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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần: NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN 1
(Themes in Basic Fundamental pricipes of doctrine Marxism Lenin 1)
- Mã số học phần : ML009
- Số tín chỉ học phần : 2 tín chỉ
- Số tiết học phần : 30 tiết lý thuyết và 60 tiết tự học.
2. Đơn vị phụ trách học phần:
- Bộ môn : Những Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin
- Khoa: Khoa học Chính trị
3. Điều kiện tiên quyết:
4. Mục tiêu của học phần:
4.1. Kiến thức:
4.1.1. Giải thích những quan điểm khoa học, cách mạng và nhân văn của chủ
nghĩa Mác – Lênin về lĩnh vực triết học.
4.1.2. Phân tích những nội dung cơ bản của chủ nghĩa duy vật biện chứng và
phép biện chứng duy vật.
4.1.3. Phân tích những nội dung cơ bản của lý luận nhận thức duy vật biện chứng.
4.1.4. Giải thích những quy luật chi phối sự vận động và phát triển của xã hội.
4.2. Kỹ năng:
4.2.1. Vận dụng nguyên lý triết học Mác-Lênin vào việc phân tích, giải thích các
hiện tượng trong hoạt động nhận thức và thực tiễn
4.2.2. Vận dụng nguyên lý triết học Mác-Lênin vào việc nghiên cứu khoa học
chuyên ngành.
4.2.3. Hình thành kỹ năng tư duy logic, khoa học.
4.2.4. Xây dựng tinh thần, ý thức hợp tác, đoàn kết trong công tác và trong cuộc
sống
4.2.5. Hình thành kỹ năng tự học, tự nghiên cứu của bản thân.
4.2.6. Vận dụng được kiến thức triết học trong giao tiếp ứng xử một cách khoa
học và phù hợp.
4.3. Thái độ:
4.3.1. Xác định đúng vị trí của môn học trong việc đào tạo nghề.
4.3.2. Có quan điểm đúng đắn khi giải thích các sự kiện, hiện tượng phức tạp
trong đời sống thực tiễn. Phê phán những quan điểm, lập luận dựa trên thế giới quan
duy tâm, thần bí, hoang đường, hư ảo.
4.3.3. Hình thành tư duy độc lập, phân biệt đúng sai, tôn trọng sự thật,…
4.3.4. Hình thành thái độ ủng hộ cái mới, cái tiến bộ, biết giữ lại và kế thừa cái
cũ một cách chọn lọc.

5. Mô tả tóm tắt nội dung học phần:
Học phần trình bày những nội dung cơ bản sau:
- Chủ nghĩa duy vật biện chứng
- Phép biện chứng duy vật
- Chủ nghĩa duy vật lịch sử
6. Cấu trúc nội dung học phần:
6.1. Lý thuyết
Nội dung

Số tiết

Nhập môn Những nguyên lý cơ bản của chủ
nghĩa Mác - Lênin
Khái lược về chủ nghĩa Mác - Lênin
Đối tượng, mục đích và yêu cầu về phương pháp
học tập, nghiên cứu môn học Những Nguyên lý
cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin.
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Chương 1. Chủ nghĩa duy vật biện chứng
1. Chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa duy vật biện
chứng
2. Quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng về
vật chất, ý thức và mối quan hệ giữa vật chất và
ý thức
Chương 2. Phép biện chứng duy vật
1. Phép biện chứng và phép biện chứng duy vật
2. Các nguyên lý cơ bản của phép biện chứng duy
vật
3. Các cặp phạm trù cơ bản của phép biện chứng
duy vật
4. Các quy luật cơ bản của phép biện chứng duy
vật
5. Lý luận nhận thức duy vật biện chứng

7
2

Chương
mở đầu
1.
2.

2
1

5

10
1
2
2
2
2

Chương 3. Chủ nghĩa duy vật lịch sử
1. Vai trò của sản xuất vật chất và quy luật quan hệ
sản xuất phù hợp với trình độ phát triển của lực
lượng sản xuất
2. Biện chứng của cơ sở hạ tầng và kiến trúc
thượng tầng
3. Tồn tại xã hội quyết định ý thức xã hội và tính
độc lập tương đối của ý thức xã hội

10
2

4. Hình thái kinh tế - xã hội và quá trình lịch sử - tự
nhiên của sự phát triển các hình thái kinh tế - xã
hội
5. Vai trò của đấu tranh giai cấp và cách mạng xã
hội đối với sự vận động, phát triển của xã hội có

1

2
1

2

Mục tiêu

4.1.1; 4.3.1
4.1.1; 4.3.1

4.1.2; 4.2;
4.3.2
4.1.2; 4.2;
4.3.2; 4.3.3

4.1.2
4.1.2; 4.2;
4.3.1; 4.3.2
4.1.2; 4.2.
4.3.2; 4.3.3
4.1.2; 4.2;
4.3.3; 4.3.4
4.1.3; 4.2;
4.3.
4.1.4; 4.2.1;
4.2.2; 4.3.2;
4.3.3
4.1.4; 4.2.1;
4.2.2; 4.3.
4.1.4; 4.2;
4.3.2; 4.3.3;
4.3.4
4.1.4; 4.2;
4.3.2; 4.3.3;
4.3.4
4.1.4; 4.2;
4.3.2; 4.3.3;
4.3.4

đối kháng giai cấp
6. Quan điểm của chủ nghĩa duy vật lịch sử về con
người và vai trò sáng tạo của quần chúng nhân
dân
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4.1.4; 4.2;
4.3.2; 4.3.3;
4.3.4

7. Phương pháp giảng dạy:
- Phương pháp thuyết trình
- Phương pháp vấn đáp
- Phương pháp trực quan
- Phương pháp dạy học nêu vấn đề
- Phương pháp vận dụng tri thức liên môn
- Phương pháp thảo luận.
8. Nhiệm vụ của sinh viên:
Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ như sau:
- Tham dự tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết.
- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ.
- Tham dự thi kết thúc học phần.
- Chủ động tổ chức thực hiện giờ tự học.
9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên:
9.1. Cách đánh giá
Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:
TT Điểm thành phần
Quy định
1 Điểm kiểm tra giữa Thi viết (hình thức tự luận) (60
kỳ
phút)
2 Điểm thi kết thúc - Thi viết kết hợp trắc nghiệm
học phần
(60 phút)
- Tham dự đủ 80% tiết lý thuyết
- Bắt buộc dự thi

Trọng số
30%

Mục tiêu
4.1; 4.2; 4.3

70%

4.1; 4.2; 4.3

9.2. Cách tính điểm
- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang
điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân.
- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần
nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần theo thang điểm 10 làm tròn đến một
chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm
4 theo quy định về công tác học vụ của Trường.
10. Tài liệu học tập:
Thông tin về tài liệu
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11. Hướng dẫn sinh viên tự học:
Tuần

Nội dung

1-2

Chương mở đầu: Nhập
môn Những nguyên lý
cơ bản của chủ nghĩa
Mác - Lênin
1. Khái lược về chủ
nghĩa Mác - Lênin
2. Đối tượng, mục đích
và yêu cầu về phương
pháp học tập, nghiên cứu
môn học Những Nguyên
lý cơ bản của chủ nghĩa
Mác-Lênin
Chương 1: Chủ nghĩa
duy vật biện chứng
1. Chủ nghĩa duy vật và
chủ nghĩa duy vật biện
chứng
2. Quan điểm của chủ
nghĩa duy vật biện
chứng về vật chất, ý thức
và mối quan hệ giữa vật
chất và ý thức
Chương 2: Phép biện
chứng duy vật
1. Phép biện chứng và
phép biện chứng duy vật
2. Các nguyên lý cơ bản
của phép biện chứng duy
vật
3. Các cặp phạm trù cơ
bản của phép biện chứng
duy vật

2-5

6-10

Lý
thuyết
(tiết)

Thực
hành
(tiết)

Nhiệm vụ của sinh viên

3
Nghiên cứu trước:
+ Tài liệu [1]
+ Tài liệu [5]

7

Nghiên cứu trước:
+ Tài liệu [1]
+ Tài liệu [2]
+ Tài liệu [3]
+ Tài liệu [4]
+ Tài liệu [7]
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Nghiên cứu trước:
+ Tài liệu [1]
+ Tài liệu [2]
+ Tài liệu [5]
+ Tài liệu [7]

11-15

4. Các quy luật cơ bản
của phép biện chứng duy
vật
5. Lý luận nhận thức duy
vật biện chứng
Chương 3: Chủ nghĩa
duy vật lịch sử
1. Vai trò của sản xuất
vật chất và quy luật quan
hệ sản xuất phù hợp với
trình độ phát triển của
lực lượng sản xuất
2. Biện chứng của cơ sở
hạ tầng và kiến trúc
thượng tầng
3. Tồn tại xã hội quyết
định ý thức xã hội và
tính độc lập tương đối
của ý thức xã hội
4. Hình thái kinh tế - xã
hội và quá trình lịch sử tự nhiên của sự phát
triển các hình thái kinh
tế - xã hội
5. Vai trò của đấu tranh
giai cấp và cách mạng xã
hội đối với sự vận động,
phát triển của xã hội có
đối kháng giai cấp
6. Quan điểm của chủ
nghĩa duy vật lịch sử về
con người và vai trò
sáng tạo của quần chúng
nhân dân
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Nghiên cứu trước:
+ Tài liệu [1]
+ Tài liệu [2]
+ Tài liệu [4]
+ Tài liệu [5]
+ Tài liệu [6]
+ Tài liệu [7]

Cần Thơ, ngày 04 tháng 11 năm 2017
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