Trường Đại học Trà Vinh

Phụ lục 2

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT
MÔN XU HƯỚNG CHÍNH TRỊ ĐƯƠNG ĐẠI
(Dùng cho trình độ đại học)
*****
A. Thông tin về giảng viên:
Giảng viên: Nguyễn Võ Thu An
Nơi làm việc: Khoa Lý Luận Chính Trị - Trường Đại học Trà Vinh
Điện thoại: Mobile: 0776892290
Email: thuanvonguyen@tvu.edu.vn
B. Thông tin về môn học:
1. Số tín chỉ/đvht: 30
- Lý thuyết: 30
- Thực hành: 0
2. Đối tượng học: Bậc học: Đại học
Ngành: Chính trị học
Hệ: Chính quy
3. Điều kiện tiên quyết/song hành: Xu hướng chính trị đương đại, Chính trị học đại
cương
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:
- Giúp sinh viên khái quát một cách có hệ thống nguồn gốc, đặc điểm và bản chất và xu
hướng vận động của một số xu hướng chính trị chủ yếu trên thế giới hiện nay.
- Làm rõ các khái niệm, phương pháp nghiên cứu và yếu tố tác động đến các xu hướng
chính trị hiện đại.
4.2. Về kỹ năng chuyên môn:
- Kỹ năng khái quát, phân tích những yếu tố tác động đến các xu hướng chính trị đương
đại trên thế giới.
- Rút ra những giá trị có tính chất tham khảo trong quá trình đổi mới phù hợp với thực
tiễn, góp phần hoàn thiện hệ thống chính trị ở Việt Nam.
Chương trình đào tạo ………………………………………

1

Trường Đại học Trà Vinh

- Kỹ năng phân tích, xác định một số ảnh hưởng của các xu hướng chính trị đương đại
đối với công cuộc đổi mới ở nước ta hiện nay.
4.3. Về thái độ và kỹ năng mềm:
- Kỹ năng thuyết trình, thảo luận, phân tích, tổng hợp, làm việc nhóm.
- Thái độ đúng đắn, khách quan khi xem xét, học tập các vấn đề liên quan đến các xu
hướng chính trị đương đại.
- Có niềm tin vào sự nghiệp đổi mới chính trị ở Việt Nam.
5. Nội dung và mục tiêu/KQHT chi tiết môn học:
Chủ đề/Bài học

CHƯƠNG I: XU
HƯỚNG CHÍNH
TRỊ VÀ CÁC YẾU
TỐ TÁC ĐỘNG
ĐẾN XU HƯỚNG
CHÍNH TRỊ HIỆN
NAY

MT về kiến thức

MT về kỹ năng
chuyên môn

- Phân tích bối cảnh
- Nắm vững được
lịch sử, nguồn gốc
những khái niệm,
hình thành các xu
phương pháp nghiên
hướng chính trị
cứu các xu hướng
đương đại.
chính trị đương đại.
- Khái quát một số - Phân biệt được các
xu hướng phát triển phương pháp nghiên
cứu, phương pháp
mới của thế giới:
tiếp
cận khác nhau
cuộc các mạng khoa
trong quá trình tìm
học công nghệ, sự
hiểu về các xu
hình thành nền kinh
hướng chính trị
tế tri thức và tác
đương đại.
động của nó đối với
- Phân tích, tổng
chính trị hiện đại
hợp các xu hướng
phát triển mới của
thế giới hiện đại.
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MT về thái độ và
kỹ năng mềm

- Kỹ năng phân loại,
tổng hợp thông tin,
kỹ năng làm việc
nhóm.
- Thái độ khách
quan, khoa học khi
xem xét, nhận định
các vấn đề xoay
quanh các xu hướng
chính trị đương đại.
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CHƯƠNG II:
MỘT SỐ XU
HƯỚNG CHÍNH
TRỊ ĐƯƠNG ĐẠI
CHỦ YẾU TRÊN
THẾ GIỚI

CHƯƠNG III:
TÁC ĐỘNG CỦA
CÁC XU HƯỚNG
CHÍNH TRỊ
TRÊN THẾ GIỚI
ĐỐI VỚI NƯỚC
TA

- Giới thiệu về các
xu hướng chính trị
chủ yếu trên thế giới
hiện nay: Hòa bình,
- Rút ra những đặc
hợp tác và phát
điểm riêng về mỗi
triển; Dân chủ hóa
xu hướng chính trị
xã hội; Sự hình
cụ thể.
thành trật tự thế giới
mới, Các vấn đề dân
- Phân tích vì sao
tộc, sắc tộc, tôn giáo các xu hướng chính
và khủng bố; Mô
trị đương đại ảnh
hình phát triển mới; hưởng đến sự tồn tại
Cải cách, đổi mới
và phát triển của các
chính trị ở các nước.
quốc gia, dân tộc
trên thế giới.
- Giúp người học
xác định được
những yếu tố nào tác
động đến từng xu
hướng chính trị
đương đại.

- Kỹ năng tìm kiếm,
phân loại thông tin,
thảo luận, thuyết
trình, làm việc
nhóm.
- Thái độ khách
quan, tiếp thu kinh
nghiệm, học hỏi khi
xem xét các xu
hướng chính trị trên
thế giới và khu vực.

- Khái quát một số
liên hệ từ việc
nghiên cứu các xu
hướng chính trị trên
- Rút ra những đặc
thế giới với công
cuộc đổi mới ở nước điểm, kinh nghiệm
về việc nghiên cứu
ta hiện nay: Hòa
các
xu hướng chính
bình, hợp tác và
phát triển với vấn đề trị và tác động của
nó đến công cuộc
hội nhập và phát
triển ở nước ta; Kinh đổi mới của nước ta.
nghiệm từ việc giải
- Phân tích, tổng
quyết các vấn đề tôn hợp một số gợi mở
giáo, sắc tộc trên thế
tích cực từ các xu
giới đối với nước ta;
hướng chính trị
Kinh nghiệm từ quá
đương đại đối với
trình dân chủ hóa,
Việt Nam.
đổi mới và cải cách
chính trị ở các nước
đối với nước ta hiện
nay.

- Kỹ năng tìm kiếm,
phân loại thông tin,
thảo luận, thuyết
trình, làm việc
nhóm.
- Thái độ khách
quan, tiếp thu kinh
nghiệm, học hỏi khi
xem xét ảnh hưởng
của các xu hướng
chính trị trên thế
giới đối với Việt
Nam.
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6. Kế hoạch giảng dạy chi tiết:

Chủ đề/
Bài học

Cách tổ chức
giảng dạy

Yêu cầu đối với
SV

Cách
đánh giá

Định mức tiêu
hao trang thiết
bị, vật tư, công
cụ,…phục vụ
giảng dạy/sinh
viên

- Thuyết trình,
diễn giảng, hướng
dẫn SV nghiên
cứu

các

khái

niệm, nguồn gốc,
CHƯƠNG I:
XU HƯỚNG
CHÍNH TRỊ
VÀ
CÁC
YẾU
TỐ
TÁC ĐỘNG
ĐẾN
XU
HƯỚNG
CHÍNH TRỊ
HIỆN NAY

- Chú ý lắng

bản chất của xu nghe.
hướng chính trị - Theo dõi giáo
đương đại.
- Yêu cầu SV
phân loại, so sánh

trình, suy nghĩ
tích - Thảo luận
tổng hợp thông - Vấn đáp
và

phân

các phương pháp tin, giải quyết
nghiên cứu và vấn đề
Thảo

luận

tiếp cận môn học.

-

- Đặt vấn đề và

nhóm

giải quyết vấn đề.

- Trình bày ý
kiến

- Chia nhóm thảo
luận
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Chủ đề/
Bài học

CHƯƠNG
II: MỘT SỐ

Cách tổ chức
giảng dạy

Yêu cầu đối với
SV

Cách
đánh giá

Định mức tiêu
hao trang thiết
bị, vật tư, công
cụ,…phục vụ
giảng dạy/sinh
viên

- Cho SV làm bài - Đọc trước bài
mới, làm bài tập
tập nhóm, nghiên
nhóm chuẩn bị
cứu nội dung môn
cho bài mới.
học.
- Thuyết trình, - Chú ý lắng

XU HƯỚNG diễn giảng, giới
CHÍNH TRỊ thiệu

các

hình

ĐƯƠNG

ảnh, video liên

ĐẠI CHỦ

quan

Thuyết
nghe, quan sát hình ảnh, video trình nhóm.
- Thảo luận

về môn học.

YẾU TRÊN

- Vấn đáp
nội - Theo dõi giáo
trình, suy nghĩ
dung môn học.

THẾ GIỚI

- Đặt vấn đề và

đến

giải quyết vấn đề.

và trả lời câu hỏi
-

Thảo

luận

- Chia nhóm thảo nhóm
- Trình bày ý
luận.
kiến
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Chủ đề/
Bài học

Cách tổ chức
giảng dạy

- Cho SV làm bài
tập nhóm, nghiên
cứu nội dung môn
CHƯƠNG
III:
TÁC
ĐỘNG CỦA
CÁC
XU
HƯỚNG
CHÍNH TRỊ
TRÊN THẾ
GIỚI ĐỐI
VỚI NƯỚC
TA

học.
- Thuyết trình,
diễn giảng, cho
SV quan sát các
hình ảnh, video
clip về nội dung
môn học.
- Đặt vấn đề và
giải quyết vấn đề.
- Chia nhóm thảo
luận.

Yêu cầu đối với
SV

Cách
đánh giá

Định mức tiêu
hao trang thiết
bị, vật tư, công
cụ,…phục vụ
giảng dạy/sinh
viên

- Đọc trước bài
mới, làm bài tập
nhóm chuẩn bị
cho bài mới.
- Chú ý lắng
nghe, quan sát
hình ảnh, video - Thảo luận
- Vấn đáp

clip.
- Theo dõi giáo
trình, suy nghĩ
và trả lời câu hỏi
-

Thảo

luận

nhóm
- Trình bày ý
kiến

7. Đánh giá: Theo quy định hiện hành của Trường.
 Đánh giá quá trình: 50% (thuyết trình, tự luận, trắc nghiệm, tiểu luận)
 Đánh giá cuối môn học: 50% (thi tự luận)
 Nội dung đánh giá cuối môn học: Chương I, Chương II, Chương III
8. Tài liệu học tập:
- Sách, giáo trình chính:

Lê Minh Quân: “Về một số xu hướng chính trị chủ yếu trên thế giới hiện nay”,
Nxb. Chính trị Quốc gia – Sự thật, 2014.
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