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ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC
1 THÔNG TIN CHUNG VỀ MÔN HỌC
1.1 Tên môn học

: Pháp luật đại cương

1.2 Mã môn học

:

1.3 Trình độ

: Đại học

1.4 Ngành

: Luật Kinh tế

1.5 Khoa phụ trách
1.6 Số tín chỉ :

: Khoa Kinh Tế

1.7 Yêu cầu đối với môn học
•
•

Điều kiện tiên quyết : sinh viên đã học qua các môn thuộc bộ môn Mác Lê nin như: Triết học Mác
Lê nin; Kinh tế chính trị Mác Lê nin
Các yêu cầu khác : không

1.8 Yêu cầu đối với sinh viên
Chuẩn bị trước các văn bản luật: Hiến pháp, Dân sự, Tố tụng dân sự, Hình sự, Tố tụng hình
sự, Hành chính

2 MÔ TẢ MÔN HỌC VÀ MỤC TIÊU
2.1 Mô tả môn học
Nội dung môn học trình bày những khái niệm cơ bản về Nhà nước và pháp luật, bao gồm:
•

Nguồn gốc, bản chất, đặc điểm, chức năng của Nhà nước, kiểu nhà nước, hình thức nhà nước và
phân tích cấu trúc của bộ máy Nhà nước, chức năng và thẩm quyền của các cơ quan nhà nước trong
bộ máy Nhà nước Việt Nam.

•

Nguồn gốc, bản chất, đặc điểm của pháp luật, kiểu pháp luật, quy phạm pháp luật, quan hệ pháp luật,
ý thức và thực hiện pháp luật, vi phạm pháp luật, trách nhiệm pháp lý, và Hình thức pháp luật.

• Giới thiệu khi quát về hệ thống pháp luật và các ngành luật trong hệ thống Pháp luật của Nhà nước
Việt Nam, trình bày những nội dung cơ bản của Luật Hành chính, Luật Hình sự, Luật Tố tụng hình sự,
Luật Dân sự và Luật Tố tụng dân sự, với tư cách là các ngành luật chủ yếu (ngành luật gốc) của hệ
thống Pháp luật, để từ đó người học có thể dễ dàng tiếp cận với các ngành luật khác phát sinh từ các
ngành luật chủ yếu này.
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2.2 Mục tiêu môn học
Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản, cần thiết nhất về Nhà nước và Pháp luật, đặc biệt những
nội dung cơ bản về nhà nước và pháp luật Việt Nam, làm cơ sở để người học tiếp tục tìm hiểu các môn học
pháp luật chuyên ngành.
Những kiến thức cơ bản trong môn học này giúp người học hiểu rõ vai trò, tầm quan trọng của Nhà nước và
pháp luật trong đời sống, từ đó có thái độ, ý thức tuân thủ nghiêm chỉnh chính sách của Nhà nước, quy định
pháp luật và thực hiện nay đủ nghĩa vụ của một công dân đối với quốc gia.

3 NỘI DUNG CHI TIẾT MÔN HỌC
STT
1

BÀI

MỤC TIÊU

Những vấn đề
Cung cấp cho người học những 1. nguồn gốc và bản chất của
chung về Nhà nước
khái niệm cơ bản nhất về Nhà Nhà nước
nước, biết được nguồn gốc,
2. Đặc điểm của Nhà nước
hình thức nhà nước, cấu trúc
3. Kiểu Nhà nước
bộ máy nhà nước và thẩm
quyền của các cơ quan nhà
nước trong bộ máy nhà nước
VN

2

MỤC, TIỂU MỤC

4.

Hình thức Nhà nước

5.

Bộ Máy Nhà nước

Những khái niệm cơ Cung cấp cho người học những
bản về pháp luật
kiến thức chung nhất về pháp 1.
luật, giúp người học hiểu rõ các
khái niệm cơ bản của pháp luật 2.
làm nền tảng cho người học
3.
tiếp cận nghiên cứu những môn
4.
học pháp luật chuyên ngành
5.
hoai

Nguồn gốc, bản chất và đặc
điểm của pháp luật
Quy phạm pháp luật
Quan hệ pháp luật
Ý thức và thực hiện pháp luật

Vi phạm pháp luật và trách
nhiệm pháp lý
6.
Pháp luật và pháp chế xã hội
chủ nghĩa

3

Hình thức pháp luật
Giúp người học hiểu được cách
1. Khái niệm hình thức pháp luật
thức thể hiện của pháp luật ra
2. Các loại hình thức pháp luật
ngoài xã hội, Pháp luật được
3. Văn bản quy phạm pháp luật, Hình
thể hiện dưới nhiều hình thức thức pháp luật của nhà nước Việt Nam
và được gọi là nguồn pháp luật

4

5

6

7

Khoa

Kinh

Cung cấp cho người học kiến
thức cơ bản về hệ thống pháp
luật và cấu trúc của hệ thống1.
pháp luật, căn cứ phân định 2.
ngành luật trong hệ thống pháp
luật Việt Nam
3.

Khái quát về hệ
thống pháp luật

Luật dân sự và tố
tụng dân sự

Luật hình sự và tố
tụng hình sự

khái niệm hệ thống pháp luật
Các căn cứ phân định ngành luật trong
hệ thống pháp luật
Các ngành luật trong hệ thống pháp
luật Việt Nam

Cung cấp cho người học kiến
thức cơ bản về ngành luật dân
1.
sự, luật tố tụng dân sự, hiểu
2.
biết được các quan hệ xã hội3.
chịu sự điều chỉnh của ngành4.
luật này cũng như đối tượng và
phương pháp điều chỉnh của
luật dân sự và tố tụng dân sự

Khái niệm chung về luật dân sự
Chế định về quyền sở hữu
Chế định về quyền thừa kế
Những nội dung cơ bản của luật tố
tụng dân sự

Cung cấp cho người học kiến
thức cơ bản về ngành luật hình
1.
sự, luật tố tụng hình sự, giúp
2.
người học biết được phạm vi3.
điều chỉnh, đối tượng điều 4.
chỉnh và phương pháp điều
chỉnh cũa luật hình sự và tố
tụng hình sự

Khái niệm chung về luật hình sự
chế định về tội phạm
chế định về hình phạt
Những nội dung cơ bản của luật tố
tụng hình sự

Luật hành chính và
1. Khái niệm chung về luật hành chính
Cung
cấp
cho
người
học
kiến
tố tụng hành chính
2. Quy chế pháp lý về công chức, viên
thức cơ bản về ngành luật hành
chức
chính, giúp người học biết
3. Trách nhiệm hành chính
được các quan hệ xã hội chịu4. Tố tụng hành chính
sự điều chỉnh của ngành luật
này,cũng như đối tượng và
phương pháp điều chỉnh của
luật hành chính và tố tụng hành
chính
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4 HỌC LIỆU
4.1 Tài liệu bắt buộc
• Trong thời gian chờ in ấn giáo trình pháp luật đại cương của Trường Đại học Mở TPHCM, Sinh viên sử
dụng tập bài giảng pháp luật đại cương của giáo viên phụ trách môn học.

4.2 Tài liệu tham khảo
•
•
•

Lê Minh Nhựt (2002), Pháp luật đại cương
Chủ biên: Nguyễn Hợp Toàn (2008), Giáo trình pháp luật đại cương, NXB đại học kinh tế quốc
dân
Bùi Ngọc Tuyền (2009) Tài liệu hướng dẫn học tập môn pháp luật đại cương, Đại học Mở
TPHCM

5. TỔ CHỨC GIẢNG DẠY, HỌC TẬP
HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY MÔN HỌC
BÀI

Thuyết trình

Tổng

Lý thuyết

Bài tập

Thảo luận

Bài 1

4 tiết

BT về nhà

1tiết

5 tiết

Bài 2

10 tiết

1tiết

1 tiết

12 tiết

Bài 3

2tiết

BT về nhà

1 tiết

3 tiết

Bài 4

2 tiết

BT về nhà

1 tiết

3 tiết

Bài 5

3 tiết
3 tiết

BT về nhà

1 tiết
1 tiết

4 tiết
4 tiết

1 tiết

4 tiết

Bài 6

3 tiết

Bài 7

BT về nhà
BT về nhà

6 ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP
HÌNH THỨC ĐÁNH GIÁ

STT
1
2

Giữa kỳ
Kiểm tra cuối kỳ (đề thi chung)

Khoa Kinh Tế, P.203, 97 Võ Văn Tần, P.6, Q.3, ĐT:

TRỌNG SỐ
30%
70%
84-8-39307172

Trang 4

2009

7 DANH SÁCH GIẢNG VIÊN, TRỢ GIẢNG

Ban giám hiệu

Khoa

Kinh

Tế,
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Trưởng phòng QLĐT

97 Võ
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P.6,

Trưởng khoa
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