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TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP 

BỘ MÔN TRIẾT HỌC/ KHOA LLCT 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT 

HỌC PHẦN: TRIẾT HỌC MÁC - LÊNIN 

1. Thông tin chung về học phần 

1.1. Tên học phần 

Tên học phần tiếng Việt: Triết học Mác - Lênin 

Tên học phần tiếng Anh: Marxist – Leninst Philosophy 

1.2. Mã số học phần: 

1.3. Số tín chỉ: 03 

Lý thuyết : 31 tiết 

Thảo luận : 29 tiết 

Tự học : 120 tiết 

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

2. Đơn vị phụ trách học phần 

Bộ môn: Triết học 

Khoa: Khoa Lý luận chính trị 

3. Điều kiện tiên quyết: Bố trí học vào năm thứ nhất bậc đại học, cao đẳng  

4. Mục tiêu của học phần 

4.1. Kiến thức: Cung cấp những hiểu biết căn bản, hệ thống về triết học Mác - Lênin 

4.2. Kỹ năng: xây dựng thế giới quan duy vật và phương pháp luận biện chứng duy vật 

làm nền tảng lí luận cho việc nhận thức các vấn đề, nội dung các môn học khác 

4.3. Thái độ: nhận thức được thực chất giá trị, bản chất khoa học, cách mạng của triết 

học Mác - Lênin 

5. Mô tả tóm tắt nội dung học phần (khoảng 150 từ) 

Chương 1 trình bày những nét khái quát về triết học, triết học Mác – 

Lênin và vai trò của triết học Mác – Lênin trong đời sống xã hội. Chương 2 trình 

bày những nội dung cơ bản của chủ nghĩa duy vật biện chứng, gồm những vấn 

đề về vật chất và ý thức, phép biện chứng duy vật, lý luận nhận thức. Chương 3 

trình bày những nội dung cơ bản của chủ nghĩa duy vật lịch sử, gồm những vấn 

đề hình thái kinh tế xã hội, giai cấp và dân tộc, nhà nước và cách mạng xã hội, ý 

thức xã hội và triết học về con người.  
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6. Chuẩn đầu ra của học phần 

 

Mã CĐR Nội dung chuẩn đầu ra 

                Về kiến thức 

CĐR1 Hiểu biết căn bản, hệ thống về quá trình ra đời và phát triển của triết học, 

triết học Mác – Lênin và nắm được vai trò của triết học trong đời sống 

xã hội 

CĐR2 Hình thành thế giới quan duy vật biện chứng và phương pháp luận biện 

chứng duy vật để khách quan trong quá trình nhận thức và hoạt động 

thực tiễn 

              Về kỹ năng 

CĐR3 Có kỹ năng phát hiện, đánh giá  những vấn đề chính trị, kinh tế - xã hội 

một cách khoa học  

CĐR4 Có kỹ năng phân tích, phản biện, đóng góp và xây dựng cho các chủ 

trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, cũng như thực tiễn phát triển 

đất nước 

CĐR5 Viết được báo cáo, các tham luận và trình bày khoa học 

                      Năng lực tự chủ và trách nhiệm 

CĐR6 Có năng lực làm việc độc lập, sáng tạo và tự chịu trách nhiệm 

CĐR7 Thích nghi với làm việc nhóm, tập thể 

CĐR9 Giác ngộ động viên sinh viên, đồng chí, nhân dân chấp hành chủ trương, 

chính sách của Đảng và Nhà nước; đấu tranh chống các thế lực thù địch, 

duy tâm. 

   

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 

1 

Chương 1: TRIẾT HỌC 

VÀ VAI TRÒ CỦA 

TRIẾT HỌC TRONG 

ĐỜI SỐNG XÃ HỘI 

04 

 

 

 

00 

 

 

02 

 

 

00 

 

 

12 

CĐR 1 

CĐR 2 

CĐR 3 

CĐR 6 

CĐR 7 
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2 

Chương 2: CHỦ 

NGHĨA DUY VẬT 

BIỆN CHỨNG 

14 
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00 

 

 

 

 

56 

CĐR 1 

CĐR 2 

CĐR 3 

CĐR 4 

CĐR 5 

CĐR 6 

CĐR 7 

CĐR 8 

CĐR 9 

3 

Chương 3: CHỦ 

NGHĨA DUY VẬT 

LỊCH SỬ 

13 

 

 

 

 

00 

 

 

 

 

13 

 

 

 

 

00 

 

 

 

 

52 

CĐR 1 

CĐR 2 

CĐR 3 

CĐR 4 

CĐR 5 

CĐR 6 

CĐR 7 

CĐR 8 

CĐR 9 

 

8. Nội dung chi tiết học phần 

Chương 1 

TRIẾT HỌC VÀ VAI TRÒ CỦA TRIẾT HỌC TRONG ĐỜI SỐNG XÃ HỘI  

(Số tiết: 06 tiết, lý thuyết: 04 tiết, thảo luận: 02 tiết) 

1.1. Triết học và vấn đề cơ bản của triết học 

1.1.1. Khái lược về triết học 

1.1.2. Vấn đề cơ bản của triết học 

1.1.3. Biện chứng và siêu hình 

1.2. Triết học Mác – Lênin và vai trò của triết học Mác - Lênin trong đời 

sống xã hội  

1.2.1. Sự ra đời và phát triển của triết học Mác – Lênin  

1.2.2. Đối tƣợng và chức năng của triết học Mác – Lênin 

1.2.3. Vai trò của triết học Mác - Lênin trong đời sống xã hội và trong sự nghiệp 

đổi mới ở Việt Nam hiện nay 
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Chương 2 

CHỦ NGHĨA DUY VẬT BIỆN CHỨNG 

(Số tiết: 28 tiết, lý thuyết: 14 tiết, thảo luận: 14 tiết) 

2.1. Vật chất và ý thức  

2.1.1. Vật chất và các hình thức tồn tại của vật chất 

2.1.2. Nguồn gốc, bản chất và kết cấu của ý thức 

2.1.3. Mối quan hệ giữa vật chất và ý thức 

2.2. Phép biện chứng duy vật 

2.2.1. Hai loại hình biện chứng và phép biện chứng duy vật   

2.2.2. Nội dung của phép biện chứng duy vật 

a) Hai nguyên lý cơ bản của phép biện chứng duy vật 

b) Các cặp phạm trù cơ bản của phép biện chứng duy vật 

c) Các quy luật cơ bản của phép biện chứng duy vật 

2.3. Lý luận nhận thức  

2.3.1. Các nguyên tắc của lý luận nhận thức duy vật biện chứng 

2.3.2. Nguồn gốc, bản chất của nhận thức 

Chương 3 

 CHỦ NGHĨA DUY VẬT LỊCH SỬ 

(Số tiết: 26 tiết, lý thuyết: 13 tiết, thảo luận: 13 tiết) 

3.1. Học thuyết hình thái kinh tế xã hội 

3.1.1. Sản xuất vật chất là cơ sở nền tảng cho sự phát triển của xã hội 

3.1.2. Biện chứng giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất 

3.1.3. Biện chứng giữa cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng 

3.1.4. Sự phát triển các hình thái kinh tế - xã hội là một quá trình lịch sử - tự 

nhiên 

3.2. Giai cấp và dân tộc 

 3.2.1. Vấn đề giai cấp và đấu tranh giai cấp 

3.2.2. Dân tộc 



 

5 
 

3.2.3. Mối quan hệ giai cấp - dân tộc - nhân loại 

3.3. Nhà nước và cách mạng 

3.3.1. Nhà nước 

3.3.2. Cách mạng xã hội 

3.4. Ý thức xã hội 

3.4.1. Khái niệm tồn tại xã hội và các yếu tố cơ bản của tồn tại xã hội 

3.4.2. Ý thức xã hội và kết cấu của ý thức xã hội 

3.5. Triết học về con người 

3.5.1. Khái lược các quan điểm triết học về con người trong lịch sử triết học 

3.5.2. Quan điểm về con người trong triết học Mác - Lênin   

3.5.3. Quan điểm của triết học Mác - Lênin về quan hệ cá nhân và xã hội, về vai 

trò của quần chúng nhân dân và lãnh tụ trong lịch sử 

 3.5.4. Vấn đề con người trong sự nghiệp cách mạng ở Việt Nam 

 

9. Phương pháp giảng dạy 

STT Nội dung Phương pháp 

giảng dạy 

Vật liệu phục 

vụ giảng dạy 

1 Chương 1: TRIẾT HỌC VÀ VAI 
TRÒ CỦA TRIẾT HỌC TRONG ĐỜI 
SỐNG XÃ HỘI 

Thuyết trình, trao 

đổi, thảo luận… 

Máy chiếu, 

phấn, bảng… 

2 Chương 2: CHỦ NGHĨA DUY VẬT 
BIỆN CHỨNG 

Thuyết trình, trao 

đổi, thảo luận… 

Máy chiếu, 

phấn, bảng… 

3 Chương 3: CHỦ NGHĨA DUY VẬT 
LỊCH SỬ 

Thuyết trình, trao 

đổi, thảo luận… 

Máy chiếu, 

phấn, bảng… 

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

10.1. Đối với giảng viên: Lên lớp đúng với đề cương chi tiết đã được duyệt, đúng lịch 

trình và yêu cầu của từng chương, tiết. 

10.2. Đối với sinh viên 

- Tham dự tối thiểu 70% số giờ lý thuyết, bài tập, 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. 
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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% 

CĐR5 

2 Điểm thảo luận 
Chuẩn bị và thuyết trình chủ đề 

thảo luận 

CĐR 

1,2,3,4,5,6,7,8,9 

3 Điểm thi giữa kỳ 
Thi viết  

15% 
CĐR 

1,2,3,4,5,6,7,8,9 

 

II 

 

Điểm thi cuối kỳ 

 

Thi viết (trắc nghiệm) 
60% 

CĐR 

1,2,3,4,5,6,7,8,9 

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  
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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 

tạo 

Có khả năng 

vận dụng 

kiến thức 

Thực hiện đúng 

chủ đề đã giảng 

trên lớp 

Không thực 

hiện được 

bài 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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12. Tài liệu học tập 

12.1. Tài liệu bắt buộc 

- Chương trình môn học Triết học Mác-Lênin do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban 

hành. 

12.2. Tài liệu tham khảo 

Giáo trình các môn học Triết học Mác-Lênin do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ 

chức biên soạn. Các tài liệu phục vụ dạy và học Chương trình Lý luận chính trị do Bộ 

Giáo dục và Đào tạo trực tiếp chỉ đạo, tổ chức biên soạn. 

 

  

Trưởng khoa/viện 

 

 

 

TS. Nguyễn Văn Khương 

 

 

Trưởng bộ môn 

 

 

 

TS. Nguyễn Văn Khương 

 

Hà Nội, ngày 13 tháng 9  năm 2021 

Người biên soạn đề cương 

 

 

 

Th.s Nguyễn Thị Thu Hiền 

 

 

 


