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II. Thông tin v mon hQc
1. Mo tá mOn hoc
Tri& h9c Mac — Lenin là mt trong ba b phn cu thành cüa Chñ nghia Mác-Lênin —
mon h9c bitt buc trong chuong trInh dào tto cña khi dti hc trong cã nuàc.
H9c phn Trit h9c Mac — Lenin bao grn 3 chuong. Chuong 1 trinh bay nhüng net khái
quát nhtt v tri& h9c, trit hçc Mac — Lenin và vai trO cüa trit h9c Mac — Lenin trong di
sang xã hi. Chuong 2 trinh bay nhung ni dung co bàn cüa chü nghia duy vt bin chi'mg,
gm vn d vt chtt Va thirc; phép bin chirng duy vet; l 1un nhn thilic cüa chü nghia duy
vt bin cht'rng. Chuong 3 trInh bay nhng ni dung co bàn cüa chü nghia duy vt ljch sir,
grn vn d hInh thai kinh t xà hi; giai cp và dan tc; nhà nuac và each mng xã hi;
1

thirc xã hi; trit h9c ye con ngi..thi.
' nghia — phuong phãp 1un sêtu sc duçc rut ra tCr vic nghiên cüu Triêt h9c Mac —
Lenin CO giá trj ctjnh huàng dcing dn cho mci hott dng nhtn thirc và thirc tiên cüa con nguOi.
2. Mon hoc diu kiên
STT

Mon hçc diu kin

Ma mon hc

1. Mon tiên quyêt
Không yêu câu
2.

MônhoctruOc
Khong yêu câu

3. Mon hc song hành
Không yêu cu
3. Muc tiêu mon hoc

Miic tiêu

Chun tlâu ra
Môtã

CTDT phân bô

(HQC phân nay trang bj cho sinh vien)
cho mon h9c
coi

Cung cp nhUng hiu bit CO tInh can bàn, h thng ye
Triêt hc Mác-Lênin.

PLO2.1, PLO2.2

CO2

Xây dung th giri quan duy vt và phu'ong pháp 1un bin
chi.'rng duy vt trong vic nhIn nhn, phân tIch, dánh giá
các van dé và ni dung các mon hc khác.

PLO7.1, PLO7.2

Co khã näng hc hói, phãt trin bàn than cüng nhu nang PLO13.1,PLO13.2,
1irc lam vic dc 1p và lam vic nhórn.
PLO 14.1, PLO 14.3
CO3

Nhân thuc duc thuc chit giá tn và bàn chit khoa hoc,
cách mng cña triét hc Mác-Lênin

2

PLO15.1

4. ChuAn du ra (CDR) mon hoc
Muctieu
mon hoc

CDR
mon hoc
(CLO)

Mo ta CDR

CLO1 .1

TrInh bay du?c nhung kiên thüc co bàn ye nguôn gOc ra dôi,
vai trO và chirc nãng cüa triêt h9c, các trào luu triêt hc trong
ljch sir nOi chung va triêt h9c Mác-Lênin nOi riêng; các khãi
nirn, phim trü va các quy !ut co bàn cüa sir vn dng, phát
triên trong tir nhiên, xä hi và tu duy.

CLO 1.2

Giài thIch duçc nhung chü d co bàn ma cãc trung phãi trit
h9c quan tam 1un giài va nhüng ni dung nên tang cña triêt
hçc Mác-Lënin (bao gôrn nhitng 1un diem co bàn cüa chü
nghia duy vt bin chtrng, chñ nghia duy vt ljch sir Va nghia
phirnng pháp 1un rut ra tir nhüng 1un diem co bàn ay).

CLO 1 3

Giài thIch duçc sir vQn drng ci'ia Dáng và Nhà nuâc v các van
dé chInh trj, x h,i, con nguOi CO tInh bàn chat và quy 1ut theo
! 1un và yêu cau phirong phãp 1un cUa các nguyen täc câu
thành tu duy bin chmg cüa triêt h9c Mác-Lênin.

CLO2 1

Xây dirng th giâi quan duy vt và phirong pháp 1un bin
chi'rng duy vt trong vic nhIn nhin, phân tIch, dánh giá các
van dê va ni dung các mOn h9c khác. Biêt sir diing nhüng ni
dung dà h9c trong vic suy nghi, trInh bay, thào 1un, nh.n
djnh mt so van dé co bàn trong linh virc khoa h9c t1r nhiên
cüng nhu trong các van dê x hi và con nguYi.

CLO2.2

Co khã näng thirc hành cac k5 näng phçic viii h9c tp và lam
vic nhu: k)7 näng thuyêt trinh, k5 näng tu duy phán bin, k5
nãng giái quyêt van dê, k näng tra ciru dU lieu...

CLO3 1

CO khã nãng lam vic dc ltp và lam vic nhOrn hiu qua; nâng
cao thuc, trách nhim cã nhân.

CLO3.2

Nhtn thuc duçc thiic chat giá trj, bàn ch.t khoa hçc, cách
mng cUng nhu tarn quan tr9ng cüa triêt h9c Mác-Lênin trong
dO?i sOng kinh te - chInh trj - xä hOi; tir dO xây dirng duc niêrn
tin, 1 tuâng khoa h9c cho bàn than, dông thai tharn gia vào
dñ sOng chInh trj cüa dat nuàc rnt each cO trách nhim han.

CO2

CO3

3

Ma tr2n tIch hcrp giü'a chun dcu ra càa mon hQc và chun dcu ra càa chtccing trInh dào tçzo
CLO' PLO
1
s
1.1
1.2
1.3
2.1
2.2
3.1
3.2

PLO
2
X
X
X

.....

PLO
7

PLO PLO ... PLO1
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1
8
9

PLO1
3

PLO1
4

X

X

PLO!
5

X
X
X

5. Hçc 1iu
a. Giáo trinh
[1] Hi dng Trung uang chi dao biên soan Giáo trInh quc gia các b mon khoa h9c
Mác-Lênin, Tu tiRing H ChI Minh (2013). Giáo trInh triê't hQc Mac — Lenin. Nxb.CTQG,
HàNi. 19294
[2] B Giáo dic và Dào tao (2017). Githo trinh Nht?ng nguyen 1 ccr bàn càa chz. nghii
Mac - Lenin (Dành cho sinh viên dcii hQc, cao dang khO'i khOng chuyên ngành Mac - Lenin,
Tw tu'&ng H ChI Minh). Nxb.CTQG, Ha Ni. 50685
b. Tài lieu tham kháo:
[3] PGS.TS Nguyn Minh Tuân và cong sir (2015). Tài liçu hu'àng dan hQc tp mOn
Nhthig nguyen ii' ccr bàn càa chz nghia MOe-Lenin ('phcn 1.). Tnthng Dai hc MO' Tp.HCM Luuhànhnôibô.47656
[4] B Giáo diic — Dào tao (2006). Giáo trInh Trié't hQc MOe-Lenin — DImg trong cOc
tru'&ng dgi hQc, cao dng. Nxb.CTQG, Ha Ni. 8857
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6. Dánh giá mon hQc
Thãnh phân
dãnh giá
(1)
Al. Dánh giá
qua trinh
1 .Thái d hQc
tp

Tho'i diem

Bãi dãnh giá

(2)
(3)
A1.1Tháidh9ctp
Mibuih9c
- Di hçc dy dü.
- Tharn gia phát biu trong léfp,
thão lun nhórn.
- Trao di ni dung bãi h9c
trên LMS
2.Thuy& trInh A1.2 Thuy& trInh nhórn: Dánh Tili bui thur 2 nhóm
giá kt qua lam vic nhóm theo
bui
các tiêu chI:
1. Ni dung, hInh thurc, cu
tnk chü d thuy& trinh.
2. Näng hrc tu duy phán bin,
sang tao
3. K5 näng thuy& trInh.
4. Phuang pháp lam vic vã
thO'i gian th?c hin

CDR mon h9c

T1
%

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

10%

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

15 %

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

Tng cong

25%

A2. Dánh giá A2.1
giüa kS'
Lam bài kim tra giüa k' tai
lap bang hmnh thrc trãc nghim
hoäc tu luân

Bui

CLO1.1, CLO1.2,
CLO1.3,

15%

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

Tng cong
A3. Dánh giá A3.1
Theo ljch thi
Lam bài thi kt thüc mon h9c. cüa nhà triRing CLO1.1, CLO1.2,
cui kS'
- Hinh thüc: 50 câu trtc
CLO1.3,
nghim
CLO2.1, CLO2.2
- Thai gian: 75 phüt
CLO3.1, CLO3.2
- Duçc sur diung tai lieu
Tngcng
Tng cong

15%
60%

60%
100%
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7. K hoch giãng dy
Tun/

Ni dung

CDR

Hot ding dy và h9c

bui

(2)

Mon hoc

(4)

(3)

h9c(1)

Chu'ng 1: TRIET HQC VA VA! CLO1.1
TRO CUA NO TRONG ixn CLO1.2
SONG XA HQI
CLO1.3
I. TRIET HQC VA VAN BE
BAN CUA TRIET HQC

ca

CLO2. 1
CLO2.2

1. Khái lwçic v triEt hQc

CLO3.1

1.1 .Nguôn gc cUa tri& h9c

CLO3 .2

1 .2.Khái nirn tri& h9c

(5)

- Giãng viên:
. Chuyn
cung mon h9c,
slides bài giãng len
LMS truc bui
hoc.
• Giãng bài và
kt hp trInh chiu
các slide bài giãng.

A1.1
A2.1
A3.1

Tài Iiu
chInhvà
TL tham
khão(6)

[1]
Chung
[2]
Chuon

• Huâng
dan,
giao bài tp và d
tài theo nhórn.
- Sinh viên:

1.3 .Vn d di tuclng cüa trit hoc
trong ljch sü
I .4.Trit hoc - hat nhân 1 luân
cüa th giOi quan

• Nghe
giãng,
trá Ryi câu hOi và
trao di kiên thi.rc
vrn giang vien.

2. Vn d cci' ban cia Trié't hQc
2.1 .Ni dung vn d co ban cüa
triët hoc

Lp nhórn, bu
nhOm trueing, nhn
d tài.

2.2.ChU nghia duy vt và chU
nghia duy tâi
2.3.Thuyt cO th bit (Thuy&
khá tn) và thuyt không th bi&
(Thuyêt bt khã tn)

• H9p nhórn, 1p
k hoich hoat dng
chi ti& cüa nhOrn,
nop kê hoach vào
bui hoc thir 2.
- Vênhà:
• Nghiên
ciru
giáo trInh chuGng 1
phân II.

3. Bin cha'ng và siêu hInh
3.1.Khái nim bin chirng V 51U
hinh trong 1ch 51r
3.2.Các hinh thirc cüa phép bin
chi'rng trong ljch

2

Bài
dánh
gia

II. TRIET HQC MAC- LENIN CLO1.1

VA VAI TRO CUA NO TRONG CLO1.2
DO! SONG xA HQI
CLO1.3
1. Sc ra d&i vàphát triên caa triét
CLO2.1
hoc Mác-Lênin

6

- Giãngviên:
• Giãng bài a
k& hp trinh chiu
các
slides
bài

AT.1
A1.2
A2.1
A3.1

[1]
Chuong
1,
[211
Chirnng

Tuân/

Ni dung

CDR

Hoit dng dy và h9c

buoi

(2)

Mon hoc

(4)

hoc(1)

(3)

1.1 .NhU'ng diu kin ljch si'r cüa CLO2.2
su ra dai triêt hoc Mac
CLO3. 1
1 .2.NhUng thai k' chct yêu trong CLO3 2
sij hInh thành và phãt triên cüa Triêt
h9c Mac
1.3.Thirc chat và
nghia cuc
cách mang trong triêt hQc do C.Mác
và Ph.Angghen thirc hin
l.4.Giai doan Lenin trong Si phát
triên Triêt hoc Mac
2. Dói ticçrng và chi'rc näng cia
triêt hQc Mác-Lênin
2.1.Khái nim tri& hçc MacLenin
2.2.Di ttxçYng cüa trit hoc MacLenin
2.3.Chirc näng cUa trit h9c MacLenin
3. Vat trô cja triê't hQc Mác-Lênin
trong d&i sang x hi
3.1.Trit hoc Mác-Lênin là th
giai quan, phi.rnng pháp luân khoa
h9c và cách mng cho con ngu1i
trong nhn thi'rc và thirc tiên.
3.2.Trit hoc Mác-Lênin là co sa
th giai quan và phwng pháp lun
khoa h9c each rnng dê phân tIch xu
hirâng phát triên cüa xä hi trong
diêu kin cuc cách ming khoa h9c
và cong ngh hin di phát trin
manh me.
3.3.Triêt hoc Mác-Lënin là ca s&
l 1un khoa hQc cña cong cuc xây
dirng chü nghia xà hi tren the giai
Va sir nghip dOi mai theo djnh
hu'âng x hi chü nghia a Vit Narn
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Bài
dánh
gia
(5)

giãng.
• T chirc thão
1un nhórn
- Sinh viên:
• Tim hiu bài
qua LMS và tim tài
lieu dä duoc huàng
dn
• Nghe giãng,
trá Ryi câu hOi và
trao di kin thirc
vâi giãng viên.
• Thuc
hin
thuyt trInh theo
nhOrn vào buôi sau
(d
tài dä cho
truâc); dtt câu hOi
träc nghim cho cã
lap dê on ni dung
nhóm dà trInh bay;
nhnmanhviectIrn
hiéu và trInh bay
phân vn diing
nghia phuGng pháp
lun.

Tài Iiu
chInhvà
TL tham
khão(6)

ma dâu

Tun/

Ni dung

CDR

Hot dng diy và h9c

bui

(2)

Mon hoc

(4)

hoc(1)

3

(3)

Chtrong 2: CHU NGHA DUY CLO1.1
VAT BIN CHUNG
CLO1.2
I. VAT CHAT VA THU'C
CLO1.3
1. Vat chat và các hInh thtc tn tai CLO2.1
cta v2t chat
CLO2.2
1.1. Quan dirn cüa chU nghia duy
tarn vâ chñ nghia duy vt truâc CLO3.1
C.Mác ye phtm trU vt chAt
CL03.2
1.2.Cuc cách mng trong khoa
h9c tir nhiên cui th k XIX, du
th k' XX vã sir phá san cUa
quan dirn siêu hInh v vt chAt

1.4.Các hInh thirc tn tai cüa vt
chat

2.Nguón góc, ban chá't và ké't cá'u
cza thz,c

2.3.Kt cAu cfia

thirc
thi.'rc

thi1rc

3. Mói quan he gia vat chat a j
thtc
3.1 .Quan dirn cüa chü nghia duy
tam và chü nghia duy vat siêu hInh
3.2.Quan dim cüa chü nghTa duy
vt bin chi.'rng
4

- Giángviên:
• Giãng bài
két hp trInh chiêu
slides
bài
các
giãng.

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

• To chirc thão
luân nhOrn
- Sinhviên:

[1]
Chu'an
g4
[2J
Chu'an
g1

TIm hiêu bài
qua LMS vã tIm tài
hçu dã duqc huo'ng
dn

• Thijc
hiên
thuyt trinh theo
nhórn vào bui sau
(dê tài dä cho
truàc); dat câu hOi
trAc nghirn cho cã
lOp d on ni dung
nhórn dâ trInh bay;
nhAn rnnh vic tim
hiu và trInh bay
phn vn ding
nghTa phu'o'ng pháp
luân.

1.5.TInh thng nhAt vtt chAt cüa
th giOi

2.2.Bãn chAt cüa

(5)

Tài 1iu
chInhvã
TL tham
kháo(6)

• Nghe
giáng,
tra 16'i câu hOi và
trao di kin tht'rc
vâi giãng vien.

l.3.Quan niérn cña tri& hoc Mac
- Lenin ye vat chAt

2.1 .Ngun gc cüa

Bài
dánh
gia

II. PHEP BIEN CHI1NG DUY CLOJ.1
VAT
CLO1.2
1.Hai loai hInh phép bin chtng
CLO1.3
và phép bin chzing duy vçIt
CLO2.1
1.1.Bin chirng khách quan và
8

- Giãngviên:
• Giãng hal vã
k& hçip trInh chiu
các
slides
bài

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

[1]
Chuang
và
chuong
6,
[2]

Tuân/

Ni dung

CDR

Hott dng dy và hçc

buoi

(2)

Mon hoc

(4)

(3)

h9c(1)

bin chrng chü quan

CLO2.2

1.2.Khái nim phép bin chrng CLO3.1
duy Vtt
CLO3.2
2.Nç5i dung cta phép bin chi'ng
duy vit
2.1 .Hai nguyen 1 cüa phép bin
chirng duy vat
2.2.Các ctp phm trU co ban cüa
phëp bin chiirng duy vt
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Bài
dánh
gia
(5)

giãng.
• T chirc thão
1un nhóm.
- Sinh viên:
• TIm hiêu bái
qua LMS và tim tài
1iu d ducic hucng
dan
• Nghe giãng,
trã Ryi câu höi và
trao di kin thilic
vâi giãng viên.
Thirc
hiên
thuy& trinh theo
nhóm vào buM sau
tài da cho
(d
truâc); dat câu hOi
trc nghim cho cá
lOp d on ni dung
nhórn d trInh bay;
nhn rnanh vic tIm
hiu vã trinh bay
phn vn diving
nghia phuo'ng pháp
1un.

Tài Iiu
chInhvà
TL tham
khão(6)

Chirnng
2.

Tun/

Ni dung

CDR

Hot dng dty và hQc

buôi

(2)

Mon hoc

(4)

h9c(1)

5

(3)

2.3.Cácquy1utcobáncUaphép CLO1.1
bin chtrng
CLO1.2
II. LY LUALN NHAN THI!C CLO1.3
CUA CHU NGHiA DUY ViT
CLO2.1
BIN CH11NG
1.Các nguyen tc cta l lun CLO2.2
nhan thtc duy vç2t bin ching
CLO3.1
2.Ngun gc, ban chat cza nhn CLO3.2
thtc
2.1.V ngun gc cüa nhân thi'rc
2.2.V bàn cht cüa nhtn thirc
3.Thu'c tiên và vat trô cia thwc
tiên di vol nhán thz'c
3.1 .Pham trU thuc tiên
3.2.Vai trô cüa thirc tin d& vâi
nhân thirc
4. COc giai doin cia qua trinh
nhn thi'rc
4.1.Con du?rng bin chtrng cUa
qua trInh nhtn thirc.
4.2. Nhtn thirc cam tInh và nhn
thirc 1 tInh
5. TInh chat cza chOn /3
5.1.Khái niêm chân i
5.2.Các tInh cht cüa chân 1
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Bài
dánh
gia
(5)

- Giángviên:

A1.1

• Giãng bài và
kêt hçip trInh chiu
các slide bài giãng.

A1.2

• To chu'c tháo
lutn nhórn
- Sinh viên:
• TIm hiu bài
qua LMS và tIm tài
lieu dã duçc hurng
dn
• Nghe
giàng,
trá 1?yi câu hOi và
trao di kin thüc
vol giang vien.
• Thixc
hiên
thuyêt trInh theo
nhóm vào bui sau
(dë tài dã cho
trurc); dat câu hói
trtc nghim cho Ca
1p d on ni dung
nhOrn dä trinh bay;
nhân manh viêc tim
hiu vã trinh bay
phAn vn dirng
nghTa phuong pháp
lun.

A2.1
All

Tài 1iu
chInhvà
TL tham
khão(6)

[1]
Chuong
7 và
chuong
8,
[2]
Chuong
2.

Tun/

Ni dung

CDR

Hot dng dy và hQc

buôi

(2)

Mon hoc

(4)

hoc(1)

6

(3)

Chiro'ng 3: CHU NGHiA DUY CLO1.1
VAT LICH SU'
CLO1.2
I. HOC THUYET H!NH THAI CLO1.3
KINH TE - XA HOI
CLO2.1
].Sán xuá't v2t chat là ca sà ca sy'
CLO2.2
ton tgi vàphát trin xâ hói
2.Bin chth'ig giü'a lrc hcrng san CLO3.1
xuá't và quan h san xuat
CLO3.2
2.1 .Phucng thirc san xuât
2.2.Quy 1ut quan h san xut phü
hcip vOi trInh d phát triên cüa lirc
hrcng san xut
3.Bin chthig giI'a cci sà hg tOng Va
kiê'n tric thu'çing tang cza xâ h5i
3.1.Khái nim cci si h tng
kin trñc thi.rçung thng cUa xä hi

V?I

3.2.Quy 1utt ye mi quan h bin
chüng giUa CCI 5 ht tang và kiên
trüc thizçmg ttng cüa x hi
4.Sic phát trin các hlnh thai kinh
tê'-xã h5i là m5t qua trinh ljch SU'-41'
nhiên
4.1 .Pham trü hInh thai kinh t-xä
hi
4.2.Tiên trInh !jch sir - tçr nhiên
cüa xa hi loài ngui
4.3.Giá trj khoa h9c bn vüng
nghia cách mang.

Vt
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Bài
dánh
gia
(5)

- Giãng viên:
• Giãng bài vã
kt hp trInh chiêu
bài
các
slides
giãng.
• To chirc thão
luân nhóm.
- Sinh viên:
• TIm hiêu bãi
qua LMS và tim tài
lieu dã dtxoc huOng
dn
• Nghe
giãng,
trã Ru câu hôi và
trao dOi kiên thi.irc
vi giãng vien.
• Thirc
hiên
thuyt trinh theo
nhórn vão bui sau
(dê tài cia cho
trithc); dat cau hói
tric nghim cho cã
1O'p dé on ni dung
nhórn da trInh bay;
nhân rnanh viêc tIm
hiu và trInh bay
phn vn dirng
nghia phucing pháp
Iuin.

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

Tài Iiu
chInh Va
TL tham
khão(6)

[1]
Chn
g 10,
[2]
Chuan
g3

Tuãn/

Ni dung

CDR

Hoit ding dy và h9c

bui

(2)

Mon hoc

(4)

hoc(1)

7

(3)

II. GIAI CAP

vA DAN TOC

CLO1.1

1. Va'n d giai cp và dá'u tranh CLO1.2
giai cap
CLO1.3
1.1.Giai cap
CLO2.1
1.2.Du tranh giai cap

CLO2.2

1.3.Dtu tranh giai cap cüa giai
CLO3.1
cap vô san
CLO3.2
2.Dán tóc
2.1 .Các hInh thirc cong dng
ngui truOc khi hInh thành dan t9c
2.2.Dân tc - hInh thirc cong dng
ngtthi ph biên hin nay
3.Mi quan h giai c4p - dan t5c nhân loqi
3.lQuan h giai cp - dan tôc
3.2Quan h giai cp, dan tc vâi
nhân loai
H!. NHA NU'OC
MANG XA HO!

VA CACH

1.Nhànzióc
1.1 .Ngun gc cüa nhã nuàc
1 .2.Bân cht cUa nhã nuàc
1.3.Dc trung co ban cüa nhà
nuâc
1.4.Chirc näng c
mràc

ban cüa nhà

1.5 Các kiu và hInh thirc nhà
nithc

12

Bài
dánh
gia
(5)

- Giãng viên:
• Giáng bài và
kt hçp trInh chiu
slides
bài
các
giang.
• T chtrc tháo
!uân nhórn.
- Sinh viên:
• TIm hiêu bài
qua LMS và tim tài
1iu cia duçic huàng
dn.
• Nghe
giãng,
trã 1i câu hói và
trao di kin thirc
vYi giãng viên.
• Thirc
hin
thuyt trInh theo
nhórn vào bui
tài d
cho
(d
trtxc); dt câu hOi
trãc nghirn cho Ca
i
d on ni dung
nhórn cia trinh bay;
nhân rninh vic tim
hiu và trinh bay
phn vtn diing
nghia phuong phãp
luân.

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

Tài Iiu
chInhvà
TL tham
khão(6)

[1]
Chuang
11 và
chixo'ng
12
[2]
Chucrng
3

Tuân/

Ni dung

CDR

Hot dng dy và hQc

buôi

(2)

Mon hoc

(4)

hoc(1)

8

(3)

2. Cách mcingxã h5i

CLO1.1

2.1.Ngun gc cüa cách rnng xã CLO1.2
hi
CLO1.3
2.2.Bán chtt cüa each mng x CLO2 1
hi
CL02.2
2.3.Phirnng pháp cách mng
CLO3.1
2.4.Vn dê each mtng x hi trên
CLO3.2
th giâi hin nay
IV. Y TH1FC XA HOI
I.Khái niêm tn tai xã hOi V C7C
yéu t ccr bàn cia tn tçii xã h5i
1.1 .Khái niêm tn tai

X

hôi

1.2.Các yu t co bàn cüa tn tti
xA hôi
2. t thi'c xã hói
2.1 .Khái niêm
2.2.Kt cu cña

thirc xã hi
thirc xã hi

2.3.TInh giai cap cUa
2.4.Các kiu hInh thai
hi

thUc x hj
thüc xã

3. Quan hç1 biçn chthig giihi tn tQi
xd h5i và .j. thi'c xã h51
3.1 .Tèn ti x hi quyt djnh
thirc xä hi
3.2.TInh dc 1p tuong di cüa
thüc xä hi

13

Bài
dánh
gia
(5)

- Giãng viên:
• Giãng bài a
kt hp trInh chiu
slides
bài
các
giáng.
• T chirc thão
!uân nhórn.
- Sinh viên:
TIm hiêu bài
qua LMS và tim tài
lieu d duoc hucng
dan.
• Nghe giáng,
trã 16'i câu hói vâ
trao di kin thüc
vói giãng viên.
• Thuc
hin
thuy& trInh theo
nhóm vào bui sau
(d
tài dä cho
tri.thc); dat câu hói
tre nghim cho Ca
lOp d on ni dung
nhórn dã trInh bay;
nhn mnh vic tim
hiu và trInh bay
ph.n vtn diing
nghia phuong pháp
luân.

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

Tài Iiu
chInh và
TL tham
khão(6)

[1]
Chuang
12 và
chuang
13
[2]
Chuong

Tuân/

Ni dung

CDR

Hot dng dy và hyc

bui

(2)

Mon hoc

(4)

h9c(1)

9

(3)

V. TRIET HOC YE CON CLO1.1
NGIRYI
CLO1.2
1.Khái niêrn con ngtrài và ban
CLO1.3
chá't con ngtc&i
CLO2. 1
1.1.Con ngi.thi là thiic th sinh
CLO2.2
hoc-x hôi
1.2.Con ngisi là san phm cüa CLO3.1
ljch sr và cüa chInh bàn than con CLO3.2
ngithi
1.3.Con nguii vüa là chü th cüa
ljch sir, vi'ra là san phArn cüa Ijch sir
1.4.Bän chAt con ngi.Ri là tng
hôa các quan h xä hi
2.Hién twcrng tha hoá con ngtcài
và vá'n d giái phóng con ngtrài
2.1.Thuc chAt cüa tha hóa
nguOi là lao dng cUa con nguô'i bj
tha hOa
2.2."Vinh vin giâi phong con
ngui khói ách bOc let, ách áp birc"
2.3."Sir phát trin t1r do cüa mi
ngthi là diêu kin cho sir phát trin
tir do cüa tAt cã mi ngi"

KIEM TRA GIU'A KY

14

Bài
dánh
gia
(5)

- Giáng viên:

A1.1

• Giãng bài và
kt hçp trinh chiu
slides
bài
các
giang.
• T chüc thâo
1un nhóm
- Sinh viên:
• Tim hiu bài
qua LMS và tim tài
lieu dã duçc hiing
dn
• Nghe
giãng,
trá Ri câu hôi và
trao dôi kin thirc
Vo'l giãng viên.
• Thirc
hin
thuyêt trInh theo
nhOrn vào bui sau
(dé tài da cho
truó'c); dt câu hôi
trAc nghim cho Ca
lOp d on ni dung
nhOm dä trinh bay;
nhAn manh viêc tim
hiu và trInh bay
phtn vtn ding
nghia phuang pháp
luân.

A1.2
A2.1
A3. 1

Tài Lieu
chInhvà
TL tham
khão(6)

[1]
ChUclng
14
[2]
Chuang

Tuãn/

Ni dung

CDR

Hot dng dy và hçc

buôi

(2)

Mon hçc

(4

h9c(1)

10

(3)

3. Quan die2m cia trilt hQc Mac- CLO1.1
Lenin v quan he cá nhân Va xã hQi,
CLO 1.2
vai trô cia qun chzng nhán dan V
CLO1.3
lãnh tu trong lich s,'r
3.1.Quan h gira Ca nhân
hi

Va. Xa.

CLO2.1
CLO2.2

3.2.Vai trO cüa qun chi'mg nhân CLO3.1
dan và lãnh tii trong ljch sir
CLO3.2
4. Van dé con ngithi trong sc
nghip cách mgng & Vit Nam

ON TAP
THÔNG BAO DIEM GIU'A KI
TA! LP CHO SINH VIEN

(5)

- Giãng viên:

AlA

• Giáng bài a
kt hqp trInh chiu
các
slides
bài
giãng.
'
• Tong kêt li
nhttng kin thi.'rc
chung và quan
trong cho sinh viên

A3. 1

• thai
dáp
nhUng câu hOi khüc
rnc sinh viên chua
hiu rO
- Sinh viên:
• Tim hiu bài
qua LMS và tIm tài
1iu cia. duqc hung
dn
• Nghe
giãng,
trã 1Oi câu hOi và
trao dôi kiên thü'c
vâi giáng viên.

15

Bài
dánh
giá

Tài Iiu
chInh và
TL tham
khão(6)

[1]
Chuang
[2]
ChU(Yng
3

8. Quy djnh cüa mon h9c
- Nghiên ci'ru giáo trInh, chun bj các kin thão 1un; dcc và siru tam các tu 1iu có lien
quan dn ni dung cüa mon hoc.
- Tharn d? dy dü, tIch circ vic len lap, thão lun, thi, kirn tra theo quy djnh.
- Quy djnh v np bãi ttp, bài kim tra: sinh viên np bài tp dirge giao dung htn vã có
mt dung gia quy djnh d lam bãi kirn tra.
- Quy djnh v cm thi: vtng qua 20% bui hc së bj ctm thi (theo Quy chê dào to DH
h chInh quy).
- Ni quy hrp hoc: tuân theo ni quy cüa Truang Dti hc Ma Thành ph H ChI Minh
(Ban hành kern theo Quy& djnh s 1090/QD-DHM ngày 26/12/20 1 1 cüa Trung Dti hc Ma
Thành ph6 H ChI Minh).

Giãng viên biên son
(K5 và ghi rO ho ten)

TRI1NG BQ MON
(I và ghi rö hQ ten)

ThS. Nguyn Giang Châu
TRIJ€NG PHONG DAO TAO
(Kj và ghi rO hQ ten)

FRIJNG BAN C€ BAN
(K và ghi rO hQ ten,)

14nh
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