
ML01009: PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG

(INTRODUCTION TO LAWS)

Số tín chỉ 2: lý thuyết 2 - thực hành 0 – tự học 6

Triacetylchitotriose Diacetylchitobiose

Colloidal chitin

KẾT QUẢ HỌC TẬP MONG ĐỢI

Ký hiệu
KQHTMĐ của học phần

Hoàn thành học phần này, sinh viên có thể:
CĐR của CTĐT

Kiến thức

K1
Áp dụng các kiến thức nhà nước và pháp luật và kiến thức pháp lý cơ bản vào cuộc sống và nghề nghiệp 

thuộc lĩnh vực công nghệ sinh học
CĐR1

K2

Áp dụng kiến thức nhà nước và pháp luật và kiến thức pháp lý cơ bản vào xây dựng các giải pháp xã hội bền 

vững cho việc quản lý, phát triển công nghệ sinh học dựa trên các quan điểm khác nhau của khoa học xã hội 

và nhân văn 

CĐR2, CĐR3

Kỹ năng

K3
Thực hiện thành thạo kỹ năng làm việc nhóm và lãnh đạo nhóm khi giải quyết các vấn đề liên quan đến pháp 

luật trong lĩnh vực công nghệ sinh học trên thực tiễn 
CĐR8, CĐR12

Năng lực tự chủ và trách nhiệm

K4
Thể hiện được thái độ chủ động học tập, nghiên cứu, cập nhật kiến thức pháp lý về nhà nước và pháp luật, 

trong đó có pháp luật liên quan đến lĩnh vực pháp luật công nghệ sinh học CĐR13

K5
Tuân thủ pháp luật, quy định nội bộ và chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp

CĐR13

NỘI DUNG HỌC PHẦN NHIỆM VỤ CỦA SINH VIÊN

PHƯƠNG PHÁP HỌC TẬP

- Nghe giảng.

- Nghiên cứu tài liệu.

- Thuyết trình.

- Hỏi đáp.

- Trao đổi, thảo luận.

ĐÁNH GIÁ VÀ CHO ĐIỂM

Thang điểm: 10

Điểm cuối kì là điểm trung bình cộng của

những điểm thành phần sau: 

- Đánh giá chuyên cần: 10 %

- Đánh giá thảo luận: 30%

- Đánh giá Thi cuối kì: 60%
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Chương 1: Một số vấn đề lý luận cơ bản về Nhà nước và Pháp luật

Chương 2: Một số nội dung cơ bản về Nhà nước và Pháp luật nước Cộng

hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Chương 3: Nội dung cơ bản của Luật Dân sự và Luật Hình sự

Chương 4: Nội dung cơ bản của Luật Kinh tế, Luật Lao động, Luật Hôn nhân

và Gia đình

Chương 5: Nội dung cơ bản của Luật Hành chính và pháp luật về phòng,

chống tham nhũng.

-- Chuyên cần: Tất cả sinh viên tham dự học phần này phải

tham dự ít nhất 75% thời gian học trên lớp

- Chuẩn bị cho bài giảng: Tất cả sinh viên tham dự học phần

này phải đọc giáo trình và tài liệu trước khi đến lớp học theo

yêu cầu cụ thể

- Thuyết trình và Thảo luận: Tất cả sinh viên tham dự học

phần này phải hoàn thành bài tập nhóm và tham gia buổi

thuyết trình và thảo luận của nhóm mình

- Tham gia thi cuối kì
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