Trường Đại học Trà Vinh

Phụ lục 2

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT
MÔN: NHỮNG VẤN ĐỀ CỦA THỜI ĐẠI NGÀY NAY
*****
A. Thông tin về giảng viên:
Giảng viên: Lê Thuý Hằng
Nơi làm việc: Khoa Lý luận chính trị
Mobile: 0974.142.166
Email: lethuyhang@tvu.edu.vn
B. Thông tin về môn học:
1. Số tín chỉ/đvht: 03 tín chỉ
- Lý thuyết: 45 tiết
- Thực hành: 00 tiết
2. Đối tượng học: Bậc học: Đại học
Ngành: Chính trị học
Hệ: Chính quy
3. Điều kiện tiên quyết/song hành: Các học phần kiến thức giáo dục đại cương và cơ sở
của khối ngành.
4. Mục tiêu/Kết quả học tập của môn học: Sau khi học xong môn học này, sinh viên sẽ
có khả năng:
4.1. Về kiến thức:
4.1.1. Nắm được quá trình ra đời và phát triển của các tổ chức quốc tế, trình bày
được bản chất, nội dung, đặc điểm, nguyên nhân và tác động của những vấn đề mà toàn
nhân loại đang cần phải quan tâm và cùng nhau giải quyết: toàn cầu hóa, chống chiến
tranh và bảo vệ hòa bình; bảo tồn và phát huy di sản văn hóa; phòng chống tệ nạn xã
hội...
4.1.2. Mục tiêu, chương trình và phương hướng hành động chung của cộng đồng
quốc tế trong quá trình giải quyết những vấn đề của thời đại.
4.1.3. Những chủ trương, chính sách lớn của Đảng và Nhà nước với những
phương hướng và giải pháp thiết thực nhằm giải quyết những vấn đề trên ở nước ta hiện
nay.
4.2. Về kỹ năng nghề nghiệp:
4.2.1. Phân tích các khái niệm, mối quan hệ và lôgic nội tại của nội dung trong
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từng bài học và cả môn học.
4.2.2. Khái quát được thực trạng, phân tích rõ những nguyên nhân và tác động
của từng vấn đề có tính thời đại đối với sự tồn tại, phát triển của mỗi người và cả xã hội
loài người.
4.2.3. Đánh giá được những kết quả của sự nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế
và nước ta trong từng vấn đề của thời đại.
4.2.4. Vận dụng được những kiến thức trong nội dung bài học vào hoạt động thực
tiễn của gia đình, địa phương và đất nước.
4.3. Về thái độ và kỹ năng mềm:
4.3.1 Thể hiện sự quan tâm, lo lắng, muốn vươn lên góp phần xứng đáng vào việc
giải quyết những vấn đề của thời đại đang diễn ra trong gia đình địa phương, đất nước và
trên thế giới.
4.3.2. Xác định đúng vai trò và trách nhiệm của công dân đối với các vấn đề của
thời đại.
4.3.3. Tích cực tham gia và tuyên truyền vận động người khác cùng tham gia vào
các hoạt động chung của nhà trường, địa phương, đất nước vì sự tiến bộ của nhân loại.
4.3.4. Tin tưởng và chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và
pháp luật của Nhà nước để xây dựng thành công chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.
5. Nội dung và mục tiêu/KQHT chi tiết môn học:
Chủ đề/Bài học

MT/KQHT về kiến
thức

MT/KQHT về kỹ
năng nghề nghiệp

MT/KQHT về thái
độ và kỹ năng mềm

Những vấn đề chung 4.1.1
về thời đại ngày nay

4.2.1; 4.2.2

4.3.1; 4.3.2

Xu thế hoà bình,
hợp tác và phát triển
trên thế giới hiện
nay

4.1.1; 4.1.2; 4.1.3

4.2.1; 4.2.2; 4.2.3;
4.2.4

4.3.1; 4.3.2; 4.3.3;
4.3.4

Cách mạng khoa
học và công nghệ
hiện đại

4.1.1; 4.1.2; 4.1.3

4.2.1; 4.2.2; 4.2.3;
4.2.4

4.3.1; 4.3.2; 4.3.3;
4.3.4

Toàn cầu hoá và hội
nhập kinh tế quốc tế
của Việt Nam

4.1.1; 4.1.2; 4.1.3

4.2.1; 4.2.2; 4.2.3;
4.2.4

4.3.1; 4.3.2; 4.3.3;
4.3.4
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Những vấn đề toàn
cầu cấp bách hiện
nay

4.1.1; 4.1.2; 4.1.3

4.2.1; 4.2.2; 4.2.3;
4.2.4

4.3.1; 4.3.2; 4.3.3;
4.3.4

Cách mạng công
nghiệp 4.0

4.1.1; 4.1.2; 4.1.3

4.2.1; 4.2.2; 4.2.3;
4.2.4

4.3.1; 4.3.2; 4.3.3;
4.3.4

6. Kế hoạch giảng dạy chi tiết:
Chủ đề/Bài học

Cách tổ chức giảng dạy

Yêu cầu đối với SV Cách đánh giá

Những vấn đề
chung về thời đại
ngày nay

Thuyết giảng

Sinh viên đọc tài Điểm phát biểu
liệu ở nhà
trên lớp

Xu thế hoà bình,
hợp tác và phát
triển trên thế giới
hiện nay

Thuyết giảng

Sinh viên đọc tài Điểm phát biểu
liệu ở nhà
trên lớp

Cách mạng khoa
học và công nghệ
hiện đại

Thuyết giảng

Sinh viên đọc tài Điểm phát biểu
liệu ở nhà
trên lớp

Toàn cầu hoá và
hội nhập kinh tế
quốc tế của Việt
Nam

Thuyết giảng và thảo Sinh viên đọc tài Điểm phát biểu
luận
liệu ở nhà và làm bài trên lớp và
tập nhóm
thảo luận

Những vấn đề toàn
cầu cấp bách hiện
nay

Thuyết giảng và thảo Sinh viên đọc tài Điểm phát biểu
luận
liệu ở nhà và làm bài trên lớp và
tập nhóm
thảo luận

Cách mạng công
nghiệp 4.0

Thuyết giảng và thảo Sinh viên đọc tài Điểm phát biểu
luận
liệu ở nhà và làm bài trên lớp và
tập nhóm
thảo luận

7. Đánh giá:
 Đánh giá quá trình: 50%, gồm:
- Chuyên cần.
- Phát biểu trên lớp.
- Thuyết trình.
 Đánh giá cuối môn học: 50%
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