
TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP 

KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT 

HỌC PHẦN: TÔN GIÁO HỌC ĐẠI CƯƠNG 

1. Thông tin chung về học phần 

1.1. Tên học phần 

Tên học phần tiếng Việt: TÔN GIÁO HỌC ĐẠI CƯƠNG 

Tên học phần tiếng Anh: GENERAL RELIGIOUS  

1.2. Mã số học phần: TGH4 

1.3. Số tín chỉ: 02 

Lý thuyết : 22 tiết 

Bài tập : 0 tiết 

Thảo luận : 16 tiết 

Thực hành/thực tập : 0 tiết 

Tự học : 60 tiết 

(Số tiết đã quy đổi theo quy chế hiện hành) 

2. Đơn vị phụ trách học phần 

Bộ môn: Triết học 

Khoa/Viện/Trung tâm: Khoa Lý luận chính trị 

3. Điều kiện tiên quyết 

Sinh viên đã tham gia hoàn thành các môn học: Triết học, Chủ nghĩa xã hội 

khoa học và Tư tưởng Hồ Chí Minh. 

4. Mục tiêu của học phần 

4.1. Kiến thức: Cung cấp cho sinh viên kiến thức những nội dung cơ bản nhất về 

nguồn gốc, bản chất và vai trò của tôn giáo; tìm hiểu nội dung của các tôn giáo trên thế 

giới được du nhập vào Việt Nam và tín ngưỡng, tôn giáo dân tộc; đồng thời nắm được 

tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách của nhà nước ta 

về tôn giáo 



4.2. Kỹ năng: biết vận dụng sáng tạo quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng 

Hồ Chí Minh và chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về tôn giáo 

vào hoạt động nhận thức và thực tiễn. 

4.3. Thái độ: Có cái nhìn, cách lý giải đúng, đấu tranh chống những biểu hiện tiêu cực 

của tôn giáo trong đời sống thực tiễn. 

5. Mô tả tóm tắt nội dung học phần  

Tôn giáo học đại cương gồm: Chương mở đầu, Nhập môn Tôn giáo học đại 

cương. Chương 1 Những vấn đề lý luận chung về tôn giáo, cung cấp cho sinh viên 

những kiến thức cơ bản về tôn giáo như: nguồn gốc, bản chất, chức năng và vai trò của 

tôn giáo. Chương 2 Tôn giáo thế giới và quá trình du nhập vào Việt Nam, tìm hiểu quá 

trình hình thành và phát triển của một số tôn giáo lớn trên thế giới. Chương 3 Một số 

tín ngưỡng và tôn giáo dân tộc của Việt Nam, tìm hiểu về quá trình hình thành và phát 

triển của tín ngưỡng, tôn giáo dân tộc ở Việt Nam. Chương 4 Những tư tưởng của Hồ 

Chí Minh và chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước ta về tôn giáo là 

cơ sở lý luận sắc bén, là kim chỉ nam cho mọi hoạt động thực tiễn của sinh viên.   

6. Chuẩn đầu ra của học phần 

Mã CĐR Nội dung chuẩn đầu ra 

Về kiến thức 

CĐR1 - Hiểu được bản chất, nguồn gốc, tính chất và chức năng, vai trò của 

tôn giáo. 

- Các hình thức tôn giáo trong lịch sử phát triển của nhân loại. 

CĐR2 - Nắm được nguồn gốc ra đời và quá trình phát triển, du nhập của một 

số tôn giáo trên thế được du nhập vào Việt Nam 

- Nội dung cốt lõi trong giáo lí, giáo luật và nghi lễ thờ cúng của một 

số tôn giáo trên thế được du nhập vào Việt Nam 

- Ảnh hưởng của các tôn giáo đó đối với đời sống người Việt. 

CĐR3 - Hiểu về nguồn gốc ra đời và quá trình phát triển một số tín ngưỡng 

và tôn giáo dân tộc. 

- Vai trò và những ảnh hưởng của một số tín ngưỡng và tôn giáo dân 



tộc đối với đời sống người Việt 

CĐR4 - Nắm được tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối, chủ trương của 

Đảng, chính sách của nhà nước ta về tôn giáo 

Về kỹ năng 

CĐR5 - Có kỹ năng vận dụng sáng tạo quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin, 

tư tưởng Hồ Chí Minh và chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng 

và Nhà nước về tôn giáo vào hoạt động nhận thức và thực tiễn. 

Năng lực tự chủ và trách nhiệm 

CĐR6 Có khả năng tự học, tự tìm tài liệu để làm bài 

CĐR7 Đấu tranh chống những biểu hiện tiêu cực của tôn giáo trong đời sống 

thực tiễn 

 

7. Cấu trúc nội dung học phần: 

TT 

chương 
Tên chương 

Hình thức tổ chức dạy học học phần 

Lên lớp Sv tự 

nghiên 

cứu, tự 

học 

Chuẩn 

đầu ra 

HP Lý 

thuyết 

Bài 

tập 

Thảo 

luận 

Thực 

hành, 

thực tập 

Mở đầu Nhập môn Tôn giáo học đại 

cương 
2 0 1 0 

0 CĐR 5; 

6;7 

1 Những vấn đề lý luận 

chung về tôn giáo 
3 0 2 0 

6 CĐR1; 

5;6;7 

2 Tôn giáo thế giới và quá 

trình du nhập vào Việt 

Nam 

7 0 6 0 

24 
CĐR2; 

5;6;7 

3 Một số tín ngưỡng và tôn 

giáo dân tộc của Việt Nam 
8 0 6 0 

24 CĐR3; 

5;6;7 

4 Tư tưởng Hồ Chí Minh và 

đường lối chủ trương của 

Đảng, chính sách của nhà 

2 0 1 0 

6 
CĐR4; 

5;6;7 



nước về tôn giáo 

 Tổng 22 0 16 0 60  

 

 

8. Nội dung chi tiết học phần 

Chương Mở Đầu 

NHẬP MÔN TÔN GIÁO HỌC ĐẠI CƯƠNG 

(Tổng số tiết: 3; Trong đó: Lý thuyết: 2, Thảo luận: 1) 

1. Đối tượng nghiên cứu 

2. Nhiệm vụ nghiên cứu 

3. Phương pháp nghiên cứu 

Chương 1 

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ TÔN GIÁO 

(Tổng số tiết: 5; Trong đó: Lý thuyết: 3, Thảo luận: 2) 

1. Bản chất của tôn giáo 

- Các quan điểm ngoài mácxít về bản chất của tôn giáo 

- Quan điểm mácxít về bản chất của tôn giáo 

2. Nguồn gốc của tôn giáo 

- Nguồn gốc xã hội của tôn giáo 

- Nguồn gốc nhận thức của tôn giáo 

- Nguồn gốc tâm lý của tôn giáo 

3. Tính chất, chức năng và vai trò của tôn giáo 

 - Tính chất của tôn giáo 

- Chức năng của tôn giáo 

- Vai trò của tôn giáo 

4. Các hình thức tôn giáo trong lịch sử 

- Kiểu tôn giáo nguyên thủy 

- Kiểu tôn giáo dân tộc 

- Kiểu tôn giáo thế giới 

Chương 2 

TÔN GIÁO THẾ GIỚI VÀ QUÁ TRÌNH DU NHẬP VÀO VIỆT NAM 

(Tổng số tiết: 13; Trong đó: Lý thuyết: 7, Thảo luận: 6) 



1. Đạo Phật 

- Hoàn cảnh ra đời và sự phát triển của đạo Phật 

- Giáo lý cơ bản của đạo Phật  

- Luật lệ và nghi lễ thờ cúng của đạo Phật 

- Đạo Phật ở Việt Nam 

2. Đạo Kitô 

- Hoàn cảnh ra đời và sự phát triển của đạo Kitô 

- Giáo lý cơ bản của đạo Kitô 

- Luật lệ và nghi lế thờ cúng của đạo Kitô 

- Đạo Kitô ở Việt Nam  

3. Đạo Ixlam 

- Hoàn cảnh ra đời và sự phát triển của đạo Ixlam 

- Giáo lí cơ bản của đạo Ixlam 

- Luật lệ và nghi lễ thờ cúng của đạo Ixlam 

- Đạo Ixlam ở Việt Nam 

Chương 3 

MỘT SỐ TÍN NGƯỠNG VÀ TÔN GIÁO DÂN TỘC Ở VIỆT NAM 

(Tổng số tiết: 14; Trong đó: Lý thuyết: 8, Thảo luận: 6) 

1. Tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên 

- Nguồn gốc và bản chất của tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên 

- Nghi lễ thờ cúng tổ tiên 

2. Tín ngưỡng thờ Mẫu 

- Nguồn gốc và bản chất của tín ngưỡng thờ Mẫu 

- Nội dung và nghi lễ thờ Mẫu 

3. Đạo Cao Đài 

- Hoàn cảnh ra đời của đạo Cao Đài 

- Qúa trình hình thành và biến đổi của đạo Cao Đài 

- Giáo lý cơ bản của đạo Cao Đài 

- Luật lệ và nghi lễ thờ cúng của đạo Cao Đài 

4. Đạo Hòa Hảo 

- Hoàn cảnh ra đời đạo Hòa Hảo 

- Giáo lí cơ bản của đạo Hòa Hảo 



- Luật lệ và nghi lễ thờ cúng của đạo Hòa Hảo 

Chương 4 

TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VÀ ĐƯỜNG LỐI,  

CHỦ TRƯƠNG CỦA ĐẢNG, CHÍNH SÁCH CỦA NHÀ NƯỚC TA 

 VỀ TÔN GIÁO 

(Tổng số tiết: 3; Trong đó: Lý thuyết: 2, Thảo luận: 1) 

1. Tư tưởng Hồ Chí Minh về tôn giáo 

- Các giai đoạn hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh về tín ngưỡng, tôn giáo 

- Nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh về tín ngưỡng, tôn giáo 

- Ảnh hưởng của tư tưởng Hồ Chí Minh về tín ngưỡng, tôn giáo 

- Phương hướng vận dụng tư tưởng về tín ngưỡng, tôn giáo của Hồ Chí Minh 

trong điều kiện hiện nay 

2. Đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước ta về tôn 

giáo 

- Đường lối, chủ trương của Đảng, Nhà nước ta 

- Chính sách của Đảng và Nhà nước ta về tôn giáo 

9. Phương pháp giảng dạy 

STT Nội dung Phương pháp giảng 

dạy 

Vật liệu phục vụ giảng 

dạy 

1 Nhập môn Tôn giáo học đại 

cương 

Thuyết trình, vấn 

đáp tái hiện, vấn đáp 

gợi mở.  

Bài giảng Powerpoint, 

video, hình ảnh; bảng, 

phấn; mic … 

2 Những vấn đề lý luận 

chung về tôn giáo 

Thuyết trình, vấn 

đáp tái hiện, vấn đáp 

gợi mở. 

Bài giảng Powerpoint, 

video, hình ảnh; bảng, 

phấn, mic… 

3 Tôn giáo thế giới và quá 

trình du nhập vào Việt Nam 

Thuyết trình, vấn 

đáp tái hiện, vấn đáp 

gợi mở. 

Bài giảng Powerpoint, 

hình ảnh; video; bảng, 

phấn, mic… 

4 Một số tín ngưỡng và tôn 

giáo dân tộc của Việt Nam 

Thuyết trình, vấn 

đáp tái hiện, vấn đáp 

gợi mở. 

Bài giảng Powerpoint, 

hình ảnh; video; bảng, 

phấn. mic 

5 Tư tưởng Hồ Chí Minh và 

đường lối chủ trương của 

Thuyết trình, vấn 

đáp tái hiện, vấn đáp 

Bài giảng Powerpoint, 

hình ảnh; bảng, phấn. 



Đảng, chính sách của nhà 

nước về tôn giáo 

gợi mở. 

 

 

 

10. Hướng dẫn giảng viên thực hiện và yêu cầu đối với sinh viên 

10.1. Đối với giảng viên 

- Lên lớp đúng giờ, đúng thời khóa biểu, thực hiện đúng số giờ trong đề cương; 

- Soạn bài và giảng dạy đúng các nội dung đề cương chi tiết học phần; bổ sung, cập 

nhật bài giảng hàng năm; 

- Giới thiệu hoặc cung cấp đầy đủ các tài liệu của học phần cho sinh viên; 

- Lên lớp có bài giảng, giáo trình đầy đủ. 

- Đánh giá sinh viên theo đúng các tiêu chí và trọng số như trong đề cương. 

10.2. Đối với sinh viên 

- Tham dự tối thiểu 70% số giờ lý thuyết, thảo luận. 

- Thực hiện đầy đủ các bài tập nhóm/bài tập 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. 

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

11.1. Thang điểm đánh giá: Giảng viên đánh giá theo thang điểm 10. 

11.2. Cách đánh giá: 

TT Điểm thành phần Quy định 
Trọng 

số 

Chuẩn đầu ra 

(HP) 

I Điểm quá trình  40%  

1 Điểm chuyên cần Tính trên số tiết tham dự học 

5% 

CĐR6 

2 Điểm thảo luận 
Chuẩn bị và thuyết trình chủ đề 

thảo luận 
CĐR1,2,3,4,5,6,7 

3 Điểm thi giữa kỳ Thi viết  15% CĐR 1,2,3,4,5,6 

   60% CĐR 1,2,3,4,5,6 



II Điểm thi cuối kỳ Thi viết (trắc nghiệm) 

 

 

 

 

11.3. Rubrics đánh giá kết quả học tập 

1. Đánh giá kết quả bài tập cá nhân (bài về nhà hoặc trên lớp) 

Tiêu chí 

đánh giá 

Tỷ lệ 

(%) 

Mức chất lượng  

Điểm Xuất sắc Tốt Đạt yêu cầu Chưa đạt 

10-9 8-7 6-5 4-0 

Bài tập thảo 

luận 
30 

Đủ số bài tập 

được giao,  

hình thức 

sạch đẹp. 

Đúng hạn 

Đủ số lượng 

bài tập. 

Đúng hạn 

Đủ bài tập 

nhưng nộp trễ 

hoặc thiếu 

10% bài tập 

Dưới 80% 

bài tập. Bài 

tập do người 

khác thực 

hiện 

 

Nội dung 70 
Đúng trên 

90% yêu cầu 

Đúng 70 - 

90% yêu 

cầu 

Đúng 40 - 

70% nhưng 

có cố gắng 

thực hiện 

Bài làm đúng 

dưới 40%. 

Nội dung 

kiến thức 

không đạt 

yêu cầu. 

 

Điểm tổng  

2. Đánh giá kết quả bài thi viết (tự luận) 

Tiêu 

chí 

đánh 

giá 

Tỷ lệ 

(%) 

Mức chất lượng  

Điểm Xuất sắc Tốt Đạt yêu cầu Chưa đạt 

10-9 8-7 6-5 4-0 

Nội 

dung 
80 

Làm bài đúng 

theo yêu cầu 

trên 80% 

Làm bài 

đúng theo 

yêu cầu từ 

60-80% 

Làm bài đúng 

theo yêu cầu 

từ 40-60% 

câu theo đề 

tài 

Làm bài đúng 

theo yêu cầu 

<40% câu 

theo đề bài 

 

Vận 

dụng 
10 

Bài làm có tính 

vận dụng sáng 

Có khả năng 

vận dụng 

Thực hiện 

đúng chủ đề 

Không thực 

hiện được bài 

 



tạo kiến thức đã giảng trên 

lớp 

tập 

Hình 

thức 
10 

Hình thức đẹp, 

sạch sẽ, trình 

bày có logic 

Hình thức 

đẹp, trình 

bày có logic 

Hình thức đẹp 

Cẩu thả, trình 

bày không 

logic 

 

Điểm tổng  

3. Đánh giá kết quả bài thực hành: Một số bài đặc trưng có phiếu đánh giá riêng, 

nhưng phần lớn các bài được đánh giá bằng các tiêu chí sau: 

Tiêu chí 

đánh giá 

Tỷ lệ 

(%) 

Mức chất lượng 

Điểm Xuất sắc Tốt Đạt yêu cầu Chưa đạt 

10-9 8-7 6-5 4-0 

Quy trình 

thực hiện 
30 

Đầy đủ, chính 

xác trình tự 

của tất cả các 

bước 

Đầy đủ 

nhưng chưa 

đúng trình tự 

các bước 

Đúng trình tự 

các bước của 

quy trình thực 

hiện nhưng 

thiếu 1 bước 

Thiếu bước 

và trình tự 

của quy 

trình không 

chính xác 

  

Thao tác 

thực hiện 
30 

Thực hiện các 

thao tác thuần 

thục, chính 

xác 

Thực hiện các 

thao tác tốt, 

chính xác 

Thực hiện các 

thao tác chậm, 

độ chính xác 

của thao tác 

tạm chấp nhận 

được 

Thao tác 

chậm, 

không chính 

xác 

  

 

Độ chính 

xác của 

kết quả 

30 

Sai số thực 

hiện <80% 

Sai số quy 

định 

Sai số thực 

hiện <90% 

Sai số quy 

định 

Sai số thực 

hiện = Sai số 

quy định 

Sai số thực 

hiện > Sai 

số quy định 

  

Thời gian 

thực hiện 
10 

Thời gian 

hoàn thành < 

80% thời gian 

quy định 

Thời gian 

hoàn thành 

<90% thời 

gian quy định 

Thời gian hoàn 

thành = thời 

gian quy định 

Thời gian 

hoàn thành 

> thời gian 

quy định 

  

Điểm tổng   
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