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ĐỀ CƯƠNG CHI TI ẾT  
TUYỂN SINH LIÊN THÔNG T Ừ CAO ĐẲNG LÊN ĐẠI HỌC 

1. Tên môn thi: Luật dân sự 

- Số tiết ôn tập: 20 tiết.  

2. Đơn vị phụ trách môn thi 

- Bộ môn:  Luật Tư pháp. 

- Khoa:  Luật.   

3. Mục tiêu của môn thi  

3.1. Ki ến thức  

3.1.1. Ôn tập lại kiến thức về những vấn đề chung của luật dân sự như: đối tượng 
điều chỉnh, phương pháp điều chỉnh, các nguyên tắc cơ bản và nguồn của 
luật dân sự.  

3.1.2. Ôn tập lại kiến thức về các chủ thể của quan hệ pháp luật dân sự. 

3.1.3. Ôn tập lại kiến thức về quyền nhân thân, giới thiệu những thay đổi của 
pháp luật về các quyền nhân thân. 

3.1.4. Ôn tập lại kiến thức về tài sản, quyền sở hữu và quyền thừa kế. 

3.1.5. Ôn tập lại kiến thức về nghĩa vụ dân sự. 

3.2. Kỹ năng 

3.2.1. Sinh viên được trang bị kỹ năng nghiên cứu, phân tích, đánh giá các quy 
phạm pháp luật dân sự.  

3.2.2. Sinh viên được trang bị kỹ năng vận dụng các quy định pháp luật dân sự 
để giải quyết các tình huống pháp lý phát sinh trên thực tế. 

3.2.3. Sinh viên được trang bị kỹ năng làm đề thi trắc nghiệm đối với môn thi 
luật dân sự. 

4. Mô tả tóm tắt nội dung môn thi 

Môn thi nhằm ôn tập lại kiến thức cơ bản cho sinh viên về những vấn đề chung của 
ngành Luật dân sự (như đối tượng điều chỉnh, phương pháp điều chỉnh, nguyên tắc cơ 
bản, nguồn của luật...); các chủ thể của ngành Luật dân sự (gồm cá nhân, pháp nhân và 
các chủ thể khác); quyền nhân thân (quyền nhân thân không gắn với tài sản và quyền 
nhân thân gắn với tài sản); quyền tài sản (các loại tài sản, quyền sở hữu, quyền thừa 
kế) và nghĩa vụ dân sự (căn cứ xác lập nghĩa vụ, hợp đồng và trách nhiệm dân sự). 

5. Cấu trúc nội dung môn thi   

Chương 1. Tổng quan về ngành luật dân sự 

1.1. Khái niệm 

1.2. Đối tượng điều chỉnh 



 

1.3. Phương pháp điều chỉnh và các nguyên tắc cơ bản  

1.4. Nguồn của luật và nguyên tắc áp dụng  

Chương 2. Chủ thể quan hệ pháp luật dân sự 

2.1. Cá nhân 

2.2. Pháp nhân 

2.3. Hộ gia đình, tổ hợp tác và các tổ chức khác không có tư cách pháp nhân 

Chương 3. Quyền nhân thân 

3.1. Khái niệm 

3.2. Phân loại 

3.3. Các quyền nhân thân cơ bản 

Chương 4. Tài sản, quyền sở hữu và quyền thừa kế 

4.1. Khái quát về tài sản 

4.2. Khái quát về quyền sở hữu 

4.3. Khái quát về thừa kế 

Chương 5. Nghĩa vụ dân sự 

 5.1.    Khái quát về nghĩa vụ dân sự 

 5.2.    Hợp đồng  

 5.3.    Trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng 

6. Phương pháp giảng dạy 

- Phương pháp thuyết trình áp dụng đối với khối kiến thức cơ bản về luật dân sự và 
những nội dung đổi mới cơ bản trong Bộ luật dân sự năm 2015. 

- Phương pháp kiểm tra, đánh giá kiến thức thực có của người học đối với ngành 
luật dân sự bằng cách đặt câu hỏi về các vấn đề pháp lý và tình huống pháp lý cơ 
bản trong lĩnh vực luật dân sự để người học trả lời, từ đó kịp thời điều chỉnh nội 
dung kiến thức trình bày phù hợp với trình độ tiếp thu của người học. 

7. Nhiệm vụ của người học 

Người học phải thực hiện các nhiệm vụ như sau: 

- Tham dự đầy đủ số tiết học theo quy định. 

- Thực hiện đầy đủ các bài tập và được nhận xét về kết quả thực hiện. 

- Nghiên cứu tài liệu có liên quan đến nội dung môn thi. 

- Tự ôn tập lại kiến thức luật dân sự đã tích lũy từ trước. 

- Cập nhật các quy định pháp luật có sự thay đổi trong Bộ luật dân sự năm 2015.  

8. Đánh giá kết quả thi của người học 

8.1. Hình thức thi 

Môn thi được đánh giá bằng hình thức trắc nghiệm. Thời gian thi là 90 phút. 

 



 

8.2. Cách chấm điểm 

Chấm theo thang điểm 10, làm tròn đến 0,25 điểm cho từng bài thi. 

8.3. Điều kiện xét tuyển 

Môn thi đạt từ 5 điểm trở lên. 

9. Tài liệu học tập  

Thông tin về tài liệu Số đăng ký cá biệt 

[1] Bộ luật dân sự năm 2005/ Việt Nam. Quốc hội. - Hà Nội : 
Chính trị Quốc gia, 2009 

MOL.056555; 
MON.034604 

[2] Bộ luật dân sự năm 2015  

[3] Nguyễn Ngọc Điện, Giáo trình luật Dân sự, tập 1, Đại học 
Cần Thơ 2007 

 

MOL.08596 

[4] Giáo trình luật dân sự Việt Nam / Nguyễn Ngọc Điện. - Cần 
Thơ : Đại học Cần Thơ, 2004 
 

[5] Nguyễn Ngọc Điện, Chủ thể quan hệ pháp luật dân sự, 
NXB. CTQG, 2010. 

[6] Hoàng Thế Liên, Bình luận khoa học Bộ luật Dân sự năm 
2005, tập 1, Nxb. Chính trị quốc gia, 2013 

[7] Hoàng Thế Liên, Bình luận khoa học Bộ luật Dân sự năm 
2005, tập 2, Nxb. Chính trị quốc gia, 2009 

[8] Hoàng Thế Liên, Bình luận khoa học Bộ luật Dân sự năm 
2005, tập 3, Nxb. Chính trị quốc gia, 2009 

M.032582, 
SP.004889, 
MOL008595 

LUAT.007277 

 

LUAT.004049 

MOL.054778; 

MOL.054777 

MOL.008612 

  

 Cần Thơ, ngày 24 tháng 11 năm 2015 
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