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TRƯỜNG ĐH NGOẠI NGỮ - TIN HỌC TP.HCM
KHOA QUAN HỆ QUỐC TẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Thông tin chung về học phần

- Tên học phần (Tiếng Việt): Địa chính trị (Geopolitics)

- Mã học phần: 1721262

- Số tín chỉ: 02

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

- Số tiết học phần : 30 tiết

 Nghe giảng lý thuyết : 18 tiết

 Thuyết trình trên lớp : 04 tiết

 Thảo luận : 04 tiết

 Hoạt động theo nhóm : 04 tiết

 Tự học : 60 giờ

- Phụ trách học phần: Bộ môn Chính trị-Ngoại giao,Khoa QHQT.

2. Học phần trước: (Tên các học phần sinh viên cần phải học trước nếu có)

3. Mục tiêu của học phần: (là kết quả học tập mong đợi người học đạt được)

- Biết được các khái niệm cơ bản về địa chính trị và các học thuyết địa chính trị.

- Có kiến thức về những đặc điểm địa chính trị của Việt Nam, các cường quốc

trong khu vực và thế giới.

- Có khả năng phân tích những tác động của địa chính trị đến chính sách đối ngoại

các quốc gia.

- Nhận thức được những biến động của bức tranh địa chính trị thế giới trong QHQT

thời cận, hiện đại (trọng tâm là thời hiện đại).

- Thu thập và phân tích tài liệu liên quan đến môn học một cách chính xác, khoa

học.

- Trình bày được hiểu biết của mình về môn học bằng ngôn ngữ viết và nói một

cách thuần thục.

- Áp dụng những kiến thức và kỹ năng được học vào việc học tập, nghiên cứu và

công việc sau này liên quan đến chính trị-ngoại giao và QHQT.

- Thể hiện năng lực tự học, làm việc độc lập và hoạt động nhóm.
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�. Chu�n �ầu ra:

Nội dung Đáp ứng CĐR

CTĐT

Kiến thức 4.1.1. Kiến thức tổng quát về địa chính trị thế

giới cận hiện đại

K1

4.1.2. Kiến thức lý luận và phân tích yếu tố địa

chính trị dưới góc nhìn quan hệ quốc tế

K1

Kỹ năng 4.2.1. Kỹ năng phát hiện và giải quyết vấn đề S1, S6

4.2.2. Kỹ năng trình bày vấn đề một cách khoa

học

S1, S6

Thái �ộ 4.3.1 Hiểu được tầm quan trọng của địa chính

trị trong chính sách đối ngoại quốc gia nói riêng

và trong quan hệ quốc tế nói chung.

A2

4.3.2 Hình thành quan điểm tích cực, thái độ

khách quan khi đánh giá các vấn đề quốc tế và

tình hình thế giới tác động đến Việt Nam.

A2

5. Mô tả tóm tắt nội dung học phần:

Học phần nhằm trang bị cho sinh viên kiến thức về cơ bản về địa chính trị và ảnh

hưởng của địa chính trị đến chính sách đối ngoại các quốc gia và quan hệ quốc tế.

6. Nội dung và lịch trình giảng dạy:

Buổi Nội dung
Hoạt �ộng của

giảng viên

Hoạt �ộng của

SV

Giáo

trình

chính

Tài li�u

tham

�hảo

Ghi

chú

1-2-3 Chương 1: TỔNG

QUAN VỀ ĐỊA

CHÍNH TRỊ

1.1. Các khái niệm

- Địa chính trị

- Địa lý học chính trị

- Địa chiến lược

- Nêu vấn đề

- Nêu câu hỏi

- Hướng d�n làm

việc nhóm

- Hệ thống kiến

thức

- Nghe & ghi

chép

- Trả lời câu

hỏi

- Thảo luận

nhóm

[1] các

trang 5-

22 & 23-

76; 194-

212

[2] các

trang

297-328
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1.2. Các trường phái

địa chính trị

�-5-6 Chương 2: CÁC XU

HƯỚNG ĐỊA CHÍNH

TRỊ TRÊN THẾ GIỚI

2.1. Xu hướng địa

chính trị hợp nhất

2.2. Xu hướng địa

chính trị phân mảnh

2.3. Xu hướng địa

chính trị văn hóa

2.4. Xu hướng địa

chính trị tài nguyên

2.5 Xu hướng địa chính

trị biển đảo

- Nêu vấn đề, câu

hỏi gợi ý

- Giảng bài

- Nêu vấn đề

- Củng cố nội

dung

- Hệ thống kiến

thức

- Suy nghĩ &

trả lời

- Nghe, ghi

chép

- Thuyết trình

theo phân công

[1] các

trang từ

77-193

[2],các

trang từ

459-475

7-8-

9- 10

Chương 3: ĐẶC ĐIỂM
ĐỊA CHÍNH TRỊ CÁC
CƯỜNG QUỐC VÀ
KHU VỰC
3.1. Hoa Kỳ

3.2. Nga

3.3. EU

3.4. Trung Quốc

3.5. Nhật Bản

3.6. Ấn Độ

3.7. Đông Nam Á và

Việt Nam

- Nêu vấn đề, đặt

câu hỏi

- Phân tích, giải

thích

- Nghe, theo dõi

- Củng cố bài

- Hệ thống kiến

thức

- Suy nghĩ và

trả lời

- Nghe, ghi

chép

- Thảo luận

nhóm

- Thuyết trình

theo phân công

[1] các

trang từ

194-276

[2] các

trang từ

435-475

& 476-

496

11 Thi giữa kì

12 –

13 –

1� -

15

Chương 4: ĐỊA
CHÍNH TRỊ VÀ
QUAN HỆ QUỐC TẾ
4.1. Địa chính trị thế
giới trong giai đoạn
chiến tranh lạnh
4.2. Địa chính trị và trật
tự thế giới thế kỷ XX
4.3. Địa chính trị và trật

- Nêu vấn đề, đặt

câu hỏi

- Phân tích

- Nghe, theo dõi

- Củng cố bài

- Hệ thống kiến

thức

- Suy nghĩ và

trả lời

- Nghe, ghi

chép

- Các nhóm

thuyết trình

theo phân công

[1] các

trang từ

60-76 &

278-353;

354-370

[2] các

trang từ

476-496

& 497-

525
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tự thế giới thế kỷ XXI - Giảng bài - Nghe, ghi

chép

7. Nhi�m vụ của sinh viên:

- Tham dự lớp học, tham gia thảo luận tại lớp

- Hoàn thành các bài tập cá nhân, bài thực hành, bài tập nhóm, kiểm tra cuối kỳ.

8. Đánh giá �ết quả học tập của sinh viên:

8.1. Cách �ánh giá

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

TT Điểm thành phần Quy �ịnh Trọng số Mục tiêu

1 Điểm chuyên cần Tham dự tối thiểu 80% tổng số

tiết học

5% 4.3.1, 4.3.2

2 Điểm phát biểu/bài

tập cá nhân

Số bài tập đã làm/số bài tập

được giao/phát biểu trên lớp

5% 4.1.1, 4.1.2,

4.2.1, 4.2.2

3 Điểm bài tập nhóm - Thuyết trình & tiểu luận

- Đánh giá dựa trên phân công

công việc

15% 4.1.1, 4.1.2,

4.2.1, 4.2.2

4 Điểm kiểm tra giữa

kỳ

- Thi viết/trắc nghiệm 15% 4.1.1, 4.1.2,

4.2.1, 4.2.2

5 Điểm thi kết thúc

học phần

- Thi viết 90 phút

- Bắt buộc dự thi

60% 4.1.1, 4.1.2,

4.2.1, 4.2.2

8.2. Cách tính �iểm

- 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 li�u học tập:

9.1. Giáo trình chính:
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[1] Nhicolai Zlobin (2012), Trật tự thế giới mới thứ hai: Những vấn đề Địa chính trị

nan giải, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội.

9.2. Tài li�u tham �hảo:

[2] Hoàng Khắc Nam (2014), Một số vấn đề lý luận Quan hệ quốc tế dưới góc nhìn

lịch sử, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội.

10. Hướng dẫn sinh viên tự học:

Tuần

/Buổi
Nội dung

Lý

thuyết

(tiết)

Thực

hành

(tiết)

Nhi�m vụ của sinh viên

1-2-3 Chương 1: TỔNG QUAN VỀ

ĐỊA CHÍNH TRỊ

1.1. Các khái niệm

- Địa chính trị

- Địa lý học chính trị

- Địa chiến lược

1.2. Các trường phái địa chính

trị

3 3 Nghiên cứu trước:

[1] các trang 5-22 & 23-76;

194-212

[2] các trang 297-328

�-5-6 Chương 2: CÁC XU HƯỚNG

ĐỊA CHÍNH TRỊ TRÊN THẾ

GIỚI

2.1. Xu hướng địa chính trị hợp

nhất

2.2. Xu hướng địa chính trị phân

mảnh

2.3. Xu hướng địa chính trị văn

hóa

2.4. Xu hướng địa chính trị tài

nguyên

2.5 Xu hướng địa chính trị biển

đảo

3 3 -Nghiên cứu trước: trong Giáo

trình 1, các phần 1-2;

- Chuẩn bị bài tiểu luận &

thực hiện thuyết trình theo

nhóm theo sự phân công của

GV & nhóm trưởng

7-8-

9- 10

Chương 3: ĐẶC ĐIỂM ĐỊA
CHÍNH TRỊ CÁC CƯỜNG
QUỐC VÀ KHU VỰC
3.1. Hoa Kỳ

4 4 -Nghiên cứu trước: Tài liệu

Giáo trình 1, các phần 3-5;



6

3.2. Nga

3.3. EU

3.4. Trung Quốc

3.5. Nhật Bản

3.6. Ấn Độ

3.7. Đông Nam Á và Việt Nam

- Chuẩn bị bài tiểu luận &

phân công thuyết trình theo

nhóm

11 Bài kiểm tra giữa kỳ 2 Làm bài kiểm tra giữa kỳ

12 –

13 –

1� -

15

Chương 4: ĐỊA CHÍNH TRỊ VÀ
QUAN HỆ QUỐC TẾ
4.1. Địa chính trị thế giới trong
giai đoạn chiến tranh lạnh
4.2. Địa chính trị và trật tự thế giới
thế kỷ XX
4.3. Địa chính trị và trật tự thế giới
thế kỷ XXI

4 4 -Nghiên cứu trước: Tài liệu

Giáo trình 1, các phần 6-11;

STLTK 2, các trang từ 413-

434 & 459-495

- Chuẩn bị bài tiểu luận &

phân công thuyết trình theo

nhóm

Ngày….tháng… năm 201 Ngày….tháng… năm 201 Ngày….tháng… năm 201

Trưởng �hoa

(Ký và ghi rõ họ tên)

Tổ trưởng Bộ môn

(Ký và ghi rõ họ tên)

Người biên soạn

(Ký và ghi rõ họ tên)

Vũ Quốc Anh Lê Đình Tự

Ngày….tháng… năm 201

Lê Đình Tự

Ban giám hi�u


