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Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Thông tin chung về học phần

- Tên học phần: Lịch sử thế giới cận hiện đại (Modern and contemporary
world history)

- Mã học phần: 1721062

- Số tín chỉ học phần: 02 tín chỉ

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

- Số tiết học phần :

 Nghe giảng lý thuyết : 20 tiết
 Thảo luận : 5 tiết
 Hoạt động theo nhóm : 5 tiết
 Tự học : 60 giờ

- Khoa/ Bộ môn phụ trách học phần: Khoa Quan hệ quốc tế

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)

- Nêu được những sự kiện cơ bản của lịch sử thế giới thời kỳ cận – hiện đại.
- Tóm tắt được những thành tựu về kinh tế, chính trị, văn hóa – xã hội của thế

giới qua hai giai đoạn.
- Phân tích được những mốc quan trọng của lịch sử thế giới trong thời kỳ cận –

hiện đại.
- Giải thích được nguyên nhân những chuyển biến trong lịch sử thế giới ở thời

kỳ này.

�. Chu�n đầu ra:

Nội dung Đáp ứng CĐR

CTĐT

Kiến thức 4.1.1. Kiến thức tổng quát về lịch sử thế giới từ

thời kì cận đại đến nay

K1

BM01.QT02/ĐNT-ĐT
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4.1.2. Kiến thức lý luận và phân tích các vấn đề

lịch sử thế giới

K1

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

4.2.2. Kỹ năng phân tích, đánh giá vấn đề LSTG

một cách khoa học

S1, S6

Thái độ 4.3.1 Tôn trọng những thay đổi mang tính chất

quy luật của thế giới và tác động đến bối cảnh

thế giới hiện tại.

A2

4.3.2 Hình thành quan điểm tích cực, thái độ

khách quan khi đánh giá các vấn đề lịch sử thế

giới qua từng thời kỳ lịch sử khác nhau.

A2

5. Mô tả tóm tắt nội dung học phần:

Lịch sử thế giới cận hiện đại bao gồm hệ thống kiến thức trên các lĩnh vực kinh tế,

chính trị, văn hóa – xã hội của thế giới trong hai giai đoạn lịch sử cận và hiện đại.

6. Nội dung và lịch trình giảng dạy:

Buổi Nội dung
Hoạt động của

giảng viên

Hoạt động của

S뒈

Giáo

trình

chۥnh

Tài liệu

tham

�hảo

Ghi

chۥ

1-2-

3-4

Chương 1: LỊCH SỬ

CẬN ĐẠI PHƯƠNG

TÂY

1.1. Các cuộc cách

mạng tư sản

1.2. Sự phát triển của

CNTB và phong trào

công nhân thế giới

1.3. Chiến tranh thế

giới thứ nhất

- Nêu vấn đề,

gợi ý câu hỏi

- Hướng d�n làm

việc nhóm

- Hệ thống kiến

thức

- Thảo luận

nhóm

- Nghe & ghi

chép

[1]

Tr. 9-286

[3],

Tr.7-343

5-6-7 Chương 2: LỊCH SỬ

CẬN ĐẠI PHƯƠNG [1] [3],



3

ĐÔNG

2.1. Trung Quốc

2.2. Nhật Bản

2.3. Ấn Độ

2.4. Các nước Đông

Nam Á

- Nêu vấn đề

- Củng cố nội

dung

- Hệ thống kiến

thức

- Thuyết trình

theo phân công

- Nghe, ghi

chép

Tr.301-

485

Tr.7-343

8-9-

10-11

Chương 3: LỊCH SỬ

THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI

(1917 – 1945)

3.1. Cách mạng tháng

10 Nga và công cuộc

xây dựng CNXH ở Liên

Xô

3.2. Phong trào giải

phóng dân tộc và

phong trào công nhân

quốc tế

3.3. Chiến tranh thế

giới thứ 2

- Nêu vấn đề

- Hệ thống kiến

thức

- Nêu vấn đề, đặt

câu hỏi

- Phân tích, giải

thích

- Thuyết trình

theo phân công

- Trả lời câu

hỏi

- Ghi chép

[2]

Tr.7-187

[3],

Tr.7-343

12-

13-

14-15

Chương 4: LỊCH SỬ

THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI

(1945 - 2015)

4.1. Liên Xô và Đông

Âu

4.2. Các nước Á – Phi –

Mỹ Latinh

4.3. Các nước TBCN

4.4. Cách mạng KHCN

- Nêu vấn đề, đặt

câu hỏi

- Hướng d�n làm

việc nhóm

- Củng cố kiến

thức

- Thảo luận

theo nhóm

- Nghe, ghi

chép

[2]

Tr.223-

514

[4]

Tr.6-550

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)
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- 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 �ết 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 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.

3 Điểm bài tập nhóm - Thuyết trình & tiểu luận, làm film

tư liệu

- 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 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 thi kết thúc

học phần

- Thi viết 90’, được 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 tۥnh 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 chۥnh:
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[1] Vũ Dương Ninh, Nguyễn Văn Hồng (2004), Lịch sử thế giới cận đại, Nxb Giáo
dục.
[2] Nguyễn Anh Thái (2006), Lịch sử thế giới hiện đại, Nxb Giáo dục.

9.2. Tài liệu tham �hảo:

[3] Vũ Dương Ninh (chủ biên, 2006), Một số chuyên đề lịch sử thế giới, Nxb Đại học

Quốc gia Hà Nội.

[4] Phạm Bình Minh (Chủ biên), Cục diện thế giới đến năm 2020, NXB CTQG, 2010.

10. Hướng dẫn sinh viên tự học:

Tuần
/Buổi Nội dung

Lý
thuyết
(tiết)

Thực
hành
(tiết)

Nhiệm vụ của sinh viên

1-2-

3-4

Chương 1: LỊCH SỬ CẬN ĐẠI

PHƯƠNG TÂY

1.1. Các cuộc cách mạng tư sản

1.2. Sự phát triển của CNTB và

phong trào công nhân thế giới

1.3. Chiến tranh thế giới thứ nhất

5 3
- Đọc tài liệu/giáo trình theo
hướng d�n của GV
- Chuẩn bị câu hỏi thảo luận &
thuyết trình nhóm

5-6-7 Chương 2: LỊCH SỬ CẬN ĐẠI

PHƯƠNG ĐÔNG

2.1. Trung Quốc

2.2. Nhật Bản

2.3. Ấn Độ

2.4. Các nước Đông Nam Á

4 2
- Đọc tài liệu/giáo trình theo
hướng d�n của GV
- Chuẩn bị câu hỏi thảo luận &
thuyết trình nhóm

8-9-

10-

11

Chương 3: LỊCH SỬ THẾ GIỚI

HIỆN ĐẠI (1917 – 1945)

3.1. Cách mạng tháng 10 Nga và

công cuộc xây dựng CNXH ở Liên

Xô

3.2. Phong trào giải phóng dân

tộc và phong trào công nhân quốc

tế

3.3. Chiến tranh thế giới thứ 2

5 3 - Đọc tài liệu/giáo trình theo
hướng d�n của GV

- Chuẩn bị câu hỏi thảo luận
& thuyết trình nhóm
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12-

13-

14-

15

Chương 4: LỊCH SỬ THẾ GIỚI

HIỆN ĐẠI (1945 - 2015)

4.1. Liên Xô và Đông Âu

4.2. Các nước Á – Phi – Mỹ Latinh

4.3. Các nước TBCN

4.4. Cách mạng KHCN

5 3 - Đọc tài liệu/giáo trình theo
hướng d�n của GV

- Chuẩn bị câu hỏi thảo luận
& thuyết trình nhóm

Ngày… tháng…. năm 201
Trưởng �hoa

(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


