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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc 

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN  

1. Tên học phần: TRIẾT HỌC MÁC - LÊNIN (Marxist – Leninist Philosophy) Chương 

trình dành cho sinh viên hệ không chuyên lý luận chính trị) 

- Mã số học phần: ML014 

- Số tín chỉ học phần: 3 tín chỉ  

- Số tiết học phần: 45 tiết lý thuyết và 90 tiết tự học. 

2. Đơn vị phụ trách học phần: 

- Bộ môn: Triết học. 

- Khoa: Khoa học Chính trị. 

3. Điều kiện:  

- Điều kiện tiên quyết: không 

- Điều kiện song hành: không 

4. Mục tiêu của học phần:  

Mục 

tiêu 
Nội dung mục tiêu 

CĐR 

CTĐT 

4.1 
Kiến thức cơ bản về triết học và triết học Mác Lênin với những nội 

dung cụ thể như: Khái luận về triết học và triết học Mác-Lênin; 

Chủ nghĩa duy vật biện chứng và Chủ nghĩa duy vật lịch sử. 

2.1.1. a 

 

 

4.2 
Vận dụng nguyên lý triết học Mác-Lênin vào việc nghiên cứu khoa 

học chuyên ngành, giải quyết các vấn đề lý luận và thực tiễn. 
2.2.1.a 

4.3 Kỹ năng làm việc nhóm, giao tiếp và khả năng làm việc độc lập. 2.2.2. a,b 

4.4 
Lập trường, tư tưởng chính trị vững vàng trên cơ sở thế giới quan 

và phương pháp luận của triết học Mác - Lênin; thái độ làm việc 

tích cực, nghiêm túc và có tính kỷ luật. 

2.3. a,b 

5. Chuẩn đầu ra của học phần:  

CĐR 

HP 
Nội dung chuẩn đầu ra 

Mục 

tiêu 

CĐR 

CTĐT 

 Kiến thức   

CO1 
Giải thích khái niệm, nguồn gốc, đối tượng, chức năng của 

triết học và triết học Mác - Lênin. 
4.1 2.1.1. a 

CO2 
Phân tích những nội dung cơ bản của chủ nghĩa duy vật biện 

chứng và phép biện chứng duy vật. 
4.1 2.1.1.a 



2 

 

CĐR 

HP 
Nội dung chuẩn đầu ra 

Mục 

tiêu 

CĐR 

CTĐT 

CO3 
Phân tích những nội dung cơ bản của lý luận nhận thức duy 

vật biện chứng. 
4.1 2.1.1.a 

CO4 
Giải thích những quy luật chi phối sự vận động và phát triển 

của xã hội.  
4.1 2.1.1.a 

 Kỹ năng   

CO5 
Vận dụng kiến thức triết học Mác-Lênin vào việc nghiên cứu 

khoa học chuyên ngành. 
4.2 2.2.1.a 

CO6 
Vận dụng nguyên lý triết học Mác-Lênin vào việc giải quyết 

các vấn đề lý luận và thực tiễn. 
4.2 2.2.1.a 

CO7 
Xây dựng tinh thần, ý thức hợp tác, kỹ năng giao tiếp trong 

công tác và trong cuộc sống. 
4.3 2.2.2. a,b 

CO8 
Hình thành kỹ năng phản biện, tự học, tự nghiên cứu của bản 

thân. 
4.3 2.2.2. a,b 

 Thái độ/Mức độ tự chủ và trách nhiệm   

CO9 Xây dựng lập trường, tư tưởng chính trị vững vàng trên cơ sở 

thế giới quan và phương pháp luận của triết học Mác - Lênin. 
4.4 2.3. a,b 

CO10 Hình thành thái độ làm việc chuyên nghiệp, tự tin, trách 

nhiệm với công việc và có tính kỷ luật. 
4.4 2.3. a,b 

6. Mô tả tóm tắt nội dung học phần: 

Môn học giới thiệu kiến thức cơ bản về triết học và triết học Mác - Lênin với những nội 

dung cụ thể: Khái luận về triết học và triết học Mác-Lênin; Chủ nghĩa duy vật biện chứng 

(Vật chất và ý thức, phép biện chứng duy vật và lý luận nhận thức) và Chủ nghĩa duy vật 

lịch sử (Học thuyết hình thái kinh tế - xã hội, giai cấp và dân tộc, Nhà nước và cách mạng 

xã hội, ý thức xã hội, triết học về con người).  

7. Cấu trúc nội dung học phần: 

 7.1. Lý thuyết  

 Nội dung Số tiết CĐR HP 

Chương 1. Khái luận về triết học và triết học 

Mác-Lênin 
10  

1.1. Triết học và vấn đề cơ bản của triết 

học 

5 CO1; CO7; CO9; 

1.2. Triết học Mác – Lênin và vai trò của 

triết học Mác – Lênin trong đời sống 

xã hội. 

5 CO1; CO7; CO9 

Chương 2. Chủ nghĩa duy vật biện chứng       17  

2.1. Vật chất và ý thức,  7 CO2; CO5, CO6; CO7; 

CO8; CO9; CO10 



3 

 

 Nội dung Số tiết CĐR HP 

2.2. Phép biện chứng duy vật 5 CO2; CO5, CO6; CO7; 

CO8; CO9; CO10 

2.3. Lý luận nhận thức 5 CO3; CO5, CO6; CO7; 

CO8; CO9; CO10 

Chương 3. Chủ nghĩa duy vật lịch sử 18  

3.1. Học thuyết hình thái kinh tế - xã hội 8 CO4; CO5, CO6; CO7; 

CO8; CO9; CO10 

3.2. Giai cấp và dân tộc 2 CO4; CO5, CO6; CO7; 

CO8; CO9; CO10 

3.3.  Nhà nước và cách mạng xã hội 2 CO4; CO5, CO6; CO7; 

CO8; CO9; CO10 

3.4. Ý thức xã hội 2 CO4; CO5, CO6; CO7; 

CO8; CO9; CO10 

3.5. Triết học về con người 4 CO4; CO5, CO6; CO7; 

CO8; CO9; CO10 

7.2. Thực hành (không có) 

8. 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; 

- Phương pháp dạy học hợp tác; 

- Phương pháp dạy học trải nghiệm. 

9. 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 gia đầy đủ 100% giờ có báo cáo nhóm. 

- Thực hiện đầy đủ các bài báo cáo nhóm và được đánh giá kết quả thực hiện. 

- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ. 

- Tham dự thi kết thúc học phần. 

- Chủ động tổ chức thực hiện giờ tự học. 

10. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên: 

10.1. Cách đánh giá 

Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau: 

TT 
Điểm thành 

phần 
Quy định 

Trọng 

số 
CĐR HP 

1 Điểm chuyên cần - Số tiết tham dự: tối thiểu 36 

tiết/45 tiết 

- Có nhiều ý kiến phát biểu 

trên lớp 

10% CO1; CO2, CO3, 

CO4; CO10 
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TT 
Điểm thành 

phần 
Quy định 

Trọng 

số 
CĐR HP 

2 Điểm bài tập 

nhóm 

- Thuyết trình 

- Được nhóm xác nhận có tham 

gia  

10% CO1; CO2; CO3; 

CO4; CO5; CO6; 

CO7; CO8; CO9; 

CO10 

3 Điểm kiểm tra 

giữa kỳ 

- Thi viết (hình thức tự 

luận/trắc nghiệm) (60 phút) 

20 % CO1; CO2; CO3; 

CO4; CO5; CO6; 

CO9; CO10 

4 Điểm thi kết thúc 

học phần 

- Thi trắc nghiệm (60 phút) 

- Tham dự đủ 80% tiết lý 

thuyết và 100% giờ báo cáo 

nhóm 

- Bắt buộc dự thi 

60% CO1; CO2; CO3; 

CO4; CO5; CO6; 

CO9; CO10 

 TỔNG SỐ  100%  

10.2. 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.  

11. Tài liệu học tập:  

Thông tin về tài liệu Số đăng ký cá biệt 

[1]. Giáo trình triết học Mác - Lênin : Dành cho bậc đại 

học hệ không chuyên lý luận chính trị.- Hà Nội: Chính 

trị Quốc gia Sự thật, 2021.- 495 tr.; 21 cm, 

9786045765944.- 335.411/ Gi108 

BMML.003048; 

BMML.003050 

MOL.091511; MOL.091512 

MOL.091513 

[2] Triết học Mác-xít quá trình hình thành và phát triển: 

Giai đoạn Mác - Ăng ghen và Lênin) / Lê Doãn Tá.- H.: 

CTQG, 2001.- 154; cm.- 335.409/ T100 

BMML. 000094 

[3] Giáo trình những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa 

Mác - Lênin : Dành cho sinh viên đại học , cao đẳng khối 

không chuyên ngành Mác - Lênin , tư tưởng Hồ Chí 

Minh / Phạm Văn Sinh, Phạm Quang Phan (Đồng chủ 

biên), 9786045704813.- 335.411/ S312 

MOL.078059; MOL.078060; 

MON.051676 

[4] Giáo trình những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa 

Mác - Lênin : Dành cho sinh viên đại học, cao đẳng khối 

không chuyên ngành Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh 

/ Nguyễn Viết Thông (Tổng chủ biên), 9786045704813.- 

335.43/ Th431 

MOL.082987; MOL.082988; 

MOL.082989; MON.058665; 

MON.058666 

[5] Câu hỏi và bài tập triết học : Chủ nghĩa duy vật biện 

chứng.- Hà Nội: Sách giáo khoa Mác-Lênin, 1985.- 201 

tr.; 19 cm.- 335.4112076/ C125/T.1 

MOL.005548; MOL.005551; 

MOL.005552; MOL.005553; 

MOL.005554; 
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[6] Câu hỏi và bài tập triết học : Chủ nghĩa duy vật biện 

chứng - Tập 3.- Hà Nội: Khoa học Xã hội, 2005.- 278 tr.; 

19 cm.- 335.4112076/ C125/T.3 

MON.060553 

[7] Câu hỏi và bài tập triết học : Chủ nghĩa duy vật biện 

chứng - Tập 4.- Hà Nội: Khoa học Xã hội, 2005.- 244 tr.; 

19 cm.- 335.4112076/ C125/T.4 

MON.060635 

12. Hướng dẫn sinh viên tự học: 

Tuần Nội dung 
Lý 

thuyết 

(tiết) 

Thực 

hành 

(tiết) 

Nhiệm vụ của sinh viên 

1-3 Chương 1: Triết học và vai 

trò của triết học trong đời 

sống xã hội 

1.1. Triết học và vấn đề cơ bản 

của triết học. 

1.2. Triết học Mác – Lênin và 

vai trò của triết học trong đời 

sống xã hội 

10 0 -Nghiên cứu trước: 

+Tài liệu [1]: nội dung từ mục 

1.1 đến 1.2  tại trang 11 đến 

trang 116 

+ Tài liệu [2]; + Tài liệu [3] 

+ Tài liệu [4] 

 

4-9 Chương 2: Chủ nghĩa duy vật 

biện chứng 

2.1. Vật chất và ý thức. 

2.2. Phép biện chứng duy vật  

2.3. Lý luận nhận thức 

17 0 -Nghiên cứu trước: 

-Tài liệu [1]: từ trang 117 đến 

trang 283 

+ Tài liệu [2]; + Tài liệu [3] 

+ Tài liệu [4]; + Tài liệu [5] 

+ Tài liệu [6]; + Tài liệu [7] 

- Ôn lại kiến thức đã học 

10-15 Chương 3: Chủ nghĩa duy 

vật lịch sử 

3.1. Học thuyết hình thái kinh 

tế - xã hội 

3.2. Giai cấp và dân tộc. 

3.3. Nhà nước và cách mạng 

xã hội. 

3.4. Ý thức xã hội. 

3.5. Triết học về con người 

18 0 -Nghiên cứu trước: 

Nội dung từ mục 3.1 đến 3.5 

Chương 3 

+ Tài liệu [1]: từ trang 284 đến 

trang 489 

+ Tài liệu [2]; + Tài liệu [3] 

+ Tài liệu [4] 

- Làm việc nhóm (theo danh 

dách phân nhóm) để báo cáo 

nhóm 

- Ôn lại kiến thức đã học 

 

TL. HIỆU TRƯỞNG 

TRƯỞNG KHOA 

 

 

 

Lê Ngọc Triết 

Cần Thơ, ngày      tháng    năm  

TRƯỞNG BỘ MÔN 

 

 

Nguyễn Thành Nhân 

 


