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II.

Thông tin về môn học

1.

Mô tả môn học

Khái quát về pháp luật thương mại điện tử, hợp đồng thương mại điện tử, pháp luật
điều chỉnh của website thương mại điện tử, xử lý vi phạm và giải quyết tranh chấp
trong thương mại điện tử.
Môn học điều kiện
Môn học điều kiện

STT
1.

Môn tiên quyết

2.

Môn học trước
Tư pháp quốc tế

3.
3.

Mã môn học

BLAW1327

Môn học song hành

Mục tiêu môn học
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Môn học cung cấp kiến thức chuyên môn và trang bị các kỹ năng cần thiết cho người
học để giúp sinh viên:
Mục tiêu
môn học
CO1

CO2

CO3

CO4

4.

CĐR CTĐT phân
bổ cho môn học

Mô tả
Trình bày các kiến thức pháp luật về hoạt động, hợp đồng,
website, đảm bảo an toàn, xử lý vi phạm, giải quyết tranh
chấp trong thương mại điện tử
Thực hiện và xác lập các quyền và nghĩa vụ theo đúng quy
định của pháp luật về thương mại điện tử. Đề xuất giải pháp
giải quyết các tình huống pháp luật về hoạt động thương mại
điện tử
Hình thành khả năng phản biện, tranh luận, tư duy, ứng xử,
làm việc nhóm, khả năng sử dụng ngoại ngữ, internet, phối
hợp để thực hiện công việc liên quan đến lĩnh vực pháp luật
về bảo vệ quyền lợi các bên trong quan hệ hợp đồng thương
mại điện tử
Nhận thức được tầm quan trọng của pháp luật, đạo đức kinh
doanh khi tham gia vào các công việc liên quan đến lĩnh vực
pháp luật hoạt động thương mại điện tử. Có tinh thần thượng
tôn pháp luật về hoạt động thương mại điện tử

PLO4.2

PLO 8.2, PLO 9.2

PLO12.3, PLO
12.4, PLO13.1,
PLO 13.2, PLO
13.3
PLO15.1,15.2,
15.3

Chuẩn đầu ra (CĐR) môn học

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

CĐR môn học
(CLO)

CO1

CLO1

CO2

CLO2

CO3

CLO3

Mô tả CĐR
Giải thích các quy định pháp luật về hoạt động thương
mại điện tử để giải quyết những tình huống trong thực
tế.
Áp dụng pháp luật về hoạt động thương mại điện tử để
xác lập quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng
thương mại điện tử khi tham gia hoặc tư vấn tham gia
vào những tình huống pháp lý về hoạt độngg thương
mại điện tử
Xác lập các quyền và nghĩa vụ trong từng hoạt động
thương mại điện tử để áp dụng soạn thảo những hợp
đồng thương mại điện tử có liên quan
Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các chủ thể khi
tham gia vào hoạt động thương mại điện tử
Hình thành khả năng phản biện, tranh luận, tư duy, ứng
xử, làm việc nhóm, khả năng sử dụng ngoại ngữ,
internet, phối hợp để thực hiện công việc liên quan đến
lĩnh vực pháp luật về bảo vệ quyền lợi các bên trong
quan hệ hợp đồng thương mại điện tử
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CO4

CLO4

Nhận thức được tầm quan trọng của pháp luật, đạo đức
kinh doanh khi tham gia vào các công việc liên quan
đến lĩnh vực pháp luật hoạt động thương mại điện tử.
Có tinh thần thượng tôn pháp luật về hoạt động thương
mại điện tử

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

PLO1

PLO2

PLO3

PLO4

PLO5

PLO6

PLO7

PLO8

PLO9

PLO10

PLO11

PLO12

PLO13

1
2

x

x

x

3

x

4

x

5.

Học liệu

a.

Tài liệu tham khảo lựa chọn

PLO14

x

x

x

x

x

x

b. Tài liệu tham khảo bắt buộc
1. Quốc hội (2005), Luật giao dịch điện tử 2005 của nước Cộng hòa Xã hội chủ
nghĩa Việt Nam
2. Quốc hội (2015), Bộ luật Dân sự năm 2015 của nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa
Việt Nam
3. Quốc hội (2005), Luật Thương mại 2005 của nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa
Việt Nam
4. Quốc hội (2010), Luật Trọng tài thương mại 2010 của nước Cộng hòa Xã hội chủ
nghĩa Việt Nam
5. Quốc hội (2015) Luật an toàn thông tin mạng 2015 của nước Cộng hòa Xã hội
chủ nghĩa Việt Nam
6. Quốc hội (2010), Luật bảo vệ người tiêu dùng 2010 của nước Cộng hòa Xã hội
chủ nghĩa Việt Nam
7. Chính phủ (2013), Nghị định số 52/2013/NĐ-CP về thương mại điện tử ngày 16
tháng 05 năm 2013
8. Chính phủ (2007), Nghị định số 26/2007/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành luật
giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số ngày 15 tháng 2
năm 2007
9. Chính phủ (2017), Nghị định 22/2017/NĐ-CP về hòa giải thương mại

3

PLO15

10. Chính phủ (2010), Thông tư số 46/2010/TT-BCT quy định về quản lý hoạt động
của các website thương mại điện tử bán hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ ngày
31/12/2010
11. Chính phủ (2008), Thông tư 09/2008/TT-BCT hướng dẫn nghị định thương mại
điện tử về cung cấp thông tin và giao kết hợp đồng trên website thương mại điện
tử ngày 21/7/2008
12. Chính phủ (2014), Thông tư 47/2014/TT-BCT quy định về quản lý website
thương mại điện tử ngày 15/12/2014
Ngoài ra, sinh viên cần tham khảo website: https://dktructuyen.moj.gov.vn/
Đánh giá môn học

6.

Thành phần
đánh giá
(1)

Bài đánh giá

Thời điểm

(2)

(3)

CĐR

Tỷ lệ

môn học

%

(4)

Chuyên cần, thái độ, tham
gia phát biểu, phản biện tại Thường xuyên

CLO4

5%

A1. Đánh giá quá trình lớp
Quá trình

Bài tập nhận định

CLO1,
CLO2

5%

CLO1,
Bài tập tình huống

Giữa kỳ

10%

CLO3

A2. Đánh giá giữa kỳ
Bài kiểm tra tự luận giữa kỳ

Giữa kỳ

Bài thi tự luận cuối kỳ

CLO1,
CLO2

Cuối kỳ
A3. Đánh giá cuối kỳ

CLO2,

20%

CLO1,
CLO2
CLO3

60%

CLO4
Tổng cộng

100%

Ghi chú:
1. Đánh giá giữa kỳ: Giảng viên có thể chọn hình hức kiểm tra giữa kỳ bằng bài kiểm tra tự
luận, bài kiểm tra trắc nghiệm kết hợp tự luận (nhận định, tình huống), bài tiểu luận, thuyết
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trình nhóm
2. Đánh giá cuối kỳ: Giảng viên có thể chọn hình thức kiểm tra cuối kỳ bằng bài thi tự luận
(nhận định, tình huống), bài báo cáo , thuyết trình nhóm
7. Kế hoạch giảng dạy (Các nội dung giảng dạy theo buổi học, thể hiện sự tương quan

với các CĐR môn học, các hoạt động dạy và học (ở lớp, ở nhà) và các bài đánh
giá của môn học).
7.1. Kế hoạch giảng dạy lớp ngày (4,5 tiết/buổi)

Tuần/buổi
học
(1)

CĐR
Hoạt động dạy
Nội dung
môn
và học
học
(2)
(3)
(4)
Chương 1. Khái quát chung
CLO1 Giảng viên:
CLO2 +Thuyết giảng
về pháp luật thương mại điện
+ Trao đổi
tử
Sinh viên:
+ Học ở lớp:
1.1. Nội dung cơ bản về
tiếp thu và
pháp luật thương mại điện tử
tương tác với
1.2. Quản lý nhà nước về
Giảng viên;
+ Học ở nhà:
thương mại điện tử
đọc trước tài
liệu, tham gia
các tương tác
trên LMS (nếu
có yêu cầu). Tự
học 5 tiết

Bài
đánh
giá
(5)
Quá
trình

Tài liệu chính và
tài liệu tham
khảo
(6)
Cẩm nang pháp
luật

thương

mại điện tử, NXB
Lao động xã hội
năm 2006; Luật
giao dịch điện tử
2005; Bộ luật Dân
sự

năm

2015;

Luật Thương mại
2005; Luật Trọng
tài

Tuần 1
/buổi thứ 1

về

thương

2010;
toàn

mại

Luật

an

thông

tin

mạng 2015; Luật
bảo vệ người tiêu
dùng 2010; Nghị
định

số

52/2013/NĐ-CP
về

thương

mại

điện tử ngày 16
tháng
2013
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05

năm

Tuần/buổi
học
(1)

Nội dung
(2)
Chương 2. Pháp luật về hợp
đồng thương mại điện tử
2.1. Hợp đồng thương mại
điện tử
2.2. Chữ ký điện tử
(Thuyết trình theo nhóm

Tuần 2
hoặc làm bài tập theo nhóm
/buổi thứ 2
hoặc cá nhân trả lời câu hỏi
bằng hình thức vấn đáp)

Chương 3.Pháp luật về hoạt
động website trong thương
mại điện tử
3.1.Những nội dung cơ bản
về website thương mại điện
tử
3.2. Hoạt động của website
bán hàng
Tuần 3
3.3. Hoạt động của websie
/buổi thứ 3
khuyến mại và đấu giá trực
tuyến
(Thuyết trình theo nhóm

CĐR
Hoạt động dạy
môn
và học
học
(3)
(4)
CLO1 Giảng viên:
CLO2 +Thuyết giảng
+ Trao đổi
Sinh viên:
+ Học ở lớp:
tiếp thu và
tương tác với
giảng viên qua
câu hỏi bài tập
vấn;
+ Học ở nhà:
đọc trước tài
liệu, tham gia
các tương tác
trên LMS (nếu
có yêu cầu) Tự
học 5 tiết

CLO1 Giảng viên:
CLO2 +Thuyết giảng
CLO3 + Trao đổi
Sinh viên:
+ Học ở lớp:
tiếp thu và
tương tác với
giảng viên qua
câu hỏi bài tập
vấn;
+ Học ở nhà:
đọc trước tài
liệu, tham gia
các tương tác
trên LMS (nếu
có yêu cầu) Tự
học 10 tiết

Bài
đánh
giá
(5)
Quá
trình

Tài liệu chính và
tài liệu tham
khảo
(6)
Luật Thương mại
2005; Nghị định
số

26/2007/NĐ-

CP quy định chi
tiết thi hành luật
giao dịch điện tử
về chữ ký số và
dịch

vụ

chứng

thực chữ ký số
ngày 15 tháng 2
năm 2007

Thông

tư

số

46/2010/TT-BCT
quy định về quản
lý hoạt động của
các

website

thương mại điện
tử bán hàng hóa
hoặc

cung

ứng

dịch

vụ

ngày

31/12/2010;
Thông

tư

09/2008/TT-BCT

hoặc làm bài tập theo nhóm

hướng dẫn nghị

hoặc cá nhân trả lời câu hỏi

định thương mại

bằng hình thức vấn đáp)

điện tử về cung
cấp thông tin và
giao kết hợp đồng
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Tuần/buổi
học

Nội dung

(1)

(2)

CĐR
môn
học
(3)

Hoạt động dạy
và học
(4)

Bài
đánh
giá
(5)

Tài liệu chính và
tài liệu tham
khảo
(6)
trên
website
thương mại điện
tử

ngày

21/7/2008;
Thông

tư

47/2014/TT-BCT
quy định về quản
lý website thương
mại điện tử ngày
15/12/2014

Chương 4. Pháp luật về đảm

CLO1 Giảng viên:
CLO2 +Thuyết giảng
bảo an toàn giao dịch thương
CLO3 + Trao đổi
mại điện tử
Sinh viên:
+ Học ở lớp:
4.1.Nội dung cơ bản về pháp
tiếp thu, tương
Tuần 4
tác với GV;
luật đảm bảo an toàn giao
/buổi thứ 4
+ Học ở nhà:
dịch thương mại điện tử
đọc trước tài
(Thuyết trình theo nhóm
liệu, tham gia
hoặc làm bài tập theo nhóm
các tương tác
hoặc cá nhân trả lời câu hỏi
trên LMS (nếu
bằng hình thức vấn đáp
có yêu cầu) Tự
học 10 tiết
Chương 4. Pháp luật về đảm CLO1 Giảng viên:
CLO2 +Thuyết giảng
bảo an toàn giao dịch thương
Tuần 5
CLO3 + Trao đổi
/buổi thứ 5 mại điện tử
Sinh viên:
+ Học ở lớp:
4.2.Các biện pháp đảm bảo
tiếp thu và
7

Quá
trình

Luật an toàn
thông tin mạng
2015

Quá
trình

Luật an toàn
thông tin mạng
2015

Tuần/buổi
học
(1)

Nội dung
(2)
an toàn giao dịch thương mại

CĐR
môn
học
(3)

điện tử
(Thuyết trình theo nhóm
hoặc làm bài tập theo nhóm
hoặc cá nhân trả lời câu hỏi
bằng hình thức vấn đáp

Chương 5. Xử lý vi phạm và

CLO1
CLO2
CLO3

giải quyết tranh chấp trong
thương mại điện tử
Tuần 6
(Thuyết trình theo nhóm
/buổi thứ 6 hoặc làm bài tập theo nhóm
hoặc cá nhân trả lời câu hỏi
bằng hình thức vấn đáp

Chương 5 (tt) ôn tập

CLO1,
CLO2
CLO3
CLO4

Tuần 7
/buổi thứ 7

Hoạt động dạy
và học
(4)
tương tác với
Giảng viên;
+ Học ở nhà:
đọc trước tài
liệu, tham gia
các tương tác
trên LMS (nếu
có yêu cầu);
sinh viên tham
gia làm bài tập
theo nhóm. Tự
học 10 tiết
Giảng viên:
+Thuyết giảng
+ Trao đổi
Sinh viên:
+ Học ở lớp:
tiếp thu và trao
đổi với GV;
+ Học ở nhà:
đọc trước tài
liệu, tham gia
các tương tác
trên LMS (nếu
có yêu cầu) Tự
học 10 tiết
Giảng viên:
+ Thảo luận
+ Trao đổi
Sinh viên:
+ Học ở lớp:
tương tác với
giảng viên; làm
bài kiểm tra
giữa kỳ;
+ Học ở nhà:
đọc trước tài
liệu, tham gia
làm bài tập
theo nhóm Tự
học 10 tiết

7.2. Kế hoạch giảng dạy lớp tối (3.0 tiết/buổi)
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Bài
đánh
giá
(5)

Tài liệu chính và
tài liệu tham
khảo
(6)

Quá
trình

Luật

Trọng

tài

thương mại 2010 ;
Nghị

định

22/2017/NĐ-CP
về hòa giải thương
mại

Giữa
kỳ

Tuần/buổi
học
(1)

CĐR
Hoạt động dạy
Nội dung
môn
và học
học
(2)
(3)
(4)
CLO1 Giảng viên:
Chương 1. Khái quát chung
CLO2 +Thuyết giảng
về pháp luật thương mại điện
+ Trao đổi
Sinh viên:
tử
+ Học ở lớp:
1.1. Nội dung cơ bản về
tiếp thu và
pháp luật thương mại điện tử
tương tác với
1.2. Quản lý nhà nước về
Giảng viên;
thương mại điện tử
+ Học ở nhà:
đọc trước tài
liệu, tham gia
các tương tác
trên LMS (nếu
có yêu cầu) Tự
học là 6 tiết

Bài
đánh
giá
(5)
Quá
trình

Tài liệu chính và
tài liệu tham
khảo
(6)
Cẩm nang pháp
luật

về

thương

mại điện tử, NXB
Lao động xã hội
năm 2006; Luật
giao dịch điện tử
2005; Bộ luật Dân
sự

năm

2015;

Luật Thương mại
2005; Luật Trọng
tài

Tuần 1
/buổi thứ 1

thương

2010;
toàn

mại

Luật

an

thông

tin

mạng 2015; Luật
bảo vệ người tiêu
dùng 2010; Nghị
định

số

52/2013/NĐ-CP
về

thương

mại

điện tử ngày 16
tháng

05

năm

2013
Chương 2. Pháp luật về hợp
đồng thương mại điện tử
2.1. Hợp đồng thương mại
Tuần 2
điện tử
/buổi thứ 2
2.2. Chữ ký điện tử
(Thuyết trình theo nhóm
hoặc làm bài tập theo nhóm

CLO1 Giảng viên:
CLO2 +Thuyết giảng
+ Trao đổi
Sinh viên:
+ Học ở lớp:
tiếp thu và
tương tác với
giảng viên qua
câu hỏi bài tập
vấn;
+ Học ở nhà:
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Quá
trình

Luật Thương mại
2005; Nghị định
số

26/2007/NĐ-

CP quy định chi
tiết thi hành luật
giao dịch điện tử
về chữ ký số và

Tuần/buổi
học
(1)

Nội dung
(2)
hoặc cá nhân trả lời câu hỏi

CĐR
môn
học
(3)

bằng hình thức vấn đáp)

Chương 2. Pháp luật về hợp
đồng thương mại điện tử
2.1. Hợp đồng thương mại
điện tử
2.2. Chữ ký điện tử
(Thuyết trình theo nhóm
Tuần 3
hoặc làm bài tập theo nhóm
/buổi thứ 3
hoặc cá nhân trả lời câu hỏi
bằng hình thức vấn đáp)

Hoạt động dạy
và học
(4)
đọc trước tài
liệu, tham gia
các tương tác
trên LMS (nếu
có yêu cầu) Tự
học là 6 tiết

CLO1 Giảng viên:
CLO2 +Thuyết giảng
+ Trao đổi
Sinh viên:
+ Học ở lớp:
tiếp thu và
tương tác với
giảng viên qua
câu hỏi bài tập
vấn;
+ Học ở nhà:
đọc trước tài
liệu, tham gia
các tương tác
trên LMS (nếu
có yêu cầu) Tự
học là 6 tiết
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Bài
đánh
giá
(5)

Tài liệu chính và
tài liệu tham
khảo
(6)
dịch vụ chứng
thực chữ ký số
ngày 15 tháng 2
năm 2007

Quá
trình

Luật Thương mại
2005; Nghị định
số

26/2007/NĐ-

CP quy định chi
tiết thi hành luật
giao dịch điện tử
về chữ ký số và
dịch

vụ

chứng

thực chữ ký số
ngày 15 tháng 2
năm 2007

Tuần/buổi
học
(1)

Nội dung
(2)
Chương 3.Pháp luật về hoạt
động website trong thương
mại điện tử
3.1.Những nội dung cơ bản
về website thương mại điện
tử
3.2. Hoạt động của website
bán hàng
3.3. Hoạt động của websie
khuyến mại và đấu giá trực
tuyến
(Thuyết trình theo nhóm

CĐR
Hoạt động dạy
môn
và học
học
(3)
(4)
CLO1 Giảng viên:
CLO2 +Thuyết giảng
CLO3 + Trao đổi
Sinh viên:
+ Học ở lớp:
tiếp thu và
tương tác với
giảng viên qua
câu hỏi bài tập
vấn;
+ Học ở nhà:
đọc trước tài
liệu, tham gia
các tương tác
trên LMS (nếu
có yêu cầu) Tự
học là 6 tiết

Bài
đánh
giá
(5)
Quá
trình

Tài liệu chính và
tài liệu tham
khảo
(6)
Thông
tư
số
46/2010/TT-BCT
quy định về quản
lý hoạt động của
các

website

thương mại điện
tử bán hàng hóa
hoặc

cung

ứng

dịch

vụ

ngày

31/12/2010;
Thông

tư

09/2008/TT-BCT

hoặc làm bài tập theo nhóm

hướng dẫn nghị

hoặc cá nhân trả lời câu hỏi
Tuần 4
/buổi thứ 4 bằng hình thức vấn đáp)

định thương mại
điện tử về cung
cấp thông tin và
giao kết hợp đồng
trên

website

thương mại điện
tử

ngày

21/7/2008;
Thông

tư

47/2014/TT-BCT
quy định về quản
lý website thương
mại điện tử ngày
15/12/2014
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Tuần/buổi
học
(1)

Nội dung
(2)
Chương 3.Pháp luật về hoạt

CĐR
môn
học
(3)

động website trong thương
mại điện tử
3.1.Những nội dung cơ bản
về website thương mại điện
tử
3.2. Hoạt động của website
bán hàng
3.3. Hoạt động của websie
khuyến mại và đấu giá trực
tuyến
(Thuyết trình theo nhóm

Hoạt động dạy
và học
(4)
Giảng viên:
+Thuyết giảng
+ Trao đổi
Sinh viên:
+ Học ở lớp:
tiếp thu và
tương tác với
giảng viên qua
câu hỏi bài tập
vấn;
+ Học ở nhà:
đọc trước tài
liệu, tham gia
các tương tác
trên LMS (nếu
có yêu cầu) Tự
học là 6 tiết

Bài
đánh
giá
(5)
Quá
trình

Tài liệu chính và
tài liệu tham
khảo
(6)
Thông
tư
số
46/2010/TT-BCT
quy định về quản
lý hoạt động của
các

website

thương mại điện
tử bán hàng hóa
hoặc

cung

ứng

dịch

vụ

ngày

31/12/2010;
Thông

tư

09/2008/TT-BCT

hoặc làm bài tập theo nhóm

hướng dẫn nghị

hoặc cá nhân trả lời câu hỏi
Tuần 5
/buổi thứ 5 bằng hình thức vấn đáp)

định thương mại
điện tử về cung
cấp thông tin và
giao kết hợp đồng
trên

website

thương mại điện
tử

ngày

21/7/2008;
Thông

tư

47/2014/TT-BCT
quy định về quản
lý website thương
mại điện tử ngày
15/12/2014
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CĐR
Hoạt động dạy
môn
và học
học
(3)
(4)
CLO1 Giảng viên:
CLO2 +Thuyết giảng
CLO3 + Trao đổi
Sinh viên:
+ Học ở lớp:
tiếp thu, tương
tác với GV;
+ Học ở nhà:
đọc trước tài
liệu, tham gia
các tương tác
trên LMS (nếu
có yêu cầu) Tự
học là 6 tiết

Bài
đánh
giá
(5)
Quá
trình

CLO1 Giảng viên:
CLO2 +Thuyết giảng
bảo an toàn giao dịch thương
CLO3 + Trao đổi
mại điện tử
Sinh viên:
+ Học ở lớp:
4.1.Nội dung cơ bản về pháp
tiếp thu, tương
Tuần 7
tác với GV;
luật đảm bảo an toàn giao
/buổi thứ 7
+ Học ở nhà:
dịch thương mại điện tử
đọc trước tài
(Thuyết trình theo nhóm
liệu, tham gia
hoặc làm bài tập theo nhóm
các tương tác
hoặc cá nhân trả lời câu hỏi
trên LMS (nếu
bằng hình thức vấn đáp
có yêu cầu) Tự
học là 6 tiết
Chương 4. Pháp luật về đảm CLO1 Giảng viên:
CLO2 +Thuyết giảng
bảo an toàn giao dịch thương
Tuần 8
CLO3 + Trao đổi
/buổi thứ 8 mại điện tử
Sinh viên:
+ Học ở lớp:
4.2.Các biện pháp đảm bảo
tiếp thu và

Quá
trình

Luật an toàn
thông tin mạng
2015

Quá
trình

Luật an toàn

Tuần/buổi
học
(1)

Nội dung
(2)
Chương 4. Pháp luật về đảm
bảo an toàn giao dịch thương
mại điện tử
4.1.Nội dung cơ bản về pháp
luật đảm bảo an toàn giao
dịch thương mại điện tử
(Thuyết trình theo nhóm
hoặc làm bài tập theo nhóm

Tuần 6
hoặc cá nhân trả lời câu hỏi
/buổi thứ 6
bằng hình thức vấn đáp

Chương 4. Pháp luật về đảm
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Tài liệu chính và
tài liệu tham
khảo
(6)
Luật an toàn
thông tin mạng
2015

thông tin mạng
2015

Tuần/buổi
học
(1)

Nội dung
(2)
an toàn giao dịch thương mại

CĐR
môn
học
(3)

điện tử
(Thuyết trình theo nhóm
hoặc làm bài tập theo nhóm
hoặc cá nhân trả lời câu hỏi
bằng hình thức vấn đáp

Chương 5. Xử lý vi phạm và

CLO1
CLO2
CLO3

giải quyết tranh chấp trong
thương mại điện tử
Tuần 9
(Thuyết trình theo nhóm
/buổi thứ 9 hoặc làm bài tập theo nhóm
hoặc cá nhân trả lời câu hỏi
bằng hình thức vấn đáp

Chương 5 (tt) ôn tập

CLO1,
CLO2
CLO3
CLO4

Tuần 10
/buổi thứ
10

8.

Quy định của môn học
14

Hoạt động dạy
và học
(4)
tương tác với
Giảng viên;
+ Học ở nhà:
đọc trước tài
liệu, tham gia
các tương tác
trên LMS (nếu
có yêu cầu);
sinh viên tham
gia làm bài tập
theo nhóm Tự
học là 6 tiết
Giảng viên:
+Thuyết giảng
+ Trao đổi
Sinh viên:
+ Học ở lớp:
tiếp thu và trao
đổi với GV;
+ Học ở nhà:
đọc trước tài
liệu, tham gia
các tương tác
trên LMS (nếu
có yêu cầu) Tự
học là 6 tiết
Giảng viên:
+ Thảo luận
+ Trao đổi
Sinh viên:
+ Học ở lớp:
tương tác với
giảng viên; làm
bài kiểm tra
giữa kỳ;
+ Học ở nhà:
đọc trước tài
liệu, tham gia
làm bài tập
theo nhóm. Tự
học là 6 tiết

Bài
đánh
giá
(5)

Tài liệu chính và
tài liệu tham
khảo
(6)

Quá
trình

Luật

Trọng

tài

thương mại 2010 ;
Nghị

định

22/2017/NĐ-CP
về hòa giải thương
mại

Giữa
kỳ

Quy định về làm bài tập, bài kiểm tra, đánh giá kết quả cuối kỳ:
Bài tập tình huống
- Nội dung: Giải quyết một nội dung trong phạm vi môn học.
- Tiêu chí đánh giá (xem trong phần rubrics môn học).
Thuyết trình theo nhóm
- Hình thức: Bài làm trên phần mềm trình chiếu PPT.
- Nội dung: Giải quyết một nội dung trong phạm vi môn học.
- Tiêu chí đánh giá (xem trong phần rubrics môn học).
- Xác định mức độ tham gia của các thành viên trong làm việc nhóm.
- Đại diện nhóm báo cáo quá trình làm việc nhóm và kết quả làm việc nhóm. Các
thành viên của nhóm hỗ trợ thành viên đại diện trong quá trình thuyết trình.
Đánh giá kết quả cuối kỳ (Chọn 1 trong 2 hình thức):
- Thi kết thúc học phần;
- Tiểu luận môn học.
Thi kết thúc học phần
- Hình thức: Thi viết tự luận (thời gian 75- 90 phút).
- Nội dung: toàn bộ kiến thức của môn học.
- Tiêu chí đánh giá: theo đáp án chi tiết của Bộ môn trong phần rubrics môn học.
Đối với Tiểu luận môn học
- Hình thức: Bài tiểu luận làm trên khổ giấy A4 (yêu cầu đánh máy).
- Nội dung: Giải quyết một nội dung trong phạm vi môn học. Người học tự nghiên
cứu, tìm hiểu thực tế tại Sở kế hoạch và Đầu tư, Công ty Luật, Công ty, Tòa án và gặp
trực tiếp Giảng viên để hướng dẫn làm Tiểu luận cuối kỳ (có kèm theo hồ sơ vụ việc
thực tế về các biện pháp bảo đảm nghĩa vụ).
- Tiêu chí đánh giá: xem trong phần rubrics môn học.
* Lưu ý:
- Tiểu luận: Tiểu luận sao chép một phần hoặc toàn bộ nội dung của nhau hoặc sao chép
từ các tài liệu khác không có trích dẫn hợp lệ bị tính 0 điểm;
- Bài tập: Bài tập nộp không đúng hạn (theo thông báo của giảng viên) bị tính 0 điểm.
- Quy định về chuyên cần: Sinh viên đi học chuyên cần được đánh giá 10% điểm số.
- Nội quy lớp học:
Các quy định khác của môn học: sinh viên không nộp bài tập và báo cáo đúng thời
hạn được coi như không nộp bài; sinh viên vắng học quá nữa (1/2) thời gian học trở
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lên không được phép dự thi cuối kỳ, sinh viên không tham gia diễn đàn trên LMS
không có điểm quá trình nội dung đó.
- Quy định về cấm thi: SV không có điểm tổng kết quá trình không được dự thi cuối kỳ./.
TRƯỞNG KHOA

Giảng viên biên soạn

(Ký và ghi rõ họ tên)

(Ký và ghi rõ họ tên)

TS. Dư Ngọc Bích

TS. Lê Thị Tuyết Hà
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