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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Thông tin chung về học phần

- Tên học phần: Các vấn đề toàn cầu trong QHQT hiện đại

(Global issues in contemporary International Relations)

-Mã số học phần: 1721182

- Số tín chỉ học phần : 02 tín chỉ

- Thuộc chương trình đào tạo của bậc: Đại học, ngành Quan hệ quốc tế

- Số tiết học phần: 30

 Nghe giảng lý thuyết : 15 tiết

 Thuyết trình nhóm : 08 tiết

 Thảo luận/ Bài tập trên lớp: 05 tiết

 Hoạt động khác : 02 tiết

 Tự học : 60 giờ

- Đơn vị phụ trách học phần: Bộ môn Chính trị ngoại giao / Khoa Quan hệ quốc tế

2. Học phần trước:

3. Mục tiêu của học phần:

Sau khi học xong học phần này, sinh viên có khả năng:

 Về kiến thức:

 Hiểu được những kiến thức cơ bản về những vấn đề toàn cầu được giới

thiệu trong môn học như năng lượng, dân số, đói nghèo, vũ khí hủy diệt

hàng loạt, tội phạm quốc tế và môi trường.

 Nhận dạng được những đặc điểm chung và riêng giữa các vấn đề toàn

cầu.

 Xác định được nguyên nhân gây ra, bản chất mối quan hệ giữa các vấn

đề toàn cầu và các vấn đề quan hệ quốc tế cùng với khả năng giải quyết

các vấn đề đó.

 Về kỹ năng: Vận dụng những kiến thức về các vấn đề toàn cầu để:

BM01.QT02/ĐNT-ĐT
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 Phát hiện được những vấn đề mang tính toàn cầu (detect)

 Luôn quan sát và chú ý đến các thông tin thời sự quốc tế (observe).

 Bước đầu giải thích được những vấn đề cơ bản mang tính toàn cầu

(explain)

 Về thái độ:

 Tiếp nhận vấn đề một cách tự tin và hiểu biết (acknowledge)

 Quan tâm đến những vấn đề chung của xã hội (pay attention)

 Nhận diện được khả năng cùng hợp tác để giải quyết các vấn đề (identify)

�. Chu�n đầu ra:

CĐR Nội dung Đáp ứng CĐR CTĐT

�.1. Kiến thức 4.1.1. Hiểu được những kiến thức cơ bản về những vấn

đề toàn cầu được giới thiệu trong môn học như năng

lượng, dân số, đói nghèo, vũ khí hủy diệt hàng loạt, tội

phạm quốc tế và môi trường.

K1

4.1.2. Nhận dạng được những đặc điểm chung và riêng

giữa các vấn đề toàn cầu.

K1, K2

4.1.3. Xác định được nguyên nhân gây ra, bản chất mối

quan hệ giữa các vấn đề toàn cầu và các vấn đề quan hệ

quốc tế cùng với khả năng giải quyết các vấn đề đó.

K1, K2

�.2. Kỹ năng 4.2.1. Vận dụng những hiểu biết về các vấn đề toàn

cầu để: Phát hiện được những vấn đề mang tính toàn

cầu; Luôn quan sát và chú ý đến các thông tin thời sự

quốc tế; Giải thích được những vấn đề cơ bản mang

tính toàn cầu

S1, S6

4.2.2. Có kỹ năng tư duy trong giải quyết vấn đề từ

công việc và cuộc sống.

S1, S6

�.3. Thái độ 4.3.1. Nhận ra tầm quan trọng của việc nhận dạng và

giải quyết các vấn đề toàn cầu, chủ động và tích cực

tìm hiểu những vấn đề chung của xã hội.

A1, A2, A3

5. Mô tả tóm tắt nội dung học phần:

Học phần này tập trung vào những vấn đề mang tính chất và quy mô toàn cầu, được cả thế

giới quan tâm, ví dụ như vấn đề khủng bố, tội phạm quốc tế, môi trường, năng lượng, đói

nghèo…; phân tích những vấn đề này, đồng thời giới thiệu mạng lưới hợp tác quốc tế trong
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giải quyết những vấn đề đó, bao gồm các tổ chức liên chính phủ, các tổ chức phi lợi nhuận

quốc tế, và các quốc gia có liên quan. Trên cơ sở nội dung và hoạt động của học phần, sinh

viên có thể giải thích được những vấn đề toàn cầu hiện nay, hiểu rõ những tác nhân gây ảnh

hưởng cũng như những cơ chế nhằm giải quyết vấn đề.

6. Nội dung và lịch trình giảng dạy:

- Các học phần lý thuyết:

Buổi Nội dung Hoạt động

của giảng

viên

Hoạt động của

sinh viên

Giáo

trình

chính

Tài liệu

tham khảo

Ghi

chú

1 Chương 1: Nhập môn

về vấn đề toàn cầu

1.1. Khái niệm

1.2. Tại sao phải nghiên

cứu các vấn đề toàn cầu?

1.3. Danh mục các vấn

đề toàn cầu tiêu biểu

- Giới thiệu

về môn học

và tầm quan

trọng của

môn học

- Giới thiệu

Đề cương chi

tiết môn học,

giải thích các

tiêu chí Đánh

giá,…

- Thuyết

giảng

- Nêu câu hỏi

thảo luận

- Chia nhóm,

giao bài tập

nhóm/ Đề tài

thuyết trình

-Nghiên cứu

đề cương môn

học.

- Những đề

xuất, nguyện

vọng.

- Đọc tài liệu

- Thảo luận

nhóm.

- Nhận Bài tập

nhóm/ Đề tài

thuyết trình

Trang 7-

68 cuốn

[1];

Giải

quyết

mục

tiêu

4.3.1

2

+

3

Chương 2: Vũ khí hủy

diệt hàng loạt

2.1. Khái quát về vũ khí

hủy diệt hàng loạt

2.2. Các vấn đề vũ khí

- Hướng

dẫn làm

việc

nhóm

- Thuyết

- Đọc tài liệu

- Xem video

và thảo luận

- Trả lời câu

hỏi thảo luận

Trang

85 cuốn

[1];

Trang 7-

70 cuốn

[2]; Bài

viết “Xung

đột vũ

Giải

quyết

mục

tiêu

4.3.1
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hủy diệt hàng loạt đương

đại

2.3. Hợp tác quốc tế

trong vấn đề vũ khí hủy

diệt hàng loạt

giảng

- Chiếu

video về

vũ khí

HDHL

- Nêu câu hỏi

thảo luận

- Giao bài

tập nhóm

-Thuyết trình

nhóm

trang trong

thế kỷ 21”,

http://nghi

encuuquoc

te.org/201

4/08/03/19

2-xung-

dot-vu-

trang-

trong-the-

ky-21/

�

+
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Chương 3: Dân số

3.1. Khái quát về dân số

3.1.1. Khái niệm dân

số

3.1.2. Khái niệm tăng

dân số

3.2. Các vấn đề dân số

trong QHQT

3.2.1. Ảnh hưởng tới

sự phát triển và ổn

định của quốc gia

3.2.2. Gây vấn đề

trong QHQT

3.3. Hợp tác quốc tế về

vấn đề dân số

- Thuyết

giảng

- Nêu

vấn đề

thảo

luận

- Hướng dẫn

làm bài

thuyết trình

- Điều hành

buổi thuyết

trình

- Đọc tài liệu

trước

- Trả lời câu

hỏi

- Nghe & ghi

chép

- Thảo luận

nhóm

-Thuyết trình

nhóm

Trang

189 –

212;

230 –

256

cuốn

[1];

Bài viết
“�R��R
���� ���
���� ��
�R��R
RR��R ��
��� �R��
��”, trang
tư liệu
nghiencuu
quocte.org
; Bài viết
“� R��� ���
�� �R�빠� ��
��� �R
�R�빠� ��
��”, trang
tư liệu
nghiencuu
quocte.org

Giải

quyết

mục

tiêu

4.1.1,

4.1.2,

4.2.1,

4.2.2

6

+

7

+

8

Chương �: Môi trường

4.1. Tổng quan về môi

trường

4.2. Thực trạng môi

trường

4.2.1. Thực trạng môi

trường hiện nay

4.2.2. Nguyên nhân

- Thuyết

giảng

-Nêu

vấn đề

thảo

luận

- Hướng dẫn

làm bài

- Đọc tài liệu

trước

- Trả lời câu

hỏi

- Nghe & ghi

chép

- Xem video

- Thảo luận

Trang

155 –

178; 359

- 390

cuốn

[1];

Toàn bộ

cuốn [3];
Giải

quyết

mục

tiêu

4.1.1,

4.1.2,

4.2.1,
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4.2.3. Hậu quả

4.3. Hợp tác quốc tế về

vấn đề môi trường

thuyết trình

- Điều hành

buổi thuyết

trình

nhóm

- Thuyết trình

nhóm

4.2.2

9

+

10

+

11

Chương 5: Tội phạm

quốc tế

5.1. Khái quát về tội

phạm quốc tế

5.1.1. Khái niệm Tội

phạm quốc tế

5.1.2. Phân loại Tội

phạm quốc tế

5.2. Tình hình Tội phạm

quốc tế hiện nay

5.2.1. Điều kiện phát

triển Tội phạm quốc

tế

5.2.2. Tình hình Tội

phạm quốc tế hiện

nay

5.2.3. Tác hại của Tội

phạm quốc tế

5.3. Hợp tác quốc tế

- Nêu vấn

đề/ câu hỏi

gợi ý

- Phân

tích/giải

thích

- Thuyết

giảng

- Củng cố

nội dung

- Hướng dẫn

làm bài

thuyết trình

- Đọc tài liệu

trước

- Trả lời câu

hỏi

- Nghe & ghi

chép

- Thảo luận

nhóm

- Thuyết trình

nhóm

Trang

141 –

154

cuốn

[1];

Trang 9-

44 cuốn

[5]

Giải

quyết

mục

tiêu

4.1.1,

4.1.2,

4.2.1,

4.2.2

12

+

13

Chương 6: Năng lượng

6.1. Khái quát về năng

lượng

6.1.1. Khái niệm

6.1.2. Phân loại

6.1.3. Vai trò của

năng lượng đối với

nền kinh tế thế giới

6.2. Những vấn đề năng

lượng thế giới đương đại

6.3. Hợp tác quốc tế

- Thuyết

giảng

-Nêu

vấn đề

thảo

luận

- Hướng dẫn

làm bài

thuyết trình

- Điều hành

buổi thuyết

- Đọc tài liệu

trước

- Trả lời câu

hỏi

- Nghe & ghi

chép

- Thảo luận

nhóm

- Thuyết trình

nhóm

Trang

179-187

cuốn

[1];

Toàn bộ

cuốn [4];

Giải

quyết

mục

tiêu

4.1.1,

4.1.2,

4.2.1,

4.2.2
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trong vấn đề năng lượng trình

1�

+

15

Chương 7: Đói nghèo

7.1. Khái quát về vấn đề

đói nghèo

7.2. Tình trạng đói nghèo

trên thế giới và Việt Nam

7.3. Tác động của đói

nghèo đối với quan hệ

quốc tế

7.4. Những n� lực giải

quyết vấn đề đói nghèo

- Thuyết

giảng

-Nêu

vấn đề

thảo

luận

- Hướng dẫn

làm bài

thuyết trình

- Điều hành

buổi thuyết

trình

- Đọc tài liệu

trước

- Trả lời câu

hỏi

- Nghe & ghi

chép

- Thảo luận

nhóm

- Thuyết trình

nhóm

Trang

130-140;

355-359

cuốn

[1];

Trang 45-

74 cuốn

[5];

Giải

quyết

mục

tiêu

4.1.1,

4.1.2,

4.2.1,

4.2.2

7. Nhiệm vụ của sinh viên:

Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ như sau:

- Tuân thủ các quy định của lớp học

- Tham dự tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết (vắng có phép)

- Thực hiện đầy đủ các bài tập nhóm/ bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện.

- Thực hiện đầy đủ các bài tập cá nhân

- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ.

- Tham dự thi kết thúc học phần.

- Chủ động tổ chức thực hiện giờ tự học.

8. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên:

8.1. Cách đánh giá

Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:

TT Điểm thành phần Quy định Trọng số Mục tiêu

1 Điểm chuyên cần Tham dự đầy đủ các buổi học 10% 4.3.1

2 Điểm phát biểu/bài

tập cá nhân

Phát biểu bài trên lớp (điểm cộng) 5% 4.1.1, 4.1.2,

4.2.1; 4.2.2;

4.3

3 Điểm bài tập nhóm - Thuyết trình/ (Bài tập nhóm trên

lớp)

25% 4.1.1, 4.1.2,

4.2.1; 4.2.2;
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- Đánh giá dựa trên phân công

công việc

4.3

5 Điểm viết tiểu

luận/thi kết thúc học

phần

- Nộp tiểu luận 60% 4.1.1, 4.1.2,

4.2.1; 4.2.2;

4.3

8.2. Cách tính điểm

- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang

điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến 0.5.

- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần

nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần theo thang điểm 10 làm tròn đến một

chữ số thập phân.

9. Tài liệu học tập:

9.1. Giáo trình chính:

[1] Nguyễn Trọng Chuẩn (2006), �Rữ�R �ấ� �ề �RR� �ầ� �rR�R Ra� �Rập ��ê� �ầ� �ủa �Rế

�ỉ XXI, NXB Chính trị Quốc gia.

9.2. Tài liệu tham khảo thêm:

[2] Nguyễn Thị Thanh Thủy (2012), HRa Kỳ �ớ� �ấ� �ề �ũ �Rí Rạ� �R�� �rR�R Rơ� �ửa �Rế

�ỷ q�a (194� – 2010), Nxb.Chính trị quốc gia, Hà Nội.

[3] Nguyễn Đình Hòe – Nguyễn Ngọc Sinh (2012), A� ���R �ô� �rườ�R, Nxb.Khoa học-

Kỹ thuật, Hà Nội

[4] Ludovic Mons (2008), Vá� �ờ �ă�R �ượ�R – Dầ� Rỏa, Rạ� �R�� �R sa� �ó �R Rì?,

Nxb.Trẻ

[5] Lại Văn Toàn (chủ biên) (2004), CRủ �RRĩa �Rủ�R �ố �RR� �ầ� – Vấ� �ề �R �á�R ��ếp

�ậ�, Nxb.Khoa học xã hội, Hà Nội.

10. Hướng dẫn sinh viên tự học:

Tuần

/Buổi
Nội dung

Lý

thuyết

(tiết)

Thực

hành

(tiết)

Nhiệm vụ của sinh viên

1 Chương 1: Nhập môn về

vấn đề toàn cầu

2 0 - Đọc trang 7-68 cuốn [1];

- Tham gia thảo luận nhóm tại lớp

- Trả lời câu hỏi
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2

+

3

Chương 2: Vũ khí hủy

diệt hàng loạt

2 2 - Nghiên cứu trước Trang 85 cuốn

[1]; Trang 7-70 cuốn [2]; Bài

viết “Xung đột vũ trang trong thế

kỷ 21”,

- Ôn lại nội dung Chương 1 đã học

- Tham gia thảo luận nhóm tại lớp

- Trả lời câu hỏi

�

+

5

Chương 3: Dân số 2 2 - Nghiên cứu trước tài liệu: Trang

189 – 212; 230 – 256 cuốn [1];

Bài viết “�R��R ���� ��� ���� ��

�R��R RR��R �� ��� �R�� ��”

- Ôn lại nội dung đã học

- Làm việc nhóm (�ReR �a�R �á�R

pR�� �Ró�)

- Tham gia thảo luận nhóm tại lớp

- Trả lời câu hỏi

- Thuyết trình

6

+

7

+

8

Chương �: Môi trường 3 3 - Nghiên cứu trước tài liệu: Trang

155 – 178; 359 - 390 cuốn [1];

Toàn bộ cuốn [3];

- Ôn lại nội dung đã học

- Làm việc nhóm (�ReR �a�R �á�R

pR�� �Ró�)

- Tham gia thảo luận nhóm tại lớp

- Trả lời câu hỏi

- Thuyết trình

9

+
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+
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Chương 5: Tội phạm

quốc tế

2 4 - Nghiên cứu trước tài liệu: Trang

141 – 154 cuốn [1]; Trang 9-44

cuốn [5]

- Ôn lại nội dung đã học

- Làm việc nhóm (�ReR �a�R �á�R

pR�� �Ró�)

- Tham gia thảo luận nhóm tại lớp

- Trả lời câu hỏi
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- Thuyết trình

12

+

13

Chương 6: Năng lượng 2 2 - Trang 179-187 cuốn [1]; Toàn bộ

cuốn [4];

- Ôn lại nội dung đã học

- Làm việc nhóm (�ReR �a�R �á�R

pR�� �Ró�)

- Tham gia thảo luận nhóm tại lớp

- Trả lời câu hỏi

- Thuyết trình

1�

+

15

Chương 7: Đói nghèo 2 2 - Trang 130-140; 355-359 cuốn

[1]; Trang 45-74 cuốn [5];

- Ôn lại nội dung đã học

- Làm việc nhóm (�ReR �a�R �á�R

pR�� �Ró�)

- Tham gia thảo luận nhóm tại lớp

- Trả lời câu hỏi

- Thuyết trình

�RRy… �Rá�R…. �ă� 201
Trưởng khoa

(Ký và ghi rõ họ tên)

�RRy… �Rá�R…. �ă� 201
Trưởng Bộ môn

(Ký và ghi rõ họ tên)

�RRy… �Rá�R…. �ă� 201
Người biên soạn

(Ký và ghi rõ họ tên)

�RRy… �Rá�R…. �ă� 201
Ban giám hiệu


