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II.

Thông tin ye mon hQc
1. Mo tã mon h9c

Trang bj cho sinh viên sir hiu biêt v di ti.rclng, muc dich, nhiêrn vii, phucmg pháp
nghiên ciiru, h9c tp mon Ljch sir Dãng Cong san Vit Narn và nhtrng kiên thirc co ban, cot
lOi, h thng v sir ra dai cüa Bang (1920 - 1930), qua trInh Bang Iãnh dto cuc dâu tranh
gianh chInh quyn (1930 - 1945), lanh do hai cuc khãng chin chng thi.xc dan Pháp và d
quc M5 xâm luqc, hoàn thành giái phOng dan tc, thng nht dt nithc (1945 - 1975), lãnh
do cã nrnfic qua d len chü nghia x hi và tin hành cOng cuc di mOi (1975 - 2018). Qua
do khng djnh các thành cOng, nêu len các hn ch& tng kt nhfng kinh nghirn v sir länh
dto each rnng cUa Bang d giüp nguai hçc nâng cao nhn thirc, nirn tin d& vâi Bang vã
khã näng vn diing kin thtrc dä h9c vào thirc tin cOng tác, gop phn xây dirng và báo v T
quc Vit Nam xã hi chü nghTa.
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2. Mon hoc diéu kin
STT

Mon hoc diu kiên

Mä mon h9c

1. Mon tiên quyt

2.

Mon hoc tri.râc
Tri& hc Mac — Lenin
Kinh tê chInh tn Mac — Lenin
Chü nghia xã hi khoa h9c
Tu tuâng Ho ChI Minh

3. Mon h9c song hành
3. Muc tiêu mon hoc
Mo tã

Chun clâu ra CTDT

(HQcphán nay trang bf cho sinh vien)

phân bô cho mon hçc

CO1

Hiu duc nhüng tn thirc cO tInh h thng, co ban ye
sir ra di cüa Dãng Cong san VitNarn (1920- 1930),
sir länh dto cüa Dáng di vi cách mng Vit Narn
trong th?i kS' dtu tranh giành chInh quyn (19301945), trong hai cuc kháng chin chng thirc dan
Pháp và d quc M xârn hrcic (1945- 1975), trong
sir nghip xây dirng, bão v TO quc thOi k' cã nuc
qua d len chñ nghia x hi, tin hành cOng cuc di
m6i (1975- 2018).

PLO2.1, PLO2.2

CO2

Giüp sinh vién nâng cao nhn thi'rc, nirn tin di vài
Dãng và khã näng vn diving kin thirc d h9c vào
thirc tin cOng tác, gop ph.n xay dirng va bão v T
quc Vit Nam x hi chü nghia. Trang bj phuang
pháp tu duy khoa h9c v ljch sir, k näng 1xa ch9n
tài Iiu nghiên thu, hc tp mOn h9c và khã nàng vn
dicing nhn thi'rc ljch sfr vâo cong tác thirc tin.

PLO7.1, PLO7.2

Myc tiêu

Co khá näng hoc hOi, phát triên ban than cüng nhu
näng 1irc lam vic dc 1p vã lam vic nhóm.
CO3

Xây dxng

PLO13.1, PLO13.2,
PLO 14.1, PLO 14.3

thirc tOn trçng sir that khách quan, nâng

cao lông t%r hào, niêm tin cüa sinh viën vão sr 1nh
dio cüa Dãng trong qua khir và hin tai.
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PLO 15.1

4. Chun du ra (CDR) mon hoc
Muctieu
mon hQc

CDR
mon hoc
(CLO)

Mo ta CDR

CLO 1.1

TrInh bay khãi nim v Dãng Cong san Vit Nam và du?ing
1ôi cüa Dãng trong qua trInh länh dto cách mng dan tc dan
chü nhân dan và cong cuc dOi rnOi dat nuâc.

CLO1 2
•

Giãi thIch sir ra di cüa Dãng Cong san Vit Nam và qua trInh
Dãng lanh do dâu tranh giành chmnh quyên 1930 — 1945 và
hai cuc kháng chiên chông ngoti xârn th?yi k' 1945 — 1975
cüng nhtx qua trInh phát triên ththng lôi và lanh do cña Dãng
dua cá nuOc qua d len chü nghTa xäi hi và tiên hãnh cong
cuc dôi mi ti.'r 1975 den nay.

CLOt 3
•

Giái thIch qua trInh vein diing ththng lôi cüa Dãng trong qua
trInh länh dao cách mang Vit Nam.

CLO2 1
•

Bit si.'r ding nhung ni dung d hçc trong vic suy nghi, trinh
bay, thão 1un, phân bin, dánh giá mt s vn dê don giãn v
dung lôi, chü truong cña Dáng trong cuc song, gop phân xây
dirng và bão v To quôc Vit Nam xä hi chü nghia.

CLO2 2

Bit nhn dng, giãi quyt vn dê, tIm ch9n tài 1iu nghiên ciru,
phân tIch sij kin, phuong pháp düc kinh nghim ljch sir và
thüc phê phán cling nhu phong cách tu duy 1 1un gän lien vi
thuc tin.

CLO3 1
•

CO khã nAng giao tip và lam vic nhórn hiu qua; nâng cao
thüc, trách nhirn cá nhân.

CLO3 2
•

Nhân thirc diiing dn thirc tin ljch sir và kinh nghim, nâng
cao niêm tin vào con duOng giãi phOng dan tc và phát trin
dat nuâc, gOpphan phát huy truyên thông tot dçp cüa Dãng và
1OngtirhãovêsuIanhdaocüaDãng.

CO2

CO3

Ma Iran tIch hop giüa chuân dáu ra cüa mon hQc và chuân ä'áu ra cOa chu'ang trinh dào Iqo
CLOs

PLO1

PLO2

1.1

x

1.2

X
X

1.3
2.1
2.2

PLO7

PLO8

PLO9

....

PLO11

PLO13

PLO14

x

x

PLO1S

X
X

3.1

X

3.2
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5. Hçc 1iu
a. Giáo trInh
[1] Hi dng Trung i.rnng chi dto biên soan giáo trInh quc gia các b mon khoa h9c Mac
— Lenin, Ui tung H Chi Minh (2012). Giáo trinh Lfch th Dáng Cong san Vit Nam, Nxb
ChInh trj Quoc gia, Ha Ni. [5600]
[2] B Giáo diic — Dào tao (2017). Giáo trinh Du&ng lo'i cách mgng cza Dáng Cong san
Viét Nam (dành cho sinh viên dai hQc, cao dang khi khóng chuyên ngành Mác-Lênin, tu
twang H C/il Minh,), Nxb ChInh trj Quc gia, Ha Ni. [50684]
b. Tài lieu tham kháo.
[3] Bô Giáo duc vã Dào tto (2006). Giáo trinh ljch th Dáng Cong san Vit Nam (Dung
trong các tru'&ng dgi hQc, cao ctng), Nxb ChInh trj Quc gia, Ha Ni. [9743]

6. Dánh giá mon h9c
Thành phãn
dánh giá
(1)
Al. Dánh giá
qua trinh
1.Thái d h9c
tp

Thôi diem

Bãi dänh giá
(2)
Al.! Thai d hçc tp
- Di h9c dy dü
- Tharn gia phát biu trong
lap, thão 1uin nhóm
- Trao di ni dung bài hc
trên LMS

(3)

CDR mon h9c

T1
%

(4)
CLO1.1, CLO1.2,
CLO1.3,

Mi bui hQc

CLO2.1, CLO2.2,

10%

CLO3.1, CLO3.2

2.Thuyt trInh A1.2 Thuyt trInh nhóm: Dánh Tü bui thir 2 nhóm
giá kát qua lam vic nhóm theo
bui 6
các tiêu chI:
CLO1.1, CLO1.2,
1. Ni dung, hInh thrc, cu
CLO1.3,
trUc chü d thuyt trInh.
2. Nang hrc Ui duy phãn bin,
CLO2.1, CLO2.2
sang tao
CLO3.1, CLO3.2
3. K näng thuyt trInh.
4. Phirnng pháp lam vic vã
thñ gian thirc hin
Tng cong

10 %

20%

A2. Dánh giá A2.1
gilia k'
Lam bài kirn tra giüa kS' tai
lOp b.ng hInh thirc träc nghim
hoäc tu luân
Dim bài thu hoach di báo
tang thrc hin ddi máiphuv'ng
pháp giáng dQy (neu co) sê
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Bu& 6

20%
CLO1 .1, CLO1 .2,
CLO1 .3,
CLO2.1, CLO2.2
CLO3.1, CLO3.2

dirçrc cong them vào dim kiém
tra giI?a Ic)) duvc quy dfnh
trong Rubric mon hQc.
Tng cong
A3. Dánh giá A3.1
Theo ljch thi
cuôi k'
Lam bài thi két thüc mon hçc. cüa nhà tnthng CLO 1.1, CLO 1.2,
- Hlnh thtrc: 40 câu trAc
CLO1.3,
nghim
CLO2.1, CLO2.2
- Thai gian: 60 phiit
CLO3.1, CLO3.2
- Duçc st'r dung tãi lieu
Tng cong
Tng cong

20%
60%

60%
100%
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7. Ké hoch giãng dty
Tun/
buôi

hQc(1)

2

Nôi dung
(2)

CDR
mon hoc
(3)

Chuo'ng nhp môn: Di ttrçrng,
chtrc näng nhim vii, ni dung và
phirong pháp nghiên cfru, hQc tp
mon hçc Ljch sfr Bang Cong san
Vit Nam
1. Di 1wpng nghiên cá'u
1.1 Di tucnlg nghiên ctru
1.2 Pham vi nghiën cüu
2. Chá'c näng, nhini vy cüa mon
hoc
2.1. Chac nang
2.2. Nhiém
3. Phu'ong p/nip nghiên cá'u, hQc
t?Ip mOn h9c
3.1 Quan trit phirnng pháp 1un sü
hoc
3.2 Các phrnng pháp cii th

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

Hot dng dy Va
hoc (4)

Giángviên:
+Thuyt giâng
+TrInh
chiu
+Thào 1u.n nhóm:
chia nhóm thuyt
trInh
+Huâng dn các
brn9c thuyt trInh
Sinh viên:
+Hoc lap: Ghi bài
hçc, thão 1un câu
hOi trong giáo trInh
hoäc theo câu hOi
GV dat ra theo
CDR
nhà: Doe
+Hoc
CC tài 1iu lien
quan dn ni dung
bài h9c
+Trên h
thng
LMS: Dãng nhp,
tãi Va luu tài
nguyen mon hQc
Chiro'ng 1: Bang Cong san Vit CLO1.1 Giángvien.
Nam ra d&i và länh cI,o dan tranh CLO1.2 +Thuyt giãng
giành chInh quyn (1930-1945)
CLO1.3 +TrInh
chiu
1. Dáng C'ng san V&t Nam ra din CLO2.1 +Thão 1un nhórn:
và Cu'o'ng un/i chin/i lrj déu tiên CLO2.2 câu hói trong giáo
cüa Dang (2-1930)
CLO3.1 trInh
1.1 Bôi cãnh ljch sir
CLO3.2 +T chirc thuy&
1.1.1 TInh hinh the' gi&i tác d5ngdê'n
trInh
Sinh
viên.
cách mgng Vit Nam
+Hoc a lap: Ghi bâi
1.1.2 Tlnh hInh Viét Narn
hQc, thão 1un câu
1.1.3 Các phong trào Yêu flinic cua
hOi trong giáo trInh,
nhOn dOn Vit Nam trzthc khi có
thuyt trInh nhOm
DOng
+HQc a nhà: D9c
them tài 1iu tham
1.2 Nguyn Ai Quéc chun bj các
khão; chun bj các
diu kin d thành lap Dáng
bu'ac thuyt trinh
1.2.1 ChuO'n b/ ye tu tithng,
+Trên h
thông
1.2.2 Chudn bj v chInh fri.
LMS: lam bài ttp
1.2.3 Chun bj ve t chOc.
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Bài
dánh
giá (5)
A1.1
A2.1
A3.1

Tài 1iu
chInh và
TL tham
khão(6)
[3]
Chirnng
ma dâu

All
A1.2
A2.1
A3.1

[1]
Chi.ro'ng I,

[2]
Chi.wng I,
II
[3]
Chuang I,

Tuân/
buôi
h9c(1)

N6i dung
(2)

CDR
mon hoc
(3)

1.3 Thành l.p Dãng Cong san Vit
Nam và Ciing linh chInh trj dâu tiên
cüa Dãng
1.3.1 Các to chic cong san ra d&i
1.3.2 Hói nghf thành iqp Dáng Cong
san VietNam
1.3.3 N(5i dung cct ban cza Ciro'ng
iinh chInh trf du tiên cz.a Dáng (21930)
1.4 ' nghia ljch sir cüa vic thành
lip Dáng Cong san Vit Nam
1.4.1 Dc diem ra dài cta Dáng
1.4.2 Y nghta cza viçc thành 1p
Dáng
2. IdnI, ttzo qua trinh ttáu Iran/i
giànli chInh quyên (1930 — 1945)
2.1 Phong trào cách m1ng 1930 —
1931 và khôi phiic phong trào 1932
— 1935
2.1.1 Phong trào cách mQng nãm
1930-193 1 và Lun cu'crng chInh trj
(10-193 0
2.1.2 Cuóc dá'u tranh khOi phyc td
ch&c và phong trào cách mgng,
2.1.3 DQi h5i Dáng icn tha nhá't (31935)
2.2 Phong trão dan chU 1936 — 1939
2.2.1 Diéu kin if ch th và chi trtro'ng
cia Dáng
2.2.2 Phong trào dá'u tranh dôi tic
do, dan chz, coin áo, hOa blnh
2.2.3 Y nghTa cia phong trào dOn
chi
2.3 Phong trào giãi phong dan tc
1939-1945
2.3.1 Bi cOnh ljch si và cha trucrng
chié'n iwcic mól cia DOng
2.3.2 Phong trào chng PhOp - Nh2t,
day mQnh chudn bj irc 1ucing cho
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Hoyt dng dy và
hoc (4)

Bài
dánh
giá (5)

Tài lieu
chInh và
TL tham
khão(6)

Tuân/
buôi
hçc(1)

3

Ni dung
(2)

cu5c khó'i nghra vii trang
2.3.3 Cao trào kháng nhçit ciu nz.cóc
và tong kh&i nghia giành chInh
quyên nàm 1945
2.4 TInh chat,
nghTa và kinh
nghim cCja Cách rntng Tháng Tam
närn 1945
2.4.1 TInh chat
2.4.2 1'nghra
2.4.3 Kinh nghim
Chuong 2: Bang lãnh do hai cuc
khãng chiên, hoàn thành giãi
phóng dan tc, thông nhât dat
ntro'c (1945— 1975)
1. Ldn/i dio xây drng, báo v cl,Inh
quyên cad, mzng, kliáng chiên
c/lông t/,rc dan P/zap xâm 1u'rc
1945-1954
1.1 Xây dung vã bão v chinh quyên
cách mtng 1945 — 1946
1.1.1 Tinh hlnh Viêt Nam sau COch
rnQng Tháng Tarn
1.1.2 XOy c4rng ché' do rnài và chInh
quyen cach rngng
1.1.3 To chü'c cu5c khOng chién
chOng thzrc dOn PhOp xOm lirçic a
Narn BO, dO'u tranh bOo ye chInh
quyn cách mgng non tré
1.2 Dithng !oi kháng chin toàn quc
và qua trinh to chirc thirc hin tir näm
1946dênnäm 1954
1.2.1 CuQc kháng chiên toàn quOc
bIing n và du'&ng lO'i khOng chié'n
cOa DOng
1.2.2 T chtc, chi dQo cu5c khOng
chié'n ti.'c nOrn 1947 dê'n nOm 1950
1.3 DAy manh kháng chiên den thäng
!çYi 1951-1954
1.3.1 Dgi h5i dqi biéu toàn quOc iOn
thi'e II va Chmnh cu'crng cia Dáng (2 -

CDR
mon hQc
(3)

bat dng diy và
hoc (4)

Bài
dánh
giá (5)

Täi 1iu
chInh Va
TL tham
khão(6)

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

GiOng viên.
+Thuyêt giáng
+Trjnh
chiêu
+Thão luân nhóm:
câu höi trong giáo
trInh
+Tô chi.irc thuyêt
trInh
Sinh viên:
+Hçc a lo'p: Ghi bài
hoc, tháo luân câu
hoi trong giao trinh,
thuyêt trmnh nhOm
+1-bc a nha: Doc
them tài lieu tham
khão; chuin bj cãc
bithc thuyt trinh
+Trên h
thông
LMS: lam bài tp

A1.1
Al.2
A2.1
A3.1

[1]
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Chuan g
III, IV
12
Chuo'ng

[3]
Chtxang
III

Tuãn/
buôi
hQc(1)

Ni dung
(2)

COR
mon hoc
(3)

bat dng dy Va
hoc (4)

Bäi
dánh
giá (5)

Täi 1iu
chInh và
TL tham
khão(6)

CLO 1.1
CLO1.2
CLO 1.3
CLO2.1
CLO2.2
CLO3.1
CLO3.2

Giáng viên:
+Thuyêt giãng
+TrInh
chiêu
+Thão 1un nhóm:
câu hôi trong giáo
trinh
+Tô chirc thuyêt
trmnh
Sinh vien:
+Hoc a lap: Ghi bài
hçc, thão lUtfl CaU
hoi trong giao trinh,
thuyt trInh nhóm
-1-Hoc a nhà: DQc
them tài lieu tham
khâo; chuân bj các
brâc thuyêt trinh
+Trên h
thông
LMS: lam bài tp

A 1.1
A1.2
A2. 1
A3.1

[1]

1951)
1.3.2 Dá'y mgnh phát triên cuc
kháng chié'n v rnoi ingt
1.3.3 Ké't hcrp dá'u tranh quán sc và
ngogi giao kêt thic thng lçri cu5c
kháng chiê'n
1.4 ' nghia ljch sr và kinh nghirn
cüa Dãng trong länh dto kháng chiên
chong Pháp và can thip M5
1.4.1 Y nghia tháng lçri cta cuc
kháng chieXn
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1.4.2 Kinh nghicm cia Dáng v länh
dçzo khthng chiê'n
2. Lan/i dw xây drng ch ü nghia xd
Ii3i ó mien Bác va kháng chiên
cliông dê quôc M9 xâm 1uic, giOi
phóng mien Nam, thông n/ia! dat
nu'ôc (1954 — 1975)
2.1 Six länh do cüa Dãng doi vOi
cách mtnghai mien Nam—Bäc 1954
— 1965
2.1.1 Khoi phyc kinh te, cai tçio xa
h5i chi nghI'a a mien Bc, chuyln
cách mgng min Nam tit' the' gi1 gin
lyc 1ucrng sang the tiên cong 1954 1960
2.1.2 Xáy dyng cht nghia xã hói &
min Bac, phát triln the' tié'n cOng
cia each mang mkn Narn 1961 1965
2.2 Lnh dto cách rning cã mxac
1965 — 1975
2.2.1 Dithng li k/icing chié'n chng
My, cciu nu'&c cia Dcing trong giai
dogn mói
2.2.2 Lãnh dao xciy d.cng hgu
phuvng, chng chiê'n tranh phci hoai
ccia dl quO'c M9 & min Bc; giü
vuing chié'n lu'çrc tiê'n cOng, dánh bài
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Ch iing
V, VI, VII
I
Chuong
III
[3]
Chuang
IV

Tuân/
buôi
hçc(1)

5

6

Ni dung
(2)

chiê'n lu'cic "chié'n tranh cc b5" cia
dIqucM5Y&mienNam 1965-1968
2.2.3 Khóiphic kinh té', báo ye Min
Bac, dy mqnh cuóc chiên dáu giái
phóng mkn Nam, tho'ng nhd't i'd
quóc 1969- 1975
2.3 ' nghia ljch sir và kinh nghim
lãnh dao cüa Dâng th?ñ kS' 1954 —
1975
2.3.1 Ynghta ljch st
2.3.2 Kinh nghicm lãnh dço cz.a
Dáng
Chi.ro'ng 3: Bang lãnh do Ca nu*c
qua d len chü nghia xã hi và tiên
hành cong cuc dôi mói (1975 —
2018)
1. Lãnh 4o cd nwô'c xây dy'ng c/id
nghia xã Izu3i và bdo v To quôc
(1975 — 1986)
1.1 Xây drng chü nghia x hi và
báo v To quôc 1975 —1981
1.1.1 Hoàn thành thong nhdt dat
nuó'c ye' mat nhà o'c
1.1.2 Dai hôi dai bieu toàn quo'c ldn
tht IV cia Dáng và qua trinh ay
dyng chzi ngh7a xd h5i và báo Vç To
qudc 1976 - 1981
1.2 Dti hi dti biu toàn quc 1n
thO V cUa Dãng và cáe buOc dt phá
tip tllc di mOi kinh th 1982 — 1986
1.2.1 DQi hi ldn thd' Vcda Dáng và
quO trinh t/i,c hin Nghf quyê't Dgi
h3 i
1.2.2 COc bu'àc d5t phO tiê'p tyc ddf
mci kinh te'
2. Lan/i d,o cong cuc ddi mói, day
mznh cong nghip hod, hin dzi

hod và /ii nhp quOc îê (1986 —
2018,)
2.1 Dôi mOi toàn din, dua dat nuOc

CDR
mon hoc
(3)

Hoit dng diy và
hoc (4)

Bài
dánh
giá (5)

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

Giángvien:
+Thuyêt giãng
chiêu
+Trjnh
+Tháo 1utn nhóm:
câu hói trong giáo
trInh
+Tô chirc thuyêt
trinh
Sinh viên:
+Hoc a lOp: Ghi bài
hoc, thão 1un CU
hói trong giáo trInh,
thuyêt trinh nhOrn
+Hoc 0 nhã: Doe
them tài lieu tharn
khão; chun bj các
bUOC thuyêt trInh
+Trên h
thông
LMS: lam bài tp

Al.l
Al .2
A2.l
A3.1

CLO1 .1 GiOng viên:
CLO1.2 ±Thuyêt giãng
chiêu
CLO1.3 +TrInh
CLO2.l +Tháo luân nhórn:
CLO2.2 câu hôi trong giáo

Al .1
Al.2
A2.l
A3.l
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Tài lieu
chInh Va
TL tham
khão(6)

[1J
Chiicin g
VIII
3

ChuGng

[1]

Chun g
IX

Tun/
buii
h9c(1)

Ni dung
(2)

COR
mon hoc
(3)

Hot dng dy và
hoc (4)

ra khói khüng hoãng kinh th - xä hi
1986-1996
2.1.1 Dai hi dii biéu toàn quc ln
thá VI và thcc hicn di mó'i toàn diçn
2.1.2 Dgi hi dQi bieu toàn quo'c
thi VII và thzrc hin Cuv'ng ltnh XaY
du'ng dt nu'&c trong th&i k)) qua do
lenchtnghkxãh5i1991-1996

CLO3.1
CLO3.2

trInh
+T chirc thuyt
trInh
Sinh viên.
+Hoc a lap: Ghi bãi
hoc, thão 1un câu
hOi trong giáo trInh,
thuy& trInh nhóm
+Hoc ô nhà: D9c
them tài lieu tharn
khão; chun bj các
bucc thuyt trInh
thông
+Trên h
LMS: lam bài tp
Giáng viên:
Chuân bj d và t
chirc kim tra
Sinh viên.
+Làm bài kiêrn tra
theo dung quy dnh
Giáng viên:
+Thuy& giáng
+TrInh
chiu
+Thão 1un nhOrn:
câu hOi trong giáo
trInh
+T chirc thuy&
trInh
+On tap nôi dung ti'r
1
den
chuong
chuong 3
+Kjêrn dO hoat
dng trên LMS
+COng bô dim qua
trinh và giüa kI
+Giãi quyt thtC
mac cüa sinh viên
Sinh viên:
+H9c a lap: Ghi bài
h9c, tháo 1u.n câu
hôi trong giáo trInh,
thuyt trInh nhórn
+l3iêt dim qua
trinh và gifla kI

Kim tra gifra k)'

7

2.2 Tip ti1c cong cuc di mâi, dy
manh cong nghip hoá, hin dai hoá
và hi nhâp quc tê 1996— 20 1,8
2.2.1 Dai h5i dgi bie2u toàn quóc ln
tht' Vulva bu'ó'c ddu th,rc hiçn cong
cuç5c dy mgnh cong nghip hoá,
hin dgi hoá 1996-2001
2.2.2 Dgi h51 dgi bieu toàn quc ln
thz.' IX tiê'p tyc dO'y mgnh cOng
nghip hoO, hin dgi hoá dO't rnthc
2001 -2006
2.2.3 Dgi hQi dqi biêu toàn quóc lan
tht't X ctha Dáng và quO trinh t/wc
hiçn Nghj quyê't Dgi hç5i 2006 - 2011
2.2.4 Dgi hi dgi bie2u toàn quO'c ln
th& XI và Cirong lTnh b sung, phOt
triên näm 2011 cza Dáng
2.2.5 Dai h5i dQi bie2u toàn quóc iOn
thi XII, tiê'p tyc day mgnh toàn din,
dng bç5 cOng cuOc di mái, tich cuc,
chi d5ng h5i nh42p quc

CLO1.1
CLO1.2
CLO1.3
CLO2.1
CLO2.2
CLO3.1
CLO3.2
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Bài
dánh
giá (5)

Tài 1iu
chInh và
TL tham
khão(6)
[3]
Chiiang
V

A1.1
A1.2
A3.1

[1]
Chirnng
IX, X
[3]
Chng
V, VI

Tun/
buôi
h9c(1)

Ni dung
(2)

COR
mon hoc
(3)

Hoit dng dy và
hoc (4)

Bài
dánh
giá (5)

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

GiOngvien:
Lien h, to chüc
tharn quan
Sinhviên:
Tham dir và thtrc
hiên dung quy dinh,
viet bai thu hoach

A2.1

2.3 Thành tiru, kinh nghip cüa cong
cuc dôi mOi
2.3.1 Thành 4u cia sit nghfrp dói
mái
2.3.2 Các hçn ché' và nguyen nhdn
2.3.3 Mç5t s kinh nghim cza Dáng
trong lãnh dgo cong cuç5c di mài
Két 1un
Nhü'ng thäng lcxi vt dal cia cách
mgng Vit Nam
Nhihig bài hQc ló'n ye sit lãnh dgo
cia Dáng
On tp
Thông báo diê'rn qua trInh và diên
giü'a kI tgi lop cho sinh viên
Dôi
mó'i
phwu
ng
/3/flip
dzy

hoc

Tham quan bão tang
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Tài liu
chInh và
TL tham
khão(6)

8. Quy djnh cüa mon h9c
- Nghiên ciru giáo trInh, chun bi cac kin thão 1un; dcc và su'u tam các tu 1iu có lien
quan dn ni dung cüa mon hoc.
- Tham dir dy dü, tIch circ vic len lap, thão lun, thi, kim tra theo quy djnh.
- Quy djnh v np bãi tap, bài kirn tra: sinh viên np bãi tp duçc giao dung han và cO
rnt dung gi? quy djnh d lam bài kirn tra.
- Quy djnh v cm thi: vng qua 20% bui hc sê bj cm thi (theo Quy ch dào tao DH
h chInh quy).
- Ni quy lap hoc: tuân theo ni quy cüa Trii?rng Dai hc Ma Thành ph H ChI Minh
(Ban hành kern theo Quyt djnh s 1090/QD-DHM ngày 26/12/20 11 cüa TriiOng Dai hçc Ma
Thành ph H ChI Minh).

TRIJNG BO MON
(Kj và ghi rö ho ten)

Giãng viên biên soan
(K3 và ghi rö hQ ten,)

Ths. Trãn Duy M5
TR1NG BAN C BAN
(Kj và ghi rô hQ ten)

n 4n,4

TRUONG PHONG DAO TAO
(Kj và ghi rö ho ten)

