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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: Lịch sử Quan hệ quốc tế (The History of International Relations)
- Mã học phần: 1721072
- 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 : 05 tiết
 Thảo luận : 05 tiết
 Hoạt động theo nhóm : 05 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: Khi kết thúc học phần, sinh viên có thể:

- Về kiến thức:

 Nắm được những kiến thức cơ bản về lịch sử và lý luận Quan hệ quốc tế

 Có kiến thức lịch sử về khả năng hợp tác, xung đột và cách thức giải quyết trong tiến
trình phát triển của nhân loại

 Có nhận thức đúng, đủ về “bức tranh thế giới” luôn biến động, từ đó rút ra những
phương pháp, bài học trong công tác đối ngoại, bảo vệ lợi ích quốc gia.

- Về kỹ năng:

 Rèn luyện cho sinh viên có kỹ năng 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

- Về thái độ:

 Hiểu được tầm quan trọng của lịch sử Quan hệ quốc tế và ảnh hưởng của nó đến thế giới
hiện tại
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 Có thái độ tích cực và khách quan khi đánh giá các mối Quan hệ quốc tế trong từng thời
kỳ lịch sử khác nhau

 Tôn trọng những nguyên tắc, quy định, yêu cầu của môn học.

 Thể hiện năng lực tự học, làm việc độc lập và hoạt động nhóm.

�. Chu�n �ầu ra:

CĐR Nội dung Đáp ứng CĐR CTĐT

�.1. Kiến thức 4.1.1. Kiến thức tổng quát về lịch sử Quan hệ quốc tế
thời kỳ cận đại đến nay

K1

4.1.2. Kiến thức lý luận và phân tích các vấn đề dưới
góc nhìn Quan hệ quốc tế

K1

�.2. 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

�.3. Thái �ộ 4.3.1. Hiểu được tầm quan trọng của lịch sử Quan
hệ quốc tế và ảnh hưởng của nó đến thế giới hiện tại

A1

4.3.2. Hình thành quan điểm tích cực, thái độ khách
quan khi đánh giá các mối Quan hệ quốc tế trong
từng thời kỳ lịch sử khác nhau

A2

5. Mô tả tóm tắt nội dung học phần:

Học phần nhằm trang bị cho sinh viên kiến thức đại cương về lý luận và lịch sử Quan hệ quốc
tế từ thời kỳ hiện đại, nhất là từ sau Chiến tranh Thế giới thứ II đến nay.Qua đó giúp SV hiểu
được tác động của tiến trình lịch sử đó đến cục diện TG, khu vực và đối với Việt Nam.

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 BÀI MỞ ĐẦU

1. Tổng quan về học

- Nêu vấn đề/
câu hỏi gợi

- Nghe &
ghi chép
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phần

2. Các khái niệm cơ
bản

3. Yêu cầu (phương
pháp luận, thế giới
quan…)

ý

- Hệ thống
kiến thức

- Hướng dẫn
làm việc
nhóm

- Trả lời câu
hỏi

- Thảo luận
nhóm

2

+

3

+

�

Chuyên �ề 1: QHQT
GIỮA HAI CUỘC
CHIẾN TRANH TG
(1919-1929)

1. Sự hình thành trật tự
thế giới mới sau Thế
chiến I (1919-1929)

2. QHQT của nước
Nga– Liên Xô và
phong trào cộng sản
trong những năm 20
của thế kỉ XX

3. Sự ra đời của CN
phát xít và sách lược
đấu tranh của QTCS

4. Quan hệ quốc tế
trước khi chiến tranh
bùng nổ

- Nêu vấn đề/
câu hỏi gợi
ý

- Thuyết
giảng

- Phân
tích/giải
thích

- Củng cố nội
dung

Đọc tài
liệu trước

Nghe &
ghi chép

- Trả lời câu
hỏi

- Thảo luận
nhóm

- Thuyết
trình nhóm

[1]
Tr.123-
153

5

+

6

Chuyên �ề 2: QHQT
TRONG CHIẾN
TRANH THẾ GIỚI II
(1939-19�5)

1. Giai đoạn thứ nhất
(9/1939 -6/1941):

2. Giai đoạn thứ hai
(6/1941 -11/1942):

3. Giai đoạn thứ 3
(11/1942- 12/1943:

4. Giai đoạn thứ 4
(12/1943-8/1945)

- Nêu vấn đề/
câu hỏi gợi
ý

- Phân
tích/giải
thích

- Củng cố nội
dung

- Hướng dẫn
làm việc

- Đọc tài
liệu trước

- Nghe &
ghi chép

- Trả lời câu
hỏi

- Thảo luận
nhóm

- Thuyết

[1]

Tr.161-
182
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nhóm trình nhóm

7 Chuyên �ề 3: SỰ

HÌNH THÀNH TRẬT

TỰ TG MỚI SAU

CHIẾN TRANH TG

II

1. Hội nghị Thượng

đỉnh Yalta - Trật

tự 2 cực Yalta

2. Hội nghị Thượng

đỉnh Potsdam

3. Hội nghị San

Francisco thành

lập LHQ

Nêu vấn đề/
câu hỏi gợi ý

- Hướng dẫn
làm việc
nhóm

- Củng cố nội
dung

- Đọc tài
liệu trước

- Thuyết
trình nhóm

[1]

Tr.184-
192

[2]

Tr.58-64

8

+

9

+

10

+

11

+

12

Chuyên �ề �: QHQT
TRONG CHIẾN
TRANH LẠNH

1. Quan hệ Xô – Mĩ
trong chiến tranh
lạnh

2. Cuộc khủng hoảng
Berlin và vấn đề
nước Đức.

3. Cuộc chiến tranh
Đông Dương &
Chiến tranh Việt
Nam

4. Cuộc chiến tranh
Triều Tiên và
QHQT ở Đông Á
(Trung – Mĩ –
Nhật)

5. Vấn đề Campuchia

và QHQT ở ĐNA

6. Sự sụp đổ của chế

- Nêu vấn đề/
câu hỏi gợi ý

- Thuyết giảng

- Phân
tích/giải
thích

- Củng cố nội
dung

- Đọc tài
liệu trước

- Nghe &
ghi chép

- Trả lời câu
hỏi

- Thảo luận
nhóm

- Thuyết
trình nhóm

[2]

Tr.11-16

Tr.144-
150

Tr.155-
162

Tr.230-
243

Tr.247-
254

Tr.330-
334

Tr.373-

[3]

Tr.15-133

Tr.162-
337
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độ XHCN ở Liên

Xô, Đông Âu

380

13

+

1�

+

15

Chuyên �ề 5: QHQT
TỪ SAU CHIẾN
TRANH LẠNH ĐẾN
THẬP NIÊN ĐẦU
THẾ KỶ XXI

1. Xu hướng phát triển

chủ yếu trong

QHQT từ sau chiến

tranh lạnh đến nay

2. Các vấn đề khu vực

và toàn cầu

3. QHQT của các

cường quốc chủ yếu

và sự hình thành trật

tự TG mới

- Nêu vấn đề/
câu hỏi gợi ý

- Thuyết giảng

- Phân
tích/giải
thích

- Củng cố nội
dung

- Đọc tài
liệu trước

- Nghe &
ghi chép

- Trả lời câu
hỏi

- Thảo luận
nhóm

[4]

Tr.6-550

[3]

Tr.375-
413

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 (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 �ánh giá

Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:
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TT Điểm thành phần Quy �ịnh Trọng số Mục tiêu

1 Điểm chuyên cần Tham dự 80% tổng số tiết 5% 4.1.1, 4.1.2,
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,
4.3.1, 4.3.2.

2 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,
4.3.1, 4.3.2.

4 Điểm bài luận kiểm
tra giữa kỳ

- Thi viết/ trắc nghiệm 15% 4.1.1, 4.1.2,
4.2.1, 4.2.2,
4.3.1, 4.3.2.

5 Điểm viết tiểu
luận/thi kết thúc học
phần

- Thi viết 90’, không sử dụng tài
liệu

- Bắt buộc dự thi

60% 4.1.1, 4.1.2,
4.2.1, 4.2.2,
4.3.1, 4.3.2.

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 liệu học tập:

9.1. Giáo trình chính:

[1] Vũ Dương Ninh (chủ biên), Lịch sử Quan hệ quốc tế từ đầu thời cận đại đến kết thúc thế
chiến thứ hai, NXB ĐHSP, 2012.

[2] Trần Văn Đào, Phan Doãn Nam, Giáo trình lịch sử Quan hệ quốc tế 1945-1990, Học viện
Quan hệ quốc tế, Hà Nội, 2001.

9.2. Tài liệu tham khảo thêm:

[3] Nhiều tác giả, Đông Tây Nam Bắc – Diễn biến chính trong Quan hệ quốc tế từ 1945, Học
viện ngoại giao, 2009.

[4] Phạm Bình Minh (Chủ biên), Cục diện thế giới đến năm 2020, NXB CTQG, 2010.
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[5] Bộ ngoại giao Việt Nam: www.mofa.gov.vn

[6] Nghiên cứu quốc tế: nghiencuuquocte.net

[7] Bộ ngoại giao Hoa Kỳ: http://www.state.gov/

[8] Bộ ngoại giao Trung Quốc: http://www.fmprc.gov.cn/eng/

[9] Bộ Ngoại giao Liên Bang Nga: http://www.mid.ru/

10. Hướng dẫn sinh viên tự học:

Tuần
/Buổi Nội dung

Lý
thuyế
t (tiết)

Thực
hành
(tiết)

Nhiệm vụ của sinh viên

1 BÀI MỞ ĐẦU

1. Tổng quan về học phần

2. Các khái niệm cơ bản

3. Yêu cầu (phương pháp luận, thế
giới quan…)

1 1 - Đọc tài liệu
- Chuẩn bị câu hỏi thảo luận

2

+

3

+

�

QHQT GIỮA HAI CUỘC
CHIẾN TRANH TG (1919-1939)
1. Sự hình thành trật tự thế giới

mới sau Thế chiến I (1919-
1936)

2. QHQT của nước Nga– Liên Xô
và phong trào cộng sản trong
những năm 20 của thế kỉ XX

3. Sự ra đời của CN phát xít và
sách lược đấu tranh của QTCS

4. Quan hệ quốc tế trước khi chiến
tranh bùng nổ

4 2

- Đọc tài liệu
- Chuẩn bị câu hỏi thảo luận &

thuyết trình nhóm.

5

+

6

QHQT TRONG CHIẾN TRANH
THẾ GIỚI II (1939-19�5)

1. Giai đoạn thứ nhất (9/1939 -
6/1941)

2. Giai đoạn thứ hai (6/1941 -
11/1942)

3. Giai đoạn thứ 3 (11/1942-
12/1943

4. Giai đoạn thứ 4 (12/1943-
8/1945)

2 2

- Đọc tài liệu
- Chuẩn bị câu hỏi thảo luận &

thuyết trình nhóm.

7 �. SỰ HÌNH THÀNH TRẬT TỰ TG
MỚI SAU CHIẾN TRANH TG
II
1. Hội nghị Thượng đỉnh Yalta

- Trật tự 2 cực Yalta
2. Hội nghị Thượng đỉnh

1 1

- Đọc tài liệu
- Chuẩn bị câu hỏi thảo luận

tại lớp

http://www.mofa.gov.vn
http://www.state.gov/
http://www.fmprc.gov.cn/eng/
http://www.mid.ru/


8

Potsdam
3. Hội nghị San Francisco thành

lập LHQ

8

+

9

+

10

+

11

+

12

QHQT TRONG CHIẾN TRANH
LẠNH
8. Quan hệ Xô – Mĩ trong chiến

tranh lạnh
9. Cuộc khủng hoảng Berlin và

vấn đề nước Đức.
10.Cuộc chiến tranh Đông Dương

& Chiến tranh Việt Nam
11.Cuộc chiến tranh Triều Tiên và

QHQT ở Đông Á (Trung –
Mĩ – Nhật)

12.Sự sụp đổ của chế độ XHCN ở
Liên Xô, Đông Âu

5 5

- Đọc tài liệu
- Chuẩn bị câu hỏi thảo luận &

thuyết trình nhóm.

13

+

1�

+

15

QHQT TỪ SAU CHIẾN TRANH
LẠNH ĐẾN THẬP NIÊN ĐẦU
THẾ KỶ XXI
1. Xu hướng phát triển chủ yếu

trong QHQT từ sau chiến tranh
lạnh đến nay

2. Các vấn đề khu vực và toàn cầu
3. QHQT của các cường quốc chủ

yếu và sự hình thành trật tự TG
mới

4 2

- Đọc tài liệu
- Chuẩn bị câu hỏi thảo luận &

thuyết trình nhóm.

Ngày… tháng…. năm 201
Trưởng khoa

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ngày… tháng…. năm 201
Trưởng Bộ môn

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ngày… tháng…. năm 201
Người biên soạn

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ngày… tháng…. năm 201
Ban giám hiệu


