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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG

Khoa: Khoa học Xã hội và Nhân văn

Bộ môn: Lý luận Chính trị

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Thông tin về học phần:

Tên học phần:

- Tiếng Việt: TRIẾT HỌCMÁC - LÊNIN

- Tiếng Anh: PHILOSOPHY OF MARXISM AND LENINISM

Mã học phần: POL307 Số tín chỉ: 3 (3-0)

Đào tạo trình độ: Đại học.

Học phần tiên quyết: Không

2. Thông tin về giảng viên

Họ và tên: Trịnh Công Tráng Chức danh, học vị: Thạc sĩ.

Điện thoại: DĐ: 0974610696 Email: trangtc@ntu.edu.vn

Địa chỉ NTU E-learning: https://elearning.ntu.edu.vn/login/index.php

Địa chỉ Google Meet: https://meet.google.com/ezm-kiug-hfa

Địa điểm, lịch tiếp SV: Văn phòng Khoa KH Xã hội và Nhân văn (tầng 7, khu nhà Đa năng)

và điện thoại, e.mail, zalo.

3. Mô tả tóm tắt học phần:

Học phần Triết học Mác - Lênin cung cấp những kiến thức cơ bản về Triết học Mác - Lênin.

Xây dựng thế giới quan duy vật và phương pháp luận biện chứng trong hoạt động nhận thức và

hoạt động thực tiễn. Nội dung học phần bao gồm 11 chủ đề: Chủ đề 1: Triết học và vai trò của triết

học Mác - Lênin trong đời sống xã hội; Chủ đề 2: Vật chất và ý thức; Chủ đề 3: Hai nguyên lý cơ

bản của phép biện chứng duy vật; Chủ đề 4: Các cặp phạm trù cơ bản của phép biện chứng duy vật;

Chủ đề 5: Các quy luật cơ bản của phép biện chứng duy vật; Chủ đề 6: Lý luận nhận thức; Chủ đề

7: Học thuyết Hình thái kinh tế - xã hội; Chủ đề 8: Giai cấp và dân tộc; Chủ đề 9: Nhà nước và

cách mạng xã hội; Chủ đề 10: Ý thức xã hội; Chủ đề 11: Triết học về con người.

4. Mục tiêu:

Học phần Triết học Mác - Lênin giúp người học xác lập thế giới quan, phương pháp luận

chung nhất của chủ nghĩa duy vật biện chứng trong học tập và trong hoạt động thực tiễn một cách

hiệu quả. Đồng thời nhận thức được bản chất khoa học, cách mạng của triết học Mác - Lênin. Từ

đó xây dựng niềm tin, lý tưởng cho người học trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

https://meet.google.com/ezm-kiug-hfa
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5. Chuẩn đầu ra (CLOs): Sau khi học xong học phần, người học có thể:

a. Có lập trường tư tưởng vững vàng, tin tưởng vào mục tiêu, lý tưởng và sự thành công của

sự nghiệp đổi mới đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa mà Đảng và Nhân dân ta đã lựa chọn.

Có thái độ đúng đắn trong việc thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

b. Vận dụng thế giới quan và phương pháp luận của triết học Mác - Lênin vào trong học tập

và trong hoạt động thực tiễn một cách hiệu quả.

c. Phát triển tư duy sáng tạo, kỹ năng làm việc độc lập, tự học, tự nghiên cứu, kỹ năng

làm việc nhóm và các kỹ năng mềm cần thiết khác để học tập, làm việc, giải quyết các vấn đề

trong công việc chuyên môn và trong cuộc sống.

6. Đánh giá kết quả học tập:

TT.
Hoạt động đánh

giá
Hình thức/công cụ đánh giá

Nhằm đạt

CLOs

Trọng số (%)

1 Đánh giá quá trình Chuyên cần, thái độ học tập, thảo

luận nhóm, thuyết trình nhóm, kiểm

tra, bài tập nhóm

a,b,c 30

2 Thi giữa kỳ Vấn đáp a,b,c 20

3 Thi cuối kỳ Vấn đáp a,b,c 50

6. Tài liệu dạy học:

STT Tên tác giả Tên tài liệu
Năm
xuất
bản

Nhà xuất
bản

Địa chỉ
khai thác
tài liệu

Mục đích
sử dụng

Tài
liệu
chính

Tham
khảo

1 BộGD và ĐT Giáo trình Triết
học Mác - Lênin

2021 Chính trị
Quốc gia

Nhà sách x

2 BộGD và ĐT Giáo trình Triết
học Mác - Lênin

2021 Lao động Thư viện
Trường
ĐHNT.

x

3 Bộ môn Lý

luận chính trị

Giáo trình Tư tưởng

HồChíMinh

2021 Lao động Thư viện
Trường

X

4 Hội đồng Lý

luận TW
Mác-Ănghen toàn
tập

2000 Chính trị

Quốc gia
Thư viện
Trường

X

5 Hội đồng Lý

luận TW
Lênin toàn tâp 2000 Chính trị

Quốc gia
Thư viện
Trường

X
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8. Kế hoạch dạy học:

Tuần Nội dung

Nhằm

đạt

CLOs

Phương pháp

dạy học

Nhiệm vụ của

người học

1

Ngày

28/2/2022

đến

6/3/2022

Chủ đề 1: Triết học và vai trò của

triết học trong đời sống xã hội

1.1. Triết học và Triết học Mac - Lênin

1.1.1.Khái lược về Triết học

1.1.2. Khái niệm triết học Mác – Lênin và

các giai đoạn phát triển của

b, c Nêu vấn đề kết

hợp diễn giảng +

Thảo luận nhóm

Sinh viên đọc trước

tài liệu chủ đề 1

2

Ngày

7/3/2022

đến

13/3/2022

Chủ đề 1: Triết học và vai trò của

triết học trong đời sống xã hội (tt)

1.2.Vấn đề cơ bản của triết học

1.3.Biện chứng và siêu hình

a,b,c Nêu vấn đề kết

hợp diễn giảng +

Thảo luận nhóm

Sinh viên đọc trước

tài liệu chủ đề 1

3

Ngày

14/3/2022

đến

20/3/2022

Chủ đề 2: Vật chất và ý thức

2.1 Vật chất và các hình thức tồn tại của

vật chất

a,b,c Nêu vấn đề kết

hợp diễn giảng +

Thảo luận nhóm

Sinh viên đọc trước

tài liệu chủ đề 2

4

Ngày

21/3/2022

đến

27/3/2022

Chủ đề 2: Vật chất và ý thức (tt)

2.2.Nguồn gốc, bản chất và kết cấu của ý

thức

2.3.Mối quan hệ giữa vật chất và ý thức

a,b,c Nêu vấn đề kết

hợp diễn giảng +

Thảo luận nhóm

Sinh viên đọc trước

tài liệu chủ đề 2

5

Ngày

27/3/2022

đến

3/4/2022

Chủ đề 3: Hai nguyên lý của phép biện

chứng duy vật

3.1. Nguyên lý về mối liên hệ phổ biến

3.2.Nguyên lý về sự phát triển

a,b,c Nêu vấn đề kết

hợp diễn giảng +

Thảo luận nhóm

Sinh viên đọc trước

tài liệu chủ đề 3

6

Ngày

4/4/2022

Chủ đề 4: Các cặp phạm trù của

phép biện chứng duy vật

4.1.Cái riêng và cái chung

a,b,c Nêu vấn đề kết

hợp diễn giảng +

Thảo luận nhóm

Sinh viên đọc trước

tài liệu chủ đề 4
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đến

10/4/2022

4.2.Nguyên nhân kết quả

4.3 Tất nhiên và ngẫu nhiên

4.4.Nội dung và hình thức

4.5.Bản chất và hiện tượng

4.6.Khả năng và hiện thực

7

Ngày

11/4/2022

đến

17/4/2022

Chủ đề 5: Các quy luật cơ bản của

phép biện chứng duy vật
5.1.Quy luật từ những sự thay đổi về

lượng dẫn đến những thay đổi về chất và

ngược lại

5.2. Quy luật thống nhất và đấu tranh các

mặt đối lập

5.3.Quy luật phủ định của phủ định

a,b,c Nêu vấn đề kết

hợp diễn giảng +

Thảo luận nhóm

Sinh viên đọc trước

tài liệu chủ đề 5

8

Ngày

18/4/2022

đến

24/4/2022

THI GIỮA KỲ

a,b,c

Vấn đáp

9

Ngày

25/4/2022

đến

1/5/2022

Chủ đề 6: Lý luận nhận thức

6.1. Các nguyên tắc của lý luận nhận

thức duy vật biện chứng

6.2.Nguồn gốc, bản chất của nhận thức

6.3. Thực tiễn và vai trò của thực tiễn đối

với nhận thức

6.4.Các giai đoạn cơ bản của quá trình

nhận thức

6.5 Tính chất của chân lý

a,b,c Nêu vấn đề kết

hợp diễn giảng +

Thảo luận nhóm

Sinh viên đọc trước

tài liệu chủ đề 6

10

Ngày

2/5/2022

đến

8/5/2022

Chủ đề 7: Học thuyết kinh tế hình

thái xã hội

7.1.Sản xuất vật chất cơ sở của sự tồn tại

và phát triển xã hội

7.2.Biện chứng giữa LLSX và QHSX

a,b,c,d,

e

Nêu vấn đề kết

hợp diễn giảng +

Thảo luận nhóm

Sinh viên đọc trước

tài liệu chủ đề 7
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11

Ngày

9/5/2022

đến

15/5/20221

Chủ đề 7: Học thuyết kinh tế hình

thái xã hội (tt)
7.3.Biện chứng giữa CSHT và KTTT

7.4.Sự phát triển hình thái kinh tế - xã hội là

quá trình lịch sử tự nhiên

a,b Nêu vấn đề kết

hợp diễn giảng +

Thảo luận tình

huống

Sinh viên đọc trước

tài liệu chủ đề 7

12

Ngày

16/5/2022

đến

22/5/20221

Chủ đề 8: Giai cấp và dân tộc

8.1.Giai cấp và đấu tranh giai cấp

Dân tộc

8.2.Mối quan hệ giai cấp – dân tộc –

nhân loại

a,b,c
Nêu vấn đề kết

hợp diễn giảng +

Thảo luận nhóm

Sinh viên đọc trước

tài liệu chủ đề 8

13

Ngày

23/5/2022

đến

29/5/2022

Chủ đề 9: Nhà nước và cách mạng

xã hội

9.1.Nhà nước

9.2.Cách mạng xã hộ

a,b,c
Nêu vấn đề kết

hợp diễn giảng +

Thảo luận nhóm

Sinh viên đọc trước

tài liệu chủ đề 9

14

Ngày

30/5/2022

đến

5/5/2022

Chủ đề 10: Ý thức và xã hội

10.1.Tồn tại xã hội và các yếu tố cơ bản

của tồn tại xã hội

10.2. Ý thức xã hội và kết cấu của ý thức

xã hội

a,b,c
Nêu vấn đề kết

hợp diễn giảng +

Thảo luận nhóm

Sinh viên đọc trước

tài liệu chủ đề 10

15

Ngày

6/6/2022

đến

12/6/2022

Chủ đề 11: Triết học về con người

11.1. Con người và bản chất con người

11.2.Hiện tượng tha hóa con người và

giải phóng con người

11.3.Quan hệ cá nhân và xã hội; vai trò

của quần chúng nhân dân và lãnh tụ

trong lịch sửÔn tập

a,b,c -

- Nêu vấn đề kết

hợp diễn giảng

-Thảo luận nhóm

- Hệ thống lại

kiến thức cho SV

- Hướng dẫn SV

ôn tập

Sinh viên đọc trước

tài liệu chủ đề 11

- THI CUỐI KỲ a,b,c,d Vấn đáp
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9. Yêu cầu của giảng viên đối với người học

- Có giáo trình, tài liệu học tập đầy đủ và phải nghiên cứu tài liệu trước khi đến lớp.

- Chuẩn bị nội dung thuyết trình, thảo luận theo hướng dẫn của giảng viên.

- Sinh viên không được nghỉ quá 20% số tiết học trên lớp. Trong giờ học không nói

chuyện riêng, làm việc riêng, ngủ trong giờ học.

- Trang phục đến lớp gọn gàng, lịch sự, đeo thẻ sinh viên trong giờ học, giữ gìn vệ sinh

chung; tắt các thiết bị điện khi hết giờ học.

- Nghiêm cấm việc đi học hộ, kiểm tra và thi hộ. Nếu bị phát hiện, sinh viên chịu hoàn

toàn trách nhiệm trước hình thức kỷ luật của Nhà trường.

- Vào lớp học trước tiết học 5 phút, kiểm tra máy tính và hệ thống mạng, âm thanh, hình

ảnh (đối với hình thức học online)

GIẢNG VIÊN CHỦ NHIỆM HỌC PHẦN

(Ký và ghi họ tên) (Ký và ghi họ tên)

Ths. Trịnh Công Tráng

TRƯỞNG BỘMÔN

TS.GVC. Nguyễn Hữu Tâm
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