TRIJONG DI HQC MO THANT-I PHO HO CHIt MINH
BAN C BÀN
BE CU'aNG MON HQC
I. Thông tin ting quát
1.

Ten mon h9c ting Vit: CHU NGHIA XA HQI KHOA HQC (P0L11206)

2.

Ten mon hc ting Anh: SCIENTIFIC SOCIALISM

3.

Thuc khi kin thirc/k näng
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Giáo dc di cuong

LI Kin thirc chuyên ngành

LI

Kin thüc Co sâ

LI Kin thirc bi trçY

LI

Kin thirc ngành

LI D ánlKhóa 1un t& nghip

4. StInchi
Tng s

L thuyt

Thirc hành
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60Tiêt

5. Phu trách mon hoc
a. Bô môn:

Bô mon L 1un chInh tn

b. Giãngviên:

Duong thj Ngoc Dung (dung.ntn@ou.edu.vn)
Nguyn thj Mng Tuyn (tuyen.ntm@ou.edu.vn)
An thj Ng9c Trinh (antrinh38@hcmut.edu.vn)

c. PhOng lam vic:

P. 502, Ban Co bàn, 35-37 H Hão Hin, Q. 1, TP.HCM

II. Thông tin v mon hQc
1. Mo tã mon hoc
Mon hoc chü nghia x hi khoa h9c là mt trong ba b phn hgp thành cüa chU nghia
Mac — Lenin, là kt qua cüa si.r vn dung th giói quan, phuong pháp lun triêt hc Mac —
Lenin và nhtrng h9c thuyt cüa kinh t chInh trj Mac - Lenin vào vic nghiên cru quy 1ut tht
yu cüa sir ra di hInh thai kinh t- xâ hi cong san chü nghia; nh1tng vn d chInh trj - xä hi
cO tInh quy lut trong tin trInh cách mtng xã hi chü nghia trên th giâi và trong diii sng i
Viêt Nam hiên nay.
Trên c& sâ kin thirc cUa mon hçc, sinh viên nâng cao dugc näng hrc hiu bit thirc tin
và khã näng vn ding các tn thirc ChU nghia xâ hi (CNIXH) khoa h9c vào vic xem xét dánh
giá nhüng vn d chInh trj -xã hi cfia d.t nuic lien quan dn CNXH và con dung di len
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CNXH nuâc ta. Qua do sinh viên cO thai do chInh tn, tu tlxng dung dtn v mon hc CNXH
khoa h9c nói riêng và nn tang tu tuO'ng cüa Dãng ta nOi chung.
2. Mon hoc diu kiên
Ma mon h9c

Mon hoc diu kiên

STT

1. Mon tiên quyt
Click here to enter text.
2.

Mon hoc truOc
Trit hoc Mac — Lenin; Kinh t - ChInh tn
Mac - Lenin

3. Mon hpc song hánh
Không yêu cAu

3. Muc tiêu mon hoc
Mon h9c cung cp cho nguii h9c nhtrng kin thi'rc, k52 nãng cüng nhu cho nguYi h9c
CO các thai dO nhu sau:
Miic tiêu
mon hoc

CDR CTDT phân
b cho chuang
trInh dào tao

Mo tã

coi

Sinh viên hiu duçic nhüng kin thirc cc ban, Cot
lOi nhAt v chü nghia x hi khoa h9c, mt trong
ba b phn cu thành cüa chü nghia Mác-Lênin

CO2

Sinh viên nâng cao duçic nang 1irc hiu bi& thrc
tin va khã nàng vn diing các tn thirc cüa mon
h9c vào vic xem xét, dánh giá nhüng v.n d
chinh trj - xã hti cüa dt nuOc lien quan dn chü
nghia xâ hi và con duO'ng di len chU nghia xa hi
Y nuic ta.

CO3

PLO2. 1, PLO2.2

PLO7.1, PLO7.2,

PLO 13 . 1,PLO 13.2,
Sinh viên có thai d chInh trj, tu tuOng dung dn
PLO14.1, PLO14.3
v mon h9c chü nghia xã hi khoa h9c nOi riêng
PLO15.1
và nn tang tu tuO'ng cüa Dang ta nOi chung.
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4. Chun du ra (CDR) mon hoc
Mon h9c cung cp cho sinh vien các kin thirc, 1c nàng cüng nhu thai d d sinh viên
cóth:
Muc tiêu
mon hoc

CDR mOn
hoc
(CLO)
CLO 1.1

MôtãCDR
Trinh bay dugc duçic nhctng quan dim co bàn cüa chü nghia
Mac — Lenin v chü nghia xâ hi trong tin trinh cách mng xâ
hi chU nghia

Giài thIch duqc nhüng ni dung co bàn, nhUng phm trü co bàn
cüa chñ nghra xâ hi khoa h9c
Giãi thIch dugc các vn d chInh trj - xã hi có tInh quy 1ut
CLO 1.3
trong tin trInh cách mng xä hi chü nghia và sr vn dung a
Viêt Nam
Sinh viên nâng cao duçc ntng hrc hiu bitt thirc tin và khá näng
vn ding các tn thirc cüa mon h9c vào vic xem xét, dánh giá
CLO2 1
nhQng vn d chinh trj - xâ hi cCia dt nuac lien quan dn chü
CO2
nghia xâ hi và con duàng di len chü nghTa xã hi a nuOc ta.
Rèn 1uyn näng 1irc tu duy khoa hQc trong nghien cru, nãng 1rc
CLO2 2
phát hin và giài quyt vn d.
Co k5' näng lam vic cá nhân, lam vic nhóm và trinh bay kt
qua nghiên ciru, nâng cao thirc, trách nhiêm cá nhân.
CLO3 1
CO thai d tIch circ vai vic h9c tp các mOn 1 lu.n chInh trj,
chü dng tip nhn tn thrc mOi, tin b;
CO3
CO thai do chInh trj, tu tuang ding dn v mon h9c chU nghia
x hi khoa hoc, tin tuöng vào miic tiêu, 1' tuâng và sir thành
CLO3 2
cOng cüa sir nghip di mâi dt nuâc duai sir lãnh do cüa Dàng
Cong san Vit Nam
Ma trn tich hçrp giü'a chucn dcu ra cüa mon hQc và chucn du ra ci-a chiing trmnh dào tqo
CO 1

CLOs

PLO1

CLO 1 2

PLO2

1.1

X

1.2

X

1.3

X

....

PLO7

2.1

X

2.2

X

PLO8

....

PLO9

3.1

PLO11

PLO12

PLO13

PLO14

X

X

PLO15

X

3.2
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5. Hoc lieu
a. Giáo trInh
[1]. Hi dng Trung i.iong chi dao biên soan giáo trInh quc gia các mon khoa hc Mac —
Lenin, tix tixâng H ChI Minh (2012), Giáo trinh ch1 nghia xâ h5i khoa hQc, Nxb. ChInh trj
quc gia, Ha Ni. [4386]
12.] Bô Giáo dic va Dào tao (2017), Giáo trInh Nhüng nguyen i co ban cüa chü nghia
Mác-Lênin ( dành cho sinh viên Dai hçc, Cao ctng khi không chuyên ngành Mác-Lênin,
Tu tuâng H ChI Minh, Nxb. ChInh trj quc gia Sir that. [50685]
b. Tài lieu tham khão
[3]. B Giáo diic va Dào tao — D Nguyen Phi.rong (2008), Giáo trinh Chü nghia xâ hi khoa
hQc, Nxb. ChInh tn quc gia, Ha Ni.[ 11953,40817]
[4]. B Giáo d1ic — Dao tao — D Cong Tu.n (2004), Giáo trInh Chi nghia xã hói khoa hQc,
Nxb. ChInh trj quc gia, Ha Ni.[6022]
6. Dánh giá mon h9c
Thãnh phAn
Thai dim
Bài dãnh giá
dánh giá
(1)
(2)
(3)
Al. Dánh giá A 1.1 Thai d h9c t.p
qua trinh
- Di hoc dy dü
- Tham gia phát biu trong
Mi bui hoc
1.Thái
d
lOp, thâo lun nhóm
hoc tap
- Trao di ni dung bài hoc
trên LMS
A1.2 Thuyt tninh nhóm: Tiir bui thr 2
Dánh giá kt qua lam vic
- bui 6
2.Thuyt
nhóm theo các tiêu chI:
trinh nhOm
1. Ni dung, hInh thirc, câu
trüc chü d thuyt trInh.
2. Näng lirc tu duy phán bin,
sang tao
3. K nAng thuyt trInh.
4. Phuang pháp lam vic và
th?ii gian thirc hin

CDR mOn h9c

T' 1 %

(4)
CLO1.l, CLO1.2,
CLO1.3,
CLO2. 1, CLO2.2,
CLO3.l, CLO3.2
CLO1.1, CLO1.2,
CLO1.3,
CLO2.1, CLO2.2
CLO3.1, CLO3.2

Tngctng

10%

10%

20%

A2. Dánh giá A2.1
giüa k'
Lam bài kim tra giüa kS' tai
lOp bang hInh thirc trãc
nghim hoc tir 1un

Bui 6

4

CLO1.l, CLO1.2,
CLO1.3,
CLO2.1, CLO2.2
CLO3.1, CLO3.2

20%

TngcQng
A3. Dánh giá A3.1
cuoi k'
Lam bài thi kêt thiic mon hçc.
- HInh thirc: 40 câu träc
nghim
- Th?yi gian: 60 phiit
- Duçc sü' diing tài 1iu

Theo 1chthi
cüa nhâ
truYng.

CLO1.1, CLO1.2,
CLO1.3,
CLO2.1, CLO2.2
CLO3.1, CLO3.2

20%
60%

60%
100%

Tngcng
Ttngcng
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7. Ké hoch giãng dy
Tuãn/
buoi
h9c
(1)

01

NQI dung
(2)

CHU'€ING 1: NHP MON CHU
NGHiA XA HOL KHOA HQC
1.Str ra doi cüa Chü nghia xa hôi
khoa h9c
1.1. Hoàn cãnh ljch sr ra d?yi chü
nghia xã hi khoa hpc

CDR
Mon hoc
"I3\'

CLO1.1
CLO1.2
CLO1.3
CLO2.1
CLO2.2
CLO3. 1
CLO3.2

Bãi
danh
gia
(5)

Tãi lieu
chinh va TL
tham khao
(6)

+ Giáng viên:

A1.1

[1]Chiro'ng I,

- Chuyn d

A2.1

cucing mon hoc,

A3.1

[2]Chuong
mOdâu,

Hoat dong day va
hoc

slides bài giãng
len LMS trixc
bui h9c.

l.2.Vai trô cüa C.Mác và

- Gii thiêu d

Ph.Angghen

cuang mOn h9c,

2. Các giai don phát trin co' ban

tài 1iu h9c tap,

cüa Chü nghia xä hi khoa hQc

diu kin dt

2.1. C.Mác và Ph.Ang-ghen phát

dim tng kt

trin Chü nghia xã hi khoa h9c

mon và hInh

2.2. V.I.Lênin vn dung và phát

thirc dánh giá

trin chü nghia xâ hi khoa hc

mon hc

trong diêu kiin mOi
2.3. Sir vn dung và phát trin sang

- Ph bin quy
djnh va hung

to cüa chü nghia xä hi khoa h9c tr

dn cách thirc

sau khi V.1. Lenin qua di dn nay

thrc hin bài

3. Dôi ttrçrng, phtro'ng pháp Va
nghia cüa vic nghiên cfru Chü

t.p nhóm, cho
sinh viên bôc

nghia xa hi khoa h9c

thãm d tài.

3.1. Di tucmg nghien cü'u cüa ChU

- Giáng bãi và

nghia xâ hi khoa h9c

k& hçp trinh

3.2. Phi.xo'ng phãp nghiên ciru cüa

chiu các slide

Chü nghia xã hii khoa hc

bài giãng.

3.3.' nghia cüa vic nghiên ciru cüa

- Giãi dáp

ChU nghIa xä hi khoa hçc

nhüng th.c m.c
cUa sinh viên.
+ Sinh viên:
- Nghe ph bin
dê cuo'ng mon
hoc, quy djnh
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Tun/
buôi
h9c
(1)

Ni dung
(2)

CDR
Mon h9c
(3)

Hotdngdayva
hQc
(4)

vàcáchthrc
thuc hiên bãi
t.p nhóm.
-Traodi
nhüng thc mc
vài GV, trã Ru
câu hôi và trao
di kin thirc
vâi giáng viên.
- L.p nhOm,
b.0 nhOm
triRng, bc
thäm d tãi.
- Nhóm truâng
h9p nhOm, l.p
k hoach hoat
dng chi tit
cüa nhóm, phân
cong cong vic
cci

th cho

thành viên
nhóm và chun
bj bài thuyt
trInh theo thi.ir tir
bOc thäm vã
nôp k hoach
vào bui hoc
thir 2
' V nhã:
Nghiên ciru
chiicung 2
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Bài
danh
gia
(5)

Thi lieu
chInh Va TL
tham khäo
(6)

Tun/
buoi
h9c

CDR
.
Mon hoc
(3\

NQI dung
(2)

(1)
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CHUONG 2: SU' M1NH LICH
SU'CUA GIAI CAP CONG
NIHAN
1. Quan niêm co' ban cüa Chü
nghia Mac Lenin ye giai cap cong
nhãn và sfr mnh ljch sfr th gi&i

CLO1.1
CLO1.2
CLO2.1
CLO2.2
CLO3.1
CLO3.2

l-loatdQngdayva
hoc
(4)

.Giáng viên:
- Chuyn slides
bài giãng len
LMS truc buôi
hçc.
- Giãng bài và

cüa giai cp cong nhân

kt hgp trInh

1.1. Khái nim và dc dim cUa giai
cp cong nhân

chiu các slide
bài giãng.

1.2. Ni dung và si'r mnh ljch sir cüa

- T chirc

giai cp cong nhân

thuyt trinh,

1.3. Diu kin quy djnh và thrc hin

tháo 1un nhóm,
dánh giá k&

sir mnh Itch si:r cüa giai cp cOng
nhân
2. Giai cp cong nhân và thçrc hin

qua thijc hin
bài tp nhóm

sti mnh ljch sü cüa giai cp cong

cüa sinh viên.

nhân hin nay

• Sinh viên:

2.1. Giai cp cOng nhân hin nay
2.2. Thrc hin sir mnh ljch sir cUa

- TIm hiu bài
qua LMS và

giai cp cong nhân trên th giOi hin
nay

tim tài lieu dä
dugc hucng

3. Sfr mnh ljch sfr cüa giai cp

dn

cong nhân Vit Nam

- Nghe giãng,

3.1 D.c dim cUa giai cp cong nhân
Viêt Nam

trã lOi câu hOi
và trao di kin

3.2 Sir mnh ljch 5ir cüa giai cp

thirc vii GV

cong nhân Vit Nam trong các thOi

- Thirc hin bài

k' each mng

thuyt trinh

3.3 Phuong ht.râng vã mt s

giái

nhóm theo thi'r

pháp chü yu xây drng giai cp cOng
nhân Vit Nam hin nay

tir d bc thäm
•• V nhã:
Nghiên ctru
chuong 3
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Bài
danh
gia
(5)

Tài lieu
chinh va TL
tham khao
(6)

A1.1

[1]Chuang
IV,

A2.1

[2]Chu0ng
VII

A3.1

Tuân/
buot
h9c
(I)
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NQI dung
(2)

CHUNG3: CHUNGHIAXA
HQ! vA THI K( QUA DQ LEN
CHIT NGHIA XA HO!
1.Chü nghia xa hc 1
1.1. Chü nghia xâ hi — giai don du
cüa hInh thai kinh t - x hi cong san
chü nghia

CDR
Mon hoc
f3\

bat dong day va
hoc

CLO1.1
CLO1.2

Giãngviên:
- Chuyn slides

CLO2.1
CL02.2
CLO3. i
CLO3.2

/

bài giãng len
LMS trrnc buôi
hpc.
- Giãng bài và
kt hcip trinh

1.2.Diu kin ra d?i chü nghia xã hi

chiu các slide

1.3.Nhüng dc trung co ban cüa chü

bãi giãng.

nghia xã hi

- T chirc

2. Thôi k' qua d len chü nghia xa
hi

thuyt trinh,
thão lun nhOm,

2.1. TInh tht yu khách quan cüa thai
kS' qua di len chU nghTa xã hi

dánh giá kêt

2.2. Dc dim thai kS' qua d len chü

qua thirc hin
bài tp nhOm

nghia xã hi

cüa sinh viên.

3.Quá di len chü nghia xa hi &
Viêt Nam

+ Sinh viên:

3.1. Qua d len chü nghi'a x hi bô

- Tim hiu bài
qua LMS Va

qua ch d tu ban chü nghia

tim tài 1iu d

3.2. Nhüiig dc trung cüa chü nghia

duçic hi.rOng

xâ hi và phi.rong huàng xây dirng
chü nghia xã hi a Vit Nam hin nay

dn
- Nghe giãng,
trã Ryi câu hôi
và trao dii kin
thic vói GV
- Thiic hiên bài
thuyt trinh
nhOm theo thir
tir dä béc thäm.
•:• V nhà:
Nghiên cru
chuong 4
9

Bài
danh
gia
(5)

A1.1
A2. 1
A3 1

Tãi Iiu
chinh va TL
tham khao
(6)

[1]Chuang
V,
[2]Chtxo'ng

Tuãn/

buM
hçc

Mon hoc
3

CHU'€NG 4: DAN CHU XA HQI

CLO1.1
CLO1.2

(I)

04

CDR

Ni dung
(2)

CHU NGHIA VA NHA NUOC
XA HO! CHU NGHiA
1. Dan chü và dan chü xä hôi chü
nghia
1.1. Dan chü va sir ra diii, phát trin
cüa dan chü

CLO2.1
,
CLO3. 1
CLO3.2

.
hoc
' '

Hot dQng dy

va

.Giãng viên:
bài giãng len

chiu các slide

2.1. Su ra di, ban chit, chirc näng

- T chirc
thuyt trinh,
thão lu.n nhóm,

bài giãng.

chü nghia va nha nuOc x hOi chU
nghia

dánh giá kt

3. Dan chü xã hi chü nghia và xãy

bài t.p nhóm
cüa sinh viên.
+ Sinh viên:

qua th1rc hin

du'ng nba ntro'c pháp quyn xa hi
chü nghia Vit Nam
3.1. Dan chU xã hi chü nghia Vit
Nam

- TIm hiu bài

3.2. Nhà nuOc pháp quyn xã hi

tim tài lieu cia

chü nghia Vit Nam

duqc hirOng
dn

qua LMS và

3.3. Phát huy dan chü, xây dung
Nba nuâc pháp quyn xa hi chü

- Nghe giâng,

nghia a Vit Nam hin nay

trã ki câu hôi
và trao di kin
thirc vai GV
- Thuc hiên bài
thuy& trinh
nhóm theo thur
tu cia bc thãm
V nhà:
Nghiên curu
chu'ong 5, 6
10

[1]chu'og
VI,

A2.1

[2]Chuang
VIII

LMS truOc buôi
A3.1
h9c.
- Giãng bài và
kt hop trInh

Tãi lieu
chInh vã TL
tham khao
(6)

A1.1

- Chuyn slides

1.2. Dan chü xã hi chü nghia
2. Nhà ntr&c xä h$i chü nghia
cUa nhà nufic xâ hi chü nghia
2.2. Mi quan h giUa dan chü xã hi

Bài
dánh
gia
(5)

Tun/
buoi
hQc
(I)

Noi dung
(2)

CHUNG 5. C CAU XA HO! —
05

GIAI CAP vA LIEN MINH GIAI
cAp, TANG LOP TRONG THOI
KY QUA DO LEN CHU NGHIA
XA HQI
1.Co cu xä hi — giai cp trong

CDR
Mon hoc
(3\

bat aong day va
hoc

'"

"'

CLO1.1
CLO1.2

Giãng viên:

CLO2.1
CLO2.2
CLO3.1
CLO3.2

[1]Chirong
IX, X, XIV

bâi giâng len
A2. 1
LMS truc buôi
A3.1
hçc.

[2]Chuong
VIII

- Giãng bài và
kt hcp trInh

1.1. Khái niêm và vi trI ccia co cu x
hi — giai cp trong ca cu x hi.

chiu các slide
bài giãng.

1.2. Sr bin dii cüa co cu x hôi —

- T chirc

giai cp trong thO'i k' qua d len chü

thuyt trinh,

nghia xã hi

thão lun nhóm,

2. Lien minh giai cap, tang ló'p

dánh giá kt

trong tho'i k)' qua di ten chü nghia

qua thirc hin
bài tp nhOm

- Xét tü góc d , chInh trj - xâ hi
- Xét tir gOc d kinh t

cüa sinh viên.
•• Sinh viên:

3. Co cu xA h(1 — giai cp và lien
minh giai cp, tng Vip trong thôi

- Tim hiu bài

k)' qua d len chü nghia xã hi &
Vit Nam

tim tài 1iu dã

qua LMS và
duçic huâng
dn

3.1. Cci cu xã hi — giai cp trong
thai k' qua d len chü nghia x hi

- Nghe giãng,

Viêt Nam

trã l?yi câu hôi

3.2. Lien minh giai c.p, tng lap
trong thai k' qua d len chü nghia x

và trao di kin
thLrc vOi GV

hôi 6' Viêt Nam

- Thisc hiên bài

CH1JNG 6. VAN BE DAN TQC
vA TON GIAO TRONG THOI

thuy& trInh
nhóm theo th

K( QUA DO LEN CHU NGHiA

tu d bc thãm
•:•vnha:

XAHOI
1. Dan tc trong thôi k' qua d len
chü nghTa xã hi

Nghiên cüu
chuong 6, 7
11

Tài lieu
chinh va TL
tham khao
(6)

A1.1

- Chuyn slides

thô'i k' qua d ten chü nghia xã hi

xä hi

Bãi
danh
gia
(5)

Tuân/
buôi
hçc
(1)

CDR
Mon hoc
(3)

Ni dung
(2)

Hot dng day va
hoc
(4)

1.1. Khái niêm, dc trung Co ban cüa

On bài chun bj

dan tc
1.2. Chü nghia

kim tra giiiak'
Mac

Bãi
danh
gia
(5)

Täi lieu
chInh và TL
tham khão
(6)

— Lenin v vAn

d dan tc
1.3. Dan tc và quan h dan tc

a

Viêt Nam
2. Ton gião trong thôi k' qua a len
chü nghia xã hi
2.1. Chü nghTa Mac — Lenin v ton
giáo
2.2.Tôn giáo

a

Vit Nam và chInh

sách ton giáo cüa Dãng và Nhà nuóc
ta hin nay
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CHUNG 6 (tip theo)
3. Quan h gi&a dan tic và ton giao
jy Viêt Nam.
3.1. Dc dim quan h dan tc Va ton
giáo a Vit Nam
3.2. Dlnh huâng giái quyt mi quan
h dan tc và ton giáo Vit Nam

CLO1.1
CLO1.2
CLO1.3
CLO2.1
CLO2.2
CLO3. 1
CLO3.2

.Giãng viên:
- Chuyn slides
bài giãng len
LMS truâc bui
h9C.
- Giãng bài và
k& hcip trInh
chiu các slide

hin nay.

bài giãng.
CHIJONG 7. VAN BE GIA BINH
TRONC THI K QUA DQ LEN

- T chirc

CHU NGHiA XA HQI
1. Khái nim, vl tn vã chtrc näng

thdo 1un nhOm,
dánh giá kt

cüa gia dInh
1.1. Khái nim gia dInh

qua thrc hin

1 .2.Vj trI cüa gia dInh trong xã hi
1.3. Chirc nãng co ban cüa gia dinh

cüa sinh viên.

2. Co s& xãy dtrng gia dlnh trong
th?ri k5' qua do len chü nghia xa hi

- Tim hiu bài
qua LMS và

thuyt trInh,

bài tp nhOm
SiHh viên:
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A1.1
A1.2
A2.1
A3.1

[1] Chisoiig
X,XIII,XIV
[2] Chirong
VIII,

Tuân/
buôi
hçc
(1)

Ni dung
(2)

CDR
Mon hQc
(3)

2.1. Co sâ kinh t - xã hôi

Hot cIng dy
hoc

và

(4)

2.2. Co si chInh trj- xã hi

tim tài 1iu d
duge hithng

2.3. Co si van hOa

dn

2.4. Ch d hon nhân tin b

- Nghe giãng,

Bài
dánh
gia
(5)

Tài 1iu
chInh và TL
tham khão
(6)

trã Ryi câu hOi
va trao di kin
thirc vOi GV
- Thuc hiên bài

KIEM TRA GIfIA KY

thuyt trInh
nhóm theo thtr
tu d bc thãm
07

CHU'tiNG 7 (tip theo)
3.Xây dirng gia dInh y Vit Nam
trong thôi k)' qua d ten chü nghia
xa

hi

3.1. Nhüng yu t tác dng dn gia

dInh Vit Nam trong thai kS' qua d
len chü nghia xä hi

CLOI.1
CLO1.2
CLO1.3
CLO2.1
CLO2.2
CLO3. 1
CLO3.2

•
.Giãng viên:

- H thng hóa
kin thrc mon
hoc cho SV
- Thông báo

dim thi giüa
kS' Va dim

3.2. Sir bin di cüa gia dInh Vit

dánh giá qua

Nam trong th?ii kS' qua d len chii
nghia xã hii và

trjnh cüa SV

3.3. Phixang hithng co bàn d xây

nh&ng thc mc

dmg và phát trin gia dlnh Vit Nam
trong thai kSi qua d len chñ nghia

cüa SV

- Giãi dáp

• Sinh viên:
- Xem dim thi
gifla kS' dUgC

hi
ON TP THI CUOI K

cOng báo

THÔNG BAO DIEM GIIJ'A K!

-Traodi

CHO SINH VIEN

nhti'ng thc mac
vOi GV v kin
thirc mon h9c,
dim s&...
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A1.1
A1.2
A3.1

[1]Chuong

XIII
[2]Chuong

VIII

8. Quy djnh cUa mon h9c
- Nghiên ctru giáo trInh, chuAn bj các kin thão 1un; d9c Va SU'U tam các
có lien quan dn ni dung cUa mOn h9c.

fix 1iu

- Tham dr dy dü, tIch crc vic len lap, thão lun, thi, kim tra theo quy djnh.
- Quy djnh v np bài tip, bâi kim tra: sinh viên np bài tp ducic giao dung hin
và cO mtt dung gR quy djnh d lam bài kim tra.
- Quy djnh v cm thi: vng qua 20% bui h9c së bj cm thi (theo Quy ch dào
tao DH h chInh quy).
- Ni quy lap h9c: tuân theo ni quy cüa Trung Dai h9c M Thành ph H ChI
Minh (Ban hành kern theo Quyt djnh s 1090/QD-DHM ngày 26/12/20 11 cüa Truông
Dai h9c Mi Thãnh ph H ChI Minh).

TRUONG BQ MON

Giãng viên biên sotn

(Kvàghir5hQ ten)

(Kj2 vâ ghi rO ho ten)

GVC.TS NGUYEN T M TUYEN

'. TRIXONG BAN CO BAN

TRIJOG PHONG DAO TiO

(KP và ghi rO hQ ten)

(K và ghi rO ho ten)
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