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1.

ĐỀ CƢƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

THÔNG TIN VỀ HỌC PHẦN VÀ GIẢNG VIÊN

1.1. Tên học phần: Chuyên đề

Mã số: KLK608

1.2. Trình độ: Thạc sỹ
1.3. Cấu trúc học phần: Số TC: 01 (LT: 10; BT: 0; TH: 10)
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: Nguyễn Ngọc Điện
Học hàm, học vị: PGS.TS
Địa chỉ liên hệ: ĐT: (84-292) 3832.569,
2.

Email: nndien@vnuhcm.edu.vn

MÔ TẢ HỌC PHẦN
Học phần liên quan đến một số vấn đề trong hợp đồng thương mại như nguyên tắc

giao kết và thực hiện hợp đồng, các điều khoản trong hợp đồng, các chế tài do vi phạm
hợp đồng; ngoài ra chuyên đề còn cung cấp thêm kiến thức bổ sung về tố tụng thương
mại như các phương thức giải quyết tranh chấp đăc biệt là hai phương thức trọng tài
thương mại và tòa án
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 những kiến thức mở rộng về hợp đồng
-

Nắm vững những kiến thức mở rộng về tranh chấp thương mại

- Kỹ năng:
+ 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
Chuyên đề 1: Hợp đồng thương mại
1.1.

Nguyên tắc giao kết và thực hiện

1.2.

Hình thức

1.3.

Nội dung

1.4.

Giá trị pháp lý

Tiết
(LT/BT/TH)
5

Để học tốt chương này học viên tham khảo các tài liệu:[1],[2]
Chuyên đề 2: Tranh chấp kinh doanh thương mại
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2.1. Các loại tranh chấp kinh doanh thương mại
2.2. Thẩm quyền giải quyết tranh chấp
2.3. Giá trị pháp lý của kết quả giải quyết tranh chấp
Để học tốt chương này học viên tham khảo các tài liệu [3].[4], [5]
Thực hành:
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Để thực hành tốt phần này học viên tham khảo các tài liệu [1], [2]. [3]
[4]. [5].
5.

PHƢƠNG PHÁP GIẢNG DẠY VÀ ĐÁNH GIÁ

5.2. Phƣơng pháp giảng dạy: Học phần được giảng dạy gồm 10 tiết lý thuyết. Trong
quá trình học, học viên sẽ kết hợp thảo luận và thuyết trình, thực hành 10 tiết.
5.3. Phƣơng pháp đánh giá: Kiểm tra giữa kỳ: 30 % và thi cuối kỳ: 70 %
6.
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