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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NAM CẦN THƠ 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

   

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 
   

1. Thông tin về học phần 

 Tên học phần: Chủ nghĩa xã hội khoa học 

 Mã học phần: 0102000890 

Số tín chỉ: 02 

Tổng số tiết quy chuẩn: 30 

Phân bổ thời gian: 

Tổng thời gian học của sinh viên Giờ trên lớp 
Tổng thời gian học trên 

lớp và tự học 

L = Lý thuyết 

T = Bài tập 

P = Thực hành 

O = Thảo luận/seminar 

L 

 

20 

T 

 

0 

P 

 

10 

O 

 

0 

 

 

30 + 60 = 90 

 Loại học phần:   Bắt buộc  

 Học phần tiên quyết:  Có 

 Học phần học trước:  Triết học; Kinh tế chính trị. 

 Học phần học song hành:  Không 

 Ngôn ngữ giảng dạy:  Tiếng Việt    Tiếng Anh:   

 Đơn vị phụ trách:   Bộ môn Lý luận chính trị, Khoa Cơ bản. 

2. Thông tin về các giảng viên 

 Giảng viên Bộ môn Lý luận chính trị, Khoa Cơ bản phụ trách. 

3. Mục tiêu của học phần (ký hiệu MT) 

* Về kiến thức 

 MT1: Nắm những tri thức cơ bản về Chủ nghĩa xã hội khoa học theo quan điểm của Đảng 
Cộng sản Việt Nam. 

 MT2: Vận dụng các phương pháp luận khoa học vào nghiên cứu và học tập các khoa học 
xã hội và nhân văn. 
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* Về kỹ năng 

 MT3: Vận dụng được các kiến thức của học phần vào học tập các học phần khoa học xã 
hội và nhân văn. 

 MT4: Hình thành được kỹ năng sống, vững vàng, tin tưởng, bảo vệ, phát huy các giá trị 
văn hóa, xã hội của chế độ xã hội chủ nghĩa và tin tưởng vào chủ nghĩa xã hội. 

 MT5: Rèn luyện kỹ năng thuyết trình, ứng dụng công nghệ thông tin vào lý giải các vấn 
đề phức tạp của đời sống. 

* Về năng lực tự chủ và trách nhiệm 

 MT6: Vận dụng phù hợp các kiến thức được trang bị nhằm giáo dục sinh viên tin tưởng 
vào Đảng, Nhà nước, tin tưởng vào tương lai, yêu quê hương và yêu thương con người. 

 MT7: Có khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm, có trách nhiệm với bản thân, xã hội 
và đạo đức nghề nghiệp. 

4. Mức đóng góp của học phần cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo 

  Học phần (HP) đóng góp cho chuẩn đầu ra (CĐR) của chương trình đào tạo (CTĐT), ta 
ký hiệu là PO, theo mức độ sau: 

 0 = Không đóng góp; 1 = Mức thấp; 2 = Mức trung bình; 3 = Mức cao 

Mã 
HP 

Tên 
HP 

Mức độ đóng góp của học phần cho CĐR của CTĐT 

0102000890 

Chủ 
nghĩa 
xã hội 
khoa 
học 

PO1 PO2 PO3 PO4 PO5 PO6 PO7 PO8 PO9 

2 0 0 0 0 0 0 0 0 

PO10 PO11 PO12 PO13 PO14 PO15 PO16 PO17  

0 1 0 0 0 0 0 2  

5. Chuẩn đầu ra của học phần (ký hiệu CO) 

Mục 
tiêu 
HP 

CĐR 
của 
HP 

Nội dung chuẩn đầu ra của học phần 
Hoàn thành học phần này, sinh viên đạt được: 

CĐR của CTĐT 

Kiến thức 

MT1 CO1 

Phân tích, đánh giá được các vấn đề như: sứ mệnh 
lịch sử cuả giai cấp công nhân, xây dựng nền dân chủ           
xã hội chủ nghĩa. 

PO1 

MT2 CO2 

Vấn đề dân tộc ở Việt Nam trong quá trình xây dựng 
chủ nghĩa xã hội; gìn giữ và phát huy các giá trị văn 
hóa Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế. 
 

PO1 
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Kỹ năng 

MT3 CO3 

+ Có năng lực nhận diện các vấn đề chính trị – xã hội 
trong thực tiễn xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt 
Nam. 
+ Biết giải quyết các vấn đề chính trị - xã hội nảy 
sinh từ thực tiễn trong quá trình xây dựng chủ nghĩa 
xã hội ở Việt Nam. 

PO1 

MT4 CO4 

Biết vận dụng quan điểm khoa học của chủ nghĩa 
Mác - Lênin để nhận diện được âm mưu diễn biến 
hòa bình của các thế lực phản động, thù địch. 

PO11 

Năng lực tự chủ và trách nhiệm 

MT5 CO5 

Có ý thức chính trị - xã hội, thái độ kiên định về lập 
trường, tư tưởng; có tinh thần đấu tranh bảo vệ lẽ 
phải, bảo vệ những quan điểm, chủ trương, chính 
sách đúng đắn của Đảng và Nhà nước. 

PO1 

MT6 CO6 

Có ý thức chống lại biểu hiện thờ ơ về chính trị và 
những quan điểm sai trái, thù địch và những biểu 
hiện tiêu cực trong đời sống xã hội. 

PO17 

MT7 CO7 

Có lập trường tư tưởng vững vàng, tin vào con đường 
quá độ lên chủ nghĩa xã hội mà Đảng và nhân dân ta 
đã lựa chọn. 

PO17 

6. Nội dung tóm tắt của học phần 

 Học phần trang bị cho sinh viên các kiến thức về khoa học chủ nghĩa xã hội, nhận thức 
tổng hợp, toàn diện về chủ nghĩa xã hội, về nội dung, đặc điểm tư tưởng xã hội chủ nghĩa qua 
từng giai đoạn phát triển và con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, đặc biệt là các 
nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. 

7. Phương pháp, hình thức tổ chức dạy học 

Phương pháp, hình 
thức tổ chức dạy học 

Mục đích 
CĐR của HP 

đạt được 

Thuyết trình 
Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản, có 
hệ thống, khoa học 

CO1, CO2 

Thảo luận 
Rèn luyện cho sinh viên làm việc nhóm và phát 
hiện vấn đề 

CO3, CO4 

Đối thoại 
Tạo cơ hội cho sinh viên phát triển tính sáng tạo, 
mài sắc cá tính.  

CO1, CO5 

Bài tập Tập xây dựng và triển khai các ý tưởng khoa học. CO1, CO2 
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8. Nhiệm vụ của sinh viên 

 Dự lớp: đọc trước giáo trình, phát hiện vấn đề, nghe giảng, nêu các câu hỏi và tham gia 
thảo luận về các vấn đề do giảng viên và sinh viên khác đặt ra. 

 Bài tập: chuẩn bị bài tập, tham gia giải và sửa bài tập trên lớp. 

 Nghiên cứu: đọc tài liệu tham khảo. 

 Làm bài tập ứng dụng hoặc bài tập tình huống để củng cố kiến thức đã được học.  

 Tham khảo các tài liệu do giảng viên hướng dẫn. 

 Tự học, tự nghiên cứu ở nhà những vấn đề mà giảng viên yêu cầu. 

9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên (thang điểm 10) 

TT Hình thức 
Trọng 
số (%) 

Tiêu chí đánh giá CĐR của HP 
Điểm 
tối đa 

Đánh giá quá trình (trọng số 50%) 

1 Chuyên cần 

10 

 

 

10 

+ Tính chủ động, mức độ tích cực 
chuẩn bị bài và tham gia các hoạt 
động trong giờ học. 

 + Thời gian tham dự buổi học bắt 
buộc, vắng không quá 20% số tiết 
học. Tùy số tiết vắng, GV quyết 
định số điểm theo tỷ lệ vắng. 

CO1, CO2, 
CO3 

10 

2 
Kiểm tra 
thường 
xuyên 

30 

+ Kiểm tra trên lớp theo đề 
chung, đáp án, thang điểm của 
GV và quy về theo tỷ lệ (30%). 

CO4, CO5 10 

Thi kết thúc học phần (trọng số 50%) 

3 
Bài thi dùng 
đề tự luận 

50 
+ Thi kết thúc học phần theo đề 
chung, đáp án, thang điểm quy về 
theo tỷ lệ (50%). 

CO5, CO6, 
CO7 

10 

10.  Học liệu 
10.1. Tài liệu học tập 

 [1]. Phạm Văn Sinh - Phạm Quang Phan, Giáo trình Những nguyên lý cơ bản của chủ 
nghĩa Mác – Lênin, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, năm 2018. 

10.2. Tài liệu tham khảo: 
    [2]. Nguyễn Ngọc Long - Nguyễn Hữu Vui, Giáo trình triết học Mác - Lênin, Nhà xuất 
bản Chính trị quốc gia Sự thật, năm 2006. 
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11. Nội dung chi tiết của học phần 

Tuần Nội dung Tài liệu 
CĐR của 

HP 

1-2 

Chương VII: Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công 
nhân và cách mạng xã hội chủ nghĩa. 

-Giáo viên Kết hợp phương pháp truyền thống 
và hiện đại trong giảng dạy 

-Trước khi đến lớp : SV làm việc theo nhóm 
nghiên cứu các vấn đề theo hướng dẫn của GV; 
viết thành báo cáo chung. 

-Đến lớp: Các nhóm trao đổi, thảo luận; Giáo 
viên nhận xét, đánh giá, kết luận. 

 

[1] 
CO1 

3-4 

Chương VIII: Những vấn đề chính trị - xã hội 
có tính quy luật trong tiến trình cách mạng xã 
hội chủ nghĩa 

-Giáo viên Kết hợp phương pháp truyền thống 
và hiện đại trong giảng dạy 

-Trước khi đến lớp : SV làm việc theo nhóm 
nghiên cứu các vấn đề theo hướng dẫn của GV; 
viết thành báo cáo chung. 

-Đến lớp: Các nhóm trao đổi, thảo luận; Giáo 
viên nhận xét, đánh giá, kết luận. 

 

[1] 
CO2, CO3 

5-6 

Chương VIII: Những vấn đề chính trị - xã hội 
có tính quy luật trong tiến trình cách mạng xã 
hội chủ nghĩa (tiếp theo) 

[1] 
CO3, CO5, 

CO7 

7-8 

Chương IX: Chủ nghĩa xã hội hiện thực và triễn 
vọng 

-Giáo viên Kết hợp phương pháp truyền thống 
và hiện đại trong giảng dạy 

-Trước khi đến lớp : SV làm việc theo nhóm 
nghiên cứu các vấn đề theo hướng dẫn của GV; 
viết thành báo cáo chung. 

- Đến lớp: Các nhóm trao đổi, thảo luận; Giáo 
viên nhận xét, đánh giá, kết luận. 

[1] 
CO3, CO4, 

CO6 



 
6 

  

Tuần Nội dung Tài liệu 
CĐR của 

HP 

9-10 

-SV thực hiện các bài báo cáo nhóm theo chủ 
đề đã được bốc thăm ở buổi học trước.Giáo 
viên Kết hợp phương pháp truyền thống và hiện 
đại trong giảng dạy 

-Trước khi đến lớp : SV làm việc theo nhóm 
nghiên cứu các vấn đề theo hướng dẫn của GV; 
viết thành báo cáo chung. 

 -Đến lớp: Các nhóm trao đổi, thảo luận; Giáo 
viên nhận xét, đánh giá, kết luận. 

 

CO3, CO4 

12. Cơ sở và thiết bị 

 - Phòng hoc có bảng lớn và máy chiếu, micro. 

 

KHOA CƠ BẢN BỘ MÔN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ 

  

 


