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Thông tin tổng quát

1.
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2.
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3.

Thuộc khối kiến thức/kỹ năng
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☐
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4.

Số tín chỉ
Tổng số

Lý thuyết

Thực hành

Số tiết tự học

3

2

1

90

5.

Phụ trách môn học

a.

Khoa phụ trách: Khoa Luật

b.
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II.

Thông tin về môn học

1.

Mô tả môn học

Tư pháp quốc tế là môn học thuộc kiến thức ngành của cả hai ngành luật kinh tế và luật
học. Môn học cung cấp kiến thức liên quan đến việc giải quyết xung đột pháp luật trong quan
hệ pháp luật dân sự, thương mại và tố tụng dân sự có yếu tố nước ngoài, rèn luyện kỹ năng
phân tích tình huống pháp lý trong thực tiễn và xác định nguồn luật áp dụng để giải quyết tình
huống, hình thành năng lực làm việc độc lập và làm việc nhóm.
Môn học này được trình bày với các nội dung chính như sau:
• Tư cách chủ thể của cá nhân, tổ chức có yếu tố nước ngoài
• Xung đột về thẩm quyền giải quyết vụ việc dân sự
• Xung đột pháp luật
• Công nhận và thi hành bản án, quyết định của Tòa án, trọng tài nước ngoài

• Những chế định của các quan hệ dân sự theo nghĩa rộng có yếu tố nước ngoài
Môn học này được thiết kế 30 tiết lý thuyết và 30 tiết thực hành (gồm 15 tiết trên lớp
và 15 tiết trên LMS, thông thường được bố trí vào học kỳ thứ 7 (hoặc thứ 8) dành cho ngành
Luật, ngành Luật Kinh tế
2.

Môn học điều kiện
Môn học điều kiện

STT

3.

1.

Môn tiên quyết:

2.

Môn học trước:
Luật dân sự 1
Luật dân sự 2
Luật tố tụng dân sự
Luật sở hữu trí tuệ
Luật lao động

Mã môn học

Mục tiêu môn học

Môn học cung cấp kiến thức và trang bị các kỹ năng cần thiết để giúp sinh viên:
Mô tả

CĐR CTĐT
phân bổ cho
môn học

CO1

Cung cấp kiến thức nền tảng và thực tiễn về giải quyết xung đột pháp
luật trong các quan hệ dân sự, thương mại có yếu tố nước ngoài và
giải quyết tranh chấp có yếu tố nước ngoài

PLO.4.8

CO2

Có kỹ năng nhận dạng và giải quyết vấn đề.

PLO.7.2

CO3

Thực hiện được việc lựa chọn áp dụng những quy định pháp luật phù
hợp trong các các giao dịch dân sự, thương mại có yếu tố nước ngoài;
lựa chọn, xác định cơ quan tài phán để giải quyết tranh chấp có yếu
tố nước ngoài; xác định được những trường hợp có thể công nhận
bản án của tòa án nước ngoài, phán quyết của trọng tài nước ngoài.

PLO.10.1

CO4

Có năng lực làm việc độc lập và làm việc nhóm

PLO.13.2

Mục tiêu
môn học

Chuẩn đầu ra (CĐR) môn học

4.

Học xong môn học này, sinh viên phải có khả năng:
Mục tiêu
môn học (CO)

CĐR môn học
(CLO)

Mô tả CĐR

CO1

CLO1

Áp dụng kiến thức về xung đột pháp luật vào thực tiễn giải
quyết những vụ việc dân sự, thương mại có yếu tố nước
ngoài

CO2

CLO2

Xác định được một quan hệ dân sự, thương mại, tố tụng có
yếu tố nước ngoài

CLO3.1

Lựa chọn, xác định được cơ quan tài phán để giải quyết
tranh chấp có yếu tố nước ngoài;

CLO3.2

Thực hiện được việc lựa chọn áp dụng những quy định pháp
luật phù hợp trong các các giao dịch dân sự, thương mại có
yếu tố nước ngoài;

CLO3.3

Xác định được những trường hợp có thể công nhận bản án
của tòa án nước ngoài, phán quyết của trọng tài nước ngoài.

CO3

CO4

CLO4

Hoàn thành công việc hiệu quả và đúng thời gian, phối hợp
tốt.

Ma trận tích hợp giữa chuẩn đầu ra của môn học và chuẩn đầu ra của chương trình
đào tạo:
CLOs
1
2
3
4

PLO1

PLO2

PLO3

PLO4
X

PLO5

PLO6

PLO7

PLO8

PLO9

PLO10

PLO11

PLO12

PLO13

PLO14

X
X
X

5.

Học liệu

a.

Tài liệu tham khảo bắt buộc
1. Đỗ Thị Mai Hạnh (2019), Giáo trình Tư pháp quốc tế, Trường Đại học Luật
TP.HCM, NXB Hồng Đức-Hội Luật Gia Việt Nam, TPHCM;
2. Trần Minh Ngọc, Vũ Thị Phương Lan (2017), Giáo trình Tư pháp quốc tế,
Trường Đại học Luật Hà Nội, NXB Công an nhân dân, Hà Nội.

PLO15

b.

Tài liệu tham khảo lựa chọn
1. Mai Hồng Quỳ (chủ biên) (2016), Tư pháp quốc tế, phần chung và phần riêng,
NXB Hồng Đức;
2. Dư Ngọc Bích (2019), Quyền tài phán và vấn đề công nhận và thi hành bản án
của tòa án tại các nước thành viên Liên minh Châu Âu – Những tác động đến
công dân, pháp nhân Việt Nam, NXB Đại học quốc gia Tp.HCM, TPHCM;
3. Đỗ Văn Đại, Mai Hồng Quỳ (2006), Tư pháp quốc tế Việt Nam, NXB Đại học
quốc gia TPHCM, TPHCM.

6.

Đánh giá môn học

Thành phần
đánh giá

Bài đánh giá

Thời điểm

CĐR
môn học

(1)

(2)

(3)

(4)

A1. Đánh giá
quá trình

Chuyên cần đi học đầy đủ, tham dự
đầy đủ báo cáo chuyên đề (nếu có)

CLO1

Làm bài tập, thảo luận, thực hiện Thường xuyên
theo cá nhân hoặc theo nhóm trên
lớp hoặc trên LMS;

CLO3

Tỷ lệ
%

10%

CLO2
CLO4

20%

CLO1
Thuyết trình nhóm

Giữa kỳ

CLO2
CLO3
CLO4

A2. Đánh giá
giữa kỳ

20%
CLO1
Bài kiểm tra giữa kỳ

Giữa kỳ

CLO2
CLO3
CLO4
CLO1

A3. Đánh giá
cuối kỳ

CLO2
Bài thi cuối kỳ

Cuối kỳ

CLO3

50%

CLO4

Tổng cộng

100%

Ghi chú: Giảng viên có thể chọn cách đánh giá giữa kỳ bằng bài kiểm tra tự luận giữa

kỳ hoặc bài thuyết trình nhóm.
7.

Kế hoạch giảng dạy
7.1. Kế hoạch giảng dạy lớp ngày (4,5 tiết/buổi)

Tuần/
buổi
học
1

Nội dung
2

CĐR
môn
học
3

Chương 1: Tổng quan về
Tư pháp quốc tế
Tuần 1
/buổi
thứ 1

1.1. Tên gọi Tư pháp quốc tế
1.2. Phạm vi điều chỉnh

CLO1
CLO2

1.3. Đối tượng điều chỉnh
1.4. Phương pháp điều chỉnh

Chương 1: Tổng quan về
Tuần 2
/buổi
thứ 2

Tư pháp quốc tế (tt)
1.5. Nguồn luật
1.6. Các học thuyết cơ bản

CLO1
CLO2

Hoạt động dạy và
học
4
Giảng viên:
• Thuyết giảng
• Minh họa
• Trao đổi
• Công việc khác:
Giới thiệu môn học,
lịch trình, tài liệu,
quy định, hình thức
học, kiểm tra, thi
Sinh viên:
+ Học tại lớp:
• Tiếp thu và tương
tác với Giảng
viên;
+ Học tại nhà:
• Tải xuống các tài
liệu, bài học, bài
tập theo hướng
dẫn của giảng
viên để nghiên cứu
học tập
• Đọc trước các bài
học theo hướng
dẫn trên hệ thống
LMS
Giảng viên:
• Thuyết giảng
• Trao đổi
• Minh họa
• Công việc khác:
Phân nhóm, giao bài
tập tình huống giữa

Bài
đánh
giá
5

Tài liệu chính
và tài liệu
tham khảo
6

Quá
trình

Tài liệu học tập
bắt buộc 1,
(trang 18-76)
Tài liệu học tập
bắt buộc 2
(trang 7-46 )

Quá
trình

Tài liệu học tập
bắt buộc 1,
(trang 77-152)
Tài liệu học tập
bắt buộc 2
(trang 103-156)

Tuần/
buổi
học
1

Nội dung
2
1.7. Chủ thể của Tư pháp
quốc tế

CĐR
môn
học
3

Hoạt động dạy và
học
4
kỳ và tiểu luận kèm
theo quy định, biểu
mẫu, lịch làm việc
Sinh viên:
+ Học ở lớp: tiếp thu
và tương tác với
Giảng viên;
+ Học ở nhà:
• Đọc trước nội
dung tài liệu
chính.
• Tải, thực hiện bài
tập hoặc tương tác
trên hệ thống LMS
(1 tiết)

Bài
đánh
giá
5

Tài liệu chính
và tài liệu
tham khảo
6

Quá
trình

Tài liệu học tập
bắt buộc 1,
(trang 250-299)
Tài liệu học tập
bắt buộc 2
(trang157-187)

Quá
trình

Tài liệu học tập
bắt buộc 1,
(trang 153-249)
Tài liệu học tập
bắt buộc 2
(trang 47-102)
Tài liệu tham
khảo 1 (chương

Chương 2: Xung đột thẩm
quyền
2.1. Khái quát về xung đột
thẩm quyền
2.2. Các dấu hiệu xác định
Tuần 3 thẩm quyền
/buổi
2.3. Phân loại thẩm quyền
thứ 3
trong tư pháp quốc tế
2.4. Những trường hợp hạn
chế thẩm quyền
2.5. Thẩm quyền trong tư
pháp quốc tế Việt Nam

Chương 3: Xung đột pháp
luật
Tuần 4
/buổi
thứ 4 3.1 Khái quát về xung đột
pháp luật

Giảng viên:
• Thuyết giảng
• Trao đổi
• Minh họa
• Thảo luận
Sinh viên:
CLO1 + Học ở lớp: tiếp thu
CLO2 và tương tác với
CLO3.1 Giảng viên;
CLO4 + Học ở nhà:
• đọc trước nội
dung tài liệu
• Làm bài tập
hoặc tham gia
tương tác trên
LMS (2 Tiết)

Giảng viên:
• Thuyết giảng
CLO1
• Trao đổi
CLO2
CLO3.2 • Minh họa
CLO4 Sinh viên:
+ Học ở lớp: tiếp thu
và tương tác với

Tuần/
buổi
học
1

Nội dung
2
3.2 Phương pháp giải quyết
xung đột pháp luật
3.3 Quy phạm pháp luật
xung đột
3.4 Một số kiểu hệ thuộc cơ
bản
3.5 Áp dụng pháp luật nước

CĐR
môn
học
3

Hoạt động dạy và
học
4
viên;

Bài
đánh
giá
5

Giảng
Thảo
luận
+ Học ở nhà:
• đọc trước tài
liệu,
• Làm bài tập
hoặc tham gia
tương tác trên
LMS (2 tiết)

Tài liệu chính
và tài liệu
tham khảo
6
Xung đột định
danh)

ngoài
3.6 Cách thức áp dụng pháp
luật nước ngoài
3.7 Những trường hợp hạn
chế áp dụng pháp luật nước
ngoài
3.8 Áp dụng pháp luật nước
ngoài theo quy định của Tư
pháp quốc tế Việt Nam
3.9 Giải quyết Xung đột
định danh
Giảng viên:
• Thuyết giảng
• Trao đổi
thi hành bản án nước
• Minh họa
ngoài, quyết định trọng tài
Sinh viên:
+ Học ở lớp: tiếp thu
và tương tác với
4.1. Khái niệm công nhận và CLO1
Tuần 5
CLO2 Giảng viên;
CLO3.3 + Học ở nhà:
/buổi thi hành bản án, quyết định
CLO4
thứ 5
• đọc trước tài
4.2. Điều kiện công nhận, thi
liệu,
hành bản án
• Làm bài tập
hoặc tham gia
4.3. Thủ tục xét công nhận,
các tương tác
thi hành bản án
trên LMS (2
tiết)
Chương 4: Công nhận và

Quá
trình

Tài liệu học tập
bắt buộc 1,
(300-376)
Tài liệu học tập
bắt buộc 2
(trang188-210 )
Tài liệu tham
khảo 2

Tuần/
buổi
học
1

Nội dung
2
4.4. Công nhận và thi hành

CĐR
môn
học
3

Hoạt động dạy và
học
4

Bài
đánh
giá
5

Tài liệu chính
và tài liệu
tham khảo
6

Qúa
trình

Tài liệu học tập
bắt buộc 1,
(trang 377-492)
Tài liệu học tập
bắt buộc 2
(trang251-316 )

Quá
trình

Tài liệu học tập
bắt buộc 1,
(trang 493-583)
Tài liệu học tập
bắt buộc 2
(trang407-478 )

quyết định trọng tài
4.5 Hoạt động tương trợ tư
pháp
4.6 Các hoạt động tố tụng
dân sự quốc tế khác

Chương 5: Tài sản, Quyền
sỡ hữu và thừa kế trong

CLO1
CLO2
CLO3
CLO4

Giảng viên:
• Thuyết giảng
• Trao đổi
• Thảo luận
Sinh viên:
+ Học ở lớp: tiếp thu
và tương tác với
Giảng viên; Nộp bài
giữa kỳ
+ Học ở nhà: đọc
trước tài liệu, làm bài
tập hoặc tham gia
các tương tác trên
LMS (2 tiết)

CLO1
CLO2
CLO3
CLO4

Giảng viên:
• Thuyết giảng
• Trao đổi
• Minh họa
Sinh viên:
+ Học ở lớp: tiếp thu
và tương tác với
Giảng viên; thảo luận
nhóm
+ Học ở nhà: đọc
trước tài liệu, làm bài
tập hoặc tham gia

Tư pháp quốc tế
5.1. Khái quát về tài sản và
Tuần 6 quyền sở hữu và thừa kế
/buổi
5.2. Giải quyết xung đột
thứ 6
pháp luật về tài sản
5.3 Giải quyết xung đột
pháp luật về quyền sở hữu
5.4 Giải quyết xung đột
pháp luật về thừa kế
Chương 6: Hợp đồng và
bồi thường thiệt hại ngoài
hợp đồng trong Tư pháp
Tuần 7 quốc tế
/buổi
thứ 7
6.1. Khái quát về hợp đồng
và bồi thường thiệt hại ngoài
hợp đồng

Tuần/
buổi
học
1

Nội dung
2
6.2 Xung đột thẩm quyền

CĐR
môn
học
3

trong hợp đồng

Hoạt động dạy và
học
4
các tương tác trên
LMS (2 tiết)

Bài
đánh
giá
5

Tài liệu chính
và tài liệu
tham khảo
6

Giữa
kỳ

Tài liệu học tập
bắt buộc 1,
(trang 584-630)
Tài liệu học tập
bắt buộc 2
(trang479-526 )

6.3 Xung đột pháp luật trong
hợp đồng
6.4 Thẩm quyền và xung đột
pháp luật về bồi thường
ngoài hợp đồng
Chương 7: Hôn nhân gia
đình trong Tư pháp quốc
tế
7.1 Khái quát về hôn nhân
gia đình trong tư pháp quốc
tế
Tuần 8 7.2 Kết hôn có yếu tố nước
/buổi
ngoài
thứ 8
7.3 Ly hôn có yếu tố nước

CLO1
CLO2
CLO3
CLO4

ngoài
7.4 Quan hệ tài sản và nhân
thân và giám hộ
7.5 Quan hệ cha mẹ, con

Giảng viên:
• Thuyết giảng
• Trao đổi
• Minh họa
Sinh viên:
+ Học ở lớp: tiếp thu
và tương tác với
Giảng viên;
+ Học ở nhà: đọc
trước tài liệu, làm bài
tập hoặc tham gia
các tương tác trên
LMS (2 tiết)
+ Làm bài kiểm tra
giữa kỳ hoặc thuyết
trình

7.6 Con nuôi

Chương 8: Quyền sở hữu
trí tuệ trong Tư pháp
Tuần 9
quốc tế
/buổi
8.1 Khái quát về quyền sở
thứ 9
hữu trí tuệ có yếu tố
nước ngoài

CLO1
CLO2
CLO3
CLO4

Giảng viên:
• Thuyết giảng
• Trao đổi
• Giải quyết vấn
đề
Sinh viên:
+ Học ở lớp: tiếp thu
và tương tác với

Quá
trình

Tài liệu học tập
bắt buộc (trang
409-459)

Tuần/
buổi
học
1

Nội dung
2
8.2 Các quy định điều chỉnh

CĐR
môn
học
3

quyền sở hữu trí tuệ có
liên quan đến yếu tố
nước ngoài tại Việt
Nam và trong một số

Hoạt động dạy và
học
4
Giảng viên; thảo
luận; tranh luận
+ Học ở nhà: đọc
trước tài liệu, làm bài
tập hoặc tham gia
các tương tác trên
LMS (1 tiết)

Bài
đánh
giá
5

Tài liệu chính
và tài liệu
tham khảo
6

điều ước quốc tế
8.3 Giải quyết xung đột pháp
luật trong quyền sở hữu
trí tuệ có yếu tố nước
ngoài
Chương 9: Lao động trong
Tư pháp quốc tế
9.1 Khái quát về lao động có
yếu tố nước ngoài
9.2 Các quy định điều chỉnh
lao động nước ngoài tại
Việt Nam
9.3 Giải quyết xung đột pháp
luật trong lao động có
yếu tố nước ngoài
9.4 Xuất khẩu lao động trong
tư pháp quốc tế

CLO1
CLO2
CLO3
CLO4

Giảng viên:
• Thuyết giảng
• Trao đổi
• Giải quyết vấn đề
Sinh viên:
+ Học ở lớp: tiếp thu
và tương tác với
Giảng viên; thảo
luận; tranh luận
+ Học ở nhà: đọc
trước tài liệu, làm bài
tập hoặc tham gia
các tương tác trên
LMS (1 tiết)

Tài liệu học tập
bắt buộc 2
(trang527-555 )

Tuần/
buổi
học
1

Tuần
10
/buổi
thứ 10

Nội dung
2
Tổng kết- Ôn tập

CĐR
môn
học
3

• Hướng dẫn ôn tập nội dung
trọng điểm của Tư pháp
quốc tế:
- Xung đột thẩm quyền
- Xung đột pháp luật
- Công nhận và thi hành
- Các chế định cốt lõi
• Hướng dẫn cách thức thực
hiện kiểm tra cuối kỳ:

Hoạt động dạy và
học
4

Bài
đánh
giá
5

Tài liệu chính
và tài liệu
tham khảo
6

Bài
đánh
giá
5

Tài liệu chính
và tài liệu
tham khảo
6

- Giảng viên:
Tóm tắt nội dung học,
giải đáp thắc mắc
- Sinh viên: đặt câu
hỏi, trao đổi.

7.2. Kế hoạch giảng dạy lớp tối (3,0 tiết/buổi)
Tuần/
buổi
học
1

Nội dung
2

CĐR
môn
học
3

Hoạt động dạy và
học
4

Tuần/
buổi
học
1

Nội dung
2

CĐR
môn
học
3

Chương 1: Tổng quan về
Tư pháp quốc tế
Tuần 1
/buổi
thứ 1

1.1. Tên gọi Tư pháp quốc tế
1.2. Phạm vi điều chỉnh

CLO1
CLO2

1.3. Đối tượng điều chỉnh
1.4. Phương pháp điều chỉnh

Chương 1: Tổng quan về
Tư pháp quốc tế (tt)
Tuần 2
/buổi
thứ 2

1.5. Nguồn luật
1.6. Các học thuyết cơ bản
1.7. Chủ thể của Tư pháp
quốc tế

CLO1
CLO2

Hoạt động dạy và
học
4
Giảng viên:
• Thuyết giảng
• Minh họa
• Trao đổi
• Công việc khác:
Giới thiệu môn học,
lịch trình, tài liệu,
quy định, hình thức
học, kiểm tra, thi
Sinh viên:
+ Học tại lớp:
• Tiếp thu và tương
tác với Giảng
viên;
+ Học tại nhà:
• Tải xuống các tài
liệu, bài học, bài
tập theo hướng
dẫn của giảng
viên để nghiên cứu
học tập
• Đọc trước các bài
học theo hướng
dẫn trên hệ thống
LMS
Giảng viên:
• Thuyết giảng
• Trao đổi
• Minh họa
• Công việc khác:
Phân nhóm, giao bài
tập tình huống giữa
kỳ và tiểu luận kèm
theo quy định, biểu
mẫu, lịch làm việc
Sinh viên:
+ Học ở lớp: tiếp thu
và tương tác với
Giảng viên;

Bài
đánh
giá
5

Tài liệu chính
và tài liệu
tham khảo
6

Quá
trình

Tài liệu học tập
bắt buộc 1,
(trang 18-76)
Tài liệu học tập
bắt buộc 2
(trang 7-46 )

Quá
trình

Tài liệu học tập
bắt buộc 1,
(trang 77-152)
Tài liệu học tập
bắt buộc 2
(trang 103-156)

Tuần/
buổi
học
1

Nội dung
2

Chương 2: Xung đột thẩm
quyền
2.1. Khái quát về xung đột
Tuần 3 thẩm quyền
/buổi
2.2. Các dấu hiệu xác định
thứ 3
thẩm quyền
2.3. Phân loại thẩm quyền
trong tư pháp quốc tế

Chương 2: Xung đột thẩm
quyền (tt)
Tuần 4 2.4. Những trường hợp hạn
/buổi
chế thẩm quyền
thứ 4
2.5. Thẩm quyền trong tư
pháp quốc tế Việt Nam

CĐR
môn
học
3

Hoạt động dạy và
học

4
+ Học ở nhà:
• Đọc trước nội
dung tài liệu
chính.
• Tải, thực hiện bài
tập hoặc tương tác
trên hệ thống LMS
(1 tiết)
Giảng viên:
• Thuyết giảng
• Trao đổi
• Minh họa
• Thảo luận
Sinh viên:
CLO1 + Học ở lớp: tiếp thu
CLO2 và tương tác với
CLO3.1 Giảng viên;
CLO4 + Học ở nhà:
• đọc trước nội
dung tài liệu
• Làm bài tập
hoặc tham gia
tương tác trên
LMS (1 Tiết)
Giảng viên:
• Thuyết giảng
• Trao đổi
• Minh họa
• Thảo luận
Sinh viên:
CLO1
+ Học ở lớp: tiếp thu
CLO2
CLO3.1 và tương tác với
CLO4 Giảng viên;
+ Học ở nhà:
• đọc trước nội
dung tài liệu
Làm bài tập hoặc
tham gia tương tác
trên LMS (1 Tiết)

Bài
đánh
giá
5

Tài liệu chính
và tài liệu
tham khảo
6

Quá
trình

Tài liệu học tập
bắt buộc 1,
(trang 250-299)
Tài liệu học tập
bắt buộc 2
(trang157-187)

Quá
trình

Tài liệu học tập
bắt buộc 1,
(trang 250-299)
Tài liệu học tập
bắt buộc 2
(trang157-187)

Tuần/
buổi
học
1

Nội dung
2
Chương 3: Xung đột pháp
luật
3.1 Khái quát về xung đột

pháp luật
Tuần 5
/buổi 3.2 Phương pháp giải quyết
thứ 5 xung đột pháp luật
3.3 Quy phạm pháp luật
xung đột
3.4 Một số kiểu hệ thuộc cơ
bản

CĐR
môn
học
3

Hoạt động dạy và
học

4
Giảng viên:
• Thuyết giảng
• Trao đổi
• Minh họa
Sinh viên:
+ Học ở lớp: tiếp thu
CLO1 và tương tác với
CLO2 Giảng viên; Thảo
CLO3.2 luận
CLO4 + Học ở nhà:
• đọc trước tài
liệu,
• Làm bài tập
hoặc tham gia
tương tác trên
LMS (2 tiết)

Bài
đánh
giá
5

Tài liệu chính
và tài liệu
tham khảo
6

Quá
trình

Tài liệu học tập
bắt buộc 1,
(trang 153-249)
Tài liệu học tập
bắt buộc 2
(trang 47-102)
Tài liệu tham
khảo 1 (chương
Xung đột định
danh)

Quá
trình

Tài liệu học tập
bắt buộc 1,
(trang 153-249)
Tài liệu học tập
bắt buộc 2
(trang 47-102)
Tài liệu tham
khảo 1 (chương
Xung đột định
danh)

Quá
trình

Tài liệu học tập
bắt buộc 1,
(300-376)

Chương 3: Xung đột pháp
luật (tt)
3.5 Áp dụng pháp luật nước
ngoài
3.6 Cách thức áp dụng pháp
luật nước ngoài
Tuần 6
/buổi 3.7 Những trường hợp hạn
thứ 6 chế áp dụng pháp luật nước
ngoài
3.8 Áp dụng pháp luật nước
ngoài theo quy định của Tư
pháp quốc tế Việt Nam

Giảng viên:
• Thuyết giảng
• Trao đổi
• Minh họa
Sinh viên:
+ Học ở lớp: tiếp thu
CLO1
và tương tác với
CLO2
CLO3.2 Giảng viên; Thảo
CLO4 luận
+ Học ở nhà:
• đọc trước tài
liệu,
Làm bài tập hoặc
tham gia tương tác
trên LMS (1 tiết)

3.9 Giải quyết Xung đột
định danh
Chương 4: Công nhận và
Tuần 7 thi hành bản án nước
/buổi
thứ 7 ngoài, quyết định trọng tài

CLO1
CLO2
CLO3.3
CLO4

Giảng viên:
• Thuyết giảng
• Trao đổi
• Minh họa

Tuần/
buổi
học
1

Nội dung
2

CĐR
môn
học
3

4.1. Khái niệm công nhận và
thi hành bản án, quyết định
4.2. Điều kiện công nhận, thi
hành bản án
4.3. Thủ tục xét công nhận,
thi hành bản án

Hoạt động dạy và
học
4
Sinh viên:
+ Học ở lớp: tiếp thu
và tương tác với
Giảng viên;
+ Học ở nhà:
• đọc trước tài
liệu,
• Làm bài tập
hoặc tham gia
các tương tác
trên LMS (1
tiết)

Bài
đánh
giá
5

Tài liệu chính
và tài liệu
tham khảo
6
Tài liệu học tập
bắt buộc 2
(trang188-210 )
Tài liệu tham
khảo 2

Chương 4: Công nhận và
thi hành bản án nước
ngoài, quyết định trọng tài
(tt)
4.4. Công nhận và thi hành
quyết định trọng tài
Tuần 8
/buổi 4.5 Hoạt động tương trợ tư
thứ 8
pháp
4.6 Các hoạt động tố tụng
dân sự quốc tế khác

Giảng viên:
• Thuyết giảng
• Trao đổi
• Minh họa
Sinh viên:
CLO1 + Học ở lớp: tiếp thu
CLO2 và tương tác với
CLO3.3 Giảng viên;
CLO4 + Học ở nhà:
• đọc trước tài
liệu,
Làm bài tập hoặc
tham gia các tương
tác trên LMS (1 tiết)

Chương 5: Tài sản, Quyền
sỡ hữu và thừa kế trong
Tuần 9 Tư pháp quốc tế
/buổi
thứ 9
5.1. Khái quát về tài sản và
quyền sở hữu và thừa kế

CLO1
CLO2
CLO3
CLO4

Giảng viên:
• Thuyết giảng
• Trao đổi
• Thảo luận
Sinh viên:
+ Học ở lớp: tiếp thu
và tương tác với
Giảng viên; Nộp bài
giữa kỳ

Quá
trình

Tài liệu học tập
bắt buộc 1,
(300-376)
Tài liệu học tập
bắt buộc 2
(trang188-210 )
Tài liệu tham
khảo 2

Quá
trình

Tài liệu học tập
bắt buộc 1,
(trang 377-492)
Tài liệu học tập
bắt buộc 2
(trang251-316 )

Tuần/
buổi
học
1

Nội dung
2
5.2. Giải quyết xung đột

CĐR
môn
học
3

pháp luật về tài sản

Chương 5: Tài sản, Quyền
sỡ hữu và thừa kế trong
Tư pháp quốc tế (tt)
Tuần
10
/buổi
thứ 10

5.3 Giải quyết xung đột
pháp luật về quyền sở hữu

CLO1
CLO2
CLO3
CLO4

5.4 Giải quyết xung đột
pháp luật về thừa kế

Hoạt động dạy và
học
4
+ Học ở nhà: đọc
trước tài liệu, làm bài
tập hoặc tham gia
các tương tác trên
LMS (1 tiết)
Giảng viên:
• Thuyết giảng
• Trao đổi
• Thảo luận
Sinh viên:
+ Học ở lớp: tiếp thu
và tương tác với
Giảng viên; Nộp bài
giữa kỳ
+ Học ở nhà: đọc
trước tài liệu, làm bài
tập hoặc tham gia
các tương tác trên
LMS (1 tiết)

Bài
đánh
giá
5

Tài liệu chính
và tài liệu
tham khảo
6

Quá
trình

Tài liệu học tập
bắt buộc 1,
(trang 377-492)
Tài liệu học tập
bắt buộc 2
(trang251-316 )

Quá
trình

Tài liệu học tập
bắt buộc 1,
(trang 493-583)
Tài liệu học tập
bắt buộc 2
(trang407-478 )

Chương 6: Hợp đồng và
bồi thường thiệt hại ngoài
hợp đồng trong Tư pháp
quốc tế
6.1. Khái quát về hợp đồng
và bồi thường thiệt hại ngoài
Tuần
11
/buổi
thứ 11

hợp đồng
6.2 Xung đột thẩm quyền
trong hợp đồng
6.3 Xung đột pháp luật trong
hợp đồng
6.4 Thẩm quyền và xung đột
pháp luật về bồi thường
ngoài hợp đồng

CLO1
CLO2
CLO3
CLO4

Giảng viên:
• Thuyết giảng
• Trao đổi
• Minh họa
Sinh viên:
+ Học ở lớp: tiếp thu
và tương tác với
Giảng viên; thảo luận
nhóm
+ Học ở nhà: đọc
trước tài liệu, làm bài
tập hoặc tham gia
các tương tác trên
LMS (2 tiết)

Tuần/
buổi
học
1

Nội dung
2
Chương 7: Hôn nhân gia

CĐR
môn
học
3

đình trong Tư pháp quốc
tế
7.1 Khái quát về hôn nhân
Tuần
12
/buổi
thứ 12

gia đình trong tư pháp quốc
tế
7.2 Kết hôn có yếu tố nước

CLO1
CLO2
CLO3
CLO4

ngoài
7.3 Ly hôn có yếu tố nước
ngoài

Chương 7: Hôn nhân gia
đình trong Tư pháp quốc
tế (tt)
Tuần
13
/buổi
thứ 13

7.4 Quan hệ tài sản và nhân
thân và giám hộ

CLO1
CLO2
CLO3
CLO4

7.5 Quan hệ cha mẹ, con
7.6 Con nuôi

Tuần
14
/buổi
thứ 14

Chương 8: Quyền sở hữu
trí tuệ trong Tư pháp
quốc tế

CLO1
CLO2
CLO3
CLO4

Hoạt động dạy và
học
4
Giảng viên:
• Thuyết giảng
• Trao đổi
• Minh họa
Sinh viên:
+ Học ở lớp: tiếp thu
và tương tác với
Giảng viên;
+ Học ở nhà: đọc
trước tài liệu, làm bài
tập hoặc tham gia
các tương tác trên
LMS (1 tiết)
+ Làm bài kiểm tra
giữa kỳ hoặc thuyết
trình
Giảng viên:
• Thuyết giảng
• Trao đổi
• Minh họa
Sinh viên:
+ Học ở lớp: tiếp thu
và tương tác với
Giảng viên;
+ Học ở nhà: đọc
trước tài liệu, làm bài
tập hoặc tham gia
các tương tác trên
LMS (1 tiết)
+ Làm bài kiểm tra
giữa kỳ hoặc thuyết
trình

Giảng viên:
• Thuyết giảng
• Trao đổi

Bài
đánh
giá
5

Tài liệu chính
và tài liệu
tham khảo
6

Giữa
kỳ

Tài liệu học tập
bắt buộc 1,
(trang 584-630)
Tài liệu học tập
bắt buộc 2
(trang479-526 )

Giữa
kỳ

Tài liệu học tập
bắt buộc 1,
(trang 584-630)
Tài liệu học tập
bắt buộc 2
(trang479-526 )

Quá
trình

Tài liệu học tập
bắt buộc (trang
409-459)

Tuần/
buổi
học
1

Nội dung
2
8.1 Khái quát về quyền sở

CĐR
môn
học
3

hữu trí tuệ có yếu tố
nước ngoài
8.2 Các quy định điều chỉnh
quyền sở hữu trí tuệ có
liên quan đến yếu tố
nước ngoài tại Việt
Nam và trong một số
điều ước quốc tế

Hoạt động dạy và
học
4
• Giải quyết vấn
đề
Sinh viên:
+ Học ở lớp: tiếp thu
và tương tác với
Giảng viên; thảo
luận; tranh luận
+ Học ở nhà: đọc
trước tài liệu, làm bài
tập hoặc tham gia
các tương tác trên
LMS (1 tiết)

Bài
đánh
giá
5

Tài liệu chính
và tài liệu
tham khảo
6

8.3 Giải quyết xung đột pháp
luật trong quyền sở hữu
trí tuệ có yếu tố nước
ngoài
Chương 9: Lao động trong
Tư pháp quốc tế
9.1 Khái quát về lao động có
yếu tố nước ngoài
9.2 Các quy định điều chỉnh
lao động nước ngoài tại
Việt Nam
9.3 Giải quyết xung đột pháp
luật trong lao động có
yếu tố nước ngoài
9.4 Xuất khẩu lao động trong
tư pháp quốc tế

CLO1
CLO2
CLO3
CLO4

Giảng viên:
• Thuyết giảng
• Trao đổi
• Giải quyết vấn đề
Sinh viên:
+ Học ở lớp: tiếp thu
và tương tác với
Giảng viên; thảo
luận; tranh luận
+ Học ở nhà: đọc
trước tài liệu, làm bài
tập hoặc tham gia
các tương tác trên
LMS (1 tiết)

Tài liệu học tập
bắt buộc 2
(trang527-555 )

Tuần/
buổi
học
1

Nội dung
2

CĐR
môn
học
3

Hoạt động dạy và
học
4

Bài
đánh
giá
5

Tài liệu chính
và tài liệu
tham khảo
6

Tổng kết- Ôn tập
• Hướng dẫn ôn tập nội dung
trọng điểm của Tư pháp
quốc tế:
- Xung đột thẩm quyền
- Xung đột pháp luật
- Công nhận và thi hành
- Các chế định cốt lõi
• Hướng dẫn cách thức thực
hiện kiểm tra cuối kỳ:

Tuần
15
/buổi
thứ 15

8.

- Giảng viên:
Tóm tắt nội dung học,
giải đáp thắc mắc
- Sinh viên: đặt câu
hỏi, trao đổi.

Quy định của môn học

8.1. Quy định về đánh giá quá trình:
- Chuyên cần: điểm chuyên cần được tính khi sinh viên tham dự đầy đủ các
buổi học và các buổi báo cáo chuyên đề (nếu có), trọng số 10%
- Làm bài tập, thảo luận, thực hiện theo cá nhân hoặc theo nhóm trên lớp hoặc
trên LMS, trọng số là 20%.
Tiêu chí đánh giá (xem trong phần rubrics môn học)
8.2. Quy định về đánh giá giữa kỳ: Trọng số 20%
Một trong hai hình thức:
-

01 bài kiểm tra giữa kỳ thực hiện bài tại lớp; hoặc

-

01 bài thuyết trình nhóm (4-6 thành viên): trình bày trên khổ giấy A4 bản in
đánh máy và nộp bài kèm bản mềm được gởi qua hệ thống LMS theo thời gian
quy định. Dùng trình chiếu Power Point khi thuyết trình. Tất cả các thành viên
phải tham gia trình bày và trả lời câu hỏi.
Tiêu chí đánh giá (xem trong phần rubrics môn học).

8.3. Quy định về đánh giá cuối kỳ:

•

Trong các hình thức sau: Nhận định đúng sai kèm giải thích; câu hỏi lý
thuyết; bài tập tình huống. Thời gian 90 phút.

•

Nội dung: thuộc phạm vi kiến thức trong đề cương môn học.

•

Tiêu chí đánh giá: theo rubrics môn học

8.4. Quy định về cấm thi cuối kỳ:
Sinh viên không được phép dự thi cuối kỳ khi:
- vắng quá nửa (1/2) số buổi học trở lên theo tổng thời gian học tập tại lớp, hoặc
- không có điểm quá trình và giữa kỳ.
8.5. Nội quy lớp học:
-

Không đến lớp trễ giờ theo quy định; Những trường hợp đến trễ quá ½ thời gian
buổi học sẽ không được xem là có hiện diện tại lớp trong buổi học đó.

-

Yêu cầu trong giờ học tại lớp: không nói chuyện và làm việc riêng, không ngủ,
không sử dụng điện thoại cá nhân và các thiết bị điện tử trừ khi giảng viên cho
phép việc tra cứu tư liệu, thông tin để phục vụ cho học tập, nghiên cứu; Nếu vi
phạm sẽ bị mời ra khỏi lớp và xem như vắng buổi học đó.

-

Thực hiện việc tải đầy đủ các bài học, bài tập, tài liệu, tình huống trên hệ thống
quản lý học tập LMS (nếu có yêu cầu);

-

Trước khi đến lớp, yêu cầu sinh viên tự đọc, nghiên cứu các tài liệu tại nhà theo
sự hướng dẫn giảng viên;

-

Thái độ tôn trọng, nghiêm túc, trách nhiệm, tính kỷ luật, cầu thị trong học tập,
làm việc với giảng viên và các bạn cùng học;

-

Kiểm soát tốt cảm xúc cá nhân khi tranh luận, phản biện, bác bỏ, chia sẻ, góp ý,
thảo luận, trao đổi các vấn đề tại lớp, trong nhóm. Tránh ngụy biện, xúc phạm,
gây hấn, chỉ trích đối phương.

-

Những trường hợp không tính điểm quá trình, điểm giữa kỳ, điểm cuối kỳ : không
nộp các bài tập, báo cáo cho giảng viên theo đúng thời hạn quy định, không tham
gia thực hiện và tham dự thuyết trình cùng nhóm, không dự thi cuối kỳ, không
tham dự buổi báo cáo chuyên đề (nếu có), và không tham gia các hoạt động trực
tuyến gồm: diễn đàn, video, clip, bài tập, báo cáo, ... (nếu có) theo yêu cầu trên
hệ thống quản lý học tập LMS.

TRƯỞNG KHOA
(Ký và ghi rõ họ tên)

Giảng viên biên soạn
(Ký và ghi rõ họ tên)

TS. Dư Ngọc Bích

Dư Ngọc Bích

