ML01021: Kinh tế chính trị Mác-LêNin
(POLITICAL ECONOMY OF MARXISM AND LENINISM )
Số tín chỉ 2: lý thuyết 2 - thực hành 0 – tự học 6
KẾT QUẢ HỌC TẬP MONG ĐỢI
KQHTMĐ của học phần
Hoàn thành học phần này, sinh viên có thể:

Ký hiệu

CĐR của CTĐT

Kiến thức
K1
K2
K3

Mô tả hệ thống tri thức khoa học về Kinh tế chính trị Mác – Lênin

CĐR1

Trình bày kiến thức Kinh tế chính trị Mác – Lênin

CĐR1

Ứng dụng các tri thức khoa học của môn học vào thực tiễn đời sống.

CĐR1

Kỹ năng
Chỉ ra cơ sở lý luận của các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách của nhà nước trong các
CĐR5
giai đoạn phát triển khác nhau của đất nước.
Phán đoán một số các vấn đề kinh tế, xã hội phát sinh trong các giai đoạn phát triển khác nhau của CĐR5
K5
đất nước.
Phối hợp các nguyên lý kinh tế chính trị trong giải thích các quan hệ lợi ích kinh tế trong phát triển CĐR5
K6
kinh tế xã hội của đất nước
Năng lực tự chủ và trách nhiệm
K4

Colloidal chitin

Tự học tập, tích lũy kiến thức, kinh nghiệm để bổ sung, phát triển lý luận về kinh tế chính trị
Triacetylchitotriose

K7
K8

Diacetylchitobiose

Hình thành lập trường, ý thức hệ tư tưởng Mác - Lênin và trách nhiệm xã hội phù hợp trong vị trí
việc làm và cuộc sống

NỘI DUNG HỌC PHẦN
Chương 1: Đối tượng, phương pháp nghiên cứu và chức năng
của kinh tế chính trị Mác - Lênin
Chương 2: Hàng hóa, thị trường và vai trò của các chủ thể;
Chương 3: Giá trị thặng dư
Chương 4: Cạnh tranh và độc quyền
Chương 5: Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và các
quan hệ lợi ích kinh tế ở Việt Nam
Chương 6: Công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hoá và hội nhập
kinh tế quốc tế của Việt Nam.

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

GIẢNG VIÊN PHỤ TRÁCH

CĐR12
CĐR14

NHIỆM VỤ CỦA SINH VIÊN
- Chuyên cần: Tất cả sinh viên tham dự học phần này
phải tham dự lớp đủ số tiết theo quy định, chấp hành
đúng nội quy học tập
- Chuẩn bị cho bài giảng: Tất cả sinh viên tham dự học
phần này phải đọc giáo trình và tài liệu tham khảo
trước khi lên lớp.
- Thi giữa kì: Tất cả sinh viên tham dự học phần này
phải thi giữa kì theo quy định
- Thi cuối kì: Để hoàn thành học phần, tất cả sinh viên
phải thi cuối kì theo quy định

ĐÁNH GIÁ VÀ CHO ĐIỂM
Thang điểm: 10
Điểm cuối kì là điểm trung bình cộng của
những điểm thành phần sau:

1. TS. Dương Đức Đại (0904838358, Daiiszero@gmail.com)

- Đánh giá chuyên cần: 10 %

2. ThS. Lê Thị Xuân (0989586941, lexuanhn@gmail.com)

- Đánh giá thi giữa kì: 30%

3. ThS. Lê Thị Kim Thanh (0987772465 , ltkthanh@hua.edu.vn )

- Đánh giá Thi cuối kì: 60%

