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    KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ 

 
THÔNG BÁO 

Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế của cơ sở giáo dục đại học 
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C. Công khai các môn học của từng khóa học, chuyên ngành Giáo dục chính trị 

STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

Phương pháp 

đánh giá sinh 

viên 

1 Xã hội học 

Phát triển kiến thức đại 

cương, làm nền tảng cho 

phương pháp nghiên cứu 

chuyên ngành 

2 HỌC KÌ 1 
Viết, vấn đáp, 

bài tập lớn 

2 Chính trị học 

Phát triển kiến thức đại 

cương, làm nền tảng cho 

phương pháp nghiên cứu 

chuyên ngành 

2 HỌC KÌ 1 
Viết, vấn đáp, 

bài tập lớn 

3 Tâm lý học 

Phát triển kiến thức đại 

cương, làm nền tảng cho 

phương pháp nghiên cứu 

chuyên ngành 

3 HỌC KÌ 1 

Viết, vấn đáp, 

bài tập lớn, thực 

hành 

4 
Giáo dục kỹ năng 

sống 

Phát triển kiến thức chuyên 

ngành GDCD 
3 HỌC KÌ 1 

Viết, vấn đáp, 

bài tập lớn 

5 Tin học 

Phát triển kiến thức đại 

cương, làm nền tảng cho 

phương pháp nghiên cứu 

chuyên ngành 

2 HỌC KÌ 1 

Viết, vấn đáp, 

thực hành trên 

máy 

6 Pháp luật đại cương 

Phát triển kiến thức đại 

cương, làm nền tảng cho 

phương pháp nghiên cứu 

khoa học chuyên ngành 

2 HỌC KÌ 1 
Viết, vấn đáp, 

bài tập lớn 

7 Logic học 

Phát triển kiến thức đại 

cương, làm nền tảng cho 

phương pháp nghiên cứu 

chuyên ngành 

3 HỌC KÌ 1 
Viết, vấn đáp, 

bài tập lớn 

8 

Những nguyên lý cơ 

bản của chủ nghĩa 

Mác-Lênin 1 

Phát triển kiến thức đại 

cương và các môn lý luận 

chính trị 

2 HỌC KÌ 2 
Viết, vấn đáp, 

bài tập lớn 

9 
Những vấn đề của 

thời đại ngày nay 

Phát triển kiến thức chuyên 

ngành GDCT, GDCD 
3 HỌC KÌ 2 

Viết, vấn đáp, 

bài tập lớn 

10 Giáo dục học 

Phát triển kiến thức đại 

cương, làm nền tảng cho 

phương pháp nghiên cứu 

chuyên ngành 

3 HỌC KÌ 2 

Viết, vấn đáp, 

bài tập lớn, thực 

hành 

11 Luật Hiến pháp 

Phát triển kiến thức đại 

cương, làm nền tảng cho 

phương pháp nghiên cứu 

chuyên ngành 

2 HỌC KÌ 2 
Viết, vấn đáp, 

bài tập lớn 

12 
Cơ sở văn hóa Việt 

Nam 

Phát triển kiến thức đại 

cương, làm nền tảng cho 

phương pháp nghiên cứu 

chuyên ngành 

2 HỌC KÌ 2 
Viết, vấn đáp, 

bài tập lớn 

13 Kinh tế học đại Phát triển kiến thức đại 2 HỌC KÌ 2 Viết, vấn đáp, 



cương cương và các môn lý luận 

chính trị, GDCD phần kinh 

tế 

bài tập lớn 

14 
Lịch sử các học 

thuyết kinh tế 

Phát triển kiến thức đại 

cương và các môn lý luận 

chính trị, GDCD phần kinh 

tế  

3 HỌC KÌ 2 
Viết, vấn đáp, 

bài tập lớn 

15 

Lý luận dạy học môn 

Giáo dục công dân ở 

trường THPT 

Phát triển kiến thức chuyên 

ngành dạy học môn GDCD 

ở trường THPT 

3 HỌC KÌ 3 
Viết, vấn đáp, 

bài tập lớn 

16 

Những nguyên lý cơ 

bản của chủ nghĩa 

Mác-Lênin 2 

Phát triển kiến thức đại 

cương và các môn lý luận 

chính trị 

3 HỌC KÌ 3 
Viết, vấn đáp, 

bài tập lớn 

17 
Hệ thống chính trị 

Việt Nam 

Phát triển kiến thức chuyên 

ngành GDCT 
3 HỌC KÌ 3 

Viết, vấn đáp, 

bài tập lớn 

18 Lịch sử triết học 
Phát triển kiến thức chuyên 

ngành GDCT 
3 HỌC KÌ 3 

Viết, vấn đáp, 

bài tập lớn 

19 

Đạo đức học/ Đạo 

đức và giáo dục đạo 

đức 

Phát triển kiến thức chuyên 

ngành GDCD 
2 HỌC KÌ 3 

Viết, vấn đáp, 

bài tập lớn 

20 
Chuyên đề Đông 

nam á-ASean 

Phát triển kiến thức chuyên 

ngành GDCT, GDCD 
3 HỌC KÌ 3 

Viết, vấn đáp, 

bài tập lớn 

21 

Kỹ năng phổ biến 

giáo dục pháp 

luật/Luật phòng 

chống tham nhũng 

Phát triển kiến thức chuyên 

ngành GDCT, GDCD 
2 HỌC KÌ 4 

Viết, vấn đáp, 

bài tập lớn 

22 
Tư tưởng Hồ Chí 

Minh 

Phát triển kiến thức chuyên 

ngành GDCT, GDCD 
2 HỌC KÌ 4 

Viết, vấn đáp, 

bài tập lớn 

23 
Pháp luật chuyên 

ngành 

Phát triển kiến thức chuyên 

ngành GDCT, GDCD 
3 HỌC KÌ 4 

Viết, vấn đáp, 

bài tập lớn 

24 Tin học ứng dụng 

Phát triển kiến thức CNTT 

ứng dụng trong dạy học 

chuyên ngành GDCT, 

GDCD 

2 HỌC KÌ 4 

Viết, vấn đáp, 

thực hành trên 

máy 

25 Phương pháp NCKH 

Phát triển kiến thức đại 

cương, làm nền tảng cho 

phương pháp nghiên cứu 

khoa học chuyên ngành 

2 HỌC KÌ 4 
Viết, vấn đáp, 

bài tập lớn 

26 Chuyên đề triết học 
Phát triển kiến thức chuyên 

ngành GDCT 
2 HỌC KÌ 4 

Viết, vấn đáp, 

bài tập lớn 

27 

Giới thiệu tác phẩm 

của C.Mác, 

Ph.Ăngghen, 

V.I.Lênin 

Phát triển kiến thức chuyên 

ngành GDCT 
3 HỌC KÌ 4 

Viết, vấn đáp, 

bài tập lớn 

28 

Ứng dụng công nghệ 

thông tin trong dạy 

học 

Ứng dụng kiến thức công 

nghệ thông tin vò việc truy 

cập tài liệu thông tin dạy 

học và thiết kế bài giảng 

điên tử trong dạy hoc môn 

GDCD 

2  HỌC KÌ 5 

 Vấn đáp, viết, 

làm bài thi trên 

máy tính 

29 

Toàn cầu hóa và 

quan hệ quốc tế/Lịch 

sử văn minh thế giới 

Phát triển kiến thức chuyên 

ngành môn GDCD, LLCT 
2 HỌC KÌ 5 

Bài tập lớn, vấn 

đáp, viết 

30 

Lịch sử Việt Nam 

đại cương/Lịch sử 

phong trào cộng sản 

Phát triển kiến thức chuyên 

ngành môn GDCD, LLCT  
2 HỌC KÌ 5 

Viết, bài tập lớn, 

vấn đáp 



và công nhân quốc tế 

31 

 

Chuyên đề tư tưởng 

Hồ Chí Minh 

Phát triển kiến thức chuyên 

ngành dạy học môn GDCD 

ở trường THPT 

2 HỌC KÌ 5 
Viết, bài tập lớn, 

vấn đáp 

32 

Đường lối cách 

mạng của Đảng 

Cộng sản Việt Nam 

Phát triển kiến thức chuyên 

ngành dạy học môn LLCT 
3 HỌC KÌ 5 Viết, vấn đáp 

33 

Phương pháp dạy 

học môn Giáo dục 

công dân 1 ở trường 

Trung học phổ thông 

Phát triển kiến thức chuyên 

ngành dạy học môn GDCD 

ở trường THPT thông qua 

việc trang bị cho sinh viên 

hệ thống các phương pháp 

dạy học tích cực vận dụng 

vào dạy  học GDCD 

3 HỌC KÌ 5 

Viết, vấn đáp, 

Thực hành, soạn 

giáo án 

34 Kiến tập sư phạm 

Hoàn thiện kiến thức và kĩ 

năng dạy học môn GDCD, 

Lý luận chính trị. 

2 HỌC KÌ 5 

Viết báo cáo, vấn 

đáp, phỏng vấn, 

bảng điểm của 

GVHD ở trường 

THPT 

35 Chuyên đề QP- AN 

Phát triển và hoàn thiện 

kiến thức chuyên ngành 

dạy học, nghiên cứu  môn 

GDCD ở trường THPT 

2 HỌC KÌ 6 

Viết, vấn đáp, 

bài tập 

lớn 

36 
Lịch sử  tư tưởng xã 

hội chủ nghĩa 

Phát triển kiến thức chuyên 

ngành dạy học môn GDCD 

ở trường THPT 

2 HỌC KÌ 6 
Viết, vấn đáp, 

bài tập lớn 

37 
Chuyên đề kinh tế 

chính trị 

Cũng cố, phát triển kiến 

thức chuyên ngành GDCD 

lĩnh vực kinh tế 

2 HỌC KÌ 6 
Viết, vấn đáp, 

bài tập lớn 

38 
Hoạt động trải 

nghiệm sáng tạo 

Cũng cố, phát triển kiến 

thức chuyên ngành GDCD 

thông qua hoạt động trải 

nghiệm tại lớp học và các 

trường phổ thông 

3 HỌC KÌ 6 

Viết, vấn đáp, 

bài tập lớn, thực 

hành 

39 

Giáo dục gia 

đình/Giáo dục giới 

tính 

Cũng cố và hoàn thiện kỹ 

năng dạy học chuyên 

ngành GDCD. 

2 HỌC KÌ 6 
Viết, vấn đáp, 

bài tập lớn 

40 

Chuyên đề lịch sử 

Đảng Cộng sản Việt 

Nam 

Phát triển kiến thức chuyên 

ngành dạy học môn 

GDCD, LLCT 

2 HỌC KÌ 6 
Viết, vấn đáp, 

bài tập lớn 

41 
Giáo dục quyền con 

người 

Phát triển kiến thức chuyên 

ngành môn GDCD, LLCT 
3 HỌC KÌ 6 

              Viết, vấn đáp, bài 

tập lớn 

42 

Tư tưởng triết học 

Việt Nam/ Triết học 

TQ-AD cổ đại 

Phát triển kiến thức chuyên 

ngành GDCT 
2 HỌC KÌ 7 

Viết, vấn đáp, 

bài tập lớn 

43 

Phương pháp dạy 

học môn Giáo dục cô 

2 ở trường THPT 

Phát triển kiến thức chuyên 

ngành về dạy học GDCT, 

GDCD 

3 HỌC KÌ 7 

Viết, vấn đáp, 

bài tập lớn, thực 

hành 

44 
Chuyên đề CNXH 

KH 

Phát triển kiến thức chuyên 

ngành GDCT 
2 HỌC KÌ 7 

Viết, vấn đáp, 

bài tập lớn 

45 

Phương pháp dạy 

học tích hợp và phân 

hóa 

Phát triển kiến thức chuyên 

ngành về dạy học GDCT, 

GDCD 

2 HỌC KÌ 7 
Viết, vấn đáp, 

bài tập lớn 

46 Giao tiếp sư phạm 

Phát triển kiến thức, kỹ 

năng sư phạm trong dạy 

học 

2 HỌC KÌ 7 
              Viết, vấn đáp, bài 

tập lớn 



47 

Thiết kế các chuyên 

đề dạy học tích hợp 

môn GDCD 

Phát triển kiến thức chuyên 

ngành về dạy học GDCT, 

GDCD 

2 HỌC KÌ 7 Viết, vấn đáp, bài tập lớn 

48 

Hoạt động trải 

nghiệm trải nghiệm 

tại cộng đồng/Thực 

hành công tác xã hội 

tại cộng đồng 

Phát triển kiến thức chuyên 

ngành về dạy học GDCT, 

GDCD 

1 HỌC KÌ 7 Viết, vấn đáp, bài tập lớn 

49 
Thực tế chuyên môn 

GDCT 

Phát triển kiến thức chuyên 

ngành GDCT, GDCD 
1 HỌC KÌ 7 Viết, vấn đáp, bài tập lớn 

50 
Phát triển chương 

trình môn GDCD 

Phát triển kiến thức chuyên 

ngành về phân tích chương 

trình GDCD 

3 HỌC KÌ 8 Viết, vấn đáp, bài tập lớn 

51 Thực tập sư phạm 

Phát triển kiến thức chuyên 

ngành về dạy học GDCT, 

GDCD trong môi trường 

thực tiễn 

6 HỌC KÌ 8 Viết, vấn đáp, bài tập lớn 

52 

Giáo dục đạo đức và 

giáo dục pháp luật 

trong trường THPT 

Phát triển kiến thức chuyên 

ngành về dạy học GDCT, 

GDCD 

4 HỌC KÌ 8 Viết, vấn đáp, bài tập lớn 

53 

Đổi mới kiểm tra, 

đánh giá trong dạy 

học môn GDCD 

Phát triển kiến thức chuyên 

ngành về dạy học GDCT, 

GDCD 

3 HỌC KÌ 8 Viết, vấn đáp, bài tập lớn 
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