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1.

ĐỀ CƢƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

THÔNG TIN VỀ HỌC PHẦN VÀ GIẢNG VIÊN

1.1. Tên học phần: Kinh tế học

Mã số: KT660

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
1.5. Bộ môn phụ trách giảng dạy: Kinh tế

Mã số: không có
;

Khoa: Kinh tế - QTKD

1.6. Thông tin giảng viên:
Họ và tên Giảng viên: Lê Khương Ninh
Học hàm, học vị: PGS.TS
Địa chỉ liên hệ: ĐT: (84-292) 831530
2.

Email: lkninh@ctu.edu.vn

MÔ TẢ HỌC PHẦN
Học phần này chưa được giảng dạy trong chương trình đào tạo cử nhân Luật.

Học phần sẽ cung cấp kiến thức sâu sắc về cơ chế vận hành của thị trường cũng như
hành vi của người tiêu dùng và của doanh nghiệp trong các loại hình thị trường
khác nhau để có thể đạt hiệu quả kinh doanh cao nhất. Bên cạnh đó học phần sẽ
trang bị cho người học những kiến thức nâng cao về kinh tế học vĩ mô như cân bằng
tổng quát, lý thuyết tiêu dùng và đầu tư, các lý thuyết về lạm phát, hiệu quả của các
chính sách can thiệp của chính phủ trong nền kinh tế mở, và các lý thuyết tăng
trưởng kinh tế. Đặc biệt, các kiến giải được dựa trên sự phân tích so sánh giữa các
học thuyết kinh tế chủ yếu như kinh tế học Keynesian, chủ nghĩa tiền tệ/trọng tiền,
lý thuyết cổ điển mới, ...v.v.
3. MỤC TIÊU HỌC PHẦN
Mục tiêu cần đạt được đối với người học sau khi học xong học phần đó
- Kiến thức:
+ Nắm được cơ sở lý luận của kinh tế học. Có thể vận dụng để nắm bắt các
quy định của pháp luật kinh tế.
+ Có thể đưa ra được những phương hướng, giải pháp để thay đổi, hoàn thiện
hệ thống pháp luật kinh tế.
- Kỹ năng:
+ Làm việc nhóm
+ Phản biện
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+ 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. KINH TẾ VI MÔ

Tiết
(LT/BT/TH)
20

1.1. Khái niệm chung về kinh tế học vi mô
1.2. Lý thuyết cung cầu
1.3. Lý thuyết về hành vi tiêu dùng
1. 4. Lý thuyết về hành vi sản xuất
1. 5. Lý thuyết chi phí và tối đa hóa lợi nhuận
1. 6. Thị trường cạnh tranh hoàn hảo
1. 7. Thị trường độc quyền
1. 8. Thị trường cạnh tranh độc quyền
1. 9. Lý thuyết trò chơi
1.10. Lý thuyết cung cầu lao động
1. 11. Lý thuyết vốn và đầu tư
1. 12. Lý thuyết rủi ro và bảo hiểm
Để học tốt chương này học viên tham khảo các tài liệu:[1],[5], [6],
[7]
Chƣơng 2: KINH TẾ VĨ MÔ
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2.1. Các mô hình cân bằng vĩ mô tổng quát
2.2. Lý thuyết tiêu dùng và đầu tư
2.3. Lạm phát và thất nghiệp
2.4. Tài trợ thiết hụt ngân sách
2.5. Lý thuyết trọng tiền
2.6. Nền kinh tế mở
2.7. Lý thuyết tăng trưởng kinh tế

Để học tốt chương này học viên tham khảo các tài liệu :[1],[5], [6],
[7]
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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: 30 % và thi cuối kỳ: 70 %
6.

TÀI LIỆU THAM KHẢO CỦA HỌC PHẦN
1. Kinh tế học vi mô, Lê Khương Ninh, Nhà Xuất bản Giáo dục.
Microeconomics, Pindyck and Rubefeld, Prentice-Hall
2. Bernard Guerrien (2007), Tự điển phân tích kinh tế, NXB Tri Thức.
3. David Begg (2007), Kinh tế học, NXB Lao động.
4. David Romer (1996), Advanced macroeconomics, McGraw-Hill
Companies, Inc.
5. Michel Beaud và Gilles Dostaler (2008), Tư tưởng kinh tế kể từ Keynes,
NXB Tri Thức.
6. Phạm Chung (2002), Kinh tế vĩ mô phân tích, NXB Đại học Quốc gia
TP.HCM.
7. Chương trình kinh tế Fullbright, Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh, Học
liệu mở. Địa chỉ: http://www.ocw.fetp.edu.vn
Ngày
Duyệt của đơn vị
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