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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 sự ra đời và phát triển của Đảng cộng sản Việt Nam từ 1930 đến nay
Đánh giá sự ra đời và phát triển của Đảng cộng sản Việt Nam từ 1930 đến nay.
Đánh giá đường lối lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam từ 1930 đến nay và các bài học kinh
nghiệm lớn của Đảng.

CĐR1
CĐR1
CĐR1

Kỹ năng
Xác định cơ sở hình thành các chủ trương, đường lối của Đảng và các bài học kinh nghiệm của
CĐR5
Đảng trong các giai đoạn phát triển khác nhau của đất nước.
Áp dụng phương pháp nhận thức biện chứng, khách quan về quá trình Đảng ra đời và vai trò lãnh CĐR5
K5
đạo của Đảng đối với cách mạng Việt Nam
Vận dụng nhận thức lịch sử vào công tác thực tiễn và phê phán quan điểm sai trái về lịch sử của
CĐR5
K6
Đảng
Năng lực tự chủ và trách nhiệm
K4

Colloidal chitin

Triacetylchitotriose

Diacetylchitobiose

K7

Tự học tập, tích lũy kiến thức, kinh nghiệm để bổ sung, phát triển lý luận về đường lối cách mạng
của Đảng cộng sản Việt Nam

CĐR12

K8

Xây dựng ý thức tôn trọng sự thật khách quan của lịch sử, nâng cao tinh thần yêu nước, tự hào
dân tộc; tạo niềm tin của người học đối với sự lãnh đạo của Đảng, trở thành công dân có phẩm
chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp tốt.

CĐR12

NỘI DUNG HỌC PHẦN
Chương 1: Đối tượng, chức năng, nhiệm vụ, nội dung và phương pháp
nghiên cứu, học tập Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
Chương 2: Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời và lãnh đạo đấu tranh
giành chính chính quyền (1930-1945)
Chương 3: Đảng lãnh đạo hai cuộc kháng chiến, hoàn thành giải
phóng dân tộc, thống nhất đất nước (1945-1975)
Chương 4: Đảng lãnh đạo cả nước quá độ lên CNXH và tiến hành
công cuộc đổi mới (1975-2018)
Chương 5: Kết luận về những thắng lợi vĩ đại của cách mạng Việt Nam
và những bài học lớn về sự lãnh đạo của Đảng.

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

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

GIẢNG VIÊN PHỤ TRÁCH

những điểm thành phần sau:

1. ThS. Tạ Quang Giảng (0912.990.976, tqgiang@vnua.edu.vn)

- Đánh giá thi giữa kì: 30%

2. ThS. Vũ Hải Hà (0906.089.508, vhha@vnua.edu.vn)

- Đánh giá Thi cuối kì: 50%

3. ThS. Trần Khánh Dư (0976.298.898 , tkdu@vnua.edu.vn)

- Đánh giá chuyên cần: 20 %

