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1.

ĐỀ CƢƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

THÔNG TIN VỀ HỌC PHẦN VÀ GIẢNG VIÊN

1.1. Tên học phần: Phương pháp nghiên cứu khoa học Luật

Mã số: KL601

1.2. Trình độ: Thạc sỹ
1.3. Cấu trúc học phần: Số TC: 02 (LT: 30; BT: 0; TH: 0)
1.4. Học phần tiên quyết: Không có

Mã số: không có

1.5. Bộ môn phụ trách giảng dạy: Luật thương mại;

Khoa: Luật.

1.6. Thông tin giảng viên:
Họ và tên Giảng viên: Phan Trung Hiền
Học hàm, học vị: PGS.TS
Địa chỉ liên hệ: ĐT: (84-292) 831530
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Email: pthien@ctu.edu.vn

MÔ TẢ HỌC PHẦN
Học phần này đã được giảng dạy trong chương trình đào tạo cử nhân. Trên cơ sở

những kiến thức cơ bản về phương pháp nghiên cứu đã được học ở bậc đại học, học
phần này cung cấp những kiến thức chuyên sâu về các kỹ năng và phương pháp
hoàn thành một công trình khoa học luật (viết một bài báo khoa học, thực hiện niên
luận, luận văn…), bảo vệ luận văn và phương pháp phân tích luật viết. Các kiến
thức được cung cấp đặc biệt cần thiết cho việc làm bài thi, làm bài luận kết thúc học
phần, bài báo cáo hội thảo khoa học, tiểu luận, luận văn và cho hoạt động nghiên
cứu sau này
3. MỤC TIÊU HỌC PHẦN
Mục tiêu cần đạt được đối với người học sau khi học xong học phần đó
- Kiến thức:
+ Nắm vững và hiểu sâu hơn những nội dung cơ bản về phương pháp nghiên
cứu khoa học luật.
+ Thực hiện một công trình nghiên cứu khoa học (bài luận, luận văn thạc sỹ
ngành luật)
+ Báo cáo một công trình nghiên cứu khoa học luật, bảo vệ luận văn thạc sỹ
luật
+ Có khả năng tự nghiên cứu và phân tích luật viết.
- Kỹ năng:
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+ Làm việc nhóm
+ Phản biện
+ Hợp tác
+ Tư duy sáng tạo
- Thái độ:
+ Trung thực
+ Tỗ chức kỹ luật
+ Học tập suốt đời
+ Đạo đức nghề nghiệp tốt
4. NỘI DUNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
Chƣơng
Chương 1. Phương pháp và kỹ năng thực hiện một công trình khoa học

Tiết
(LT/BT/TH)
10

luật

Chuyên đề 1. Chuẩn bị thực hiện luận văn
1.1 Luận văn là gì?
1.2 Đặc điểm c a luận văn thạc s luật
1.3 Đối tượng đọc và đánh giá luận văn
1.4 Tiêu đề luận văn
1.5 Xác định điểm nhấn luận văn
1.6 Xây dựng đề cương nghiên cứu
1.7 Lập kế hoạch nghiên cứu
1.8 Tìm tài liệu và sắp xếp tài liệu
1.9 Làm việc với giáo viên hướng dẫn
Chuyên đề 2. Phần mở đầu c a luận văn
2.1 Phần mở đầu – những điều cần lưu ý
2.2 Tính cấp thiết
2.3 Tình hình nghiên cứu
2.4 Mục đích nghiên cứu
2.5 Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu
2.6 Phạm vi nghiên cứu
2.7 Bố cục đề tài
2.8 Kết quả nghiên cứu
2.9 Các nội dung khác có liên quan
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Chƣơng

Tiết
(LT/BT/TH)

Chuyên đề 3. Phần các chương c a luận văn
3.1 Giới thiệu chung các chương
3.2 Các bộ phận hợp thành trong một chương
3.3 Chương nghiên cứu lý luận
3.4 Chương phân tích luật
3.5 Chương nghiên cứu việc áp dụng pháp luật vào thực tiễn
Chuyên đề 4. Phần kết luận, danh mục tài liệu tham khảo và phụ lục
4.1 Giới thiệu chung về kết luận
4.2 Các phần trong kết luận
4.3 Danh mục tài liệu tham khảo
4.4 Phụ lục
Chuyên đề 5. Hình thức luận văn
5.1 Bìa chính và bìa phụ
5.2 Mục lục
5.3 Cách trình bày các chương
5.4 Định dạng chữ (font) trong luận văn
5.5 Cách đánh số trong luận văn
5.6 Sơ đồ, biểu bảng và các ví dụ minh họa
5.7 Canh lề, đánh số trang
5.8 Diễn đạt và cách dùng từ
5.9 Viết hoa, viết tắt
5.10 Trích dẫn, chú dẫn
5.11 Các loại dấu câu
5.12 Lỗi chính tả và lỗi vi tính
Để học tốt chương này học viên tham khảo các tài liệu:[3],[4]
Chương 2. Phương pháp và kỹ năng báo cáo một công trình khoa học

10
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Chƣơng

Tiết
(LT/BT/TH)

Chuyên đề 1. Chuẩn bị trước khi thực hiện bài báo cáo, bảo vệ luận
văn
Chuyên đề 2. Tại buổi báo cáo, bảo vệ luận văn tốt nghiệp
Chuyên đề 3. Đánh giá luận văn
Chuyên đề 4. Sau buổi báo cáo, bảo vệ luận văn
Để học tốt chương này học viên tham khảo các tài liệu [2].[4].
Chương 3. Các phương pháp phân tích luận viết

10

Chuyên đề 1. Tổng quan về các nguồn c a luật
Chuyên đề 2. Sự cần thiết c a việc phân tích luật viết
1. Chất lượng kỹ thuật c a luật viết
2. Những vấn đề thường gặp trong quá trình áp dụng luật viết
Chuyên đề 3. Các phương pháp phân tích ch yếu
1. Phương pháp truyền thống: chú giải câu chữ
2. Các phương phân tích hiện đại

Để học tốt chương này học viên tham khảo các tài liệu [1], [2]. [4]
5.

PHƢƠNG PHÁP GIẢNG DẠY VÀ ĐÁNH GIÁ

5.2. Phƣơng pháp giảng dạy: Học phần được giảng dạy gồm 30 tiết lý thuyết.
Trong quá trình học, học viên sẽ kết hợp thảo luận và thuyết trình.
5.3. Phƣơng pháp đánh giá: Kiểm tra giữa kỳ (bài báo khoa học): 30 % và thi
hoặc viết tiểu luận cuối kỳ: 70 %
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TÀI LIỆU THAM KHẢO CỦA HỌC PHẦN
1. Đỗ Công Tuấn, PGS.TS, Lý luận và phương pháp nghiên cứu khoa học,
Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2004.
2. Nguyễn Ngọc Điện, Một số vấn đề lý luận về các phương pháp phân tích
luật viết, Nxb Tư pháp 2006
3. Phạm Thế Bảo, Viết một bài báo khoa học như thế nào?, Nxb Lao động –
Xã hội, 2008.
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4. Phan Trung Hiền, Để hoàn thành tốt luận văn ngành luật, Nxb Chính trị
quốc gia, 2009
Ngày
Duyệt của đơn vị
TL. HIỆU TRƢỞNG
TRƢỞNG KHOA/VIỆN
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