TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHOA LUẬT
ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC
I.
Thông tin tổng quát
1. Tên môn học: Pháp luật về luật sư, kỹ năng tư vấn pháp luật và tranh tụng
– Mã môn học: GLAW3316
2. Tên môn học tiếng Anh: Lawyer, Legal Advice and Litigation Skills
3.

Thuộc khối kiến thức/kỹ năng

☐

Giáo dục đại cương

☒

Kiến thức chuyên ngành

☐

Kiến thức cơ sở

☐

Kiến thức bổ trợ

☐ Kiến thức ngành
☐ Đồ án/Khóa luận tốt nghiệp
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:
Luật
b. Giảng viên:
Trần Anh Thục Đoan
c. Địa chỉ email liên hệ:
doan.tat@ou.edu.vn
d. Phòng làm việc: Phòng 102 – Cơ sở Hồ Hảo Hớn, Quận 1
II. Thông tin về môn học
1. Mô tả môn học
Môn Pháp luật về luật sư, kỹ năng tư vấn pháp luật và tranh tụng là môn học chuyên ngành
tự chọn trong khối kiến thức ngành Luật và ngành Luật kinh tế tại Trường Đại học Mở
Thành phố Hồ Chí Minh. Môn học hướng tới nghiên cứu nghề nghiệp luật sư và các kỹ
năng cần thiết khi hành nghề luật. Nội dung môn học bao gồm các vấn đề chủ yếu sau:
− Pháp luật về Luật sư
− Kỹ năng tư vấn pháp luật của Luật sư
− Kỹ năng tranh tụng của Luật sư
2.

Môn học điều kiện

STT
1.

Môn học điều kiện
Môn tiên quyết

Mã môn học

STT
2.

3.

Môn học điều kiện
Không có
Môn học trước
Luật tố tụng dân sự
Luật tố tụng hình sự
Luật tố tụng hành chính
Môn học song hành: Không có

Mã môn học

BLAW3302
BLAW1204
GLAW3204

3. Mục tiêu môn học
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
CĐR CTĐT phân bổ
Mô tả
môn học
cho môn học
Hệ thống được những kiến thức cơ bản liên
CO1
quan đến nghề luật sư và các kỹ năng cần PLO4
thiết khi định hướng nghề nghiệp
Nhận dạng, phân tích và xử lý được tình
CO2
PLO7
huống pháp lý trong thực tiễn.
Thực hành tư vấn, đại diện và tham gia bảo
CO3
vệ quyền lợi hợp pháp cho các cá nhân, PLO8
doanh nghiệp, tổ chức.
Thực hiện công việc với tinh thần phối hợp,
CO4
PLO13, PLO15
trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp
4. Chuẩn đầu ra (CĐR) môn học
Học xong môn học này, sinh viên phải có khả năng:
Mục tiêu môn học CĐR môn học Mô tả CĐR
Tóm tắt được các quy định và yêu cầu đối với
CO1
CLO1
nghề nghiệp Luật sư; trình bày được các hình thức
tổ chức thực hiện hoạt động nghề nghiệp.
CO2
CLO2
Phân tích và đánh giá được các tình huống pháp
lý trong thực tiễn để đưa ra phương thức xử lý phù
hợp, có kỹ năng phản biện và tranh luận.
CO3
CLO3
Tư vấn, đại diện hoặc tham gia bảo vệ quyền và
lợi ích hợp pháp cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị,

Mục tiêu môn học

CĐR môn học

CO4

CLO4

Mô tả CĐR
cá nhân.
Hoàn thành công việc hiệu quả và đúng thời gian.
Có khả năng làm việc độc lập hoặc phối hợp với
đồng nghiệp khi xử lý các tình huống.Tuân thủ
các qui tắc đạo đức nghề nghiệp khi thực hiện
chuyên môn nghiệp vụ.

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

PLO1

PLO2

1

PLO3

PLO4

PLO5

PLO6

PLO7

PLO8

PLO9

PLO10

PLO11

PLO12

PLO13

PLO14

PLO15

X

2

X

3

X

4

X

Học liệu
Tài liệu bắt buộc
1. Bộ luật tố tụng dân sự 2015
2. Bộ luật tố tụng hình sự 2015
3. Luật tố tụng hành chính 2015
4. Luật luật sư 2006( sửa đổi 2012)
5. Luật Trợ giúp pháp lý 2017
6. Nghị định số 77/2008/NĐ-CP(sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số
05/2012/NĐ-CP)
7. Quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư Việt Nam (Ban hành Quyết
định số 68/QĐ-HĐLSTQ ngày 20 tháng 7 năm 2011 của Hội đồng Luật sư
toàn quốc)
b. Tài liệu tham khảo
1. Chu Liên Anh, Kĩ năng thể hiện sự trung thực với khách hàng của Luật sư
trong tư vấn pháp luật, Tâm lí học. Viện tâm lí học số 10/2010.
2. Nguyễn Thị Thu Hà, “Một số vấn đề về tranh tụng trong tố tụng dân sự”, Tạp
chí nhà nước và pháp luật, số 2/2010, tr. 58 - 64.
3. Phan Hữu Thư, “Vai trò của luật sư trong việc bảo đảm dân chủ, khách quan
trong hoạt động tố tụng”, Tạp chí nhà nước và pháp luật, số 8/2005, tr. 24 29.
6. Đánh giá môn học
5.
a.

X

Thành phần
đánh giá
(1)
A1. Đánh giá
quá trình

cuối kỳ

môn học

%

(2)

(3)

(4)

Bài tập trên LMS

Quá trình

CLO1

pháp lý cụ thể) theo nhóm

A3. Đánh giá

Tỷ

Thời điểm

A2. Đánh giá Bài tập tình huống (từ một hồ sơ
giữa kỳ

CĐR

Bài đánh giá

Bài kiểm tra tự luận

lệ

10%

CLO2,
Giữa kỳ

CLO3,

40%

CLO4
Cuối kỳ

CLO1,
CLO2

Tổng cộng

50%
100%

Ghi chú:
1. Đánh giá quá trình: Bài tập trên LMS có thể là nhận định, câu hỏi lý thuyết,

diễn đàn...
2. Đánh giá giữa kỳ:
1. Bài tập nhóm có thể báo cáo vào buổi cuối hoặc bố trí theo kế hoạch cụ thể của
giảng viên tương ứng với nội dung bài giảng.
2. Giảng viên có thể chọn hình thức đánh giá giữa kỳ bằng các bài kiểm tra tự
luận, bài kiểm tra trắc nghiệm hoặc bài kiểm tra trắc nghiệm kết hợp tự luận.
Sinh viên làm bài cá nhân tại lớp hoặc trên LMS.
3. Đánh giá cuối kỳ: Giảng viên tự ra đề thi.

Tuần/buổi
học
(1)
Buổi 1
Chương 1:

7. Kế hoạch giảng dạy
7.1. Kế hoạch giảng dạy lớp ngày (4,5 tiết/buổi)
Nội dung
CĐR
Hoạt động dạy và học Bài đánh giá
(2)
môn
(4)
(5)
học
(3)
I. Tổng quan về
Giảng viên:
Quá trình
nghề Luật sư
CLO1, +Giới thiệu nội dung
II. Pháp luật về
CLO4
chính của chương

Tài liệu chính và
tài liệu tham khảo

1. Luật luật sư
2006( sửa đổi
2012)(Chương

Tuần/buổi
học
(1)

Nội dung
(2)

CĐR
môn
học
(3)

Pháp luật về Luật sư và hành
Luật sư
nghề Luật sư

Buổi 2
III. Tổ chức hành
Chương 1:
nghề luật sư
Pháp luật về IV.Hoạt động trợ
Luật sư(tt)
giúp pháp lý của
Luật sư

Buổi 3
Chương 1:

CLO1,
CLO4

V. Qui tắc đạo đức,
ứng xử nghề
CLO1,
nghiệp của Luật sư CLO4

Hoạt động dạy và học Bài đánh giá
(4)
(5)

+Cho câu hỏi thảo
luận và bài tập tình
huống
Sinh viên:
+ Nghe giảng và tham
gia thảo luận trên lớp
+Chuẩn
bị
trước
chương 1(tt)
(3 tiết LT
1,5 tiết TH trên lớp
9 tiết tự học tại nhà)
Giảng viên:
Quá trình
+Giới thiệu nội dung
chính của chương
+Cho câu hỏi thảo
luận và bài tập tình
huống
Sinh viên:
+ Nghe giảng
+ Tham gia thảo luận
và làm bài tập trên lớp
+ Làm bài tập về nhà
trên LMS
+ Chuẩn bị trước
chương 1(tt)
(3 tiết LT
1,5 tiết TH trên lớp
3 tiết TH trên LMS
9 tiết tự học tại nhà)
Giảng viên:
Quá trình
+Giới thiệu nội dung
chính của chương

Tài liệu chính và
tài liệu tham khảo

3)

1. Luật luật sư
2006( sửa đổi
2012)(Chương
3&6)
2. Luật Trợ giúp
pháp lý
2017(Chương
3,4&5)

1. Quy tắc đạo
đức và ứng xử
nghề nghiệp

Tuần/buổi
học
(1)

Nội dung
(2)

CĐR
môn
học
(3)

Pháp luật về VI. Kỹ năng cần
Luật sư(tt)
thiết của Luật sư

Buổi 4
Chương 2:
Kỹ năng tư
vấn pháp luật
của Luật sư

Buổi 5
Chương 2:
Kỹ năng tư

I. Tổng quan về tư
vấn pháp luật và
quy trình tư vấn
pháp luật
II. Các kỹ năng cơ
bản trong tư vấn
pháp luật

II. Kỹ năng tư vấn
pháp luật trong
một số trường hợp

CLO1,
CLO2,
CLO4

Hoạt động dạy và học Bài đánh giá
(4)
(5)

+Cho câu hỏi thảo
luận và bài tập tình
huống
Sinh viên:
+ Nghe giảng
+ Tham gia thảo luận
và làm bài tập trên lớp
+Chuẩn
bị
trước
chương 2
(3 tiết LT
1,5 tiết TH trên lớp
9 tiết tự học tại nhà)
Giảng viên:
Quá trình
+Giới thiệu nội dung
chính của chương
+Cho câu hỏi thảo
luận và bài tập tình
huống
Sinh viên:
+ Nghe giảng
+ Tham gia thảo luận
và làm bài tập trên lớp
+ Làm bài tập về nhà
trên LMS
+ Chuẩn bị trước
chương 2(tt)
(3 tiết LT
1,5 tiết TH trên lớp
3 tiết TH trên LMS
9 tiết tự học tại nhà)
Giảng viên:
Quá trình

Tài liệu chính và
tài liệu tham khảo

luật sư Việt
Nam (Ban
hành Quyết
định số
68/QĐHĐLSTQ ngày
20 tháng 7
năm 2011 của
Hội đồng Luật
sư toàn quốc);
1. Nghị định số
77/2008/NĐCP(sửa đổi, bổ
sung bởi Nghị
định số
05/2012/NĐCP)
2. Chu Liên Anh,
Kĩ năng thể
hiện sự trung
thực với khách
hàng của Luật
sư trong tư vấn
pháp luật, Tâm
lí học. Viện
tâm lí học số
10/2010.
1. Chu Liên
Anh, Kĩ năng

Tuần/buổi
học
(1)

Nội dung
(2)

vấn pháp luật
của Luật sư
(tt)

cụ thể

Buổi 6

II. Kỹ năng tư vấn
pháp luật trong
một số trường hợp
cụ thể

Chương 2:
Kỹ năng tư
vấn pháp luật
của Luật sư
(tt)

CĐR
môn
học
(3)
CLO1,
CLO2,
CLO4

CLO1,
CLO2,
CLO4

Hoạt động dạy và học Bài đánh giá
(4)
(5)

+Giới thiệu nội dung
chính của chương
+Cho câu hỏi thảo
luận và bài tập tình
huống
Sinh viên:
+ Nghe giảng
+ Tham gia thảo luận
và làm bài tập trên lớp
+ Chuẩn bị trước
chương 2(tt)
(3 tiết LT
1,5 tiết TH trên lớp
9 tiết tự học tại nhà)
Giảng viên:
Quá trình
+Giới thiệu nội dung
chính của chương
+Cho câu hỏi thảo
luận và bài tập tình
huống
Sinh viên:
+ Nghe giảng
+ Tham gia thảo luận
và làm bài tập trên lớp
+ Chuẩn bị trước
chương 3
+ Làm bài tập về nhà
trên LMS
(3 tiết LT
1,5 tiết TH trên lớp
3 tiết TH trên LMS
9 tiết tự học tại nhà)

Tài liệu chính và
tài liệu tham khảo

thể hiện sự
trung thực với
khách hàng của
Luật sư trong tư
vấn pháp luật,
Tâm lí học.
Viện tâm lí học
số 10/2010.

1. Chu Liên
Anh, Kĩ năng
thể hiện sự
trung thực với
khách hàng
của Luật sư
trong tư vấn
pháp luật, Tâm
lí học. Viện
tâm lí học số
10/2010.

Tuần/buổi
học
(1)

Nội dung
(2)

Buổi 7
Chương 3:
Kỹ năng tranh
tụng của Luật
sư

I. Tổng quan về kỹ
năng tranh tụng
II. Kỹ năng tranh
tụng của Luật sư
trong vụ án hình sự

Buổi 8
Chương 3:
Kỹ năng tranh
tụng của Luật
sư (tt)

III. Kỹ năng tranh
tụng của Luật sư
trong vụ án hành
chính

CĐR
môn
học
(3)
CLO1,
CLO2,
CLO4

CLO1,
CLO2,
CLO4

Hoạt động dạy và học Bài đánh giá
(4)
(5)

Tài liệu chính và
tài liệu tham khảo

Giảng viên:
Quá trình
+Giới thiệu nội dung
chính của chương
+Cho câu hỏi thảo
luận và bài tập tình
huống
Sinh viên:
+ Nghe giảng
+ Tham gia thảo luận
và làm bài tập trên lớp
+Chuẩn
bị
trước
chương 3(tt)
(3 tiết LT
1,5 tiết TH trên lớp
9 tiết tự học tại nhà)
Giảng viên:
Quá trình
+Giới thiệu nội dung
chính của chương
+Cho câu hỏi thảo
luận và bài tập tình
huống
Sinh viên:
+ Nghe giảng
+ Tham gia thảo luận
và làm bài tập trên lớp
+ Làm bài tập về nhà
trên LMS
+ Chuẩn bị trước
chương 3(tt)
(3 tiết LT
1,5 tiết TH trên lớp
3 tiết TH trên LMS

1.
Bộ luật tố
tụng hình sự
2015

1. Luật tố
tụng hành chính
2015

Tuần/buổi
học
(1)

Nội dung
(2)

CĐR
môn
học
(3)

Buổi 9
IV. Kỹ năng tranh
Chương 3: Kỹ tụng của Luật sư CLO1,
năng
tranh trong vụ án dân sự CLO2,
tụng của Luật
CLO4
sư(tt)

Buổi 10
Chương 3: Kỹ
năng
tranh
tụng của Luật
sư(tt)

IV. Kỹ năng tranh
tụng của Luật sư CLO1,
trong vụ án dân CLO2,
CLO3,
sự(tt)
CLO4
Đánh giá giữa kỳ

Hoạt động dạy và học Bài đánh giá
(4)
(5)

9 tiết tự học tại nhà)
Giảng viên:
Quá trình
+Giới thiệu nội dung
chính của chương
+Cho câu hỏi thảo
luận và bài tập tình
huống
Sinh viên:
+ Nghe giảng
+ Tham gia thảo luận
và làm bài tập trên lớp
+ Các nhóm chuẩn bị
báo cáo kết quả nghiên
cứu hồ sơ và giải quyết
tình huống
(3 tiết LT
1,5 tiết TH trên lớp
9 tiết tự học tại nhà)
Giảng viên:
Quá trình&
+Giới thiệu nội dung Giữa kỳ
chính của chương
+Cho câu hỏi thảo
luận và bài tập tình
huống
Sinh viên:
+ Nghe giảng
+ Tham gia thảo luận
và làm bài tập trên lớp
+ Làm bài tập về nhà
trên LMS
+ Các nhóm nộp lại
báo cáo kết quả nghiên

Tài liệu chính và
tài liệu tham khảo

1.Bộ luật tố tụng
dân sự 2015

1. Bộ luật tố tụng
dân sự 2015

1.

Tuần/buổi
học
(1)

Nội dung
(2)

CĐR
môn
học
(3)

Hoạt động dạy và học Bài đánh giá
(4)
(5)

Tài liệu chính và
tài liệu tham khảo

cứu hồ sơ và giải quyết
tình huống
(3 tiết LT
1,5 tiết TH trên lớp
3 tiết TH trên LMS
9 tiết tự học tại nhà)

Sinh viên tham
quan thực tế phiên
tòa hình sự, hành
chính, dân sự, hôn
nhân gia đình, kinh
Buổi 11,12, doanh thương mại
13 , 14
hoặc lao động tại
TANDTPHCM ; và
dự báo cáo chuyên
đề do Luật sư Đoàn
LSTPHCM trình
bày.

Tuần/buổi
học
(1)
Buổi 1
Chương 1:

7.2. Kế hoạch giảng dạy lớp tối (3,0 tiết/buổi)
Nội dung
CĐR
Hoạt động dạy và học Bài đánh giá
(2)
môn
(4)
(5)
học
(3)
I. Tổng quan về
Giảng viên:
Quá trình
nghề Luật sư
CLO1, +Giới thiệu nội dung
II. Pháp luật về
CLO4
chính của chương

Tài liệu chính và
tài liệu tham khảo

1. Luật luật sư
2006( sửa đổi
2012)

Tuần/buổi
học
(1)

Nội dung
(2)

CĐR
môn
học
(3)

Pháp luật về Luật sư và hành
Luật sư
nghề Luật sư

Buổi 2
III. Tổ chức hành
Chương 1:
nghề luật sư
Pháp luật về
Luật sư(tt)

Buổi 3
IV.Hoạt động trợ
Chương 1:
giúp pháp lý của
Pháp luật về Luật sư
Luật sư(tt)

CLO1,
CLO4

CLO1,
CLO4

Hoạt động dạy và học Bài đánh giá
(4)
(5)

+Cho câu hỏi thảo
luận và bài tập tình
huống
Sinh viên:
+ Nghe giảng và tham
gia thảo luận trên lớp
+Chuẩn
bị
trước
chương 1(tt)
(2 tiết LT
1 tiết TH trên lớp
6 tiết tự học tại nhà)
Giảng viên:
Quá trình
+Giới thiệu nội dung
chính của chương
+Cho câu hỏi thảo
luận và bài tập tình
huống
Sinh viên:
+ Nghe giảng
+ Tham gia thảo luận
và làm bài tập trên lớp
+ Chuẩn bị trước
chương 1(tt)
(2 tiết LT
1 tiết TH trên lớp
6 tiết tự học tại nhà)
Giảng viên:
Quá trình
+Giới thiệu nội dung
chính của chương
+Cho câu hỏi thảo
luận và bài tập tình
huống

Tài liệu chính và
tài liệu tham khảo

(Chương 3)

1. Luật luật sư
2006( sửa đổi
2012)(Chương
3&6)

1. Luật Trợ giúp
pháp lý
2017(Chương
3,4&5)

Tuần/buổi
học
(1)

Nội dung
(2)

CĐR
môn
học
(3)

Buổi 4
V. Qui tắc đạo đức,
Chương 1:
ứng xử nghề
CLO1,
Pháp luật về nghiệp của Luật sư CLO4
Luật sư(tt)

Buổi 5
VI. Kỹ năng cần
Chương 1:
thiết của Luật sư
Pháp luật về
Luật sư(tt)

CLO1,
CLO4

Hoạt động dạy và học Bài đánh giá
(4)
(5)

Sinh viên:
+ Nghe giảng
+ Tham gia thảo luận
và làm bài tập trên lớp
+ Làm bài tập về nhà
trên LMS
+ Chuẩn bị trước
chương 1(tt)
(2 tiết LT
1tiết TH trên lớp
3 tiết TH trên LMS
6 tiết tự học tại nhà)
Giảng viên:
Quá trình
+Giới thiệu nội dung
chính của chương
+Cho câu hỏi thảo
luận và bài tập tình
huống
Sinh viên:
+ Nghe giảng
+ Tham gia thảo luận
và làm bài tập trên lớp
+Chuẩn
bị
trước
chương 1(tt)
(2 tiết LT
1 tiết TH trên lớp
6 tiết tự học tại nhà)
Giảng viên:
Quá trình
+Giới thiệu nội dung
chính của chương

Tài liệu chính và
tài liệu tham khảo

1. Quy tắc đạo
đức và ứng xử
nghề nghiệp
luật sư Việt
Nam (Ban
hành Quyết
định số
68/QĐHĐLSTQ ngày
20 tháng 7
năm 2011 của
Hội đồng Luật
sư toàn quốc);

Tuần/buổi
học
(1)

Buổi 6
Chương 2:
Kỹ năng tư
vấn pháp luật
của Luật sư

Buổi 7
Chương 2:
Kỹ năng tư

Nội dung
(2)

I. Tổng quan về tư
vấn pháp luật và
quy trình tư vấn
pháp luật

II. Các kỹ năng cơ
bản trong tư vấn
pháp luật

CĐR
môn
học
(3)

CLO1
CLO2,
CLO4

Hoạt động dạy và học Bài đánh giá
(4)
(5)

+Cho câu hỏi thảo
luận và bài tập tình
huống
Sinh viên:
+ Nghe giảng
+ Tham gia thảo luận
và làm bài tập trên lớp
+Chuẩn
bị
trước
chương 2
(2 tiết LT
1 tiết TH trên lớp
6 tiết tự học tại nhà)
Giảng viên:
Quá trình
+Giới thiệu nội dung
chính của chương
+Cho câu hỏi thảo
luận và bài tập tình
huống
Sinh viên:
+ Nghe giảng
+ Tham gia thảo luận
và làm bài tập trên lớp
+ Làm bài tập về nhà
trên LMS
+ Chuẩn bị trước
chương 2(tt)
(2 tiết LT
1tiết TH trên lớp
3 tiết TH trên LMS
6 tiết tự học tại nhà)
Giảng viên:
Quá trình

Tài liệu chính và
tài liệu tham khảo

1. Nghị định số
77/2008/NĐCP(sửa đổi, bổ
sung bởi Nghị
định số
05/2012/NĐCP)
2. Chu Liên Anh,
Kĩ năng thể
hiện sự trung
thực với khách
hàng của Luật
sư trong tư vấn
pháp luật, Tâm
lí học. Viện
tâm lí học số
10/2010.
1. Chu Liên Anh,
Kĩ năng thể

Tuần/buổi
học
(1)

Nội dung
(2)

vấn pháp luật
của Luật
sư(tt)

Buổi 8
Chương 2:
Kỹ năng tư
vấn pháp luật
của Luật sư
(tt)

Buổi 9
Chương 2:
Kỹ năng tư
vấn pháp luật

II. Kỹ năng tư vấn
pháp luật trong
một số trường hợp
cụ thể

II. Kỹ năng tư vấn
pháp luật trong
một số trường hợp
cụ thể

CĐR
môn
học
(3)
CLO1
CLO2,
CLO4

CLO1
CLO2,
CLO4

Hoạt động dạy và học Bài đánh giá
(4)
(5)

+Giới thiệu nội dung
chính của chương
+Cho câu hỏi thảo
luận và bài tập tình
huống
Sinh viên:
+ Nghe giảng
+ Tham gia thảo luận
và làm bài tập trên lớp
+ Chuẩn bị trước
chương 2(tt)
(2 tiết LT
1 tiết TH trên lớp
6 tiết tự học tại nhà)
Giảng viên:
Quá trình
+Giới thiệu nội dung
chính của chương
+Cho câu hỏi thảo
luận và bài tập tình
huống
Sinh viên:
+ Nghe giảng
+ Tham gia thảo luận
và làm bài tập trên lớp
+ Chuẩn bị trước
chương 2 (tt)
(2 tiết LT
1 tiết TH trên lớp
6 tiết tự học tại nhà)
Giảng viên:
Quá trình
+Giới thiệu nội dung
chính của chương

Tài liệu chính và
tài liệu tham khảo

hiện sự trung
thực với khách
hàng của Luật
sư trong tư vấn
pháp luật, Tâm
lí học. Viện
tâm lí học số
10/2010.

1. Chu Liên
Anh, Kĩ năng
thể hiện sự
trung thực với
khách hàng
của Luật sư
trong tư vấn
pháp luật, Tâm
lí học. Viện
tâm lí học số
10/2010.

1. Chu Liên
Anh, Kĩ năng
thể hiện sự

Tuần/buổi
học
(1)

Nội dung
(2)

của Luật sư
(tt)

Buổi 10
Chương 2:
Kỹ năng tư
vấn pháp luật
của Luật sư
(tt)

II. Kỹ năng tư vấn
pháp luật trong
một số trường hợp
cụ thể

CĐR
môn
học
(3)
CLO1
CLO2,
CLO4

CLO1
CLO2,
CLO4

Hoạt động dạy và học Bài đánh giá
(4)
(5)

+Cho câu hỏi thảo
luận và bài tập tình
huống
Sinh viên:
+ Nghe giảng
+ Tham gia thảo luận
và làm bài tập trên lớp
+ Làm bài tập về nhà
trên LMS
+ Chuẩn bị trước
chương 2 (tt)
(2 tiết LT
1tiết TH trên lớp
3 tiết TH trên LMS
6 tiết tự học tại nhà)
Giảng viên:
Quá trình
+Giới thiệu nội dung
chính của chương
+Cho câu hỏi thảo
luận và bài tập tình
huống
Sinh viên:
+ Nghe giảng
+ Tham gia thảo luận
và làm bài tập trên lớp
+Chuẩn
bị
trước
chương 3
(2 tiết LT
1 tiết TH trên lớp
6 tiết tự học tại nhà)

Tài liệu chính và
tài liệu tham khảo

trung thực với
khách hàng
của Luật sư
trong tư vấn
pháp luật, Tâm
lí học. Viện
tâm lí học số
10/2010.

Tuần/buổi
học
(1)

Nội dung
(2)

Buổi 11
I. Tổng quan về kỹ
Chương 3:
năng tranh tụng
Kỹ năng tranh
tụng của Luật
sư

CĐR
môn
học
(3)
CLO1
CLO2,
CLO4

Buổi 12
CLO1
II. Kỹ năng tranh
Chương 3:
tụng của Luật sư
CLO2,
Kỹ năng tranh trong vụ án hình sự CLO4
tụng của Luật
sư(tt)

Hoạt động dạy và học Bài đánh giá
(4)
(5)

Giảng viên:
Quá trình
+Giới thiệu nội dung
chính của chương
+Cho câu hỏi thảo
luận và bài tập tình
huống
Sinh viên:
+ Nghe giảng
+ Tham gia thảo luận
và làm bài tập trên lớp
+Chuẩn
bị
trước
chương 3(tt)
(2 tiết LT
1 tiết TH trên lớp
6 tiết tự học tại nhà)
Giảng viên:
Quá trình
+Giới thiệu nội dung
chính của chương
+Cho câu hỏi thảo
luận và bài tập tình
huống
Sinh viên:
+ Nghe giảng
+ Tham gia thảo luận
và làm bài tập trên lớp
+ Làm bài tập về nhà
trên LMS
+ Chuẩn bị trước
chương 3(tt)
(2 tiết LT
1tiết TH trên lớp
3 tiết TH trên LMS
6 tiết tự học tại nhà)

Tài liệu chính và
tài liệu tham khảo

1. Bộ luật tố
tụng hình sự
2015

Tuần/buổi
học
(1)

Nội dung
(2)

Buổi 13
Chương 3:
Kỹ năng tranh
tụng của Luật
sư (tt)

III. Kỹ năng tranh
tụng của Luật sư
trong vụ án hành
chính

CĐR
môn
học
(3)
CLO1
CLO2,
CLO4

Buổi 14
IV. Kỹ năng tranh
Chương 3: Kỹ tụng của Luật sư CLO1
năng
tranh trong vụ án dân sự CLO2,
tụng của Luật
CLO4
sư(tt)

Hoạt động dạy và học Bài đánh giá
(4)
(5)

Tài liệu chính và
tài liệu tham khảo

Giảng viên:
Quá trình
+Giới thiệu nội dung
chính của chương
+Cho câu hỏi thảo
luận và bài tập tình
huống
Sinh viên:
+ Nghe giảng
+ Tham gia thảo luận
và làm bài tập trên lớp
+ Chuẩn bị trước
chương 3(tt)
(2 tiết LT
1 tiết TH trên lớp
6 tiết tự học tại nhà)
Giảng viên:
Quá trình
+Giới thiệu nội dung
chính của chương
+Cho câu hỏi thảo
luận và bài tập tình
huống
Sinh viên:
+ Nghe giảng
+ Tham gia thảo luận
và làm bài tập trên lớp
+ Các nhóm chuẩn bị
báo cáo kết quả nghiên
cứu hồ sơ và giải quyết
tình huống
(2 tiết LT
1 tiết TH trên lớp
6 tiết tự học tại nhà)

1. Luật tố tụng
hành chính
2015

1. Bộ luật tố tụng
dân sự 2015

Tuần/buổi
học
(1)

Nội dung
(2)

Buổi 15
Ôn tập
Chương 3: Kỹ
Đánh giá giữa kỳ
năng
tranh
tụng của Luật
sư(tt)

CĐR
môn
học
(3)
CLO1
CLO2,
CLO3,
CLO4

Hoạt động dạy và học Bài đánh giá
(4)
(5)

Tài liệu chính và
tài liệu tham khảo

Giảng viên:
Giữa kỳ
+ Nhận xét và giải đáp
thắc mắc
Sinh viên:
+ Các nhóm nộp báo
cáo kết quả nghiên cứu
hồ sơ và giải quyết tình
huống
+Làm bài tập về nhà
trên LMS
(2 tiết LT
1tiết TH trên lớp
3 tiết TH trên LMS
6 tiết tự học tại nhà)

8.
Quy định của môn học
8.1. Quy định về đánh giá quá trình:
-

Trọng số 10% của điểm quá trình được tính khi sinh viên thực hiện bài tập
trên hệ thống LMS đầy đủ và đúng thời hạn.

-

Tiêu chí đánh giá theo phần rubrics môn học.

8.2. Quy định về đánh giá giữa kỳ:
-

Sinh viên thực hiện bài tập tình huống được phân công theo nhóm (5-7
người).

-

Hình thức: Đại diện nhóm báo cáo quá trình làm việc nhóm, kết quả bài tập
và xác định mức độ tham gia của các thành viên. Các thành viên của nhóm
hỗ trợ thành viên đại diện trong quá trình báo cáo về kết quả bài tập.

-

Nội dung: Tư vấn một hồ sơ pháp lý hoặc tham gia tranh tụng 1 vụ án dân
sự, hình sự, hành chính..

-

Tiêu chí đánh giá theo phần rubrics môn học.

8.3. Quy định về đánh giá cuối kỳ:
-

Sinh viên thực hiện hình thức bài kiểm tra cuối kỳ do giáo viên ra đề.

-

Thời gian làm bài 90 phút, sinh viên chỉ sử dụng văn bản pháp luật khi làm
bài.

-

Tiêu chí đánh giá: theo đáp án chi tiết trong phần rubrics môn học.

8.4. Lưu ý khác:
-

Sinh viên không được đến lớp trễ quá 15 phút theo giờ quy định, tại lớp
không được nói chuyện và làm việc riêng.

-

Sinh viên phải nộp bài tập và báo cáo đúng thời hạn, nếu không sẽ không có
điểm.

-

Sinh viên thực hiện tham quan thực tế và báo cáo chuyên đề theo kế hoạch
cụ thể từng học kỳ.

TRƯỞNG KHOA
(Ký và ghi rõ họ tên)

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

TS Dư Ngọc Bích

ThS Trần Anh Thục Đoan

