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Abstract: Instructing students how to study effectively is one of the lecturer’s duties. To improve
the quality of studying The Law on land for the law students of Quy Nhon University, the article
focuses on the characteristics of the subject, to instruct students building their own learning method
that is most appropriate and effective.
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1. Mở đầu
Để học tốt một môn học, sinh viên (SV) cần tìm ra
phương pháp học tập phù hợp. Mục đích học tập của SV,
trước hết là để đáp ứng được yêu cầu của chương trình
đào tạo, xa hơn là rèn luyện khả năng tư duy và kĩ năng
giải quyết vấn đề để phục vụ cho mục tiêu cuối cùng là
làm việc tốt. Tuy nhiên, không phải SV nào cũng thực
hiện được những điều này. Một trong những nguyên
nhân khiến SV chưa thành công trong việc học tập tốt
chính là chưa tìm được phương pháp học tập phù hợp với
bản thân và phù hợp với môn học. Phương pháp học tập
hiệu quả sẽ giúp cho SV tiết kiệm được thời gian, nắm
bắt vấn đề một cách nhanh chóng, hiểu sâu và vận dụng
tốt vào thực tế. Bài viết đề cập việc hướng dẫn SV ngành
Luật Trường Đại học Quy Nhơn học tập hiệu quả môn
Pháp luật về đất đai.
2. Nội dung nghiên cứu
2.1. Phương pháp học tập là gì?
Theo Đại Từ điển tiếng Việt, phương pháp là “cách
thức tiến hành để có hiệu quả cao” [1; tr 1276]. Như vậy,
“Phương pháp học tập môn Pháp luật về đất đai” chính
là tìm ra cách thức học tập để đạt được kết quả tốt nhất
trong môn Pháp luật về đất đai sau khi đã nghiên cứu kĩ
các vấn đề của môn học. Vấn đề cần “nghiên cứu kĩ” ở
đây là đặc điểm của môn học, yêu cầu của môn học,
những khó khăn vướng mắc khi học... để vạch ra kế
hoạch học tập đối với môn học đó.
So với SV không chuyên, việc học tập các môn luật
của SV ngành Luật được nhà trường và xã hội yêu cầu ở
mức độ cao hơn. SV Luật không những phải đọc được,
hiểu được mà phải vận dụng được, thậm chí là sáng tạo
được. “Đọc được” là yêu cầu đầu tiên và cơ bản của một
SV ngành Luật. SV cần biết cách đọc một văn bản luật,
một tình huống, một bản án hay quyết định của cơ quan
có thẩm quyền; biết nên đọc từ đâu, đọc những gì, và cái
nào là quan trọng. “Hiểu được” là biết được điều luật
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đang nói về vấn đề gì, áp dụng cho ai, trong hoàn cảnh
nào, vì sao luật lại quy định như vậy. “Vận dụng được”
là khi gặp một tình huống (bài tập hoặc thực tế), SV biết
được những văn bản pháp luật nào có liên quan, văn bản
nào điều chỉnh trực tiếp, cách thức giải quyết như thế nào,
kết quả vụ việc sẽ ra sao. “Sáng tạo được” không có
nghĩa là từ quy định của luật mà “chế” ra một quy định
khác mà là khi đọc một quy phạm pháp luật, sau khi đã
hiểu được tinh thần của điều luật, đem áp vào những
trường hợp cụ thể trên thực tế để thấy được liệu quy định
đó có phù hợp hay không, tiến bộ hay bất cập. Từ đó, nếu
nhận thấy luật còn vướng mắc, cần nghĩ đến những
phương án luật phù hợp hơn với yêu cầu thực tiễn để đề
xuất, kiến nghị sửa đổi.
Cũng giống như những môn học luật khác, môn Pháp
luật về đất đai yêu cầu người học phải nắm được những quy
định pháp luật để vận dụng vào giải quyết tình huống thực
tế. Tuy nhiên, môn học này có những đặc điểm riêng biệt;
do đó, để đáp ứng được yêu cầu của nhà trường và xã hội,
SV cần hiểu được những đặc trưng của ngành Luật đất đai,
từ đó xây dựng cho mình phương pháp học tập hiệu quả.
2.2. Đặc điểm riêng của môn học Pháp luật về đất đai
So với các môn học luật khác, Pháp luật về đất đai có
tính ứng dụng rất cao. Do đặc tính của đất đai là một dạng
tài sản lớn, luôn gắn liền với đời sống của người dân; từ
lúc con người tồn tại cho đến lúc chết đi, mối quan hệ với
đất đai vẫn còn tiếp diễn. Cũng chính vì vậy mà các quan
hệ xã hội liên quan đến đất đai thường rất phức tạp; người
sử dụng đất thường có nhiều mâu thuẫn, tranh chấp với
nhau liên quan đến quyền sử dụng đất. Hoạt động quản lí
đất đai cũng có nhiều tranh chấp nảy sinh liên quan đến
việc giao đất, thu hồi đất, bồi thường và hỗ trợ tái định cư...
Trong khi bàn về việc “tính chất đất đai ảnh hưởng
đến luật như thế nào”, Montesquieu đã viết: “Một xứ có
ruộng đất tốt thì tự nhiên nhiều người phụ thuộc vào nó”
[2]. Do đó, pháp luật về đất đai được các chủ thể trong
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xã hội dành mối quan tâm đặc biệt theo những khía cạnh
khác nhau. Nhà nước thể hiện mối quan tâm của mình
đối với đất đai thông qua việc ban hành các chính sách,
pháp luật về đất đai để vừa thực hiện quyền quản lí đất
đai, vừa tạo điều kiện thuận lợi cho người sử dụng đất.
Người sử dụng đất quan tâm đến đất đai bằng cách khai
thác tối đa quyền của mình, bảo vệ toàn vẹn quyền đó
thông qua việc vận dụng các quy định về đất đai. Vì vậy,
khi học tốt môn Pháp luật về đất đai, SV sẽ có kiến thức
để giải quyết những vướng mắc của bản thân và gia đình
trong lĩnh vực pháp luật về đất đai, có thể trở thành “tư
vấn viên” cho những người có nhu cầu và đáp ứng tốt
yêu cầu của công việc sau khi ra trường.
Tuy nhiên, pháp luật về đất đai rất phức tạp. Có rất nhiều
văn bản pháp luật liên quan đến lĩnh vực này, nên nguồn của
Luật Đất đai rất phong phú và đa dạng. Do đó, không thể
tránh khỏi tình trạng chồng chéo của luật, khiến cho người
học dễ cảm thấy “hoang mang”, dễ bị “lạc lối”. Ngay cả khi
đã hiểu rõ quy định của pháp luật, nhưng khi áp dụng vào
các tình huống cụ thể cũng không dễ dàng. Hơn nữa, mỗi
tình huống về đất đai, không đơn giản là sử dụng một vài
quy định cụ thể là giải quyết được; thậm chí có những vấn
đề mỗi địa phương được quyền tự quyết định (như giá
đất...). Vì vậy, để giải quyết một tranh chấp về đất đai, cần
vận dụng rất nhiều kiến thức trong lĩnh vực này.
Trong bối cảnh đó, người học luật cần nắm thật vững
kiến thức pháp luật về đất đai, am hiểu tình hình thực tế
thì mới có thể vận dụng luật một cách đúng đắn, phù hợp.
Không ít SV đã học qua môn học này nhưng vẫn không
thể hiểu được vấn đề khi đọc một bản án, quyết định của
cơ quan nhà nước trong một tranh chấp đất đai; một số
SV cho rằng, kiến thức trên sách vở vẫn chỉ là lí thuyết,
thực tế là một chuyện quá xa vời. Thực ra, tinh thần của
luật thì chỉ có một, nhưng người áp dụng luật lại ở nhiều
trình độ khác nhau dẫn đến trường hợp có những vụ việc
được giải quyết chưa thấu tình, đạt lí.
2.3. Khó khăn trong quá trình dạy và học môn Pháp
luật về đất đai
Môn học Pháp luật về đất đai có những đặc trưng
riêng, nếu người học không tìm được phương pháp học
tập phù hợp sẽ không thể mang lại hiệu quả tối ưu. Ngoài
ra, trong quá trình dạy và học còn có những lí do khiến
cho việc học tập môn học này trở nên khó khăn hơn.
Cụ thể: - Về phía nhà trường, chương trình giảng dạy
môn học Pháp luật về đất đai được xây dựng trên phương
diện lí thuyết là chính. Giảng viên (GV) truyền đạt kiến
thức pháp luật đất đai, hướng dẫn SV thực hành trên cơ sở
giải quyết các bài tập tình huống. Tuy nhiên, với khối
lượng văn bản khổng lồ trong lĩnh vực đất đai, việc giảng
dạy cũng chỉ mang tính chất định hướng là chủ yếu. Các
bài tập chưa thể bao quát hết những vụ việc thường xuyên
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xảy ra trong đời sống hàng ngày. Do đó, nếu SV không
chủ động trong việc nghiên cứu, học hỏi thì không thể có
cái nhìn thấu đáo về lĩnh vực này. Ngoài ra, vì không phải
là trường đại học chuyên đào tạo cử nhân Luật, cho nên
nguồn tài liệu học tập liên quan đến lĩnh vực pháp luật nói
chung và pháp luật về đất đai nói riêng tại Trường Đại học
Quy Nhơn chưa đầy đủ và phong phú, chưa đáp ứng được
hết nhu cầu của người cần nghiên cứu.
- Về phía người học, tiếp cận với môn học có quá nhiều
văn bản điều chỉnh không phải là điều dễ dàng. Có thể nói,
để giải quyết một tình huống cụ thể, chỉ đọc văn bản luật
là chưa đủ. Đất đai gắn bó mật thiết với con người, tuy
nhiên, hầu hết SV lại chưa từng là người sử dụng đất, chưa
từng tiếp xúc với những hoạt động liên quan đến đất như
giao đất, thu hồi đất, thế chấp quyền sử dụng đất, chuyển
nhượng quyền sử dụng đất - đây là khó khăn lớn đối với
SV. Quan hệ trong lĩnh vực đất đai mà SV có thể đã tiếp
cận là thừa kế quyền sử dụng đất, nhưng trường hợp này
cũng xảy ra không nhiều. Do đó, người học chưa hình
dung được hết tầm quan trọng của pháp luật về đất đai đối
với đời sống xã hội, cũng chưa hình dung được hết sự phức
tạp của những mối quan hệ và tranh chấp liên quan đến đất
đai trên thực tế. Chính vì vậy, trong quá trình học tập ở
trường, SV vẫn chỉ xem những bài tập tình huống chỉ là để
làm rõ một quy định nào đó của lí thuyết. Tâm lí này khiến
các SV học tập một cách đối phó, chưa tạo được hứng thú
với môn học, chưa có ý thức tự nghiên cứu và trau dồi
thêm bằng cách tìm hiểu kiến thức thực tế.
Đối với học chế tín chỉ, vai trò tự chủ của người học
là vấn đề tiên quyết để đạt được kết quả cao trong học
tập. Nhưng để SV thực hiện được việc tự học thì việc
hướng dẫn, định hướng của GV, cố vấn học tập giúp SV
xây dựng phương pháp học tập hiệu quả đối với từng
môn học cũng rất quan trọng.
2.4. Đề xuất phương pháp học tập hiệu quả môn Pháp
luật về đất đai đối với sinh viên ngành Luật Trường Đại
học Quy Nhơn
Thông qua những phân tích nêu trên, bài viết đề xuất
những cách thức phù hợp để SV học tập môn Pháp luật
về đất đai một cách hiệu quả nhất, đáp ứng được yêu cầu
của chương trình đào tạo và phục vụ được nhu cầu của
cuộc sống. Để làm được điều này, SV cần phải chú ý đến
những vấn đề sau:
2.4.1. Cách thức học tập theo học chế tín chỉ
Khác với cách học “truyền thống” (niên chế, học
phần), việc học tập theo học chế tín chỉ đòi hỏi người học
phải là “trung tâm” của việc dạy và học. Điều đó có nghĩa
là, SV phải chủ động trong việc tiếp cận và tiếp nhận kiến
thức. SV phải tự học, tự nghiên cứu, tự đặt vấn đề và giải
quyết vấn đề dưới sự hướng dẫn của GV. Bên cạnh đó,
học tập theo học chế tín chỉ còn đòi hỏi SV phải có kĩ
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năng làm việc nhóm, biết thảo luận, tranh luận và trình
bày vấn đề của nhóm do GV đưa ra. Đối với SV chuyên
ngành Luật, việc tranh luận, phản biện và trình bày ý kiến
là những kĩ năng đặc biệt quan trọng, ảnh hưởng rất lớn
đến công việc và cuộc sống sau này. Do đó, đây cũng là
cơ hội để SV thực hành các kĩ năng nghề nghiệp.
Pháp luật về đất đai là một môn học có tính thực tế và
ứng dụng cao, SV phải làm việc nhóm để thảo luận vấn đề
và giải quyết các bài tập tình huống là hoạt động chủ yếu.
Chính vì vậy, SV cần chuẩn bị sẵn sàng tâm lí chủ động
trong mọi hoạt động học tập dù là trên lớp hay ở nhà. Hơn
nữa đây cũng là môn học khá phức tạp, SV không dễ tiếp
thu bài giảng nếu không có sự chuẩn bị kĩ lưỡng.
2.4.2. Tìm hiểu chung về môn học
Trước khi nghiên cứu, SV cần phải có cái nhìn sơ lược
về môn học, hình dung ra việc mình sẽ học những gì trong
thời gian tới; từ đó xây dựng được kế hoạch học tập phù
hợp. Những vấn đề cần lưu ý là: Nội dung môn học gồm
những phần nào; ý nghĩa của môn học; yêu cầu của môn
học; thời lượng học (lí thuyết/thực hành)... Thông thường,
những vấn đề này được bố trí theo quy định riêng của từng
cơ sở đào tạo. SV có thể tìm hiểu thông qua các quy định
của nhà trường về chương trình đào tạo, đề cương chi tiết
môn học, thời khóa biểu học tập...
2.4.3. Về tài liệu học tập
Để tự học, SV cần phải chuẩn bị cho mình đầy đủ các
tài liệu phục vụ môn học theo hướng dẫn của GV và
những tài liệu liên quan, trong đó có hệ thống văn bản
quy phạm pháp luật, các bản án của những vụ việc thực
tế, giáo trình, sách chuyên khảo... Với phương pháp học
tập tích cực, chủ động, người học phải tự mình nghiên
cứu thông qua sự hướng dẫn của GV, nhất là khi tài liệu
đa dạng từ nhiều nguồn như hiện nay, việc đọc tài liệu
cũng cần phải có phương pháp.
Vấn đề đầu tiên cần rèn luyện là cách đọc. Đọc văn
bản quy phạm pháp luật hay đọc tài liệu tham khảo cũng
đều cần phải có phương pháp. Các văn bản này có thể
không tồn tại và được ứng dụng lâu dài (vì thực tế chúng
thường bị sửa đổi, bổ sung, và thay thế) nên không thể
đòi hỏi SV nắm hết, nhớ hết các định của pháp luật hiện
hành. Tuy nhiên, dù ở thời điểm nào đi chăng nữa, thì bất
kì chủ thể nào cũng cần phải áp dụng quy định của pháp
luật đang có hiệu lực tại thời điểm đó. Cho nên, vấn đề
SV cần phải trau dồi là cách thức đọc và nghiên cứu văn
bản để giải quyết vấn đề. Trong quá trình học tập tại nhà
trường, SV sẽ được GV cung cấp các tình huống liên
quan đến đất đai để tự giải quyết vấn đề. Đầu tiên, cần
phải xác định quy định nào của pháp luật về đất đai điều
chỉnh vấn đề đó; tiếp theo sẽ là đọc hiểu và phân tích quy
định để áp dụng vào giải quyết tình huống.
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Để tránh hiểu sai quy định của pháp luật, SV nên tìm
hiểu mục “Giải thích từ ngữ”, thường được trình bày ở
phần đầu mỗi văn bản (ví dụ như tại Điều 3 Luật Đất
đai 2013). Lưu ý là đang đọc văn bản nào thì sử dụng
phần giải thích từ ngữ của văn bản ấy, vì có những
trường hợp, cùng một thuật ngữ nhưng trong những
hoàn cảnh, lĩnh vực, văn bản khác nhau thì được giải
thích khác nhau. Cách giải thích khác nhau cũng được
lưu ý ngay trong phần giải thích thuật ngữ với câu:
“Trong... này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như
sau...”. Tuy nhiên, không một văn bản nào có thể giải
thích hết tất cá các từ ngữ. Trong trường hợp có những
từ ngữ khó hiểu, trước tiên, nên tìm hiểu văn bản hướng
dẫn (của văn bản đang nghiên cứu) xem ở đó từ ngữ đó
có được giải thích hay không.
Ví dụ: Điều 24 Luật Đất đai 2013 quy định về Cơ
quan quản lí đất đai:
“1. Hệ thống tổ chức cơ quan quản lí đất đai được tổ
chức thống nhất từ trung ương đến địa phương.
2. Cơ quan quản lí nhà nước về đất đai ở trung ương
là Bộ Tài nguyên và Môi trường.
Cơ quan quản lí đất đai ở địa phương được thành lập
ở tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và ở huyện,
quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; tổ chức dịch vụ công
về đất đai được thành lập và hoạt động theo quy định của
Chính phủ”.
Vậy làm sao để biết cơ quan quản lí đất đai ở địa
phương là cơ quan nào? Tổ chức dịch vụ công về đất đai
là tổ chức nào? (những cụm từ ngữ này không được giải
thích trong phần giải thích từ ngữ của Luật Đất đai
2013). Khi tìm đọc Nghị định hướng dẫn thi hành Luật
Đất đai, cụ thể là Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày
15/5/2014 của Chính phủ, quy định chi tiết thi hành một
số điều của Luật Đất đai, chúng ta sẽ có được câu trả
lời. Tại Điều 4 của Nghị định này quy định:
“1. Cơ quan quản lí đất đai ở địa phương bao gồm:
a) Cơ quan quản lí đất đai ở tỉnh, thành phố trực
thuộc Trung ương là Sở Tài nguyên và Môi trường;
b) Cơ quan quản lí đất đai ở huyện, quận, thị xã, thành
phố thuộc tỉnh là Phòng Tài nguyên và Môi trường.”
Điều 5 của Nghị định quy định về việc thực hiện dịch
vụ trong lĩnh vực đất đai:
“1. Văn phòng đăng kí đất đai:
a) Văn phòng đăng kí đất đai là đơn vị sự nghiệp
công trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường do Ủy ban
nhân dân cấp tỉnh thành lập hoặc tổ chức lại trên cơ sở
hợp nhất Văn phòng đăng kí quyền sử dụng đất trực
thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường và các Văn phòng
đăng kí quyền sử dụng đất trực thuộc Phòng Tài nguyên
và Môi trường hiện có ở địa phương... Văn phòng đăng
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kí đất đai có chức năng thực hiện đăng kí đất đai và tài
sản khác gắn liền với đất; xây dựng, quản lí, cập nhật,
chỉnh lí thống nhất hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất
đai; thống kê, kiểm kê đất đai; cung cấp thông tin đất đai
theo quy định cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu;
2. Tổ chức phát triển quỹ đất:
a) Tổ chức phát triển quỹ đất là đơn vị sự nghiệp công
được thành lập theo quy định của pháp luật về thành lập,
tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập... Tổ chức
phát triển quỹ đất có chức năng tạo lập, phát triển, quản
lí, khai thác quỹ đất; tổ chức thực hiện việc bồi thường,
hỗ trợ và tái định cư; nhận chuyển nhượng quyền sử
dụng đất của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân; tổ chức
thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất và thực hiện
các dịch vụ khác”.
Như vậy, chúng ta đã làm rõ được khái niệm về cơ
quan quản lí đất đai ở địa phương và tổ chức dịch vụ công
về đất đai theo quy định của Luật Đất đai 2013. Ngoài
ra, có những từ ngữ không được hướng dẫn và giải thích
ở văn bản nào thì SV có thể tìm hiểu thêm ở những nguồn
tài liệu khác như Từ điển Luật học, Từ điển tiếng
Việt... Tất nhiên những tài liệu này chỉ mang tính chất
tham khảo chung chứ không phải dành riêng cho bất kì
lĩnh vực nào, cho nên SV cần cân nhắc cẩn thận trước khi
sử dụng để giải thích luật.
Về tài liệu liên quan đến môn học, SV cần nhớ, đối
với hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, văn bản có giá
trị pháp lí cao nhất và trực tiếp liên quan đến pháp luật về
đất đai đó là Hiến pháp. Hiến pháp là văn bản quy định
về chế độ sở hữu, hình thức sở hữu đối với đất đai, quyền
cơ bản của công dân và các cá nhân, tổ chức khác đối với
đất đai. Tiếp theo phải kể đến Bộ Luật Dân sự. Đây
được xem là đạo luật “gốc”, “luật của các luật”, trong đó
có quy định các vấn đề về tài sản, quyền tài sản, hợp
đồng, thừa kế, di chúc... liên quan trực tiếp đến đất đai.
Ngoài ra, các vấn đề liên quan đến đất đai còn tồn tại ở
các văn bản Luật Thuế sử dụng đất nông nghiệp, Luật
Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, Luật Thuế thu
nhập cá nhân, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp...
khi đề cập đến nghĩa vụ của người sử dụng đất.
Bên cạnh hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật,
với việc học tập ở đại học, đọc giáo trình và tài liệu tham
khảo là một việc làm cần thiết, thậm chí là bắt buộc đối
với mọi SV. Những tài liệu này thường giúp SV dễ dàng
tiếp cận với luật hơn là những văn bản khô khan. Chúng
cũng giúp cho SV hiểu rõ hơn bản chất của các quy định
pháp luật. Tuy nhiên, để giải quyết các tình huống liên
quan đến đất đai, SV phải căn cứ trên quy định của pháp
luật hiện hành chứ không áp dụng theo những bình luận,
phân tích tại các tài liệu tham khảo. Rất nhiều SV khi
được phép sử dụng tài liệu trong lúc làm bài thi đã sử
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dụng giáo trình và áp dụng vào tình huống trong bài. Đó
là việc SV cần tránh. Không ít những trường hợp các
phân tích ở tài liệu tham khảo chưa thể hiện đúng tinh
thần của pháp luật, chưa kể đến việc SV còn không để ý
xem tài liệu mình sử dụng được xuất bản năm bao nhiêu,
đang bàn về quy định pháp luật năm nào.
Cũng như đòi hỏi ở bất kì chuyên ngành nào, SV
chuyên ngành Luật cần đọc và nghiên cứu thêm các tác
phẩm chuyên sâu, liên quan trực tiếp đến môn học Pháp
luật về đất đai, hoặc liên quan chung đến ngành Luật. Có
thể kể đến những tác phẩm như “Bình luận khoa học
Luật Đất đai” của tác giả Phạm Thị Hương Lan, “Bình
luận chế định quản lí nhà nước về đất đai trong Luật
Đất đai 2013” của tác giả Trần Quang Huy, “Bàn về tinh
thần pháp” luật của Montesquieu (trong đó có chương
về “Các luật trong quan hệ với tính chất đất đai”); tác
phẩm “Về trường phái Kinh tế học pháp luật” của tác
giả Dương Thị Thanh Mai - Nguyễn Văn Cương (trong
đó có phần “Kinh tế học về sở hữu và quyền tài sản”,
“Kinh tế học về hợp đồng”, “Kinh tế học và vấn đề giải
quyết tranh chấp dân sự”; tác phẩm “Khế ước xã hội”
của Jean - Jacques Rousseau (trong đó có chương về
“quyền sở hữu bất động sản”)...
2.4.4. Thực hành kiến thức môn học
Thực hành kiến thức pháp luật đất đai đối với SV
ngành Luật có hai khía cạnh: ứng dụng lí thuyết để giải
quyết bài tập mô phỏng được đặt ra bởi nhà trường (GV)
và ứng dụng lí thuyết để giải quyết tình huống trong thực
tế đời sống, xuất phát từ yêu cầu của xã hội. Đối với yêu
cầu đầu tiên, những tình huống đặt ra nhằm củng cố lí
thuyết được học, nên độ khó và phức tạp ở mức độ vừa
phải, SV học ở mức trung bình có thể giải quyết được. Còn
đối với vấn đề ứng dụng thực tế, không phải người học
luật nào cũng có thể làm được. Để giải quyết các tình
huống liên quan đến đất đai, đòi hỏi chúng ta cần phải hiểu
biết rõ về chuyên môn, các quy trình giải quyết vụ việc của
cơ quan nhà nước và kinh nghiệm làm việc thực tế.
Về phía SV: ngay từ khi còn đang học tập tại trường,
đã có không ít SV có thể tiếp xúc với công việc chuyên
môn ở thực tế, xuất phát từ hoạt động “làm thêm” tại các
công ty luật, văn phòng luật hoặc công ty bất động sản.
Đó là điều kiện tốt giúp các em có khả năng ứng dụng
những vấn đề đã được học để thực hành chuyên môn,
đồng thời cũng tự trang bị thêm những kiến thức mới bổ
sung cho những thiếu sót trên lí thuyết. Cũng chính từ
quá trình này, SV có cơ hội được tương tác với các cơ
quan nhà nước trong những thủ tục về đất đai, nắm được
quy trình quản lí các hoạt động liên quan đến đất đai của
cơ quan nhà nước.
Về phía nhà trường: để giúp cho SV có cơ hội thực
hành, chương trình đào tạo Cử nhân Luật của Trường Đại
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học Quy Nhơn đã triển khai các hoạt động như: xây dựng
“Phòng thực hành pháp luật”, câu lạc bộ “Hành chính Pháp luật”, thành lập các “Phiên tòa giả định”... Ngoài
ra, trong nội dung học tập còn có chương trình “Thực tế
chuyên môn” ở học kì VI dành cho SV năm thứ ba và
“Thực tập tốt nghiệp” ở học kì VIII dành cho SV năm
cuối. Đây chính là những cơ hội để giúp SV hiểu được
các vấn đề đã học, đồng thời tạo điều kiện để SV có thể
ứng dụng môn học sau khi tốt nghiệp.
2.4.5. Vấn đề “sáng tạo luật”
“Sáng tạo luật” mức độ cao nhất trong hoạt động
nghiên cứu pháp luật. Nếu người học có khả năng nghiên
cứu khoa học luật thì sẽ đáp ứng được vấn đề này, bởi vì
Luật Đất đai nói riêng và pháp luật nói chung vẫn còn
rất nhiều quy định bất cập cần được chỉnh lí để đáp ứng
với yêu cầu thực tiễn. Do đó, trong quá trình học tập, theo
hướng dẫn của GV, SV nên bắt đầu thực hiện những
công trình nghiên cứu khoa học; có thể bắt đầu ở mức độ
đơn giản (như làm bài tiểu luận), dần dần tham gia ở
những mức độ chuyên sâu hơn như bài viết, công trình
nghiên cứu khoa học SV...). Đây cũng được xem là một
dạng thực hành lí thuyết. Trong quá trình nghiên cứu, SV
buộc phải tiếp xúc với những tình huống thực tế, từ đó
lại có thêm những sáng kiến để góp phần hoàn thiện pháp
luật. Hiện nay, Nhà nước đang rất khuyến khích hoạt
động nghiên cứu khoa học của SV, thể hiện qua việc trao
tặng các giải thưởng như “SV nghiên cứu khoa học”,
“Tài năng khoa học trẻ Việt Nam”, “SV Nghiên cứu
Khoa học - Euréka”... Do đó, đây là cơ hội để SV rèn
luyện kĩ năng nghiên cứu, viết bài thông qua hướng dẫn
của GV.
3. Kết luận
Trên đây là những vấn đề cần lưu ý trong quá trình
học tập môn Pháp luật về đất đai đối với SV chuyên
ngành Luật nói chung và SV ngành Luật của Trường Đại
học Quy Nhơn nói riêng. Trang bị phương pháp học tập
hiệu quả cho từng môn học trước khi bắt đầu tiến hành
việc học là một công việc hết sức cần thiết để mang lại
hiệu quả cao ở mỗi môn học. Do đó, SV cần kết hợp
những vấn đề nêu trên với quy định riêng của từng cơ sở
đào tạo để tự xây dựng cho mình phương pháp, kế hoạch
học tập hiệu quả nhất, nhằm rèn luyện và phát triển khả
năng tư duy, sáng tạo, đáp ứng được yêu cầu của công
việc và cuộc sống.
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