
ML01022: Chủ nghĩa xã hội khoa học

(SOCIALISM)

Số tín chỉ 2: lý thuyết 2 - thực hành 0 – tự học 6

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
Mô tả những kiến thức cơ bản và hệ thống của chủ nghĩa xã hội khoa học. 

CĐR1

K2

Trình bày hệ thống các quan điểm khoa học, cách mạng của chủ nghĩa Mác – Lênin về quá trình 

hình thành, phát triển của chủ nghĩa xã hội, đặc biệt là các vấn đề chính trị - xã hội trong quá trình 

xây dựng chủ nghĩa xã hội. 

CĐR2

K3
Ứng dụng các quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin của Đảng Cộng sản Việt Nam vào thực tiễn 

lãnh đạo cách mạng Việt Nam. 
CĐR1

Kỹ năng

K4
Phân tích các vấn đề lý luận cơ bản, nền tảng của chủ nghĩa xã hội khoa học. 

CĐR6, CĐR8

K5
Vận dụng các tri thức đã học của học phần vào giải quyết các vấn đề chính trị - xã hội ở Việt Nam 

và thế giới. 

CĐR6, CĐR8

K6
Vận dụng các tri thức đã học của học phần để nhận thức các quan điểm sai trái phủ nhận chủ 

nghĩa Mác – Lênin và con đường đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội. 

CĐR6, CĐR8

Năng lực tự chủ và trách nhiệm

K7
Tích cực học tập, tích lũy tri thức, kinh nghiệm góp phần phát triển chủ nghĩa xã hội khoa học. 

CĐR14

K8
Hình thành ý thức hệ tư tưởng Mác – Lênin, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản và con 

đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. CĐR14

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. ThS. Hà Thị Yến (0986.252.438, hathiyen281@gmail.com)

2. ThS. Nguyễn Thị Sơn (0936.292.123ntsonllct@vnua.edu.vn)

Chương 1: Nhập môn chủ nghĩa xã hội khoa học

Chương 2: Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân; chủ nghĩa xã hội

và thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội

Chương 3: Dân chủ và nhà nước xã hội chủ nghĩa; cơ cấu xã hội – giai

cấp và liên minh giai cấp, tầng lớp trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa

xã hội

Chương 4: Vấn đề dân tộc và tôn giáo trong thời kỳ quá độ lên chủ

nghĩa xã hội

Chương 5: Vấn đề gia đình trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội

- Chuyên cần: Sinh viên 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; chuẩn bị các câu hỏi để 

trao đổi, thảo luận tại lớp.

- Thi giữa kì.

- Thi cuối kì.


