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1.

ĐỀ CƢƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

THÔNG TIN VỀ HỌC PHẦN VÀ GIẢNG VIÊN

1.1. Tên học phần: Luật kinh tế

Mã số: KL602

1.2. Trình độ: Thạc sỹ
1.3. Cấu trúc học phần: Số TC: 03 (LT: 45; 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: Cao Nhất Linh
Học hàm, học vị: TS
Địa chỉ liên hệ: ĐT: (84-292) 831530
2.

Email: nhatlinh@ctu.edu.vn

MÔ TẢ HỌC PHẦN
Tên cơ sở những kiến thức pháp lý cơ bản về công ty, hợp đồng thương mại,

giải quyết tranh chấp và phá sản đã được trang bị ở bậc cử nhân, học phần này tiếp
tục cung cấp những kiến thức nâng cao cho học viên về những vấn đề trên. Những
chế định tương ứng của luật pháp một số nước theo hệ thống dân sự và án lệ cũng
sẽ được nghiên cứu so sánh với luật hiện hành của Việt Nam. Học phần này chú
trọng đào sâu phân tích đặc điểm kỹ thuật của các quy tắc ứng xử chi phối đời sống
của cổ đông trong thời gian công ty hoạt động cũng như khi công ty lâm vào tình
trạng khủng hoảng về năng lực thanh toán, đi đến chỗ phải chấm dứt sự tồn tại của
mình và giải quyết hậu quả. Bên cạnh đó, học phần cũng nhằm hoàn thiện kỹ năng
thực hành luật trong hoạt động nghề nghiệp của doanh nhân và người làm các công
việc trợ lý chuyên môn trong doanh nghiệp.
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 về những nội dung liên quan đến thành lập,
hoạt động của các chủ thể kinh doanh.
+ Giải quyết được các tình huống liên quan đến quan hệ nội bộ trong doanh
nghiệp
+ Giải quyết được các tình huống liên quan đến giải thể, phá sản
- 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
Chƣơng 1: Pháp luật về Công ty

Tiết
(LT/BT/TH)
15

1.1. Công ty hợp danh
1.2. Công ty cổ phần
1.3. Công ty trách nhiệm hữu hạn
Để học tốt chương này học viên tham khảo các tài liệu:[1],[3]

Chƣơng 2: Hợp đồng

10

2.1. Những vấn đề chung về hợp đồng
2.2. Vấn đề chọn luật và chọn cơ quan tài phán trong hợp đồng
Để học tốt chương này học viên tham khảo các tài liệu [1],[2].[3].
Chƣơng 3: Giải quyết tranh chấp

10

1.1. Thương lượng, hoà giải
1.2. Tố tụng trọng tài
1.3. Tố tụng toà án
Để học tốt chương này học viên tham khảo các tài liệu [1], [2]. [3]
Chƣơng 4: Phá sản

10

4.1. Những vấn đề chung về pháp luật phá sản
4.2. Trình tự, thủ tục giải quyết đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản
4.3. Các trường hợp tuyên bố phá sản

Để học tốt chương này học viên tham khảo các tài liệu [1], [2]. [3]
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5.

PHƢƠNG PHÁP GIẢNG DẠY VÀ ĐÁNH GIÁ

5.2. Phƣơng pháp giảng dạy: Học phần được giảng dạy gồm 45 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: 30 % và thi cuối kỳ: 70 %
6.

TÀI LIỆU THAM KHẢO CỦA HỌC PHẦN
1. Giáo trình Luật thương mại tập I, Trường Đại học Luật Hà Nội, NXB
CAND, 2014.
2. Giáo trình Luật thương mại tập II, Trường Đại học Luật Hà Nội, NXB
CAND, 2014
3. PGS.TS. Ngô Huy Cương, Giáo trình Luật thương mại phần chung và
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