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CHUNG TRINH DAO TAiO
Ap dung tir khoá tuyn sinh 2019 tr& ye sau
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I.

Thông tin tng quát

1.

Ngànhdàotao:Lut

2.

Nganh dào tao tiêng Anh: Law

3.

Mangành:7380101

4.

TrInh do dào tao: Dai hQc

5.

HInh thurc dào tao: ChInh quy

6.

Th&i gian dào tao: 4 näm

7.

Khii h.rqng kin thtrc toàn khóa (tng s tin chi): 125 tin chi

8.

Van b.ng tt nghip: CCr nhân.

II.

Muc tiêu dào to

1.

Myc tiêu chung

Dào tao cCr than Lust có phm cht chInh tn và thirc trách thim di vài xa hi, có süc
khôe, kin thirc và nãng 1irc chuyên mon trong 11th virc ngành Lut d phát trin ngh
nghip và bàn than trong b6i cành hi np và phát trin cüa dt nuâc.
2.

Myc lieu cy th

Muc tiêu
cii the

Mota

Kin thuc
P01

Trang bj kin thüc ca bàn v tir nhiên, xâ hOi và con ngLthi d phc vii cho phát
triên nghê nghip va tr hoàn thin bàn than.

P02

Cung cp kin th(rc 1 thuyEt nn tang và thrc tin thuOc các llnh vuc pháp Iuât va
ngành 1ut dé giãi quyét các van dé chuyên mon.

K5 näng
P03

Giüp nguii hQc phát trin k5' näng nhn thirc, k5' nàng thirc hành ngh nghip Va
k nàng giao tiêp ing xi can thit thuc cac linh virc pháp 1ut dê thirc hin các
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Muc tiêu
cu the

Mota
nhim vu chuyên mon urong xtThg vâi vl trI ngh nghip.

Mu'c tw chü và trách nhiêm
PO4

Dào t?o nang hrc lam vic dc Ip va theo nhóm trong diu kin lam vic thay
dôi, chju trách nhim Ca nhân, trách nhim vâi nhOm trong vic htrang din,
truyên bá, phO biên kiên thirc thuc ngành Lut va giám sat ngui khác thirc
hién nhiêm vu.

P05

Giüp nguäi h9c xay dirng tht'rc trách nhim d6i vâi Ca nhân, cong dng, ' thirc
phuc vii dAt nuOc vâ do dirc nghê nghip.

III. V trI vic Lam sau khi tt nghip
Ngui h9c sau khi t& nghip có th lam vic ti các vj trI vic lam sau:
1. Vj trI vic 1am 1: Thu k, ThAm tra viên trong TOa an, Ca quan Thi hành an dan sir;
Chuyên viên, Kim tra viên trong Ca quan Vin kim sat nhân dan, Cong tác pháp 1ut trong
ca quan Cong an nhân dan.
2. V frI vic 1am 2: Chuyên viên pháp ch ti các b phn: nhân sr, hành chInh, tng
hcip, chInh sách, tuyên truyn pháp 1ut, thu k lAth dao ô các ca quan: Hi dng nhân
dan, Uy ban nhân dan, Si, phOng, ban các cAp.
3. V trI vic 1am 3: Chuyên viên pháp l trong các t chüc chInh trj - xA hi - ngh
nghiep, các t chirc quc t& t chtrc phi chInh phñ (NGOs).
4. Vi trí vic 1am 4: Chuyén viên pháp ch trong các doanh nghip trong và ngoài
nuóc, t chüc kinh t& ô các phOng pháp ch& nhân sir, Ban thu k lãnh dao doanh nghip.
5. V tn vic 1am 5: Chuyèn viên pháp l, thu k nghip vi, trçl l cho lut su tai các
COng ty Lust, VAn phông Lut su, VAn phOng Cong chirng, VAn phOng Thra phát lai, Trung
tam bAn dAu giá tãi sAn, Trung tam bOa giâi, Tr9ng tài thucxng mai, Trcr giüp pháp l)',
Chuyên viên tu vAn a các Trung tam trçl gilip pháp l nhà nuâc.
6. Vj tn vic 1am 6: Cong tác nghiên cru, báo cáo viên pháp lust trong các Ca si dào
tao, dan vj sr nghip nghiôn ciru v pháp lust, tu vAn hoach djnh chInh sách cong.
7. V trI vic 1am 7: Ca hi náng cao ngh nghip sau khi dáp irng mt s quy djnh
cüa nhà nuâc v tiêu chu.n, diu kin d duçrc cAp chüng chi hành ngh hay b nhim chüc
danh ngh nghip:
- LuI1 su tham gia khóa dào tao ngh lut su, trAi qua thai gian tp sir hành ngh 1ut
su, dt yéu cAn kim tra kt qua tap su dA cAp chng chi hành ngh Lut su.
- Thm phán: có thai gian cong tác thrc tin theo quy djnh, tham gia khóa dAo tao
nghip vi xét xCr, trâi qua k$' thi tuyn ch9n d& b thim ThAm phán Quc gia.
- Kim sat viên: có thai gian cOng tác thirc tin theo quy dnh, tham gia khóa dào tao
nghip vil kim sAt, có nAng hrc thirc bArth quyn cong t6, kim sat boat dng tu pháp, trAi
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qua kS' thi tuyn ch9n d b nhim lam Kiém sat viên.
- C/hhp hành viên: có th&i gian cong tác thirc tin, tham gia khóa dào t?o nghip vii thi
hãnh an dan su, dt kt qua k' thi tuyn ch9n d b nhim Chap hành vien.
- C'ông c/iirng viên, Thwa phát 4zi, Dáu giá viên: tham gia khóa dào tao, bi duOng
nghip vi chuyên môn, có thii gian cong tác tic tin, dat k&t qua tp sir hành ngh d cp
chtrng chi hành ngh theo quy djnh.
- Than/i Ira ;'iên: có thai gian cOng tác thirc tin theo quy djnh, tham gia khóa dào tao
nghip vi Thanh tra viên, có näng 1irc thrc hành quyn thanh tra, kim tra, giâi quyt khiêu
nai, t cáo d &rgc bô nhim lam Thanh tra viên.
- Cong lác giOng diy pháp 1uI: sau khi tham gia khóa dào tao, bi diräng nghip vi
chuyên môn, có thai gian cong tác thrc tin theo quy djnh.
IV. Chuân du
Môtâ

Chundãura
Kin thüc
PLOI

CO cac kin thic Co bàn v khoa h9c tir nhiên va toán h9c d phân tIch va giãi
quyét các van dé phát sinh trong cong vic và cuc sOng.

PLO2

CO các kin thCrc co ban v chInh tr, pháp Iut, kinh th và khoa h9c xâ hi,
nhãn van cho vic giãi thIch, phân tIch nhcrng van dé trong cong vic và cuc
sng.

PLO3

Ap diing các kin thiic thuc linh vise co si nganh phà hqp vâi ngành Iut.

PLO4

Ap dung các kin thtrc thuc các linh virc pháp lut trong vic 4n dimg, giài
quyêt các van dé chuyen mon.

PLO5

Ap ding các kin thüc thuc linh virc pháp lut dan sij trong vic van ding,
giãi quyêt các van dê chuyên mon.

PLO6

Ap ding các kin thüc thuc linh virc pháp luat hành chInh Va kin thirc b trçl
trong vic van diing, giâi quyêt cac van dê chuyên mOn.

K näng
PLO7

.................
Co ky nang nhan thixc va gial quyet van de chuyen mon phisc tp trong linh virc
pháp luat.

PLOS

CO k nAng thijc hành ngh nghip trong lThh virc pháp luat.

PLO9

CO k5 nãng thirc hành ngh nghip trong linh virc pháp luat dan sir, thucmg
mai.

PLOI 0

CO k nãng thirc hành ngh nghip trong linh vlgrc pháp luat hành chInh.

PLOI 1

CO k nang thirc hành ngh nghip trong linh virc pháp luat dan sij, thticng mai cO
yêu to nuOc ngoài.

PLO12

Co k5' nang giao tip nOi va vi&, ngôn ng& và phi ngôn ngU hiu qua và Jam vic
trong môi trumg hi nhâp.

Nang h.rc tir chü và trách nhim
PLO13

Co nãng lrc lam vic dc Ip và lam vic theo nhOm.

Chun dãu ra

Mo tã

PLO 14

Co nAng luc t chc thirc hin cong vic Va hçc hôi, phát trin ban than.

PLO15

Co ' thirc trách nhim va do düc ngh nghip.

V.

Dôi twyng tuyén sinh

Thirc hin theo D an tuyén sinh hang nãm cüa TnrOng.
VI. Quy trInh dão tao, diu kin tt nghip
1.

Quy trInh dào tao

Chtwng trInh thirc hin theo Quy ch dào tao dai h9c h chInh quy theo h thng tin
chi hin hành cüa Tnr&ng Dai hçc MO Thành phô Ho ChI Minh.
2.

Diu kin tt nghip

Sinh vién chrçic cong nhn t& nghip khi hôi dü các diu kin duqc quy djnh bOi Quy
ch dào to dai h9c h chinh quy theo h thng tin chi hin hành cUa Trtr&ng Di hçc MO
Thành ph H ChI Minh.
VII. Cách thfrc dánh giá
Chi.rang trInh scr diing thang diem 10 d dánh giá mon h9c, quy dôi tuang duang sang
dirn chc và thang dim 4 theo Quy ch dào tao dai h9c h chinh quy theo h thông tin chi
hin hành cüa TrtrOng Dai hçc MO Thành ph H ChI Minh.
VIII. Ni dung chwrng trinh
1.

Câu trüc chirong trinh
StInchi

STT

1.

Cu trüc ClOT

Kién thirc giáo dtic dai ciro'ng

Tongso

Bt
bu9c

Tir
chçn

( o)

38

23

15

30.4%

11

1.1.

LluánchInhtri

11

12

Kiln thzc kinh il, luát và khoa hQc Xa
hôi — nhán van

6

13

Kil,i rink toán, tin hQc và khoa hoc
tztnhiên

1.4.

Ngoaingi

12

12

1.5.

Giáoducihlchi

3

1.5

1.5

1.6.

Giáo dyc qucphdng — an ninh

8

8

0

77

61

16

2. Kiên thirc giáo due chuyên nghip

6
9

61.6%

Sôtinchi

STT

Cãu trüc CTDT
Kiln thic cc sà (kh6i ngành, nhóm
ngành, ngành,)

20

20

2.2.

Kiên thzc ngành

25

22

3

2.3.

Kiln thzc chuyên ngành ('nlu có,)

23

16

7

2.4.

Kiln thzc bô tr

9

3

6

10

4

6

3.1.

Thtc tp tt nghip

4

4

3.2.

Khóa luán tot nghiep

6

0

6

3.3.

Mon thaythl

6

0

6

125

88

37

TôngcIng
2.

8.0%

100%

Ni dung chuffng trInh
Ten mon hQC
(Ting Vit/Ting Anh)

Ma mon
hQc

1. Kiin thtrc giáo dc di ctrong

Khi hrç'ng kin thfrc
L thuyt

Thuc hành

31.5

6.5

10.5

0.5

a)

L Iuãn chInh trj

1

Trit hoc Mac - Lenin
Marxist — Leninist Phylosophy

POLl 1304

3

2

Kinh té chInh tn Mac - Lenin
Marxist — Leninist Political Economics

P0L11205

2

Chü nghia xA hOi khoa hçc
Scientific Socialism

POLl 1206

2

Tu ttràng H ChI Minh
Ho Chi Minh Ideology

POLl 1208

1.5

Lich sCr Dãng Cong san Vit Nam
History of Vietnamese Communist Party

POLfl 207

2

b) Kién thüc kinh té, 1ut, khoa h9c xA hi va nhân vAn

6

Chçn trong danh mic các mon hc sau:
3

Kinh t — Khoa hoc xA hi nhân vAn
6

T51
(%)

Tir
chçn

2.1.

3. Thtrc tp tt nghip và Khóa 1un tt
nghip (hoc mOn thay th)

STT

Tong so

Bt
buc

Kinhtéh9cdicuang
Basic Economics

SEAS23OI

3

0.5

Clii
din

Ten mon h9c
(Tiêng Vit/Ting Anh)

STT

Khôi lirqng kin thüc

Ma mon
hQC

Ly thuyt

7

Kinhtvimô I
Microeconomics 1

ECONI3OI

3

8

Kinh tê vimô 1
Macroeconomics 1

ECON 1302

3

Nguyen l k toán
Principles of Accounting

ACCO 1325

2

Quàn trj hçc
Principles of Management

BADM 1364

2

Giao tip trong kinh doanh
Business Communication

BADMI368

2

12

Xã hi h9c di cuang
Introduction to Sociology

SOCII3O1

3

13

Tâmlhçcdicwmg
Introduction to Psychology

S0C11317

3

1

Di cucng van hoá Vit Nam
Introduction to Vietnamese Culture

V1E11305

3

SWOR13O2

3

S0C11316

3

10

An sinh xã hôi
Social We are
16

Nhãnh9cdicuong
Introduction to Anthropology

3

Pháp lut
17

Phaplutdicucmg
Introduction to Law

GLAW1315

3

18

L 1un nhanuâcvàpháp 1ut
Theories of State and Law

BLAWI3O1

3

c)

Ghi
Thtrc hành chu

7

Kin thuc toãn, tin hoc và khoa hçc tu nhiên

2

Chgn trong danh mic các mon hoc sau:
3

loan và logic h9c
19

Giãi tIch
Analytics

MATH 1314

2

20

Dai s tuyn tInh
Linear Algebra

MATH 1313

2

21

Xacsuatvathongke
Probability and Statistics

MATH13l5

2

22

Thng ké ing dung
Business Statistics

BADM 1377

2

23

Logic hçc
Logics

ACC01328

3
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Ten mon hoc
(Ting Vit/Ting Anh)

STT
24

Ttr duy phan bin
Critical thinking

Kh6i hrqng kin thrc

MA mon
hçc

L thuyt

BLAW 1309

3

Khoa h9c tr nhiên va môi trung

Thic hãnh

2

1
1

25

Hóa dai cucng
General Chemistry

CHEM 1303

2

26

Sinhhqcdicwing
General Biogly

B10T1240

1

27

ConngiivàmOitrträng
1-luman Environmental Interaction

B10T1341

2

1

2

1

TinhQc
28

Tin hoc di cuxng
Information Technology Basic

COMPI3O7

2

29

Tin hoc frng dung
Applied Computer Science

C0MP2403

2

1

30

Nhp mOn tin hçc
Introduction to Informatics

ITEC 1401

2

1

d)

Ting Anh (hoc ngoi ngu phii)

8

4

31

TingAnhnAngcao 1
Academic English 1

GENGl339

2

1

32

Ting Anh nâng cao 2
Academic English 2

GENG 1340

2

1

Ting Anh nâng cao
Academic English 3

GENGl341

2

1

Ting Anh nang cao '
Academic English 4

GENG 1342

2

1

e)

Giáo due th chat

3

BAt buc
Giáo duc th chAt I
Physical Education 1

PEDUO2OI

1.5

Giáo dic th chAt 2: Chn I trong các mon sau day:
36

38

GDTC2 - Bong chuyn
Physical Education 2-Volleyball

PEDUO2O2

1.5

GDTC2 - Bong dá
Physical Education 2-Football

PEDUO2O3

1.5

GDTC2 - CAu lông
Physical Education 2-Badminton

PEDUO2O4

1.5

GDTC2 - VO thuât
Physical Education 2-Martial art

PEDUO2O5

1.5

Ghi
chLI

Ten mon hcc
Ting VitITing Anh)

STT

MA mon
hçc

Kh6i Iirçrng kin thuc
14 thuyt

Ghi
Thrc hành chü

40

GDTC2 - Bong bàn
Physical Education 2-Table-tennis

PEDUO2O6

1.5

41

GDTC2-Bqi ki
Physical Education 2-Swimming

PEDUO2O7

1.5

42

GDTC2 — Bong ro
Physical Education 2— Basketball

PEDUO2O8

1.5

I)

Giáo dizc qu6c phong - an ninh
Giáo d%zc quóc phông
Military and Defense Education

8
DEDUI8OI

2. Kin thuc giáo dijic chuyên nghip
a)

Kin thfrc co s& (khi ngInh, nhóm ngành, ngInh)

8
54

23

13

7

Bt buc
Luât Hin pháp
Constitutional Law

BLAW1313

2

1

Luât hành chInh
Administrative Law

BLAWl320

2

1

LuâthInhstr
Criminal Law

BLAW1316

2

1

Lut t ting hInh SII
Criminal Procedure Law

BLAW 1222

1

1

Luât dan sij 1
Civil Law i

BLAW131S

2

1

Luât dan su 2
Civil Law

BLAW1321

2

1

50

Luât t tiing dAn SIJ
Civil Procedure Law

BLAW 1325

2

1

b)

Kinthfrcngành

18

7

Btbuôc

15

7

46

48

52

Pháp lut v các loi hmnh thucng nhân Va
phásAn
Law on Business Organisations and
Bankruptcy Law

GLAWI32O

2

1

Pháp lust v hot dng thuang mi và giAi
quyêttranhchp
Law on Business Activities and Dispute
Settlement

GLAWI321

2

1

LuAtlaodng
Labour Law

BLAW13I7

2

8153

Khôi lirçrng kiên thfrc

Ma mon
h9c

L thuyt

Thtrc hành

Luâtthu
Tax Law

BLAW233O

2

1

55

Congphápqu6ctE
Public International Law

BLAW33OI

3

56

Tir pháp quôc té
Private International Law

BLAW 1327

2

1

K nang vi& và nghien thu pháp 1)'
Legal Writing anh Research

BLAW 1229

1

1

K5 nang soan thão van bàn
Drafting Legal Documents

BLAW 1228

1

1

Ten mon hoc
(Ting Vit/Tiêng Anh)

ST

58

Tuchçn:
Chçn 3 tin chi trong các mon sau:

3

Pháp Iut cong dng ASEAN
ASEAN Law

GLAW33O3

3

60

Th ché chInh tn và h thng pháp lut các
ntrâc DOng Nam A
Political Regimes and Legal Systems of
Southeast Asian Countries

SEAS23O4

3

61

Luât thi.ryng rnui quôc té
International Commercial Law

BLAW23 19

2

1

c)

Kiénthucchuyênnganh

17

6

Bat buic

10

6

62

Lut hon nhân va gia dinh
Marriage and Family Law

BLAW 1203

2

63

Luât s hCu trI tue
Law on Intellectual Property

BLAW233 1

2

Lut ngân sách nhà nuâc
State Budget Law

BLAW 1205

2

65

Luât T tiing hành chInh
Administrative Procedure Law

GLAWI222

1

1

66

Pháp lut v giao djch bão dam
Law on Secured Transactions

GLAW 1219

1

1

67

Luât dAt dai
Land Law

BLAW 1324

2

1

68

Thuc hành ngh nghip nganh Luãt
Practice Training (Law)

GLAW 1223

TLrchQn:

Ch9n 7 tin chi trong các mon sau:

Ghi
chu

1

2
7

91

3

Ten mon hoc
(TiCng Vit1FiCng Anh)

STT

Khôi krçrng kin thüc

Ma mon
h9c

Ly thuyt

69

Luât thi hành an dan si.r
Law on Enforcement of Civil Judgments

GLAW33I7

2

70

Lut mOi trucmg
Environmental Law

BLAW42O7

2

71

Luât hoc so sánh
Comparative Law

BLAW42O1

2

72

Các hoc thuyt chInh tr pháp l
Political-Legal Doctrines

GLAW 1224

2

Lch sü nhà nuâc và pháp 1ut
History of State and Law

BLAW 1302

3

Pháp lut thanh tra và khiu ni t6 cáo
Law on Inspection, Complaint and
Denouncement

GLAW32O5

2

K5 nang t6 chüc cong sâ
Skills for Organising Government Offices

GLAW 1225

1

Luât Hin pháp nisac ngoài
Comparative Constitutional Law

GLAW43O2

3

Pháp lut v cong chng và chng thirc
Notary Law

GLAW32O8

2

78

K5nangsonthãohqpc1ng
Contract Drafting Skills

BLAW331l

2

79

Pháp lut v lut su, k5' näng tu vAn pháp
1ut và tranh ting
Lawyer, Legal Advice and Litigation Skills

GLAW3316

2

80

Quyn con ngithi
Human Rights

GLAW 1226

2

81

Luât La Ma
Roman Law

GLAW3214

2

d)

lCiënthfrcbôtrq

6

BAt buôc

2

74

76

82

Ting Anh nâng cao
Academic English 5

GENG 1343

Tii chon
Chn 6 tin chi trong các mOn sau:

Thtc hành

Ghi
chü

3

2
4

83

Luât canh tranh
Competition Law

BLAW2332

2

84

Lut ngân hang
Banking Law

BLAW22O3

2

2

10153

STT

Ten mon h9c
(Ting VitfFing Anh)

Khôi luçng kin thuc

Ma mon
h9c

L thuyt

Ghi
Thuc hành chü

85

Nguyen i kE toán
Principles of Accounting

ACC01325

2

1

86

ã1 tn h9c
Principles of Management

BADM 1364

2

1

87

Marketing can bàn
Principles of Marketing

BADM1372

2

1

88

Hành vi t6 chtrc
organizational Behavior

BADM 1370

2

1

89

Kinh t xây dijng
Engineering Economy in Construction

CENG2319

3

90

Quân trl nhân li.rc
Human Resource Management

BADM1366

2

1

91

Phat trin cong dng
Community Development

SW0R2320

2

1

92

Giói và phát triefl
Gender and Development

SW0R2336

3

Hi nhp kinh té khu vrc Dông Nam A
Economic Integration in Southeast Asia

SEAS 1338

2

1

Quan h cong chüng
Public Relations

BADM 1369

2

1

Giao tip lien van hóa
Cross Cultural Communication

SEAS2333

2

1

Phat trin san phàm CNSH
Biotechnology Product Development

B10T4242

I

I

Quãn l môi trll?mg
Environmental Management

B10T2243

1

1

Dinhdurngnguxi
Human Nutrition

B10T3224

2

Thuang mi din ti'
E — commerce

BADM 1373

2

1

100

He th6ng hoch djnh ngun lirc DN
Enterprise Resource Planning System

ACC01355

2

1

101

Tàichinhcánhân
Personal Finance

FINAI33O

2

1

102

Thuvàhoatd)ngkinhdoanh
Tax and Business Operations

F1NA2331

2

1

103

Giao tip lien vAn hóa (ting Anh)
intercultural Communication

ENOL 1272

1

1

96

98
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Ten mon hoc
(Tieng Vit/Tiêng Anh)

srr

Khôi Iu'qng kiên th&c

Ma mon
h9c

L5 thuyêt

Thuc hành

104

Dam phán trong kinh doanh (ting Anh)
Business Negotiation

ENGL2237

1

1

105

Giao tip trong kinh doanh (ting Anh)
Business Communication

ENGL2238

1

1

106

Khâi nghip
Entrepreneurship

BADM 1390

2

1

6

4

3. Thirc tp và khóa Iuân t6t nghip (hoc mon thay th)
107

Thirc tp t& nghip
Internship

GLAW4899

Ghi
chü

4

Khóa Iun tt nghip
BA thesis
Hoc mon hc thay th KhOa Iun t6t nghip
bôi 6 tin chi tir nhUng mOn sau:

108

(a) Các mon hoc Ui ch9n thuôc kin thUc
ngãnh, kién th(rc chuyên ngành cüa nganh
Lut;

GLAW4699

6

(b) Hoäc các mon hc thuôc kin th(rc
chuyên ngành trong chucing trinh dào to
ngành Lut Kinh té;
Luu : Các mon hc thuc (a), (b) không
dirçic trüng vài mOn hoc da hoc (bat buc, tij
ch9n, bô tro) cüa chrcing trinh dào to ngành
Lut.
91.5

Tng cong: 125

33.5

Ghi chü:
1- S tin chi lit chon trong phn kien thzc ngànWchuyên ngành so vri s t in chi bt
buôc "khong tinh
10/38 ('dit tj

sd

tin chi dã thrcrc sz dung thay th khóa lun t6t nghip,:

4 26,3%).

2- T lé tin chi thzrc hành/l thuyt Irong khdi kien thác nganh, chuyên ngành:
13/35 (dgl tj

4 37,1% so vói s tin chi l3 thuyet).

3- Khoa cia dizi chin/i khi Izto-ng kien thzc co sà ngành tIt c/i có 01 mOn 3 tin chi
(Luál Hidn pháp), nay tang them 6 ?non hoc (thành 7 mOn: 20 tin chz).
4- Vt mOn hQc lien quyt: Pháp luát thanh tra và khieu nai to cáo ('mOn lien quyet:
Luát Han/i chink).
5- D dam bOo dü sO tin chi tIc/i lily 16i thitu theo quy djnh dOi vài các mOn h9c Itt
ch9n thuôc kiEn th&c nganh, kkn thác chuyên ngành, và kien th:c bd 1r0, sinh
viên cO thi chon các mOn h9c lit c/ion khác nhau thy thuóc lông

sO

tin chi cia

dztcrc tich lüy irzthc do.
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/llti,/

5

Mon hQc thay the Khóa lun tat nghip 2

2 (2,0,4)

Ghi
chü
(*)

6

Mon hQc thay th Khóa lu2n tat nghiép 3

2 (2,0,4)

(*)

Ten mon hQc

STT

Ma Mon
hQc

Khii ILrong kin thu'c
(LT, TH, Tiy liçc)

HQC KY 11
Thtrc tp tOt nghip
Internship

GLAW4899

4 (0,4,4)

GLAW4699

6 (6,0,12)

Khóa 1un tt nghip
BA thesis
Hoc mon hçc thay th KhOa lun t& nghip
bôi 6 tin chi t.'r nhQng mon sau:

2

(a) Các mon hoc tu ch9n thuôc kin
2.1 thCrc ngânh, kiên thirc chuyên nganh
ciia nganh Lut;
(b) HoAc cac mon hoc thuâc kién thirc
2.2 chuyên nganh trong chtrang trinh dào
to ngành Lut Kinh tê;
Luu : Các mon h9c thuc (a), (b) khong
di.rçc trilng vài mon h9c dã hçc (bat buc, tir
chon, bô trq) cüa chixong trmnh dào to ngânh
Luât.
Gui chü:

• LT: Lj thuyé't; TH: Thtrc hành;
• (*,): Sá tin chi cO th là 2 tin chi hoc là 3 tin chi ('thy thu5c tang s tin chi dã dtrqc tIch
lüy)
X.

Ma trn các mon hQc và k nAng (Phy lyc 1)

XI. Huóng dn thyc hin chu'o'ng trInh (Phy lyc 2)

XII. Mo tã mon hçc
Mon hoc: Trit hoc Mac — Lenin
Ma mon h9c: P0L11304

S tin chi: 03

Diu kin tiên quyt: Không
Mo tâ torn tat: Trit hçc Mác-Lênin là mt trong ba b phn cAu thành cUa Chü nghia
Mác-Lênin — mOn hçc b.t buc trong chucmg trInh dào tao cüa khi dai hçc trong Ca nuàc.
Trit hçc Mác-Lênin là nhQng nguyen l trit hçc co bàn do C.Mác, Ph.Angghen và
V.I.Lênin vit nên trên Co so k thra sang tao và phát trin tinh hoa trit hçc nhân loai, tng
kt thrc tin và trI tu thii dai; là th giOi quan duy vt khoa hçc và phuong pháp 1un bin
chirng, each mang; là nhüng quy lut chung nhAt cüa su vn dng và phãt triên cüa th giOi
15I1,v/

nói chung va sr vn dng và phát trin cüa xA hi nói riêng.
' nghTa — phtrcmg pháp 1un sAu sc duçxc tht ra tir vic nghiên cthi Trit hçc MacLenin cô giá trj djnh huóng dung dAn cho mçi hoat dng nhn thirc vA thirc tin cüa con
nguôi.

Mon hQc: Kinh t chInh trl Mac — Lenin
MAmônhQc: P0L11205

SôtInchi:02

Diu kin tiên quyt: Không
Mo tá tern tAt: Ni dung chuing trInh gm 6 chtrang: Trong do, chuang 1 bàn v dM
tuclng, phucing pháp nghiên cCru và chtc nang cüa kinh t chinh trj Mac - Lenin. Tii chuing
2 ctn chuang 6 trinh bay ni dung c6t lOi cüa kinh t chinh tn Mac - Lenin theo ml:lc tiéu
cüa mon hQc. Ciii th cac vAn d nhu: Hang hóa, thj tru1ng và vai trO cüa các chü th trong
nM kinh th thj tru1ng; San xuAt giá tn thng du trong nn kinh t thj trträng; Canh tranh và
dc quyn trong nn kinh th thj trräng; Kinh t thj truäng dnh huông xA hOi chU nghia và
cac quan h lçii ich kinh th a Vit Nam; COng nghip hóa, hin dai hóa và hôi nhp kinh t
quc tE cfia Vit Nam.

Mon hçc: Chü nghTa xA hi khoa h9c
MA mon hQc: P0L11206

56 tin chi: 02

Diu kin tiên quyt: Trit hQc Mac — Lenin, Kinh t chInh frj Mac — Lenin
Mo ta tOrn tAt: Mon h9c chü nghia xA hOi khoa hc là mOt trong ba b phn hc?p
thanh cUa chü nghTa Mac — Lenin, là kt qua cüa sigr 4n dung th giài quan, phucing pháp
1u.n tri& hQc Mac — Lenin và nhüng hçc thuyt cUa kinh t chmnh tn Mac - Lenin vào vic
nghién cüu quy lut tAt yu cIa sr ra d&i hinh thai kinh t xA hôi cong san chü nghia; nhung
vAn d chInh trj - xA hi cO tinh quy 1ut trong tin tnInh cách mng xA hi chü nghia trên th
giOi và trong d&i s6ng hin thirc ô Vit Nam hin nay.

Mon hQc: Tir tirông H Chi Minh
MA mon hQc: P0L11208

S6 tin chi: 02

Diu kiin tiên quy&: Chü nghTa xA hi khoa hçc
Mon h9c tu ttrông H6 Chi Minh duqc t6 chrc giãng day cho sinh viên nãrn thr hai
cüa chi.xcing tnInh dào to Dai hçc. MOn hQc trang bi cho sinh viên nhQng kiên thüc ye ni
16t

dung quan diem cüa Ho ChI Minh v nhUng vn dê co bàn cüa cách mang Vit Nam; V
Ding Cong sin và nhi nuc Vit Nam; V dai doàn kt dan tc và doàn kt quc tê; V yin
hóa, do drc, con ng.r&i, trong do ni dung ct lOi là dc 1p dan tc gn 1in vi chü nghia
xihi.
Qua mon hçc nay sinh viên duqc nãng cao bàn 1mb chInh trj, yêu cirOc, trung thành
vài mic tiêu, 1' tuâng dc 1p dan tc g.n 1in chü nghia xi hi; thy di.rqc trách nhim cüa
bàn thin trong vic hc tsp, rèn 1uyn d gop phAn và xây drng và bio v To quc.
Mon hoc: Ljch scr Ding Cong sin Vit Nam
So tin chi: 02

Mi mOn hoc: P0L11207
Diu kiin tiên quyt: Chü nghia xi hi khoa h9c

Mon hQc trang bj cho sinh viên si,r hiu bitt v di tuclng, mic dIch, nhim vii,
phi.rang pháp nghiên ciru, hc tp mon Ljch sir Ding Cong sin Vit Nam vi nhitng kin
thtrc ca bin, c6t löi, h thng v sr ra däi cüa Dàng (1920 - 1930), qua trInh Ding linh dao
cuc du tranh giành chInh quyn (1930 - 1945), linh dao hai cuOc kháng chiên chông thirc
dan Pháp và d quc M xâm hrçc, hoàn thành gui phóng din tc, thng nht dt ni.r&c
(1945 - 1975), linh dao ci ni.rOc qua d len chü nghTa xi hi và tin hành cong cuc di m&i
(1975 - 2018). Qua do khng djnh các thành cOng, nêu len các han ch& tong kt nhQng kinh
nghim v sr lith dao cách mang cüa Ding d giüp ngu&i h9c ning cao nhn thüc, nim tin
di vOi Ding va khi nang vn diing kin thirc di hc vào thrc tin cOng tic, gop phn xây
drng và bio v T quc Vit Nam xi hi chU nghia.

Mon hçc: Kinh té h9c di ctro'ng
Mi mOn hoc: SEAS23OI

S tin chi: 3

Diu kin tién quyt: Không
Mo ti tOrn tat: Kinh t hçc dti clxang là trang bj cho sinh viên nhQng kin thüc ccv
bin trong phân tIch kinh té vi mô (cci ch vn hinh trong nn kinh t thj truOng; các mô
hInh ra quyt djnh cüa các tác nhân riêng lé trong nn kinh t: ngi.thi tiêu dung và nhi sin
xut;...) và các cong cii cn thit d phân tich các vn d kinh th vm mô (sin lucmg, lam phát,
that nghip,...)

Mon hoc: Kinh té vi mô I

Ma mon hoc: ECON13O1

Se1 tin chi: 3

Diéu kin tién quyet: Không
Mo tã torn tt: Trong nn kinh te1 k hoch hoá tp trung, các quyt djnh ye phân be1
ngue1n hrc thrc các nhà hoch djnh tir Trung uong dua ra. Nguqc 1i, trong nen kinh t thi
tru&ng, các nguôn hrc thrçc phân bô thông qua co che giá cã. Trong nén kinh te1 thj trirng,
các quyet djnh lien quan den tiêu dung và san xut deu di.rqc phi tp trung hoá: các h gia
dInh tir quyet djnh ye vic phái lam bao nhiêu và tiêu dung cái gI; trong khi do các doanh
nghip tr quyet dnh phâi san xuAt cái gi, bao nhiêu và san xut nhu the nao.
Ni dung mon hçc nay ge1rn cO be1n phAn chInh.
Trong phn du së giâi thiu mô hInh cung, câu dan giãn và hot dng cüa th
tnrng. Ngoài ra, khái nim thng du tiéu dung, th.ng du san xut cflng s duçic giâi thiu
và dung de phân tich tác dng cüa chInh sách kiern soát giá, chInh sách thue và trçl cp cüa
chInh phü.
Phn thi hai cüa mon h9c nghiên cIru ye l thuyt hra chpn cüa ngtthi tiêu dung và tir
nhthig nguyen tc cci bàn trong vic te1i iru hoá hành vi cüa ngu&i tiêu dung së xây dijng
dng thirc cüa dung cu thj tnthng.
Ph.n thr ba nghiên ci'ru ye hành vi cüa doanh nghip theo mt trinh tii logic tü l
thuyêt san xuAt den ly thuyet chi phi và nguyen tc te1i da hoá lçii nhun. Cu6i cüng là xay
dirng du&ng cung cüa doanh nghip và di.rng cung thj trithng trong môt ngành cnh tranh.
Phn thu tu cüa mon h9c së trInh bay các mô hinh ye Dc quyên, dc quyén nhóm và
canh tranh dôc quyen de hoàn chinh vic nghiên ciru các câu trOc th trtrmg san phâm.

Mon hoc: Kinh tê vi mô 1
Mämônh9c: EC0N1302

SôtInchi: 3

Diêu kiên tiên quyêt: Không
MO ta torn tat: Vi nhüng kien thirc ca bàn ye Kinh te hçc v mô duc cung cp trong
mon h9c nay, sinh vien có the hieu dixqc nghia cüa các chi tiêu kinh te vi mO ca bàn (thu
GDP, GNI, CPI, tôc dt tang tru&ng kinh te, t' l lm phát,...), cách thüc hInh thânh lâi sut
trén thj trueing tien té, cüng nhu vic ngân hang trung ucing dung läi suit chiet khu, dir tr
bt buc và hot dông nghiép vi thj tru&ng rnâ thu là các Cong cii lam thay dôi cung tien
trong nen kinh té. Ngoai ra, sinh viên cOn có the phân bit duc sij khác nhau giia các khái
nim in.t giá - len giá, nâng giá - phá giá cüa mt de1ng

và giài thich duqc si,r hInh thành
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t' giá h& doái trên thj truà!ng ngoi t và cách ma chInh phü có th can thip vào thj trung
ngoai t trong trng cc ch t' giá hM doái.
Trén Cu sâ nm bt san liicing can b.ng duçic xác djnh nhtx the nào trong mô hinh s
nhân cüa Keynes, kt hçp vài các kin thüc trong th trung tin t và thi truâng ngoi t,
sinh viên së duçic giài thiu mô hInh IS-LM, mô hInh tng cung- tng cu d có th hiu
dtrçic khi chInh phü thrc hin chInh sách tin t và chInh sách tài khóa thI san hicmg quc
gia, lm phát và tht nghip b ãnh hithng nhir th nào. Cui cüng, cüng thông qua mô hInh
tng cung-tng cu, sinh viên có th giãi thIch dugc mi quan h giira 1m phát và that
nghip trong ngn hn và dài han.

Mon h9c: Nguyen l ké toán
Ma mon hoc: ACCO 1325

So tin chi: 03

Diu kin tiên quyt: Không
Mo tã torn tat: Mon h9c trang bi nn tang kin thrc co bàn v k toán d sinh viên
d9c và hiu dtrçic thông tin kê toán và mô tá dtrqc qui trInh k toán trong mt doanh nghip,
phic vi cho vic ra các quyt djnh v quán l, tài chInh. Ngoài ra, mon hçc cOn trang b
môt s k5' thuât cüa k toán nhu tài khoân, ghi s kép, tInh giá, d thirc hành nghip vii k
toán trong doanh nghip thrcing mi và doanh nghiép san xuât.

Mon hoc: Quãn tn hQc
Ma so mon hoc: BADM 1364

S tin chi: 3

Diu kiin tién quyt:
Mo tà tOrn tat: Mon Quán tij h9c là mOn hçc nn tang cüa ngành Quãn trj kinh
doanh, se &rçic hQc du tiên trong chtrcmg trInh, giip sinh viên có các kin thirc cot lOi ye
quân tr. Trén Cu so nn tang cüa quàn tr h9c, sinh viên s hçc các mOn h9c nhr: Quân tn
nhân 1rc, Quân tn marketing, Quãn trj dr an, Quan trj chin 1uc, và rt nhiu các mon hçc
ngành và chuyên ngành khác.

MOn hoc: Giao tiép trong kinh doanh
Ma s mon hQc: BADMI368

S tin chi: 3

Diu kin tiên quyt:
Mo tà torn tat: Bit cách sr diing các phuung tin giao tip bAng li, giao tip không
I9J'

ki qua anh mt cr chi, và qua các van bàn trén giAy cüng thu trên Internet là rAt can thit
vi nhà quân tr. Trong thirc t& su thAnh cong câa nba quàn trj tüy thuc rAt nhiu vào khã
nAng truyên dt tu wang bang läi nói cüng nhu bang van bàn sao cho có bài bAn, süc tIch,
hçp l d có th thuyt phic duoc cAp trén, cAp dithi, dng nghip, hoc các dôi tác kinh
doanh hiu và chAp nhn nh&ng d xuAt hoc nhung d nghj cüa mInh. Mon h9c Giao tip
trong kinh doanh giüp cho sinh viên bitt Va thrc hành các k näng giao tip d có the tu tin
và thành cong trong giao tip và dam phán v&i moi ngi.rai, dc bit là vài di tác kith
doanh.

Mon h9c: XA hi h9c di c1r0ng
MA mon hoc: SOCII3OI

S tin chi: 3

Diu kin tiên quyt:
Mo tà torn tat: Mon h9c nay cung cAp mct s khái nirn co bàn cüa xA hi h9c. Day
là mon h9c nn tang d sith viên cO th hpc các mOn tip theo thu Ljch sCr XHH và các l
thuyt xa hii h9c hin di, Phucmg pháp nghiên cCru trong khoa h9c xa hi...
Cung cAp nhüng khái niêm cAn bàn cüa xA hi h9c, gi&i thiu mt s chü d& l
thuyt, phuong pháp co bàn cUa xA hi hoc. Dng thai sith viên thrc tp phân tich mt sO
vAn d xa hi bang cách vn diing các l thuyt, khái nirn dA hQc.
Sau khi h9c xong mOn nay, sinh viên

CO

hiu bit ban du v các li tip cn l'

thuyt xa hi hçc và dc dim cüa Ii thin xã hi hçc; ye phuong pháp xA hi h9c; hiu bit
v cac yu t cAu thành xA hôi và vAn hóa; hiêu dtrçic các yu t cAu thành than cách; hiu
các loi hIth t chirc xA hi và dith ch xA hi; hiu su phân tAng xA hi; hiu bit v hin
wang lch lc xA hi; bitt dtrçic các loi hinh hAth vi tp th 'à các phong trào xA hi Va
cui cüng hiu bitt v bin chuyén xa hi và qua trinh hin d?i hOa.

Mon hQc: Tam 1 hçc di cLr0ng
Ma mOn hoc: S0C11317

S tin chi: 3

Diêu kin tiên quyêt:
MO tã tOrn tAt: Mon TAm l hpc dai cuong là mon h9c nn tang cung cAp các kin
thirc cci bàn v tam l cho sib vién. Mon nay sê giüp sinh viên hiu duqc dOi tung,
phuong pháp nghiên cru cüa tAm l h9c dai cuong; bàn chAt cüa các hin tucmg tarn l; cac
khAi nim và thut ngti co bàn trong tam ly' hçc cüng thu phAn nào l giAi duçc co so thAn
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kinh cüa các hin ttrçing tm i. Day là mon h9c tin d tnrâc khi sinh viên tiêp cn vâi khôi
kin thtrc chuyên ngành.

Mon h9c: Di cLro'ng van hóa Vit Nam
Ma mOn hçc: VIET13O5

So tin chi: 03

Diêu kin tiên quyt: KhOng
MO tà torn tt: Mon h9c nay cung cp cho sinh viên nhüng kién thirc nén tang v van
hoá Vit Nam. Giüp sinh viên hiu rO hcm van hoá cüa dan tc mInh dé tr dO nhn thüc
dOng nhung giá trj van hóa truy&n thng cüa Vit Nam. NhIn li bàn sc và tInh cách van
hóa cüa dan tôc d báo tn, xây dirng và phát trin nn van hóa Vit Nam tiên tién, dm dà
bàn sc dan tôc.

Mon hoc: An sinh xã hi
Ma mon hoc: SWOR13O2

S, tin chi: 03

Diu kin tién quyt: Không
MO tâ torn tat: Mon h9c cung cp cho ngu'ii h9c các kin thüc ca si dê cO the hçc tOt
các mon chuyên ngành nhu CTXH cá nhân, CTXH nhOm, Phát triên c)ng dông,... Mon h9c
d cp v h thng an sinh xã hi trén th gi&i và ti Vit Nam dng th&i cung cp cách
nhIn khái quát han, toàn din han, dy dü han và khoa h9c han d giái thich, din giái bi
cânh hInh thành mt s vn d xA hi ma xã hi Vit Nam dang di mt nhu các vn d cüa
nguii cao tui, nguxi khuyt tat, mai dam, ma tOy, nghèo dói, di dan lao dng,...

Mon hçc: Nhân hQc di cirolig
Ma mon hçc: S0C11316

S tin chi: 3

Diêu kin tién quyêt:
MO tâ torn tat: Nhân h9c di ctrong ma mon h9c nn tang dành cho sinh vién cac
ngành thuOc 11th virc khoa hçc xã hi và nhân van. Mon h9c trang bj cho sinh vién nhüng
kin thüc v các vn d& ca bàn nht lien quan dn cuc sng con ngui thu qua trInh tin
hóa cOa loài ngui v rnt sinh h9c và van hOa; các giá trj do con ngu&i to ra và tác dng
rnnh me dn xä hi loài nguâi nhu van hOa, ton giáo, ngôn ngr...; các to chirc xa hi ma
con nguñ là thành viên nhu tc ngui, các hip hi, than tc — hon nhân — gia dInh... Nhân
h9c xem xét tt cà các v.n d do dA tác dng dn cuôc sng con ngu&i trong các xa hi khác
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nhau nhu the nào.
Thông qua mon h9c, sinh viên sê có kin thüc tng quát v con nguäi diiài cách tip
cn toàn din cüa Nhân hpc d có nn tang kin thüc hQc tp các mon h9c khác trong
chucing trInh dào t?o.

Mon h9c: Pháp Iut di cirong
Ma mon hoc: GLAW13I5

S tin chi: 3

Mon h9c truâc: Không
Mo tã torn t&t: Mon h9c Pháp lut di ci.rang là mon hçc trong khi kin thüc giáo
duc dai ctrang. Mon hçc trmnh bay nhüng khái nim ca bàn v Nhà rn.rOc và pháp 1ut, bao
gm: Ngun gc, ban chat, dac dim, chüc nãng cüa Nhà nithc, kiu nhà nuâc, hInh thirc
nhà nuâc và phân tich cu trüc cüa b may Nhà nuâc, chüc nang và thm quyên cüa các c
quan nhà nuâc trong b may Nhà rnrâc Vit Nam; Ngun gc, bàn chit, dc diem cüa pháp
luât, kiu pháp luât, quy pham pháp 1ut, quan h pháp lut, thüc và thirc hiên pháp lut,
vi pham pháp 1ut, trách nhim pháp l, 'a Hinh thCrc pháp lut; Giài thiu khái quát v h
thng pháp 1ut và các ngành lust trong h thng Pháp lust cüa Nhà niràc Vit Nam, trInh
bay nhng ni dung ca bàn cüa Lut Hành chInh, Lut Hmnh sr, Lust T ting hInh sir, Lut
dan sir và Lut T t'ing dan sr, Lut lao dng, Lut Hon nhân và gia dInh, pháp 1ut PhOng
chng tham nhüng.

Mon h9c: Ly Iun nhà ninyc và pháp Iut
Ma mOn hoc: BLAW13OI

S tin chi: 3

Mon hçc tnróc: Không
Mo tà tOrn tat: Mon h9c L Iun nhà nu&c và pháp 1ut là mon hçc trong khi kin
thüc giáo duc dai cwing. Mon bce nay trang b! cho sinh viên nhng 1' thuyt ye nguôn gôc,
ban chat và kiu nhà niróc; chrc näng, hInh thirc và b may nhà nrâc; ngun gc, ban cht
và kiu pháp lut; chüc nang và hInh thtrc cia pháp 1ut; quy pham pháp 1ut; quan h pháp
lut; thüc pháp 1ut; thtrc hin và áp dmg pháp lut; vi pham pháp 1ut và trách nhim
pháp l.

Mon hoc: Giãi tIch
Ma mOn hoc: MATH13I4

S tin chi: 03
221 5

/1W'

Diéu kiin tiên quyét:
Mo tà torn tat: Mon hçc duçic t chirc giâng day trong nãm thu nhât cüa chuong trinh
dào tao Dai h9c. Mon hçc nay trang b cho sinh viên nithng kin thüc v ham s& dao ham,
urng ding cüa dao ham, tIch phân, irng diing cüa tIch phân, phi.rong trInh vi phân, chui và
ham nhiu bin s.
Mon h9c nay rèn luyn cho sinh vién k nãng tng hcip, phân tIch, suy lun và giâi
quyt vn d.

Mon hpc: 0a1 s tuyn tInh
Ma mon hoc: MATH13I3

S tin chi: 03

Diu kin tiên quyt:
Mo tã torn tat: Mon hçc nay dugc t churc giàng day cho sinh viên näm thu nht cüa
chrong trInh dào tao Di h9c. Mon h9c frang b cho sinh viên nh&ng kin thuc v: Ma trn,
Djnh thüc, H phuccng trInh tuyn tInh, Không gian vécta, Giá trl riêng, vectci riêng, chéo
boa ma trn, dang toàn phi.rcing và mt s urng diing thirc t.
Qua mon hçc nay rèn luyn cho sinh viên k nãng tng hqp, phân tich, suy lun và
giãi quyt vn d.

Mon h9c: Xác sut và thong kê
Ma mOn h9c: MATH131S

S tin chi: 03

Diu kin tiên quyt: Không
Mo tá torn tat: Mon hçc nay thuc phn kin thurc nn tang, có vai trO cung c.p kin
thüc ca bàn v xac sut và thng kê lam Ca sâ cho các mon chuyên ngành và cO th vn
ding trong cuc sng. Ni dung mon hçc giOi thiu các kin thüc ca bàn v 1' thuyt xác
suAt và th6ng kê img diing bao gm: xác sut, 1ut phân phi xác suAt ciia bin ngu nhien,
thng ké mô ta, l thuyt mu, uóc krcing tham s& kim djnh giá thuyt và hi qui tuyên
tInh dan, và phn mm xü 1 thng ké R a m(xc d co bàn.

Mon h9c: Thông kê irng dyng
Ma s6 mOn hoc: BADMI377

S tin chi: 3

Diu kiin tién quyt:
Mo tà tOrn tat: Mon h9c Thông kê ung dyng là mon h9c ca so. Miic dIch cüa mOn

h9c là trang bi cho sinh viên kin thirc và k nang v rng dung thng kê trong các 11th virc
chuyén ngânh: Quan trj kinh doanh, kE toán, tài chInh ngân hang và kinh t. Sinh viên së
duoc cung cp các kin thtrc ca bàn v thng kê mô tã và thông ké suy diên nhii: uóc hrçing,
kiêm dth giã thuy&t thng kê, ti.rcing quan, hôi quy tuyn tjnh don giàn, phuong pháp phân
tIch tang tnrâng và chi s, bit each thirc hin mt cuc diu tra thông ké và vit và trInh
bay báo cáo phân tIch thng ké.

Mon h9c: Logic hQc
Ma mon hoc: ACC01328

S tin chi: 3

MOn hçc truâc:
MO ta torn tat: Mon h9c nay nh&m trang b cho sinh vién các kin thüc co bàn v
Logic hçc, sr hInh thành và phát trin cüa logic hQc. Hoàn tAt mon h9c, sinh viên hiu rO
cac quy lut co bàn và cac hInh thrc cüa Ur duy, giüp sinh viên hinh thành tu duy logic, si:r
diing tr và câu chInh xác trong din dat ' tixâng, ding thai sinh viên Co khâ nang suy lun,
phán doán, chüng minh hoc bác bO vAn d môt cách thuyt phiic, chat chë và nhât quán.

MOn h9c: Tir duy phãn bin
Ma mon hoc: BLAW13O9

So tin chi: 3

Mon h9c tnthc: Không
Mo tã torn tat: MOn h9c Tu duy phãn biên là mon hçc trong khi kin thrc giáo diic
dai cixong, nhm giüp sinh viên rén 1uyn sr thay ben trong vic phát hin và nhn din các
tmnh hung có vAn d& xcr 1 các thông tin, phân tich, 1p Iuân, tcng hçip, so sáth, dáth giá
các tIth tit, giãi quyt, ra quyt djth v các vAn d mt cách dOng dAn, rO rang, chü dng,
sang tao và hiu qua. Trén co sâ nay, sinh viên CO th phân bit dung sai, tránh nhüng sai
l.m, thiu sot khi h9c tip, lam vic trong m9i ngành ngh& và các 11th virc khác nhau. Trong
sut thii gian h9c tip, sinh vién së vn ding nhmg khái nim, nguyen i, quy tAc và nh€thg
k5 nang tu duy, 1p lun d giài quyEt nhüng vAn d cüa bàn than hoc xA hci quan tam.
Mon hçc nay trInh bay các ni dung chInh nhu sau (i) Nhctng khái nim ye tu duy, (ii)
Nhcrng hIth thüc tu duy, (iii) Nhthig quy 1ut can bàn cüa tu duy, (iv) Chirng mith — bác bO
- ngiiy bin, (v) K9 nang tu duy và 1p lun.

MOn h9c: Hóa dai cirong
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MA mon h9c: CHEM13O3

S tin chi: 3

Diu kin tiên quyt: Không
Mo tá torn tat: Mon hçc Hóa dai cung là m hQc thuc khôi Kin thüc Ca sâ cüa
ngành Cong ngh sinh hoc. Mon h9c nay cung cp các kin thrc ca bàn ye cáu to nguyen
ti:r, phAn irng hóa h9c, lien kt hóa h9c, cac loi h - pha,...làrn ca sâ dé sinh viên tiêp thu
cac mon hpc Ca so ngành và chuyên ngành sau nAy. Mon hpc có phn thrc hành giOp sinh
viên lam quen v&i các thit bj (pH k, tU say, bn diu nhit...), dung ct (erlen, becher, ng
nghim, pipet, buret,...) trong phOng thI nghirn, tü do sir dtng các ding ci, thiêt bj phiic vii
cho hçc tp và nghiên ciru sau nay.

Mon h9c: Sinh hçc di cLrong
MA mOn h9c: BlOT 1240

S tin chi: 2

Di&u kin tién quyt: không
Mo tA torn tAt: Mon Sinh hçc di ci.rcmg là mon h9c n&n tang cho ngành h9c Cong
ngh sinh h9c, së dtrçic hçc du tiên trong chtrcing trInh, nh.m giüp sinh viên cO các kin
thrc c6t lOi v cac di tixçmg sinh h9c, chñ trQng dn phân 1oii cüa thrc vt, dng 4t, sr
tin hoá cüa sinh giOi va da dang sinh h9c. Trén ca sO nn tAng cüa Sinh h9c dai cuang, sinh
viên sê hoc các mOn hoc nhu: Sinh I' thrc vt, Sinh l dng vt, Di truyn h9c, và rat nhiêu
các mon hçc ngành.

Mon h9c: Con ngu'Oi 'à môi trirô'ng
MAmOnhoc:B10T1341

StInchi: 3

Diu kin tiên quyt: Hóa dai cucrng
MO tá torn tAt: Mon hçc trang bj cho sinh viên nh€tng kin thirc ca bàn v tAi nguyen,
môi truOng và các thành phn môi tnrOng, h thng pháp lust v quán l môi trtrOng và dc
bit là rni quan h cUa con nguOi vOi mOi tnthng và sir phát trin cUa ngu&i dA tác dng
dEn các thành phAn cüa mOi tnrOng nhu thE nào cüng nhu là các vn dE môi tnthng ma nhân
loai dang di mt.

MOn h9c: Tin hçc dai clrong
MA mon h9c: COMP 1307

S tin chi: 03

DiEu kin tiên quyEt:
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Mo tã tOrn tat: Mon Tin h9c dai c.rong thuc khi kin thrc giáo dc dai cuclng trong
chtrcing trInh dào t?o cia các ngành, trü các ngành Khoa hoc may tInh, Cong nghê thông tin,
He thng thông tin quãn l.
Mon Tin hçc di ctrong cung cAp cho sinh viên không chuyên các ngành Cong ngh
thông tin nh1tng kin thrc Ca bàn v Cong ngh thông tin dng th&i trang b các k5' nang co
bàn trong scr di1ng may vi tInh, scr dvng các phAn mm ing diing thông ding trong van
phông, có nãng hrc lam vic dc Ip, có dao dirc và trách nhim trong sr diing Cong ngh
thông tin.
Sinh viên h9c và dat mon Tin hçc dai cuong sê dat ChuAn k näng sü diing Cong
ngh thông tin Co bàn theo Thông ftr s 03/20 14 cüa Bô Thông tin và Truyn thông quy
djnh Chun k nãng sü diing Cong ngh thông tin áp diing dti vâi co quan, t chüc, Ca nhân
tham gia trlrc tip hoc cO lien quan dn hoat dng dánh giá k nAng sir ding Cong ngh
thông tin.

Mon hoc: Tin h9c irng diing
MA mOn hçc: C0MP2403

S tin chi: 3

Diu kin tiên quyt: không
Mo tà torn tAt: Mon h9c Tin hQc 0ng dimg trang bj cho sinh viên các kin thirc co
bàn v Co s& d lieu, hiu dugc nghia và vai trj cCza co s& dfr 1iu, kin thüc VÔ CO SO dii
1iu quan h, sii diing duoc h quàn trj co sO dii 1iu quan h Microsoft Access mirc dO cAn
bàn d tao co sO dii lieu, truy vAn dii lieu, tao giao din nguOi dung và to báo cáo.
Sinh viên hçc và dat mon hQc Tin h9c ng ding sê dat yêu câu cüa Mo dun k nAng
10 (MA JU1O: Sii ditng h quàn trj co sO dii lieu) theo thông tu s 03/2014 cüa BO Thông tin
và Truyn thông quy djnh ChuAn k nang su diing CNTT áp dung di VOi co quan, t chirc,
cá nhân tham gia tr1rc tip hoc có lien quan den hoat dông dánh giá k5' nAng sii diing
CNTT.

Mon hoc: Nhp mon tin hQc
MA mon hoc: ITEC 1401

So tin chi: 3

Diêu kin tiên quyét: không
MO tã torn tAt: Nhp mon Tin hQc là mon h9c du tiên cüa chi.rcmg trInh dão tao Dai
hQc khi ngành Cong ngh thông tin (CNTT).
26 5 3

Mon hçc trang bj cho sinh viên cái nhIn tong quát ye ngành h9c, khái quát ye ljch sCr
phát trin và hInh thành cüa khi ngành CNTT, các kin thüc co bàn ye tin h9c CG SO nhu:
cu trüc và boat dng cUa may vi tInh, biéu din d0 lieu trong may tInh, các h dm thông
dicing, khái nim he diu hành, mang may tInh cci bàn.
Mon hQc cung cp kin thCrc lam nn tang cho sinh viên sü diing t6t ph.n mm tin
h9c vAn phông (soan thAo van bàn, xü 1 bàn tinh, soan thão trInh din). Ben canh do mon
hoc cQng giOi thiu khái quát các ngh nghip có lien quan khi ngành CNTT tOi sinh viên.

Mon h9c: Ting Anh nãng cao 1
MA mon hoc: GENGI339

So tin chi: 03

Diu kin tiên quyêt:
Mo tà torn tat: Mon Ting Anh nâng cao I là mOn hçc bt buc trong khung chuang
trInh dào tao chInh thüc dAnh cho sinh viên không chuyên ting Anh. Day là mOn h9c du
tiên trong 5 mon nhm b sung kin thüc và k9 nAng ngôn ng d giüp sinh viên dat trinh
d tucing ducing trung cp (B 1) theo khung nang lrc ngoai ngi cüa Vit Nam.

Mon hQc: Ting Anh nâng cao 2
MA mOn hoc: GENG 1340

S tin chi: 03

Diu kin tiên quyt:
Mo tá torn tat: Mon Ting Anh nâng cao 2 là mon h9c bt buc trong khung chuong
trInh dào tao chInh thi:rc dành cho sinh viên không chuyên ting Anh. Day là mOn h9c thir
hai trong 5 mon nhm b sung kin thic và k nAng ngôn ngc d giüp sinh viên dat trinh d
tuang ducvng trung cp (B 1) theo khung näng lirc ngoai ngfr cüa Vit Nam.

Mon hçc: Tiêng Anh nâng cao 3
MA mon hoc: GENG1341

S tin chi: 03

Diu kin tiên quyét:
Mo tâ torn tat: Mon Ting Anh nãng cao 3 là mOn hçc bat buic trong khung chucing
trInh dào tao chInh thic dành cho sinh viên khOng chuyén tiéng Anh. Day là mon h9c thr ba
trong 5 mon nhm b sung kin thrc và k nAng ngôn ng d giUp sinh viên dat trInh d
nrGng ducng trung cp (B 1) theo khung nAng lrc ngoi ngU cüa Vit Nam.
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Mon hçc: Ting Anh nâng cao 4
MA mon h9c: GENG 1342

s6 tin chi: 03

Diu kin tiên quyêt:
Mo tà tOrn tat: Mon Ting Anh nâng cao 4 là mon hoc bt buôc trong khung chtrcrng
trInh dào tao chInh thirc dAnh cho sinh vién không chuyên ting Anh. Day là mOn hçc thu tu
trong 5 mOn nhm b6 sung kin thüc và k näng ngôn ngr d giüp sinh vién dat trInh d
tlxclng ducing trung cp (B 1) theo khung näng 1irc ngoi ngtr cüa Vit Nam.
Mon bce: Giáo diic th cht 1
MA mon hoc: PEDUO2O1

S tin chi: 1.5

Diu kin tién quy&: KhOng
Mo tA tOrn tat: Mon hc Giáo diic th chat 1 thuc khi kin thüc giáo di1c dai cuang
trong chucing trmnh dào tao cüa tht câ các khoa. Mon hc trang b cho sinh viên mt so kMn
thüc, k5 nAng và thai d cAn thit gip sinh vién bi& sir dung bài tp th diic lam phucmg
tin d rèn luyn nâng cao sic khôe, khà nang ph6i hçip van dng vA phát huy cái dep cüa
ccith.
Mon hçc: Giáo dc th chat 2- Bong chuyAn
MA mOn hoc: PEDUO2O2

SO tin chi: 1.5

Di€u kin tiên quyt:
Mo tA torn tat: MOn hc giáo dc th cMt 2— Bong chuyn thuc khOi kin thirc giáo
diic dai cucing trong chtrang trInh dào tao cüa tAt ca các khoa. Mon hc cung cAp nhCtng
kin thurc va k nAng cci ban cüa mon bong chuyn nhu: Ljch sx hInh thành và phát trin
mOn bOng chuyn, ' nghia tác ding cüa vic tap luyn, k - chin thi4t và các bài tap phát
trin th 1rc, cách phông ngl'ra cac chAn thtrcrng thithng gp trong tp Iuyn và thi dAn bOng
chuyn.
Mon hoc: Giáo dyc the chat 2 - Bong dã
MA mon hoc: PEDUO2O3

SO tin chi: 1.5

Diu kin tiên quyt:
Mo tA tOrn tat: Mon Giáo diic th chAt 2 — Bong dá thuc kh6i kin thuc giáo dic dai
ctrcing trong chuong trInh dào tao cüa tAt cã các khoa. Mon hc nhm trang bj và cung cAp
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kin thüc và k näng co bàn cüa mon bong dá: Lich sü hInh thành và phát triên, ' nghia tác
dung cüa vic tp luyn, k9 thut chién thut, phi.rang pháp t chirc thi du, các bài tp phát
trin th hrc, bài tp chin thut trong thi du bong dá.

Mon hçc: Giáo diic the chat 2 - Câu lông
Ma mon hoc: PEDUO2O4

So tin chi: 1.5

Diu kin tiên quyêt:
Mo tâ torn tht: Mon Giáo dic th chit 2 — Cu lông thuc khi kién thirc giáo diic dai
ctrong trong chuong trInh dào tao cüa tt cà các khoa. Mon hc nhm trang bj vã cung cp
kin thüc ca bàn cüa mOn cu lOng. Giâi thiu ljch sir hInh thành và phát triên, nghTa tác
dmg cüa vic tp 1uyn, k thut chin thut, phwing pháp tt chrc thi du, các bài tp phát
trin th 1irc, bài tp chin thut trong thi du cu lông.

Mon hoc: Giáo duc the chat 2 - Vö thuât
Ma mon h9c: PEDUO2OS

S tin chi: 1.5

Diêu kin tiên quyt:
Mo ta torn tat: Mon hçc giáo dic th chat 02 — VO thut thuôc khi kin thrc giáo
diic dai c.rcmg trong chi.rang trinh dào tao cña tt cã các khoa. Mon h9c cung cap nhng
kin thixc cci bàn v vO thut, giüp sinh viên nâng cao sirc khOe dng thii trang bj cho nhng
k näng, k thut VO tir v g&n lin vâi cuc s6ng hang ngày.

Mon hoc: Giáo dizc th cht 2 - Bong bàn
Ma mon hoc: PEDUO2O6

S tin chi: 1.5

Diêu kiên tiên quyêt:
Mo tã torn tAt: Mon hçc giáo diic th cht 2 — Bong bàn thuc khi kin thtrc giáo
diic dai cwing trong chi.rang trInh dào tao cüa tAt cã các khoa. Mon hc cung cAp nhng
kin thirc và k nAng co bàn cüa mon bong bàn nhu: Ljch sir hInh thAnh vA phát trin mon
bOng bAn, nghia tác ding cüa vic tp 1uyn, k - chin thut vA các bài tp phát trin th
hrc, cách phOng ngira các chAn thtrcng thu&ng gp trong tp 1uyn và thi dâu bong bàn.

Mon hQc: Giáo duc the chAt 2 - Boi li
MA mon hoc: PEDUO2O7

S tin chi: 1.5

Diu kin tién quyét:
Mo tâ tOrn tt: Mon hc Giáo diic th cht 2 — Boi 1i thuc khôi kin thi.rc giáo diic
dti crng trong chuong trInh dào tao cüa tt cã các khoa. Mon h9c trang bj cho sinh viên
mt s ki&n thurc va k5 nãng và thai d cn thit. giüp sinh viên hiu bitt v nghia tác drng
ca vic tp Iuyn Boi lii, các bài tp k thut bcri ch và cách sir diing có hiêu qua các bài
tp do trong cuc sang nhm náng cao sirc khoé và d phOng tai n?n trong rnôi trung nirOc.

Mon hoc: Giáo dic the cht 2 - Bong rô
Ma mon hoc: PEDUO2O8

S tin chi: 1.5

Diu kin tiên quyt:
Mo tá torn tat: Mon Giáo dic the chit 2 — Bong r thuc khi kin thüc giáo diic dai
ctrang trong chuong trInh dào tao cüa tAt cá các khoa. Mon hçc nhm trang bj và cung cAp
kin thirc ca ban cüa mon bong r. Giói thiu ljch sc hmnh thành và phát trin, nghia tác
di1ng cüa vic tp luyén, k9 thut chin thut, phtrcrng pháp t chi'rc thi dAu, các bài tp phát
trin the 1irc, bài tp chién thut trong thi dâu bong rc.

Mon hçc: Giáo diic quôc phông
Ma mon hoc: DEDU18O1

So tin chi: 08

Diu kin lien quyêt:
Mo tá tOrn tat: Mon hçc trang bj cho h9c sinh thiThg kin thüc c.n thit v quc
phOng — an ninh, mt s thim vi cong tác quôc phOng — an ninh cüa Dàng, Nhà nu&c trong
tInh hinh mâi, bao grn nh0ng nii dung chñ yu v xây drng lrc lucing dan quân t1r v, dr
bj dng viên, phOng chng chin tranh cOng ngh cao, dánh bai chin hicic "din bin hOa
bmnh", bao loan lât cM cüa các th hrc thu djnh diii vài cách mng Vi@ Narn; bào v chü
quyn lãnh th& bién gi&i, an ninh quc gia; dAu tranh phOng chng pham Va t nan xã hi,
xây drng phong trào toàn dan bão v an ninh T quc.
Rèn luyn cac k nAng di ngü, thrc hành bn sing tiu lien AK; huAn luyn nh0ng
dng tác ca bàn chin thut chiên dAu b binh, hành dng cüa trng ngu&i trong cOng sir,
ngoài cong sir trong chin dAu tin cOng và phOng ngr.

MOn hçc: Luãt lien pháp
Ma mOn hoc: BLAW13I3

So tin chi: 3
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Mon hoc tnràc: Khong
Mo tá torn tat: Mon hçc Lut Hién pháp là mon hçc bt buc trong khôi kin thrc co
sâ ngành. Mon h9c gôm 2 phân (phn 1- Khái quát chung v Lut Hin pháp, phn 2 giâi
thiu Mt s chE dinh cüa Ngành lust Hin pháp), trang bj kin thüc lien quan dn nhng
nhórn quan h pháp lut co bàn nhât duge diu chinh bôi Lut Hin pháp. Nhrng ni dung
chInh: Ngành 1ut Hin pháp và Khoa h9c 1ut Hiên pháp; Hin pháp và ljch sü 1p hin
Vit Nam; ch d chInh trj, kinh t& ch d bu cü cüa ntnfcc Cong hOa Xã hi Chü nghia
Vit Narn; quyn con nguäi, quyn và nghia vii c bàn cCia cOng dan và quôc tjch Vit Nam.
Dc bit, mOn hçc gii thiu tng quan ye b may nhà nt.róc và lam rO dja vj pháp l' cüa các
co quan hin djnh trong b may nhà nuOc Vit Nam: Qu6c hi, Chinh phü, Chü tjch nuâc,
Tha an nhân dan, Vin kim sat nhân dan, Hi dng nhân dan, Uy ban nhân dan, FIi dng
Bu cr quc gia và Kim toán nhà nuâc.

Mon hQc: Lut hành chInh
Ma mOn hoc: BLAW1320

S tin chi: 3

Mon hçc truâc: Không
Mo tà tOrn t&t: Mon h9c Lust Hành chInh là mOn h9c bt buc trong khi kin thrc
co s& ngãnh, gip sinh viên cách nhn din, phân tich, 1p lun, dánh giá, giãi quyt các v.n
d tir l thuyt dn thirc tin cüa hot dng quân l' hành chInh nhà ni.róc. Cu th& mon hçc
nay sê nghiên cihi các ni dung chInh nhu Tng quan v Lut Hành chInh, Chü th cüa Lut
Hành chInh, Các hInh thüc và phuGng pháp quân 1 hành chInh và bin pháp bào dam pháp
ch trong quán l hành chInh nhà nuóc.

Mon hoc: Luât hInh sir
Ma mon hoc: BLAWI316

Si tIn chi: 3

Mon h9c truôc: Không
Mo tá torn tit: MOn h9c Lut Hinh sr là mOn h9c bt buc trong khi kin thrc ca si
ngành. Mon h9c nay bao gm phn chung và phAn các tii phm. Phn chung cüa Lut hInh
sir là nhüng quy dnh v khái nim ti pham và nh&ng vn d lien quan den vic xác djnh tci
phm; khái nim v& hInh pht va nhUng vn d lien quan dn xác djnh hInh pht. Các quy
dlnh cüa Phân Chung mang tInh nguyen tc irng ding chung cho vic giài quyt vit an hInh
sir dôi v&i tt cà các ti pham, mang tInh djnh huâng nguyen tc xác djnh nh&ng v.n d ni
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dung cüa vi1 an. Phãn Các ti phm trang bj cho sinh viên kin thrc v ti ph?m ci th, gôrn
các bài h9c v cac nhóm ti pham nhu các ti xárn phtm tInh mng sirc khôe, danh dir, nhân
phm cüa con ngrxi, các tôi xâm pham s& huu, các ti xâm phim trt tr quán l kinh t& các
ti phm v chirc vii.

Mon h9c: Lut t tung hInh str
Ma mon hoc: BLAW1222

So tin chi: 2

Mon hoc tnrc: Luât Hinh su
Mo tâ torn tat: Mon h9c Lut T t1ng HInh sr là mOn h9c bat buc trong khi kin
thirc co so ngành. MOn h9c có hai ni dung co bàn: Nhng vn d II Iun chung v TTHS
và các giai doan t tng cii th trong vic giâi quyét vii an hInh sir. Cii th mOn h9c nay
nghiên cru các vn d v khái nim, nhim vii, các nguyen tc co bàn cüa Lut TTHS; các
quy djnh cüa pháp lut v chüc nãng, nhim vi, quyn hn và m& quan h giüa các co quan
có thm quyn tin hành t fling; nhim vi, quyn han, trãch nhim ciia nhU'ng ngithi cO
thm quyn tin hành t

ng; quyn và nghia vi cüa nhfrng ngtthi tham gia to tiiing, cüa cac

co quan, t chüc và cOng dan; hcip tác quc t trong TTHS; nhüng quy djnh cüa pháp lut
v trInh tu, thu tuc kh&i t& diu tra, truy t& xét xCr và thi hành an hInh six.

Mon hoc: Luât dan sir 1
Ma mOn hçc: BLAW1315

So tin chi: 3

Mon h9c tnrOc: Không
MO tá tOrn tt: MOn hQc Lut Dan sir I là mOn hçc bt bth3c trong khOi kiEn thixc co
sO ngành. Mon h9c nay giâi quyt các vn d lien quan dn quy djnh chung cüa lut dan sij
nhtr: di tuang diu chinh và phuong pháp diu chinh cüa lut dan sir, vj trI cüa lust dan s1r
trong h thng pháp luât Viêt Narn hiên hãnh, ngun cUa lut dan sij, các nguyen tãc co bàn
càa pháp luât dan sir, giao dch dan sir, dai diên, th&i han, thOi hiu; câc vn d lien quan
dEn tài san, quyEn sO h&u, quyEn khác di vOi tài san và thüa kE.

Mon hoc: Luãt dan sir 2
M mOn hoc: BLAW1321

SO tin chi: 3

MOn hoc truOc: Luât Dan su 1
Mo ta torn tat: Mon h9c Lut Dan sir 2 là mOn h9c bt buc trong khi kiEn thrc ca
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so ngành. Mon hçc nay cung cp cho ngui h9c các kin thirc pháp 1ut co bàn ye nghia vi,,
các bin pháp bào dam nghia vi,, hçvp dng, các loi hçip dng thông di,ng và trách thim
bi thithng thit hai ngoài hqp dng.
Mon h9c: Lut t ti,ng dan Si,
Ma mon hoc: BLAWI325

So tin chi: 3

Mon hoc tnxOc: Luât Dan sir 1, 2
Mo tâ torn t&t: Mon h9c Lut T ti,ng dan sir là mOn hc bt buc trong khOi kiên
thIrc co sO ngành. Mon hpc nay huOng tOi nghiên ciru quan h pháp lut ye to t11ng trong
qua trInh TOa an giài quyt cac vi, viêc dan sr. Ni dung mon hçc bao gm các vn d chU
yu sau: Tng quan v Lut T ti,ng dan sir, Thim quyn dan sir cüa TOa an, Chirng cir và
chirng minh, Bin pháp khn cp tam thai, ThCi ti,c giài quyt các vi, an dan sir va Thu ti,c
giài quyt vic dan sir.

Mon h9c: Pháp Iuât v các loai hInh Thirong nhân và phá san
Ma mon hçc: GLAW 1320

S tin chi: 3

Mon hoc tnrOc: Luãt Dan sir 1
Mo tâ tOrn tat: : Mon hçc Pháp lust v các loai hInh Thuong nhân và phá san là mon
hQc bt buc trong khi kin thüc ngành. Ni dung cüa mon h9c nay bao gm dc dim
pháp l, thành lip, däng k kinh doanh cia các loai hInh thircrng nhân nhu: cOng ty c ph.n,
cong ty trách nhim hiu han, cOng ty hqp danh, doanh nghip ti.r nhân, hçip tác xA, h kinh
doanh. Ben ctnh dO là nhng kin thirc pháp lust v phá san, thu ti,c phá san doanh nghip,
hop tác xà.

Mon hoc: Pháp luãt v hoat dng thirong mai và giãi quyt tranh chap
Ma mOn h9c: GLAW1321

S tin chi: 3

Mon hc truOc: Lust Dan sr 2; Pháp lut v các loai hinh thucng nhân và phá san
Mo tà tOrn tat: Mon h9c Pháp 1u.t v hott dng thucrng mai và giâi quyt tranh chap
là mOn hQc bt buOc trong khi kin thüc ngành. Mon h9c nay có hai ni dung lOn là pháp
lut v hoat dng thixcrng mai và pháp Iut v giái quyt tranh chp. Nhrng kin thirc pháp
lut v hoat dOng thtrong mai bao gm v mua bàn hang hóa trong ntrOc, quc t4, qua sO
giao djch, cac hoat dng djch vi, nhix logistics, giárn djnh, qua cãnh, hoat dng trung gian
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thuang mai, xüc tin thuong ini và mt s hoat dng thuang mi khác, ch tài trong
thucing mai. NhQng kiEn thirc pháp 1ut v giâi quyêt tranh chap bao gôm các phtrcing thirc
giâi quyt tranh chp nhu trong tài, tóa an, hàa giài và thuong lucng.

Mon h9c: Luãt lao dng
Ma mon hoc: BLAW1317

So tin chi: 3

Mon hpc truàc: Luât Dan s,r 2
Mo tá torn tAt: Mon h9c Lut Lao dông là mon hçc bAt buc trong khi kin thüc
ngành. Ni dung chInh cña mOn hçc nay bao gin Phm vi diu chinh ciia Lust lao dng,
nhung nguyen tAc và ngun cüa lut lao dng; quan he pháp lust lao dng; h thng ngành
lut lao dng; cci ch ba ben va vai trO cüa nhà mrâc trong lãnh vijc lao dng; tiêu chu.n lao
dng quôc t; Khái nim, phân loai tranh chip lao dng, nhüng ành huâng cüa tranh chAp
lao dng di vOi quan h lao dng xA hôi; nh&ng nguyen tAc giãi quyt và cci ch pháp lut
giài quyêt tranh chAp lao dng.

Mon hoc: Luât thuê
Ma mOn hoc: BLAW233O

S tin chi: 3

MOn h9c truàc: Pháp lut v các loi hInh thucing nhân và phá san
Mo tâ torn tAt: Mon hçc Lut ThuE là mon hçc bAt buc trong khi kin thrc nganh.
Ni dung chInh cüa mOn h9c nay bao gm (i) NhQng vAn d l lun v thug và pháp luât
thu, (ii) Pháp Iuât v thu xuAt khAu, thus nhâp khAu, (iii) Pháp lut thus tiêu thi dc bit,
(iv) Pháp lut thus giá trj gia tang, (v) Pháp 1ut thud thu thp, (vi) Pháp 1ut thus lien quan
dn dAt dai, (vii) Pháp luât thu khác gm thu tài nguyen, thud mOn bài và thu b v mOi
tru&ng, (viii) Pháp lut quàn l thud và (ix) xir l vi phm. Miic dIch cüa mon 1ut thus giüp
sinh viên có nhüng kin thIrc pháp lut trong lTnh virc thu dê vn dung vào các cong vic
thrc t nhu: Thanh tra thuê, thrc hin các cOng vic cüa can b Hãi quan, can b thu& theo
dung pháp luât, tu vAn v ké khai, quân 1 thuê, thirc hin các cOng vic lien quan den hot
dng dang ks', kê khai, np thuE theo ding quy djnh cüa pháp lut.

Mon h9c: Cong pháp quôc t
Ma mOn hoc: BLAW33OI
Mon h9c truâc: Không

StInchi: 3

Mo tã torn tht: MOn hçc Cong pháp quc t là mon hçc bt buc trong khi kin thrc
ngành. MOn h9c cung cp cho sinh viên nhUng kiên thrc co bàn ye Lut quOc té dé hiêu rO
các dtc tnrng ca bàn cüa Lut quc t (khai nim, thut ngü cüa Lust quc t, các chñ the
tham gia quan h pháp Lust quc t, nhfing quan h quc tê ma ngành Iuât nay diêu
chinh...); các nguyen tc ca bàn cüa Lust quOc t; các loai nguOn cüa Lut quôc té; thng
vn d co bàn cüa quc gia và các vn d dan cu, lãnh th& tranh chip quc t và giãi quyt
tranh chp quc t. Ni dung chinh cüa mon hçc nay bao gm: (i) L lun chung v Lust
quOc t, (ii) Các nguyen täc co bàn cüa Lut quOc tE, (iii) Nguôn cüa Luãt quOc t (iv)
Quôc gia trong Lut quc t& (v) Dan cix trong Lut quc t& (vi) LAnh th và biên giâi quc
gia trong Lust quc t và (vii) Lut Ngoi giao và Lãnh sir.

Mon hçc: Tir phãp quôc t
Ma mon hoc: BLAWI327

S tin chi: 3

Mon hoc trtrâc: Lut dan sir 1, 2, Lut t ting dan sij, Lut s& hüu tn tue, Lut Lao
dng
Mo tâ torn tat: Mon hçc Tu pháp quc t là mon h9c bt buc trong khi kin thüc
ngành. Mon hçc cung cp kin thirc lien quan dn viêc giãi quyt xung dt pháp lust trong
quan h pháp lust dan sir, thuang mi và th

ng dan sir cO yu t nuOc ngoài, rèn luyn k5'

näng phân tIch tInh hung pháp l trong thrc tin và xác djnh ngun lut ãp thing d giâi
quyt tInh hung, hInh thành näng hrc lam vic dc 1p và lam vic nhóm. Ni dung chInh
cüa mon nay bao gm (i) Tu cách chü th Ca nhân, t chirc CO yu t nuàc ngoài, (ii) Xung
dt v& thâm quyn giài quyt vii vic dan sr, (iii) Xung dt pháp luât, (iv) Cong nhn và thi
hành bàn an, quyt djnh cüa Tôa an, trong tài nuàc ngoài, (v) Nhng ch dlnh cüa các quan
h dan sir theo nghia rng cO yêu to nixâc ngoài.

MOn h9c: K5 nãng vit và nghiên cfru pháp l
Ma mon hçc: BLAW 1229

S tin chi: 2

MOn h9c truâc: Luât Dan sir 1, 2; Luât HInh sir
Mo tâ tOrn t&t: MOn hçc K nang vit va nghiên ctru pháp l là mOn hçc bt buc
trong khi kin thüc ngành. Mon h9c nay trang bi cho sinh vién nhung k$ näng cci bàn v
1p lun, giâi quyEt tmnh hung pháp I va nghién cüu d tài khoa hçc pháp l. Trén co sâ
nay, sinh vién Co the vn dung vào hoat dng h9c tip, lam vic và nghién ctru trong linh virc
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pháp 12.

Mon h9c: K nãng son thao van bàn
Ma mon hoc: BLAW 1228

So tin chi: 2

Mon hoc truâc: Lut hành chInh
Mo tã torn tat: Mon hpc K9 nãng son thâo van bàn là mon h9c bt buc trong khôi
kin thirc ngành. Mon h9c nay trang bj cho sinh viên kin thñc v vic xây dirng van bàn
quy phm pháp 1ut; kin thtrc và k näng soan thào các loi van bàn hành chInh thông diing
cüng vâi môt s loai don thithng gp trong thirc tin cuc song, cong tác.

Mon h9c: Pháp Iut cong dông ASEAN
Ma mOn hoc: GLAW3 303

So tin chi: 3

Mon h9c trtrâc: Không
Mo tâ torn tt: Mon h9c Pháp lut cong dông ASEAN là mOn h9c tir ch9n trong khôi
kin thüc ngành. Mon hoc cung cp cho ngtr&i hpc các kin thüc co bàn và các kiên thüc
pháp 11 chuyên ngành v ASEAN, Cong dng ASEAN và pháp 1ut Cong dông ASEAN. Ckl
the, ni dung cüa mon hçc gm 5 vn d chInh nht.r sau: (i) Khái quát v pháp lut Cong
dng ASEAN, (ii) Pháp lut cong dng chInh trj - an ninh ASEAN, (iii) Pháp lut cong
ding kinh t ASEAN, (iv) Pháp lut cong dng van hóa — xà hôi ASEAN, (v) Các van dê
pháp ii co bàn v hcip tác ngoi kh6i, co ché giãi quyt tranh chp và thirc hin nghia vv
thành viên cüa Vit Nam.

Mon h9c: The ch chInh tn và he th6ng pháp lut các rnrcrc Dông Nam A
Ma mon hoc: SEAS23O4

S tIn chi: 3

Mon h9c tn.râc: Không
Mo tà torn tat: Mon hoc Th ch chInh trj và h thng pháp lut các ni.róc Dông Nam

A là mOn h9c tir ch9n trong khi kiEn thIrc ngành. N,i dung cüa mon h9c d cp den hal van
d chinh là the ch chInh trj và h thng pháp 1ut cüa trng quc gia trong khu vrc Dông
Nam A bao gm 9 quc gia: Brunei, Campuchia, Indonesia, Lao, Malaysia, Myanmar,
Philippines, Thai Lan và Singapore (tth Vit Nam và DOng Timor). Tir do giüp sinh viên cO
cái nh'm co bàn v the ch chInh trj và h thng pháp lut cUa mi quc gia cüng nhu hiéu
dtrçrc sir cia dang cüa khu virc Dông Narn A trong linh vrc nay.
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Mon hoc: Lut thuong mii quôc tê
Ma mon hoc: BLAW23 19

S tin chi: 3

Mon hoc trirâc: Ti.r pháp quOc té
Mo tã torn tt: MOn hçc Luât Throng mi quc t là mon hçc tir ch9n trong khôi kin
thrc ngành. Ni dung chInh cüa mon h9c nay bao grn (i) Các thit ché thi.rang mi trong
thuang mi quc t, (ii) Quy ch pháp 1' trong thixong mi hang bOa, djch vii quc t, (iii)
Các bin pháp phOng v thirong mai, (iv) Hçp dng thucing mi quOc t& (v) Giài quyét
tranh chp trong hçp dng thuong mai quc t.

Mon hpc: Lut hon nhân và gia dInh
Ma mon hoc: BLAW 1203

S tin chi: 2

Mon h9c tnrâc: Lust dan sr 1,2
Mo tâ torn tat: Mon h9c Lut Hon nhân và gia dinh là mon h9c bt buc trong khôi
kin thirc chuyên ngành. Mon h9c nay cung cp các kin thirc tng quát v co s& l luân Va
co sâ pháp 1 trong 11nh virc hOn nhân và gia dInh, cii th nhu quy dnh v kt hôn, quy djnh
v quan h giia vg và chng, quy djnh v quan h giüa cha, mc và con, nghla vi cp duOng
cüa các thành viên trong gia dInh và chrn dirt hon nhân.

Mon hoc: Lut s& hun tn tue
Ma mon hoc: BLAW233 1

S tin chi: 3

Mon h9c truOc: Lut dan sr 1,2
Mo tà torn tat: Mon hpc Lut SO hUu trI tu là mon h9c bt buic trong khôi kin thirc
chuyên ngành. Mon h9c nay cung cp nhüng kin thirc v di ttrçrng duqc bão h bang
quyn sO hUu trI tu (bao gm quy&n tác giã, quyn lien quan, quyn sO hun cong nghip và
quyn di vOi giông cay trng), diu kin cn dáp irng d duçc bâo h, chü th duçic bâo h,
ni dung bão h, vic chuyn giao quyn vâ các bin pháp bão v quyn sO hun trI tue.

Mon hçc: Lut ngân sách nhà niroc
Ma mon hoc: BLAW 1205

S tin chi: 2

Mon hoc truOc: Luât Hành chInh
MO tã torn tt: Mon hoc Lut Ngân sách nhà rnrOc là mon h9c bt buc trong khôi
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kin thüc chuyên ngành, giüp sinh viên cách nhn din, phân tIch, 1p lun, dánh giá, giãi
quy& cac vn d tr l thuyt dn th1rc tin pháp 1 cia ngAn sách nhà nuâc. Mon h9c nay s
trinh bay các ni dung chinh thu Tng quan v ngân sách nhà nuâc, Ch d pháp l v
quãn 1 ngân sách nhà nuóc, Quy trinh ngãn sách nhà nu6c và Quan 1 và xir l vi phm v
ngan sách nhà nurc.
Mon hQc: Luât t ting hAnh chInh
MA mon hçc: GLAW1222

S tIn chi: 2

MOn h9c ,rc: Lust Hãnh chInh
Mo ta torn tt: Mon hçc Lut T6 tung hành chInh là mOn hçc bt buc trong kh&
kin thüc chuyên ngành. Mon hc nay giài thiu v quy trInh giâi quy& môt khiu kin
hãnh chInh tai tôa an bao gm các v.n d v thm quyn thu l và giAi quyt vii vic hàn.h
chinh; quyn và nghia vi cüa các chü th tham gia t6 tIng; các thu ti1c t6 timg hành chInh và
cu& cüng là thi hãnh bàn an, quyt djnh cüa tOa v vi an hành chInh.
Mon hçc: Pháp 1ut ye giao d!ch bão dam
MA mOn hçc: GLAW1219

S6 tin chi: 2

Mon h9c truóc: Lust dan sr 1,2
MO ta tOrn tat: Mon hçc Pháp lut v giao djch bâo dam là mon hc bt buôc trong
kh& kin thCrc chuyên ngãnh. Mon hc nay bao gm các ni dung cci bàn sau: (i) NhUng quy
djnh chung v bAo dam thrc hin nghia vi; (ii) Các bin pháp bâo dam thm,rc hin nghTa vi;
(iii) Pháp luât v hcip d6ng bâo dam thrc hin nghia vv; (iv) Pháp lut v dang k bin pháp
bão dam; (v) Pháp lust v xr 1 tài san bâo dam.
Mon hoc: Lut dt dai
MA mOn h9c: BLAW1324

S tin chi: 3

Mon hQc tnr&c: Lust Hãnh chinh
Mo tá torn tnt: MOn h9c Luât Dt dai là mon h9c bAt buôc trong kh6i kin thirc
chuyôn nganh. Ni dung mon h9c s so lucic qua trInh hInh thành vA phát trin cUa ch d
s& hftu toãn dan v dt dai & Vit Nam qua các thii ks', qua trInh hInh thãnh và phát trin
c1ia Lut DAt dai, di sâu nghiên cüu vào ni dung trng ch djnh quan tr9ng cña Lust DAt
dai. Cu th, ni dung mon hçc bao g6m các vAn d sau: (i) NhUng vAn d l 1un chung v
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Luât Dt dai, (ii) Hot dng quãn 1' thông tin, d& 1iu và tài chInh ye dat dai, (iii) Hot dng
diu ph6i dt dai, (iv) Quyn và nghia vii cüa nguäi sr dvng dat và (v) Co ché bâo dam thi
hành các quy dnh cUa Lut Dt dai.

Mon hçc: Thrc hành ngh nghip ngành Lut
Ma mon hoc: GLAW 1223

S tin chi: 2

Mon hçc tniâc: Lut t tiing dan sir
Mo tà torn tat: Thrc hành ngh nghip ngành Luât là mon h9c bt buc trong khôi
kin thüc chuyên ngãnh. Sau khi sinh viên dà dtrgc trang bj nhUng kin thirc co bàn v& giáo
dc di cuong, kin thüc ngành, chuyên ngành. Tü vic tich lüy kt hcTp kin thirc 1 thuyêt ye
mt s6 ngành 1ut co bàn trong chucmg trinh dào tto cüa ngành Lust, mi sinh viên näm thu 3
duqc giãng viên tir vn lira ch9n co quan, don vj phü hçp theo djnh huâng ngh nghip d tim
hiu mOi truâng lam vic thirc tin và ung ding các kin thirc dã h9c d thirc hin nhüng cong
vic thirc t ti mi Co quan, don vj tip nhn kin tap. Qua dO, giüp nguäi h9c tip cn thrc
tin, thirc hành k5 nang xCr 1 và thirc hin các cong vic trong thrc tin pháp 12 bang các kién
thüc dã hQc.

Mon hoc: Luât thi hành an dan sr
Ma mon hoc: GLAW33 17

S tin chi: 3

Mon h9c trithc: Lut T t1ng dan sr
Mo tá torn t&t: Mon hçc Lut Thi hành an dan sir là mOn h9c tr ch9n trong khi kin
thi:rc chuyên ngành. Mon hQc nay nghiên ci'ru các vn d chung cüa pháp 1ut v thU tic thi
hành an dan sir; bién pháp bào dam và cuàng ch thi hành an dan sij; phi và chi phi thi hành
an dan Si; khiêu nai, t cáo, kháng nghj và xCr 1 vi phm v thi hành an dan sir.

Mon hçc: Lut môi tr*r&ng
Ma mOn hoc: BLAW42O7

SO tin chi: 2

Mon hoc truâc: Lut Hành chInh
Mo tã torn tat: MOn hçc Lust Môi trtr?mg là mon hçc tr ch9n trong kh6i kin thuc
chuyên ngành. Mon h9c nay dtrçvc xác 1p nhm giUp sinh viên có các kin thuc ct lOi v
Lut Môi tru&ng Vit Nam và Lut quc t ye Môi tnthng. Kiên thüc trang bj lam co SO cho
viêc nghiên ciru, ung ding các quy djnh cUa Lut Môi trtr&ng vào thijc tin CUC sng, lao
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dng, sAn xut. kinh doanh. Cu th& mon h9c nAy bao gm nhUng ni dung co bàn sau: (i)
Pháp Iut v kiêm soát ô nhim. suy thoái. sir c môi tnthng; (ii) Pháp lut ye scr diing có
hiu quA ngun tài nguyen thién nhiên va bâo tn di sAn; (iii) Các boat dng quAn l nhA
nirOc trong linh vuc môi tnr&ng vA (iv) NhItng kin tht'rc Ca bàn ye vn d môi tnthng toAn
cAu vA nhUng quyn lçi, trách nhim cüa Vit Nam di vOi th giOi trong linh vrc môi
twang.

Mon hoc: Lut hoc so sánh
MA mon hoc: BLAW42OI

S tin chi: 2

Mon hçc truóc: Không
Mo tA torn tat: Mon bce Lut hçc so sánh là mon hc tir chn trong khi kin thüc
chuyên nganh. Mon hoc nay gip sinh viên nhn bitt dtrçic các hin tt.rcYng pháp lut, xr l
các thông tin, phân tIch, lap luân, dánh giA, giAi quyt các van d xây dirng ca so phwmg
pháp 1un d nghiên ctru nhrng quy lut xâm nhp phAp lut nuOc ngoAi vào pháp lut quc
gia và tip thu giá trj pháp l, nhQng quy tc pháp lut gifla các h thông pháp lut th giOi.
Trên ca sO nay, sinh viên có th dua ra các dij báo phAp lut, djnh hr&ng và hoàn thin han
trong 1p pháp; áp dung xây dirng pháp lu.t quc gia trong tüng trtthng hçip, trng giai doan
phát triên cüa xa hi; hoàn thin pháp lut qu6c gia trong các linh vrc pháp Iut; nâng cao
nhn thrc xa hi trong vic tuân thu pháp lut (trong quan h trong ntnrc và trong quan h
quc ti). Mon hçc nAy duçic trInh bay vOi cAc nôi dung chInh nhi.r sau: (i) Tng quan
Lut hc so sAnh, (2) Các h thng pháp luât chU yu trên th giOi, (3) He thng pháp lut
DAn lut (civil law), (iv) H thng phAp Iu.t Thông luât (Common law), (v) FI thông pháp
luât XHCN, (vi) H thng pháp lut ton giáo (hi giáo).

MOn hçc: Các hQc thuyêt chInh trl phAp I
MA mon hoc: GLAW 1224

So tin chi: 2

Mon hoc truOc: Khong
Mo tA torn tat: Mon hc CAc hoc thuyt chInh trl pháp l là mOn hc tir chn trong
khi kin thtxc chuyén ngAnh. Mon hc nAy cung cp các kin thirc ca bàn v mt so hçc
thuyt chInh trj - pháp l tiêu biêu trong ljch sü nhân loai bao gm các hc thuyt thOi k' c
dai, thOi kS' trung di vA thai kS' c dai. Ttr dAy, sinh vién có th vn dirng vao vic phAn tIch
sii tn tai va phát trin ccia cac nhà nuOc cüng nhu h thông phAp lut ftrang irng.
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Mon h9c: Lch s& nhà nu*c và pháp lut
Mãmônhoc:BLAW1302

SôtInchi: 3

Mon hgc tnrOc: Không
Mo tá torn tat: Mon h9c Ljch str nhà ntróc và pháp lut là mon h9c tr ch9n trong khOi
kin thüc chuyén ngành. MOn hQc nay cung cp nhung kin thrc nn tang, co bàn v nhà
nuóc và pháp lut din hInh trên th giâi (tir thai kS' chiêm hthi no i cho dn giai don xã hi
chü nghia) và nhà nuóc và pháp luât Vit Nam (tr khi rnâi hinh thành cho dn phong kin
Vit Nam giai doan dc 1p, t1r chü). Mon h9c nay bao gm hai ni dung co bàn là (i) Ljch sCr
nhà nuOc và pháp lut th giOi và (ii) Ljch sCr nhà ni.r&c và pháp lut Vit Nam.

Mon h9c: Pháp lut thanh tra và khiêu ni to cáo
Ma mon h9c: GLAW32OS

S tin chi: 2

Mon h9c tiên quyt: Lut Hành chInh
Mo tà torn tAt: Mon hçc Pháp lut thanh tra và khiu nai t cáo là mOn hçc tir ch9n
trong khi kin thirc chuyên ngành. Mon h9c nay cung cAp cho sinh nhüng kin thirc
chuyên ngành trong 1ut hành chinh, nhm giüp sinh viên hiu hcm mt trong nhüng hoat
dng thu&ng xuyén cia cc quan hành chInh Nhà rnrâc, do là hoat dng thanh tra, tiêp cong
dan, xr l dcyn, và giài quyt khiu nai, t cáo; dng thai, cüng giüp sinh viên tim hiu ci
the han, sâu hcm v mt trong nhUng quyn quan tr9ng ci:ia cong dan, ma tnthc do dA &rçic
giài thiu khái quát a mOn h9c Hin pháp là Lut Hành chInh, do là quyn khiEu nai, tO cáo,
quyn kin nghj, phãn ánh, song song là nghia vi,t cüa nguôi khiEu nai, t cáo. Cu th& mOn
h9c nay cung cAp kin thüc v co cAu t chirc cüa b may thanh tra, các dc dim và các
nguyen tAc boat dng lien quan tài linh vrc thanh tra nhà nuOc, hoat dng tiEp cOng dan, xir
l don thu, khiêu nai, t cáo và trInh nr, thñ tVc giãi quyt khiu nai, to cáo.

Mon h9c: K5 näng to chirc cong s&
Ma mOn hoc: GLAW 1225

S tin chi: 2

Mon h9c truàc: Luât Hành chInh
Mo tâ torn tAt: Mon h9c K5' nang t chirc cOng sâ là mon hpc tir chçn trong khM kin
thüc chuyên ngành. Mon hçc nay giâi thiu nhung vAn d

thu cOng sâ và ni dung to chrc

hoat dông cong sà; k9 nãng t chüc và diu hành cOng so; các phucing tin h trc cho boat

dng cong so; van hóa cong sO. phi.rcng pháp quãn 1' cOng sO cüa ngu&i lath do và di mOi
xây dirng cOng sO trong bi cãnh tin hành cãi cách hãnh chInh nhà ntthc.

Mon hçc: Lut Hin pháp ntroc ngoài
Ma mOn hoc: GLAW43O2

So tin chi: 3

Mon h9c truOc: Lut Hin pháp
Mo tà torn tat: Mon hçc Lut Hin pháp nithc ngoài là mon h9c tr ch9n trong khôi
kin thOc chuyên ngành. Mon hoc nay giOi thiu v Hién pháp cüa rnt s quc gia trén th
giOi; cung cAp kin thtrc c bàn di vOi nhtng ch djnh quan trong cüa Lut Hin pháp,
nhi.r: HInh thüc nba nuOc, Dàng phái, Ch d bAu cr, Nguyen thc quOc gia, Ngh vin,
Chinh phü và TOa an trén th giOi.

Mon h9c: Pháp lut v cong chfrng và chüng thic
Ma mOn h9c: GLAW32O8

So tIn chi: 2

Mon h9c truOc: Luât dan sir 1, 2
Mo tâ tOrn tat: Mon hçc Pháp lut v cong chi.'rng và chirng thirc là mon h9c ti chçn
trong khi kin thüc chuyên ngành. Mon hçc nay cung cAp cho ngu1i hçc các kin thüc
pháp lut v cong chüng và chirng thirc nhu: t chüc hành ngh cOng chtrng; các quy chuAn
cüa pháp lut v cOng chrng viên; boat dng cOng chrng, chüng thrc; quàn l nhà nuOc v
cong chi:rng, chüng thirc; thU tiic chung v cOng chüng, chrng thirc hçip dng, giao dich và
xi:r 12 vi phm trong qua trInh thrc hin cOng chrng, chi:rng thirc.

MOn hQc: K nàng son thão hqp dông
Ma mOn hoc: BLAW3311

S tin chi: 3

Mon h9c truOc: Luât dan sir 2; Pháp Iut v hot dng thucing mi và giái quyt tranh
chAp
Mo tà torn tat: Mon hQc K5 nãng son tháo hqp dông là mon h9c tr ch9n trong khOi
kin thüc chuyên ngành. MOn h9c nay giOi thiu khái niêm hçxp dng, các hIth thurc cUa hop
dng, cac loi hop dng dan sir, thuung mai ph bin phát sinh trong thrc tin. Thy thuc
vao tm lo?i hcip dng khác nhau, nguOri h9c së dixçic giOi thiu cách dt ten cho mi hcip
dng, nhân din di.rçc quyn và nghia v cUa các ben trong mt hçip dông cii th& các diéu
khoãn co bàn cAn có cUa hop d.ng do, cách thüc trInh bay các diu khoán do và môt s6 k5'
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näng khi son thào mt hçp dng ci th nào do.

Mon h9c: Pháp lut v Iut str, k näng tu vn pháp lut Va tranh tiing
Ma mon hoc: GLAW3316

So tin chi: 3

MOn h9c tnxóc: Lut T wng dan sr; Lut T ng hInh sr; Lust T tvng hành chInh
Mo tâ torn tat: Mon h9c Pháp lut v lut six, k5 näng Ut vn pháp lut và tranh tiring là mon
hoc tu ch9n trong khi kin thüc chuyên ngành. Mon h9c nay hu&ng tâi nghiên ciru ngh
nghip lut six và các k5' nãng cn thit khi hành ngh lut. Ni dung mon h9c bao gm các
vn d chi yu nhu Pháp 1ut v Lut sir, K5' nang Ui van pháp lut cüa Lust six và K' nãng
tranh tung cüa Lut six.

Mon h9c: Quyn con ngirôi
Ma mon hoc: GLAW 1226

So tin chi: 2

Mon h9c tiên truóc: Luât HiEn pháp
Mo tâ torn tat: Mon hçc Quyn con ngithi là mOn h9c tir ch9n trong khi kin thüc
chuyén ngành. Mon h9c nay cung cp cho sinh viên nhrng kin thüc co bàn nht v quyn
con ngixi; Pháp 1ut quc th v quyn con ngiri; Các co ch bão v và thOc dy quyn con
ngithi cling nhtr kin thüc v mt s nhórn quyn con nguäi ci th nhu: quyn tir do cá nhân
và quyn cüa các nhóm d bi tn thuung.

Mon hoc: Lut La Ma
Ma mon h9c: GLAW3214

S6 tin chi: 2

Mon h9c tnrâc: Không
Mo tà torn tat: MOn h9c Lut La Ma là mon h9c tir ch9n trong khi kin thüc chuyén
ngành. Mon h9c nay cung cp cho sinh viên chuyên ngành lut nhling kin thirc ca bàn v
Lut La Ma, dng thai giói thiu ngun g6c cüa nhling khái nim pháp 1' quan trçng cling
nhu nhling giài pháp co bàn v các vn d pháp l dan sij da dixqc ngiräi La Ma xây dirng
và cho dn nay vn cOn ducic sIr diing trong lut h9c hin dai nh.m tao diu kin thun lcii
cho nghiên ciru 1ut ô bc chuyen sâu hcm, thun lçii hon trong cách nhIn nhn tng th và
tron yen sir phát trin cüa lut dan sr. Mon h9c nay tIm hiu nhIrng ch djnh chü yêu sau:
tài san, nghia vi, hon nhân và thlra k.

Mon hoc: Ting Anh nãng cao 5
Ma mon hoc: GENG 1343

SO tin chi: 03

Diu kin tién quyt:
Mo tA torn tAt: Mon Ting Anh nâng cao 4 là mon hçc bAt buôc trong khung chuong
trinh dào tao chInh thrc dAnh cho sinh viên không chuyên tiEng Anh. Dày là mon h9c cui
trong 5 mon nh&m b sung kin thirc và k5' näng ngôn ngC dé giüp sinh viên dat trInh d
thong throng tin trung cAp (B 1) theo khung nAng hrc ngoai ngC cüa Vit Nam.

Mon hoc: Lut canh tranh
MA mon hoc: BLAW2332

S tin chi: 3

Mon hçc tnthc: Pháp Iut v các loi hInh thhong nhân và phá san; Pháp lut v hoat
dng thtrcrng mai và giAi quyt tranh chAp
Mo tâ torn tAt: Mon h9c Lut Canh tranh là mOn hçc tr chn trong khôi kin thüc b
trçi. Nhüng ni dung chinh cüa mon hçc nay bao gm Kiêm soát hành vi han ch canh tranh
(chng dc quyn), hành vi canh tranh không lành rnanh; Co quan quAn 132 cnh tranh; diéu
tra xCr 132 vi vic canh tranh; co quan vA ng1.ri thani gia t tng canh tranh; diu tra và xCr 132
vi pham pháp lust v cnh tranh.

Mon h9c: Lut ngãn hang
MA mon h9c: BLAW22O3

S tin chi: 2

Mon hçc tru&c: Pháp 1ut v các lOai hinh thirong nhân và phá sAn
Mo tA tOrn tAt: Mon h9c Lut NgAn hang là mon hçc tir chn trong khi kin thirc b
trq. NhUng nôi dung chinh cCia mon hc nay bao grn Nhüng vAn d 132 1un v ngân hang
và pháp lut ngAn hang; dja vl pháp 132 cüa ngAn hang nhà nuâc; dja vj pháp 132 cüa các t
chirc tin diing; pháp 1ut v quAn 132 tin t và ngoai hi; pháp lut v tin ding và ngân hang;
pháp lut v hoat dng cung irng djch vi thanh toán cia các ngAn hang.

Mon hçc: Nguyen 132 k toán
MA mon hoc: ACCO 1325

S tin chi: 03

Diu kin lien quyt: Không
MO tA torn tAt: Mon h9c trang bj nn tAng kin thtrc co bàn ye k toán dé sinh viên
doc Va hiu thrçic thông tin kE toAri và mO tA dhcic qui trInh k toán trong môt doanh nghip,
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phuc vv cho vic ra các quyt dnh v quAn l, tAi chInh. Ngoài ra, mon h9c con trang bj
mt s k thut cia k toán nhi.r tãi khoàn, ghi s kép, tinh giá, ... dê thirc hành nghip vi k
toán trong doanh nghip thucing mai và doanh nghip san xuât.

Mon hçc: Quãn trl hçc
MA so mon hoc: BADM 1364

S tin chi: 3

Diu kiin tiên quyt:
MO tã torn tht: Mon QuAn tr h9c là mon hçc nn tang cüa ngành Quàn trj kinh
doanh, sê di.xçic hçc du tiên trong chucing trInh, giOp sinh viên có các kin thtrc c& lOi v
quãn trj. Trên ca sâ nén tang ca quân trj h9c, sinh viên sê hoc các mOn hçc nhu: Quãn ti-j
nhân hrc, Quãn trj marketing, Quàn tn du an, Quân trj chin hrçc, và rt thiu các mon hoc
ngành và chuyên ngành khác.

Mon hoc: Marketing can bàn
MA so mon hoc: BADMI372

S tin chi: 3

Diu kin tiên quyt:
Mo tâ torn tAt: Mon hçc nay trang bj nh&ng kin thüc cAn bàn v Marketing, nên chü
yu là giJi thiu các khái nim trong khoa h9c marketing d sinh viên có kin thüc nên tr
dO h9c tip mon Quan tij marketing, marketing djch vu, nghiên ctru marketing.... D hçc t&
mon nay, sinh viên nên hçc tnróc mon Kinh t vi mô và trang bj nhüng kin thüc tng quát
v kinh t - xA hôi.

Mon hçc: Hành vi to chuc
MA s mon hoc: BADM 1370

S tin chi: 3

Diu kiin tiên quyt:
Mo tã tOrn tAt: Mon h9c mô tã nhung mi lien h giCa các hãnh vi trong t chüc vài
cOng vic cüa nhà quãn l'. Tir dO giüp h9c viên cO th hiu dtrc nhung yêu t ánh hu&ng
dn si,r nhn thüc cüa các Ca nhân trong t chirc, giá tr và sr hài lông cüa nguôi lao dng.
HQc vién cüng sê bit cn phâi t chüc nhi.r th nào d qua trInh tmyn thông trong t chirc
dat &rqc hiu qua. Mon h9c cO quan h chat chë vâi mon Quàn tr nhân lirc.

Mon hoc: Kinh t xãy dçrng
4

Ma mon hoc: CENG23I9

SO tin chi: 03

Diéu kiin tiên quyêt: KhOng yêu cAu
Mo tã torn tt: Mon h9c nay së cung cp cho h9c vién các kin thüc nn tang c bàn
ye ye viéc so sánh. dánh giá phtrng an kinh t k thuãt irng dirng trong ngành xây dirng.

MOn hoc: Quãn tn nhân hrc
Ma so mon h9c: BADM1366

So tin chi: 3

Diu kiin tién quyt:
Mo tâ torn tat: Mon h9c quân trj nhân hrc cung cp thUng kin thüc cci ban và cac
cong cii c.n thit v quán 1 con ngu&i trong rnt ti chüc. MOn hoc quân trj nhân hrc có mi
quan h chat chê vâi mOn Quán trj h9c và Hành vi t chüc.

MOn hçc: Phát triên cong dng
Ma mon hoc: SW0R2320

S tin chi: 03

Diu kin tiên quyêt: Cong tác xã hi nhp môn, An sinh xã hi, Xâ hi h9c di
cirong.
Mo tá torn tat: Giüp sinh viên hiu rö khái nirn cong dng, phát trin cong dng va
phucmg pháp t chrc và phát trin cong dng. Hiu rO miic dich, ni dung, bin pháp to
chtrc và phát trin cong dng, chü tr9ng d.c bit xây drng ngun hrc và to quyn 1irc cho
cong dng d giãi quyt các vn d hin t?i, twmg lai d phát trién ben virng.

Mon h9c: Giói và phãt triên
Ma mOn hçc: SW0R2336

S tin chi: 03

Diu kin tiên quyt: Xä hi hoc di cuxng
Mo tá torn tt: Giüp sinh viên cO nh&ng hiu bit v giài rnt cách khoa h9c và cO h
thng. Sau mon h9c, sinh viên có th vn ding nhng 1 1un ca bàn v Giói và Phát trién
d phân tIch các vn d : giâi trong lao dng — ngh nghip, trong giáo diic, y t& van hoá,
chInh sách xa hôi

MOn h9c cho thy vai trO giài trong sr phát trién cia xã hi Vit Narn.

Mon h9c cüng &ra ra cách thtrc ling ghép Giài trong các chi.rang trInh, dir an phát trién
thm giüp sinh viên có the tu tharn gia hay thixc hin các chucing trInh phát trin cong dng
a Viét Narn.
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MônhQc: Hi nhIp kinh t khu virc Bong Narn A
Ma mon hçc: SEAS 1338

S tin chi: 3

Diu kin tiên quyk Không
Mo tã torn tat: Khu vrc Dông Nam A co xut phát dim v kinh t thp han nhiu
khu virc khác, nhung t1r du thp niên 1990s da ni ln thành mt khu vrc phát trin nàng
dng v6i nhp d tang trtrâng kinh t nhanh hang du trong nn kinh t th gkii. DO là kt
qua cüa qua trInh dy manh hçip tác gia cac qu6c gia trong khu vrc (va gifla khu virc vri
ph.n cOn lai cüa th giài) k t& sau Hi nghi thucing dinh ASEAN 1n thu tu vào tháng
01/1992. NOi khác di, vic nâng cp quan h hôi nhp kinh t khu vuc vài thUng btrâc di
hcip l d thich nghi vol tiEn trInh toàn cu hOa din ra nhanh chong trên th giOi thOi gian
qua là nguyen nhân ca bàn cüa nhüng thành tiju phát trin kinh t - xã hi t6t dep hiên nay
ti các qu6c gia ASEAN. Nghiên cüu nm rO bàn chat quan h hi nhp kinh t cüa khu vrc
Bong Nam A d Co th khai thác t6t nht nhtng ca hi phát trin tu dO là mt yêu câu ca
bàn d6i vOi can b hoach djnh chinh sách cüa các chinh th kinh t tr cp doanh nghip cho
dn ngành hang, dja phuang và nn kinh t qu6c gia. Trén ca sO do, mOn h9c nay duçic thi&
k dành cho sinh viên dai h9c ngành Dóng Nam A', vOl ni dung bao g6m 3 phn nhu sau:
(1)

TrInh bay các v.n d co bàn cüa quan h hOi nhp kinh t qu6c t trong bôi

cãnh toàn cu hOa (chucrng 1, 2, 3).
(2)

Phân tIch các djnh ch hcp tác trong tin trinh hii nhp kinh t khu vrc Dông

Nam A (chuong 4,5, 6).
(3)

Nghién ccru tác dung cña hôi nhp kinh t khu vrc dn sir phát trin kinh t -

xa hi cüa các quc gia Bong Nam A (trInh bay danh rn11c các báo cáo chuyên d& phãn
cOng sinh viên nghiên cüu thc hin theo thOrn, dành It nhAt 1/3 thOi luqng cüa mon h9c
cho các nhórn thuyt trinh và thào luãn).

Mon hQc: Quan h cong chüng
M s6 mon hçc: BADM1 369

So tIn chi: 3

Diu kin tién quyt:
Mo ta tOrn tat: Mon Quan h cong chng nghién cuu cách tao dirng và duy fri m6i
quan h t6t dçp gifla doanh ng1iip vOi các nhOm cOng cháng nhix: khách hang, nhán viên,
cac chñ du tii, d6i tác, giOi báo clii, chinh phü và cong dng.
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Mon h9c: Giao tip lien van hóa
Ma mon hoc: ENGL 1272

So tin chi: 2

Diu kin tiên quyt:
Mo tã torn tat: Mon h9c cung cap kiên thirc tong quát ye linh virc giao tip lien van
hóa, cO ca si 11 thuyt duçc nghiên ciru trén 50 nãm trâ 1i day. Trng tam mon h9c khai
thác các khIa cnh lien quan dn ngôn ng và vic hçc ngôn ng trong thai ki ma cra. Ni
dung cüa mon h9c giüp nguai h9c nâng cao khã nãng giao tip vâi nhüng nguai dn tr cac
nn van boa khác thông qua các hot dng ló'p nhm xây drng thrc v sir khác bit v van
hóa, chAp nhn sr da dang, và hôa hçp vài cong dOng quc t.

Mon hoc: Phát trin san phAm CNSH
Ma mon hoc: B10T4242

S tin chi: 2

Diu kin tiên quyt: Không
Mo tã torn tAt: Mon Phát trin san phâm cong ngh sinh hoc là mOn h9c tu chçn
chuyên ngành cüa chuang trInh dào tao ci'r nhán ngành Cong ngh Sinh hoc. Mon h9c cung
cAp cho sinh viên các kin thi'rc lien quan dn vic thit k và phát trin các san phAm
CNSH. Mon h9c cung cAp cho sinh viên các kin thirc lien quan dn vic thit k và phát
trin các san phâm CNSH theo nhu cu thj tru&ng. Các nti dung trInh bay mang tInh h
thng, duài góc dc quân l nhi.r mOt dr an da chüc nãng. Mon h9c có lien quan cht chë dn
nhüng kin thrc v cOng ngh, quãn l chAt hing san phAm, Marketing, quàn trj dir an,
quàn trj thixang hiu, nghién cüu th tnthng,

Mon hc có nghTa thrc tin cao, no dOi hôi

sr kt hcip và vn ding kin thrc, các nguyen i c1 phân tIch và giãi quyt các tInh huOng
cii th cüa san xuAt và thj truang.

Mon h9c: Quãn l môi tru*ng
Ma mOn hoc: B10T2243

S tin chi: 2

Diêu kin tiên quyt: Pháp 1ut di cuong
Mo tã torn tAt: Mon h9c nay cung cAp cho sinh vién nhQng tn thüc khái quát v các
cong cv dt.rçic scr dvng d quân 1 môi trirOng, giUp sinh viên nAm dirgc hInh thüc quãn I'
mOi tru&ng & Vit Nam, cüng nhu 1ut bão v Môi tru&ng cüa Vit Nam. Thông qua mon
hoc, sinh viên có duçxc nhüng khãi nim cu bàn trong linh virc quàn l mOi tru&ng cv th
nhu chi s môi trtthng, tiêu chuAn rnôi tru&ng, quan trAc môi tnrang. Ben cnh d, mOn h9c

cQng cung cp nhUng kin thüc tng quan v môi tru&ng giüp sinh viên Co dtrçic djnh
hi.thng t& sau khi ra trtthng mInh se lam trong linh virc nào cüa môi tru?mg.

Mon hoc: Dinh throng ngtrôi
Ma mon hoc: B10T3224

S tin chi: 2

Diêu kin tiên quyêt:
Mo ta torn tAt: Dày là mon h9c nn tang cung cAp kiên thrc cho sinh viên giai doan
chuyên ngành sau khi dã nAm vcrng các kin thüc dai cuYng, giüp sinh viên có kién thüc ye
dinh di.räng và süc khôe. Dng th&i áp diing kin thirc trong viéc xác djnh cAu true co th và
nhu cAu dinh dtr0ng, xác 1p mi quan h tucing h gifla các thành phn dinh di.ràng cüng
tInh can di v giá trj dinh dueing và nãng krcng khAu phAn.

Mon hQc: Thirong miii din tfr
Ma s mon hoc: BADM1373

S6 tin chi: 3

Diéu kin tiên quyt:
Mo tâ tOrn tAt: Day là mon hçc cn thit cho sinh viên nhOm ngành Quãn Trj Kinh
Doanh. Nhm trang bj cho sinh viên kin thirc lien quan dn phtrrng tht'rc kinh doanh trong
th&i dai cong ngh, tinh hInh phát trin thucing mi din tü hin nay, các mô hInh thuong
mi din iir, hoat dng marketing, thanh toán trirc tuyn và các van dé bâo an trong thircmg
mi din tr.

Mon hçc: H thông hoich dnh nguôn lirc doanh nghip (ERP)
Ma mOn h9c: ACC01355

So tin chi: 03

Diu kin tiên quyt: Không
Mo tã torn tAt: Mon hc nhm cung cAp cho sinh viên nhUng kiEn thirc ye h thông
thông tin doanh nghip hithng tIch hçip trên môi tnr&ng ERP bao gm quy trInh kinh doanh,
hoach djnh trong t chrc, dOng s6 lieu k toán trên h thng và kirn soát h thng. Mon
h9c gii thiu các khái nirn, thut ng€ cci bàn và giâi thIch cho ngithi h9c nhQng tác dng
cüa vic 1rng diing h thng ERP vào t chirc. Ben canh dO, ngu&i h9c duçic tiép cn vói giãi
pháp ERP cii the.

Mon hoc: Tài chInh cá nhân
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Ma mon h9c: FINAI33O

S tin chi: 03

Diu kin tiên quyét:
Mo tã torn tat: Mon hçc nay nhm trang b cho sinh viên kin thrc v vic 1p k
hoach tài chInh Ca nhân, quãn l tin tê và các dch V11 ngân hang, quán l tin ding tiéu dung
và bào him nhân th9. Ngoài ra, no con trang bj ki&n thirc ca bàn cho sinh viên v du tu tài
san tài chInh, thj trung tài chInh, each nghiên ciru mOi trung dAu tis, xem xét hai khIa
canh co bàn trong du tu là lçii nhun và nh ro cüng nhi..r khá näng kim soát và hoch djnh
tircYng lai tài chinh cüa tirng cá nhân.

Mon hçc: Thu và hot dng kinh doanh
Ma mOn hoc: F1NA233 1

So tin chi: 03

Diu kin tiên quyt:
Mo tá torn tat: Mon h9c Thu là mt mon h9c &rçic xây dirng cho sinh viên thuc các
chuyên ngành Tài chinh — Ngân hang, K toán — Kim toán và Kinh t - Lut. Mon h9c nay
cung cp cho cho sinh viên kin thüc và nén tang lun v môi quan h và sir ãnh hurng
cüa các loi thu dn hoat dng cüa doanh nghip. Mon h9c nay së bao quát các chü d sau:
Tng quan v thu& sau do di sâu vào các 1oi thu lien quan dn hott dng cüa doanh
nghip bao gm thu xut nhp khu, thu tiêu thii dc biêt, thud bâo v môi tnithng, thu
giá trj gia tang, thu thu nhâp, thu sü ding d.t, thu tài nguyen. Ngoài ra, mon h9c cOn
cung cp cho sinh viên thông tin v Lut Quãn l thud va nhng djnh hixàng cài cách thu.

Mon h9c: Giao tip lien van hóa
Ma mOn hçc: ENGL 1272

S tin chi: 2

Diu kin tiên quyt:
Mo tâ torn tat: Mon h9c cung cp kin thüc tng quát v linh virc giao tip lien van
hóa, CO cci s& 11 thuyt dtrçic nghiên ciru trén 50 nãm tth li day. Trong tam mon h9c khai
thác các khIa cnh lien quan dn ngôn ng và vic hçc ngôn ngü trong thi ki ma cira. Ni
dung cüa mOn hc giüp ngi.rai h9c nâng cao khà näng giao tiép vâi nhüng ngithi dn tü các
nn van hóa khác thông qua các hot dng lap nhm xây drng thirc v sir khác bit v van
hOa, chp nhn sl:r da dng, và hOa hcrp v&i cong dng quOc té.

MOn hoc: Dam phán trong kinh doanh
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Ma mon hoc: ENGL2237

S tin chi: 2

Diu kin tién quyt:
MO tã torn tat: Dam phán trong kinh doanh là mt trong nhüng mon h9c tr ch9n
thuc nhóm kin thrc b trçi chuyên ngành Ting Anh Thuing Mgi. Dam phán là mt trong
nhUng k näng quan trQng trong k5' nãng giao tip. Trén thirc t chüng ta thirc hin rat nhiéu
cuc dam phán thuong lugng trong h9c tip, cong viêc và trong cuc song thithng nht ma
dôi khi chüng ta không nhn ra. Dam phán trong kinh doanh là qua trInh bàn bc, thOa thun
gifla cac ben mt cách tir nguyen, trong do các ben diu chinh d xuAt tiêu chI, nguyen v9ng
cüa cá nhân hay cüa t chüc mInh d có th dt ducic mc tiéu mong muon.

Mon h9c: Giao tiêp trong kinh doanh
Ma mOn hoc: ENGL2238

S tin chi: 2

Diu kin tiên quyêt:
Mo tâ torn tt: Giao tip nói chung và giao tip trong kinh doanh nOi riêng là mt
ph.n quan trçng không th thiu, và CO nghia rt Ian dM vói nMng ngu&i trtr&ng thành, cO
nhUng tuong tác xA hi nht djnh. Xut phát tir thirc t dO, khóa hpc giao tip trong kinh
doanh di.roc thit k nhi.r môt khóa h9c b trq cho chuyên ngành anh van thiang mai cüa
sinh vién khoa ngôn ngfr anh. Mon nay có mi quan h cht chë vâi các mon chuyên ngành
khác (Nghip vii van phàng, Marketing) và có tác ding h trçl qua 1i cho các mon chuyên
ngành b trçx khác (Anh ngt kinh doanh, Anh ngir nhân diing, Dam phán trong kinh doanh,
Quan he cong chüng...). Di.roc soan tháo tir gOc nhIn ngOn ngCk và chia sé kinh nghim thrc
t& khOa h9c së tp trung vào các v.n d thrc t nhu sau: Các thut ngü, các câu tir, cu trüc,
tác phong, l thói, van phong trong t.t cà các hInh thrc giao fip thumig mti, Các li v ng
pháp, tir vrng có th gp phãi khi giao tip và cách khc phc, Các dc dim, tInh cht,
nghia, tAm quan tr9ng, ãnh htràng cüa vic giao tip hiu qua và không hiu qua trong kinh
doanh, môi tnthng lam vic, Các 1oi hinh, kênh giao tip hiu qua, Cách phân tIch di
tilqng tip nhn thông tin và cac hra ch9n kênh tmyn tái thông tin dn nguäi nghe, ngui
nhn, Các hinh thCrc giao tip bang van bàn, bang Ru, bAng cCr chi co th. K5' thut lang
nghe, diu chinh tong gi9ng, thAn thai, thai d dé thIch trng dtrqc tot han trong môi tru&ng
lam viêc da tInh cách, da van hóa, li sang.... d tir do nâng cao k nãng giao tiêp và cách
nhIn nhân. khã nãng lira ch9n ding thai diem thai gian, khOng gian dé bat dãu giao tip và
giao tip có hiu qua, tn ding ti da nhung Içui Ich ma giao tip dem lai trong cuôc sng Va /
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cong vic, Các cách lam vic di nhóm hiu qua. Các diu chinh, thao tác các k9 nAng nói
và vi&, Cu chi diu b khi lam vic nhóm d dng viên, h tro ln nhau trong cong vic tp
th. Các phuong pháp d lam ph6i hçip hçip tác khéo leo, nãng cao vj th trong di nhóm.
Cách diu phM cuc h9p, k näng thuyt trInh, các loai vAn bàn c.n chun bj và cách liru trQ
h so.

Mon hoc: Khoi nghip
Ma s mon h9c: BADM139O

S6 tIn chi: 3

Diu kiin tiên quyM:
Mo ta torn tat: Mon hçc nay cung cp kin thüc co bàn v qua trInh khôi tao doanh
nghip m&i trong nn kinh t thj truàng. Mon hQc trinh bay nhUng ni dung c& 101 nhu:
Tng quan v kh&i nghip, qua trInh sang tao và phát sinh tuâng kinh doanh, dánh giá co
hOi cUa d an kinh doanh trên thi truJng, vn d pháp 1ut trong kh&i nghip, k hoach khâi
nghip và chin luçic phát trin cüa doanh nghiôp trong giai doan du cüa qua trmnh hinh
thãnh và phát trin.

Mon h9c: Thic tp t6t nghip
MA mOn hçc: 0LAW4899
MOn h9c tnthc:

HQC

S tIn chi: 4

ht các mon hoc bt buc thuc kin thuxc ca si nganh, kin

thrc ngành, va kin thüc chuyên ngành cUa chtrang trinh dào tao ngành Lu@
Mo tá torn tat: Thrc tp t& nghiêp là mon hçc t chüc vào nhung h9c kr cu6i sau khi
sinh viên dA dtrqc trang bj nhiing kin thirc co bàn v giáo diic dai cuong va nhting kin
thCrc chuyên sâu v nganh, chuyên ngânh và các kin thCrc b trci khác. DM vOi mOn hoc
nay, sinh viên sê dn thrc tp tai các doanh nghip, co quan t chirc cO su dung kin thüc
chuyên ngành luât d quan sat, lam quen và thirc hành nhting kin thüc âã hçc vào thirc tin.
EAt thüc khOa thc tap, sinh viên së hoãn thin mt chuyên d thirc tp tM nghip. Chuyén d
phái th hin duçic nAng lrc cüa sinh viên trong vic hinh thành y tmcng, cách tng hcvp và 4n
diing l thuyt d giái quyt v.n d trong thirc tin cüa các t chüc, doanh nghip, co quan
t ch(rc.
MOn hçc: KhOa lun tt nghip
MA mon hçc: GLAW4699

S6 tin chi: 6

52I5<

Mon h9c truOc: Thrc tp t6t nghip
Mo tá torn tt:
KhOa 1un tht nghip là mon hçc t6 chrc vào h9c k' cu6i sau khi sinh viên d duqc
trang bj thOng kin thrc CG bàn v giao diic di ctrng và nhüng kin thrc chuyên sâu v
ngành, chuyên ngãnh và các kin thirc b6 trçi khác.
Sau khi thc tp t& nghip, nu dO diu kin lam khóa 1un t& nghip, sinh viên s
ducic huâng dn thirc hin Khóa lun t& nghip trong mt thi gian nht dinh. Vic thrc
hin KhOa lun tht nghip nhm rniic dIch giOp sinh viên hInh thành và phát trin 1Ir&ng
nghiên cüu, k nAng nghiên cCru v nhüng vAn d l lun, quy djnh pháp lut và thc tin
dt ra Mi vài nhftng vAn d dO. Nu không dO diu kin d lam Khóa 1un t6t nghip hoc
theo nguyen v9ng cOa sinh viên, sinh viên thrçic dAng k h9c các mon tir chçn tr kin thirc
nganh tr ch9n, kin thirc chuyên ngãnh tr chQn, kin thirc b trçl tr ch9n d dam bào dO
kh6i hrcing Mi thiu 06 tIn clii tIch lily theo quy djnh cila Tmng.
XIII. D cuong chi tit mon hçc (Phu lyc 3
TRIJÔNG
DAI HOC MO
TH•'
HÔCHIM

RU'ON

Minh Ha
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Ill. DANH MUC CAC MON HOC TU'ONG DU'NG - THAY THE (NGANH LUiT)
Mon hçc trong chirong trInh môi

Mon h9c trong chiro'ng trInh cü
STT

A

A

Ten mon hQc

-

A

Ma mon hçc

So tin chi

A

A

Ten mon hçc

-

A

.(

,

-

Ma mon hçc

So tin chi

1. Danh myc mon h9c tuong throng
1.

Ting Anh can bàn 1

GENGO4OI

4

Ting Anh can bàn I

GENGO334

3

2.

Ting Anh can bàn 2

GENGO4O2

4

Ting Anh can bàn 2

GENGO335

3

3.

Ting Anh can bàn 3

GENGO4O3

4

Ting Anh can bàn 3

GENGO336

3

4.

Ting Anh can bàn 4

GENGO4O4

4

Ting Anh can bàn 4

GENGO337

3

5.

Ting anh nâng cao 1

GENGO4O5

4

Ting Anh nâng cao 1

GENGI339

3

6.

TiEng anh nãng cao 2

GENGO4O6

4

Ting Anh nâng cao 2

GENGI34O

3

7.

Ting anh nâng cao 3

GENGO3O7

3

Ting Anh nâng cao 3

GENGI341

3

8.

Ting anh nâng cao 4

GENGO3O8

3

Ting Anh nâng cao 4

GENG 1342

3

9.

Tin hoc dai c1.rng

COMP14OI

4

COMPO4O1

Tin hçc dai ci.rang

COMPI3O7

3

3

10. Logic hçc

ACC01201

2

Logic hQc

ACC01328

3

11. Tâm1hocdtici.rang

SOCII2O1

2

Tâm1hçcdicucmg

S0C11317

3

12. Dai cixyng van hóa Vit Nam

VIETI2O2

2

Di cucng van hóa Vit Nam

VIETI3O5

3

13. Quán tn hoc

BADM 1301

3

Quán trj h9c

BADM 1364

3

14. Lut hInh sir

BLAW34O3

4

Luât hInh sir

BLAW1316

3

15. Lust t ting hInh sr

BLAW33O3

3

Lut t tyng hmnh sr

BLAW1222

2

16. Luât hin pháp

BLAW23O1

3

Lut hin pháp

BLAWI3I3

3

17. Phucmg pháp nghien ciru 1ut hçc

GLAW22O1

2

K5 nang vit

BLAW1229

2

va

nghiên ciru

11120

/v

STT

M6n hQc trong chuo'ng trInh cü
Ten mon hyc

Ma mon hQc

Mon hçc trong chirong trInh mói
S tin ch

Ten mon hyc

Ma mOn hQc

S tin chi

pháp 1
18. Lut hành chInh

BLAW34O2

4

Lut hành chinh

BLAWI 320

3

19. Lust t6 tng hành chInh

GLAW32O4

2

Lust t6 tiing hành chInh

GLAW 1222

2

20. Lut dan sir 1

BLAW23O4

3

Luât dan sr 1

BLAW13 15

3

21. Lut dan sr 2

BLAW23O6

3

Lut dan smr 2

BLAW1321

3

22. Lut t ting dan s,r

BLAW33O2

3

Lut ti ting dan sir

BLAW 1325

3

23.

Pháp 1ut v các loai hInh thtrcing
nhan va phá san

GLAW23O2

Pháp 1ut v các loai hinh
thirng nhan va pha san

GLAWI 320

3

24.

Phápluât v hot dng thucmg mi
và giai quyet tranh chap

GLAW23O3

Pháp 1ut v hot dng thucTng
mni va giãi quyet tranh chap

GLAW132I

3

25. Luât ct& dai

BLAW33O4

3

Lut dt dai

BLAW1324

3

26. Tu pháp qu6c t

BLAW3 305

3

Tu pháp qu& t

BLAWI 327

3

27. K5 thuát xây d%rng vAn bàn

BLAW22O4

2

K nAng soon thão van bàn

BLAW 1228

2

28. Lut lao dng

BLAW23O3

3

Lut lao dng

BLAWI 317

3

29. Lut thu (Pháp 1ut v thu)

BLAW43O8

3

Lut thu

BLAW233O

3

30. Lust thuang mi quc t

BLAW3 203

2

Lut thucmg mai qu6c t

BLAW23 19

3

31. Lut s& hthi tn tu

BLAW43O4

3

Lut sâ hUu tn tu

BLAW233 1

3

32. Lut cnh tranh

GLAW42O3

2

Lut cnh tranh

BLAW2332

3

BLAW42O8

2

K nAng soan thão hop dng

BLAW3311

3

K5 nang dam phán và soon tháo
hp dong

12 2 ()

STT

Mon hQc trong chuong trInh mói

Mon h9c trong chiroiig trInh cii

Ma mOn h9c

S tin chi

Pháp 1ut v giao djch báo dam

GLAW1219

2

2

Pháp 1ut v 1ut sir, k5 nang tii
vn pháp 1uit và tranh tling

GLAW3316

3

GLAW32I1

2

Luât thi hành an dan si

GLAW3317

3

GLAW32O6

2

K näng t chrc cong so

GLAWI225

2

Ten mon hçc

Ma mon hçc

S tin chi

Pháp 1ut v dAng k giao djch báo
dam

GLAW3213

2

Pháp 1ut v 1ut sir, k5' nang tu
van pháp 1ut và tranh tng

GLAW321O

36. Luãt thi hành an dan sir
37. K nang t chtrc cong sr

Ten mon hQc

Mon hçc tirong duong thuc ngành Lut Kinh t

Mon hçc thuc ngành Lut
38. Luât du tir

BLAW42O6

2

Lut dAu tir

BLAW42O6

2

39. Luât kjnh doanh bâo him

BLAW42O5

2

Luãt kinh doanh báo hiém

BLAW42O5

2

40. Lut kinh doanh bt dng san

BLAW32O1

2

Lust kinh doanh bAt dng san

BLAW331O

3

41. Pháp 1ut v xuAt nhp khAu

BLAW42O2

2

Pháp 1ut v xuAt nhp khAu

BLAW42O2

2

BLAW32O2

2

Pháp 1ut v chüng khoán và thj
trumg chirng khoán

BLAW32O2

2

BLAWI2O5

2

Lut ngân sách nhà nixOc

BLAWI2O5

2

POLI12OI

2

Trit h9c Mac — Lê nm

P0L1304

3

Kinh t chInh trj Mac — Lê nm

P0L11205

2

Chü nghia xã hOi khoa h9c

POLl 1206

2

42.

Pháp 1ut v chüng khoán và thj
tniräng chirng khoán

2. Danh mic mon h9c do ten
1.

Luât tãi chInh

3. Danh myc mon hçc thay th
1.

Nhng NLCB CN Mac - Lenin
(P1)

2.

NhQng NLCB CN Mac - Lenin
(P2)

P0L12302

3
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Mon hçc trong chirong trmnh cü

STT

Ten mon hçc

Ma mon hQc

Mon hçc trong chirong trInh mói
S tin chi

Ten mon hçc

Ma mon hQc

S tin cM

Lch sCr Dáng Cong san Vit
Narn

P0L11207

2

POLl 1208

2

BLAWI3O9

3

3.

Dtrcmg 1i CM cUa Dãng CSVN

P0L12301

4.

Tir ti.r&ng H Chi Minh

P01201

2

T.r ttrâng H Chi Minh

5.

Logic hQc

ACCO12O1

2

Tix duy phan bin

IV.

H1SNG DAN TH11C HIN

4.1. TInh lien thông
Chuang trmnh dào tao trInh dO dai h9c dA chii dn tInh lien thông, dam báo cho nguôi
h9c sau khi t6t nghiêp dai h9c có th h9c len trInh dO Thac si, Tin si v lut hQc.
4.2. Xây dyng d clro'ng chi tit các mon hçc
Trén ca sâ chucing trInh dào tao, giãng viên biên soan d crnng chi tit các mon hçc
theo quy djnh cUa Bô Giáo dic và Dào tao và cüa Trtr&ng vài mOt sê diem cn hru ' nhii
sau:
— V vic trin khai chi tit các mon hçc, dam bão tInh logic cüa vic truyn dt và tip
thu các mãng kin thüc, Co quy djnh các mon h9c trrncc khi cüa mon hçc k tip trong
ehuang trinh dào tao;
— V nOi dung, trr phn kMn thüc ti.r chçn, cac mon hçc con lai là bt buOc thrc hin.
NOi dung trong d cuong là nhng nOi dung c& lôi cüa mon hçc, CO th b6 sung them nOi
dung hay th?ii hxcing cho môt mon hçc nao dO, ph.n thai lixcmg them vào duçic ly tr th?ñ
h.rcing mon h9c tr hçc cüa kh61 kin thüc tuclng ng;
— V phn kin thrc tr ch9n, sinh vien hgra ch9n các mOn hçc trén ca so s6 tin chi tIch
lüy quy dinh cho nhOm mon hQc tir ch9n d dam bâo tich luy di s tin chi. Phn kin thüc tu
ch9n hang näm cO th thay di, b sung d dáp 1mg yêu cu cp nht và hOi nhp;
— V yêu câu th%rc hin s lucmg bài tp (nu co) cüa các mon hçc, do giãng viên quy
dinh nhm giüp sinh viên nm vüng kin thlrc l thuyt, rèn luyn k näng cn thi&;
— V tài lieu h9c tip, tht ca các mon h9c du có giáo trInh/tp bài giàng/tài lieu tham
khão/tài lieu huOng din... dã in sn d cung cp cho sinh viên. Thy theo nOi dung các mon
hçc, giâng viên xác djnh phucing pháp giãng day cho phü hcrp.
4.3. Dnh hirong phtro'ng pháp dy hçc
Chucvng trInh duçic bién soan theo hithng d6i mOi các phucmg pháp dy và h9c dai h9c:
giãm s6 gi& 1 thuyt, tAng s6 gi thrc hành, tAng thii gian cho sinh viên tr nghiên c1mu, d9c
tài lieu, thâo lun, lam các bài tap và thirc tap;
Kh6i kin thlrc ciia chucmg trInh phü hqp vOi khuôn kh ma BO Giáo dye và Dào t?o dA
quy djnh cho chuang trInh giáo dye trInh dO dai h9c 4,0 nAm.
4.4. Djnhhithngdánhgiá
Dánh giá h9c tap thixing xuyên bng kim tra l thuyt, thmc hành tInh hung, vit tiu
lun, van dáp.
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Ti chrc thi kt thác mon hoc theo hInh thi'rc: tu 1un, vn dáp, tràc nghim khách quan,
vit tiu luãn hoäc kt hp viii các hInh thüc trên.
Quy trInh t chüc thi, kim tra. dánh giá di.rçic thrc hin theo quy chE hin hành cüa nhà
tmäng.
4.5. Dnh htró'ng cách thác lira chQn các mOn hQc thuc kién thfrc giáo dic di
cirong

Di vài phn kin thüc pháp 1ut thuc khi kin thirc giáo dic dai cucmg, sinh viên
ngành Lust có th 1ra ch9n mon h9c L' 1un nhà nithc và pháp 1ut (BLAWI3OI) trong các
mon h9c duâi day dira trén c sâ s tin chi tIch lüy quy djnh cho nhóm mon h9c tr ch9n
thucc kin thüc pháp 1ut d dam bâo dü khi 1uçng ti thiu 03 tin chi tIch lüy, cii th niur
sau:
STT

Ten mon hoc
(Tieng Vit1FiCng Anh)

Khi Im7flg kiên thirc
Ly thuyt

Thiyc hành

Pháp 1ut c1i cuang

3

0

L luân nhà rn.ràc và pháp luât

3

0

Ghi
chu

Chçn 1 trong các mon sau:

2

4.6. Djnh hróng cách thirc Jira chçn các mon hçc thuc kiên thuc ngành

Sinh viên 1ira ch9n các mon h9c dtrâi day dira trén co s& s tin chi tIch lüy quy djnh
dành cho nhóm mon h9c tir chçn thuc kin thrc ngành d dam bào dü khi ltrccng ti thiu
03 tIn chi tich lüy, cii th nhi.r sau:
STT

Ten mon hoc
(Ting Vit/Ting Anh)

Khôi luçng kin thuc
Ly thuyt

Thtyc hành

Ghi
chu

Chn I trong các mon sau:
I

Pháp 1ut ccng d6ng ASEAN
ASEAN Law

3

0

2

Th ch chinh trl và h thng pháp 1ut
các nixOc DOng Nam A

3

0

Lut thucing mi quc t

2

1

4.7. D1nh hiró'ng each th(rc 1ia chQn các mon hçc thuc kiên thüc chuyên ngành

Sinh viên hra chçn các mon hçc duc9i day dira trén co sâ s tin clii tIch my theo quy
dinh dành cho nhóm mon h9c t1r chçn thuc nhóm kin thüc chuyên ngành dé dam bão
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kh6i lucmg ti thiu 07 tin chi tich lily. Cu th nhu sau:

STT

Khôi krçn kiin thtrc
Ly thuyet Thyc hanh
Chçn 7 tin chi trong các nhóm djnh huóng sau:
Tênrnôn?Qc
T,eng ViçtlTieng Anh)

Gui
chu

Dinh hithng v Lut dan sr
I

Lut Thi hành an dan sr

2

1

2

Pháp lut v cong chtrng và chüng thirc

2

0

3

K nang soan tháo hcrp dng

2

1

Pháp 1ut v lut su, k näng P1 vn pháp
luât và tranh Wng

2

1

5

Li4tLaMA

2

0

6

Luthçcsosánh

2

0

.
Lut moi truclng

2

0

Các hoc thuyt chInh frj pháp l'

2

0

Ljch sü nhà nuâc và pháp lut

3

0

Pháp 1ut thanh tra và khiu nai M cáo

2

0

näng t chüc Cong so

1

1

...
Luat Hien phap ntrcic ngoai

3

0

Quyn con ngu&i

2

0

Dinh hirong v Luât hành chInh
1
2

6
'

Liru : Sinh vin có th 1ira ch9n các mOn hQc tii ch9n thuc mt trong hai nhóm kin thCrc
chuyên ngành nêu trên vâi diu kin dam bão dU kh6i !.rçYng ti thiu 07 tin chi tIch luy.

J1/
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4.8. Binh hu&ng cách thfrc lya ch9n các mon hçc thuc kin thfrc bO trçr
Sinh viên h.ra chon cac mOn h9c dithi day dira trén co sâ s tin chi tIch lüy quy djnh
dành cho nhóm mOn hc tr chçn thuôc kin thrc bô trq d dam bâo dü khôi krçing tôi thiêu
06 tin chi tIch liiy, cu th nhi.r sau:
srr

- Ten mon hoc
(Tieng Viêt/TiCng Anh)

Kh6i krqng kiên thuc
Lythuyet

Thi'chanh

Lut canh tranh

2

1

Lut ngan hang

2

0

Chçn 6 tin chi trong các mon theo dinh
htthng sau:
Dnh hiróng v pháp 1ut
1
2

Dnh hiróng v các Iinh vl!c khác
1
2
3

6
7
8

10

Nguyen 1 k toán

2

Quantrhpc

2

1

.
Marketing can ban

2

1

Hànhvitôchüc

2

1

Kithtxâydrng

3

0

Quântrjnhan1rc

2

Phat trien cçng dong

2

1

Giai va phat trien

2

1

Hi thp kinh t khu virc DOng Nam A

2

0

Quanhcôngchüng

2

1

Giao tip lien van hóa

3

0

Phát trin san phAm CNSH

1

1

Quán 1 mOi truäng

1

1

11
12

13
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S1'T

Ten mon hoc
(Tiêng VitTFieng Anh)

Khi hrong kin thirc
Lthuyêt

Thtrchành

Dinhduo'ngngu&i

2

0

Thixcing mai din tir

2

1

He th6ng hoch djnh ngun h:rc doanh
nghip

2

1

Tài chInh cá nhân

2

1

Thud và hot dng kinh doanh

2

1

Giao tip lien van hóa (ting Anh)

1

1

Dam phán trong kinh doanh (ting Anh)

2

0

Giao tiêp trong kinh doanh (tiêng Anh)

1

1

Ghi
chü

14

15

16

17

18

19

20

21

Liru : Sinh viên CO the hra ch9n các mon h9c ti1 chçn thuc mt trong hai djnh huàng kiên
thirc b trc nêu trén vOi diu kin dam báo dñ khi hrçing t6i thiu 06 tin chi tIch lüy.
4.9. Tt nghip
Ngoài mOn Thuc tp tt nghip, sinh viên thrc hin Khóa 1u.n tt nghip hoc bce các
mon hc tich lüy thay the Khóa 1un khi hi dü diu kiin t?i "Quy chi dào tio di hpc h
clu'nls quy II:eo h 1/lang tIn chi" hin hành cüa Trtthng Di hçc Ma Thành ph H ChI
Minh và quy dlnh cüa Khoa, ci th nhu sau:
4.9.1. TO! nghip vó7 K/sóa 1uIn tot nghip
Sinh viên thrçic dang k d thirc hin Khóa 1un tt nghip nu dü các diu kiin sau:
- Dim trung binh dt tir 3.0 hO len cüa các mon hc tuang irng (trü 10 tin chi các
mon tt nghip và áp diing theo thang dim 4);
- Tich lüy dü s tin chi quy dinh trong chtrcing trInh;
- Diem thirc tp tOt nghip dt tü 8,0 trO len (theo thang dim 10) hoc tr 3,5 trO len
(theo thang dim 4) và thrçxc sir dng cüa giâng viên huOng dn.
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4.9.2. ToJt nghip vói các mon 1:9c tIc/i Iüv (hay the K/iou Iuuiz
D6i vài các mon hoc tIch lUy dE Mt nghip, sinh viên có the h9c tIch lüy dn dan a các
h9c ks'. Các mon h9c thay th Khóa 1un t6t nghip dixqc 1ra ch9n tr các mon h9c tr ch9n
thuc kin thic ngãnh t'.x chn, ki&n thüc chuyên ngành tir ch9n, hoc kin thrc b trY tir
ch9n d dam bâo dü kh6i luqng Mi thiu 06 tin chi tIch lüy theo quy
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sa oO CHUONG TRiNH DAO TAO

TRISONG DAI HOC MO THANH PHO HO CHI MINH
KHOA

NGANH

(Ap dyng cho khóa

)
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