
ML01020: Triết học Mác-LêNin

(PHILOSOPHY OF MARXISM AND LENINISM )

Số tín chỉ 3: lý thuyết 3 - thực hành 0 – tự học 9

Triacetylchitotriose Diacetylchitobiose

Colloidal chitin

KẾT QUẢ HỌC TẬP MONG ĐỢI

Ký hiệu
KQHTMĐ của học phần

Hoàn thành học phần này, sinh viên có thể:
CĐR của CTĐT

Kiến thức

K1 Trình bày những kiến thức cơ bản về triết học và triết học Mác – Lênin. CĐR1

K2 Phân tích các quan điểm, nguyên lý, phạm trù, quy luật của triết học Mác – Lênin. CĐR1

Kỹ năng

K3
Vận dụng các quan điểm, nguyên lý, phạm trù, quy luật của triết học Mác – Lênin vào hoạt động 
nhận thức và hoạt động thực tiễn. 

CĐR5

Năng lực tự chủ và trách nhiệm

K4
Phản bác, đấu tranh chống những quan điểm sai lầm, bảo vệ và phổ biến triết học Mác - Lênin. 

CĐR12

K5
Thực hiện đúng đường lối lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và con đường đi lên chủ nghĩa 
xã hội ở Việt Nam. CĐR12

NỘI DUNG HỌC PHẦN NHIỆM VỤ CỦA SINH VIÊN

PHƯƠNG PHÁP HỌC TẬP

- Nghe giảng
- Nghiên cứu tài liệu
- Trả lời câu hỏi, trao đổi, thảo luận tại lớp.

ĐÁNH GIÁ VÀ CHO ĐIỂM

Thang điểm: 10

Điểm cuối kì là điểm trung bình cộng

của những điểm thành phần sau: 

- Đánh giá chuyên cần: 10 %

- Đánh giá thi giữa kì: 30%

- Đánh giá Thi cuối kì: 60%

GIẢNG VIÊN PHỤ TRÁCH

1. TS. Lê Văn Hùng (0978.020.006, levanhungdhnn@gmail.com)

2. ThS. Nguyễn Thị Thanh Minh (01692169008, nttminh@vnua.edu.vn)

3. ThS. Nguyễn Thị Thanh Hòa (0982110703, ntthoa@vnua.edu.vn)

4.ThS. Đỗ Thị Hạnh (0983515759, dthanh@vnua.edu.vn)

Chương 1: Triết học và vai trò của triết học trong đời sống xã hội

Chương 2: Chủ nghĩa duy vật biện chứng

Chương 3: Chủ nghĩa duy vật lịch sử

- Chuyên cần: Sinh viên phải tham dự đủ số tiết theo 

quy định, chấp hành đúng nội quy học tập.

- Chuẩn bị cho bài giảng: đọc giáo trình và tài liệu 

tham khảo trước khi lên lớp.

- Tham gia làm bài thi đánh giá giữa kỳ và cuối kỳ.


