BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP.HCM
----------------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------------------------------

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC
1. Thông tin chung về môn học
1.1 Tên môn học:

Luật Hiến pháp

1.2

BLAW2301

Mã môn học:

1.3 Trình độ:

Đại học

1.4 Ngành học:

Luật kinh tế

1.5 Khoa phụ trách:

Khoa Kinh tế và Luật

1.6 Số tín chỉ:

3

1.7 Yêu cầu đối với môn học
1.7.1

Môn học trước:

- Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin,
- Lý luận nhà nước và pháp luật

1.7.2

Môn học tiên quyết: Không

1.8 Yêu cầu đối với sinh viên
 Có mặt tại lớp ít nhất 80% số lượng tiết giảng;
 Đọc Giáo trình và các tài liệu tham khảo theo hướng dẫn của Giảng viên;
 Làm bài kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc môn.
2. Giới thiệu tổng quát môn học
2.1 Mục tiêu môn học
Trang bị kiến thức về bộ máy nhà nước, về địa vị pháp lý của công dân và một số
chế định pháp luật khác (bầu cử, quốc tịch).
2.2 Mô tả môn học
Môn học gồm 9 chương, trang bị kiến thức liên quan đến những nhóm quan hệ
pháp luật cơ bản nhất được điều chỉnh bởi Luật hiến pháp. Những nội dung chính: Ngành
luật hiến pháp và khoa học luật hiến pháp; hiến pháp và lịch sử lập hiến Việt Nam; chế
độ chính trị, kinh tế, chế độ bầu cử của nước CHXHCN Việt Nam; quyền và nghĩa vụ cơ
bản của công dân và quốc tịch Việt Nam. Đặc biệt, môn học giới thiệu tổng quan về bộ
máy nhà nước và làm rõ địa vị pháp lý của các cơ quan hiến định trong bộ máy nhà nước
Việt Nam: quốc hội, chính phủ, Chủ tịch nước, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân,
Tòa án và Viện kiểm sát.
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3. Nội dung chi tiết môn học
Tên chương/phần

Chương 1:

Mục

- Ngành luật HP

Khái quát chung
- Khoa học luật HP
về Luật hiến pháp - HP và Lịch sử lập hiến

Chương 2:

- Chế độ chính trị

Chế độ chính trị
và chế độ kinh tế

- Chế độ kinh tế

Chương 3:

- Khái niệm chế độ bầu
cử

Chế độ bầu cử

Số
tiết

Lý
thuyết

Thảo
luận
/bài tập

Nắm vững những
vấn đề chung về
hiến pháp và quá
trình ra đời của Hiến
pháp.

04

04

0

TLTK chính:
Gtrình LHP

Nắm vững các quy
định của hiến pháp
về chế độ chính trị
và chế độ kinh tế.

04

03

01

TLTK chính:
Hiến pháp
1992 sửa đổi.

Nắm vững các quy
định của hiến pháp
về chế độ bầu cử.

04

03

01

TLTK chính:
Hiến pháp
1992 sđ;
Luật bầu cử
đb QH; Luật
bầu cử đb
HĐND.

Nắm vững kiến thức
về Quốc tịch và
những nội dung cơ
bản của pháp luật về
Quốc tịch Việt Nam
hiện hành.

04

03

0

TLTK chính:
Hiến pháp
1992 sđ;
Luật Quốc
tịch VN;

Nội dung khái quát

- Sự phát triển của pháp
luật bầu cử
- Các nguyên tắc bầu cử
- Nội dung cơ bản của
pháp luật bầu cử hiện
hành

Ghi chú

Chương 4:

- Khái niệm Quốc tịch

Quốc tịch Việt
Nam

- Nội dung cơ bản của
pháp luật về Quốc tịch
Việt Nam hiện hành

Chương 5:

- Quyền và nghĩa vụ cơ
bản của công dân

Nắm vững kiến thức
quyền nghĩa vụ cơ
bản của công dân.

04

03

0

TLTK chính:
Hiến pháp
1992 sđ;
Luật Quốc
tịch VN;

Chương 6:

- Chính thể Nhà nước

05

04

01

Bộ máy Nhà
nước

- Tổ chức bộ máy nhà
nước Việt Nam

Nắm vững kiến thức
về bộ máy nhà
nước.

TLTK chính:
Hiến pháp
1992 sđ; Bộ
máy NN qua
4 bản HP.

Chương 7:

- Khái quát chung về chế
định Quốc hội

Nắm vững kiến thức
về Quốc hội.

04

03

01

TLTK chính:
Hiến pháp
1992 sđ; Luật
tổ chức QH.

Quyền nghĩa vụ
cơ bản của công
dân

Quốc hội

- Nhiệm vụ và quyền hạn
của Quốc hội
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Chương 8:
Chủ tịch nước

- Khái quát chung về chế
định Chủ tịch nước

Nắm vững kiến thức
về Chủ tịch nước

04

03

01

TLTK chính:
Hiến pháp
1992 sđ.

Nắm vững kiến thức
về Chính phủ

04

03

01

TLTK chính:
Hiến pháp
1992 sđ; Luật
tổ chức CP.

Nắm vững kiến thức
về HĐND và
UBND

04

03

01

TLTK chính:
Hiến pháp
1992 sđ; Luật
tổ chức
HĐND và
UBND.

Nắm vững kiến thức
về Tòa án và Viện
kiểm sát

04

03

01

TLTK chính:
Hiến pháp
1992 sđ; Luật
tổ chức
TAND; Luật
tổ chức
VKSND;

45

37

08

- Nhiệm vụ và quyền hạn
của Chủ tịch nước
Chương 9:

- Khái quát chung về chế
định Chính phủ

Chính phủ

- Nhiệm vụ và quyền hạn
của Chính phủ
Chương 10:

- Hội đồng nhân dân

HĐND và UBND

- Ủy Ban nhân dân

Chương 11:

- Hệ thống tòa án

Tòa án và viện
kiểm sát

- Hệ thống Viện kiểm sát

Tổng cộng

4. Học liệu
4.1 Tài liệu bắt buộc
 Giáo trình luật Hiến pháp Việt Nam- ĐH Luật Hà Nội, NXB CAND, HN, 2008.
 Các bản Hiến pháp Việt Nam từ năm 1946 đến nay.
4.2 Tài liệu tham khảo
 Nguyễn Thị Phương, Giáo trình luật Hiến pháp Việt Nam, NXB Giáo dục VN,
2010.
 Hệ thống văn bản pháp luật Hiến pháp.
5. Tổ chức giảng dạy và học tập
Theo quy định hiện hành của Trường Đại học Mở Tp.HCM.
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6. Đánh giá kết quả học tập
STT

Điểm thành phần

Tỉ lệ %

1

Kiểm tra giữa kỳ 1

30%

2

Thi cuối kỳ cuối kỳ 2

70%

Điểm tổng kết môn học
(Điểm kiểm tra giữa kỳ * 30% + Điểm thi cuối kỳ * 70%)

Tp. Hồ Chí Minh, ngày ...

100%

tháng ...

năm 201...

KT. TRƯỞNG KHOA KINH TẾ VÀ LUẬT
PHÓ TRƯỞNG KHOA

BAN GIÁM HIỆU

TS. Dư Ngọc Bích

1
2

Điểm giữa kỳ là tổng điểm của điểm kiểm tra giữa kỳ và những điểm thành phần đánh giá khác.
Điểm thi cuối kỳ: Là điểm của 01 lần thi kiểm tra tập trung do Nhà trường tổ chức.
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