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2. MỤC TIÊU CỦA HỌC PHẦN
Học phần pháp luật đại cương nhằm trang bị cho sinh viên các chuyên ngành
những kiến thức pháp lý cơ bản, làm nền tảng để học các học phần pháp luật khác
nguồn gốc, bản chất của Nhà nước và pháp luật; đặc điểm của nhà nước và pháp
luật chiếm hữu nô lệ, phong kiến, tư sản và XHCN; những khái niệm cơ bản trong
hệ thống pháp luật XHCN (hệ thống pháp luật, chế định pháp luật, quy phạm pháp
luật, quan hệ pháp luật…). Bên cạnh đó, học phần cũng trang bị cho sinh viên một
số vấn đề cơ bản về pháp luật dân sự Việt Nam (quan hệ pháp luật dân sự, quyền sở
hữu, nghĩa vụ và hợp đồng…); quan hệ pháp luật giữa các chủ thể thuộc phạm vi
điều chỉnh của công pháp quốc tế và tư pháp quốc tế.
3. CHUẨN ĐẦU RA CỦA HỌC PHẦN:
3.1. Chuẩn đầu ra về kiến thức, kỹ năng và mức độ tự chủ, trách nhiệm
Sau khi học xong học phần này, người học sẽ:
3.1.1. Về kiến thức
CLO1: Vận dụng các kiến thức chung về pháp luật như bản chất của nhà nước và
pháp luật, quan hệ pháp luật, quy phạm pháp luật; pháp luật dân sự Việt Nam và
pháp luật quốc tế.
CLO2: Phân tích được các quan hệ pháp luật, các thành phần của quy phạm pháp
luật.
CLO3:  Phân tích được các quy định về quyền sở hữu, nghĩa vụ dân sự, hợp đồng;
CLO4: Phân tích được các quy định của tư pháp quốc tế và công pháp quốc tế, mối
quan hệ giữa tư pháp quốc tế và công pháp quốc tế, công pháp quốc tế và luật quốc
gia.
3.1.2. Về kỹ năng



CLO5:  Có kỹ năng đọc luật, phân tích điều luật, quy phạm pháp luật;
CLO6:  Có kỹ năng thuyết trình vấn đề pháp lý; làm việc nhóm;
CLO7:  Có kỹ năng giải quyết tình huống, vấn đề pháp lý.
3.1.3. Về thái độ
CLO8: Có thái độ tôn trọng, chấp hành nghiêm túc quy định pháp luật;
CLO9:  Có thái độ, ứng xử đúng đắn khi tham gia quan hệ pháp luật.
3.2. Ma trận đóng góp của CĐR học phần tới CĐR của Chương trình đào tạo

CĐR của
Học phần

Chuẩn đầu ra của Chương trình đào tạo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

CLO1 x x x x

CLO2 x x x x

CLO3 x x x x

CLO4 x x x x

CLO5 x x x x

CLO6 x x x x x x x

CLO7 x x x x x x x

CLO8 x x x x x x x



CLO9

Học
phần

2 3 3 5 3 4 5 5 5 4 3
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5.1. Nội dung, kế hoạch chung

Buổi Nội dung (có thể
cụ thể đến mục
cấp 2)

Phân bổ thời gian Đóng góp
vào CĐR
của HP

Giảng dạy trên lớp Tiểu luận,
bài tập lớn,
thực tế (3)

Tự học,
chuẩn bị có
hướng dẫn

(4)

Lý thuyết

(thuyết
giảng)

(1)

Thực
hành, thảo

luận

(2)

1-2-3-4-5 Chương 1: Lý
uận Mác-Lênin

về Nhà nước và
Pháp luật

10 5 6 22,5 1, 5, 6, 7, 8

7-8-9-10 Chương 2: Một số
nội dung cơ bản
của pháp luật dân
sự

8 4 6 18 2, 5, 6, 7, 8

11 Kiểm tra giữa kỳ 3 3,5 9 1, 2, 5, 6, 7,
8



12-13 Chương 3: Công
pháp quốc tế

4,5 3 3,5 9 3, 5, 6, 7, 8

14-15 Chương 4: Tư
pháp quốc tế

4,5 3 3,5 9 4, 5, 6, 7, 8

Tổng
cộng (giờ)

30 15 22,5 67,5 135

5.2. Nội dung, kế hoạch chi tiết

Buổ
i

Hoạt động dạy
và học

Số
gi
ờ

Nội dung chính Đóng
góp vào

CLO

1 Lý thuyết 2
Chương 1 - Lý luận
Mác-Lênin về nhà nước và
pháp luật
1.1. Nguồn gốc ra đời của
Nhà nước

1.2. Nguồn gốc ra đời của
pháp luật

1, 5, 6,
7, 8

Thực hành,
thảo luận

1

Tiểu luận, bài
tập lớn, thực tế

0

Tự học, chuẩn
bị có hướng
dẫn

4.5
1, chương 1; 2; 3; 4; 7.



Kiểm tra,
đánh giá

- Nguyên nhân dẫn đến xã hội hình
thành giai cấp

2 Lý thuyết 2
Chương 1 - Lý luận
Mác-Lênin về nhà nước và
pháp luật

1.3. Hình thức Nhà nước

1.4. Chức năng và đặc điểm
của Nhà nước

1, 5, 6,
7, 8

Thực hành,
thảo luận

1

Tiểu luận, bài
tập lớn, thực tế

0

Tự học, chuẩn
bị có hướng
dẫn

4.5
1, chương 1; 2; 3; 4; 7.

Kiểm tra,
đánh giá

- So sánh chính thể quân chủ và
chính thể cộng hòa

3 Lý thuyết 2
Chương 1 - Lý luận
Mác-Lênin về nhà nước và
pháp luật

1.5. Các thiết chế cơ bản

1.6. Bộ máy nhà nước Việt
Nam

1, 5, 6,
7, 8

Thực hành,
thảo luận

1

Tiểu luận, bài
tập lớn, thực tế

3



Tự học, chuẩn
bị có hướng
dẫn

4.5
1, chương 1; 2; 3; 4; 7.

Kiểm tra,
đánh giá

- So sánh bộ máy nhà nước Việt Nam
với bộ máy nhà nước của một nước
nào đó trên thế giới

4 Lý thuyết 2
Chương 1 - Lý luận
Mác-Lênin về nhà nước và
pháp luật

1.7. Đặc điểm của pháp luật

1.8. Các hệ thống pháp luật

1, 5, 6,
7, 8

Thực hành,
thảo luận

1

Tiểu luận, bài
tập lớn, thực tế

0

Tự học, chuẩn
bị có hướng
dẫn

4.5
1, chương 1; 2; 3; 4; 7.

Kiểm tra,
đánh giá

So sánh hệ thống Common Law và
Civil Law

5 Lý thuyết 2
Chương 1 - Lý luận
Mác-Lênin về nhà nước và
pháp luật

1.9. Quy phạm pháp luật

1.10. Quan hệ pháp luật

1, 5, 6,
7, 8

Thực hành,
thảo luận

1



Tiểu luận, bài
tập lớn, thực tế

3

Tự học, chuẩn
bị có hướng
dẫn

4.5
1, chương 1; 2; 3; 4; 7.

Kiểm tra,
đánh giá

- So sánh pháp luật với phong tục tập
quán, tôn giáo, đạo đức

6. Lý thuyết 2
Chương 2 – Một số nội dung
cơ bản của pháp luật Việt
Nam

2.1. Khái niệm pháp luật dân
sự

2.2. Đối tượng điều chỉnh,
phương pháp điều chỉnh của
pháp luật dân sự

2.3. Chủ thể của pháp luật
dân sự

2.4. Các nguyên tắc cơ bản
của pháp luật dân sự

2, 5, 6,
7, 8

Thực hành,
thảo luận

1

Tiểu luận, bài
tập lớn, thực tế

5

Tự học, chuẩn
bị có hướng
dẫn

4.5
1, chương 2.

Kiểm tra,
đánh giá

Nguyên tắc thiện chí



7. Lý thuyết 2
Chương 2 – Một số nội dung
cơ bản của pháp luật Việt
Nam
2.5. Quan hệ sở hữu
2.5.1. Quyền sở hữu
2.5.2. Quyền khác đối với tài
sản

2, 5, 6,
7, 8

Thực hành,
thảo luận

1

Tiểu luận, bài
tập lớn, thực tế

0

Tự học, chuẩn
bị có hướng
dẫn

4.5
1, chương 2.

Kiểm tra,
đánh giá

- Các quyền năng của chủ sở hữu

8. Lý thuyết 2
Chương 2 – Một số nội dung
cơ bản của pháp luật Việt
Nam
2.6. Nghĩa vụ dân sự

2.6.1. Căn cứ phát sinh nghĩa
vụ dân sự

2.6.2. Phân loại nghĩa vụ dân
sự

2.6.3. Thực hiện nghĩa vụ dân
sự

2.6.4. Chấm dứt nghĩa vụ dân
sự

2, 5, 6,
7, 8

Thực hành,
thảo luận

1

Tiểu luận, bài
tập lớn, thực tế

3



Tự học, chuẩn
bị có hướng
dẫn

4.5
1, chương 2.

Kiểm tra,
đánh giá

- Phân biệt các loại nghĩa vụ dân sự,
nguyên tắc thực hiện, chấm dứt
nghĩa vụ dân sự

9. Lý thuyết 2
Chương 2 – Một số nội dung
cơ bản của pháp luật Việt
Nam
2.7. Hợp đồng
2.7.1. Khái niệm
2.7.2. Đặc điểm
2.7.3. Phân loại

2, 5, 6,
7, 8

Thực hành,
thảo luận

1

Tiểu luận, bài
tập lớn, thực tế

10

Tự học, chuẩn
bị có hướng
dẫn

4.5
1, chương 2.

Kiểm tra,
đánh giá

- Phân loại hợp đồng

10. Lý thuyết 2
Chương 2 – Một số nội dung
cơ bản của pháp luật Việt
Nam
2.8. Giao kết và thực hiện
hợp đồng
2.8.1. Giao kết hợp đồng
2.8.2. Thực hiện hợp đồng

Thực hành,
thảo luận

1



Tiểu luận, bài
tập lớn, thực tế

3

Tự học, chuẩn
bị có hướng
dẫn

4.5
1, chương 2.

Kiểm tra,
đánh giá

- Nguyên tắc tự do, thiện chí trong
giao kết và thực hiện hợp đồng

11. Lý thuyết 3 Kiểm tra giữa kỳ 1, 2, 5,
6, 7, 8

Thực hành,
thảo luận

Tiểu luận, bài
tập lớn, thực tế

3,5

Tự học, chuẩn
bị có hướng
dẫn

9
Ôn tập toàn bộ chương 1 và
chương 2

Kiểm tra,
đánh giá

Theo đề kiểm tra giữa kỳ

12. Lý thuyết 2
Chương 3: Công pháp quốc
tế
3.1. Khái niệm công pháp
quốc tế
3.1.1. Đối tượng điều chỉnh

3, 5, 6,
7, 8



3.1.2. Chủ thể
3.1.3. Nguồn
3.2. Đặc trưng của công pháp
quốc tế

Thực hành,
thảo luận

1,5

Tiểu luận, bài
tập lớn, thực tế

0

Tự học, chuẩn
bị có hướng
dẫn

4.5
1, chương 3; 6.

Kiểm tra,
đánh giá

- Đặc trưng của CPQT so với luật
quốc gia

13. Lý thuyết 2
Chương 3: Công pháp quốc
tế
3.3. Các nguyên tắc cơ bản
của công pháp quốc tế
3.4. Điều ước quốc tế

3, 5, 6,
7, 8

Thực hành,
thảo luận

1,5

Tiểu luận, bài
tập lớn, thực tế

3,5

Tự học, chuẩn
bị có hướng
dẫn

6
1, chương 3; 6.

Kiểm tra,
đánh giá

Mối quan hệ giữa luật quốc tế và luật
quốc gia



14. Lý thuyết 2
Chương 4: Tư pháp quốc tế
4.1. Khái niệm tư pháp quốc
tế
4.1.1. Đối tượng điều chỉnh
4.1.2. Phương pháp điều
chỉnh
4.1.3. Chủ thể
4.1.5. Nguồn

4, 5, 6,
7, 8

Thực hành,
thảo luận

1,5

Tiểu luận, bài
tập lớn, thực tế

0

Tự học, chuẩn
bị có hướng
dẫn

4.5
1, chương 4; 5.

Kiểm tra,
đánh giá

- Quyền miễn trừ quốc gia

15. Lý thuyết 2
Chương 4: Tư pháp quốc tế
4.2. Xung đột pháp luật
4.2.1. Nguyên nhân của xung
đột pháp luật
4.2.2. Phương pháp giải quyết
xung đột pháp luật
4.2.3. Quy phạm xung đột
4.2.4. Dẫn chiếu
4.2.5. Áp dụng và không áp
dụng pháp luật nước ngoài
trong tư pháp quốc tế

4, 5, 6,
7, 8

Thực hành,
thảo luận

1,5

Tiểu luận, bài
tập lớn, thực tế

3,5



Tự học, chuẩn
bị có hướng
dẫn

4.5
1, chương 4; 5.

Kiểm tra,
đánh giá

- Quy phạm xung đột

6. CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI HỌC PHẦN
6.1. Nhiệm vụ của sinh viên
- Nghiên cứu tài liệu và chuẩn bị cho mỗi buổi học trước khi dự lớp.
- Hoàn thành các bài tập được giao.
- Chuẩn bị nội dung thảo luận của học phần.
6.2. Quy định về thi cử, học vụ
- Sinh viên phải dự lớp đầy đủ, đảm bảo tối thiểu 75% các buổi học trên lớp.
- Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đối với học phần.
- Điểm kiểm tra giữa kỳ phải đạt tối thiểu là 4
- Các quy định khác theo quy chế đào tạo hiện hành

7. PHƯƠNG PHÁP, HÌNH THỨC KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ
- Thang điểm: 10.
- Các thành phần đánh giá:

Hình thức Nội dung
đánh giá

Tiêu chí đánh giá CLO Trọng
số



Đánh giá
quá trình

Chuyên
cần

- Mức độ
chuyên cần
của sinh viên
trong việc
tham gia vào
bài học và
chuẩn bị bài
trước khi lên
lớp
- Mức độ tích
cực của sinh
viên trong
việc tham gia
thảo luận và
đóng góp ý
kiến vào bài
giảng

- Số lần có mặt trên
lớp + tham gia vào
bài học
- Việc tham gia vào
thảo luận và trả lời
các câu hỏi của giáo
viên

6,7,8,9,
10

10%

Kiểm tra
thường
xuyên,
giữa kỳ

Giảng viên
có thể lựa
chọn một
hoặc kết hợp
các hình
thức kiểm
tra giữa kỳ
sau đây:
- Thi giữa
kỳ: Nội dung
của chương
1,2,3, 4
- Bài thuyết
trình
- Bài tập
nhóm

- Theo barem điểm
của từng hình thức
kiểm tra giữa kỳ do
giáo viên giảng dạy
quyết định

1,2,3,5,
6,7,8,9 30%



Đánh giá
tổng kết

Thi hết
học phần

Kiểm tra
toàn bộ kiến
thức đã học
trong môn
học

Giảng viên giảng dạy
có thể lựa chọn một
trong những hình
thức thi dưới đây:
1. Trắc nghiệm (trên
giấy)
- Nội dung: Các vấn
đề đã được giảng dạy
và nghiên cứu trong
học phần
- Điểm: 10 điểm
- Số lượng câu hỏi:
theo đề thi đã được
duyệt
- Tiêu chí đánh giá:
theo barem điểm đã
được duyệt trong đáp
án của đề thi.
2. Tự luận
- Nội dung: Các vấn
đề đã được giảng dạy
và nghiên cứu trong
học phần. Câu hỏi tự
luận có thể là vấn đề
lý thuyết hoặc tình
huống hoặc cả hai.
- Điểm: 10 điểm
- Tiêu chí đánh giá:
theo barem điểm đã
được duyệt theo đáp
án của đề thi.
3. Bài tập lớn, tiểu
luận, báo cáo, dự án
(làm theo cá nhân
hoặc theo nhóm).
- Nội dung: Vấn đề lý
thuyết hoặc thực tiễn;
nghiên cứu bản án;

1,2,3,5,
6,7,8,9

60%



tình huống; dự án tư
vấn doanh nghiệp...
có nội dung liên quan
đến học phần
- Điểm: 10 điểm
- Tiêu chí đánh giá:
theo barem điểm đã
được duyệt. Trong
trường hợp làm theo
nhóm, điểm dành cho
mỗi sinh viên trong
nhóm có thể khác
nhau, trên cơ sở sự
đóng góp của mỗi
sinh viên vào việc
hoàn thành bài tập
lớn, tiểu luận, báo cáo
hoặc dự án.
4. Vấn đáp
- Nội dung: Các vấn
đề đã được giảng dạy
và nghiên cứu trong
học phần
- Bộ đề: Sử dụng bộ
câu hỏi vấn đáp đã
được Bộ môn hoặc
Khoa duyệt.
- Điểm: 10 điểm
- Tiêu chí đánh giá:
theo barem điểm đã
được duyệt theo đáp
án của từng câu hỏi
vấn đáp.
5. Kết hợp giữa tự
luận và trắc nghiệm
- Nội dung: các vấn
đề đã được giảng dạy



và nghiên cứu trong
học phần.
- Điểm: 10 điểm.
- Tiêu chí đánh giá:
theo barem điểm đã
được duyệt trong đáp
án của đề thi.
Tùy từng điều kiện cụ
thể của từng giai
đoạn, việc tổ chức thi
kết thúc học phần có
thể thực hiện theo
hình thức thi tập
trung tại trường hoặc
thi trực tuyến
(online). Tiêu chí
đánh giá được xây
dựng theo barem
điểm được duyệt.

Tổng: 100%

Khoa Luật
(ký và ghi rõ họ tên)

Bộ môn Pháp luật cơ sở
(ký và ghi rõ họ tên)


