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KHOA LUẬT

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC
I.

Thông tin tổng quát

1.

Tên môn học tiếng Việt: Luật Hiến pháp nước ngoài - Mã môn học: GLAW4302

2.

Tên môn học tiếng Anh: Comparative Constitutional Law

3.

Thuộc khối kiến thức/kỹ năng

☐

Giáo dục đại cương



Kiến thức chuyên ngành

☐

Kiến thức cơ sở

☐

Kiến thức bổ trợ

☐

Kiến thức ngành

☐

Đồ án/Khóa luận tốt nghiệp

4.

Số tín chỉ

Tổng số

Lý thuyết

Thực hành

Số tiết tự học

3

3

0

90

5.

Phụ trách môn học

a.

Khoa phụ trách:

Khoa Luật

b.

Giảng viên:

Trần Thị Mai Phước

c.

Địa chỉ email liên hệ:

phuoc.ttm@ou.edu.vn

d.

Phòng làm việc:

Phòng 102 cơ sở 35-37 Hồ Hảo Hớn

II.

Thông tin về môn học

1.

Mô tả môn học

Môn học giới thiệu về Hiến pháp của một số quốc gia trên thế giới; cung cấp kiến thức
cơ bản đối với những chế định quan trọng của Luật Hiến pháp, như: Hình thức nhà nước,
Đảng phái, Chế độ bầu cử, Nguyên thủ quốc gia, Nghị viện, Chính phủ và Tòa án trên thế
giới.
Luật Hiến pháp nước ngoài là môn học tự chọn trong Chương trình đào tạo Cử nhân
ngành Luật học tại Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh. Môn học được thiết kế
gồm 3 tín chỉ, trong đó có 3 tín chỉ lý thuyết, không có tín chỉ thực hành (với tổng số tiết là
45), được bố trí thành 10 chương.
2. Môn học điều kiện
STT

Môn học điều kiện

Mã môn học
1

STT

Môn học điều kiện

1.

Môn tiên quyết

2.

Môn học trước

Mã môn học

Luật Hiến pháp
3.
3.

BLAW1313

Môn học song hành

Mục tiêu môn học

Môn học cung cấp kiến thức chuyên môn và trang bị các kỹ năng cần thiết, nhằm giúp
người học:
Mục tiêu
môn học

Mô tả

CĐR CTĐT phân
bổ cho môn học

CO1

Tiếp cận được với nền tảng tri thức Luật Hiến pháp được
thừa nhận chung trên thế giới.

PLO.8.5

CO2

Tổng hợp, phân tích, so sánh được đặc điểm tổ chức quyền
lực ở một số quốc gia trên thế giới.

PLO7.1
PLO7.2

CO3

Hình thành kỹ năng tổ chức và làm việc nhóm, có sự nhận
xét, phản biện và phê bình xác đáng trong nhóm cũng như khả
năng điều hành nhóm.

CO4

Có ý thức tìm hiểu, tiếp thu những tinh hoa chính trị – pháp
lý của nhân loại nhằm vận dụng vào việc nghiên cứu công cuộc
xây dựng Nhà nước pháp quyền ở Việt Nam.

5.

Học liệu

a.

Giáo trình

PLO7.1
PLO.8.6
PLO.13.1
PLO.13.2
PLO.13.3
PLO.8.5
PLO.15.1
PLO.15.3

Thái Vĩnh Thắng Chủ biên (2017). Giáo trình Luật Hiến pháp nước ngoài. Trường Đại học
Luật Hà Nội: Nxb Công an nhân dân.

b.

Tài liệu tham khảo lựa chọn

1. Nguyễn Đăng Dung (2006). Nhà nước và trách nhiệm của nhà nước. Hà Nội:
Nxb. Tư pháp.
2. Tô Văn Hòa Chủ biên (2015). Nghiên cứu so sánh Hiến pháp các quốc gia
ASEAN. Trường Đại học Luật Hà Nội: Nxb. Chính trị quốc gia.
4. Hiến pháp Campuchia; Hiến pháp Philippin; Hiến pháp Singapore. DOI:
https://www.google.com/search?ei=W51UXfidAZuwrQGt96CYDg&q=hi%E1%BA%BFn
+ph%C3%A1p+Campuchia&oq=hi%E1%BA%BFn+ph%C3%A1p+Campuchia&gs_l=psy2

ab.3..0l2.25425.25425..26041...0.0..0.76.76.1......0....2j1..gwswiz.......0i71.NLVUN61DjFg&ved=0ahUKEwi4t7jwxYPkAhUbWCsKHa07COMQ4dUDCAs&ua
ct=5

c. Tài liệu tham khảo bắt buộc
Nguyễn Đăng Dung, Phạm Hồng Thái, Lã Khánh Tùng, Vũ Công Giao Đồng chủ biên
(2012). Tuyển tập Hiến pháp một số quốc gia. Đại học quốc gia Hà Nội, Trung tâm Nghiên
cứu quyền con người, quyền công dân. Nxb. Hồng Đức. DOI:
http://www.nhanquyen.vn/images/File/56sach%20tuyen%20tap%20hien%20phap.pdf

6.

Đánh giá môn học

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

A2. Đánh giá giữa kỳ

A3. Đánh giá cuối kỳ

Bài đánh giá

Thời điểm

(2)

(3)

Chuyên cần, thái độ học tập

Thường xuyên

Tham gia các hoạt động trên Quá trình
LMS
Quá trình
BT nhóm
Giữa kỳ
Kiểm tra giữa kỳ
Bài kiểm tra cuối kỳ (viết)

Cuối kỳ

CĐR
môn học
(4)

Tỷ lệ
%

CLO1

10%

CLO2

15%

CLO3

15%

CLO2
CLO3
CLO4

60%

Tổng cộng

100%

7. Kế hoạch giảng dạy (Các nội dung giảng dạy theo buổi học, thể hiện sự tương quan
với các CĐR môn học, các hoạt động dạy và học (ở lớp, ở nhà) và các bài đánh giá
của môn học).
7.1.

Kế hoạch giảng dạy lớp ngày (4,5 tiết/buổi)
Tài
liệu
Bài
CĐR
Hoạt động dạy và
chính và
đánh
môn học học
tài
liệu
giá
tham khảo

Tuần/buổi
Nội dung
học
(1)

Buổi thứ 1

(2)
Chương 1.

(3)
CLO1

NHỮNG VẤN
ĐỀ LÝ LUẬN
CƠ BẢN VỀ
LUẬT HIẾN
PHÁP NƯỚC
NGOÀI

(4)
(5)
Giảng viên:
Quá
+Thuyết giảng
trình
+ Trao đổi
Sinh viên:
+ Học ở lớp: tiếp thu
và tương tác với Giảng
viên;
+ Học ở nhà:

1.1. Luật

. Tự học (9 tiết): đọc

Hiến
3

(6)
Chương I, II
(tr.7-46)
Giáo trình
Luật Hiến
pháp
nước
ngoài.

Tuần/buổi
Nội dung
học

Tài
liệu
Bài
CĐR
Hoạt động dạy và
chính và
đánh
môn học học
tài
liệu
giá
tham khảo

(1)

(3)

(2)

(4)

pháp là một
ngành luật
trong
hệ
thống pháp
luật của mỗi
quốc gia
1.2. Khoa học
Luật Hiến
pháp nước
ngoài (SV
tự đọc sách)
1.3. Môn
học
Luật Hiến
pháp nước
ngoài (SV
tự đọc sách)
1.4. Hiến pháp nguồn
cơ
bản
của
ngành Luật
Hiến pháp
Chương 2.

CHẾ ĐỘ BẦU
CỬ

(6)

tài liệu; tự nghiên cứu
mục 1.2, 1.3.

. Vào LMS xem slide
bài giảng, xem các
thông báo và làm bài
tập (theo yêu cầu của
GV).

Giảng viên:
Quá
+Thuyết giảng
trình
+ Trao đổi
Sinh viên:
+ Học ở lớp: tiếp thu
và tương tác với Giảng
viên; làm bài tập nhóm.
+ Học ở nhà:

CLO1
CLO2

2.1. Các nguyên

tắc bầu cử
2.2. Tổ chức và

trình tự tiến
hành bầu cử

. Tự học (5 tiết): đọc
tài liệu; tìm hiểu về

2.3. Các phương
Buổi thứ 2

(5)

Chương III
(tr.47-74)
Giáo trình
Luật Hiến
pháp
nước
ngoài.

quốc gia điển hình tổ
chức quyền lực nhà
nước theo mô hình đặc
trưng của mỗi nguyên
tắc tại 3.3;

pháp
phân
ghế đại biểu

. Vào LMS xem slide
bài giảng, xem các
thông báo và làm bài
tập (theo yêu cầu của
GV).
Chương 3.

CÁC MÔ HÌNH
CHÍNH THỂ
VÀ CẤU TRÚC

Giảng viên:
Quá
+Thuyết giảng
trình
+ Trao đổi
Sinh viên:
+ Học ở lớp: tiếp thu,

CLO2
CLO3
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Chương IV
(tr.75-84)
Giáo trình

Tuần/buổi
Nội dung
học

Tài
liệu
Bài
CĐR
Hoạt động dạy và
chính và
đánh
môn học học
tài
liệu
giá
tham khảo

(1)

(3)

(2)

(4)
(5)
tương tác với GV; làm
bài tập nhóm;
+ Học ở nhà:

NHÀ NƯỚC
3.1. Các mô hình

. Tự học (4 tiết): đọc
tài liệu; tìm hiểu về

chính thể
3.2. Các mô hình
cấu trúc nhà
nước (SV tự
đọc sách)
3.3. Các nguyên
tắc tổ chức
quyền
lực
nhà nước
Chương 4.

quốc gia điển hình tổ
chức quyền lực nhà
nước theo mô hình đặc
trưng của mỗi nguyên
tắc tại 3.3;

. Vào LMS xem slide
bài giảng, xem các
thông báo và làm bài
tập (theo yêu cầu của
GV).
Giảng viên:
Quá
+Thuyết giảng
trình
+ Trao đổi;
+ Thảo luận;
+ Giao đề tài cho các
nhóm thảo luận.
Sinh viên:
+ Học ở lớp: tiếp thu
và tương tác với Giảng
viên; làm bài tập nhóm.
+ Học ở nhà:

CLO3

NGHỊ VIỆN
4.1. Vị trí, vai trò

Buổi thứ 3

Buổi thứ 4

của Nghị viện
trong bộ máy
nhà nước
4.2. Cơ cấu tổ
chức của nghị
viện
4.3. Thẩm quyền
của nghị viện
4.4. Quy chế làm
việc của nghị
viện và thủ
tục làm luật

Chương 5.
NGUYÊN THỦ
QUỐC GIA

(6)
Luật Hiến
pháp
nước
ngoài.

Chương V
(tr.97108) Giáo
trình Luật
Hiến pháp
nước
ngoài.

. Tự học (9 tiết): đọc
tài liệu; tìm hiểu thủ
tục làm luật của nghị
viện và liên hệ với
thực tiễn ở các quốc
gia điển hình;
. Vào LMS xem slide
bài giảng, xem các
thông báo và làm bài
tập (theo yêu cầu của
GV).
Giảng viên:
Quá
+Thuyết giảng;
trình
+ Trao đổi;
+ Thảo luận;
+ Nhận xét, đánh giá
nội dung thảo luận của
sinh viên.
Sinh viên:
+ Học ở lớp: tiếp thu
và tương tác với Giảng

CLO2
CLO3

5.1. Vị trí, vai trò
của nguyên
thủ quốc gia
5.2. Thẩm quyền
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Chương VI
(tr.109-124)
Giáo trình
Luật Hiến
pháp nước
ngoài.

Tuần/buổi
Nội dung
học

Tài
liệu
Bài
CĐR
Hoạt động dạy và
chính và
đánh
môn học học
tài
liệu
giá
tham khảo

(1)

(3)

(2)

(4)
(5)
viên; làm bài tập nhóm.
+ Học ở nhà:

của nguyên
thủ quốc gia
5.3. Cách thức
tuyển chọn
nguyên thủ
quốc gia

Chương 6.
CHÍNH PHỦ
6.1. Khái niệm

Buổi thứ 5

. Tự học (9 tiết): đọc
tài liệu; tìm hiểu chế
định nguyên thủ quốc
gia ở các quốc gia
điển hình;
. Vào LMS xem slide
bài giảng, xem các
thông báo và làm bài
tập (theo yêu cầu của
GV).
Giảng viên:
Giữa
+Thuyết giảng;
kỳ
+ Trao đổi;
+ Thảo luận;
+ Nhận xét, đánh giá
nội dung thảo luận của
sinh viên.

CLO4

6.2. Cơ cấu tổ
chức
của
chính phủ
6.3. Thẩm quyền
của chính phủ
6.4. Thành lập
chính
phủ,
thành phần và
trách nhiệm
của chính phủ

Chương 7.

Chương VII
(tr.125-142)
Giáo trình
Luật Hiến
pháp nước
ngoài.

Sinh viên:
+ Học ở lớp: tiếp thu
và tương tác với Giảng
viên; làm bài tập nhóm.
+ Học ở nhà:

. Tự học (9 tiết): đọc
tài
liệu;
. Vào LMS xem slide
bài giảng, xem các
thông báo và làm bài
tập (theo yêu cầu của
GV).
Giảng viên:
Quá
+Thuyết giảng;
trình
+ Trao đổi;
+ Thảo luận;
+ Nhận xét, đánh giá
nội dung thảo luận của
sinh viên.
Sinh viên:
+ Học ở lớp: tiếp thu
và tương tác với Giảng
viên; làm bài tập nhóm.
+ Học ở nhà:

CLO2

HỆ THỐNG CƠ
QUAN TƯ
PHÁP
Buổi thứ 6

(6)

7.1. Vị trí, vai trò
của các cơ
quan tư pháp
trong
hệ
thống các cơ
quan
nhà
nước
7.2. Tổ chức tòa

. Tự học (9 tiết): đọc
tài liệu; tìm hiểu chế
định tòa án ở các
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Chương VIII
(tr.143-332)
Giáo trình
Luật Hiến
pháp nước
ngoài.

Tuần/buổi
Nội dung
học

Tài
liệu
Bài
CĐR
Hoạt động dạy và
chính và
đánh
môn học học
tài
liệu
giá
tham khảo

(1)

(3)

(2)

(4)

án của một số
nhà
nước
điển hình

Giảng viên:
+Thuyết giảng;
+ Trao đổi;
+ Thảo luận;
+ Nhận xét, đánh giá
nội dung thảo luận của
sinh viên.

ĐẢNG PHÁI
CHÍNH TRỊ
TRONG ĐỜI
SỐNG CHÍNH
TRỊ XÃ HỘI
8.1. Sự ra đời của
đảng
phái
chính trị
8.2. Vai trò của
đảng
phái
chính
trị
trong tổ chức
và hoạt động
của bộ máy
nhà nước (SV
tự đọc sách)
8.3. Phân loại các
hệ
thống
đảng phái tư
sản và vai trò
của
chúng
trong bầu cử

Chương X
(tr.175-190)
Giáo trình
Luật Hiến
pháp nước
ngoài.

Sinh viên:
+ Học ở lớp: tiếp thu
và tương tác với Giảng
viên; làm bài tập nhóm.
+ Học ở nhà:

. Tự học (9 tiết): đọc
tài liệu;
. Vào LMS xem slide
bài giảng, xem các
thông báo và làm bài
tập (theo yêu cầu của
GV).

Chương 9.

Buổi thứ 8

(6)

quốc gia điển hình;
. Vào LMS xem slide
bài giảng, xem các
thông báo và làm bài
tập (theo yêu cầu của
GV).

Chương 8.

Buổi thứ 7

(5)

LUẬT HIẾN
PHÁP HOA
KỲ, PHÁP,
LIÊN BANG
NGA
9.1. Luật Hiến
pháp Hoa Kỳ
9.2. Luật Hiến
pháp
của
Cộng
hòa
Pháp
9.1. Luật Hiến
7

Giảng viên:
+Thuyết giảng;
+ Trao đổi;
+ Thảo luận;
+ Nhận xét, đánh giá
nội dung thảo luận của
sinh viên.

- Chương
XII – XIV

Sinh viên:
+ Học ở lớp: tiếp thu
và tương tác với Giảng
viên; làm bài tập nhóm.
+ Học ở nhà:
. Tự học (9 tiết): đọc
tài liệu (Giáo trình +
Hiến pháp Hoa Kỳ,

Hợp chủng
quốc Hoa
Kỳ
năm
1787
(tr.523551) Tuyển
tập
Hiến

(tr.205-298)
Giáo trình
Luật Hiến
pháp nước
ngoài.
- Hiến pháp

Tuần/buổi
Nội dung
học

Tài
liệu
Bài
CĐR
Hoạt động dạy và
chính và
đánh
môn học học
tài
liệu
giá
tham khảo

(1)

(3)

(2)

pháp
Liên
Nga

(4)
(5)
Pháp, Nga);
. Vào LMS xem slide
bài giảng, xem các
thông báo và làm bài
tập (theo yêu cầu của
GV).

của
bang

Giảng viên:
+Thuyết giảng;
+ Trao đổi;
+ Thảo luận;
+ Nhận xét, đánh giá
nội dung thảo luận của
sinh viên.

Chương 10.
LUẬT HIẾN
PHÁP
CỦA LIÊN
HIỆP VƯƠNG
QUỐC ANH,
NHẬT BẢN,
TRUNG HOA
Buổi thứ 9

Sinh viên:
+ Học ở lớp: tiếp thu
và tương tác với Giảng
viên; làm bài tập nhóm.
+ Học ở nhà:
. Tự học (9 tiết): đọc
tài liệu (Giáo trình +
Nhật Bản, Trung Hoa;
. Vào LMS xem slide
bài giảng, xem các
thông báo và làm bài
tập (theo yêu cầu của
GV).

10.1. Luật Hiến
pháp
của
Liên
hiệp
Vương quốc
Anh
10.2. Luật Hiến
pháp
của
Nhật Bản
10.3. Luật Hiến
pháp
của
Trung Hoa
8

(6)

pháp một
số
quốc
gia.
- Hiến pháp
Cộng hòa
Pháp năm
1958
(tr.203246) Tuyển
tập
Hiến
pháp một
số
quốc
gia.
- Hiến pháp
Cộng hòa
Liên bang
Nga năm
1993
(tr.387439) Tuyển
tập
Hiến
pháp một
số
quốc
gia.
- Chương
XVIII
(tr.349392),
Chương
XX (tr.393402),
Chương
XXI
(tr.423450)Giáo
trình Luật
Hiến pháp
nước ngoài.
- Hiến pháp

Nhật Bản
năm 1946
(tr.14-35)
Tuyển tập
Hiến pháp

Tuần/buổi
Nội dung
học

Tài
liệu
Bài
CĐR
Hoạt động dạy và
chính và
đánh
môn học học
tài
liệu
giá
tham khảo

(1)

(3)

(2)

(4)

(5)

(6)

một số quốc
gia.
- Hiến pháp

Cộng hòa
nhân dân
Trung Hoa
năm 1982
(tr.74-129)
Tuyển tập
Hiến pháp
một số quốc
gia.
Giảng viên:
+Thuyết giảng;
+ Trao đổi;
+ Thảo luận;
+ Ôn tập hướng dẫn và
làm bài kiểm tra.

Chương 11.
LUẬT HIẾN
PHÁP CỦA
CÁC QUỐC
GIA ASEAN
11.1. Cấu trúc nội
dung và tính
hiệu lực của
hiến pháp các
quốc
gia
ASEAN
Buổi thứ 10 11.2. Chính thể
và tổ chức
thực
hiện
quyền
lực
nhà
nước
theo
hiến
pháp
các
quốc
gia
ASEAN
11.3. Cơ chế bảo
hiến
trong
hiến pháp các
quốc
gia
ASEAN

Sinh viên:
+ Học ở lớp: tiếp thu,
tương tác với GV; làm
bài tập nhóm, cá nhân;
Trình bày các ý kiến về
nội dung chương trình
học và điểm quá trình
(nếu có);
+ Học ở nhà:
. Tự học (9 tiết): đọc
tài liệu (Giáo trình +
Hiến pháp các quốc
gia ASEAN;
. Vào LMS xem slide
bài giảng, xem các
thông báo và file
Hướng dẫn ôn tập và
làm bài thi.
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- Chương
XXII
(tr.451513) Giáo
trình Luật
Hiến pháp
nước ngoài.
- Hiến pháp

Indonesia
năm 1945
(tr.130156) Tuyển
tập
Hiến
pháp một
số
quốc
gia.
- Hiến pháp

Philippin;
- Hiến pháp
Campuchia;
- Hiến pháp
Singapore.

7.2.

Kế hoạch giảng dạy lớp tối (3,0 tiết/buổi)

Tuần/buổi
Nội dung
học
(1)

(2)
Chương 1.

NHỮNG VẤN
ĐỀ LÝ LUẬN
CƠ BẢN VỀ
LUẬT HIẾN
PHÁP NƯỚC
NGOÀI
1.5. Luật

Buổi thứ 1

Hiến
pháp là một
ngành luật
trong
hệ
thống pháp
luật của mỗi
quốc gia
1.6. Khoa học
Luật Hiến
pháp nước
ngoài (SV
tự đọc sách)
1.7. Môn
học
Luật Hiến
pháp nước
ngoài (SV
tự đọc sách)
1.8. Hiến pháp nguồn
cơ
bản
của
ngành Luật
Hiến pháp

Tài
liệu
Bài
CĐR
Hoạt động dạy và
chính và
đánh
môn học học
tài
liệu
giá
tham khảo
(3)
CLO1

(4)
(5)
Giảng viên:
Quá
+Thuyết giảng
trình
+ Trao đổi
Sinh viên:
+ Học ở lớp: tiếp thu
và tương tác với Giảng
viên;
+ Học ở nhà:

. Tự học (9 tiết): đọc
tài liệu; tự nghiên cứu
mục 1.2, 1.3.

. Vào LMS xem slide
bài giảng, xem các
thông báo và làm bài
tập (theo yêu cầu của
GV).
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(6)
Chương I, II
(tr.7-46)
Giáo trình
Luật Hiến
pháp
nước
ngoài.

Tuần/buổi
Nội dung
học
(1)

(2)
Chương 2.

CHẾ ĐỘ BẦU
CỬ

Tài
liệu
Bài
CĐR
Hoạt động dạy và
chính và
đánh
môn học học
tài
liệu
giá
tham khảo
(3)
CLO1
CLO2

2.1. Các nguyên

tắc bầu cử
2.2. Tổ chức và

trình tự tiến
hành bầu cử
Buổi thứ 2

(4)
(5)
Giảng viên:
Quá
+Thuyết giảng
trình
+ Trao đổi
Sinh viên:
+ Học ở lớp: tiếp thu
và tương tác với Giảng
viên; làm bài tập nhóm.
+ Học ở nhà:

. Tự học (5 tiết): đọc
tài liệu; tìm hiểu về

2.3. Các phương

(6)
Chương III
(tr.47-74)
Giáo trình
Luật Hiến
pháp
nước
ngoài.

quốc gia điển hình tổ
chức quyền lực nhà
nước theo mô hình đặc
trưng của mỗi nguyên
tắc tại 3.3;

pháp
phân
ghế đại biểu

. Vào LMS xem slide
bài giảng, xem các
thông báo và làm bài
tập (theo yêu cầu của
GV).
Chương 3.

CÁC MÔ HÌNH
CHÍNH THỂ
VÀ CẤU TRÚC
NHÀ NƯỚC

CLO2
CLO3

3.1. Các mô hình
Buổi thứ 3

NGHỊ VIỆN
Buổi thứ 4

. Tự học (4 tiết): đọc
tài liệu; tìm hiểu về

chính thể
3.2. Các mô hình
cấu trúc nhà
nước (SV tự
đọc sách)
3.3. Các nguyên
tắc tổ chức
quyền
lực
nhà nước

Chương 4.
4.1. Vị trí, vai trò

của Nghị viện
trong bộ máy
nhà nước

Giảng viên:
Quá
+Thuyết giảng
trình
+ Trao đổi
Sinh viên:
+ Học ở lớp: tiếp thu,
tương tác với GV; làm
bài tập nhóm;
+ Học ở nhà:

Chương IV
(tr.75-84)
Giáo trình
Luật Hiến
pháp
nước
ngoài.

quốc gia điển hình tổ
chức quyền lực nhà
nước theo mô hình đặc
trưng của mỗi nguyên
tắc tại 3.3;

. Vào LMS xem slide
bài giảng, xem các
thông báo và làm bài
tập (theo yêu cầu của
GV).
CLO3

Giảng viên:
Quá
+Thuyết giảng
trình
+ Trao đổi;
+ Thảo luận;
+ Giao đề tài cho các
nhóm thảo luận.
Sinh viên:
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Chương V
(tr.97108) Giáo
trình Luật
Hiến pháp
nước

Tuần/buổi
Nội dung
học

Tài
liệu
Bài
CĐR
Hoạt động dạy và
chính và
đánh
môn học học
tài
liệu
giá
tham khảo

(1)

(3)

(2)

4.2. Cơ cấu tổ
chức của nghị
viện
...

Chương 4.

(6)
ngoài.

. Tự học (5 tiết): đọc
tài liệu; tìm hiểu thủ
tục làm luật của nghị
viện và liên hệ với
thực tiễn ở các quốc
gia điển hình;
. Vào LMS xem slide
bài giảng, xem các
thông báo và làm bài
tập (theo yêu cầu của
GV).
CLO3

NGHỊ VIỆN
(tiếp theo)

4.3. Thẩm quyền
của nghị viện
4.4. Quy chế làm
việc của nghị
viện và thủ
tục làm luật
Buổi thứ 5

Buổi thứ 6

(4)
(5)
+ Học ở lớp: tiếp thu
và tương tác với Giảng
viên; làm bài tập nhóm.
+ Học ở nhà:

Giảng viên:
Quá
+Thuyết giảng
trình
+ Trao đổi;
+ Thảo luận;
+ Giao đề tài cho các
nhóm thảo luận.
Sinh viên:
+ Học ở lớp: tiếp thu
và tương tác với Giảng
viên; làm bài tập nhóm.
+ Học ở nhà:

Chương V
(tr.97108) Giáo
trình Luật
Hiến pháp
nước
ngoài.

. Tự học (4 tiết): đọc
tài liệu; tìm hiểu thủ
tục làm luật của nghị
viện và liên hệ với
thực tiễn ở các quốc
gia điển hình;
. Vào LMS xem slide
bài giảng, xem các
thông báo và làm bài
tập (theo yêu cầu của
GV).
Chương 5.
NGUYÊN THỦ
QUỐC GIA
5.1. Vị trí, vai trò
của nguyên
thủ quốc gia
5.2. Thẩm quyền

CLO2
CLO3

Giảng viên:
Quá
+Thuyết giảng;
trình
+ Trao đổi;
+ Thảo luận;
+ Nhận xét, đánh giá
nội dung thảo luận của
sinh viên.
Sinh viên:
+ Học ở lớp: tiếp thu
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Chương VI
(tr.109-124)
Giáo trình
Luật Hiến
pháp nước
ngoài.

Tuần/buổi
Nội dung
học

Tài
liệu
Bài
CĐR
Hoạt động dạy và
chính và
đánh
môn học học
tài
liệu
giá
tham khảo

(1)

(3)

(2)

của nguyên
thủ quốc gia
5.3. Cách thức
tuyển chọn
nguyên thủ
quốc gia

Chương 5.
NGUYÊN THỦ
QUỐC GIA

Buổi thứ 7

Buổi thứ 8

6.2. Cơ cấu tổ
chức
của
chính phủ
6.3. Thẩm quyền
của chính phủ
6.4. Thành lập
chính
phủ,

(6)

. Tự học (5 tiết): đọc
tài liệu; tìm hiểu chế
định nguyên thủ quốc
gia ở các quốc gia
điển hình;
. Vào LMS xem slide
bài giảng, xem các
thông báo và làm bài
tập (theo yêu cầu của
GV).
CLO2
CLO3

5.1. Vị trí, vai trò
của nguyên
thủ quốc gia
5.2. Thẩm quyền
của nguyên
thủ quốc gia
5.3. Cách thức
tuyển chọn
nguyên thủ
quốc gia

Chương 6.
CHÍNH PHỦ
6.1. Khái niệm

(4)
(5)
và tương tác với Giảng
viên; làm bài tập nhóm.
+ Học ở nhà:

Giảng viên:
Quá
+Thuyết giảng;
trình
+ Trao đổi;
+ Thảo luận;
+ Nhận xét, đánh giá
nội dung thảo luận của
sinh viên.
Sinh viên:
+ Học ở lớp: tiếp thu
và tương tác với Giảng
viên; làm bài tập nhóm.
+ Học ở nhà:

Chương VI
(tr.109-124)
Giáo trình
Luật Hiến
pháp nước
ngoài.

. Tự học (4 tiết): đọc
tài liệu; tìm hiểu chế
định nguyên thủ quốc
gia ở các quốc gia
điển hình;
. Vào LMS xem slide
bài giảng, xem các
thông báo và làm bài
tập (theo yêu cầu của
GV).
CLO4

Giảng viên:
Giữa
+Thuyết giảng;
kỳ
+ Trao đổi;
+ Thảo luận;
+ Nhận xét, đánh giá
nội dung thảo luận của
sinh viên.
Sinh viên:
+ Học ở lớp: tiếp thu
và tương tác với Giảng
viên; làm bài tập nhóm.
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Chương VII
(tr.125-142)
Giáo trình
Luật Hiến
pháp nước
ngoài.

Tuần/buổi
Nội dung
học

Tài
liệu
Bài
CĐR
Hoạt động dạy và
chính và
đánh
môn học học
tài
liệu
giá
tham khảo

(1)

(3)

(2)

thành phần và
trách nhiệm
của chính phủ

Chương 6.
CHÍNH PHỦ
6.1. Khái niệm

Buổi thứ 9

HỆ THỐNG CƠ
QUAN TƯ
PHÁP
7.1. Vị trí, vai trò
của các cơ
quan tư pháp
Buổi thứ 10
trong
hệ
thống các cơ
quan
nhà
nước
7.2. Tổ chức tòa
án của một số
nhà
nước
điển hình

(5)

(6)

. Tự học (5 tiết): đọc
tài
liệu;
. Vào LMS xem slide
bài giảng, xem các
thông báo và làm bài
tập (theo yêu cầu của
GV).
CLO4

6.2. Cơ cấu tổ
chức
của
chính phủ
6.3. Thẩm quyền
của chính phủ
6.4. Thành lập
chính
phủ,
thành phần và
trách nhiệm
của chính phủ

Chương 7.

(4)
+ Học ở nhà:

Giảng viên:
Quá
+Thuyết giảng;
trình
+ Trao đổi;
+ Thảo luận;
+ Nhận xét, đánh giá
nội dung thảo luận của
sinh viên.

Chương VII
(tr.125-142)
Giáo trình
Luật Hiến
pháp nước
ngoài.

Sinh viên:
+ Học ở lớp: tiếp thu
và tương tác với Giảng
viên; làm bài tập nhóm.
+ Học ở nhà:

. Tự học (4 tiết): đọc
tài
liệu;
. Vào LMS xem slide
bài giảng, xem các
thông báo và làm bài
tập (theo yêu cầu của
GV).
CLO2

Giảng viên:
Quá
+Thuyết giảng;
trình
+ Trao đổi;
+ Thảo luận;
+ Nhận xét, đánh giá
nội dung thảo luận của
sinh viên.
Sinh viên:
+ Học ở lớp: tiếp thu
và tương tác với Giảng
viên; làm bài tập nhóm.
+ Học ở nhà:

. Tự học (5 tiết): đọc
tài liệu; tìm hiểu chế
định tòa án ở các
quốc gia điển hình;
. Vào LMS xem slide
bài giảng, xem các
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Chương VIII
(tr.143-332)
Giáo trình
Luật Hiến
pháp nước
ngoài.

Tuần/buổi
Nội dung
học

Tài
liệu
Bài
CĐR
Hoạt động dạy và
chính và
đánh
môn học học
tài
liệu
giá
tham khảo

(1)

(3)

(2)

(4)

(5)

(6)

thông báo và làm bài
tập (theo yêu cầu của
GV).
Chương 7.
HỆ THỐNG CƠ
QUAN TƯ
PHÁP
7.1. Vị trí, vai trò
của các cơ
quan tư pháp
trong
hệ
thống các cơ
Buổi thứ 11
quan
nhà
nước
7.2. Tổ chức tòa
án của một số
nhà
nước
điển hình

Chương 8.
ĐẢNG PHÁI
CHÍNH TRỊ
TRONG ĐỜI
SỐNG CHÍNH
TRỊ XÃ HỘI
8.1. Sự ra đời của
đảng
phái
chính
trị
Buổi thứ 12
8.2. Vai trò của
đảng
phái
chính
trị
trong tổ chức
và hoạt động
của bộ máy
nhà nước (SV
tự đọc sách)
8.3. Phân loại các
hệ
thống

CLO2

Giảng viên:
Quá
+Thuyết giảng;
trình
+ Trao đổi;
+ Thảo luận;
+ Nhận xét, đánh giá
nội dung thảo luận của
sinh viên.

Chương VIII
(tr.143-332)
Giáo trình
Luật Hiến
pháp nước
ngoài.

Sinh viên:
+ Học ở lớp: tiếp thu
và tương tác với Giảng
viên; làm bài tập nhóm.
+ Học ở nhà:

. Tự học (4 tiết): đọc
tài liệu; tìm hiểu chế
định tòa án ở các
quốc gia điển hình;
. Vào LMS xem slide
bài giảng, xem các
thông báo và làm bài
tập (theo yêu cầu của
GV).
Giảng viên:
+Thuyết giảng;
+ Trao đổi;
+ Thảo luận;
+ Nhận xét, đánh giá
nội dung thảo luận của
sinh viên.
Sinh viên:
+ Học ở lớp: tiếp thu
và tương tác với Giảng
viên; làm bài tập nhóm.
+ Học ở nhà:

. Tự học (9 tiết): đọc
tài liệu;
. Vào LMS xem slide
bài giảng, xem các
thông báo và làm bài
tập (theo yêu cầu của
GV).
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Chương X
(tr.175-190)
Giáo trình
Luật Hiến
pháp nước
ngoài.

Tuần/buổi
Nội dung
học

Tài
liệu
Bài
CĐR
Hoạt động dạy và
chính và
đánh
môn học học
tài
liệu
giá
tham khảo

(1)

(3)

(2)

(4)

(5)

(6)

đảng phái tư
sản và vai trò
của
chúng
trong bầu cử
Chương 9.
LUẬT HIẾN
PHÁP HOA
KỲ, PHÁP,
LIÊN BANG
NGA
9.1. Luật Hiến
pháp Hoa Kỳ
9.2. Luật Hiến
pháp
của
Cộng
hòa
Pháp
9.1. Luật Hiến
pháp
của
Liên
bang
Nga
Buổi thứ 13

Buổi thứ 14

Chương 10.

Giảng viên:
+Thuyết giảng;
+ Trao đổi;
+ Thảo luận;
+ Nhận xét, đánh giá
nội dung thảo luận của
sinh viên.

- Chương
XII – XIV

Sinh viên:
+ Học ở lớp: tiếp thu
và tương tác với Giảng
viên; làm bài tập nhóm.
+ Học ở nhà:
. Tự học (9 tiết): đọc
tài liệu (Giáo trình +
Hiến pháp Hoa Kỳ,
Pháp, Nga);
. Vào LMS xem slide
bài giảng, xem các
thông báo và làm bài
tập (theo yêu cầu của
GV).

Hợp chủng
quốc Hoa
Kỳ
năm
1787
(tr.523551) Tuyển
tập
Hiến
pháp một
số
quốc
gia.
- Hiến pháp
Cộng hòa
Pháp năm
1958
(tr.203246) Tuyển
tập
Hiến
pháp một
số
quốc
gia.
- Hiến pháp
Cộng hòa
Liên bang
Nga năm
1993
(tr.387439) Tuyển
tập
Hiến
pháp một
số
quốc
gia.

Giảng viên:
+Thuyết giảng;
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(tr.205-298)
Giáo trình
Luật Hiến
pháp nước
ngoài.
- Hiến pháp

-

Chương

Tuần/buổi
Nội dung
học

Tài
liệu
Bài
CĐR
Hoạt động dạy và
chính và
đánh
môn học học
tài
liệu
giá
tham khảo

(1)

(3)

(2)

LUẬT HIẾN
PHÁP
CỦA LIÊN
HIỆP VƯƠNG
QUỐC ANH,
NHẬT BẢN,
TRUNG HOA
10.1. Luật Hiến
pháp
của
Liên
hiệp
Vương quốc
Anh
10.2. Luật Hiến
pháp
của
Nhật Bản
10.3. Luật Hiến
pháp
của
Trung Hoa

(4)
(5)
+ Trao đổi;
+ Thảo luận;
+ Nhận xét, đánh giá
nội dung thảo luận của
sinh viên.
Sinh viên:
+ Học ở lớp: tiếp thu
và tương tác với Giảng
viên; làm bài tập nhóm.
+ Học ở nhà:
. Tự học (9 tiết): đọc
tài liệu (Giáo trình +
Nhật Bản, Trung Hoa;
. Vào LMS xem slide
bài giảng, xem các
thông báo và làm bài
tập (theo yêu cầu của
GV).

(6)

XVIII
(tr.349392),
Chương
XX (tr.393402),
Chương
XXI
(tr.423450)Giáo
trình Luật
Hiến pháp
nước ngoài.
- Hiến pháp

Nhật Bản
năm 1946
(tr.14-35)
Tuyển tập
Hiến pháp
một số quốc
gia.
- Hiến pháp

Cộng hòa
nhân dân
Trung Hoa
năm 1982
(tr.74-129)
Tuyển tập
Hiến pháp
một số quốc
gia.
Chương 11.

Buổi thứ 15

LUẬT HIẾN
PHÁP CỦA
CÁC QUỐC
GIA ASEAN
11.1. Cấu trúc nội
dung và tính
hiệu lực của
hiến pháp các
quốc
gia
ASEAN

Giảng viên:
+Thuyết giảng;
+ Trao đổi;
+ Thảo luận;
+ Ôn tập hướng dẫn và
làm bài kiểm tra.
Sinh viên:
+ Học ở lớp: tiếp thu,
tương tác với GV; làm
bài tập nhóm, cá nhân;
Trình bày các ý kiến về
nội dung chương trình
học và điểm quá trình
(nếu có);
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- Chương
XXII
(tr.451513) Giáo
trình Luật
Hiến pháp
nước ngoài.
- Hiến pháp

Indonesia
năm 1945
(tr.130156) Tuyển

Tuần/buổi
Nội dung
học

Tài
liệu
Bài
CĐR
Hoạt động dạy và
chính và
đánh
môn học học
tài
liệu
giá
tham khảo

(1)

(3)

(2)

11.2. Chính thể
và tổ chức
thực
hiện
quyền
lực
nhà
nước
theo
hiến
pháp
các
quốc
gia
ASEAN
11.3. Cơ chế bảo
hiến
trong
hiến pháp các
quốc
gia
ASEAN
8.

(4)
(5)
+ Học ở nhà:
. Tự học (9 tiết): đọc
tài liệu (Giáo trình +
Hiến pháp các quốc
gia ASEAN);
. Vào LMS xem slide
bài giảng, xem các
thông báo và file
Hướng dẫn ôn tập và
làm bài thi.

(6)

tập
Hiến
pháp một
số
quốc
gia.
- Hiến pháp

Philippin;
- Hiến pháp
Campuchia;
- Hiến pháp
Singapore.

Quy định của môn học

Quy định về chuyên cần và Nội quy lớp học; bài tập tình huống, bài tập nhóm, đánh
giá kết quả cuối kỳ:
8.1. Quy định về chuyên cần và Nội quy lớp học:
- Sinh viên đi học chuyên cần, tham gia LMS được đánh giá 10% điểm số.
- Nội quy lớp học:
+ Không nói chuyện và làm việc riêng, không sử dụng điện thoại cá nhân và các thiết
bị điện tử ngoài mục đích học tập;
+ Phải thực hiện các hoạt động học tập đúng thời hạn được giao, nộp trễ so với thời
gian quy định sẽ không được tính điểm quá trình;
+ Phải đọc tài liệu, làm bài tập cá nhân, làm bài tập nhóm trước khi đến lớp (nếu có);
+ Tích cực tham gia phát biểu, xây dựng bài.
+ Các nội dung khác do Nhà trường quy định.
8.2. Bài tập tình huống phát sinh văn bản
- Nội dung: Giải quyết một nội dung trong phạm vi môn học.
- Tiêu chí đánh giá (xem trong phần rubrics môn học).
8.3. Bài tập nhóm
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- Hình thức: thảo luận, cùng sửa lỗi một văn bản đã được soạn sẵn;
- Nội dung: Giải quyết một nội dung trong phạm vi môn học;
- Tiêu chí đánh giá (xem trong phần rubrics môn học);
- Xác định mức độ tham gia của các thành viên trong làm việc nhóm;
- Đại diện nhóm báo cáo quá trình làm việc nhóm và kết quả làm việc nhóm. Các
thành viên của nhóm hỗ trợ thành viên đại diện trong quá trình thuyết trình.
8.4. Thi kết thúc học phần (đánh giá kết quả cuối kỳ)
- Hình thức: thi viết tự luận (90 phút); sinh viên được sử dụng tài liệu giấy khi làm bài
thi.
- Nội dung: toàn bộ kiến thức của môn học.
- Tiêu chí đánh giá: theo đáp án chi tiết của Bộ môn trong phần rubrics môn học.
- Điều kiện dự thi: Sinh viên không vi phạm quy chế của Nhà trường thuộc trường hợp
bị cấm thi.
9. Gợi ý các chủ đề để sinh viên nghiên cứu và thảo luận theo nhóm trên lớp:
1) Những quốc gia nào có quy phạm pháp luật Hiến pháp được hình thành từ
các tập quán, án lệ? Hãy trình bày những hiểu biết của bạn về các nguồn
luật đó?
2) Có các phương pháp phân ghế đại biểu nào được áp dụng phổ biến trong
chế độ bầu cử ở các quốc gia? Bạn hãy nêu VD minh họa cho mỗi phương
pháp đó?
3) Trong vấn đề hình thành các chức danh nhà nước, mối quan hệ giữa nghị
viện, nguyên thủ quốc gia với người đứng đầu cơ quan hành pháp được thể
hiện như thế nào trong các mô hình chính thể hiện nay trên thế giới?
4) Đặc trưng của các nguyên tắc tổ chức quyền lực nhà nước trong các mô hình
nhà nước dân chủ đương đại? Quốc gia nào điển hình về việc tổ chức quyền
lực nhà nước theo mô hình đó?
5) Cách thức tuyển chọn nguyên thủ quốc gia hiện nay trên thế giới? các nguyên
tắc và các quốc gia điển hình?
6) Trách nhiệm chính trị và trách nhiệm pháp lý của chính phủ ngày nay được
thể hiện như thế nào? Bạn hãy nêu VD thực tiễn để minh họa cho mỗi loại
trách nhiệm trên?
7) Các đặc điểm nổi bật trong mô hình tòa án điển hình tại Pháp, Hoa Kỳ và
Vương quốc Anh?
8) Các đảng phái chính trị đã dùng cách thức nào để giới thiệu ứng cử viên vào
19

nghị viện hoặc vào các chức danh quan trọng của bộ máy nhà nước? Bạn
hãy nêu VD thực tiễn để minh họa?
9) Bạn hãy phân biệt sự khác nhau về trình tự thành lập, vị trí pháp lý và mối
quan hệ giữa tổng thống với nghị viện ở các quốc gia Hoa Kỳ, Pháp và Liên
Bang Nga?
10) Vấn đề tổ chức thực hiện quyền lực ở các quốc gia ASEAN được thể hiện
như thế nào? Liên hệ đến thực tiễn ở Việt Nam./.
TRƯỞNG KHOA

Giảng viên biên soạn

TS. Dư Ngọc Bích

Trần Thị Mai Phước
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