
1 
 

 

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: LỊCH SỬ THẾ GIỚI  

1. Thông tin chung về học phần 

1.1. Tên học phần 

Tên học phần tiếng Việt: Lịch sử thế giới 

Tên học phần tiếng Anh: World history 

1.2. Mã học phần 

1.3. Số tín chỉ: 02 

Lý thuyết : 21 tiết 

Bài tập :     tiết 

Thảo luận : 18 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: Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam 

Khoa: Lý luận chính trị 

3. Điều kiện tiên quyết  

4. Mục tiêu của học phần 

4.1. Kiến thức:  Cung cấp cho sinh viên hệ thống những kiến thức cơ bản về Lịch sử thế giới: 

từ thời kì nguyên thủy sau đó là thời kì cổ-trung-cận-hiện đại. Môn học này không chỉ cung 

cấp kiến thức cho người học mà còn hướng người học tiếp cận các sự kiện, vấn đề, các nội 

dung của toàn bộ lịch sử trên thế giới 

4.2. Kỹ năng:  

 - Biết tìm kiếm các nguồn tài liệu, phát triển khả năng tự nghiên cứu 

 - Rèn luyện kỹ năng đọc, ghi chép và tóm tắt tài liệu lịch sử 

 - Nâng cao khả năng nhìn nhận, đánh giá lịch sử từ nhiều góc độ, quan điểm và từ 

nguồn tài liệu khác nhau 

 - Biết sử dụng các phương pháp trong nghiên cứu lịch sử; vận dụng quan điểm Mác xít 

khi nhìn nhận, đánh giá lịch sử 
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4.3. Thái độ: 

 -Tham dự đầy đủ, nghiêm túc, có hiệu quả các giờ học trên lớp 

 - Chuẩn bị phần tự học, tự nghiên cứu ở nhà 

 - Tham gia đầy đủ, tích cực các buổi thảo luận 

 - Có cách nhìn nhận khách quan, khoa học về lịch sử 

5. Mô tả tóm tắt nội dung học phần  

 Môn Lịch sử thế giới  gồm 4 chương và phần kết luận 

 Chương nhập môn: Lịch sử thế giới 

 Chương 1: Lịch sử thế giới cổ-trung đại 

 Chương 2: Lịch sử thế giới cận đại 

 Chương 3: Lịch sử thế giới hiện đại 

 Phần Kết luận 

6. Chuẩn đầu ra của học phần 

Mã CĐR Nội dung chuẩn đầu ra 

Về kiến thức 

CĐR1 Giúp sinh viên có những hiểu biết nhất định về sự hình thành và 
phát triển của các quốc gia trên thế giới hiện nay 

CĐR2 Xuất hiện nền kinh tế, văn hóa, chính trị, pháp luật, khoa học kỹ 
thuật sơ khai-là cơ sở và tiền đề cho sự phát triển của thế giới hiện 
nay 

Về kỹ năng 

CĐR3 Trang bị cho sinh viên các phương pháp trong nghiên cứu lịch sử 
để đánh giá các sự kiện lịch sử một cách khách quan 

CĐR4 Có khả năng áp dụng những kiến thức vào thực tế, liên hệ giữa lịch 
sử Việt Nam và lịch sử thế giới 

Năng lực tự chủ và trách nhiệm 

CĐR5 Củng cố niềm tin cho sinh viên về sự vận động luôn phát triển của 
lịch sử loài người, cái cũ lỗi thời sẽ được thay thế bởi cái mới phù 
hợp hơn 

CĐR6 Giúp sinh viên thấy được tình hình Việt Nam hiện nay để từ đó có 
trách nhiệm trong việc xây dựng đất nước phát triển theo con 
đường CNXH 

 

7. Cấu trúc nội dung học phần 

 

 

Tên chương Hình thức tổ chức dạy học học phần 
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TT 
chương 

Lên lớp Sv tự 
nghiên 
cứu, tự 

học 

Chuẩn 
đầu ra 
(HP) Lý 

thuyết 
Bài 
tập 

Thảo 
luận 

Thực 
hành, 

thực tập 

Chương 
nhập môn 

Đối tượng, chức 
năng, nhiệm vụ, 
nội dung và 
phương pháp 
nghiên cứu học 
tập môn Lịch sử 
thế giới 

1 

    
 
 
1 

 

Chương 1 
Lịch sử thế giới 
cổ-trung đại 

7 
  

6 
  

25 
CĐR 1 
CĐR3, 
CĐR4 

Chương 2 
Lịch sử thế giới 
cận đại 

6 

  
6 
 
 

  
20 

CĐR1 
CĐR2 
CĐR3 
CĐR4 

Chương 3 
Lịch sử thế giới 
hiện đại 

6 

  
6 

  
14 

CĐR3 
CĐR4 
CĐR5 
CĐR6 

 Kết luận 1 

    CĐR1 
CĐR2 
CĐR5 
CĐR6 

8. Nội dung chi tiết học phần 

Chương Nhập môn: LỊCH SỬ THẾ GIỚI 

(Số tiết: 1 tiết, lý thuyết: 1 tiết, thảo luận:  tiết) 

 

I. Đối tượng nghiên cứu của môn học Lịch sử thế giới 

II. Chức năng, nhiệm vụ của môn học Lịch sử thế giới 

III. Phương pháp nghiên cứu, học tập môn Lịch sử thế giới 

 

Chương 1 

LỊCH SỬ THẾ GIỚI CỔ-TRUNG ĐẠI 

(Số tiết: 13, lý thuyết: 7, thảo luận: 6) 

1.1 Xã hội nguyên thủy 

1.1.1 Sự xuất hiện xã hội loài người 

1.1.2 Bầy người nguyên thủy 
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1.1.3 Sự hình thành và phát triển của chế độ công xã thị tộc 

1.1.4 Sự tan rã của chế độ công xã nguyên thủy 

1.2 Phương Đông cổ trung đại 

         1.2.1 Ai Cập cổ đại 

         1.2.2 Lưỡng Hà cổ đại 

        1.2.3 Ấn Độ cổ trung đại 

        1.2.4 Trung Quốc cổ trung đại 

1.3 Phương Tây cổ trung đại 

        1.3.1 Hy Lạp cổ đại 

        1.3.2 La Mã cổ đại 

       1.3.3 Tây Âu thời Trung đại 

 

Chương 2 

LỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN ĐẠI 

(Số tiết: 12, lý thuyết: 6, thảo luận: 6) 

2.1. Phương Tây thời cận đại 

2.1.1 Các cuộc cách mạng tư sản từ giữa thế kỉ XVI-cuối thế kỉ XVIII 

2.1.2 Các nước Âu, Mỹ thế kỉ XI-đầu thế kỉ XX 

2.1.3. Phong trào công nhân thế giới từ thế kỉ XIX-đầu thế kỉ XX 

2.2 Các nước châu Á, phi, Mỹ La tinh thời cận đại 

2.2.1 Các nước Á, Phi, Mỹ Latinh trước sự bành trướng và xâm lược của chủ nghĩa 

thực dân (thế kỉ XVI-XVIII) 

2.2.2 Các nước Á, Phi, Mỹ La tinh trong nửa đầu thế kỉ XIX 

2.2.3 Các nước Á, Phi, Mỹ La tinh từ nửa sau thế kỉ XIX-đầu thế kỉ XX 

2.3. Quan hệ quốc tế và chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1918) 

 2.3.1Quan hệ quốc tế cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX 

 2.3.2 Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1918) 

 

Chương 3 

LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI 

(Số tiết: 12, lý thuyết: 6, thảo luận: 6) 

3.1 Cách mạng tháng Mười Nga và công cuộc xây dựng CNXH ở Liên Xô (1917-1941) 

3.1.1 Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 

3.1.2 Công cuộc xây dựng CNXH ở Liên Xô  

3.2 Quan hệ quốc tế giữa hai cuộc chiến tranh thế giới 

 3.2.1 Hệ thống Hòa ước Véc xai 1919-1920 

 3.2.2. Hội nghị Oasinhton 1921-1922 
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3.3 Phong trào giải phóng dân tộc (1918-1945) 

3.4 Các nước tư bản giữa 2 cuộc chiến tranh (1919-1939) 

3.5 Chiến tranh thế giới thứ Hai (1939-1945) 

3.6 Liên Xô và các nước Đông Âu (1945-1991) 

3.7 Quan hệ quốc tế sau chiến tranh thế giới thứ 2 (1945-nay) 

3.8 Các nước tư bản sau chiến tranh thế giới thứ hai đến năm 2020 

3.9 Các nước châu Á, Phi, Mỹ Latinh (1945-1991) 

3.10 Cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật thế kỉ XX và vấn đề toàn cầu hóa 

 

PHẦN KẾT LUẬN 

(Số tiết: 1, lý thuyết: 1 thảo luận: 0) 

 

9. Phương pháp giảng dạy 

STT Nội dung 
Phương pháp 

giảng dạy 
Vật liệu phục 
vụ giảng dạy 

Chương 
nhập 
môn 

Đối tượng, chức năng, nhiệm vụ, 

nội dung và phương pháp nghiên 

cứu, học tập Lịch sử thế giới 

Thuyết trình Máy chiếu, 
bảng, phấn, 
giáo trình, đề 
cương 

Chương 
1 

Lịch sử thế giới cổ -trung đại Thuyết trình 

 Nêu vấn đề 

Phân tích 

Thảo luận 

Máy chiếu, 
bảng, phấn, 
giáo trình, đề 
cương 

Chương 
2 

Lịch sử thế giới Cận đại Thuyết trình 

 Nêu vấn đề 

Phân tích 

Thảo luận 

Máy chiếu, 
bảng, phấn, 
giáo trình, đề 
cương 

Chương 
3 

Lịch sử thế giới hiện đại Thuyết trình 

 Nêu vấn đề 

Phân tích 

Thảo luận 

Máy chiếu, 
bảng, phấn, 
giáo trình, đề 
cương 

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

10.1. Đối với giảng viên 

- Thực hiện đầy đủ kế hoạch giảng dạy theo Đề cương bài giảng đã được nghiệm 
thu 
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- Thực hiện nghiêm túc, khách quan việc kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của 
sinh viên 

- Thực hiện đầy đủ các bước lên lớp, đúng quy định 
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. 

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    

1 Điểm chuyên cần Tính trên số tiết tham dự học 10% CĐR 1-6 

2 Điểm bài tập Trả lời câu hỏi và làm bài tập   

3 
Điểm bài thuyết 
trình 

Theo nhóm hoặc cá nhân 10% CĐR 1-6 

4 Điểm thi giữa kỳ 
Thi viết/thi vấn đáp/trắc 

nghiệm.... 
20% CĐR 1-6 

5 Điểm thực hành Theo nhóm hoặc cá nhân   

II Điểm thi cuối kỳ Thi viết  60% CĐR 1-6 

Ghi chú: Điểm quá trình chiếm trọng số 0,4; điểm thi cuối kỳ 0,6. Điểm quá trình nhất thiết 

phải có điểm chuyên cần và điểm thi giữa kỳ, những điểm thành phần khác có hay không tuỳ 

thuộc vào phương pháp giảng dạy và kiểm tra đánh giá của học phần. 

11.3 Rubrics đánh giá kết quả học tập   

1. Đánh giá kết quả bài thuyết trình chủ đề theo nhóm 

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 30 

Trình bày đầy 
đủ nội dung 
yêu cầu về chủ 
đề, có thêm các 
nội dung liên 
quan đóng góp 

Trình bày đầy 
đủ nội dung 
yêu cầu về 
chủ đề 

Trình bày 
không đủ nội 
dung theo yêu 
cầu về chủ đề 

Trình bày nội 
dung không 
liên quan hay 
nội dung quá 
sơ sài, không 
cung cấp được 
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vào việc mở 
rộng kiến thức 

thông tin cần 
thiết. 

Hình thức, 
báo cáo 

20 

Cách trình bày 
rõ ràng, dễ 
hiểu, có sáng 
tạo. Nhận được 
ý kiến/câu hỏi 
quan tâm 

Cách trình 
bày rõ ràng, 
dễ hiểu 

Trình bày dạng 
đọc, không tạo 
được sự quan 
tâm của người 
nghe 

Trình bày quá 
sơ sài, người 
nghe không thể 
hiện được nội 
dung 

 

Trả lời câu 
hỏi 

20 

Các câu hỏi 
được trả lời đầy 
đủ, rõ ràng và 
thỏa đáng 

Trả lời được 
70% câu hỏi 

Trả lời được 
25%-50% câu 
hỏi 

Không trả lời 
được câu nào 

 

Làm việc 
nhóm 

30 

Thể hiện sự 
cộng tác giữa 
các thành viên 
trong nhóm rõ 
ràng. Có phân 
chia câu trả lời 
và báo cáo giữa 
các thành viên 

Có sự cộng 
tác giữa các 
thành viên 
trong nhóm 
nhưng chưa 
thể hiện rõ 
ràng 

Không có sự 
kết hợp giữa 
các thành viên, 
có 1 hay vài 
thành viên 
chuẩn bị và báo 
cáo 

Báo cáo chưa 
hoàn chỉnh, sai 
nội dung 

 
 
 

Điểm tổng 10 

 

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 10 

 

12. Tài liệu học tập 

12.1. Tài liệu bắt buộc 
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Bài giảng môn Lịch sử thế giới do Bộ môn Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam - Khoa Lý 

luận chính trị biên soạn 

12.2. Tài liệu tham khảo 

 1. Lương Ninh, Lịch sử thế giới cổ đại, Nxb Giáo Dục, HN, 2003. 

2. Nguyễn Gia Phu - Nguyễn Văn Ánh - Đỗ Đình Hãng - Trần Văn La, Lịch sử thế 

giới trung đại, Nxb Giáo dục, HN, 1999  

3. Phan Ngọc Liên, Đào Tuấn Thành, Phạm Thu Nga, Nguyễn Thị Huyền Sâm, Mai             

Phú Phương (2008), Lịch sử thế giới cận đại, tập 1, Nxb Đại học sư phạm Hà Nội. 

4 Đỗ Thanh Bình (cb) (2008) Lịch sử thế giới hiện đại Quyển 1, NXB ĐHSP. 

5. Trần Thị Vinh (cb) (2008) Lịch sử thế giới hiện đại Quyển 2, NXB ĐHSP 2008 

 

  

Trưởng Khoa/Viện 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

Trưởng bộ môn 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

 

Hoàng Thị Nhung 

Hà Nội, ngày 14 tháng 9 năm 2021 

Người biên soạn đề cương 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

 

Bùi Thị Kim Thu 

 

 


