞNG  

   

 

 

TS. PHẠM ĐÌNH TRUNG 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC YERSIN ĐÀ LẠT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

 

1. Mã số: LU00026 

2. Tên học phần: Pháp luật về quyền sở hữu công nghiệp trong hoạt động thương mại 

3. Số tín chỉ: 2 

4. Chuyên ngành đào tạo: Luật Kinh Tế 

5. Mục tiêu học phần:  

5.1. Về kiến thức: 

Định nghĩa được quyền sở hữu công nghiệp, hợp đồng chuyển giao công nghệ, các cơ  chế 

bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp. 

Phân tích được nội dung quyền, các điều kiện, chủ thể đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công 

nghiệp và hợp đồng chuyển giao công nghệ, các cơ chế bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp. 

Chuẩn bị được hồ sơ đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp và hợp đồng chuyển giao 

công nghệ. 

Dự đoán được kết quả thẩm định hồ sơ đăng ký bảo hộ sáng chế, giải pháp hữu ích, đăng ký 

độc quyền nhãn hiệu hàng hóa, kiểu dáng công nghiệp, chỉ dẫn địa lý 

5.2. Về kỹ năng: 

Hình thành kỹ năng tra cứu thành thạo các thông tin về nhãn hiệu hàng hóa, kiểu dáng công 

nghiêp, sáng chế, giải pháp hữu ích đã được đăng ký và cấp bằng. 

Có khả năng đọc, hiểu và biết cách khai thác, phân tích, đánh giá những văn bản trong lĩnh 

vực sở hữu trí tuệ về đối tượng, cơ chế xác lập quyền, quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu các 

đối tượng, cơ chế bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp. 

Có kỹ năng áp dụng các quy định của pháp luật để giải quyết các tình huống. 

Có khả năng nắm được những điểm bất cập, mâu thuẫn trong hệ thống pháp luật sở hữu trí 

tuệ; đưa ra chính kiến, nhận xét cá nhân và hướng hoàn thiện. 

5.3. Thái độ: 

Thể hiện được ý thức tôn trọng sản phẩm trí tuệ của người khác/ chủ thể khác. 

Có ý thức vận dụng các kiến thức pháp luật đã học vào thực tiễn xã hội. 
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Hiểu và tôn trọng pháp luật, tôn trọng sự tự do ý chí và sự bình đẳng giữa các chủ thể trong 

quan hệ pháp luật sở hữu trí tuệ. 

6. Mô tả học phần:  

Môn học này bao gồm các nội dung: khái quát chung về quyền sở hữu công nghiêp; các đối 

tượng quyền sở hữu công nghiệp như: sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí mạch, 

nhãn hiệu, tên thương mại, bí mật kinh doanh; hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu công 

nghiệp và bảo về quyền sở hữu công nghiệp. 

7. Phân bố thời gian giảng dạy trong học kỳ:  

Nghe giảng lý thuyết : 26 tiết 

Thảo luận : 4 tiết 

Tự học : 60 giờ 

8. Điều kiện và yêu cầu của học phần: 

8.1. Điều kiện:  

8.2. Yêu cầu: 

Tham gia trên lớp ít nhất 70% 

Đọc trước giáo trình, luật DN 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành 

Tham gia kiểm tra giữa kỳ 

Tham gia thi kết thúc học phần 

Chủ động tự học theo những vấn đề mà giảng viên gợi ý. 

9. Nội dung học phần:  

CHƯƠNG 1. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ QSHCN 

Khái niệm và đặc điểm của quyền sở hữu công nghiệp 

Khái niệm 

Đặc điểm của quyền SHCN 

Các nguyên tắc bảo hộ quyền SHCN 

Chủ thể quyền SHCN 

Tác giả của các đối tượng SHCN 

Chủ sở hữu đối tượng SHCN 

Nội dung quyền SHCN 

Quyền nhân thân và quyền tài sản của tác giả đối tượng SHCN 
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Quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu đối tượng SHCN 

Quyền chống cạnh tranh không lành mạnh liên quan đến các đối tượng SHCN 

Hạn chế quyền SHCN 

Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng trước đối tượng SHCN Phương thức xác lập quyền SHCN 

CHƯƠNG 2. ĐỐI TƯỢNG QSHCN - NHÓM CÓ TÍNH SÁNG TẠO 

Sáng chế 

Khái niệm 

Điều kiện bảo hộ 

Phạm vi bảo hộ 

Thời hạn bảo hộ 

KDCN 

Khái niệm 

Điều kiện bảo hộ 

Phạm vi bảo hộ 

Thời hạn bảo hộ 

Thiết kế bố trí 

Khái niệm 

Điều kiện bảo hộ 

Phạm vi bảo hộ 

Thời hạn bảo hộ 

CHƯƠNG 3. ĐỐI TƯỢNG QSHCN - NHÓM CÓ TÍNH THƯƠNG MẠI 

Nhãn hiệu 

Khái niệm 

Điều kiện bảo hộ 

Phạm vi bảo hộ 

Quy trình bảo hộ 

Thời hạn bảo hộ 

Tên thương mại 
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Khái niệm 

Điều kiện bảo hộ 

Phạm vi bảo hộ 

Thời hạn bảo hộ 

Chỉ dẫn địa lý 

Khái niệm 

Điều kiện bảo hộ 

Phạm vi bảo hộ 

Thời hạn bảo hộ 

CHƯƠNG 4. HỢP ĐỒNG CHUYỂN GIAO QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP 

HĐ chuyển quyền sử dụng đối tượng SHCN 

Khái niệm hợp đồng chuyển quyền sử dụng 

Chủ thể hợp đồng 

Đối tượng hợp đồng 

Nội dung hợp đồng 

Quyền và nghĩa vụ các bên đối với trường hợp bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng 

Hình thức và thủ tục đăng ký hợp đồng 

HĐ chuyển giao quyền sở hữu đối tượng SHCN 

Khái niệm hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu 

Chủ thể hợp đồng 

Đối tượng hợp đồng 

Nội dung hợp đồng 

Quyền và nghĩa vụ của bên thứ 3 

Hình thức và thủ tục đăng ký hợp đồng 

CHƯƠNG 5. BẢO VỆ QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP 

Khái niệm và đặc điểm bảo vệ quyền SHCN 

Khái niệm 

Đặc điểm 
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Xác định hành vi xâm phạm quyền SHCN 

Khái quát về hành vi xâm phạm quyền SHCN 

Hành vi xâm phạm quyền sở  hữu công nghiệp 

Biện pháp bảo vệ quyền SHCN 

. Khái quát về biện pháp bảo vệ quyền SHCN 

. Bảo vệ quyền SHCN 

. Biện pháp kiểm soát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu liên quan đến SHCN 

10. Phương pháp giảng: 

-Lý thuyết: Thuyết trình, thảo luận nhóm. 

11. Vật liệu giảng dạy: 

Tài liệu phát tay, máy chiếu đa năng, máy tính có kết nối Internet. 

12. Đánh giá: 

- Điểm chuyên cần: 10% 

- Điểm quá trình: 30% 

- Điểm thi kết thúc học phần: 60% 

- Hình thức thi kết thúc học phần: Thi viết tự luận (Sinh viên được sử dụng tài liệu) 

- Thời giam thi: 90 phút 

Cách tính điểm: 

- Điểm học phần = điểm chuyên cần (10%) + điểm quá trình (30%) + điểm thi kết thúc HP 

(60%). 

- Các điểm thành phần và điểm kết thúc học phần đều được làm tròn đến một chữ số thập phân. 

13. Tài liệu học tập, tham khảo: 

13.1. Tài liệu học tập 

[1] Trường ĐH Luật TP.HCM, Giáo trình Luật sở hữu trí tuệ, NXB Hồng Đức - Hội Luật gia 

VN, 2015 

13.2. Tài liệu tham khảo: 

[2] Lê Nết, Quyền sở hữu trí tuệ, NXB Đại học quốc gia TP HCM, năm 2006. 

Luật sở hữu trí tuệ năm 2005 sửa đổi, bổ sung năm 2009. Bộ luật dân sự 2005. 

Các văn bản hướng dẫn Luật sở hữu trí tuệ 2005 sửa đổi, bổ sung năm 2009 
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Tạp chí nghiên cứu lập pháp 

 

 

Lâm Đồng, ngày 10 tháng 01 năm 2020 

HIỆU TRƯỞNG  

   

 

 

TS. PHẠM ĐÌNH TRUNG 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC YERSIN ĐÀ LẠT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

 

1. Mã số: LU00027 

2. Tên học phần: Thủ Tục Hải Quan Và Cước Phí 

3. Số tín chỉ: 2 

4. Chuyên ngành đào tạo: Luật Kinh Tế 

5. Mục tiêu học phần:  

5.1. Về kiến thức: 

Hải quan, xuất nhập cảnh và xuất nhập khẩu  

Cước phí và lệ phí  

Thị trường ngoại hối và thanh toán quốc tế 

5.2. Về kỹ năng: 

Có khả năng vận dụng kiến thức về Luật Hải quan, các công việc liên quan đến thủ tục khai 

báo, thông quan Hải quan và cước phí trong vận tải; Các vấn đề cơ bản về xuất nhập khẩu, 

xuất nhập cảnh và thanh toán quốc tế để từ đó có khả năng vận dụng, tiếp cận, thực hiện khai 

báo và hoàn thành thủ tục thông quan hải quan và các dịch vụ thanh toán quốc tế trong điều 

kiện thực tế. 

Có khả năng tính toán và xử lý các tình huống thường gặp liên quan đến việc khai báo và 

hoàn thành thủ tục thông quan hải quan và các dịch vụ thanh toán quốc tế.  

Kỹ năng giao tiếp và ứng xử.  

Kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức công việc.  

Kỹ năng giải quyết vấn đề. 

5.3. Thái độ: 

Bĩnh tĩnh và tự tin trong trong quá trình vận dụng, tiếp cận, thực hiện khai báo và hoàn thành 

Thủ tục thông quan Hải quan và các dịch vụ Thanh toán quốc tế. 4.3.2.  Có ý thức, trách 

nhiệm, tác phong nhanh nhạy, linh hoạt và quyết đoán trong quá trình xử lý các tình huống 

có liên quan đến công việc thực tế.  4.3.3.  Đi học đúng giờ, đảm bảo giờ trên lớp và giờ tự 

học, có ý thức cầu tiến, năng động và nhạy bén trong quá trình xử lý các tình huống được 

đưa ra trên lớp. 
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6. Mô tả học phần:  

Trang bị cho người học các vấn đề cơ bản liên quan đến Luật Hải quan, các công việc liên quan 

đến thủ tục khai báo, thông quan hải quan và cước phí trong vận tải. Các vấn đề cơ bản về xuất 

nhập khẩu, xuất nhập cảnh và thanh toán quốc tế.  - Giúp người học vận dụng, tiếp cận, thực 

hiện khai báo và hoàn thành thủ tục thông quan hải quan và các dịch vụ thanh toán quốc tế trong 

điều kiện thực tế. 

7. Phân bố thời gian giảng dạy trong học kỳ:  

Lý thuyết  (20 tiết) - Bài tập (10 tiết) 

8. Điều kiện và yêu cầu của học phần: 

8.1. Điều kiện:  

8.2. Yêu cầu: 

Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ như sau: - Tham dự tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết. 

- Thực hiện đầy đủ các bài tập nhóm/ bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện. - Tham dự 

kiểm tra giữa học kỳ. - Tham dự thi kết thúc học phần. - Chủ động tổ chức thực hiện giờ tự 

học. 

9. Nội dung học phần:  

Nội dung Số tiết 

Chương 1.  Hải quan, xuất nhập cảnh và xuất nhập khẩu       

Mở đầu   1 

1.2 Thủ tục xuất nhập cảnh   3   

1.3 Thủ tục hải quan xuất nhập khẩu    2  

1.4 Thuế xuất nhập khẩu   2  

Chương 2.  Cước Phí và Lệ Phí       

2.1.  Các điều kiện thương mại quốc tế  5 

2.2.  Lệ phí   2  

Chương 3.  Thị Trường Ngoại Hối và Thanh Toán Quốc Tế       

3.1.  Thị Trường Ngoại Hối   7 

3.2.  Thanh Toán Quốc Tế   8 

 

10. Phương pháp giảng: 

-Lý thuyết: Thuyết trình, thảo luận nhóm. 

11. Vật liệu giảng dạy: 

Tài liệu phát tay, máy chiếu đa năng, máy tính có kết nối Internet. 
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12. Đánh giá: 

- Điểm chuyên cần: 10% 

- Điểm quá trình: 30% 

- Điểm thi kết thúc học phần: 60% 

- Hình thức thi kết thúc học phần: Thi viết tự luận (Sinh viên được sử dụng tài liệu) 

- Thời giam thi: 90 phút 

Cách tính điểm: 

- Điểm học phần = điểm chuyên cần (10%) + điểm quá trình (30%) + điểm thi kết thúc HP 

(60%). 

- Các điểm thành phần và điểm kết thúc học phần đều được làm tròn đến một chữ số thập phân. 

13. Tài liệu học tập, tham khảo: 

13.1. Tài liệu học tập 

[1] Bài giảng Thủ tục hải quan và thanh toán quốc tế     

[2] Những quy định mới về thủ tục hải quan đối với hàng hóa, phương  tiện vận tải xuất khẩu 

nhập khẩu / Nguyễn Hồng Bắc (chủ biên),  Nguyễn  Bá  Bình.-  Hà  Nội:  Tư  pháp,  2006.-  

570  tr.,  24  cm.-  343.59705/ B113  

[3] Hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu / Tổng cục hải quan Việt 

Nam.- 1st.- Hà Nội: Tài chính, 1998, 130tr.  

 

Lâm Đồng, ngày 10 tháng 01 năm 2020 

HIỆU TRƯỞNG  

   

 

 

TS. PHẠM ĐÌNH TRUNG 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC YERSIN ĐÀ LẠT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

 

1. Mã số: LU00028 

2. Tên học phần: Đạo đức nghề luật 

3. Số tín chỉ: 2 

4. Chuyên ngành đào tạo: Luật Kinh Tế 

5. Mục tiêu học phần:  

5.1. Về kiến thức: 

Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về các loại văn bản pháp luật trong hệ thống 

pháp luật Việt Nam; những kiến thức về thể thức và kỹ thuật xây dựng một văn bản pháp luật 

và một số văn bản hành chính khác. 

5.2. Về kỹ năng: 

Giúp sinh viên có kỹ năng soạn thảo văn bản pháp luật và các văn bản hành chính thông dụng 

khác ở các công ty cũng như các cơ quan nhà nước. 

5.3. Thái độ: 

Giúp sinh viên có ý thức về xây dựng một văn bản nói chung và ý thức trong việc sử dụng 

ngôn ngữ trong văn bản. 

6. Mô tả học phần:  

Môn học “Xây dựng văn bản pháp luật” cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về 

các loại văn bản pháp luật trong hệ thống văn bản pháp luật Việt Nam, ý nghĩa ban hành, 

thẩm quyền ban hành, hiệu lực của văn bản; những kiến thức về thể thức một văn bản và kỹ 

thuật soạn thảo một số văn bản thông dụng như văn bản của Hội đồng nhân dân, của Ủy ban 

nhân dân, công văn hành chính, tờ trình, báo cáo. 

7. Phân bố thời gian giảng dạy trong học kỳ:  

Nghe giảng lý thuyết : 22 tiết 

Tự học : 60 giờ 

8. Điều kiện và yêu cầu của học phần: 

8.1. Điều kiện:  

Lý luận nhà nước và pháp luật 
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8.2. Yêu cầu: 

Tham gia trên lớp ít nhất 70% 

Đọc trước giáo trình và đọc BLTTHS và các văn bản hướng dẫn thi hành 

Tham gia kiểm tra giữa kỳ 

Tham gia thi kết thúc học phần 

Chủ động tự học theo những vấn đề mà giảng viên gợi ý 

9. Nội dung học phần:  

CHƯƠNG 1. KHÁI QUÁT VỀ XÂY DỰNG VĂN BẢN PHÁP LUẬT 

Khái niệm xây dựng văn bản pháp luật 

Khái niệm, đặc điểm văn bản pháp luậtr 

Vai trò, chức năng văn bản pháp luật 

Khái niệm xây dựng văn bản pháp luật 

Tính chất của xây dựng văn bản pháp luật 

Ý nghĩa của xây dựng văn bản pháp luật 

CHƯƠNG 2. HỆ THỐNG VĂN BẢN PHÁP LUẬT 

Hiến pháp 

Một số quan điểm về Hiến pháp 

Các loại hiến pháp 

Thẩm quyền ban hành hiến pháp 

Hiệu lực của hiến pháp 

Luật, Bộ luật, nghị quyết của Quốc hội 

Thẩm quyền ban hành 

2.2. Hiệu lực 

Pháp lệnh, nghị quyết của UBTVQH 

Ý nghĩa ban hành 

Thẩm quyền ban hành 

Hiệu lực 

Lệnh, quyết định của chủ tịch nước 
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Ý nghĩa ban hành 

Thẩm quyền ban hành 

Hiệu lực 

Nghị định, nghị quyết liên tịch 

Ý nghĩa ban hành 

Thẩm quyền ban hành 

Hiệu lực 

Quyết định của thủ tướng chính phủ 

Ý nghĩa ban hành 

Thẩm quyền ban hành 

Hiệu lực 

Nghị quyết của hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao 

Thông tư 

Văn bản pháp luật của chính quyền địa phương 

Nghị quyết của Hội đồng nhân dân 

Quyết định của Ủy ban nhân dân 

CHƯƠNG 3. THỂ THỨC CHUNG VÀ KỸ THUẬT TRÌNH BÀY VĂN BẢN PHÁP LUẬT 

Quốc hiệu 

Tên cơ quan, tổ chức ban hành 

Số và ký hiệu của văn bản 

Địa danh và ngày tháng năm 

Tên loại và trích yếu nội dung văn bản 

Nội dung văn bản 

Chức vụ, chữ ký người có thẩm quyền 

Dấu của cơ quan, tổ chức 

Nơi nhận 

Các thành phần thể thức khác 

CHƯƠNG 4. NGÔN NGỮ TRONG VĂN BẢN PHÁP LUẬT 
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Khái niệm, đặc điểm ngôn ngữ trong VBPL 

Ngữ pháp trong vBPL 

Phương pháp trình bày QPPL trong văn bản 

Cách diễn đạt QPPL trong văn bản 

Bố cục trình bày dự thảo văn bản 

CHƯƠNG 5. SOẠN THẢO MỘT SỐ VĂN BẢN 

Trong chương này tìm hiểu các nội dung: 

Tư cách sử dụng của văn bản 

Thể thức văn bản 

Bố cục, nội dung của văn bản 

Phương pháp trình bày và mẫu văn bản của các văn bản sau: 

Nghị quyết của hội đồng nhân dân 

Quyết định của Ủy ban nhân dân 

Chỉ thị 

Công văn hành chính, công văn của tổ chức khác. 

Biên bản hội nghị 

Tờ trình 

Báo cáo 

 

10. Phương pháp giảng: 

-Lý thuyết: Thuyết trình, thảo luận nhóm. 

11. Vật liệu giảng dạy: 

Tài liệu phát tay, máy chiếu đa năng, máy tính có kết nối Internet. 

12. Đánh giá: 

- Điểm chuyên cần: 10% 

- Điểm quá trình: 30% 

- Điểm thi kết thúc học phần: 60% 

- Hình thức thi kết thúc học phần: Thi viết tự luận (Sinh viên được sử dụng tài liệu) 
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- Thời giam thi: 90 phút 

Cách tính điểm: 

- Điểm học phần = điểm chuyên cần (10%) + điểm quá trình (30%) + điểm thi kết thúc HP 

(60%). 

- Các điểm thành phần và điểm kết thúc học phần đều được làm tròn đến một chữ số thập phân. 

13. Tài liệu học tập, tham khảo: 

13.1. Tài liệu học tập 

[1] Giáo trình Xây dựng văn bản pháp luật, Trường ĐH Luật Hà Nội, NXB CAND, năm 

2008 

13.2. Tài liệu tham khảo: 

Luật ban hành văn bản năm 2015. 

Các mẫu biểu văn bản 

 

 

Lâm Đồng, ngày 10 tháng 01 năm 2020 

HIỆU TRƯỞNG  

   

 

 

TS. PHẠM ĐÌNH TRUNG 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC YERSIN ĐÀ LẠT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

 

1. Mã số: LU00029 

2. Tên học phần: Thực tập tốt nghiệp 

3. Số tín chỉ: 3 

4. Chuyên ngành đào tạo: Luật Kinh Tế 

5. Mục tiêu học phần:  

5.1. Về kiến thức: 

Trình bày được cơ cấu tổ chức của một doanh nghiệp, chức năng nhiệm vụ của từng bộ phận 

trong doanh nghiệp. 

Tham gia thực hiện các nghiệp vụ như tổ chức sự kiện, viết báo cáo, báo chí tổ chức họp báo 

lập kế hoạch PR, phát triển kế hoạch PR phục vụ cho doang nghiệp. 

Khái quát được lịch sử phát triển, những đặc điểm khác biệt của công ty, doanh nghiệp.  

Hiểu về đặc trưng riêng của tạp chí, cách thức phát hành, quảng cáo, những phương thức hoạt 

động đặc biệt của tạp chí Việt Nam trong xu thế phát triển của báo chí và truyền thông hiện 

nay.  

5.2. Về kỹ năng: 

Phân tích, đánh giá được Phân khúc thị trường, đối tượng độc giả của một công ty dựa trên 

nội dung và hình thức bên ngoài. 

Có kỹ năng cơ bản trong việc viết, biên tập, tổ chức sự kiện PR cho một công ty nào đó. 

Thiết kế, trình bày được từng trang và tổng thể, cụ thể theo những nguyên tắc về trình bày, 

mỹ thuật mà vẫn đảm bảo tính chất PR. 

5.3. Thái độ: 

Nhận thức đúng vai trò thực tế PR trong các cơ sở doanh nghiệp Nhà nước tư nhân hay nước 

ngoài.  

Sinh viên sẽ hiểu đúng tính chất kỹ năng nghề nghiệp, cách thức dung hoà giữa yếu tố kinh 

tế và việc đảm bảo nội dung quan trọng như thế nào  
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6. Mô tả học phần:  

Thực tập tốt nghiệp được tổ chức vào học kỳ  cuối của khóa học. Thực tập tốt nghiệp là cơ hội 

để sinh viên tiếp cận và làm việc thục tế của các tổ chức, doanh nghiệp, qua đó sinh viên có thể 

vận dụng tổng hợp cac kiến thức đã học vào công việc thực tế, giải quyết các vấn đề cụ thể tại 

doanh nghiệp. sinh viên có dịp học hỏi và trao đổi thêm ký năng mèm cần thiết cho mục tiêu 

nghề nghiệp tương lai sau khi tốt nghiệp ra trường. 

7. Phân bố thời gian giảng dạy trong học kỳ:  

Bài tập thực hành: 160 tiết 

8. Điều kiện và yêu cầu của học phần: 

8.1. Điều kiện:  

Sinh viên đã học qua các môn thuộc khối Kiến thức cơ sở ngành và Kiến thức chung của 

chuyên ngành.   

Sinh viên đã học qua các học phần: Trình bày và ấn loát báo chí, Tổ chức sự kiện và hoạt 

động cơ quan doanh nghiệp, Nghiệp vụ...  

8.2. Yêu cầu: 

Sinh viên cần có thái độ tích cực học tập, chủ động, khả năng làm việc độc lập và làm việc 

nhóm. 

9. Nội dung học phần:  

10. Phương pháp giảng: 

-Lý thuyết: Thuyết trình, thảo luận nhóm. 

11. Vật liệu giảng dạy: 

Tài liệu phát tay, máy chiếu đa năng, máy tính có kết nối Internet. 

12. Đánh giá: 

- Điểm chuyên cần: 10% 

- Điểm quá trình: 30% 

- Điểm thi kết thúc học phần: 60% 

- Hình thức thi kết thúc học phần: Thi viết tự luận (Sinh viên được sử dụng tài liệu) 

- Thời giam thi: 90 phút 

Cách tính điểm: 

- Điểm học phần = điểm chuyên cần (10%) + điểm quá trình (30%) + điểm thi kết thúc HP 

(60%). 
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- Các điểm thành phần và điểm kết thúc học phần đều được làm tròn đến một chữ số thập phân. 

 

 

  
Lâm Đồng, ngày 10 tháng 01 năm 2020 

HIỆU TRƯỞNG  

   

 

 

TS. PHẠM ĐÌNH TRUNG 
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