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

: Luật Dân sự 1

1.2 Mã môn học

:

1.3 Trình độ

: Đại học

1.4 Ngành

: Luật Kinh tế

1.5 Khoa phụ trách
: Khoa Kinh Tế
1.6 Số tín chỉ : 2(35 tiết)
1.7 Yêu cầu đối với môn học
•

Điều kiện tiên quyết : Đã học xong môn Lý luận Nhà nước và Pháp luật

•

Các yêu cầu khác

:

1.8 Yêu cầu đối với sinh viên
Ngòai các kiến thức về chuyên ngành đã được đào tạo , để học tốt môn Luật Dân sự 1,
sinh viên cần phải:
-Trang bị đầy đủ kiến thức v ề môn Lý luận Nhà nước và Pháp
Luật -Thường xuyên cập nhật các văn bản pháp luật về dân sự
-Ngoài ra , những sự kiện liên quan đến cuộc số ng xảy ra hàng ngày là những minh ho ạ thực
tế , sống động của bài học . Vì vậy , sinh viên nên tập thói quen đọc báo thời sự chính trị - kinh
tế để luôn cập nhật bài học và gắn bài học với thực tế .

2 MÔ TẢ MÔN HỌC VÀ MỤC TIÊU
2.1 Mô tả môn học
Môn Luật Dân sự là môn họ c bắt buộc đối với chuyên ngành Luật Kinh tế. Với mụ c tiêu
trang bị cho sinh viên những kiến thức pháp luật cơ bản về nhóm quan hệ nhân thân và tài
sản trong các lĩnh vực dân sự , thương mại , hôn nhân – gia đình , lao động , môn học giúp
cho sinh viên có kiến thức tòan diện trong chuyên ngành được đào tạo để khi tốt nghiệp có
thể phối hợp kiến thức của môn Luật Dân sự với các môn học khác. S ự hiểu biết qui định
của pháp luật về dân sự sẽ giúp cho sinh viên có thể sử d ụng pháp luật để b ảo v ệ hữu
hiệu những lợi ích chính đáng củ a mình cũng như của người khác trong khuôn khổ pháp
luật, đồng thời còn giúp cho sinh viên có thể vận dụng tốt trong các nghề nghiệp liên quan
đến chuyên ngành..
Khoa

Kinh

Tế,

P.203,

97 Võ

Văn

Tần,

P.6,

Q.3,

ĐT:

84-8-39307172

Trang 2

2009

2.2 Mục tiêu môn học
Môn học hướng tới nghiên cứu các vấn đề chủ yếu sau :
- Lý luận chung về Luật Dân sự.
- Cá nhân – Chủ thể của quan hệ pháp luật dân sự.
- Pháp nhân– Chủ thể của quan hệ pháp luật dân sự
- Hộ gia đình, Tổ hợp tác – Chủ thể của quan hệ pháp luật dân sự
- Giao dịch dân sự
- Đại diện- Thời hạn – Thời hiệu
Các nội dung trên sẽ được bố cục theo từng chương, mục của bài giảng.

3 NỘI DUNG CHI TIẾT MÔN HỌC
STT
1

BÀI

MỤC TIÊU

Chương1:
luận chung
Luật Dân sự.

2

Lý Nghiên cứu về đối tượng và
phương pháp điều chỉnh của
về ngành luật dân sự, các thành
phần của quan hệ pháp luật dân
sự

Chương 2:
Cá nhân – Chủ
thể của quan hệ
pháp luật dân sự

3

Chương 3:
Pháp nhân– Chủ
thể của quan hệ
pháp luật dân sự

4

Chương 4:
Hộ gia đình, Tổ
hợp tác – Chủ
thể của quan hệ
pháp luật dân sự
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Xác định năng lực chủ thể của
cá nhân khi tham gia vào quan
hệ pháp luật dân sự
Tìm hiểu các qui định về giám
hộ, tuyên bố 1 người mất tích
hoặc chết

I.Khái niệm,đối tượng và phương pháp
điều chỉnh của luật dân sự
II.Nguyên tắc , nhiệm vụ và nguồn của
luật dân sự
III.Quan hệ pháp luật dân sự

I.Năng lực pháp luật dân sự và năng lực
hành vi dân sự của cá nhân
II.Giám h ộ
III.Thông báo tìm người vắng mặt tại nơi
cư trú-Tuyên bố mât tích - Tuyên bố chết

Tìm hiểu những qui định chung I.Khái niệm ,đặc điểm ,phân loại pháp
nhân
về pháp nhân, các loại pháp
II. Địa vị pháp lý của pháp nhân
nhân
III.Nhà nước CHXHCN Việt Nam-Chủ
thể đăc biệt của quan hệ pháp luật dân sự
I.Hộ gia đ ình
Tìm hiểu những qui định chung II.Tổ hợp tác
về hộ gia đình và tổ hợp tác
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5

Chương 5:
Giao dịch dân sự

Tìm hiểu về giao dịch dân sự
và các vấn đề liên quan

6

Chương 6:

Tìm hiểu các qui định về đại
I. Qui định chung
diện , cách tính thời hạn và thời II.Thẩm quyền của Tòa án Việt Nam khi
hiệu trong pháp luật dân sự
giải quyết vụ việc dân sự có yếu tố nước
ngoài
III.Tương trợ tư pháp trong tố tụng dân
sự

Đại diện- Thời
hạn – Thời hiệu

I. Khái niệm ,đặc điểm ,phân loại giao
dịch dân sự
II.Điều kiện để giao dịch dân sự có hiệu
lực
III. Giao dịch dân sự vô hiêu và hậu quả
pháp lý

4 HỌC LIỆU
4.1 Tài liệu bắt buộc
•

Tập bài giảng “ Luật dân sự” do Giảng viên biên soạn

4.2 Tài liệu tham khảo
•

Giáo trình “Luật Dân sự” của Đại học Luật Hà Nội

•

Các văn bản pháp luật về những vấn đề được trình bày trong môn học, như: Bộ Luật
Dân sự 2005 , các Nghị định , các Nghị Quyết của Tòa án nhân dân tối cao ….

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

Thuyết trình
Lý thuyết

Tổng

Thảo luận+Bài tập

Chương 1

5 tiết

Chương 2

3 tiết

2 tiết

5 tiết

Chương 3

3 tiết

2 tiết

5 tiết

Chương 4

3 tiết

2 tiết

5 tiết

Chương 5

3 tiết

2 tiết

5 tiết

Chương 6

3 tiết

2 tiết

5 tiết
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Ôn tập

3 tiết

2 tiết

5 tiết

6 ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP
HÌNH THỨC ĐÁNH GIÁ

STT

TRỌNG SỐ

1

Nghiên cứu , thuyết trình , thảo luận ,
bài tập trong quá trình học

30%

2

Bài thi cuối khoá( tự luận hoặc trắc
nghiệm):

70%

7 DANH SÁCH GIẢNG VIÊN, TRỢ GIẢNG
7.1 Giảng viên: LS-ThS Trần Anh Thục Đoan
•

Học vị: Thạc sĩ

•

Thời gian, địa điểm làm việc: Đại học Mở TPHCM

•

Địa chỉ liên hệ: 97 Võ Văn Tần Q3

•

Email:

7.2 Giảng viên:
•

Học vị:

•

Thời gian, địa điểm làm việc:

•

Địa chỉ liên hệ:

•

Email:

Ban giám hiệu
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