


CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ 
 

 

1. Thông tin chung về chương trình đào tạo 

1.1 Tên ngành đào tạo: 

- Tiếng Việt: Việt Nam học 

- Tiếng Anh: Master’s Degree in Vietnamese Studies 

1.2 Mã ngành đào tạo: 60220113 

1.3 Loại hình đào tạo: Chính quy tập trung 

1.4 Tên văn bằng sau khi tốt nghiệp:  

- Tiếng Việt: Thạc sĩ ngành Việt Nam học 

- Tiếng Anh: Master in Vietnamese Studies 

2. Mục tiêu của chương trình đào tạo:  

2.1 Chương trình đào tạo Cao học Việt Nam học cung cấp cho học viên những kiến 

thức toàn diện về Việt Nam học, đào tạo học viên có năng lực nghiên cứu, thực hành; khả 

năng phát hiện, phân tích và giải quyết các vấn đề liên quan đến Việt Nam học.  

2.2 Thạc sĩ Việt Nam học có thể làm việc như một chuyên viên hoặc nhà quản lý tại 

các đơn vị văn hoá, giáo dục, khoa học, kinh tế, ngoại giao,… của Việt Nam hoặc các nước 

có mối quan hệ về văn hoá, giáo dục, khoa học, kinh tế, ngoại giao,… với Việt Nam. 

3. Đối tượng tuyển sinh: 

3.1 Ngành đúng và ngành phù hợp: 

- Việt Nam học (60220113) 

- Ngôn ngữ Việt Nam (60220102) 

- Hán Nôm (60220104) 

- Ngôn ngữ các dân tộc thiểu số Việt Nam (60220109) 

- Lý luận văn học (60220120) 

- Văn học Việt Nam (60220121) 

- Văn học dân gian (60220125) 

- Văn hoá dân gian (60220130) 

  3.2 Ngành gần:  

 - Ngôn ngữ Anh (60220201) 

 - Ngôn ngữ Nga (60220202) 

 - Ngôn ngữ Pháp (60220203) 

 - Ngôn ngữ Trung Quốc (60220204) 

 - Ngôn ngữ Nhật (60220209) 

- Ngôn ngữ Đức (60220205) 

 - Ngôn ngữ học (60220240) 

 - Ngôn ngữ học so sánh, đối chiếu (60220241) 

 - Văn học Nga (60220245) 

 - Văn học Trung Quốc (60220246) 

 - Văn học Anh (60220247) 

 - Văn học Pháp (60220248) 

 - Văn học Bắc Mỹ (60220249) 

 - Triết học (60220301) 

 - Chủ nghĩa xã hội khoa học (60220308) 

- Tôn giáo học (60220309) 

- Lịch sử thế giới (60220311) 

- Lịch sử phong trào cộng sản, công nhân quốc tế và giải phóng dân tộc (60220312) 

- Lịch sử Việt Nam (60220313) 

- Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam (60220315) 
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- Lịch sử sử học và sử liệu học (60220316) 

- Khảo cổ học (60220317) 

     3.3 Ngành khác: những ngành còn lại. 

  Các môn học bổ sung kiến thức (xem phụ lục 1): Chỉ dành cho đối tượng sinh viên 

không phải là ngành đúng và phù hợp (ở mục 3.1) 

- Đối với ngành gần: 12 TC  

- Đối với ngành khác 1 (thuộc lĩnh vực Khoa học Xã hội và Nhân văn): 15 TC  

- Đối với ngành khác 2 (khác lĩnh vực Khoa học Xã hội và Nhân văn): 21 TC 

 

4. Chuẩn đầu ra 

 

 

STT 

Chuẩn đầu ra Trình độ 

năng lực 

4.1 Kiến thức  

4.1.1 Khái quát và hệ thống hóa khối kiến thức về lý thuyết ngành, 

lý luận và phương pháp nghiên cứu Việt Nam học trong mối 

quan hệ với Khu vực học 

3.5 -> 4.0 

4.1.2 Liên hệ, so sánh và kết nối được những kiến thức chuyên 

ngành thuộc khối Khoa học Xã hội và Nhân văn về Việt Nam 

trong bối cảnh khu vực như Văn hoá học, Nhân học, Sử học, 

Ngôn ngữ học, Kinh tế - xã hội học để phát triển được một hệ 

thống kiến thức liên ngành có tính cập nhật, toàn diện, đa dạng 

3.0 -> 3.5 

4.1.3  Đề xuất được ý tưởng nghiên cứu và phát triển được những ý 

tưởng đó lên thành đề tài nghiên cứu Việt Nam học chuyên 

sâu, gắn liền với thực tiễn và xu hướng nghiên cứu ở Việt Nam, 

khu vực và trên thế giới theo cách tiếp cận liên ngành 

3.0 -> 3.5 

4.2 Kỹ năng  

4.2.1 Phân tích, đánh giá để lựa chọn những phương pháp nghiên 

cứu chuyên ngành phù hợp với đề tài nghiên cứu Việt Nam 

học và vận dụng hiệu quả theo hướng tiếp cận liên ngành trong 

suốt quá trình nghiên cứu 

3.5 -> 4.0 

4.2.2 Phân tích, đánh giá ý nghĩa, giá trị, mức độ tin cậy của những 

số liệu, thông tin liên quan trực tiếp và gián tiếp đến đề tài 

nghiên cứu; sử dụng theo từng cấp độ liên quan đến đề tài 

3.5 -> 4.0 

4.2.3 Truyền đạt, chia sẻ được những kiến thức kiến thức, kinh 

nghiệm nghiên cứu của bản thân với những nhà nghiên cứu 

trong cùng chuyên ngành, cùng lĩnh vực và chuyên ngành hay 

những lĩnh vực gần ngành khác, hướng đến những nghiên cứu 

Việt Nam học có tính ứng dụng đa ngành, đa lĩnh vực 

3.0 -> 3.5 

4.3 Mức độ tự chủ và chịu trách nhiệm  

4.3.1  Nêu cao tinh thần nghiên cứu độc lập, tự chủ, sáng tạo, có trách 

nhiệm của một nhà nghiên cứu Việt nam học đối với hoạt động 

nghiên cứu và với cộng đồng xã hội có liên quan trực tiếp và 

gián tiếp đến nghiên cứu 

3.0 -> 3.5 
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4.3.2 Đảm bảo giữ vững nghiêm ngặt những quy phạm đạo đức 

nghiên cứu và tính khách quan trong hoạt động nghiên cứu 

khoa học 

3.5 -> 4.0 

4.3.3 Quản lý, đánh giá và cải tiến các hoạt động chuyên môn; xây 

dựng cơ chế để tổ chức, quản lý các hoạt động nghề nghiệp đa 

dạng liên quan đến Việt Nam học và các chuyên ngành liên 

quan 

3.0 -> 3.5 

 

Khung thang trình độ năng lực* 

 

Bậc Trình độ năng lực Mô tả 

1 0.0 -> 2.0 Có biết qua, đã nghe qua 

2 2.0 -> 3.0 Có kiến thức liên quan, có thể tham gia  

3 3.0 -> 3.5 Có khả năng vận dụng, ứng dụng  

4 3.5 -> 4.0 Có khả năng phân tích, phản biện 

5 4.0 -> 4.5 Có khả năng tổng hợp, đánh giá 

6 4.5-> 5.0 Có khả năng sáng tạo, cải tiến; phát triển 

 

    * Thang quy chiếu trình độ năng lực này dựa trên 6 khoảng tương ứng với sáu nhóm 

theo phân loại thang Bloom và Khung năng lực trình độ Quốc gia cho bậc 7- bậc thạc sĩ, 

được ban hành trong Quyết định Phê duyệt Khung trình độ quốc gia Việt Nam số 1982/QĐ-

TTg ký ngày 18/10/2016; dựa vào ý kiến khảo sát các bên liên quan (HV, HVTN, nhà 

tuyển dụng, giảng viên) về tầm quan trọng, hiện trạng và mong muốn về trình độ năng lực. 

 

5. Ma trận các môn học và chuẩn đầu ra:  

(Danh sách các môn học được hệ thống theo học kỳ và phân bổ giảng dạy các kỹ năng vào 

các môn học) 

C
o
u

rs
es

 

Name of Courses 

Expected learning outcomes Compet

ence 

levels 

  
1 2 3  

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 

1 

Phương pháp luận và các 

phương pháp nghiên cứu trong 

khoa học xã hội 

(Methodology of Scientific 

Research in Social Sciences) 

1.1   2.1 2.2   3.2  

 

3.5 -> 

4.0 
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1 

Khu vực học và Việt Nam 

học(Area and Vietnamese 

Studies) 
1.1 1.2 1.3 2.1  2.3 3.1 3.2  

3.5 -> 

4.0 

1 

Văn hoá vùng và các vùng văn 

hoá Việt Nam (Regional 

Culture and cultural 

subdivisions in Vietnam) 

1.1 1.2 1.3 2.1   3.1 3.2  

 

3.0 -> 

3.5 

1 

Nguồn gốc và quá trình phát 

triển của tiếng Việt 

(The Origin and the Evolution 

of Vietnamese Language) 

 1.2  2.1   3.1   

 

3.0 -> 

3.5 

1 

Lịch sử tư tưởng Việt Nam 

(Ideological History of 

Vietnam) 

 1.2   2.2    3.3 

 

3.0 -> 

3.5 

1 

Cơ cấu kinh tế - xã hội trong 

lịch sử Việt Nam (Socio-

Economic Structure in 

Vietnamese History) 

 1.2  2.1    3.2  

 

3.0 -> 

3.5 

2 

Kinh tế Việt Nam trong thời kỳ 

đổi mới 

(Economy of Vietnam in the 

Doimoi (Renovation) Period) 

 1.2   2.2   3.2 3.3 

 

3.0 -> 

3.5 

2 

Lịch sử ngoại giao Việt Nam 

(Diplomatic History of 

Vietnam) 

 1.2   2.2   3.2 3.3 

 

3.0 -> 

3.5 

2 

Tín ngưỡng và tôn giáo ở Việt 

Nam 

(Religions and Belief in 

Vietnam) 

 1.2   2.2 2.3  3.2  

 

3.0 -> 

3.5 

2 

Phương pháp giảng dạy tiếng 

Việt như một ngoại ngữ 

(Teaching Vietnamese as a 

Foreign Language) 

 1.2    2.3  3.2 3.3 

 

2.0 -> 

3.0 

2 

Mối quan hệ giữa ngôn ngữ và 

văn hoá 

(The Relationship between 

Language and Culture) 

 1.2 1.3 2.1    3.2  

3.0 -> 

3.5 

3 
Văn hoá Nam Bộ 

(Culture of Southern Vietnam) 
 1.2 1.3 2.1 2.2   3.2  

 

3.0 -> 

3.5 

3 

Văn hoá các tộc người ở Việt 

Nam 

(Ethnic Groups’ Culture in 

Vietnam) 

 1.2   2.2   3.2 3.3 

 

3.0 -> 

3.5 
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3 

Ngôn ngữ các tộc người thiểu 

số ở Việt Nam 

(Ethnic Groups’ language in 

Vietnam) 

 1.2   2.2   3.2  

 

2.0 -> 

3.0 

3 

Các lý thuyết ngữ pháp tiếng 

Việt 

(The Theories of Vietnamese 

Grammar) 

 1.2   2.2   3.2  

 

3.0 -> 

3.5 

3 

Nhân học về bảo tồn và phát 

triển văn hoá 

(Anthropology on Cultural 

Conservation and 

Development) 

 1.2 1.3 2.1 2.2   3.2 3.3 

 

3.5 -> 

4.0 

3 

Nhân học kinh tế trong bối 

cảnh đương đại 

(Economic Anthropology in the 

Contemporary Context) 

 1.2  2.1    3.2 3.3 

 

3.0 -> 

3.5 

3 
Văn hoá biển Việt Nam 

(Marine Culture in Vietnam) 
 1.2 1.3 2.1 2.2   3.2  

3.0 -> 

3.5 

3 

Vấn đề thân tộc, hôn nhân và 

gia đình ở Việt Nam  

(The Kinship, Marriage and 

Family in Vietnam) 

 1.2   2.2   3.2  

 

3.0 -> 

3.5 

3 

Phân tầng xã hội và đô thị hoá 

ở Việt Nam 

(Social Stratification and 

Urbanization in Vietnam) 

 1.2   2.2   3.2  

 

3.0 -> 

3.5 

3 

Ngữ âm học và âm vị học tiếng 

Việt 

(Vietnamese Phonetics and 

Phonology) 

 1.2   2.2   3.2 3.3 

 

3.0 -> 

3.5 

3 

Hiện tượng mơ hồ trong tiếng 

Việt (The Ambiguous 

Phenomena in Vietnamese) 
 1.2   2.2   3.2  

2.0 -> 

3.0 

3 
Nghĩa học Việt ngữ 

(Semantics in Vietnamese) 
 1.2   2.2   3.2 3.3 

2.0 -> 

3.0 

 

 

6. Thời gian đào tạo theo thiết kế chương trình: 

      6.1 Chương trình đào tạo được thực hiện theo khoá đào tạo, năm học và học kỳ. Khoá 

đào tạo là thời gian thiết kế để học viên hoàn thành một chương trình đào tạo theo hình thức 

toàn thời gian. Một năm học có hai học kỳ. 

 6.2 Thời gian đào tạo trình độ thạc sĩ: 2 năm. 
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Thời gian học tập của học viên căn cứ theo thời điểm chương trình chính thức bắt đầu 

của khoá tương ứng, được ghi rõ trong quyết định công nhận học viên. 

6.3 Thời gian công nhận bảo lưu kết quả trúng tuyển không quá trước thời gian kết 

thúc môn học của học kỳ 1 năm thứ nhất. 

6.4 Thời gian tối đa hoàn thành một chương trình đào tạo (bao gồm cả thời gian nghỉ 

học tạm thời) không vượt quá 48 tháng.  

7. Điều kiện tốt nghiệp: 

7.1 Hoàn thành chương trình đào tạo theo quy định; 

7.2 Đủ điều kiện ngoại ngữ quy định; 

7.4 Đã nộp luận văn được hội đồng đánh giá đạt yêu cầu trở lên, có xác nhận của 

người hướng dẫn và chủ tịch hội đồng về việc luận văn đã được chỉnh sửa theo kết luận của 

hội đồng, đóng kèm bản sao kết luận của hội đồng đánh giá luận văn và nhận xét của các 

phản biện cho cơ sở đào tạo để sử dụng làm tài liệu tham khảo tại thư viện và lưu trữ theo 

quy định. 

8. Loại chương trình đào tạo: 

Chương trình đào tạo thạc sĩ ngành Việt Nam học là chương trình định hướng nghiên 

cứu nhằm cung cấp cho người học kiến thức chuyên sâu của ngành và phương pháp nghiên 

cứu khoa học phù hợp để có thể độc lập nghiên cứu, phát triển các quan điểm, luận thuyết 

khoa học, bước đầu có thể hình thành ý tưởng khoa học, phát hiện, khám phá và thử nghiệm 

kiến thức mới; có khả năng thực hiện công việc ở các vị trí nghiên cứu, giảng dạy, tư vấn và 

hoạch định chính sách hoặc các vị trí khác thuộc lĩnh vực ngành đào tạo; có thể tiếp tục tham 

gia chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ. 

9. Nội dung chương trình đào tạo: 

9.1 Khái quát chương trình: 

 Chương trình đào tạo thạc sĩ ngành Việt Nam học là chương trình đào tạo có khối 

lượng học tập 60 tín chỉ. 

Cấu trúc của chương trình đào tạo thạc sĩ ngành Việt Nam học gồm 3 phần: kiến thức 

chung, kiến thức cơ sở và chuyên ngành, luận văn thạc sĩ.  

 9.1.1 Phần kiến thức chung: 

- Triết học (dành cho học viên Việt Nam): 4 tín chỉ; hoặc Lịch sử Văn hoá Việt Nam 

(dành cho học viên quốc tế): 3 tín chỉ 

- Ngoại ngữ: là môn học điều kiện (không tính trong số tín chỉ của chương trình đào 

tạo). 

+ Đối với học viên Việt Nam: Ngoại ngữ là một trong các thứ tiếng: Anh, Pháp, Nga, 

Đức, Trung, Nhật. Trình độ đầu ra theo Chuẩn ngoại ngữ đầu ra của các chương trình đào tạo 

thạc sĩ tại ĐHQG-HCM ban hành kèm theo Quyết định số 160/QQĐ-ĐHQG ngày 24 tháng 

3 năm 2017 của Giám đốc ĐHQG-HCM.  

+ Đối với học viên quốc tế: Ngoại ngữ là tiếng Việt. Học viên phải đạt trình độ tiếng 

Việt tối thiểu bậc 5 trong khung Năng lực tiếng Việt theo Thông tư số 17/2015/TT-BGDĐT 

Hà Nội, ngày 01 tháng 09 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành 

khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài.  

9.1.2 Phần kiến thức cơ sở và kiến thức chuyên ngành: 42 tín chỉ gồm 26 tín chỉ các 

học phần bắt buộc và 16 tín chỉ các học phần tự chọn. 

9.1.3 Luận văn: 15 tín chỉ. 

9.2 Danh mục các môn học: liệt kê toàn bộ các môn học thuộc nội dung CTĐT theo 

các đề mục: mã số môn học, tên môn học, khối lượng tính bằng tín chỉ (lý thuyết; thực hành, 

thí nghiệm hoặc tiểu luận). Riêng môn học ngoại ngữ cần ghi rõ tên ngoại ngữ). 
TT Mã số Tên học phần/môn học Khối lượng (tín chỉ) 
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học phần/ 

môn học 

Học 

kỳ 
Tổng  LT TH, TN, TL 

  

 Khối kiến thức chung (bắt buộc) 

- Triết học (dành cho học viên Việt 

Nam); hoặc: 

- Lịch sử văn hoá Việt Nam (dành cho 

học viên quốc tế) 

- Ngoại ngữ  

 

4 

 

3 

 

4 

 

3 

Học viên tự 

tích lũy và nộp 

chứng chỉ 

ngoại ngữ cho 

Trường theo 

quy định 

   
Phần kiến thức cơ sở và kiến thức 

ngành 
42  

   Các học phần bắt buộc 26  

1 VNH2029 1 

Phương pháp luận và các phương pháp 

nghiên cứu trong khoa học xã hội  

(Methodology of Scientific Research in 

Social Sciences) 

5 5  

2 VNH2002 1 
Khu vực học và Việt Nam học 

(Area and Vietnamese Studies) 
3 3  

3 VNH2030 1 

Văn hoá vùng và các vùng văn hoá 

Việt Nam (Regional Culture and 

cultural subdivisions in Vietnam) 

2 2  

4 VNH2005 1 

Nguồn gốc và quá trình phát triển của 

tiếng Việt  

(The Origin and the Evolution of 

Vietnamese Language) 

2 2  

5 VNH2004 1 
Lịch sử tư tưởng Việt Nam 

(Ideological History of Vietnam) 
2 2  

6 VNH2001 1 

Cơ cấu kinh tế - xã hội trong lịch sử 

Việt Nam  

(Socio-Economic Structure in 

Vietnamese History) 

2 2  

7 VNH2003 2 

Kinh tế Việt Nam trong thời kỳ đổi 

mới 

(Economy of Vietnam in the Doimoi 

Period) 

2 2  

8 VNH2007 2 
Lịch sử ngoại giao Việt Nam 

(Diplomatic History of Vietnam) 
2 2  

9 VNH2012 2 
Tín ngưỡng và tôn giáo ở Việt Nam  

(Religion and Belief in Vietnam)  
2 2  

10 VNH2018 2 

Phương pháp giảng dạy tiếng Việt như 

một ngoại ngữ 

(Teaching Vietnamese as a Foreign 

Language) 

2 2  

11 VNH2025 2 

Mối quan hệ giữa ngôn ngữ và văn hoá  

(The Relationship between Language 

and Culture) 

2 2  

   Các học phần tự chọn 16  
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12 VNH2022 3 

Các lý thuyết ngữ pháp tiếng Việt 

(The Theories of Vietnamese 

Grammar) 

3 3  

13 VNH2023 3 
Văn hoá Nam Bộ 

(Culture of Southern Vietnam) 
3 3  

14 VNH2033 3 

Hiện tượng mơ hồ trong tiếng Việt 

(The Ambiguous Phenomena in 

Vietnamese) 

3 3  

15 VNH2013 3 
Văn hoá biển Việt Nam 

(Marine Culture in Vietnam) 
2 2  

16 VNH2031 3 
Văn hoá các tộc người ở Việt Nam 

(Ethnic Groups’ Culture in Vietnam) 
2 2  

17 VNH2032 3 

Ngôn ngữ các tộc người thiểu số ở 

Việt Nam 

(Ethnic Groups’ language in Vietnam) 

2 2  

18 VNH2009 3 

Nhân học về bảo tồn và phát triển văn 

hoá  

(Anthropology on Cultural 

Conservation and Development) 

2 2  

19 VNH2008 3 

Nhân học kinh tế trong bối cảnh 

đương đại  

(Economic Anthropology in the 

Contemporary Context) 

2 2  

20 VNH2010 3 

Phân tầng xã hội và đô thị hoá ở Việt 

Nam 

(Social Stratification and Urbanization 

in Vietnam) 

2 2  

21 VNH2024 3 

Vấn đề thân tộc, hôn nhân và gia đình 

ở Việt Nam 

(The Kinship, Marriage and Family in 

Vietnam) 

2 2  

22 VNH2017 3 

Ngữ âm học và âm vị học tiếng Việt 

(Vietnamese Phonetics and 

Phonology) 

2 2  

23 VNH2026 3 
Nghĩa học Việt ngữ 

(Semantics in Vietnamese) 
2 2  

   Luận văn thạc sĩ          15  

                         

Tổng cộng: 
60 (học viên quốc tế) 

61 (học viên Việt Nam) 

 

PHỤ LỤC: Các môn học bổ sung kiến thức  

 

TT Mã số 

học phần/ 

môn học 

Tên học phần Số                 

tín chỉ 

Ngành 

gần 

(12 TC) 

Ngành 

khác 1 

(15 TC) 

Ngành 

khác 2 

(21 TC) 

1 VNH041 

Hệ thống chính trị Việt Nam 

(Modern Political System of 

Vietnam) 

3 x x x 

2 VNH040 
Kinh tế Việt Nam 

(Vietnam Economy) 
3 x x x 
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3 VNH2027 

Đặc điểm tiếng Việt 

(The Characteristics of 

Vietnamese Language) 

3 x x x 

4 VNH2028 

Lịch sử văn học Việt Nam 

(Literature History of 

Vietnam) 

3 x x x 

5 VNH016 

Phương ngữ tiếng Việt 

(The Dialects of Vietnamese 

Language) 

3  x x 

6 VNH044 
Phong cách học tiếng Việt 

(Vietnamese Stylistics) 
3   x 

7 DAI012 

Cơ sở văn hoá Việt Nam 

(Introduction to Vietnamese 

Culture) 

3   x 

 

 

TP.HCM, ngày 01 tháng 08 năm 2017 

TRƯỞNG KHOA 

 

 
   PGS.TS Lê Khắc Cường  
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(PHỤ LỤC) 

 

ĐỀ CƯƠNG  

CÁC MÔN HỌC BỔ SUNG KIẾN THỨC 
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT  

MÔN HỌC BỔ SUNG KIẾN THỨC 

 

1. Thông tin chung về môn học:  

 - Tên môn học: 

 + Tên tiếng Việt: HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ VIỆT NAM HIỆN ĐẠI 

 + Tên tiếng Anh: MODERN POLITICAL SYSTEM OF VIETNAM 

 - Mã môn học: VNH041 

 - Môn học thuộc khối kiến thức: 

Đại cương □ Chuyên nghiệp x 

Bắt buộc □ Tự chọn □ 
Cơ sở ngành □ Chuyên ngành x 

Bắt buộc □ Tự chọn □ Bắt buộc x Tự chọn □ 

 

2. Số tín chỉ: 3 

3. Trình độ: năm thứ ba ngành Việt Nam học  

4. Phân bố thời gian: 45 tiết  

 - Lý thuyết: 40 tiết   

 - Thảo luận/Thuyết trình nhóm: 05 tiết  

 - Tự học: Tự đọc giáo trình, tài liệu tham khảo ở nhà ít nhất từ 60 tiết trở lên. 

5. Điều kiện tiên quyết: 

 - Môn học tiên quyết: Đã học xong môn “Tiến trình lịch sử Việt Nam” 

 - Các yêu cầu khác về kiến thức, kỹ năng: Sinh viên phải đủ khả năng về tiếng Việt 

để tìm hiểu những tài liệu liên quan môn học bằng tiếng Việt. 

6. Mô tả vắn tắt nội dung môn học:  

 Môn học cung cấp những nội dung kiến thức chung về lịch sử phát triển của hệ thống 

chính trị Việt Nam thời hiện đại kể từ khi Nhà nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa được 

thành lập (năm 1945) đến nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nay: cơ cấu hệ 

thống, đặc điểm loại hình, quá trình phát triển của hệ thống chính trị Việt Nam. Môn học 

cũng giới thiệu vai trò, vị trí, chức năng, nhiệm vụ của các tổ chức trong hệ thống chính trị 

Việt Nam hiện đại, đồng thời chỉ ra những đòi hỏi khách quan của việc đổi mới hệ thống 

chính trị trước yêu cầu mới của sự nghiệp công nghiệp hóa và hiện đại hóa VN hiện nay. 

7. Mục tiêu và kết quả dự kiến của môn học: 

 - Mục tiêu:  

  Môn học này nhằm giúp sinh viên hiểu biết về hệ thống chính trị Việt Nam hiện đại 

với đặc điểm nổi bật là Đảng Cộng sản VN lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ. 

 Môn học nhằm giúp sinh viên hiểu được hệ thống chính trị ở Việt Nam là cơ chế, là 

công cụ thực hiện quyền làm chủ của nhân dân lao động dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng 

sản Việt Nam. Sinh viên cũng hiểu được vị trí, vai trò, nhiệm vụ của các tổ chức trong hệ 

thống chính trị ở Việt Nam hiện nay bao gồm: Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước Cộng 

hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội của nhân dân được thành lập, 

hoạt động trên cơ sở liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí 

thức làm nền tảng, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, thực hiện và đảm bảo 

đầy đủ quyền làm chủ của nhân dân. 

  

- Kết quả dự kiến/chuẩn đầu ra của môn học:  

Sau khi học xong môn “Hệ thống chính trị Việt Nam hiện đại”, sinh viên có thể: 
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+ Nắm được thế nào là chính trị, quyền lực chính trị và hệ thống chính trị. 

+ Trình bày được các thành tố cấu thành cũng như mối quan hệ hữu cơ giữa các 

thành tố trong một thể thống nhất của hệ thống chính trị Việt Nam hiện tại.  

+ Phân tích được trong hệ thống chính trị Việt Nam, quyền lực nhà nước là thống 

nhất, có sự phân công, phối hợp giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền 

lập pháp, hành pháp và tư pháp. 

+ Hiểu được vị trí vai trò, chức năng nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và nguyên tắc hoạt 

động của các cơ quan trong bộ máy Nhà nước (Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Tòa án, 

nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, chính quyền địa phương các cấp). 

+ Hiểu được vai trò lãnh đạo nhà nước và xã hội của Đảng Cộng sản Việt Nam mang 

tính tất yếu khách quan. 

+ Hiểu được nguyên tắc Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ trong 

hệ thống chính trị Việt Nam. 

+ Hiểu được vai trò quan trọng của các tổ chức chính trị - xã hội trong hệ thống 

chính trị Việt Nam (Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội khác). 

+ Có thái độ đúng đắn khi nghiên cứu về hệ thống chính trị Việt Nam và công cuộc 

xây dựng, đổi mới hệ thống chính trị Việt Nam 

8. Quan hệ chuẩn đầu ra, giảng dạy và đánh giá: 

STT 

 

Kết quả dự kiến/Chuẩn đầu ra 

của môn học  

Các hoạt động dạy và 

học 

Kiểm tra, đánh giá sinh 

viên 

1 Nắm được thế nào là chính trị, 

quyền lực chính trị và hệ thống 

chính trị. 

GV thuyết trình. 

SV nghe giảng, đọc và 

nghiên cứu tài liệu. 

Kỹ năng trình bày các 

khái niệm 

2 Trình bày được các thành tố 

cấu thành cũng như mối quan 

hệ hữu cơ giữa các thành tố 

trong một thể thống nhất của hệ 

thống chính trị Việt Nam hiện 

tại.  

GV thuyết trình. 

SV nghe giảng, đọc và 

nghiên cứu tài liệu. 

 

Kỹ năng trình bày các 

thành tố 

Kiểm tra giữa kỳ 

3 Phân tích được trong HTCT 

VN, quyền lực nhà nước là 

thống nhất, có sự phân công, 

phối hợp giữa các cơ quan nhà 

nước trong việc thực hiện các 

quyền lập pháp, hành pháp và 

tư pháp. 

GV thuyết trình. 

SV nghe giảng, đọc và 

nghiên cứu tài liệu. 

 

Kỹ năng trình bày 

Kiểm tra giữa kỳ 

 

4 Hiểu được vị trí, vai trò, chức 

năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức 

và nguyên tắc hoạt động của 

các cơ quan trong bộ máy Nhà 

nước (Quốc hội, Chủ tịch nước, 

Chính phủ, Tòa án, nhân dân, 

Viện Kiểm sát nhân dân, chính 

quyền địa phương các cấp). 

GV thuyết trình. 

SV nghe giảng, đọc và 

nghiên cứu tài liệu. 

 

Kỹ năng trình bày 

Kiểm tra giữa kỳ 

Kiểm tra cuối kỳ 

5 Hiểu được vai trò lãnh đạo nhà 

nước và xã hội của Đảng Cộng 

GV thuyết trình. 

SV nghe giảng, đọc và 

Kỹ năng trình bày 

Kiểm tra cuối kỳ 
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sản Việt Nam mang tính tất yếu 

khách quan. 

nghiên cứu tài liệu. 

 

6 Hiểu được nguyên tắc Đảng 

lãnh đạo, Nhà nước quản lý, 

nhân dân làm chủ trong hệ 

thống chính trị Việt Nam. 

GV thuyết trình. 

SV nghe giảng, đọc và 

nghiên cứu tài liệu. 

 

Kỹ năng trình bày 

Kiểm tra giữa kỳ 

Kiểm tra cuối kỳ 

7 Hiểu được vai trò quan trọng 

của các tổ chức chính trị - xã 

hội trong hệ thống chính trị 

Việt Nam (Mặt trận Tổ quốc 

Việt Nam và các đoàn thể 

chính trị - xã hội khác). 

GV thuyết trình. 

SV nghe giảng, đọc và 

nghiên cứu tài liệu. 

 

Kỹ năng trình bày 

Kiểm tra cuối kỳ 

8 Có thái độ đúng đắn khi nghiên 

cứu về hệ thống chính trị Việt 

Nam và công cuộc xây dựng, 

đổi mới hệ thống chính trị Việt 

Nam 

GV thuyết trình. 

SV nghe giảng, đọc và 

nghiên cứu tài liệu. 

 

Kỹ năng trình bày 

Kiểm tra cuối kỳ 

9. Tài liệu phục vụ môn học:  

 - Tài liệu chính: Tập tài liệu hướng dẫn học tập môn “Hệ thống chính trị Việt Nam 

hiện đại” do giáo viên phụ trách môn học cung cấp. 

  - Tài liệu tham khảo:  

1. Cao Anh Đô: Phân công, phối hợp giữa các cơ quan trong thực hiện các quyền lập 

pháp, hành pháp và tư pháp ở Việt Nam. NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2013. 

2. Đảng Cộng sản Việt Nam: Các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc từ lần thứ VI đến 

lần thứ XI. NXB Sự Thật, Chính trị Quốc gia, Hà Nội từ 1976 đến 2011. 

3. Hiến pháp nước Cộng hòa XHCN Việt Nam. NXB Lao động, Hà Nội, 2013. 

4. Hiến pháp Việt Nam (năm 1946, 1959, 1980 và 1992). NXB Chính trị Quốc gia, Hà 

Nội, 1995. 

5. Lê Minh Quân (Chủ biên): Nhà nước trong hệ thống chính trị ở Việt Nam hiện nay. 

NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2009. 

6. Nguyễn Minh Đoan: Bộ máy nhà nước và tổ chức bộ máy nhà nước nước Cộng hòa 

Xã hội chủ nghĩa Việt Nam. NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2015. 

7. Học viện Hành chính: Giáo trình Lịch sử hành chính Nhà nước Việt Nam. NXB 

Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội, 2008. 

8. Luật Bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu Hội đồng Nhân dân năm 2015. 

9.  Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2015. 

10.  Luật Tổ chức Chính phủ năm 2001; Luật Tổ chức Chính phủ năm 2015. 

11.  Luật Tổ chức Quốc hội năm 2001, 2014. 

12.  Luật Tổ chức Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân năm 2003; Luật Tổ chức 

Chính quyền địa phương năm 2015. 

13.  Luật Tổ chức Tòa án Nhân dân năm 2002, 2014. 

14.  Luật Tổ chức Viện Kiểm sát Nhân dân năm 2002, 2014. 

15.  Nguyễn Đăng Thông: Thực hiện thống nhất chức năng giai cấp và chức năng xã hội 

của Nhà nước trong quá trình xây dựng nhà nước pháp quyền ở Việt Nam. NXB 

Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2014. 
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16.  Phạm Ngọc Trâm: Quá trình đổi mới hệ thống chính trị ở Việt Nam (1986-2011). 

NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2011. 

Các website: 

1. Website Chính phủ Việt Nam: www.chinhphu.vn 

2. Website Đảng Cộng sản Việt Nam: www.dangcongsan.vn 

3. Website Quốc hội Việt Nam: www.na.gov.vn 

10.Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên: 

Thời điểm đánh giá 
Tiêu chí đánh giá/ 

Hình thức đánh giá 

Phần 

trăm 

Loại 

điểm 

% kết 

quả sau 

cùng 

Sau 15 tiết học trên 

lớp: Giữa kỳ 

- Chuyên cần    

- Thuyết trình/ Bài tập 

 - Kiểm tra giữa kỳ 

10 % 

30 % 

60% 

 

Điểm 

giữa kỳ 

 

 

30% 

Sau 30 tiết học trên 

lớp: Cuối kỳ 

- Chuyên cần 

- Thuyết trình/ Bài tập 

- Thi cuối kỳ/Tiểu luận 

10 % 

30 % 

60 % 

 

Điểm 

cuối kỳ 

 

 

70% 

 

Thang điểm 10, điểm đạt tối thiểu: 5/10 

Xếp loại:  

 Từ 9 đến 10: Xuất sắc 

 Từ 8 đến cận 9: Giỏi 

 Từ 7 đến cận 8: Khá 

 Từ 6 đến cận 7: Trung bình khá 

 Từ 5 đến cận 6: Trung bình 

 Từ 3 đến cận 5: Yếu 

 Dưới 3: Kém 

11. Yêu cầu/Quy định đối với sinh viên  

 11.1. Nhiệm vụ của sinh viên  

 - Dự lớp: Sinh viên phải đảm bảo tham dự ít nhất 80% các buổi trên lớp. 

 - Đọc trước tài liệu và chuẩn bị cho mỗi buổi học trước khi vào lớp. 

 - Làm bài tập, dự thi giữa môn học và kỳ thi kết thúc môn học. 

 11.2. Quy định về thi cử, học vụ 

 - SV phải tham gia đủ các buổi kiểm tra giữa kỳ, cuối kỳ theo lịch quy định, không 

có kiểm tra bù giữa kỳ và cuối kỳ. 

 - Nộp bài tập, tiểu luận đúng hạn, nộp trễ trong vòng 1 tuần so với quy định sẽ bị trừ 

10% số điểm; giáo viên không nhận bài nộp trễ hơn 01 tuần so với thời hạn quy định. 

 - Phải tuân thủ những quy định về thi cử, không được gian lận, quay cóp… 

12. Nội dung chi tiết môn học:  

BÀI 1. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ VIỆT NAM HIỆN ĐẠI 

1. Khái niệm hệ thống chính trị   

2. Sơ lược quá trình hình thành và phát triển của hệ thống chính trị Việt Nam hiện đại  

 2.1. Thời kỳ 1945-1954: Hình thành và củng cố nền chuyên chính nhân dân 

2.2. Thời kỳ 1954-1975: Củng cố hệ thống chuyên chính vô sản ở miền Bắc, xây 

dựng nền chuyên chính nhân dân ở miền Nam 
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2.3. Thời kỳ 1975-1986: Tiếp tục củng cố hệ thống chuyên chính vô sản trong phạm 

vi cả nước 

2.4. Thời kỳ từ 1986 đến nay: Hệ thống chính trị Việt Nam thời kỳ Đổi mới 

3. Cấu trúc và quan hệ giữa các thành tố trong hệ thống chính trị Việt Nam hiện đại  

4. Đặc điểm của hệ thống chính trị Việt Nam hiện đại 

 4.1. Những cơ sở quy định đặc điểm của hệ thống chính trị Việt Nam 

 4.2. Những đặc điểm của hệ thống chính trị ở Việt Nam hiện nay 

BÀI 2. HIẾN PHÁP VIỆT NAM 

1. Vài nét về tư tưởng lập hiến ở Việt Nam trước Cách mạng tháng Tám năm 1945 

2. Các Hiến pháp Việt Nam 

 2.1. Hiến pháp năm 1946 

 2.2. Hiến pháp năm 1959 

 2.3. Hiến pháp năm 1980 

 2.4. Hiến pháp năm 1992 

 2.5. Hiến pháp năm 2013 

3. Một số đặc trưng cơ bản của lịch sử lập hiến Việt Nam 

BÀI 3: NHÀ NƯỚC VIỆT NAM 

1. Vị trí, vai trò của nhà nước trong hệ thống chính trị ở Việt Nam hiện nay 

2. Đặc trưng và chức năng của Nhà nước trong hệ thống chính trị ở Việt Nam hiện nay 

 2.1. Về Nhà nước pháp quyền 

 2.2. Đặc trưng của Nhà nước pháp quyền Việt Nam 

 2.3. Chức năng của Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam 

3. Nguyên tắc tổ chức và hoạt động của bộ máy Nhà nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam 

4. Các cơ quan Nhà nước Việt Nam 

 4.1. Khái niệm cơ quan nhà nước 

 4.2. Đặc điểm của cơ quan nhà nước 

 4.3. Khái quát hệ thống các cơ quan trong bộ máy Nhà nước CHXHCN Việt Nam 

BÀI 4: NHÀ NƯỚC VIỆT NAM (tiếp theo) 

1. Quốc hội (National Assembly) 

 1.1. Vị trí của Quốc hội 

 1.2. Tính chất của Quốc hội Việt Nam 

 1.3. Nhiệm vụ và quyền hạn của Quốc hội 

 1.4. Cơ cấu tổ chức của Quốc hội 

2. Chủ tịch nước (President) 

  2.1. Vị trí, vai trò của Chủ tịch nước 

 2.2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch nước 

3. Chính phủ (Government):  

 3.1. Vị trí, vai trò của Chính phủ  

 3.2. Cơ cấu tổ chức của Chính phủ (Organizational structure of the government) 

 3.3. Các hình thức hoạt động của Chính phủ 

3.4. Nhiệm vụ, quyền hạn của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ  

 3.5. Nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ, cơ quan ngang Bộ; của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ 

quan ngang Bộ 

4. Tòa án Nhân dân các cấp (People’s Courts) 

 4.1. Những đặc trưng cơ bản về tổ chức và hoạt động của các cơ quan tư pháp 
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 4.2. Chức năng, nhiệm vụ chủ yếu của Tòa án Nhân dân 

 4.3. Hệ thống các Tòa án nhân dân 

 4.4. Nguyên tắc cơ bản về tổ chức và hoạt động của Tòa án Nhân dân 

5. Viện Kiểm sát Nhân dân (People’s Procuracies) 

 5.1. Chức năng, nhiệm vụ cơ bản của Viện Kiểm sát Nhân dân 

 5.2. Hệ thống tổ chức của Viện Kiểm sát Nhân dân 

 5.3. Những nguyên tắc cơ bản về tổ chức và hoạt động của Viện Kiểm sát Nhân dân 

6. Chính quyền địa phương 

 6.1. Nguyên tắc tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương 

 6.2. Hội đồng Nhân dân (People’s Council) 

 6.2. Uỷ ban Nhân dân (People’s Committee) 

BÀI 5: ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

1. Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam là tất yếu lịch sử, là bước ngoặt vĩ đại của cách 

mạng Việt Nam 

 1.1. Sự khủng hoảng về đường lối cứu nước trước khi Đảng Cộng sản VN ra đời 

 1.2. Chủ tịch Hồ Chí Minh, người sáng lập và rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam 

2. Vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam 

 2.1. Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là 

đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam 

 2.2. Đảng Cộng sản Việt Nam là người đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công 

nhân, của nhân dân lao động và của cả dân tộc 

 2.3. Vai trò lãnh đạo Nhà nước và xã hội của Đảng Cộng sản Việt Nam 

 2.4. Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo nhân dân Việt Nam đấu tranh giành những 

thắng lợi vĩ đại, tạo ra bước phát triển mới của lịch sử dân tộc 

3. Tổ chức và hoạt động của Đảng Cộng sản Việt Nam 

BÀI 6: CÁC TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI 

1. Vị trí, vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội trong hệ thống chính trị 

2. Các tổ chức chính trị - xã hội trong hệ thống chính trị Việt Nam 

3. Quá trình đổi mới tổ chức và hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể nhân dân (từ 1986 

đến nay) 

 

13. Kế hoach giảng dạy và học tập cụ thể: 

  

Buổi Số tiết  

trên lớp 

Nội dung bài học Hoạt động dạy và học / 

Nhiệm vụ 

của sinh viên 

Tài liệu cần đọc 

1 5 - Giới thiệu môn học 

- Bài 1. Những vấn đề chung 

về hệ thống chính trị VN hiện 

đại: 

1. Khái niệm hệ thống chính 

trị. 

2. Sơ lược quá trình hình thành 

và phát triển của HTCT VN 

hiện đại. 

3. Cấu trúc và quan hệ giữa 

- GV thuyết giảng. 

- SV nghe giảng trên 

lớp, đọc và tìm hiểu  các 

khái niệm này. 

Bài 1 của tập bài 

giảng do GV cung 

cấp và những tài 

liệu liên quan có 

thể. 

16



 

các thành tố trong hệ thống 

chính trị. 

4. Đặc điểm của hệ thống 

chính trị ở Việt Nam 

 

 

2 

 

5 

Bài 2. Hiến pháp Việt Nam  

1. Vài nét về tư tưởng lập hiến 

ở VN trước Cách mạng tháng 

Tám 1945. 

2. Các Hiến pháp Việt Nam 

3. Một số đặc trưng cơ bản của 

lịch sử lập hiến VN 

 

SV nghe giảng trên lớp, 

đọc và tìm hiểu trước tài 

liệu về cấu trúc, quan hệ 

giữa các thành tố; về 

khái quát, đặc điểm hệ 

thống chính trị VN, tìm 

hiểu các Hiến pháp VN 

từ 1946 đến nay. 

Đọc Bài 2 tập bài 

giảng; Các bản 

Hiến pháp Việt 

Nam 1946, 1959, 

1980, 1992 và 

2013 

3-4 10 - Bài 3. Nhà nước Việt Nam 

1. Vị trí, vai trò của Nhà nước 

trong hệ thống chính trị ở VN 

hiện nay 

2. Đặc trưng và chức năng của 

Nhà nước trong hệ thống chính 

trị ở VN hiện nay 

3. Nguyên tắc tổ chức và hoạt 

động của Bộ máy Nhà nước 

CHXHCN VN  

4. Các cơ quan Nhà nước VN 

4.1. Khái niệm cơ quan nhà 

nước 

4.2. Đặc điểm của cơ quan nhà 

nước 

4.3. Khái quát hệ thống các cơ 

quan trong bộ máy Nhà nước 

Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam 

- Ôn tập kiểm tra giữa kỳ 

- SV nghe giảng trên 

lớp, đọc và tìm hiểu 

trước các tài liệu có nội 

dung về Nhà nước Việt 

Nam hiện đại. 

- Ôn tập các nội dung đã 

nghiên cứu từ tiết 1 đến 

tiết 15 để buổi sau làm 

bài kiểm tra giữa kỳ 

- Đọc kỹ những nội 

dung về Nhà nước 

VN hiện đại. 

- Ôn tập những 

phần đã học từ tiết 

1 đến tiết 15 chuẩn 

bị cho bài kiểm tra 

giữa kỳ 

5-6 10 - Bài 4. Nhà nước Việt Nam 

(Tiếp theo) 

1. Quốc hội 

- Vị trí của Quốc hội 

- Tính chất của Quốc hội VN 

- Nhiệm vụ và quyền hạn của 

Quốc hội 

- Cơ cấu tổ chức của Quốc hội 

2. Chủ tịch nước 

3. Chính phủ 

- Vị trí, vài trò của Chính phủ. 

- Cơ cấu tổ chức của Chính 

phủ 

- Nghe giảng trên lớp 

- Đọc và tìm hiểu trước 

tài liệu hướng dẫn và 

các tài liệu về Quốc hội, 

về Chủ tịch nước, Chính 

phủ, Tòa án Nhân dân, 

Viện Kiểm sát Nhân dân 

và về Chính quyền địa 

phương 

 

- Đọc bài 4 Tài liệu 

Hướng dẫn học 

tập;  

- Đọc Chương V 

Hiến pháp 2013, 

Luật Tổ chức Quốc 

hội 2014; Chương 

VI Hiến pháp 2013 

về Chủ tịch nước. - 

Đọc Chương VII 

Hiến pháp 2013, 

Luật Tổ chức 

Chính phủ 2015. 
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- Nhiệm vụ, quyền hạn của 

Chính phủ và Thủ tướng 

Chính phủ. 

- Nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ, 

cơ quan ngang Bộ; của Bộ 

trưởng, Thủ trưởng cơ quan 

ngang Bộ.  

4. Tòa án nhân dân  

- Những đặc trưng cơ bản về 

tổ chức và hoạt động của các 

cơ quan tư pháp 

- Chức năng, nhiệm vụ chủ 

yếu của Tòa án nhân dân. 

- Hệ thống tổ chức của Tòa án 

nhân dân. 

- Nguyên tắc cơ bản về tổ chức 

và hoạt động của Tòa án nhân 

dân 

5. Viện Kiểm sát nhân dân 

- Cơ cấu tổ chức của Viện 

Kiểm sát nhân dân 

- Chức năng, nhiệm vụ của 

Viện Kiểm sát nhận dân 

- Những nhiệm vụ chủ yếu của 

Viện Kiểm sát nhân dân 

- Nguyên tắc cơ bản về tổ chức 

và hoạt động của Viện Kiểm 

sát Nhân dân 

6. Chính quyền địa phương 

- Hội đồng nhân dân  

- Uỷ ban nhân dân  

- Các tài liệu khác 

liên quan đến 

Chính phủ VN. 

- Chương VIII 

Hiến pháp 2013 

- Luật Tổ chức Tòa 

án nhân dân 2002, 

2014 

- Luật Tổ chức 

Viện Kiểm sát 

nhân dân năm 

2002, 2014 

 

7-8 10 Bài 5. Đảng Cộng sản Việt 

Nam 

1. Sự ra đời của Đảng Cộng 

sản Việt Nam là tất yếu lịch 

sử, là bước ngoặt vĩ đại của 

cách mạng Việt Nam 

2. Vai trò của Đảng Cộng sản 

Việt Nam 

3. Tổ chức và hoạt động của 

Đảng Cộng sản Việt Nam 

- Đọc và tìm hiểu trước 

tài liệu học tập các bài 5 

và 6. 

- Nghe giảng trên lớp 

- Thảo luận những nội 

dung của buổi học. 

 

- Tài liệu về Đảng 

và các tổ chức 

chính trị - xã hội ở 

VN. 

- Luật Mặt trận Tổ 

chức Việt Nam 

2015. 

 

9 5 Bài 6. Các tổ chức chính trị - 

xã hội 

1. Vị trí, vai trò của các tổ 

chức chính trị - xã hội trong hệ 

thống chính trị 
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2. Các tổ chức chính trị-xã hội 

trong HTCT 

3. Quá trình đổi mới tổ chức 

và hoạt động của Mặt trận và 

các đoàn thể nhân dân 

 

 TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 8 năm 2017 

            TRƯỞNG BỘ MÔN                             TRƯỞNG KHOA                            

 

 

 

 

 

 

  TS. HUỲNH ĐỨC THIỆN     PGS.TS. LÊ KHẮC CƯỜNG 
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT  

MÔN HỌC BỔ SUNG KIẾN THỨC 

 

1. Thông tin chung về môn học:  

 - Tên môn học: 

 + Tên tiếng Việt: KINH TẾ VIỆT NAM  

 + Tên tiếng Anh: VIETNAM ECONOMY  

 - Mã môn học: VNH040 

 - Môn học thuộc khối kiến thức: 

Đại cương □ Chuyên nghiệp x 

Bắt buộc □ Tự chọn □ 
Cơ sở ngành □ Chuyên ngành x 

Bắt buộc □ Tự chọn □ Bắt buộc x Tự chọn □ 

 

2. Số tín chỉ: 3 

3. Trình độ: năm thứ ba ngành Việt Nam học  

4. Phân bố thời gian: 45 tiết  

 - Lý thuyết: 40 tiết   

 - Thảo luận/Thuyết trình nhóm: 5 tiết  

 - Tự học: Tự đọc giáo trình, tài liệu tham khảo ở nhà ít nhất từ 60 tiết trở lên. 

5. Điều kiện tiên quyết: 

 - Môn học tiên quyết: không 

6. Mô tả vắn tắt nội dung môn học:  

Nội dung gồm 5 chương. Chương 1: giới thiệu về đối tượng, phương pháp 

nghiên cứu và vị trí của môn học. Từ chương 2 đến chương thứ 5: quá trình hình 

thành, phát triển của nền kinh tế Việt Nam qua các thời kỳ: Tiền phong kiến và phong 

kiến (từ nguyên thuỷ đến năm 1858), thuộc Pháp (1858-1945), Nước Việt Nam Dân 

chủ Cộng hoà (1945-1975), Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (1976 đến nay). 

7. Mục tiêu của môn học 

7.1. Mục tiêu chung:  

Trang bị cho sinh viên những kiến thức hệ thống về lịch sử hình thành, phát triển 

của nền kinh tế Việt Nam. 

2.2.  Mục tiêu cụ thể:  

- Cung cấp tri thức về quá trình phát triển của kinh tế Việt Nam từ khởi thuỷ đến 

hiện đại.   

- Củng cố quan điểm lịch sử và quan điểm thực tiễn 

- Tạo kiến thức nền, giúp sinh viên tiếp thu và vận dụng tốt hơn kiến thức 

chuyên ngành vào hoạt động thực tiễn. 

8. Nội dung 

CHƯƠNG 1: ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU MÔN HỌC 

1.1. Khái niệm, đối tượng nghiên cứu 

1.1.1. Khái niệm 

1.1.2. Đối tượng 

1.2. Phương pháp nghiên cứu 

1.2.1. Cơ sở phương pháp luận 

1.2.2. Các phương pháp nghiên cứu cụ thể 
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CHƯƠNG 2: KINH TẾ VIỆT NAM THỜI TIỀN PHONG KIẾN VÀ PHONG KIẾN 

(TỪ NGUYÊN THUỶ ĐẾN NĂM 179 TCN) 

2.1. Kinh tế thời kỳ tiền phong kiến (từ Nguyên thuỷ đến 179 TCN) 

2.1.1. Kinh tế thời kỳ Nguyên thuỷ 

2.1.2. Kinh tế thời kỳ Dựng nước 

2.2. Kinh tế thời phong kiến (179 TCN đến 1858) 

2.2.1. Kinh tế thời kỳ phong kiến hoá 

2.2.2. Kinh tế thời kỳ phong kiến dân tộc 

 

CHƯƠNG 3: KINH TẾ VIỆT NAM THỜI KỲ PHÁP THUỘC (1858 – 1945) 

3.1. Kinh tế giai đoạn 1858 - 1939 

3.1.1. Chính sách kinh tế của thực dân Pháp 

3.1.2. Tình hình kinh tế  

3.1.3. Tư tưởng khuyến trương và chấn hưng công nghệ dân tộc của tầng lớp sĩ phu 

yêu nước và tư sản Việt Nam 

3.2. Kinh tế giai đoạn 1939 - 1945 

3.2.1. Chính sách “Kinh tế chỉ huy” của Nhật - Pháp 

3.2.2. Tình hình kinh tế 

 

CHƯƠNG 4: KINH TẾ THỜI KỲ NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ 

(1945 – 1975) 

4.1. Kinh tế thời kỳ 1945 - 1954 

4.1.1. Kinh tế năm đầu sau cách mạng tháng Tám (1945-1946) 

4.1.2. Kinh tế vùng tự do (1947-1954) 

4.1.3. Kinh tế vùng Pháp tạm chiếm (1947-1954) 

4.2. Kinh tế thời kỳ 1955 - 1975 

4.2.1. Kinh tế miền Bắc (1955-1975) 

4.2.2. Kinh tế miền Nam (1955-1975) 

 

CHƯƠNG 5: KINH TẾ THỜI KỲ NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT 

NAM (1976 – NAY) 

5.1. Kinh tế thời kỳ trước đổi mới (1976 – 1985) 

5.1.1. Bối cảnh kinh tế - xã hội và đường lối, chính sách kinh tế của Đảng, Nhà nước  

5.1.2. Kết quả và hạn chế 

5.2. Kinh tế thời kỳ đổi mới (1986 đến nay) 

5.2.1. Bối cảnh kinh tế - xã hội và đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước về đổi 

mới kinh tế 

5.2.2. Thành tựu và hạn chế 

 

9. Kế hoạch giảng dạy, học tập: 

 

Nội dung Tài liệu tham khảo 

Số TLTK Trang 

Chương 1: Đối tượng và phương pháp nghiên cứu 

1.1. Khái niệm, đối tượng nghiên cứu 

1.1.1. Khái niệm 

 

 

[1], [2] 

 

 

11, 14 

21



1.1.2. Đối tượng 

1.2. Phương pháp nghiên cứu 

1.2.1. Cơ sở phương pháp luận 

1.2.2. Các phương pháp nghiên cứu cụ thể 

1.3. Tác dụng của học phần 

[1], [2] 

[1], [2] 

 

 

[1], [2] 

13-17, 13-14 

17-19, 14 

 

 

19-26, 15 

Chương 2: Kinh tế Việt Nam thời tiền phong kiến 

và phong kiến (từ nguyên thuỷ đến năm 179 TCN) 

2.1. Kinh tế thời kỳ tiền phong kiến (từ Nguyên 

thuỷ đến 179 TCN) 

2.1.1. Kinh tế thời kỳ Nguyên thuỷ 

2.1.2. Kinh tế thời kỳ Dựng nước 

2.2. Kinh tế thời phong kiến (179 TCN đến 1858) 

2.2.1. Kinh tế thời kỳ phong kiến hoá 

2.2.2. Kinh tế thời kỳ phong kiến dân tộc 

 

 

 

[1] 

[2] 

 

 

[1]  

[2] 

 

 

 

 

424-436 

319-328 

 

 

437-465  

329-366 

Chương 3: Kinh tế Việt Nam thời kỳ thực dân 

Pháp thống trị (1858 – 1945) 

3.1. Kinh tế giai đoạn 1858 - 1939 

3.1.1. Chính sách kinh tế của thực dân Pháp 

3.1.2. Tình hình kinh tế  

3.1.3. Tư tưởng khuyến trương và chấn hưng công 

nghệ dân tộc của tầng lớp sĩ phu yêu nước và tư 

sản Việt Nam 

3.2. Kinh tế giai đoạn 1939 - 1945 

3.2.1. Chính sách “Kinh tế chỉ huy” của Nhật - 

Pháp 

3.2.2. Tình hình kinh tế 

 

 

 

[1], [2] 

[1], [2] 

[1] 

 

 

[1], [2] 

[1], [2] 

 

 

 

472-473, 368-369 

474-493, 369-390 

493-497 

 

 

497-498, 390-391 

498-501, 391-393 

Chương 4: Kinh tế thời kỳ nước Việt Nam dân chủ 

cộng hoà (1945 – 1975) 

4.1. Kinh tế thời kỳ 1945 - 1954 

4.1.1. Kinh tế năm đầu sau cách mạng tháng Tám 

(1945-1946) 

4.1.2. Kinh tế vùng tự do (1947-1954) 

4.1.3. Kinh tế vùng Pháp tạm chiếm (1947-1954) 

4.2. Kinh tế thời kỳ 1955 - 1975 

4.2.1. Kinh tế miền Bắc (1955-1975) 

4.2.2. Kinh tế miền Nam (1955-1975) 

 

 

 

[1]  

[2] 

[1],[2] 

[1],[2] 

 

[1],[2] 

[1],[2] 

 

 

 

510-519 

398-403 

519-535,403-414 

536-543,414-415 

 

550-585,415-435 

590-609,435-441 

Chương 5: Kinh tế thời kỳ nước Cộng hoà xã hội 

chủ nghĩa Việt Nam (1976 – nay) 

5.1. Kinh tế thời kỳ trước đổi mới (1976 – 1985) 

5.1.1. Bối cảnh kinh tế - xã hội và đường lối, chính 

sách kinh tế của Đảng, Nhà nước  

5.1.2. Kết quả và hạn chế 

5.2. Kinh tế thời kỳ đổi mới (1986 đến nay) 

5.2.1. Bối cảnh kinh tế - xã hội và đường lối, chính 

sách của Đảng, Nhà nước về đổi mới kinh tế 

 

 

[2] 

[1] 

 

[1] 

[2] 

[1] 

 

 

 

448-456 

618-630 

 

630-639 

456-500 

646-666 
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5.2.2. Thành tựu và hạn chế [1] 666-679 

 

 10. Phân bổ thời gian: 

 

TT 

 

Chương 

Tổng số 

(tiết) 

Lý thuyết Thảo luận 

1 Chương 1 5 5 0 

2 Chương 2 10 9 1 

3 Chương 3 10 8 2 

4 Chương 4 10 9 1 

5 Chương 5 10 9 1 

 Tổng thời gian 45 45 5 

   

11. Đánh giá 

 

Thời điểm đánh 

giá 

Tiêu chí đánh giá/ 

Hình thức đánh giá 
Phần trăm Loại điểm 

% kết quả 

sau cùng 

Sau 15 tiết học 

trên lớp: Giữa 

kỳ 

- Chuyên cần    

- Thuyết trình/ Bài tập 

 - Kiểm tra giữa kỳ 

10 % 

30 % 

60% 

 

Điểm giữa 

kỳ 

 

 

30% 

Sau 30 tiết học 

trên lớp: Cuối 

kỳ 

- Chuyên cần 

- Thuyết trình/ Bài tập 

- Thi cuối kỳ/Tiểu luận 

10 % 

30 % 

60 % 

 

Điểm cuối 

kỳ 

 

 

70% 

 

12. Tài liệu tham khảo 

1. Giáo trình: 

[1] Nguyễn Trí Dĩnh, Phạm Huy Vinh, Trần Khánh Hưng (2012): Giáo trình lịch 

sử kinh tế, Nxb Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội. 

2.  Tài liệu tham khảo: 

[2] Nguyễn Ngọc Thanh (2013): Lịch sử kinh tế, Nxb Đại học quốc gia Hà Nội, 

Hà Nội. 

[3] Pierre Gourou (2003): Người nông dân châu thổ Bắc Kỳ, Nxb Trẻ, Hội khoa 

học Lịch sử, Viện Viễn Đông Bác Cổ, Hà Nội. 

[4] Đặng Phong (2002): Lịch sử kinh tế Việt Nam, 1945-2000, tập I (1945-

1954), Nxb Khoa học xã hội, Hà nội. 

[5] Đặng Phong (2005): Lịch sử kinh tế Việt Nam, 1945-2000, tập II (1955-

1975), Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội. 

[6] Tạp chí nghiên cứu kinh tế (Viện Kinh tế học Việt Nam). 
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[7] http://www.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/trangchu (trang điện tử 

của Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam). 

 

 TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 7 năm 2017 

      

        TRƯỞNG BỘ MÔN              TRƯỞNG KHOA  

      

 

 

 

 

  TS. HUỲNH ĐỨC THIỆN    PGS.TS. LÊ KHẮC CƯỜNG 
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT 

MÔN HỌC BỔ SUNG KIẾN THỨC 

 

1. Thông tin chung về môn học:  

- Tên môn học: 

 + Tên tiếng Việt: ĐẶC ĐIỂM TIẾNG VIỆT 

 + Tên tiếng Anh: THE CHARACTERISTICS OF VIETNAMESE LANGUAGE 

 - Mã môn học: VNH 2027 

 - Môn học thuộc khối kiến thức: 

Đại cương □ Chuyên nghiệp x 

Bắt buộc □ Tự chọn □ 
Cơ sở ngành □ Chuyên ngành x 

Bắt buộc □ Tự chọn □ Bắt buộc x Tự chọn □ 

 

2. Số tín chỉ: 03 

3. Trình độ: năm thứ ba ngành Việt Nam học  

4. Phân bố thời gian: 45 tiết  

 - Lý thuyết: 40 tiết   

 - Thảo luận/Thuyết trình nhóm: 05 tiết  

 - Tự học: Tự đọc giáo trình, tài liệu tham khảo ở nhà ít nhất từ 60 tiết trở lên. 

5. Điều kiện tiên quyết: 

 - Môn học tiên quyết:   

6. Mô tả vắn tắt nội dung môn học: 

Môn học thuộc khối kiến thức bổ sung cho các học viên khác ngành trước khi 

tuyển sinh đầu vào.  

Về kiến thức, môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về 

những đặc điểm của tiếng Việt về mặt loại hình và ngữ hệ.  

Về kỹ năng, môn học giúp học viên có kỹ năng so sánh, phân tích nhằm chỉ ra 

những điểm khác biệt giũa tiếng Việt và một số ngôn ngữ khác. Ngoài ra, học viên 

còn được rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm.  

Môn học này có quan hệ với các môn trong chương trình đào tạo cao học 

ngành Việt Nam học: Nguồn gốc và quá trình phát triển của tiếng Việt, Các phương 

pháp nghiên cứu trong Việt ngữ học, Ngôn ngữ các tộc người thiểu số ở Việt Nam. 

7. Nội dung môn học:  

Các chương mục 
Số 

tiết 
Tài liệu cần đọc 

CHƯƠNG 1: Những vấn đề 

chung 

1.1 Sơ lược nguồn gốc và 

quá trình phát triển lịch sử 

của tiếng Việt 

1.2 Ngữ hệ và phân loại ngôn 

ngữ theo ngữ hệ  

1.3 Loại hình và phân loại 

ngôn ngữ theo loại hình 

10 

Đọc: 

- Stankevitch N.V. (1982), Các loại hình 

ngôn ngữ, Nxb. Đại học và Trung học 

Chuyên nghiệp, Hà Nội. 

- SIL International (2017), Ethnologue: 

Languages of the World, 20th Edition, Dallas, 

Texas. 

- An Chi (1994), Sai lầm của A. G. 

Haudricourt về phổ hệ của tiếng Việt, Kiến 
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thức Ngày nay số 143, ngày 15-7-1994. 

- Maspéro, H. (1912). Etude sur la 

phonétique historique de la langue annamite: 

Les initiales. BEFEO, XII, no.1. 

CHƯƠNG 2: Đặc điểm tiếng 

Việt xét trên bình diện ngữ hệ 

2.1 Đặc điểm chung của 

ngữ hệ Nam Á  

2.2 Đặc điểm tiếng Việt 

2.2.1 Về mặt ngữ âm 

2.2.2 Về mặt từ vựng 

2.2.3 Về mặt ngữ pháp 

10 

Đọc: 

- Nguyễn Tài Cẩn (1998), Thử phân kì lịch sử 

12 thế kỉ của tiếng Việt, Tc Ngôn ngữ, số 

6/1998. 

- Nguyễn Tài Cẩn (1995), Giáo trình ngữ âm 

học lịch sử, Nxb. Giáo dục, Hà Nội. 

- A.G. Haudricourt (1954), Về nguồn gốc các 

thanh của tiếng Việt, Tc Ngôn ngữ số 1/1991, 

Hà Nội.  

- Vũ Đức Nghiệu (2011), Lược khảo lịch sử 

từ vựng tiếng Việt, Nxb. Giáo dục, Hà Nội. 

- A.G. Haudricourt (1953), Vị trí của tiếng 

Việt trong các ngôn ngữ Nam Á, Tc Ngôn 

ngữ số 1/1991, Hà Nội.  

- Đoàn Thiện Thuật (1980), Ngữ âm tiếng 

Việt, Nxb. ĐH&THCN, Hà Nội. 

- Trần Ngọc Ninh (1973), Cơ cấu Việt ngữ 

(tập 1), Lửa Thiêng, Saigon . 

 

CHƯƠNG 3: Đặc điểm tiếng 

Việt xét trên bình diện loại 

hình 

3.1 Đặc điểm chung của 

loại hình đơn lập 

3.2 Đặc điểm tiếng Việt 

3.2.1 Về mặt ngữ âm 

3.2.2 Về mặt từ vựng 

3.2.3 Về mặt ngữ pháp 

 

 

      

10 

Đọc: 

- Trần Trí Dõi (2005), Giáo trình lịch sử 

tiếng Việt (sơ thảo), Nxb. Đại học Quốc gia 

Hà Nội, Hà Nội. 

- Stankevich, N.V. (1978), Một vài suy nghĩ 

bước đầu về việc nghiên cứu ngữ pháp lịch 

sử tiếng Việt, Tc Ngôn ngữ, số 38, trang 27–

34. 

 

8. Kế hoạch giảng dạy chi tiết 

 

Buổi học 

(5 tiết) 

Nội dung Cách thức thực 

hiện 

1 - 2 

CHƯƠNG 1: Những vấn đề chung 

1.1 Sơ lược nguồn gốc và quá trình phát triển 

lịch sử của tiếng Việt 

1.2 Ngữ hệ và phân loại ngôn ngữ theo ngữ hệ  

1.3 Loại hình và phân loại ngôn ngữ theo loại 

hình 

 Giới thiệu môn 

học, giới thiệu 

tài liệu cần đọc 

 Thuyết giảng  

 Thực nghiệm 

 HV thảo luận 
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3 - 4 
CHƯƠNG 2: Đặc điểm tiếng Việt xét trên bình 

diện ngữ hệ 

2.1 Đặc điểm chung của ngữ hệ Nam Á  

2.3 Đặc điểm tiếng Việt 

2.3.1 Về mặt ngữ âm 

2.3.2 Về mặt từ vựng 

2.3.3 Về mặt ngữ pháp 

 Thuyết giảng  

 Thực nghiệm 

 HV thảo luận 

5 – 6 
 

CHƯƠNG 3: Đặc điểm tiếng Việt xét trên bình 

diện loại hình 

3.1 Đặc điểm chung của loại hình đơn lập 

3.2 Đặc điểm tiếng Việt 

3.2.1 Về mặt ngữ âm 

3.2.2 Về mặt từ vựng 

3.2.3 Về mặt ngữ pháp 

 

 Thuyết giảng  

 Thực nghiệm 

 HV thảo luận 

 

7. Phương pháp đánh giá môn học (quy định số lần kiểm tra, bài tập hoặc tiểu luận, 

thi, số bài thực hành, trọng số của mỗi lần đánh giá). 

Thời điểm đánh giá 
Tiêu chí đánh giá/ 

Hình thức đánh giá 
Tỷ lệ 

Loại 

điểm 

% kết 

quả sau 

cùng 

Xuyên suốt quá trình  - Chuyên cần 20 %  

Thang 

điểm 10 

20% 

Giữa kỳ  - Tiểu luận 

 - Thảo luận  

30 % 

 

30% 

Cuối kỳ - Thi hết môn học 50% 50% 

Tổng 100%  100% 

 

9. Tài liệu học tập (ghi rõ những sách, tạp chí và tư liệu thông tin liên quan đến học):   

- Giáo trình, tài liệu chính: 

1. Stankevitch N.V. (1982), Các loại hình ngôn ngữ, Nxb. Đại học và Trung 

học Chuyên nghiệp, Hà Nội. 

2. Đoàn Thiện Thuật (1980), Ngữ âm tiếng Việt, Nxb. ĐH&THCN, Hà Nội. 

3. Trần Trí Dõi (2005), Giáo trình lịch sử tiếng Việt (sơ thảo), Nxb. Đại học 

Quốc gia Hà Nội, Hà Nội. 

4. Vũ Đức Nghiệu (2011), Lược khảo lịch sử từ vựng tiếng Việt, Nxb. Giáo 

dục, Hà Nội. 

 

- Tài liệu tham khảo: 

1. Nguyễn Tài Cẩn (1998), Thử phân kì lịch sử 12 thế kỉ của tiếng Việt, Tc 

Ngôn ngữ, số 6/1998. 
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2. Nguyễn Tài Cẩn (1995), Giáo trình ngữ âm học lịch sử, Nxb. Giáo dục, Hà 

Nội. 

3. An Chi (1994), Sai lầm của A. G. Haudricourt về phổ hệ của tiếng Việt, 

Kiến thức Ngày nay số 143, ngày 15-7-1994. 

4. A.G. Haudricourt (1953), Vị trí của tiếng Việt trong các ngôn ngữ Nam Á, 

Tc Ngôn ngữ số 1/1991, Hà Nội.  

5. A.G. Haudricourt (1954), Về nguồn gốc các thanh của tiếng Việt, Tc Ngôn 

ngữ số 1/1991, Hà Nội.  

6. Maspéro, H. (1912). Etude sur la phonétique historique de la langue 

annamite: Les initiales. BEFEO, XII, no.1. 

7. Trần Ngọc Ninh (1973), Cơ cấu Việt ngữ (tập 1), Lửa Thiêng, Sàigòn  

8. SIL International (2017), Ethnologue: Languages of the World, 20th Edition, 

Dallas, Texas. 

9. Stankevich, N.V. (1978). Một vài suy nghĩ bước đầu về việc nghiên cứu ngữ 

pháp lịch sử tiếng Việt. Ngôn ngữ, số 38, trang 27–34.3.  

 

 

       

TRƯỞNG BỘ MÔN 

 

 

 

PGS.TS. TRẦN THUỶ VỊNH 

 TP. Hồ Chí Minh, ngày 5 tháng 7 năm 2017 

TRƯỞNG KHOA 
 

 

 

 

 

PGS.TS. LÊ KHẮC CƯỜNG 
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT 

MÔN HỌC BỔ SUNG KIẾN THỨC 

 

1. Thông tin chung về môn học:  

- Tên môn học: 

+ Tiếng Việt: LỊCH SỬ VĂN HỌC VIỆT NAM 

+ Tiếng Anh: LITERATURE HISTORY OF VIETNAM  

 - Mã môn học: VNH2028 

 - Môn học thuộc khối kiến thức: 

Đại cương □ Chuyên nghiệp x 

Bắt buộc □ Tự chọn □ 
Cơ sở ngành □ Chuyên ngành x 

Bắt buộc □ Tự chọn □ Bắt buộc x Tự chọn □ 

 

2. Số tín chỉ: 03 

3. Trình độ: năm thứ ba ngành Việt Nam học  

4. Phân bố thời gian: 45 tiết  

 - Lý thuyết: 40 tiết   

 - Thảo luận/Thuyết trình nhóm: 05 tiết  

 - Tự học: Tự đọc giáo trình, tài liệu tham khảo ở nhà ít nhất từ 60 tiết trở lên. 

5. Điều kiện tiên quyết: 

 - Môn học tiên quyết:   

6. Mô tả vắn tắt nội dung môn học: 

Môn học cung cấp cho học viên tri thức về lịch sử phát triển của Văn học Việt 

Nam, từ văn học dân gian đến văn học viết, từ văn học trung đại đến văn học hiện đại. 

Ngoài ra, việc tìm hiểu những biến động trong đời sống xã hội, những đặc trưng chính 

của văn học ở mỗi thời kỳ sẽ giúp học viên có khả năng tự nhận định, khái quát những 

đặc điểm riêng trong Văn học Việt Nam, khác với văn học các nước trong khu vực.   

Môn học cũng cung cấp kỹ năng phân tích, đối chiếu các thể loại văn học, các hiện 

tượng văn học nổi bật trong sự so sánh, đối chiếu với các nền văn học của các nước 

khác.  

7. Kế hoạch giảng dạy, học tập  

Các chương mục Số 

tiết 

Tài liệu cần đọc 

Chương 1: Văn học dân gian Việt Nam 

1.1. Văn học dân gian với văn hoá 

1.2. Đặc trưng văn học dân gian 

1.3. Một số thể loại trong văn học dân gian  

05 (2), (3), (11)  

Thảo luận + Thuyết trình  05  

Chương 2: Khái quát văn học trung đại Việt 

Nam (từ thế kỷ X- XIX) 

2.1. Lịch sử xã hội 

2.3. Tư tưởng văn hoá 

2.3. Các giai đoạn văn học  

10 (4), (7), (8), (9), (10), (13) 
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2.4. Tác giả, tác phẩm tiêu biểu: Nguyễn Du, 

Hồ Xuân Hương  

Chương 3: Văn học hiện đại Việt Nam (Giai 

đoạn từ đầu thế kỷ XX đến 1945) 

3.1. Những biến động trong đời sống xã hội và 

trong văn học  

3.2. Các giai đoạn phát triển và thành tựu chủ 

yếu của văn học 3.3. Những đặc điểm cơ bản 

của văn học Việt Nam thời kỳ này 

3.4. Tác giả tiêu biểu: Xuân Diệu, Hàn Mạc 

Tử, Nam Cao 

05 (1), (5), (12) 

Thảo luận + Thuyết trình  05  

Chương 4: Văn học hiện đại Việt Nam (Giai 

đoạn chiến tranh, 1945-1975) 

4.1. Những biến động trong đời sống xã hội và 

trong văn học 

4.2. Các giai đoạn phát triển và thành tựu chủ 

yếu của Văn học  

4.3. Những đặc điểm cơ bản của Văn học Việt 

Nam thời kỳ này 

4.4. Tác giả tiêu biểu: Nguyễn Minh Châu, 

Lưu Quang Vũ  

05 (5), (12) 

Chương 5: Văn học hiện đại Việt Nam (từ 

1975 đến nay)  

5.1.  Hoàn cảnh lịch sử - xã hội 

5.2. Quá trình vận động của văn học Việt Nam 

từ sau 1975 

5.3. Những đặc điểm cơ bản của văn học Việt 

Nam sau 1975 

5.4. Tác giả tiêu biểu: Bảo Ninh, Nguyễn Huy 

Thiệp 

05 (5), (6), (12) 

Thảo luận + Thuyết trình  05  

8. Phương pháp đánh giá môn học: trong đó quy định số lần kiểm tra, bài tập hoặc 

tiểu luận, thi, số bài thực hành, trọng số của mỗi lần đánh giá. 

Thời điểm đánh giá 
Tiêu chí đánh giá/ 

Hình thức đánh giá 
Phần trăm 

Loại 

điểm 

% kết 

quả sau 

cùng 

Xuyên suốt quá trình  - Chuyên cần 20 %  

Thang 

điểm 10 

20% 

Giữa kỳ  - Bài kiểm tra/ tiểu luận 

 - Thảo luận, thuyết trình     

30 % 

 

30% 

30



Cuối kỳ - Thi hết môn học 50% 50% 

Tổng 100%  100% 

 

 9. Tài liệu tham khảo  

1) Phan Cự Đệ, Trần Đình Hượu (chủ biên), 1999, Văn học Việt Nam 1900-1945, 

NXB Giáo dục. 

2) Bùi Mạnh Nhị (chủ biên), Hồ Quốc Hùng – Nguyễn Thị Ngọc Điệp, Văn học 

dân gian, những công trình nghiên cứu, NXB Giáo dục, 1999.  

3) Đinh Gia Khánh (chủ biên), 2006, Chu Xuân Diên – Võ Quang Nhơn, Văn học 

Dân gian Việt Nam, NXB Giáo dục, 2006.   

4) Đinh Gia Khánh (chủ biên), 2008, Văn học Việt Nam (thế kỷ X- nửa đầu thế 

kỷ XVIII), NXB Giáo dục.  

5) Phong Lê, 2013, Phác thảo văn học Việt Nam hiện đại (thế kỷ XX), NXB Tri 

Thức.  

6) Nguyễn Văn Long, Lã Nhâm Thìn (chủ biên), 2006, Văn học Việt Nam sau 

1975. Những vấn đề nghiên cứu và giảng dạy. Nxb Giáo dục. 

7) Lã Nhâm Thìn (chủ biên), 2012, Giáo trình văn học trung đại Việt Nam, tập 1, 

NXB giáo dục Việt Nam.  

8) Lã Nhâm Thìn, Vũ Thanh (chủ biên), 2015, Giáo trình văn học trung đại Việt 

Nam, tập 2, NXB Giáo dục Việt Nam. 

9) Đỗ Lai Thúy 1999: Từ cái nhìn văn hóa, NXB. Văn hóa dân tộc. 

10) Đỗ Lai Thuý, 2007, Phân tâm học và tính cách dân tộc, Một chùm tính cách 

Việt, tr. NXB Tri thức.   

11) Vũ Anh Tuấn (chủ biên), Giáo trình văn học dân gian, NXB Giáo dục Việt 

Nam, 2012.  

12) Viện Văn học, 2002, Nhìn lại Văn học Việt Nam thế kỉ XX, NXB Chính Trị 

Quốc gia, Hà Nội.  

13) Lê Thu Yến (chủ biên), Văn học trung đại, những công trình nghiên cứu, NXB 

Giáo dục, 2008.  

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 8 tháng 8 năm 2017 

       TRƯỞNG BỘ MÔN        TRƯỞNG KHOA 

 

 

     

 PGS.TS. TRẦN THUỶ VỊNH        PGS.TS. LÊ KHẮC CƯỜNG 
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT 

MÔN HỌC BỔ SUNG KIẾN THỨC 

 

1. Thông tin chung về môn học:  

- Tên môn học: 

+ Tiếng Việt: PHƯƠNG NGỮ TIÉNG VIỆT 

+ Tiếng Anh: THE DIALECTS OF VIETNAMESE LANGUAGE  

 - Mã môn học: VNH016 

 - Môn học thuộc khối kiến thức: 

Đại cương □ Chuyên nghiệp x 

Bắt buộc □ Tự chọn □ 
Cơ sở ngành □ Chuyên ngành x 

Bắt buộc □ Tự chọn □ Bắt buộc x Tự chọn □ 

 

2. Số tín chỉ: 03 

3. Trình độ: năm thứ ba ngành Việt Nam học  

4. Phân bố thời gian: 45 tiết  

 - Lý thuyết: 40 tiết   

 - Thảo luận/Thuyết trình nhóm: 05 tiết  

 - Tự học: Tự đọc giáo trình, tài liệu tham khảo ở nhà ít nhất từ 60 tiết trở lên. 

5. Điều kiện tiên quyết: 

 - Môn học tiên quyết:   

6. Mô tả vắn tắt nội dung môn học: 

Môn học thuộc khối kiến thức bổ sung cho các học viên khác ngành trước khi 

tuyển sinh đầu vào.  

Về kiến thức, môn học cung cấp cho học viên những tri thức cơ bản về phương 

ngữ học và đặc trưng của các phương ngữ tiếng Việt trên các bình diện ngữ âm, từ 

vựng, ngữ pháp; đồng thời gợi mở những xu hướng nghiên cứu phương ngữ học hiện 

đại. 

Về kỹ năng, môn học giúp học viên sau đại học nắm các phương pháp, thao tác 

cụ thể để phân tích, phân loại các phương ngữ tiếng Việt các vấn đề thực tiễn của 

phương ngữ tiếng Việt.  

Môn học này có quan hệ với các môn trong chương trình đào tạo bậc cao học 

ngành Việt Nam học: Nguồn gốc và quá trình phát triển của tiếng Việt, Các phương 

pháp nghiên cứu trong Việt ngữ học, Ngôn ngữ các tộc người thiểu số ở Việt Nam.  

7. Nội dung môn học:  

Các chương mục 
Số 

tiết 
Tài liệu cần đọc 

CHƯƠNG 1: Phương ngữ học và việc 

phân vùng phương ngữ tiếng Việt 

1.1 Những khái niệm cơ bản của 

phương ngữ học 

1.2 Phân vùng phương ngữ tiếng Việt 

1.3 Các phương ngữ tiếng Việt  

 

10 

Đọc: 

- Lê Khắc Cường (2017), Phương 

ngữ tiếng Việt, giáo án điện tử 

- Hoàng Thị Châu (2004), Phương 

ngữ học tiếng Việt, Nxb. Đại học 

Quốc gia Hà Nội, Hà Nội. 
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CHƯƠNG 2: Đặc điểm ngữ âm của các 

phương ngữ tiếng Việt 

2.1 Đặc điểm ngữ âm phương ngữ Bắc 

bộ 

2.2 Đặc điểm ngữ âm phương ngữ 

Trung bộ 

2.3 Đặc điểm ngữ âm phương ngữ 

Nam bộ 

 

15 

Đọc: 

- Trần Thị Ngọc Lang (1995), 

Phương ngữ Nam bộ: Những khác 

biệt về từ vựng – ngữ nghĩa so với 

phương ngữ Bắc bộ, Nxb. Khoa học 

xã hội, Hà Nội. 

- Hoàng Thị Châu (2004), Phương 

ngữ học tiếng Việt, Nxb. Đại học 

Quốc gia Hà Nội, Hà Nội. 

- Đoàn Thiện Thuật (1980), Ngữ âm 

tiếng Việt, Nxb. Đại học và Trung 

học chuyên nghiệp, Hà Nội. 

CHƯƠNG 3: Đặc điểm từ vựng và ngữ 

pháp của các phương ngữ tiếng Việt 

1.1 Đặc điểm từ vựng và ngữ pháp 

phương ngữ Bắc bộ 

1.2 Đặc điểm từ vựng và ngữ pháp 

phương ngữ Trung bộ 

1.3 Đặc điểm từ vựng và ngữ pháp 

phương ngữ Nam bộ 

 

Đọc: 

- Trần Thị Ngọc Lang (1995), 

Phương ngữ Nam bộ: Những khác 

biệt về từ vựng – ngữ nghĩa so với 

phương ngữ Bắc bộ, Nxb. Khoa học 

xã hội, Hà Nội. 

- Hoàng Thị Châu (2004), Phương 

ngữ học tiếng Việt, Nxb. Đại học 

Quốc gia Hà Nội, Hà Nội. 

CHƯƠNG 4: Mối quan hệ giữa phương 

ngữ với ngôn ngữ toàn dân 

4.1 Lịch sử của các phương ngữ tiếng 

Việt 

4.2 Mối quan hệ giữa phương ngữ và 

ngôn ngữ toàn dân 

4.3  Vấn đề chuẩn ngôn ngữ 

4.4 Vấn đề giải thể các phương ngữ 

5 

Đọc: 

- Trịnh Cẩm Lan (2007), Sự biến đổi 

ngôn từ của các cộng đồng chuyển 

cư đến thủ đô - nghiên cứu trường 

hợp cộng đồng Nghệ Tĩnh tại Hà 

Nội, Nxb. Khoa học xã hội, Hà Nội. 

- Hoàng Thị Châu (2004), Phương 

ngữ học tiếng Việt, Nxb. Đại học 

Quốc gia Hà Nội, Hà Nội. 

8. Phương pháp đánh giá môn học: trong đó quy định số lần kiểm tra, bài tập hoặc 

tiểu luận, thi, số bài thực hành, trọng số của mỗi lần đánh giá. 

Thời điểm đánh giá 
Tiêu chí đánh giá/ 

Hình thức đánh giá 
Tỷ lệ 

Loại 

điểm 

% kết 

quả sau 

cùng 

Xuyên suốt quá trình  - Chuyên cần 20 %  

Thang 

điểm 10 

20% 

Giữa kỳ  - Tiểu luận 

 - Thảo luận  

30 % 

 

30% 

Cuối kỳ - Thi hết môn học 50% 50% 

Tổng 100%  100% 
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9. Tài liệu học tập (ghi rõ những sách, tạp chí và tư liệu thông tin liên quan đến học):   

- Giáo trình, tài liệu chính: 

1. Lê Khắc Cường (2017), Phương ngữ tiếng Việt, giáo án điện tử 

2. Hoàng Thị Châu (2004), Phương ngữ học tiếng Việt, Nxb. Đại học Quốc gia Hà 

Nội, Hà   Nội.  

3. Trần Thị Ngọc Lang (1995), Phương ngữ Nam bộ: Những khác biệt về từ vựng 

– ngữ nghĩa so với phương ngữ Bắc bộ, Nxb. Khoa học xã hội, Hà Nội. 

 

- Tài liệu tham khảo  

1. Trịnh Cẩm Lan (2007), Sự biến đổi ngôn từ của các cộng đồng chuyển cư đến 

thủ đô - nghiên cứu trường hợp cộng đồng Nghệ Tĩnh tại Hà Nội, Nxb. Khoa 

học xã hội, Hà Nội. 

2. Đoàn Thiện Thuật (1977), Ngữ âm tiếng Việt, Nxb. Đại học và Trung học 

chuyên nghiệp, Hà Nội.  

 

       

TRƯỞNG BỘ MÔN  

 

 

 

   PGS.TS. TRẦN THUỶ VỊNH 

 TP. Hồ Chí Minh, ngày 5 tháng 7 năm 2017  

                          TRƯỞNG KHOA 

 

 

                         

                 PGS.TS. LÊ KHẮC CUỜNG 
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT 

MÔN HỌC BỔ SUNG KIẾN THỨC 

 

1. Thông tin chung về môn học:  

- Tên môn học: 

 + Tên tiếng Việt: PHONG CÁCH HỌC TIẾNG VIỆT 

 + Tên tiếng Anh: VIETNAMESE STYLISTICS 

 - Mã môn học: VNH044 

 - Môn học thuộc khối kiến thức: 

Đại cương □ Chuyên nghiệp x 

Bắt buộc □ Tự chọn □ 
Cơ sở ngành □ Chuyên ngành x 

Bắt buộc □ Tự chọn □ Bắt buộc x Tự chọn □ 

 

2. Số tín chỉ: 03 

3. Trình độ: năm thứ ba ngành Việt Nam học  

4. Phân bố thời gian: 45 tiết  

 - Lý thuyết: 40 tiết   

 - Thảo luận/Thuyết trình nhóm: 05 tiết  

 - Tự học: Tự đọc giáo trình, tài liệu tham khảo ở nhà ít nhất từ 60 tiết trở lên. 

5. Điều kiện tiên quyết: 

 - Môn học tiên quyết:   

6. Mô tả vắn tắt nội dung môn học: 

 Môn học này giới thiệu một cách hệ thống các phong cách chức năng ngôn ngữ 

tiếng Việt về mặt lý thuyết: phong cách ngôn ngữ nói, phong cách ngôn ngữ khoa học, 

phong cách ngôn ngữ báo chí, phong cách ngôn ngữ hành chính-công vụ và phong 

cách ngôn ngữ văn chương.  

 Môn học cũng sẽ cung cấp cho học viên một số thao tác nhận diện và miêu tả các 

phương tiện chức năng phong cách; có kiến thức và kỹ năng căn bản trong việc tiếp 

cận các loại văn bản tiếng Việt. Ngoài ra, môn học này cũng giúp học viên nâng cao 

khả năng sử dụng tiếng Việt.  

7. Nội dung môn học:  

 

Các chương mục 
Số 

tiết 
 

Chương I. Giới thiệu phong cách học  

1.1. Các khái niệm cơ bản của phong cách học 

- Phong cách và phong cách học 

- Phong cách ngôn ngữ và phong cách lời nói 

- Phong cách và chuẩn mực 

- Màu sắc tu từ 

1.2. Lịch sử nghiên cứu phong cách học 

- Thế giới 

- Việt Nam 

1.3. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu của phong 

cách học 

1.4. Phong cách học và các lĩnh vực ngôn ngữ học 

5 

Đọc tài liệu số 1; số 5, 

số 7; số 8, số 13     
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liên quan 

Chương II. Các phong cách chức năng 

2.1. Cơ sở phân loại các phong cách chức năng 

- Chức năng giao tiếp 

- Phạm vi giao tiếp 

- Hình thức thể hiện 

2.2. Các phong cách chức năng tiếng Việt 

2.2.1. Phong cách khẩu ngữ 

- Đặc trưng ngôn ngữ 

- Các dạng thức tồn tại của phong cách khẩu ngữ 

2.2.2. Phong cách ngôn ngữ khoa học 

- Đặc trưng ngôn ngữ 

- Các dạng thức tồn tại của phong cách ngôn ngữ 

khoa học 

- Kết cấu của văn bản khoa học 

2.2.3. Phong cách ngôn ngữ hành chính-công vụ 

- Đặc trưng ngôn ngữ 

- Các dạng thức tồn tại của phong cách hành 

chính-công vụ 

- Kết cấu của văn bản hành chính-công vụ 

2.2.4. Phong cách ngôn ngữ báo chí 

- Đặc trưng ngôn ngữ 

- Các dạng thức tồn tại của phong cách ngôn ngữ 

báo chí 

- Thể loại và kết cấu của văn bản báo chí 

2.2.5. Phong cách ngôn ngữ văn chương 

- Đặc trưng ngôn ngữ 

- Các dạng thức tồn tại của phong cách ngôn ngữ 

văn chương 

- Thể loại văn chương 
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Đọc tài liệu số 1, số 2, 

số 5, số 6, số 7, số 8, số 

14,  

số 15, số 16   

Chương III. Các lớp từ vựng và phong cách chức 

năng 

3.1.  Từ địa phương 

3.2.  Từ “Hán Việt” 

3.3.  Từ vay mượn 

3.4.  Từ lịch sử 

 

5 

Đọc tài liệu số 1, số 2, 

số 5, số 6, số 7 

Chương IV. Các biện pháp tu từ trong tiếng Việt 

4.1. Ẩn dụ 

4.2. Hoán dụ 

4.3. Một số biện pháp khác 

4.4. Biến thể cú pháp nhìn từ phong cách học 

 

 

5 

Đọc tài liệu số 1, số 5 

 

       8. Kế hoạch giảng dạy chi tiết 

- Phân bổ kiến thức (bài giảng, các hoạt động) 

36



 

 
 

- Tiến trình bài giảng 

Buổi học 

(5 tiết) 

Nội dung Cách thức thực hiện 

1 

Chương I: Giới thiệu phong cách 

học  

 

 Giới thiệu môn học 

 Thuyết giảng 

 HV thảo luận 

2 Chương II: Các phong cách chức 

năng 

2.1. Cơ sở phân loại các phong 

cách chức năng 

2.2. Các phong cách chức năng 

tiếng Việt 

2.2.1. Phong cách khẩu ngữ 

 Thuyết giảng 

 Thực hành phân tích 

3 Chương II: (tt) 

2.2.2. Phong cách ngôn ngữ khoa 

học 

2.2.3. Phong cách ngôn ngữ hành 

chính-công vụ 

 Thuyết giảng 

 Thực hành phân tích 

4 Chương II: (tt) 

2.2.4. Phong cách ngôn ngữ báo chí 

 Thuyết giảng 

 Thực hành phân tích 

5 Chương II: (tt)  

2.2.5. Phong cách ngôn ngữ văn 

chương 

 Thuyết giảng 

 Thực hành phân tích 

6 Chương II: (tt)  HV thảo luận, thuyết trình 

 Thực hành phân tích 

7 Chương III: Các lớp từ vựng và 

phong cách chức năng 

 Thuyết giảng 

 Thực hành phân tích 

8 Chương III: (tt)  HV thảo luận, thuyết trình 

 Thực hành phân tích 

9 Chương IV: Các biện pháp tu từ 

tiếng Việt 

 Thuyết giảng 

 Thực hành phân tích 

 

9. Phương pháp đánh giá môn học: trong đó quy định số lần kiểm tra, bài tập hoặc tiểu 

luận, thi, số bài thực hành, trọng số của mỗi lần đánh giá. 

 

Thời điểm đánh giá 
Tiêu chí đánh giá/ 

Hình thức đánh giá 
Phần trăm 

Loại 

điểm 

% kết 

quả sau 

cùng 

Xuyên suốt quá trình  - Chuyên cần 20 %  

Thang 

điểm 10 

20% 

Giữa kỳ  - Bài kiểm tra/ tiểu luận 

 - Thảo luận, thuyết trình     

30 % 

 

30% 

Cuối kỳ - Thi hết môn học 50% 50% 

Tổng 100%  100% 
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10. Tài liệu học tập (ghi rõ những sách, tạp chí và tư liệu thông tin liên quan đến học):   

- Giáo trình, tài liệu chính: 

 

1. Hữu Đạt 2011. Phong cách học tiếng Việt hiện đại. Nxb Giáo dục, H. 

2. Lê Thị Minh Hằng, 2014, Phong cách học thực hành tiếng Việt, Nxb ĐHQG Tp. 

HCM.  

- Sách tham khảo: 

3. Bùi Khắc Việt 1997. Kỹ thuật và ngôn ngữ soạn thảo văn bản quản lý nhà nước. 

Nxb KHXH, H. 

4. Bùi Tất Tươm (CB) 1997. Giáo trình cơ sở ngôn ngữ học và tiếng Việt. Nxb Giáo 

dục, H. 

5. Cù Đình Tú 1994. Phong cách học và đặc điểm tu từ tiếng Việt, in lần 2. Nxb GD, 

H. 

6. Đinh Trọng Lạc 1994. Phong cách học văn bản. Nxb GD, H. 

7. Đinh Trọng Lạc và Nguyễn Thái Hòa 2001. Phong cách học tiếng Việt. Nxb Giáo 

dục, H. 

8. Galperin 1977. Stylistics. Moscow Higher School. 

9. Katie Wales 2001. A Dictionary of Stylistics. Pearson Education. 

10. Nguyễn Đăng Dung và Hoàng Trọng Phiến 1998. Hướng dẫn soạn thảo văn bản. 

Nxb Thống kê, H.  

11. Nikolas Coupland 2007. Style: Language Variation and Identity. Cambridge Uni. 

Press. 

12. Nina Nørgaard, Rocío Montoro and Beatrix Busse 2010. Key Terms in Stylistics. 

Continuum International Publishing Group. India. 

13. Paul Simpson 2004. Stylistics: a Resource Book for Students. Routledge. 

14. Phan Mậu Cảnh 2008. Lý thuyết và thực hành văn bản tiếng Việt. Nxb ĐHQG Hà 

Nội, H. 

15. Phan Ngọc 2010. Tìm hiểu phong cách Nguyễn Du trong Truyện Kiều. Nxb GD, 

H. 

16. Trần Ngọc Thêm 1985. Hệ thống liên kết văn bản tiếng Việt. Nxb KHXH, H.  

       

TRƯỞNG BỘ MÔN 

 

 Tp. Hồ Chí Minh, ngày 8 tháng 8 năm 2017 

  TRƯỞNG KHOA 

 

 

                      

 

 

 PGS.TS. TRẦN THUỶ VỊNH PGS.TS. LÊ KHẮC CƯỜNG
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT  

MÔN HỌC BỔ SUNG KIẾN THỨC 

 
1. Thông tin chung về môn học:  

 - Tên môn học: 

 + Tên tiếng Việt: CƠ SỞ VĂN HOÁ VIỆT NAM 

 + Tên tiếng Anh: INTRODUCTION TO VIETNAMESE CULTURE  

 - Mã môn học: DAI012 

 - Môn học thuộc khối kiến thức: 

Đại cương X Chuyên nghiệp  

Bắt buộc X Tự chọn □ 
Cơ sở ngành □ Chuyên ngành  

Bắt buộc □ Tự chọn □ Bắt buộc  Tự chọn □ 

 

 
2. Số tín chỉ:  03 

3. Trình độ: Cho sinh viên năm thứ 1 

4. Phân bố thời gian: 

- Lên lớp: 45 tiết 

- Bài tập, thảo luận: 5 tiết 

- Tự học: 60 tiết 

5. Điều kiện tiên quyết: không. 

6. Mục tiêu của môn học/chuẩn đầu ra môn học: 

6.1.Mục tiêu chung:  

Học phần nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản mang tính hệ thống 

về văn hoá Việt Nam cùng phương pháp tiếp cận để sau này sinh viên có thể tự mình tiếp 

tục tìm hiểu và nghiên cứu. 

6.2.Mục tiêu cụ thể: 

* Về nhận thức, sinh viên cần nắm vững: 

- Những khái niệm chung về văn hoá học và văn hoá Việt Nam. 

- Hệ thống các thành tố của văn hoá Việt Nam và các đặc trưng của chúng. 

* Về kỹ năng, sinh viên cần biết: 

- Tự mình tiếp tục tìm hiểu và nghiên cứu về văn hoá Việt Nam. 

- Xếp sắp và phân loại các kiến thức thu thập được vào hệ thống. 

7. Mô tả vắn tắt nội dung môn học: 

Ngoài phần khái luận chung về văn hoá học và văn hoá Việt Nam, học phần bao 

gồm tri thức về 4 thành tố của văn hoá Việt Nam: văn hoá nhận thức, văn hoá tổ chức 

cộng đồng, văn hoá ứng xử với môi trường tự nhiên, và văn hoá ứng xử với môi trường 

xã hội. 

8. Nhiệm vụ của sinh viên: 

- Tham gia đầy đủ các tiết học trên lớp. 

- Chuẩn bị và tham gia thảo luận các chuyên đề theo yêu cầu và sự hướng dẫn của 

giảng viên.  
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9. Tài liệu học tập: 

9.1.Tài liệu chính: 

1. Trần Ngọc Thêm, Cơ sở văn hoá Việt Nam, Nxb. Giáo dục & Nxb. ĐHQG Tp. 

Hồ Chí Minh, 1997, 1998, 1999.  

2. Trần Quốc Vượng (Chủ biên), Cơ sở văn hoá Việt Nam, Nxb. Giáo dục, 1999. 

9.2. Tài liệu đọc thêm: 

1. Đào Duy Anh, Việt Nam văn hoá sử cương, Nxb.Tp. Hồ Chí Minh, 1992. 

2. Chu Xuân Diên, Cơ sở văn hoá Việt Nam, Nxb. Đại học Quốc gia Tp.HCM, 

2002. 

3. Phan Ngọc, Bản sắc văn hoá Việt Nam, Nxb. Văn hoá - Thông tin, 1998. 

4. Trần Ngọc Thêm, Tìm về bản sắc văn hoá Việt Nam: cái nhìn hệ thống - loại 

hình (In lần thứ 3), Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2001. 

10. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên: 

Dự lớp: tối thiểu 80% thời gian 

Bài tập, thảo luận: bắt buộc có mặt 

Kiểm tra giữa kỳ: trọng số  0,3 

Thi hết môn (trắc nghiệm/ tự luận): trọng số 0,7 

11. Thang điểm: 10 

12. Nội dung chi tiết môn học:  

Chương I: VĂN HOÁ HỌC VÀ VĂN HOÁ VIỆT NAM     

I.1. Văn hoá và văn hoá học 

I.1.1. Khái niệm văn hoá, các đặc trưng và chức năng của văn hoá 

I.1.2. Văn hoá học và các bộ phận của nó 

I.1.3. Văn hoá với các khái niệm văn minh, văn hiến, văn vật 

I.1.4. Cấu trúc của hệ thống văn hoá  

I.2. Định vị văn hoá Việt Nam 

I.2.1. Loại hình và các đặc trưng cơ bản của văn hoá Việt Nam 

I.2.2. Chủ thể, thời gian và không gian văn hoá Việt Nam  

I.3. Các vùng văn hoá Việt Nam 

I.3.1. Vùng văn hoá Tây Bắc 

I.3.2. Vùng văn hoá Việt Bắc 

I.3.3. Vùng văn hoá đồng bằng Bắc Bộ 

I.3.4. Vùng văn hoá Trung Bộ 

I.3.5. Vùng văn hoá Tây Nguyên 

I.3.6. Vùng văn hoá Nam Bộ 

I.4. Tiến trình văn hoá Việt Nam 

I.4.1. Lớp văn hoá bản địa 

I.4.2. Lớp văn hoá giao lưu với Trung Hoa và khu vực 

I.4.3. Lớp văn hoá giao lưu với phương Tây 

Chương II: VĂN HOÁ NHẬN THỨC      

II.1. Tư tưởng xuất phát về bản chất của vũ trụ - triết lí âm dương 

II.1.1. Triết lí âm dương - bản chất và khái niệm 

II.1.2. Hai quy luật của triết lí âm dương 
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II.1.3. Triết lí âm dương trong truyền thống văn hoá Việt Nam  

II.2. Triết lí về cấu trúc không gian của vũ trụ - mô hình Tam tài, Ngũ hành 

II.2.1. Tam tài trong truyền thống văn hoá Việt Nam 

II.2.2. Những đặc trưng khái quát và hai quy luật của ngũ hành 

II.2.3. Ứng dụng của ngũ hành và ngũ hành trong truyền thống văn hoá Việt 

Nam  

II.3. Triết lí về thời gian của vũ trụ - lịch âm dương và hệ can chi 

II.3.1. Lịch và lịch âm dương 

II.3.2. Hệ đếm can chi 

II.3.3. Cách đổi từ hệ can chi sang hệ dương lịch và ngược lại 

II.4. Nhận thức về con người 

II.4.1. Nhận thức về con người tự nhiên như một mô hình âm dương ngũ hành và 

ứng dụng trong y học dân tộc 

II.4.2. Nhận thức về con người xã hội và những hạn chế của thuật bói toán 

Chương III: VĂN HOÁ TỔ CHỨC ĐỜI SỐNG TẬP THỂ   

III.1. Tổ chức nông thôn 

III.1.1. Năm hình thức tổ chức nông thôn  

III.1.2. Tính cộng đồng và tính tự trị như hai đặc trưng cơ bản của nông thôn Việt 

Nam 

III.1.3. Làng Nam Bộ 

III.2. Tổ chức quốc gia 

III.2.1. Từ làng đến nước 

III.2.2. Nước với nhu cầu tổ chức và quản lý xã hội 

III.2.3. Nước với truyền thống dân chủ của văn hoá nông nghiệp 

III.3. Tổ chức đô thị 

III.3.1. Đô thị Việt Nam trong mối quan hệ với quốc gia 

III.3.2. Đô thị Việt Nam trong mối quan hệ với nông thôn 

III.3.3. Quy luật chung của tổ chức xã hội Việt Nam truyền thống 

Chương IV: VĂN HOÁ TỔ CHỨC ĐỜI SỐNG CÁ NHÂN   

IV.1. Tín ngưỡng 

IV.1.1. Sùng bái sự sinh sôi nảy nở của tự nhiên và con người 

IV.1.2. Tín ngưỡng sùng bái tự nhiên 

IV.1.3. Tín ngưỡng sùng bái con người 

IV.2. Phong tục 

IV.2.1. Phong tục hôn nhân, tang ma và những đặc điểm chung của chúng 

IV.2.1. Phong tục lễ tết, lễ hội và những đặc điểm chung của chúng  

IV.3. Văn hoá giao tiếp và nghệ thuật ngôn từ 

IV.3.1. Các đặc trưng cơ bản trong văn hoá giao tiếp của người Việt Nam 

IV.3.2. Các đặc trưng cơ bản trong nghệ thuật ngôn từ Việt Nam 

IV.4. Nghệ thuật thanh sắc và hình khối 

IV.4.1. Vài nét về nghệ thuật thanh sắc và hình khối Việt Nam 

IV.4.2. Các đặc trưng cơ bản trong nghệ thuật thanh sắc và hình khối Việt Nam 

Chương V: VĂN HOÁ ỨNG XỬ VỚI MÔI TRƯỜNG TỰ NHIÊN  
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V.1. Tận dụng môi trường tự nhiên - ăn 

V.1.1. Quan niệm về ăn và dấu ấn nông nghiệp trong cơ cấu bữa ăn của người Việt 

Nam 

V.1.2. Các đặc trưng cơ bản trong lối ăn của người Việt 

V.2. Ứng phó với môi trường tự nhiên - mặc 

V.2.1. Quan niệm về mặc và nguồn gốc nông nghiệp trong chất liệu may mặc của 

người Việt 

V.2.1. Cách thức trang phục qua các thời đại và tính linh hoạt phù hợp với môi 

trường trong cách mặc của người Việt 

V.3. Ứng phó với môi trường tự nhiên - ở và đi lại 

V.3.1. Đối phó với khoảng cách - giao thông 

V.3.2. Đối phó với thời tiết, khí hậu - nhà cửa, kiến trúc 

V.3.3. Các đặc trưng cơ bản trong kiến trúc nhà ở của người Việt 

Chương VI: VĂN HOÁ ỨNG XỬ VỚI MÔI TRƯỜNG XÃ HỘI   

VI.1. Giao lưu với Ấn Độ - văn hoá Chăm 

VI.1.1. Bàlamôn giáo và các nguồn gốc của văn hoá Chăm 

VI.1.2. Những đặc điểm của kiến trúc Chăm 

VI.1.3. Những đặc điểm của điêu khắc Chăm 

VI.1.4. Sức mạnh bản địa hoá ảnh hưởng Bàlamôn giáo và Hồi giáo của văn hoá 

Chăm 

VI.2. Phật giáo và văn hoá Việt Nam 

VI.2.1. Sự hình thành và nội dung cơ bản của Phật giáo 

VI.2.2. Quá trình thâm nhập và phát triển của Phật giáo ở Việt Nam 

VI.2.3. Các đặc trưng cơ bản của Phật giáo Việt Nam 

VI.3. Nho giáo và văn hoá Việt Nam 

VI.3.1. Sự hình thành của Nho giáo 

VI.3.2. Nội dung cơ bản và tính cách nước đôi trong sự phát triển của Nho giáo 

VI.3.3. Quá trình thâm nhập, phát triển và những đặc điểm của Nho giáo Việt Nam 

VI.4. Đạo giáo và văn hoá Việt Nam 

VI.4.1. Sự hình thành của Đạo giáo 

VI.4.2. Sự thâm nhập và phát triển của Đạo giáo ở Việt Nam 

VI.5. Phương Tây với văn hoá Việt Nam 

VI.5.1. Kitô giáo và văn hoá Việt Nam 

VI.5.2. Ảnh hưởng của văn hoá phương Tây đối với văn hoá Việt Nam trên các 

phương diện còn lại 

VI.6. Văn hoá ứng phó với môi trường xã hội 

VI.6.1. Văn hoá đối phó với môi trường xã hội 

VI.6.2. Văn hoá đối phó với môi trường xã hội - lĩnh vực quân sự, ngoại giao 

VI.6.3. Tính dung hợp như một đặc điểm điển hình của văn hoá ứng xử với môi 

trường xã hội 

 

13. Kế hoach giảng dạy và học tập cụ thể: 
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Buổi Số tiết  

trên lớp 

Nội dung bài học Hoạt động dạy và học / 

Nhiệm vụ 

của sinh viên 

Tài liệu cần đọc 

1 5 - Giới thiệu môn học 

- Chương I: VĂN HOÁ HỌC 

VÀ VĂN HOÁ VIỆT NAM 

   

I.1. Văn hoá và văn hoá học 

I.2. Định vị văn hoá Việt 

Nam 

I.3. Các vùng văn hoá Việt 

Nam 

I.4. Tiến trình văn hoá Việt 

Nam 

 

- GV thuyết giảng. 

- SV nghe giảng trên lớp 

- Thảo luận. 

 

- Trần Ngọc Thêm 

(1999), Cơ sở văn 

hoá Việt Nam, 

Nxb. Giáo dục & 

Nxb. ĐHQG Tp. 

Hồ Chí Minh.  

- Trần Quốc Vượng 

(Chủ biên, 1999), Cơ 

sở văn hoá Việt 

Nam, Nxb. Giáo 

dục. 

 

 

2-3 

 

10 

Chương II: VĂN HOÁ NHẬN 

THỨC   

  

II.1. Tư tưởng xuất phát về 

bản chất của vũ trụ - 

triết lí âm dương 

II.2. Triết lí về cấu trúc 

không gian của vũ trụ - 

mô hình Tam tài, Ngũ 

hành 

II.3. Triết lí về thời gian của 

vũ trụ - lịch âm dương 

và hệ can chi 

II.4. Nhận thức về con người 

- SV nghe giảng trên 

lớp, - Đọc và tìm hiểu 

trước tài liệu  

- Thảo luận. 

 

- Phan Ngọc, Bản 

sắc văn hoá Việt 

Nam, Nxb. Văn 

hoá - Thông tin, 

1998. 

 

4 5 Chương III: VĂN HOÁ TỔ 

CHỨC ĐỜI SỐNG TẬP THỂ

   

III.1. Tổ chức nông thôn 

III.2. Tổ chức quốc gia 

III.3. Tổ chức đô thị 

 

- SV nghe giảng trên 

lớp, đọc và tìm hiểu 

trước các tài liệu.  

- Thảo luận. 

 

- Trần Ngọc Thêm 

(2001), Tìm về bản 

sắc văn hoá Việt 

Nam: cái nhìn hệ 

thống - loại hình 

(In lần thứ 3), Nxb. 

Tp. Hồ Chí Minh. 

 

5-6 10 Chương IV: VĂN HOÁ TỔ 

CHỨC ĐỜI SỐNG CÁ 

NHÂN   

IV.1. Tín ngưỡng 

IV.2. Phong tục 

IV.3. Văn hoá giao tiếp và 

- Nghe giảng trên lớp 

- Đọc và tìm hiểu trước 

tài liệu hướng dẫn  

- Thảo luận. 

 

- Trần Ngọc Thêm 

(2001), Tìm về bản 

sắc văn hoá Việt 

Nam: cái nhìn hệ 

thống - loại hình 

(In lần thứ 3), Nxb. 
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nghệ thuật ngôn từ 

IV.4. Nghệ thuật thanh sắc 

và hình khối 

 

Tp. Hồ Chí Minh. 

 

7 5 Chương V: VĂN HOÁ ỨNG 

XỬ VỚI MÔI TRƯỜNG TỰ 

NHIÊN 

V.1. Tận dụng môi trường 

tự nhiên - ăn 

V.2. Ứng phó với môi 

trường tự nhiên - mặc 

V.3. Ứng phó với môi 

trường tự nhiên - ở và 

đi lại 

 

- Nghe giảng trên lớp 

- Đọc và tìm hiểu trước 

tài liệu 

- Thảo luận. 

 

- Trần Ngọc Thêm 

(2001), Tìm về bản 

sắc văn hoá Việt 

Nam: cái nhìn hệ 

thống - loại hình 

(In lần thứ 3), Nxb. 

Tp. Hồ Chí Minh. 

 

8-9 10 Chương VI: VĂN HOÁ ỨNG 

XỬ VỚI MÔI TRƯỜNG XÃ 

HỘI  

VI.1. Giao lưu với Ấn Độ - 

văn hoá Chăm 

VI.2. Phật giáo và văn hoá 

Việt Nam 

VI.3. Nho giáo và văn hoá 

Việt Nam 

VI.4. Đạo giáo và văn hoá 

Việt Nam 

VI.5. Phương Tây với văn 

hoá Việt Nam 

VI.6. Văn hoá ứng phó với 

môi trường xã hội 

 

- Nghe giảng trên lớp 

- Đọc và tìm hiểu trước 

tài liệu 

- Thảo luận. 

 

- Trần Ngọc Thêm 

(2001), Tìm về bản 

sắc văn hoá Việt 

Nam: cái nhìn hệ 

thống - loại hình 

(In lần thứ 3), Nxb. 

Tp. Hồ Chí Minh. 

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 7 tháng 8 năm 2017 

        TRƯỞNG BỘ MÔN      TRƯỞNG KHOA  

      

 

 

 

   TS. HUỲNH ĐỨC THIỆN           PGS.TS. LÊ KHẮC CƯỜNG 
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(PHỤ LỤC) 

 

ĐỀ CƯƠNG 

CÁC MÔN HỌC CƠ SỞ NGÀNH VÀ CHUYÊN NGÀNH  
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN HỌC TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ 

_________________________________________________________________________ 

 

1. Thông tin tổng quát 

Tên môn học:  

- Tiếng Việt: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ CÁC PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

TRONG KHOA HỌC XÃ HỘI  

+ Tiếng Anh: METHODOLOGY OF SCIENTIFIC RESEARCH IN SOCIAL 

SCIENCES  

- Mã số môn học: VNH2011 

- Bộ môn, giảng viên phụ trách giảng dạy 

 + PGS.TS. Phan Thị Yến Tuyết 

+ PGS.TS. Lê Khắc Cường 

+ PGS.TS. Trần Thuỷ Vịnh 

+ TS. Huỳnh Ngọc Thu 

+ TS. Trương Thị Thu Hằng 

 Thuộc khối kiến thức/kỹ năng: 

 Kiến thức chung 

 Kiến thức cơ sở ngành 

 Kiến thức khác 

 Luận văn tốt nghiệp 

 Số tín chỉ: 5 

+ Lý thuyết:  45 tiết 

+ Thực hành 

+ Thí nghiệm hoặc thảo luận: 30 tiết 

2. Mô tả vắn tắt nội dung môn học 

 Nội dung môn học bao gồm việc hướng dẫn người học xác định đề tài và nhiệm vụ 

nghiên cứu, biết xây dựng giả thuyết nghiên cứu và thực hành các phương pháp nghiên 

cứu: nghiên cứu định lượng (thu thập và phân tích dữ liệu định lượng bằng bảng hỏi) và 

nghiên cứu định tính (thu thập và phân tích dữ liệu định tính bằng phương pháp phỏng vấn 

sâu, phỏng vấn nhóm tập trung, phỏng vấn hồi cố, phỏng vấn chiến lược…). Trang bị kỹ 

năng thiết kế bảng hỏi, phỏng vấn sâu. 

  

3. Nội dung môn học 

Nội dung môn học gồm các phần: Các khái niệm cơ bản, phương pháp luận nghiên cứu 

khoa học; một số phương pháp nghiên cứu trong khoa học xã hội, phương pháp nghiên cứu 

ngôn ngữ học. 

4. Mục tiêu của môn học  

 

Mục tiêu 

 (1) 

Mô tả mục tiêu 

(2) 

CĐR của 

CTĐT 

(3) 

TĐNL 

(4) 
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G1: Kiến thức 

Kiến thức tổng quát: 

- Cung cấp cung cấp cho học viên 

một số vấn đề, phương pháp và kỹ 

thuật nghiên cứu cơ bản trong 

việc thu thập và phân tích các dữ 

liệu xã hội 

1.1 3.5 -> 4.0 

Kiến thức cơ sở và chuyên sâu: 

- Không chỉ dừng lại ở việc giảng 

dạy lý thuyết, phương pháp ở lớp 

mà còn hướng dẫn học viên cao 

học thực hành trên môi trường 

thực tế, trong các đề tài nghiên 

cứu khoa học thực sự. 

1.1 3.5 -> 4.0 

G2: Kỹ năng 

- Học viên hiểu và vận dụng được 

kiến thức cần thiết để nhận dạng 

một vấn đề nghiên cứu trong lĩnh 

vực KHXH 

2.1 3.5 -> 4.0 

- Có kỹ năng phát hiện, thiết lập 

vấn đề nghiên cứu khoa học xã hội 
2.1 3.5 -> 4.0 

- Có kỹ năng thu thập, phân tích, 

xử lý thông tin KHXH và thuyết 

trình 

2.2 3.5 -> 4.0 

G3: Mức tự 

chủ và trách 

nhiệm 

- Nắm vững về phương pháp luận  3.2 3.5 -> 4.0 

- Thành thạo các phương pháp 

nghiên cứu khoa học cụ thể  
3.2 3.5 -> 4.0 

- Hiểu rõ và biết kết hợp các 

phương pháp liên ngành 
3.2 3.5 -> 4.0 

(1): Ký hiệu mục tiêu của môn học 

(2): Mô tả các mục tiêu 

(3), (4): Ký hiệu CĐR của CTĐT và trình độ năng lực tương ứng 

 

5. Chuẩn đầu ra môn học 

 

CĐR 

(1) 

Mô tả CĐR 

(2) 

Mức độ 

giảng dạy 

(3) 
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G1: Kiến 

thức 

Học viên nắm vững được các khái niệm cơ bản, am hiểu một số 

hướng tiếp cận, thấu đáo các công việc phải làm trong nghiên 

cứu khoa học.  

I, T, U. 

G2: Kỹ 

năng 

- Biết xây dựng giả thuyết nghiên cứu và thực hành các 

phương pháp nghiên cứu: nghiên cứu định lượng và nghiên 

cứu định tính. 

- Có kỹ năng thiết kế bảng hỏi, phỏng vấn sâu.  

- Biết ứng dụng phần mềm SPSS trong khâu nhập liệu và 

phân tích số liệu định lượng cũng như ứng dụng phần mềm 

Ethnograph trong nhập liệu và phân tích dữ liệu định tính.  

- Biết xử lý, phân tích các dư liệu và trình bày một báo cáo 

khoa học đúng quy cách. 

I, T, U. 

G3: Mức tự 

chủ và trách 

nhiệm 

Có khả năng xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện các đề tài, 

dự án trong lĩnh vực khoa học xã hội 

I, T, U. 

  (1): Ký hiệu CĐR của môn học 

(2): Mô tả CĐR, các chủ đề CĐR ở cấp độ 4  

      (3): I (Introduce): giới thiệu; T (Teach): dạy; U (Utilize): sử dụng 

 

6. Kế hoạch giảng dạy chi tiết 

Tuần Nội dung Số tiết Đọc tài 

liệu 

1 I: Xác định đề tài và nhiệm vụ của hoạt động nghiên cứu 

1.1 Nghiên cứu cơ bản  

1.2 Nghiên cứu ứng dụng. 

1.3 Nhiệm vụ của của hoạt động nghiên cứu 

   

5 

 

1, 2, 4 

 

2 II. Xây dựng các giả thuyết  

2.1 Giả thuyết là gì? 

2.2 Xây dựng giả thuyết trong chương trình nghiên cứu 

- Các giả thuyết về trạng thái thực (giả thuyết mô tả): 

- Giả thuyết nguyên nhân (giả thuyết giải thích): 

- Giả thuyết về xu hướng.(quy luật) 

 Tính khả thi của giả thuyết nghiên cứu  

 

5 

 

 

1, 2, 3, 4 

3 III. Thao tác hóa các khái niệm 

3.1. Mối quan hệ giữa khái niệm cơ bản và thông tin thực 

nghiệm. 

3.2. Hệ thống các chỉ báo khái niệm và chỉ báo thực nghiệm 

 

5 

 

1, 2, 3, 4 

48



Tuần Nội dung Số tiết Đọc tài 

liệu 

4 IV. Các phương pháp nghiên cứu 

4.1. Nghiên cứu định lượng:  

- Nguồn số liệu: số liệu thống kê, điều tra mẫu và các 

nguồn khác. 

- Nghiên cứu tổng thể và nghiên cứu chọn mẫu 

- Phương pháp chọn mẫu 

 

5 

 

1, 2, 3, 4 

5 - 6 4.2. Nghiên cứu định tính: Phỏng vấn sâu, Phỏng vấn nhóm 

tập trung, phỏng vấn hồi cố, phỏng vấn chiến lược… 

4.3. Sự kết hợp nhiều phương pháp trong nghiên cứu  

4.4. Các loại biến số, đo lường các biến số  

4.5. Bản hỏi nghiên cứu 

 

10 

 

1, 2, 3, 4 

 

7 - 8 

V. Phân tích và viết báo cáo 

5.1 Phân tích dữ liệu 

5.2 Diễn giải dữ liệu 

 

10 

 

1, 2, 3, 4 

9  Bài tập, seminar 5  

 10 -11 VI. Một số phương pháp và thủ pháp nghiên cứu ngôn ngữ 

học  

4.1. Phương pháp miêu tả 

 

10 

 

9, 10, 11 

 

 

 

12- 13 4.2. Phương pháp so sánh đối chiếu 

 

10 9, 10, 11 

14 - 15 4.2. Phương pháp so sánh lịch sử 

Bài tập, seminar 

10 9, 10, 11 

 

7. Phương pháp đánh giá môn học:  

- Học viên phải đảm bảo dự giờ trên lớp 80% số tiết học 

 - Học viên phải tham gia bài kiểm tra giữa môn học (20% tổng số điểm toàn môn 

học); thuyết trình, thảo luận (seminar). 

 - Tham gia bài thi hết môn học hoặc làm tiểu luận kết thúc môn học. 

 - Điểm đạt: tối thiểu từ 5 điểm. 

 

8. Tài liệu học tập  

1. Phạm văn Quyết – Nguyễn Chí Thanh, Phương pháp nghiên cứu xã hội học, NXB.ĐHQG 

HN.2001. 

2. Thực hành nghiên cứu xã hội, NXB. Chính trị quốc gia, HN. 1998.  

3. Nghiên cứu xã hội thực nghiệm. NXB. Thế giới. HN. 1999. 

4. Nguyễn Xuân Nghĩa, Phương pháp và kỹ thuật trong nghiên cứu xã hội, Đại học mở TP. 

HCM.,1995. 

5. H. Russel Bernard, Các phương pháp nghiên cứu trong Nhân học, Tiếp cận định tính và 

định lượng, dịch từ nguyên bản tiếng Anh, NXB ĐHQG TP. HCM, 2007. 

49



7. Helmut Kromrey, Nghiên cứu xã hội thực nghiệm, (Hồ Kim Tộ dịch từ nguyên bản tiếng 

Đức), NXB Thế giới, 1999. 

8. Võ Văn Huy, Võ Thị Lan, Hoàng Trọng, Ứng dụng SPSS For Windows để xử lý và phân 

tích dữ kiện nghiên cứu, NXB Khoa học Kỹ thuật, 1995. 

9. Harris Z.S. 2001. Các phương pháp của ngôn ngữ học cấu trúc (Cao Xuân Hạo dịch). Nxb 

Giáo dục. H.  

10. Lila Litosseliti edit. 2010. Research Methods in Linguistics. Continum International 

Publish Group. London and New York. 

11. Nguyễn Thiện Giáp 2012. Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu ngôn ngữ. Nxb 

GD. H. 

 

    

TRƯỞNG BỘ MÔN 

 

  Tp.Hồ Chí Minh, ngày  8  tháng 8 năm 2017 

                    TRƯỞNG KHOA 

 

       

   PGS.TS. TRẦN THUỶ VỊNH    PGS.TS. LÊ KHẮC CƯỜNG 
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN HỌC TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ 

_______________________________________________________________________ 

1. Thông tin tổng quát 

 Tên môn học:  

+ Tiếng Việt: KHU VỰC HỌC VÀ VIỆT NAM HỌC 

+ Tiếng Anh: AREA STUDIES AND VIETNAMESE STUDIES 

- Mã số môn học: VNH2002 

- Bộ môn/ Giảng viên phụ trách giảng dạy: Bộ môn Lịch sử và Văn hóa Việt Nam; GV: 

1/ PGS.TS. Phan Thị Yến Tuyết 

 2/ TS. Đinh Thị Dung 

 Thuộc khối kiến thức/kỹ năng: 

 Kiến thức chung 

 Kiến thức cơ sở ngành 

 Kiến thức khác 

 Luận văn tốt nghiệp 

 Số tín chỉ: 3 

+ Lý thuyết: 40 tiết 

+ Thực hành 

+ Thí nghiệm hoặc thảo luận: 5 tiết 

2. Mô tả vắn tắt nội dung môn học: 

Là môn học nhập môn của ngành Việt Nam học, học phần cung cấp cho người học 

những tri thức chuyên sâu về Việt Nam học: Khái niệm, đối tượng nghiên cứu, chức năng, 

nhiệm vụ, phương pháp nghiên cứu, mối quan hệ giữa Việt Nam học với ngành khoa học 

khác, tiến trình phát triển lịch sử, sự quan tâm của quốc tế về Việt Nam và một số gợi ý về 

phương pháp học tập, nghiên cứu Việt Nam học. 

3. Nội dung môn học:  

Các chương mục Số tiết Tài liệu cần đọc 

Bài 1: Khu vực học (Area studies) 

1. Khái niệm 

2. Đối tượng nghiên cứu.  

3. Nhiệm vụ nghiên cứu 

4. Khu vực học và vấn đề toàn cầu hóa (globalization) 

5 

Đọc: 

(11), (13), (14), 

(17) 

 

 

Bài 2: Chủ nghĩa khu vực (regionalism) 

1. Khái niệm chủ nghĩa khu vực 

2. Đặc trưng của chủ nghĩa khu vực  

3. Chủ nghĩa khu vực và vấn đề khu vực hóa  

4. Việt Nam trong diễn trình khu vực hoá 

5 

Đọc: 

(5), (12) 
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Bài 3: Việt Nam học (Vietnamese studies) 

1.  Khái niệm 

2. Đối tượng nghiên cứu  

3. Vai trò, chức năng  

4. Nhiệm vụ nghiên cứu 

5 

Đọc: 

(3), (4), (19) 

 

Bài 4: Mối quan hệ giữa Khu vực học và Việt Nam học  

1.Khái niệm 

2. Mối quan hệ giữa Việt Nam với các khu vực về văn hoá- 

kinh tế- xã hội. 

2.1. Mối quan hệ giữa Việt Nam với khu vực Đông Á. 

2.2. Mối quan hệ giữa Việt Nam với khu vực Nam Á. 

2.3. Mối quan hệ giữa Việt Nam với khu vực Đông Nam Á. 

3. Thời cơ và thách thức 

10 

Đọc: 

(6), (8), (9) 

 

Bài 5: Tiếp cận lý thuyết và phương pháp nghiên cứu khu 

vực học và Việt Nam học 

1.Tiếp cận các khái niệm khoa học và lý thuyết trong ngành 

Việt Nam học 

2. Phương pháp nghiên cứu 

2.1. Phương pháp liên ngành 

2.2. Phương pháp định lượng và định tính 

2.3. Phương pháp so sánh đối chiếu 

3. Nhận định chung 

10 
Đọc:  

 (6), (15) 

Bài 6: Tình hình nghiên cứu, giảng dạy Việt Nam học trên 

thế giới 

1. Tình hình nghiên cứu, giảng dạy Việt Nam học ở Đông 

Á  

2. Tình hình, nghiên cứu, giảng dạy Việt Nam học ở các nước 

phương Tây  

5 

Đọc:  

-(7), (16) 

 

 

Seminar  5  

 

4. Mục tiêu của môn học:  

Mục tiêu 

 (1) 

Mô tả mục tiêu 

(2) 

CĐR của 

CTĐT 

(3) 

TĐNL 

(4) 

G1: Kiến 

thức 

Kiến thức tổng quát: 

- Cung cấp cho HV kiến thức cơ 

bản về khu vực học.  

1.1 3.5 -> 4.0 
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Kiến thức cơ sở và chuyên sâu: 

- Cung cấp kiến thức chuyên sâu về 

Việt Nam học và khu vực học, mối 

quan hệ giũa Việt Nam học và khu 

vực học, tiến trình lịch sử, đặc 

trưng của ngành Việt Nam học và 

sự quan tâm của quốc tế về Việt 

Nam.  

1.2 

1.3 
3.0 -> 3.5 

G2: Kỹ năng 

- Trang bị cho học viên những kỹ 

năng phân tích, so sánh, tổng hợp, 

đưa ra các giải pháp kho học  

2.1 3.5 -> 4.0 

- Trang bj kỹ năng truyền đạt kiến 

thức, thảo luận. 
2.3 3.0 -> 3.5 

- Trang bị kỹ năng tổ chức, quản lý  2.3 3.0 -> 3.5 

G3: Mức tự 

chủ và trách 

nhiệm 

- Trang bị tính sáng tạo. 3.1 3.0 -> 3.5 

 
- Có tính tự chủ, chịu trách nhiệm, 

hướng dân người khác. 
3.2 3.5 -> 4.0 

(1): Ký hiệu mục tiêu của môn học 

(2): Mô tả các mục tiêu 

(3), (4): Ký hiệu CĐR của CTĐT và trình độ năng lực tương ứng 

5. Chuẩn đầu ra môn học: 

(các mục cụ thể hay CĐR của môn học và mức độ giảng dạy) 

CĐR 

(1) 

Mô tả CĐR 

(2) 

Mức độ 

giảng dạy 

(3) 

G1: Kiến thức 

Cung cấp kiến thức chuyên sâu về khu vực học, Việt Nam học 

và những đặc trưng, thành tựu của khu vực học, Việt Nam học 

trên thế giới và tại Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hoá. 

I, T, U 

G2: Kỹ năng 

Trang bị kỹ năng phân tích, so sánh, tổng hợp trong hoạt động 

nghiên cứu; kỹ năng truyền đạt kiến thức; kỹ năng tổ chức, quản 

lý các hoạt động liên quan đến khu vực học, Việt Nam học như 

giáo dục, du lịch, ngoại giao. 

I, T, U 

G3: Mức tự 

chủ và trách 

nhiệm 

Có khả năng định hướng, tự chủ, tự chịu trách nhiệm, đưa ra 

những kết luận mang tính học thuật về khu vực học, Việt Nam 

học. 

I, T, U 

(1): Ký hiệu CĐR của môn học 
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(2): Mô tả CĐR, các chủ đề CĐR ở cấp độ 4  

         (3): I (Introduce): giới thiệu; T (Teach): dạy; U (Utilize): sử dụng 

6. Kế hoạch giảng dạy chi tiết: 

Buổi 

học  

Nội dung Cách thức thực 

hiện 

1 Bài 1: Khu vực học (Area studies) 

1. Khái niệm 

2. Đối tượng nghiên cứu  

3. Nhiệm vụ nghiên cứu  

4. Khu vực học và toàn cầu hóa (globalization) 

 Giới thiệu môn 

học, giới thiệu 

tài liệu cần đọc 

 Thuyết giảng  

HV thảo luận 

2 Bài 2: Chủ nghĩa khu vực (regionalism) 

1.Khái niệm 

2. Đặc trưng   

3. Chủ nghĩa khu vực và khu vực hóa  

4. Vai trò, thời cơ và thách thức của Việt Nam trong diễn trình 

khu vực hoá 

 Thuyết giảng  

HV thảo luận 

3-4 Bài 3: Việt Nam học (Vietnamese studies) 

1.  Khái niệm 

2. Đối tượng nghiên cứu  

3. Vai trò, chức năng  

4. Nhiệm vụ  

 Thuyết giảng  

HV thảo luận 

5 Bài 4: Mối quan hệ giữa khu vực học và Việt Nam học  

1. Khái niệm 

2. Mối quan hệ giữa Việt Nam với các khu vực về văn hoá- 

kinh tế- xã hội. 

2.1. Mối quan hệ giữa Việt Nam với khu vực Đông Á 

2.2. Mối quan hệ giữa Việt Nam với khu vực Nam Á 

2.3. Mối quan hệ giữa Việt Nam với khu vực Đông Nam Á 

3. Thời cơ và thách thức 

 Thuyết giảng  

HV thảo luận 

6 Bài 5: Tiếp cận lý thuyết và phương pháp nghiên cứu khu vực 

học và Việt Nam học 

1.Tiếp cận các khái niệm khoa học và lý thuyết trong ngành 

Việt Nam học 

 2. Phương pháp nghiên cứu 

 2.1. Phương pháp liên ngành 

2.2. Phương pháp định lượng và định tính 

2.3. Phương pháp so sánh đối chiếu. 

3. Nhận định chung 

 Thuyết giảng  

HV thảo luận 

7 Bài 6: Tình hình nghiên cứu, giảng dạy Việt Nam học trên thế 

giới 
 Thuyết giảng  

HV thảo luận 
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1. Tình hình nghiên cứu, giảng dạy Việt Nam học ở Đông Á  

2. Tình hình, nghiên cứu, giảng dạy Việt Nam học ở các nước 

phương Tây  

3. Nhận định chung 

8-9 Báo cáo tiểu luận/thực hành: 

- HV khảo sát cá nhân hoặc nhóm để nâng cao kiến thức và kỹ 

năng thực hành. 

- HV viết báo cáo tổng hợp chuyến khảo sát dã ngoại kết hợp 

với tài liệu học tập liên quan đến nội dung môn học.  

Tất cả tài liệu có 

liên quan đến môn 

học. 

 

7. Phương pháp đánh giá môn học:  

- Học viên phải đảm bảo dự giờ trên lớp 80% số tiết học 

 - Học viên phải tham gia bài kiểm tra giữa môn học (20% tổng số điểm toàn môn 

học); thuyết trình, thảo luận (seminar). 

 - Tham gia bài thi hết môn học hoặc làm tiểu luận kết thúc môn học. 

 - Điểm đạt: 5 điểm. 

 

8. Tài liệu học tập (ghi rõ những sách, tạp chí và tư liệu thông tin liên quan đến học):   

1. Amara Prasithrathsint, 2001, Bức khảm ngôn ngữ học, trong: Bức khảm văn hoá 

Châu Á, NXB Văn hoá dân tộc. 

2. Bates Robert H., 2000, Area studies and the Disciplin: A useful controversy, PS: 

Political sciences and politics (June). Hội thảo khoa học East Asean studies, Pekin. 

3.Choi Buyng Wook, Việt Nam qua cách nhìn của Lý Túy Quang, 1597- 1598, trong 

sách: Quan hệ Việt Nam – Hàn Quốc trong lịch sử, Kỷ yếu hội thảo tại Hà Nội và Seoul, 

2007- 2008. 

4. Đỗ Danh Huấn, 2010, Làng Việt- đối tượng nghiên cứu của khu vực học, Tạp chí 

Khoa học ĐH QG HN, số 26. 

5. Đinh Thị Hiền Lương, Chủ nghĩa khu vực trong các trường phái tiếp cận, 

day.edu.vn 

6.Irina Jakovlevna Murzina, 20004, Các khía cạnh phương pháp luận nghiên cứu văn 

hóa khu vực, Tài liệu phục vụ nghiên cứu, Viện Thông tin Khoa học xã hội, N2. 

7. Kỷ yếu Hội thảo quốc tế Việt Nam học, 2001. 

8. Mặc Giao, 2011, Nguồn gốc dân tộc Việt Nam, trong loạt bài Một cách nhìn khác 

về văn hoá Việt Nam. 

9. Mai Ngọc Chừ, 2012, Đất nước học với tư cách khu vực học, Tạp chí Khoa học, 

ĐHQG HN, số 28. 

10. Modern political systems: Asia, 1963, Prentice- Hall, Inc, New Jersey. 

11. Nguyễn Quang Ngọc, Việt Nam học ở Việt Nam trên con đường hội nhập phát 

triển, ĐH QG HN 
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12. Nguyễn Tuấn Khanh, 2011, Vài nhận thức lý luận về chủ nghĩa khu vực quốc tế, 

Tập san Khoa học xã hội và Nhân văn, Trường ĐHKHXH&NV TP. HCM, số 50. 

13. Phạm Đức Thành, 2001, Về cách tiếp cận khu vực học, Tạp chí nghiên cứu Đông    

Nam A, số 1. 

14. Phan Huy Lê, 2007- 2008, Việt Nam giữa hai khu vực văn hoá Đông Nam Á và 

Đông Á, trong sách “Quan hệ Việt Nam- Hàn Quốc trong lịch sử”, Kỷ yếu hội thảo tại Hà 

Nội và Seoul. 

15. Phan Thị Yến Tuyết, 2010, Tiếp cận lý thuyết và một số phương pháp cần được 

giảng dạy trong ngành Việt Nam học, trong sách “Việt Nam học và Tiếng Việt, các hướng 

tiếp cận”. Kỷ yếu hội thảo khoa học. 

16. Phan Thị Yến Tuyết, Tổng hợp các bài viết về Việt Nam học của các nhà khoa 

học trong và ngoài nước.  

17. Thomas Barfield, 1998, Culture Areas, trong “The dictionary of Anthropology”, 

Blachwell Publishers. 

18. Trần Lê Bảo, 2008, Khu vực học và nhập môn Việt Nam học, NXB Giáo dục. 

19. Yang Baoyun, 2008, Vài nét về hình ảnh Việt Nam trong sử sách cổ Trung Quốc. 

Nguồn: Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, số 24. 

       

TRƯỞNG BỘ MÔN 

 

   

Tp. HCM, ngày 8 tháng 8 năm 2017   

             TRƯỞNG KHOA 

 

TS. HUỲNH ĐỨC THIỆN                     PGS.TS. LÊ KHẮC CƯỜNG 
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN HỌC TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ 

_________________________________________________________________________ 

 

 Tên môn học:  

+Tiếng Việt: VĂN HÓA VÙNG VÀ CÁC VÙNG VĂN HÓA VIỆT NAM 

+ Tiếng Anh: CULTURE AREA AND CULTURAL SUBDIVISIONS IN 

VIETNAM 

- Mã số môn học: VNH2030 

- Bộ môn/giảng viên phụ trách giảng dạy: Bộ môn Lịch sử, Văn hoá Việt Nam/ TS. Đinh 

Thị Dung, PGS.TS. Phan Thị Yến Tuyết 

 Thuộc khối kiến thức/kỹ năng: 

 Kiến thức chung 

 Kiến thức cơ sở ngành 

 Kiến thức khác 

 Luận văn tốt nghiệp 

 Số tín chỉ: 2 

+ Lý thuyết: 25  

+ Thực hành 

+ Thí nghiệm hoặc thảo luận: 5 

1. Mô tả vắn tắt nội dung môn học: 

Môn học cung cấp những lý thuyết về văn hoá vùng, các tiêu chí phân loại văn hoá vùng 

và các vùng văn hoá tại Việt Nam với các đặc trưng của nó trong mối quan hệ với nhau và 

với vùng văn hoá Đông Nam Á. 

 

Các chương mục 
Số 

tiết 
Tài liệu cần đọc 

Chương 1  

A. KHÁI NIỆM VỀ VÙNG VĂN HÓA VÀ CÁC LÝ 

THUYẾT VỀ VÙNG VĂN HÓA 

1. Vùng văn hóa (Culture Area) 

2. Khu vực học (Area studies) 

3. Văn hóa khu vực (Regional culture) 

4. Khu vực lịch sử- dân tộc học/ Khu vực /   Vùng văn 

hóa lịch sử 

5. Sinh thái văn hóa (cultural ecology) 

6. Địa – văn hóa 

7. Chủ nhân văn hoá (Culture bearer) 

8. Phức hợp văn hoá (Culture complex)… 

5 

Đọc:  

1. Nghiên cứu Vùng văn 

hóa- khuynh hướng và 

các vấn đề đặt ra của 

Ngô Đức  Thịnh 

2. Khu vực học là gì? của 

Trần Lê Bảo 

3. Các khía cạnh phương 

pháp luận nghiên cứu 

Văn hóa khu vực của 

Murzina I. JA 
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CHƯƠNG 1 (TT) 

B. HỆ THỐNG LÝ THUYẾT VỀ VÙNG VĂN HÓA 

1. Thuyết “Truyền bá luận” hoặc Thuyết “Khuyếch 

tán văn hóa” (Diffusionism) của Tây Âu  

2. Lý thuyết vùng văn hóa (Culture area) trong nhn 

học Mỹ (cuối TK XIX, đầu XX) 

3. Lý thuyết “Loại hình kinh tế – văn hóa” và “Khu vực 

văn hóa – lịch sử” của trường phi dân tộc học Xô viết 

5 

Đọc:  

1. Nghiên cứu Vùng văn 

hóa- khuynh hướng và 

các vấn đề đặt ra của 

Ngô Đức  Thịnh 

2. Khu vực học là gì? của 

Trần Lê Bảo 

3. Các khía cạnh phương 

pháp luận nghiên cứu 

Văn hóa khu vực của 

Murzina I. JA 

Chương 2.   

TRƯỜNG HỢP VÙNG VĂN HÓA ĐÔNG NAM Á 

1. ĐNÁ là một vùng lãnh thổ với những tương đồng 

về môi trường tự nhiên. 

2. ĐNÁ có quá trình hình thành lịch sử lâu đời  

3. ĐNÁ là vùng cộng cư lâu dài của các dân tộc, bức 

tranh ngôn ngữ tộc người vô cùng phức tạp  

4. ĐNÁ có những nết tương đồng về KT, XH, VH 

5. ĐNÁ có quá trình giao lưu tiếp biến văn hóa sâu sắc  

 

 

 

  

5 

Đọc: 

- Danh thắng và kiến trúc 

ĐNA 

- Nghệ thuật ĐNA của 

Ngô Văn Doanh 

Chương 3.  

PHÂN VÙNG VĂN HÓA VÀ CÁC VÙNG VĂN 

HÓA Ở VIỆT NAM 

A. QUAN ĐIỂM VỀ VĂN HÓA VÙNG VÀ TỘC 

NGƯỜI Ở VIỆT NAM  

B. CÁC VÙNG VĂN HÓA Ở VIỆT NAM 

1. VVH Tây Bắc và miền núi Bắc Trung bộ  

2. VVH Việt Bắc 

3. VVH đồng bằng châu thổ Bắc Bộ 

4.  VVH đồng bằng ven biển Trung Bộ 

5.  VVH Trường Sơn – Tây Nguyên  

6.  VVH Nam Bộ 

10 

Đọc:  

- Về văn hoá vùng và 

tộc người ở Việt Nam 

(Phan Hữu Dật- Nguyễn 

Văn Huy) 

- Các dân tộc ít người ở 

VN (các tỉnh phía Bắc) 

(Viện Dân tộc học) 

Seminar  

  5  

4. Mục tiêu của môn học:  

 (các mục tiêu tổng quát của môn học, thể hiện sự tương quan với các chủ đề CĐR (X.x.x) 

của CTĐT và trình độ năng lực được phân bổ cho môn học) 

Mục tiêu Mô tả mục tiêu CĐR TĐNL 
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 (1) (2) của 

CTĐT 

(3) 

(4) 

G1: Kiến 

thức 

Kiến thức tổng quát: 

- Cung cấp cho học viên kiến thức về 

văn hoá vùng và vùng văn hoá. 

1.1     3.0->3.5 

Kiến thức cơ sở và chuyên sâu: 

- Trang bị cho học viên những hiểu 

biết chuyến sâu về các vùng văn hoá 

tại Việt Nam. 

1.2     3.0->3.5 

-Kiến thức liên ngành trong nghiên 

cứu tổng thể về các vùng văn hóa ở 

Việt Nam có liên hệ được với văn 

hóa các nước trong khu vực. 

1.3     3.0->3.5 

G2: Kỹ 

năng 

- Trang bị kỹ năng phân tích, tổng 

hợp, đánh giá dữ liệu; kỹ năng sang 

tạo, nghiên cứu. 

- Trang bị kỹ năng truyền đạt và 

thảo luận  

- Trang bị kỹ năng tổ chức, quản lý, 

cải tiến. 

2.1 

 
     3.5->4.0 

G3: Mức 

tự chủ và 

trách 

nhiệm 

- Giúp học viên khả năng sáng tạo, 

đưa ra những kết luận khoa học. 

3.1 

 
    3.0->3.5 

- Giúp học viên khả năng thích nghi, 

tự chủ, tác động. 
3.2     3.5->4.0 

(1): Ký hiệu mục tiêu của môn học 

(2): Mô tả các mục tiêu 

(3), (4): Ký hiệu CĐR của CTĐT và trình độ năng lực tương ứng 

 

5. Chuẩn đầu ra môn học  (các mục cụ thể hay CĐR của môn học và mức độ giảng 

dạy):  

CĐR 

(1) 

Mô tả CĐR 

(2) 

Mức độ giảng 

dạy 

(3) 

G1: Kiến thức 

Học viên nắm được kiến thức chuyên sâu về lý thuyết 

và xu hướng nghiên cứu Vùng văn hóa (culture area) 

của các nhà khoa học trong và ngoài nước; nắm được 

những đặc trưng cơ bản của các vùng văn hóa ở VN 

trong bối cảnh vùng văn hóa Đông Nam Á 

I, T, U. 
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G2: Kỹ năng 

Học viên có kỹ năng phân tích, thổng hợp, đánh giá dữ 

liệu văn hoá; kỹ năng nghiên cứu, sang tạo, truyền đạt tri 

thức; kỹ năng tổ chức, quản lý. 

I, T, U. 

G3: Mức tự 

chủ và trách 

nhiệm 

Có khả năng tự chủ, thích nghi; có thể đưa ra các kết luận 

mang tính khoa học về văn hoá, vùng văn hoá tại Việt 

Nam; khả năng quản lý, cải tiến chất lượng công việc. 

I, T, U. 

(1): Ký hiệu CĐR của môn học 

(2): Mô tả CĐR, các chủ đề CĐR ở cấp độ 4  

         (3): I (Introduce): giới thiệu; T (Teach): dạy; U (Utilize): sử dụng 

6. Kế hoạch giảng dạy chi tiết: 

Buổi Nội dung Cách thưc thực hiện  

1-2 Chương 1.  

A. KHÁI NIỆM VỀ VÙNG VĂN HÓA VÀ CÁC LÝ 

THUYẾT VỀ VÙNG VĂN HÓA 

 Giới thiệu môn học 

Thuyết giảng 

Thảo luận 

 

3 Chương 2.   

TRƯỜNG HỢP VÙNG VĂN HÓA ĐÔNG NAM Á 

 

Thuyết giảng 

Thảo luận 

 

4 Chương 3.  

PHÂN VÙNG VĂN HÓA VÀ CÁC VÙNG VĂN HÓA Ở 

VIỆT NAM 

B. QUAN ĐIỂM VỀ VĂN HÓA VÙNG VÀ TỘC NGƯỜI 

Ở VIỆT NAM  

B. CÁC VÙNG VĂN HÓA Ở VIỆT NAM 

1. VVH Tây Bắc và miền núi Bắc Trung bộ  

2. VVH Việt Bắc 

3. VVH đồng bằng châu thổ Bắc Bộ 

4.  VVH đồng bằng ven biển Trung Bộ 

5.  VVH Trường Sơn – Tây Nguyên  

6.  VVH Nam Bộ 

Thuyết giảng 

Thảo luận 

 

5 Chương 3. (tt) 

4.  VVH đồng bằng ven biển Trung Bộ 

5.  VVH Trường Sơn – Tây Nguyên  

6.  VVH Nam Bộ 

- Tính đa dạng của văn hóa Việt Nam biểu hiện qua tính đa 

dạng của các vùng văn hóa, liên quan mật thiết với tính đa 

dạng của các nền văn hóa tộc người. 

KẾT LUẬN 

 

- Các dân tộc ít 

người ở VN (các 

tỉnh phía Nam), 

(Viện Dân tộc học) 

6 Seminar, xem phim tài liệu Trình bày 

Thảo luận 
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7. Phương pháp đánh giá môn học: trong đó quy định số lần kiểm tra, bài tập hoặc tiểu 

luận, thi, số bài thực hành, trọng số của mỗi lần đánh giá. 

✓ Học viên đảm bảo dự giờ trên lớp 80% số tiết chung cả môn học 

✓ Học viên tham gia bài kiểm tra giữa môn học (50% tổng số điểm toàn môn học). 

✓ Tham gia bài thi hết môn học (50%) 

✓  Điểm đạt: 5 điểm. 

8. Tài liệu học tập (ghi rõ những sách, tạp chí và tư liệu thông tin liên quan đến học):   

1. Phan Hữu Dật -  Nguyễn Văn Huy, Về văn hóa vùng và tộc người ở Việt Nam, trong 

sách “Văn hóa văn minh, vì sự phát triển và tiến bộ XH", kỹ yếu Hội thảo khoa học Văn 

hóa và phát triển kinh tế – xã hội, chương trình KH công nghệ cấp Nhà nước KX 06. 

2. Ngô Đức Thịnh (Chủ biên), Văn hóa vùng và phân vùng văn hóa ở Việt Nam, NXB Khoa 

học Xã hội, 1993. 

3. Trần Quốc Vượng (Chủ biên), Cơ sở văn hóa Việt Nam, NXB Giáo dục, 2000. 

4. Vùng văn hóa như một liên hợp văn hóa.  (Thomas Barfield, The Dictionary of 

Anthropology, Blackwell Publishers. 1998). 

5. Những bộ lạc và những vùng văn hóa. (Alan Barnard & Jonathan Spencer, Encyclopedia 

of social and cultural Anthropology, Routledge, London & NewYork, 1996). 

 

       

TRƯỞNG BỘ MÔN 

 

  Tp. Hồ Chí Minh, ngày 6 tháng 8 năm 2017  

   TRƯỞNG KHOA 

 

       TS. HUỲNH ĐỨC THIỆN                                         PGS.TS. LÊ KHẮC CƯỜNG 
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN HỌC TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ 

_____________________________________________________________ 

 

1. Thông tin tổng quát 

 Tên môn học:  

+ Tiếng Việt: NGUỒN GỐC VÀ QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN CỦA TIẾNG VIỆT 

+ Tiếng Anh: THE ORIGIN AND THE EVOLUTION OF VIETNAMESE 

LANGUAGE 

- Mã số môn học: VNH2005 

- Khoa/Bộ môn: Việt Nam học/Việt ngữ học và văn học Việt Nam 

- Giảng viên phụ trách giảng dạy: PGS.TS. Lê Khắc Cường, PGS.TS. Nguyễn Thị Phương 

Trang 

 Thuộc khối kiến thức/kỹ năng: 

 Kiến thức chung 

 Kiến thức cơ sở ngành 

 Kiến thức khác 

 Luận văn tốt nghiệp 

 Số tín chỉ: 02 

+ Lý thuyết: 25 tiết 

+ Thực hành: 5 tiết 

 

2. Mô tả vắn tắt nội dung môn học: 

Môn học thuộc khối kiến thức cơ sở ngành.  

Về kiến thức, môn học cung cấp cho sinh viên những hiểu biết chuyên sâu về nguồn 

gốc và quá trình phát triển của tiếng Việt, đặc biệt là từ thế kỷ VIII-IX đến nay trong mối 

quan hệ, giao thoa với các ngôn ngữ trong khu vực.  

Về kỹ năng, môn học giúp học viên có kỹ năng phân tích, so sánh, đối chiếu nhằm 

nhận biết và lý giải được về sự tương đồng và dị biệt giữa tiếng Việt và các ngôn ngữ trong 

khu vực như tiếng Hán, tiếng Thái, tiếng Malaysia,... Học viên cũng được rèn luyện kỹ năng 

làm việc nhóm thông qua các bài tập nhóm, seminar,… 

3. Môn học này có quan hệ với các môn: Ngôn ngữ các tộc người thiểu số ở Việt Nam, 

Ngữ âm học và âm vị học, Ngữ nghĩa học Việt ngữ,...  

Các chương mục 
Số 

tiết 
Tài liệu cần đọc 

CHƯƠNG 1: Những vấn đề chung 

1.1 Vùng ngôn ngữ - văn hoá Đông 

Nam Á  

1.2 Ngữ hệ và các ngữ hệ chính ở 

Đông Nam Á 

5 

Đọc: 

- Lê Khắc Cường, Bài giảng điện tử Nguồn 

gốc và quá trình phát triển của tiếng Việt. 

-  Mark Alves (2008), Khái quát các nghiên 

cứu ngôn ngữ học về nguồn gốc của tiếng 

Việt, TCKH ĐHQG Hà Nội, Khoa học xã 

hội nhân văn, số 24 (2008) 187-202, tr. 

187-203. 
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CHƯƠNG 2: Nguồn gốc tiếng Việt 

2.1 Các quan điểm về nguồn gốc 

tiếng Việt 

2.1.1 Tiếng Việt có gốc Hán 

– Tạng 

2.1.2 Tiếng Việt có gốc Thái 

– Kadai 

2.1.3 Tiếng Việt có gốc Nam 

Đảo 

2.1.4 Tiếng Việt có gốc Nam 

Á 

2.2 Mối quan hệ giữa tiếng Việt và 

các ngôn ngữ Đông Nam Á, 

Đông Á 

 

5 

Đọc: 

- Trần Trí Dõi (2005), Giáo trình lịch sử 

tiếng Việt (sơ thảo), Nxb. Đại học Quốc gia 

Hà Nội, Hà Nội. 

- Nguyễn Tài Cẩn (1998), Thử phân kì lịch 

sử 12 thế kỉ của tiếng Việt. Tc Ngôn ngữ,  

- An Chi (1994), Sai lầm của A. G. 

Haudricourt về phổ hệ của tiếng Việt, Kiến 

thức Ngày nay số 143, ngày 15-7-1994. 

- A.G. Haudricourt (1953), Vị trí của tiếng 

Việt trong các ngôn ngữ Nam Á, Tc Ngôn 

ngữ số 1/1991, Hà Nội.  

- A.G. Haudricourt (1954), Về nguồn gốc các 

thanh của tiếng Việt, Tc Ngôn ngữ số 

1/1991, Hà Nội.  

- Maspéro, H. (1912), Etude sur la 

phonétique historique de la langue 

annamite: Les initiales, BEFEO, XII, no.1. 

CHƯƠNG 3: Quá trình phát triển của 

tiếng Việt  

3.1 Phân kỳ lịch sử tiếng Việt 

3.2 Quá trình phát triển của ngữ âm 

tiếng Việt 

3.3 Quá trình phát triển của từ vựng 

tiếng Việt 

3.4 Quá trình phát triển của ngữ pháp 

tiếng Việt 

3.5 Quá trình phát triển của các 

phong cách chức năng tiếng Việt 

 

5 

Đọc: 

- Nguyễn Tài Cẩn (1995), Giáo trình ngữ âm 

học lịch sử, Nxb. Giáo dục, Hà Nội. 

- Vũ Đức Nghiệu (2011), Lược khảo lịch sử 

từ vựng tiếng Việt, Nxb. Giáo dục, Hà Nội. 

- Cao Xuân Hạo (1998), Mấy vấn đề ngữ âm, 

ngữ pháp, ngữ nghĩa, Nxb. Giáo dục, Hà 

Nội. 

- Đoàn Thiệt Thuật (1980), Ngữ âm tiếng 

Việt, Nxb. ĐH&THCN. 

- Stankevich, N.V. (1978). Một vài suy nghĩ 

bước đầu về việc nghiên cứu ngữ pháp lịch 

sử tiếng Việt. Ngôn ngữ, số 38, trang 27–34. 

 

4. Mục tiêu của môn học  

Mục tiêu 

 (1) 

Mô tả mục tiêu 

(2) 

CĐR 

của 

CTĐT 

 (3) 

TĐNL 

(4) 

G1: Kiến thức 

Kiến thức tổng quát: 

Cung cấp kiến thức về Việt 

ngữ học 

1.2 3.0 -> 3.5 
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Kiến thức cơ sở và chuyên 

sâu: 

Cung cấp kiến thức về hai 

phân ngành: Ngữ âm học 

(thiên về mặt tự nhiên của 

việc phát âm) và Âm vị học 

(thiên về tính chất xã hội, sự 

đánh giá của cộng đồng đối 

với các đặc trưng âm học 

của việc phát âm). 

1.2 3.0 -> 3.5 

G2: Kỹ năng 

- Kỹ năng phân tích, so sánh  2.1 3.0 -> 3.5 

- Kỹ năng truyền đạt kiến 

thức 
2.1 3.0 -> 3.5 

- Kỹ năng mềm 2.1 3.0 -> 3.5 

- Kỹ năng nghiên cứu, vận 

dụng kiến thức  
2.1 3.0 -> 3.5 

G3: Mức tự 

chủ và trách 

nhiệm 

- Có sáng kiến  3.1 2.5 -> 3.0 

 
- Có thể đưa ra các kết luận 

khoa học.  
3.1 2.5 -> 3.0 

 
- Thích nghi và hướng dẫn 

đồng nghiệp. 
3.1 2.5 -> 3.0 

 
- Quản lý hoạt động chuyên 

môn  
3.1 2.5 -> 3.0 

 (1): Ký hiệu mục tiêu của môn học 

(2): Mô tả các mục tiêu 

(3), (4): Ký hiệu CĐR của CTĐT và trình độ năng lực tương ứng 

 

5. Chuẩn đầu ra môn học 

CĐR 

 (1) 

Mô tả CĐR 

 (2) 

Mức độ giảng dạy 

 (3) 

G1 Hiểu sâu sắc lịch sử phát triển của tiếng Việt 

trong mối quan hệ tiếp xúc, giao thoa phức tạp 

với các ngôn ngữ trong khu vực như tiếng Hán, 

Thái, Malaysia,... trên tất cả các bình diện ngữ 

âm, từ vựng, ngữ pháp và trên tất cả các phong 

cách chức năng ngôn ngữ như phong cách hành 

I, T, U. 
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chính, chính luận, khoa học, báo chí, khẩu ngữ 

tự nhiên,... 

G2 Có kỹ năng phân tích, so sánh, đối chiếu để thấy 

được sự tương đồng và dị biệt giữa tiếng Việt và 

các ngôn ngữ trong khu vực, giữa tiếng Việt từ 

thế kỷ VIII đến nay về ngữ âm, từ vựng, ngữ 

pháp. 

I, T, U. 

G3 Có thái độ khách quan, khoa học trong nghiên 

cứu. 
I, T, U. 

(1): Ký hiệu CĐR của môn học 

(2): Mô tả CĐR, các chủ đề CĐR ở cấp độ 4  

         (3): I (Introduce): giới thiệu; T (Teach): dạy; U (Utilize): sử dụng 

6. Kế hoạch giảng dạy chi tiết 

- Phân bổ kiến thức (bài giảng, các hoạt động) 

- Tiến trình bài giảng 

Buổi học 

(5 tiết) 

Nội dung Cách thức thực hiện 

1 

CHƯƠNG 1: Những vấn đề chung 

1.1 Vùng ngôn ngữ - văn hoá Đông Nam Á  

1.2 Ngữ hệ và các ngữ hệ chính ở Đông Nam Á 

 Giới thiệu môn 

học, tài liệu  

 Thuyết giảng  

 Thực nghiệm 

 HV thảo luận 

2 
CHƯƠNG 2: Nguồn gốc tiếng Việt 

       2.1 Các quan điểm về nguồn gốc tiếng Việt 

2.2.1 Tiếng Việt có gốc Hán – Tạng 

2.2.2 Tiếng Việt có gốc Thái – Kadai 

2.2.3 Tiếng Việt có gốc Nam Đảo 

2.2.4 Tiếng Việt có gốc Nam Á 

2.2 Mối quan hệ giữa tiếng Việt và các ngôn ngữ 

Đông Nam Á, Đông Á 

 Thuyết giảng  

 Thực nghiệm 

 HV thảo luận 

3 
CHƯƠNG 3: Quá trình phát triển của tiếng Việt  

3.1 Phân kỳ lịch sử tiếng Việt 

3.2 Quá trình phát triển của ngữ âm tiếng Việt 

3.3 Quá trình phát triển của từ vựng tiếng Việt 

3.4 Quá trình phát triển của ngữ pháp tiếng Việt 

3.5 Quá trình phát triển của các phong cách chức 

năng tiếng Việt 

 

 Thuyết giảng  

 Thực nghiệm 

 HV thảo luận 

 

7. Phương pháp đánh giá môn học: trong đó quy định số lần kiểm tra, bài tập hoặc tiểu 

luận, thi, số bài thực hành, trọng số của mỗi lần đánh giá. 
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Thời điểm đánh giá 
Tiêu chí đánh giá/ 

Hình thức đánh giá 
Tỷ lệ 

Loại 

điểm 

% kết 

quả sau 

cùng 

Xuyên suốt quá trình  - Chuyên cần 20 %  

Thang 

điểm 10 

20% 

Giữa kỳ  - Tiểu luận 

 - Thảo luận  

30 % 

 

30% 

Cuối kỳ - Thi hết môn học 50% 50% 

Tổng 100%  100% 

 

8. Tài liệu học tập (ghi rõ những sách, tạp chí và tư liệu thông tin liên quan đến học):   

- Giáo trình, tài liệu chính: 

1. Lê Khắc Cường, Bài giảng điện tử Nguồn gốc và quá trình phát triển của tiếng 

Việt  

2. Trần Trí Dõi (2005), Giáo trình lịch sử tiếng Việt (sơ thảo), Nxb. Đại học Quốc 

gia Hà Nội, Hà Nội. 

3. Nguyễn Tài Cẩn (1995), Giáo trình ngữ âm học lịch sử, Nxb. Giáo dục, Hà Nội. 

4. Vũ Đức Nghiệu (2011), Lược khảo lịch sử từ vựng tiếng Việt, Nxb. Giáo dục, Hà 

Nội. 

 

- Tài liệu tham khảo: 

1. Nguyễn Tài Cẩn (1998), Thử phân kì lịch sử 12 thế kỉ của tiếng Việt. Tc Ngôn 

ngữ,  

2. An Chi (1994), Sai lầm của A. G. Haudricourt về phổ hệ của tiếng Việt, Kiến thức 

Ngày nay số 143, ngày 15-7-1994. 

3. Cao Xuân Hạo (1998), Mấy vấn đề ngữ âm, ngữ pháp, ngữ nghĩa, Nxb. Giáo dục,  

4. A.G. Haudricourt (1953), Vị trí của tiếng Việt trong các ngôn ngữ Nam Á, Tc Ngôn 

ngữ số 1/1991, Hà Nội.  

5. A.G. Haudricourt (1954), Về nguồn gốc các thanh của tiếng Việt, Tc Ngôn ngữ số 

1/1991, Hà Nội.  

6. Mark Alves (2008), Khái quát các nghiên cứu ngôn ngữ học về nguồn gốc của 

tiếng Việt, TCKH ĐHQG Hà Nội, Khoa học xã hội nhân văn, số 24 (2008) 187-202, 

tr. 187-203. 

7. Maspéro, H. (1912), Etude sur la phonétique historique de la langue annamite: 

Les initiales, BEFEO, XII, no.1. 

8. Stankevich, N.V. (1978). Một vài suy nghĩ bước đầu về việc nghiên cứu ngữ pháp 

lịch sử tiếng Việt. Ngôn ngữ, số 38, trang 27–34. 

 

 

TRƯỞNG BỘ MÔN 

 

 

 

PGS.TS. Trần Thủy Vịnh 

 

 

 TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 7 năm 2017 

TRƯỞNG KHOA 

 

 

 

PGS.TS. Lê Khắc Cường 
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN HỌC TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ 

_________________________________________________________________________ 

 

 

1. Thông tin tổng quát 

 Tên môn học:  

+ Tiếng Việt: LỊCH SỬ TƯ TƯỞNG VIỆT NAM 

+ Tiếng Anh: HISTORY OF VIETNAMESE THOUGHTS 

- Mã số môn học: VNH2004 

- Bộ môn, giảng viên phụ trách giảng dạy: Bộ môn Lịch sử, văn hoá Việt Nam 

 + PGS.TS. Trương Văn Chung 

 + TS. Nguyễn Anh Quốc 

 Thuộc khối kiến thức/kỹ năng: 

 Kiến thức chung 

 Kiến thức cơ sở ngành 

 Kiến thức khác 

 Luận văn tốt nghiệp 

 Số tín chỉ: 2 

+ Lý thuyết: 25 tiết 

+ Thực hành 

+ Thí nghiệm hoặc thảo luận: 5 tiết 

2. Mô tả vắn tắt nội dung môn học 

Môn học trình bày nội dung và những đặc trưng của tư tưởng Việt Nam qua các giai đoạn: 

từ thời tiền sử đến thế kỷ X; từ thế kỷ XI đến thế kỷ XIV; từ thế kỷ XV đến thế kỷ XVIII; 

đầu thế kỷ XIX; từ đầu thế kỷ XX – nay. 

3. Nội dung môn học:  

3. Nội dung môn học:  

Các chương mục 
Số 

tiết 

Tài liệu 

cần đọc 

Phần I: Đặc điểm tự nhiên, nhân chủng và kinh tế - lịch sử - xã hội Việt 

Nam, những yếu tố tác động đến đời sống và tư tưởng, triết học VN 

1.1. Đặc điểm tự nhiên Việt Nam 

1.2. Con người Việt Nam 

1.3. Đặc điểm kinh tế – xã hội Việt Nam 

1.4. Đặc điểm lịch sử Việt Nam 

1.5. Khái quát phân kỳ các giai đoạn phát triển tư tưởng Việt Nam 

5 

Đọc: 

- Tài liệu 1, 

2, 3 

Phần II: Tư tưởng Việt Nam thời kỳ dựng nước và chế độ phong kiến 

2.1. Vài nét về tư tưởng bình dân Việt Nam thời kỳ dựng nước. 

2.2. Tư tưởng VN từ thế kỷ II TCN - thế kỷ thứ X. 

2.3. Tư tưởng triết học Việt Nam từ thế kỷ thứ X - thế kỷ thứ XIV.  

5 

Đọc: 

- Tài liệu 1, 

2, 3, 4 
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Phần II: Tư tưởng Việt Nam thời kỳ dựng nước và chế độ phong kiến 

(tiếp) 

2.4. Tư tưởng triết học Việt Nam từ thế kỷ thứ XV - thế kỷ thứ XIX. 

2.4.1. Nho giáo chiếm địa vị độc tôn 

2.4.2. Tương quan giữa tam giáo Nho–Phật–Đạo 

2.4.3. Tư tưởng Nguyễn Trãi 

2.4.4. Tư tưởng Nguyễn Bỉnh Khiêm 

2.4.5. Tư tưởng Lê Quý Đôn  

2.5. Bước đầu du nhập và ảnh hưởng tư tưởng phương Tây  

5 

Đọc: 

- Tài liệu 1 

(Tập 2), 2, 

3, 4, 6 

 

Phần III: Tư tưởng, triết học Việt Nam thời kỳ cận hiện đại (thế kỷ XX) 

3.1. Hoàn cảnh lịch sử Việt Nam 

3.1.1. VN dưới ách thống trị của chủ nghĩa đế quốc, thực dân Pháp 

3.1.2. Những chuyển biến về kinh tế – xã hội Việt Nam 

3.1.3. Sự du nhập những trào lưu tư tưởng mới: 

- Tư tưởng dân chủ tư sản phương Tây 

- Chủ nghĩa Tam dân và cách mạng dân tộc Trung Quốc 

- Tư tưởng vô sản, chủ nghĩa Mác – Lênin 

5 

Đọc:  

- Tài liệu 1 

(Tập 2), 2, 

5 

3.2. Những trào lưu tư tưởng và các nhà tư tưởng, triết học Việt Nam 

3.2.1. Phan Bội Châu. 

3.2.2. Phan Chu Trinh 

3.3. Tư tưởng Hồ Chí Minh 

5 

Đọc:  

- Tài liệu 1 

(Tập 2), 2, 

5 

Seminar 5  

4. Mục tiêu của môn học  

Mục tiêu 

 (1) 

Mô tả mục tiêu 

(2) 

CĐR của 

CTĐT 

(3) 

TĐNL 

(4) 

G1: Kiến 

thức 

Kiến thức tổng quát: 

- Trình bày tiến trình lịch sử tư 

tưởng Việt Nam trong quá trình 

dựng nước và giữ nước. 

1.2 2.0 -> 3.0 

Kiến thức cơ sở và chuyên sâu: 

- Trình bày các dòng tư tưởng chủ 

yếu, các nhà tư tưởng quan trọng 

trong lịch sử tư tưởng Việt Nam; 

những tư tưởng trong nước, sự du 

nhập và ảnh hưởng của các tư 

tưởng ở nước ngoài. 

1.2 2.0 -> 3.0 
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G2: Kỹ năng 

- Trang bị cho học viên kỹ năng 

phân tích, tổng hợp, xử lý dữ liệu 
2.2 2.0 -> 3.0 

- Phát triển kỹ năng truyền đạt, thảo 

luận khoa học. 
2.2 2.0 -> 3.0 

-Trang bị kỹ năng tổ chức, quản lý. 2.2 2.0 -> 3.0 

G3: Mức tự 

chủ và trách 

nhiệm 

- Phát triển khả năng đề xuất sáng 

kiến, đề xuất những kết luận mang 

tính khoa học. 

3.3 2.0 -> 3.0 

 

- Phát triển khả năng thích nghi, 

định hướng và hướng dẫn người 

khác. 

3.3 2.0 -> 3.0 

 

(1): Ký hiệu mục tiêu của môn học 

(2): Mô tả các mục tiêu 

(3), (4): Ký hiệu CĐR của CTĐT và trình độ năng lực tương ứng 

 

5. Chuẩn đầu ra môn học 

CĐR 

(1) 

Mô tả CĐR 

(2) 

Mức độ 

giảng dạy 

(3) 

G1: Kiến thức 

Trang bị cho học viên kiến thức về những yếu tố ảnh hưởng 

đến thế giới quan, nhân sinh quan của người Việt Nam; nắm 

chắc các dòng tư tưởng chủ yếu, các nhà tư tưởng lớn trong 

lịch sử tư tưởng Việt Nam. 

I, T, U. 

G2: Kỹ năng 

Trang bị cho học viên kỹ năng phân tích, tổng hợp, xử lý dữ 

liệu; kỹ năng truyền đạt tri thức, thảo luận nhóm; kỹ năng tổ 

chức, quản lý. 

I, T, U. 

G3: Mức tự 

chủ và trách 

nhiệm 

Trang bị cho học viên khả năng tự chủ, định hướng, hướng 

dẫn; khả năng đề xuất những kết luận mang tính khoa học, đề 

xuất sáng kiến. 

I, T, U. 

 (1): Ký hiệu CĐR của môn học 

(2): Mô tả CĐR, các chủ đề CĐR ở cấp độ 4  

         (3): I (Introduce): giới thiệu; T (Teach): dạy; U (Utilize): sử dụng 

6. Kế hoạch giảng dạy chi tiết 

Tuần Nội dung Hình thức giảng dạy 

1 Phần I: Đặc điểm tự nhiên, nhân chủng và kinh tế - lịch sử - 

xã hội Việt Nam, những yếu tố tác động đến đời sống và tư 

tưởng, triết học VN 

1.1. Đặc điểm tự nhiên Việt Nam 

1.2. Con người Việt Nam 

Giới thiệu môn học 

Thuyết giảng 

Thảo luận 
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1.3. Đặc điểm kinh tế – xã hội Việt Nam 

1.4. Đặc điểm lịch sử Việt Nam 

1.5. Khái quát phân kỳ các giai đoạn phát triển tư tưởng Việt 

Nam 

2 Phần II: Tư tưởng Việt Nam thời kỳ dựng nước và chế độ 

phong kiến 

2.1. Vài nét về tư tưởng bình dân Việt Nam thời kỳ dựng 

nước. 

2.2. Tư tưởng VN từ thế kỷ II TCN - thế kỷ thứ X. 

2.3. Tư tưởng triết học Việt Nam từ thế kỷ thứ X - thế kỷ thứ 

XIV.  

Thuyết giảng 

Thảo luận 

 

 

3 Phần II: Tư tưởng Việt Nam thời kỳ dựng nước và chế độ 

phong kiến (tiếp) 

2.4. Tư tưởng triết học Việt Nam từ thế kỷ thứ XV - thế kỷ 

thứ XIX. 

2.4.1. Nho giáo chiếm địa vị độc tôn 

2.4.2. Tương quan giữa tam giáo Nho–Phật–Đạo 

2.4.3. Tư tưởng Nguyễn Trãi 

2.4.4. Tư tưởng Nguyễn Bỉnh Khiêm 

2.4.5. Tư tưởng Lê Quý Đôn  

2.5. Bước đầu du nhập và ảnh hưởng tư tưởng phương 

Tây  

Thuyết giảng 

Thảo luận 

 

4 Phần III: Tư tưởng, triết học Việt Nam thời kỳ cận hiện đại 

(thế kỷ XX) 

3.1. Hoàn cảnh lịch sử Việt Nam 

3.1.1. VN dưới ách thống trị của chủ nghĩa đế quốc, thực dân 

Pháp 

3.1.2. Những chuyển biến về kinh tế – xã hội Việt Nam 

3.1.3. Sự du nhập những trào lưu tư tưởng mới: 

- Tư tưởng dân chủ tư sản phương Tây 

- Chủ nghĩa Tam dân và cách mạng dân tộc Trung Quốc 

- Tư tưởng vô sản, chủ nghĩa Mác – Lênin 

Thuyết giảng 

Thảo luận 

5 3.2. Những trào lưu tư tưởng và các nhà tư tưởng, triết học 

Việt Nam 

3.2.1. Phan Bội Châu. 

3.2.2. Phan Chu Trinh 

3.3. Tư tưởng Hồ Chí Minh 

Thuyết giảng 

           Thảo luận 

6 Seminar Thảo luận 

 

7. Phương pháp đánh giá môn học:  

- Học viên phải đảm bảo dự giờ trên lớp 80% số tiết học 
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 - Học viên phải tham gia bài kiểm tra giữa môn học (20% tổng số điểm toàn môn 

học); thuyết trình, thảo luận (seminar). 

 - Tham gia bài thi hết môn học hoặc làm tiểu luận kết thúc môn học. 

 - Điểm đạt: tối thiểu từ 5 điểm. 

 

8. Tài liệu học tập (ghi rõ những sách, tạp chí và tư liệu thông tin liên quan đến học):   

1. Viện Triết học. Lịch sử tư tưởng Việt Nam. T.1, 2. NXB KHXH. H., 1985, 1990. 

2. Nhiều tác giả. Lịch sử tư tưởng triết học Việt Nam. T.1. NXB ĐH QG HN. 2002. 

3. Nguyễn Đăng Thục. Lịch sử tư tưởng Việt Nam. 4 tập. NXB Tp. HCM. 1992. 

 

                       

       

TRƯỞNG BỘ MÔN 

 

  Tp. Hồ Chí Minh, ngày 6 tháng 8 năm 2017  

   TRƯỞNG KHOA 

 

                       

      

 

  

       TS. HUỲNH ĐỨC THIỆN        PGS.TS. LÊ KHẮC CƯỜNG 
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN HỌC TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ 

_________________________________________________________________________ 

 

 

1. Thông tin tổng quát 

 Tên môn học:  

+ Tiếng Việt: CƠ CẤU KINH TẾ -  XÃ HỘI TRONG LỊCH SỬ VIỆT NAM  

+ Tiếng Anh: SOCIO-ECONOMIC STRUCTURE IN VIETNAMESE HISTORY 

- Mã số môn học: VNH2001 

- Bộ môn, giảng viên phụ trách giảng dạy: 

 + TS. Lê Hữu Phước 

 + TS. Huỳnh Đức Thiện 

 Thuộc khối kiến thức/kỹ năng: 

 Kiến thức chung 

 Kiến thức cơ sở ngành 

 Kiến thức khác 

 Luận văn tốt nghiệp 

 Số tín chỉ: 2 

+ Lý thuyết: 30 tiết 

+ Thực hành: 

+ Thí nghiệm hoặc thảo luận: 

2. Mô tả vắn tắt nội dung môn học 

Môn học gồm 4 phần: Các vấn đề lý luận chung; trạng thái kinh tế - xã hội Việt Nam 

thời dựng nước và thời Bắc thuộc; cơ cấu kinh tế và cơ cấu xã hội Việt Nam thời kỳ độc 

lập tự chủ; những chuyển biến về cơ cấu kinh tế - xã hội Việt Nam thời Pháp thuộc; những 

chuyển biến về cơ cấu kinh tế - xã hội Việt Nam thời hiện đại. 

3. Nội dung môn học:  

Các chương mục 
Số 

tiết 

Tài liệu cần đọc (Có thể tìm các tài 

liệu nêu dưới đây tại Thư viện 

trường hoặc Thư viện Khoa Việt 

Nam học)  

1. Các vấn đề lý luận chung 

5 

- Đọc tài liệu (9), Đại cương lịch sử 

Việt Nam và các giáo trình về kinh 

tế phát triển, xã hội học... 

2. Trạng thái kinh tế - xã hội Việt Nam thời 

dựng nước và thời Bắc thuộc 
10 

- Đọc các tài liệu (1), (3), (5), (10) 

 

3. Cơ cấu kinh tế và cơ cấu xã hội Việt Nam 

thời kỳ độc lập tự chủ (thế kỷ X – thế kỷ 

XIX) 
5 

Đọc các tài liệu (3), (7), (8), (9), 

(10) 
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4. Cơ cấu kinh tế và cơ cấu xã hội Việt Nam 

thời Pháp thuộc 

 
5 

 

Đọc các tài liệu (2), (3), (4), (5), 

(6), (10), (12) 

5. Cơ cấu kinh tế và cơ cấu xã hội Việt Nam 

thời hiện đại  

- Đọc các tài liệu (7), (8), (11), (12) 

- Chuẩn bị các đề tài thảo luận 

6. Thảo luận, seminar 5 Thảo luận tại lớp 

 

4. Mục tiêu của môn học  

 (các mục tiêu tổng quát của môn học, thể hiện sự tương quan với các chủ đề CĐR (X.x.x) 

của CTĐT và trình độ năng lực được phân bổ cho môn học) 

Mục tiêu 

 (1) 

Mô tả mục tiêu 

(2) 

CĐR của 

CTĐT 

(3) 

TĐNL 

(4) 

G1: Kiến 

thức 

Kiến thức tổng quát: 

- Trang bị cho học viên kiến thức 

về cơ cấu kinh tế – xã hội. 

1.2 2.5 -> 3.0   

Kiến thức cơ sở và chuyên sâu: 

- Trang bị cho học viên một số 

quan điểm lý luận - nhận thức về di 

sản lịch sử Việt Nam trên hai 

phương diện kinh tế và xã hội. 

1.2 2.5 -> 3.0   

G2: Kỹ năng 

- Giúp học viên rèn luyện kỹ năng 

phân tích, tổng hợp, đánh giá dữ 

liệu. 

2.1 2.5 -> 3.0   

- Kỹ năng tư duy, truyền đạt kiến 

thức và thảo luận. 
2.1 3.0 -> 3.5 

G3: Mức tự 

chủ và trách 

nhiệm 

- Giúp học viên đề xuất sáng kiến, 

bản lĩnh, tự chủ 
3.2 3.0 -> 3.5 

 

- Giúp học viên có khả năng tổ 

chức, quản lý, cải tiến hoạt động 

chuyên môn 

3.2 3.0 -> 3.5 

 

(1): Ký hiệu mục tiêu của môn học 

(2): Mô tả các mục tiêu 

(3), (4): Ký hiệu CĐR của CTĐT và trình độ năng lực tương ứng 

 

5. Chuẩn đầu ra môn học 

 (các mục cụ thể hay CĐR của môn học và mức độ giảng dạy) 
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CĐR 

(1) 

Mô tả CĐR 

(2) 

Mức độ 

giảng dạy 

(3) 

G1: Kiến thức 

Học viên nắm được kiến thức kiến thức về trạng thái kinh tế - 

xã hội, cơ cấu kinh tế và cơ cấu xã hội Việt Nam qua các thời 

kỳ lịch sử (từ thời dựng nước đền thời hiện đại). 

I, T, U. 

G2: Kỹ năng 

Học viên có kỹ năng phân tích, so sánh để hiểu sâu sắc sự 

chuyển biến kinh tế - xã hội ở Việt Nam tại Việt Nam qua các 

thời kỳ lịch sử và các kỹ năng mềm như làm việc nhóm, ra 

quyết định, quản lý. 

I, T, U. 

G3: Mức tự 

chủ và trách 

nhiệm 

Tự chủ, chịu trách nhiệm với công việc, với cộng đồng. I, T, U. 

 

(1): Ký hiệu CĐR của môn học 

(2): Mô tả CĐR, các chủ đề CĐR ở cấp độ 4  

         (3): I (Introduce): giới thiệu; T (Teach): dạy; U (Utilize): sử dụng 

6. Kế hoạch giảng dạy chi tiết 

 

    Buổi Nội dung  Hình thức giảng dạy 

1 

 

Các vấn đề lý luận chung Giới thiệu môn học 

Thuyết giảng 

Thảo luận 

2  Trạng thái kinh tế - xã hội Việt Nam thời dựng nước và 

thời Bắc thuộc 

Thuyết giảng 

Thảo luận 

 

3 

Cơ cấu kinh tế và cơ cấu xã hội Việt Nam thời kỳ độc lập 

tự chủ (thế kỷ X – thế kỷ XIX) 

 

Thuyết giảng 

Thảo luận 

4  Những chuyển biến về cơ cấu kinh tế và cơ cấu xã hội Việt 

Nam thời Pháp thuộc 

Thảo luận 02 đề tài đã giao 

Thuyết giảng 

Thảo luận 

 

5 Những chuyển biến về cơ cấu kinh tế và cơ cấu xã hội Việt 

Nam thời hiện đại 

Thuyết giảng 

Thảo luận 

 

6 Seminar Thảo luận 

 

7. Phương pháp đánh giá môn học:  

- Học viên dự giờ tối thiểu 80% số tiết học. 

 - Làm bài kiểm tra giữa môn học (20% tổng số điểm toàn môn học); thuyết trình, 

thảo luận. 

 - Tham gia bài thi hết môn học hoặc làm tiểu luận kết thúc môn học. 

 - Điểm đạt: tối thiểu từ 5 điểm. 
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8. Tài liệu học tập (ghi rõ những sách, tạp chí và tư liệu thông tin liên quan đến học):   

(1). Nguyễn Thế Anh – Việt Nam dưới thời Pháp đô hộ. Lửa Thiêng, Sài Gòn, 1971. 

(2). Phan Đại Doãn – Làng xã Việt Nam, một số vấn đề kinh tế - văn hóa -  xã hội. NXB 

CTQG, Hà Nội, 2001. 

(3). Trần Văn Giàu, Đinh Xuân Lâm, Nguyễn Văn Sự - Lịch sử cận đại Việt Nam, 3 tập. 

Hà Nội, 1960-1963. 

(4) Nguyễn Văn Khánh – Cơ  cấu  xã  hội  Việt  Nam  thời  thuộc  địa.  NXB     KHXH, 

Hà Nội, 1999.  

(5) Đinh Xuân Lâm, Dương Lan Hải – Nghiên cứu Việt Nam, một số vấn đề       lịch  sử 

kinh tế - xã hội – văn hóa. NXB KHXH, Hà Nội, 1998.  

(6)   Nguyễn Quang Ngọc - Cơ cấu  xã  hội trong quá trình phát triển của lịch sử  Việt  

Nam. NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1998.  

 (7)   Nhiều tác giả - Hùng Vương dựng nước, 4 tập. NXB KHXH, Hà Nội, 1974. 

 (8)  Nhiều tác giả - Tìm hiểu xã hội Việt Nam thời Lý - Trần. NXB KHXH, Hà Nội, 1981. 

 (9)  Nhiều tác giả - Nông thôn Việt Nam trong lịch sử. NXB KHXH, Hà Nội, 1977-1978. 

(10)  Nhiều tác giả - Lịch sử chế độ phong kiến Việt Nam, 3 tập. NXB KHXH, Hà Nội, 

1962-1965. 

(11)  Nguyễn Hồng Phong – Xã thôn Việt Nam. NXB KHXH, Hà Nội, 1959. 

(12)  Văn Tạo – Phương thức sản xuất Châu Á – Lý luận Mác-Lênin và thực tiễn Việt 

Nam. NXB KHXH, Hà Nội, 1996. 

 

       

TRƯỞNG BỘ MÔN 

 

  Tp. Hồ Chí Minh, ngày 8 tháng 9 năm 2017  

   TRƯỞNG KHOA 

 

                 

 

 

       TS. HUỲNH ĐỨC THIỆN                 PGS.TS. LÊ KHẮC CƯỜNG 
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN HỌC TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ 

 

 

 

1. Thông tin tổng quát 

Tên môn học:  

+ Tiếng Việt: KINH TẾ VIỆT NAM THỜI KỲ ĐỔI MỚI 

+ Tiếng Anh: ECONOMY OF VIETNAM IN THE “DOI MOI” PERIOD 

- Mã số môn học: VNH2003 

- Bộ môn, giảng viên phụ trách giảng dạy: Bộ môn Lịch sử, văn hoá Việt Nam 

 + TS. Trần Đình Lâm 

 + PGS.TS. Nguyễn Chí Hải 

 Thuộc khối kiến thức/kỹ năng: 

 Kiến thức chung 

 Kiến thức cơ sở ngành 

 Kiến thức khác 

 Luận văn tốt nghiệp 

 Số tín chỉ: 2 

+ Lý thuyết: 30 tiết 

+ Thực hành 

+ Thí nghiệm hoặc thảo luận 

 

2. Mô tả vắn tắt nội dung môn học 

- Bối cảnh kinh tế Việt Nam trước thời kì đổi mới  

- Những thành tựu nổi bật về kinh tế của nước ta trong thời kì đổi mới và hội nhập.  

- Những khó khăn và thách thức về kinh tế của nước ta trong thời kì đổi mới và hội nhập.  

- Một số định hướng để đẩy mạnh công cuộc đổi mới kinh tế và hội nhập 

 

3. Nội dung môn học:  

Môn học gồm 5 phần:  

      - 1: Kinh tế Việt Nam thời kỳ trước đổi mới. 

      - 2: Các chặng đường kinh tế Việt Nam thời kỳ đổi mới. 

      - 3: Các ngành kinh tế Việt Nam. 

      - 4: Kinh tế đối ngoại Việt Nam trong thời kỳ đổi mới. 

      - 5: Dự báo phát triển kinh tế Việt Nam đến năm 2020.  

 

4. Mục tiêu của môn học  
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Mục tiêu 

 (1) 

Mô tả mục tiêu 

(2) 

CĐR của 

CTĐT 

(3) 

TĐNL 

(4) 

G1: Kiến 

thức 

Kiến thức tổng quát: 

- Cung cấp cho học viên tri thức về 

một giai đoạn của kinh tế Việt 

Nam.  

1.2 3.0 -> 3.5 

Kiến thức cơ sở và chuyên sâu: 

- Nắm những thành tựu nổi bật và 

những hạn chế của kinh tế nước ta 

trong thời kì đổi mới  

1.2 3.0 -> 3.5 

G2: Kĩ năng 

- Giúp học viên rèn luyện kĩ năng 

phân tích, tổng hợp, so sánh và kĩ 

năng mềm  

2.2 3.5 -> 4.0 

- Kĩ năng lĩnh hội tri thức, kĩ năng 

thuyết phục 
2.2 3.5 -> 4.0 

G3: Mức tự 

chủ và trách 

nhiệm 

- Có khả năng tự chủ, tự chịu trách 

nhiệm. 

3.2 

3.3 
3.0 -> 3.5 

 

(1): Ký hiệu mục tiêu của môn học 

(2): Mô tả các mục tiêu 

(3), (4): Ký hiệu CĐR của CTĐT và trình độ năng lực tương ứng 

 

5. Chuẩn đầu ra môn học 

 

CĐR 

(1) 

Mô tả CĐR 

(2) 

Mức độ 

giảng dạy 

(3) 

G1: Kiến thức 
Học viên nắm được kiến thức về kinh tế Việt Nam thời kỳ đổi 

mới, dự báo phát triển kinh tế Việt Nam đế năm 2000 

I, T, U. 

G2: Kĩ năng 

Học viên có kĩ năng phân tích, tổng hợp, so sánh để lí giải 

những vấn đề liên quan đến kinh tế Việt Nam, đặc biệt là kinh 

tế đối ngoại và các kỹ năng mềm như ra quyết định, làm việc 

nhóm. 

I, T, U. 

G3: Mức tự 

chủ và trách 

nhiệm 

Có khả năng tự chủ, chịu trách nhiệm trong công việc; khả 

năng tác động, thuyết phục người khác. 

I, T, U. 

 

(1): Ký hiệu CĐR của môn học 

(2): Mô tả CĐR, các chủ đề CĐR ở cấp độ 4  
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         (3): I (Introduce): giới thiệu; T (Teach): dạy; U (Utilize): sử dụng 

6. Kế hoạch giảng dạy chi tiết 

 

Tuần Nội dung Tài liệu 

1 Bài 1: Kinh tế Việt Nam thời kỳ trước đổi mới. 

Các yêu cầu tự học đối với HV: 4 tiết 

1 

2 Bài 2: Các chặng đường kinh tế Việt Nam thời kỳ đổi mới. 

Các yêu cầu tự học đối với HV: 4 tiết 

1, 2 

3 Bài 3: Các ngành kinh tế Việt Nam. 

Các yêu cầu tự học đối với HV: 4 tiết 

3 

4 - Bài 4: Kinh tế đối ngoại Việt Nam trong thời kỳ đổi mới. 

Các yêu cầu tự học đối với HV: 4 tiết 

5 

5 - Bài 5: Dự báo phát triển kinh tế Việt Nam đến năm 2020.  

Các yêu cầu tự học đối với HV: 4 tiết 

4 

6 Báo cáo tiểu luận/thực hành 

Yêu cầu đối với HV: Số giờ HV tự làm việc: 6 tiết 

 

** Nội dung giới hạn cho kiểm tra giữa kỳ (tập trung) 

Số tiết HV cần để chuẩn bị kiểm tra: 4 tiết 

 

** Nội dung thi cuối kỳ (tập trung) 

Số tiết HV cần để chuẩn bị kiểm tra: 6 tiết 

 

 

7. Phương pháp đánh giá môn học:  

- Học viên dự giờ tối thiểu 80% số tiết học 

 - Học viên phải tham gia bài kiểm tra giữa môn học (20% tổng số điểm toàn môn 

học); thuyết trình, thảo luận. 

 - Tham gia bài thi hết môn học hoặc làm tiểu luận kết thúc môn học. 

 - Điểm đạt: tối thiểu từ 5 điểm. 

 

8. Tài liệu học tập (ghi rõ những sách, tạp chí và tư liệu thông tin liên quan):   

        Giáo trình: 

1. Nguyễn Chí Hải (chủ biên): Lịch sử kinh tế Việt Nam và các nước. NXB ĐHQG TPHCM, 

2006. 

2. Nguyễn Trọng Chuẩn, Nguyễn Thế Nghĩa, Đặng Hữu Toàn (Đồng chủ biên): Công nghiệp 

hoá, hiện đại hoá ở Việt Nam – Lý luận và thực tiễn. NXB CTQG, Hà Nội, 2002. 

         

Tài liệu tham khảo: 

3. Nguyễn Văn Nam, Trần Thọ Đạt: Tốc độ và chất lượng tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam. 

NXB ĐHKTQD. Hà Nội, 2006. 

4. Ngô Doãn Vịnh: Bàn về phát triển kinh tế. NXB CTQG, Hà Nội, 2005. 

5. Ban Tư tưởng Văn hoá Trung ương: Đối ngoại Việt Nam thời kỳ đổi mới. NXB CTQG, 

Hà Nội, 2006. 
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TRƯỞNG BỘ MÔN 

 

  Tp. Hồ Chí Minh, ngày 8  tháng 9 năm 2017 

   TRƯỞNG KHOA 

 

                       

 

 

     TS. HUỲNH ĐỨC THIỆN                   PGS.TS. LÊ KHẮC CƯỜNG 
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN HỌC TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ 

_________________________________________________________________________ 

 

 

1. Thông tin tổng quát 

Tên môn học:  

+ Tiếng Việt: LỊCH SỬ NGOẠI GIAO VIỆT NAM 

+ Tiếng Anh: DIPLOMATIC HISTORY OF VIETNAM 

- Mã số môn học: VNH2007 

- Bộ môn, giảng viên phụ trách giảng dạy: Bộ môn Lịch sử và văn hoá Việt Nam 

 + PGS.TS. Trần Thị Mai 

 + PGS.TS. Trần Nam Tiến 

 Thuộc khối kiến thức/kỹ năng: 

 Kiến thức chung 

 Kiến thức cơ sở ngành 

 Kiến thức khác 

 Luận văn tốt nghiệp 

 Số tín chỉ: 2 

+ Lý thuyết: 20 tiết 

+ Thực hành 

+ Thí nghiệm hoặc thảo luận: 5 tiết 

 

2. Mô tả vắn tắt nội dung môn học 

Môn học trình bày quá trình hình thành và phát triển của quan hệ quốc tế Việt Nam 

từ 1945 đến nay; bao gồm các giai đoạn 1945 – 1975, 1975 – 1991, từ sau chiến tranh lạnh. 

3. Nội dung môn học:  

Môn học gồm 4 phần chính: 

• Hoàn cảnh ra đời nền ngoại giao VN hiện đại (1945-1954) 

• Ngoại giao VN thời kỳ 1954-1975 

• Ngoại giao VN thời kỳ 1975-1991 

• Ngoại giao VN thời kỳ sau chiến tranh lạnh 

4. Mục tiêu của môn học  

 

Mục tiêu 

 (1) 

Mô tả mục tiêu 

(2) 

CĐR của 

CTĐT 

(3) 

TĐNL 

(4) 

G1: Kiến 

thức 

Kiến thức tổng quát: 

- Có kiến thức về lịch sử ngoại giao 

Việt Nam. 

1.2 3.0 -> 3.5 
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Kiến thức cơ sở và chuyên sâu: 

- Có kiến thức sâu về nền ngoại 

giao Việt Nam hiện đại. 

1.2 3.0 -> 3.5 

G2: Kỹ năng 

- Kỹ năng phân tích, tổng hợp, so 

sánh, đánh giá dữ liệu.  
2.2 3.0 -> 3.5 

- Kỹ năng truyền đạt kiến thức và 

thảo luận  
2.3 3.0 -> 3.5 

- Kỹ năng tổ chức, quản lý 2.3 3.0 -> 3.5 

G3: Mức tự 

chủ và trách 

nhiệm 

- Có sáng kiến trong công việc 3.2 2.5 -> 3.0 

 
- Có những ý kiến mang tính học 

thuật  
3.3 2.5 -> 3.0 

 
- Có khả năng chủ động, hướng 

dẫn người khác 
3.3 2.5 -> 3.0 

 (1): Ký hiệu mục tiêu của môn học 

(2): Mô tả các mục tiêu 

(3), (4): Ký hiệu CĐR của CTĐT và trình độ năng lực tương ứng 

5. Chuẩn đầu ra môn học 

 

CĐR 

(1) 

Mô tả CĐR 

(2) 

Mức độ 

giảng dạy 

(3) 

G1: Kiến thức 

Có kiến thức sâu sắc về hoạt động ngoại giao và chính sách đối 

ngoại của Việt Nam từ sau khi giành được độc lập từ năm 1945 

đến nay; nắm chắc những thành tựu và hạn chế trong hoạt động 

này. 

I, T, U. 

G2: Kỹ năng 

Có kỹ năng phân tích, tổng hợp, so sánh để nhận diện chính 

sách đối ngoại của Việt Nam qua các thời kỳ lịch sử của dân 

tộc; kỹ năng tranh luận, làm việc nhóm. 

I, T, U. 

G3: Mức tự 

chủ và trách 

nhiệm 

Có sáng kiến, khả năng tự thích nghi, đjnh hướng và hướng dẫn 

người khác trong hoạt động thực tiễn liên quan đến ngoại giao, 

giáo dục, du lịch. 

I, T, U. 
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 (1): Ký hiệu CĐR của môn học 

(2): Mô tả CĐR, các chủ đề CĐR ở cấp độ 4  

         (3): I (Introduce): giới thiệu; T (Teach): dạy; U (Utilize): sử dụng 

 

6. Kế hoạch giảng dạy chi tiết 

Tuần Nội dung Tài liệu 

1 Phần I. Hoàn cảnh lịch sử ra đời nền ngoại giao VN hiện đại 

(1945-1954) 

1.1. Hoàn cảnh lịch sử ra đời nền ngoại giao mới 

1.2. Ngoại giao VN 1945-1946 

1.3. Ngoại giao VN 1947-1950 

1.4. Ngoại giao VN 1950-1954 

Các yêu cầu tự học đối với HV: Đọc tài liệu ít nhất 7 tiết  

1 

2 

3 

11 

12 

15 

16 

2  Phần II. Ngoại giao VN thời kỳ 1954-1975 

2.1. Đấu tranh thi hành Hiệp định Geneva 

2.2. Ngoại giao VN trong chiến tranh chống Mỹ 

2.3. Quan hệ VN với Liên Xô, Trung Quốc, các nước XHCN 

và các nước thế giới thứ ba. 

Các yêu cầu tự học đối với HV: Đọc tài liệu ít nhất 8 tiết 

Nt 

3-4 Phần III. Ngoại giao VN thời kỳ 1975-1991 

3.1. Quan hệ VN – Liên Xô và các nước XHCN khác 

3.2. Quan hệ VN – Trung Quốc 

3.3. Quan hệ VN – Mỹ và các nước phương Tây 

3.4. Quan hệ VN, Lào, Campuchia với ASEAN 

Các yêu cầu tự học đối với HV: Đọc tài liệu ít nhất 8 tiết 

Nt 

5 Phần IV. Ngoại giao VN thời kỳ sau chiến tranh lạnh 

4.1. Sự điều chỉnh đường lối đối ngoại của Đảng CSVN và Nhà 

nước VN trong hoàn cảnh sau chiến tranh lạnh 

4.2. Chính sách đối ngoại đa dạng hóa, đa phương hóa và hội 

nhập quốc tế 

Các yêu cầu tự học đối với HV: Đọc tài liệu ít nhất 7 tiết 

Nt 

6 Seminar  

 

7. Phương pháp đánh giá môn học:  

 - Học viên phải đảm bảo dự giờ trên lớp 80% số tiết học 

 - Học viên phải tham gai bài kiểm tra giữa môn học (20% tổng số điểm toàn môn 

học); thuyết trình, thảo luận. 

 - Tham gia bài thi hết môn học/viết tiểu luận 

 - Điểm đạt: 5 điểm. 

 

8. Tài liệu học tập (ghi rõ những sách, tạp chí và tư liệu thông tin liên quan đến học):   
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1. Bộ Ngoại giao. Hội nhập quốc tế và giữ vững bản sắc. NXB. CTQG, H., 1995. 

2. Dương Phú Hiệp (CB). Cục diện Châu Á – Thái Bình Dương. NXB. CTQG, H., 

2006. 

3. Đảng Cộng sản VN. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI. NXB. Sự Thật, 

H., 1987. 

4. Đảng Cộng sản VN. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII. NXB. Sự 

Thật, H., 1991. 

5. Đảng Cộng sản VN. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII. NXB. Sự 

Thật, H., 1996. 

6. Đảng Cộng sản VN. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIX. NXB. 

CTQG, H., 2001. 

7. Đỗi Đức Định. Quan hệ kinh tế VN – Hoa Kỳ. NXB Thế Giới, 2000. 

8. Học viện Quan hệ Quốc tế. Góp phần tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh về ngoại giao. 

NXB Lao Động, H., 2002. 

9. Học viện Quan hệ Quốc tế. Lịch sử quan hệ quốc tế từ 1917 đến 1991. Hà Nội, 

1995. 

10. Học viện Quan hệ Quốc tế. Ngoại giao VN hiện đại vì sự nghiệp đổi mới (1975-

2002), 2002. 

11. Hồ Chí Minh toàn tập, 10 tập. NXB CTQG, H., 2000. 

12. Lê Bá Thuyên. Hoa Kỳ cam kết và mở rộng (Chiến lược toàn cầu mới của Mỹ). 

NXB KHXH, H., 1997. 

13. Lê Phụng Hoàng. Lịch sử quan hệ quốc tế ở Đông Nam Á từ sau chiến tranh thế 

giới II đến cuối chiến tranh lạnh (1945-1991). ĐHSP TPHCM, 2008. 

14. Lê Văn Quang. Lịch sử quan hệ quốc tế từ 1917 đến 1945. NXB Giáo Dục, 2004. 

15. Lê Văn Quang. Quan hệ Việt – Mỹ thời kỳ sau chiến tranh lạnh. NXB ĐHQGHCM, 

2005. 

16. Lưu Văn Lợi. Năm mươi năm ngoại giao Việt Nam 1945-1975, 2 tập. NXB CAND, 

Hà Nội, 1996, 1988. 

 

       

TRƯỞNG BỘ MÔN 

 

 

  Tp. Hồ Chí Minh, ngày 8  tháng 8 năm2017   

   TRƯỞNG KHOA 

                       

     TS. HUỲNH ĐỨC THIỆN             PGS.TS. LÊ KHẮC CƯỜNG 
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN HỌC TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ 

_________________________________________________________________________ 

 

 

1. Thông tin tổng quát 

Tên môn học:  

+ Tiếng Việt: LỊCH SỬ NGOẠI GIAO VIỆT NAM 

+ Tiếng Anh: DIPLOMATIC HISTORY OF VIETNAM 

- Mã số môn học: VNH2007 

- Bộ môn, giảng viên phụ trách giảng dạy: Bộ môn Lịch sử và văn hoá Việt Nam 

 + PGS.TS. Trần Thị Mai 

 + PGS.TS. Trần Nam Tiến 

 Thuộc khối kiến thức/kỹ năng: 

 Kiến thức chung 

 Kiến thức cơ sở ngành 

 Kiến thức khác 

 Luận văn tốt nghiệp 

 Số tín chỉ: 2 

+ Lý thuyết: 20 tiết 

+ Thực hành 

+ Thí nghiệm hoặc thảo luận: 5 tiết 

 

2. Mô tả vắn tắt nội dung môn học 

Môn học trình bày quá trình hình thành và phát triển của quan hệ quốc tế Việt Nam 

từ 1945 đến nay; bao gồm các giai đoạn 1945 – 1975, 1975 – 1991, từ sau chiến tranh lạnh. 

3. Nội dung môn học:  

Môn học gồm 4 phần chính: 

• Hoàn cảnh ra đời nền ngoại giao VN hiện đại (1945-1954) 

• Ngoại giao VN thời kỳ 1954-1975 

• Ngoại giao VN thời kỳ 1975-1991 

• Ngoại giao VN thời kỳ sau chiến tranh lạnh 

4. Mục tiêu của môn học  

 

Mục tiêu 

 (1) 

Mô tả mục tiêu 

(2) 

CĐR của 

CTĐT 

(3) 

TĐNL 

(4) 

G1: Kiến 

thức 

Kiến thức tổng quát: 

- Có kiến thức về lịch sử ngoại giao 

Việt Nam. 

1.2 3.0 -> 3.5 
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Kiến thức cơ sở và chuyên sâu: 

- Có kiến thức sâu về nền ngoại 

giao Việt Nam hiện đại. 

1.2 3.0 -> 3.5 

G2: Kỹ năng 

- Kỹ năng phân tích, tổng hợp, so 

sánh, đánh giá dữ liệu.  
2.2 3.0 -> 3.5 

- Kỹ năng truyền đạt kiến thức và 

thảo luận  
2.3 3.0 -> 3.5 

- Kỹ năng tổ chức, quản lý 2.3 3.0 -> 3.5 

G3: Mức tự 

chủ và trách 

nhiệm 

- Có sáng kiến trong công việc 3.2 2.5 -> 3.0 

 
- Có những ý kiến mang tính học 

thuật  
3.3 2.5 -> 3.0 

 
- Có khả năng chủ động, hướng 

dẫn người khác 
3.3 2.5 -> 3.0 

 (1): Ký hiệu mục tiêu của môn học 

(2): Mô tả các mục tiêu 

(3), (4): Ký hiệu CĐR của CTĐT và trình độ năng lực tương ứng 

5. Chuẩn đầu ra môn học 

 

CĐR 

(1) 

Mô tả CĐR 

(2) 

Mức độ 

giảng dạy 

(3) 

G1: Kiến thức 

Có kiến thức sâu sắc về hoạt động ngoại giao và chính sách đối 

ngoại của Việt Nam từ sau khi giành được độc lập từ năm 1945 

đến nay; nắm chắc những thành tựu và hạn chế trong hoạt động 

này. 

I, T, U. 

G2: Kỹ năng 

Có kỹ năng phân tích, tổng hợp, so sánh để nhận diện chính 

sách đối ngoại của Việt Nam qua các thời kỳ lịch sử của dân 

tộc; kỹ năng tranh luận, làm việc nhóm. 

I, T, U. 

G3: Mức tự 

chủ và trách 

nhiệm 

Có sáng kiến, khả năng tự thích nghi, đjnh hướng và hướng dẫn 

người khác trong hoạt động thực tiễn liên quan đến ngoại giao, 

giáo dục, du lịch. 

I, T, U. 

85



 (1): Ký hiệu CĐR của môn học 

(2): Mô tả CĐR, các chủ đề CĐR ở cấp độ 4  

         (3): I (Introduce): giới thiệu; T (Teach): dạy; U (Utilize): sử dụng 

 

6. Kế hoạch giảng dạy chi tiết 

Tuần Nội dung Tài liệu 

1 Phần I. Hoàn cảnh lịch sử ra đời nền ngoại giao VN hiện đại 

(1945-1954) 

1.1. Hoàn cảnh lịch sử ra đời nền ngoại giao mới 

1.2. Ngoại giao VN 1945-1946 

1.3. Ngoại giao VN 1947-1950 

1.4. Ngoại giao VN 1950-1954 

Các yêu cầu tự học đối với HV: Đọc tài liệu ít nhất 7 tiết  

1 

2 

3 

11 

12 

15 

16 

2  Phần II. Ngoại giao VN thời kỳ 1954-1975 

2.1. Đấu tranh thi hành Hiệp định Geneva 

2.2. Ngoại giao VN trong chiến tranh chống Mỹ 

2.3. Quan hệ VN với Liên Xô, Trung Quốc, các nước XHCN 

và các nước thế giới thứ ba. 

Các yêu cầu tự học đối với HV: Đọc tài liệu ít nhất 8 tiết 

Nt 

3-4 Phần III. Ngoại giao VN thời kỳ 1975-1991 

3.1. Quan hệ VN – Liên Xô và các nước XHCN khác 

3.2. Quan hệ VN – Trung Quốc 

3.3. Quan hệ VN – Mỹ và các nước phương Tây 

3.4. Quan hệ VN, Lào, Campuchia với ASEAN 

Các yêu cầu tự học đối với HV: Đọc tài liệu ít nhất 8 tiết 

Nt 

5 Phần IV. Ngoại giao VN thời kỳ sau chiến tranh lạnh 

4.1. Sự điều chỉnh đường lối đối ngoại của Đảng CSVN và Nhà 

nước VN trong hoàn cảnh sau chiến tranh lạnh 

4.2. Chính sách đối ngoại đa dạng hóa, đa phương hóa và hội 

nhập quốc tế 

Các yêu cầu tự học đối với HV: Đọc tài liệu ít nhất 7 tiết 

Nt 

6 Seminar  

 

7. Phương pháp đánh giá môn học:  

 - Học viên phải đảm bảo dự giờ trên lớp 80% số tiết học 

 - Học viên phải tham gai bài kiểm tra giữa môn học (20% tổng số điểm toàn môn 

học); thuyết trình, thảo luận. 

 - Tham gia bài thi hết môn học/viết tiểu luận 

 - Điểm đạt: 5 điểm. 

 

8. Tài liệu học tập (ghi rõ những sách, tạp chí và tư liệu thông tin liên quan đến học):   
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1. Bộ Ngoại giao. Hội nhập quốc tế và giữ vững bản sắc. NXB. CTQG, H., 1995. 

2. Dương Phú Hiệp (CB). Cục diện Châu Á – Thái Bình Dương. NXB. CTQG, H., 

2006. 

3. Đảng Cộng sản VN. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI. NXB. Sự Thật, 

H., 1987. 

4. Đảng Cộng sản VN. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII. NXB. Sự 

Thật, H., 1991. 

5. Đảng Cộng sản VN. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII. NXB. Sự 

Thật, H., 1996. 

6. Đảng Cộng sản VN. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIX. NXB. 

CTQG, H., 2001. 

7. Đỗi Đức Định. Quan hệ kinh tế VN – Hoa Kỳ. NXB Thế Giới, 2000. 

8. Học viện Quan hệ Quốc tế. Góp phần tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh về ngoại giao. 

NXB Lao Động, H., 2002. 

9. Học viện Quan hệ Quốc tế. Lịch sử quan hệ quốc tế từ 1917 đến 1991. Hà Nội, 

1995. 

10. Học viện Quan hệ Quốc tế. Ngoại giao VN hiện đại vì sự nghiệp đổi mới (1975-

2002), 2002. 

11. Hồ Chí Minh toàn tập, 10 tập. NXB CTQG, H., 2000. 

12. Lê Bá Thuyên. Hoa Kỳ cam kết và mở rộng (Chiến lược toàn cầu mới của Mỹ). 

NXB KHXH, H., 1997. 

13. Lê Phụng Hoàng. Lịch sử quan hệ quốc tế ở Đông Nam Á từ sau chiến tranh thế 

giới II đến cuối chiến tranh lạnh (1945-1991). ĐHSP TPHCM, 2008. 

14. Lê Văn Quang. Lịch sử quan hệ quốc tế từ 1917 đến 1945. NXB Giáo Dục, 2004. 

15. Lê Văn Quang. Quan hệ Việt – Mỹ thời kỳ sau chiến tranh lạnh. NXB ĐHQGHCM, 

2005. 

16. Lưu Văn Lợi. Năm mươi năm ngoại giao Việt Nam 1945-1975, 2 tập. NXB CAND, 

Hà Nội, 1996, 1988. 

 

       

TRƯỞNG BỘ MÔN 

 

  Tp. Hồ Chí Minh, ngày 8  tháng 8 năm2017   

   TRƯỞNG KHOA 

 

                       

 

     TS. HUỲNH ĐỨC THIỆN                         PGS.TS. LÊ KHẮC CƯỜNG 
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN HỌC TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ 

_________________________________________________________________________ 

1. Thông tin tổng quát 

Tên môn học:  

+ Tiếng Việt: VĂN HOÁ CÁC TỘC NGƯỜI Ở VIỆT NAM 

+ Tiếng Anh: ETHNIC GROUPS’ CULTURE IN VIETNAM 

- Mã số môn học: VNH2014 

- Bộ môn, giảng viên phụ trách giảng dạy 

 + GS.TS. Ngô Văn Lệ 

+ TS. Huỳnh Ngọc Thu  

+ TS. Phan Anh Tú 

 Thuộc khối kiến thức/kỹ năng: 

 Kiến thức chung 

 Kiến thức cơ sở ngành 

 Kiến thức khác 

 Luận văn tốt nghiệp 

 Số tín chỉ: 2 

+ Lý thuyết: 30 tiết  

+ Thực hành 

+ Thí nghiệm hoặc thảo luận 

2. Mô tả vắn tắt nội dung môn học 

Môn học trình bày kiến thức tổng quan về địa lý – dân cư, lịch sử tộc người, đặc điểm 

sinh hoạt kinh tế, xã hội và văn hóa truyền thống của các tộc người tại Việt Nam cũng như 

sự biến đổi về đời sống kinh tế, văn hoá, xã hội các tộc người từ sau Cách mạng tháng Tám 

đến nay. 

3. Nội dung môn học:  

Nội dung môn học này tập trung trình bày 5 vấn đề chính: 

• Tổng quan về các tộc người ở VN 

• Các dân tộc thuộc ngữ hệ Nam Á 

• Các dân tộc thuộc ngữ hệ Nam Đảo 

• Các dân tộc thuộc ngữ hệ Hán –Tạng 

• Sự biến đổi về  kinh tế - xã hội của các tộc người ở nước ta hiện nay 

4. Mục tiêu của môn học  

Mục tiêu 

 (1) 

Mô tả mục tiêu 

(2) 

CĐR của 

CTĐT 

(3) 

TĐNL 

(4) 

G1: Kiến 

thức 

Kiến thức tổng quát: 

- Cung cấp cho học viên những 

kiến thức tổng quan về các tộc 

người ở Việt Nam. 

1.2 3.0 -> 3.5 
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Kiến thức cơ sở và chuyên sâu: 

- Cung cấp những kiến thức chuyên 

sâu về các tộc người tại Việt Nam. 

1.2 3.0 -> 3.5 

G2: Kỹ năng 

- Rèn luyện kỹ năng phân tích, tổng 

hợp, so sánh, đánh giá dữ liệu về 

các tộc người tại Việt Nam.  

2.2 2.5 -> 3.0 

- Rèn luyện kỹ năng truyền đạt kiến 

thức, thảo luận nhóm. 
2.2 2.5 -> 3.0 

G3: Mức tự 

chủ và trách 

nhiệm 

- Rèn luyện tính sáng tạo. 3.2 2.0 -> 2.5 

 - Rèn luyện tinh thần khoa học. 3.2 2.5 -> 3.0 

 

- Rèn luyện tính thích nghi, chủ 

động, hướng dẫn người khác trong 

công việc. 

3.3 2.5 -> 3.0 

 

(1): Ký hiệu mục tiêu của môn học 

(2): Mô tả các mục tiêu 

(3), (4): Ký hiệu CĐR của CTĐT và trình độ năng lực tương ứng 

5. Chuẩn đầu ra môn học 

 

CĐR 

(1) 

Mô tả CĐR 

(2) 

Mức độ 

giảng dạy 

(3) 

G1: Kiến thức 

- Học viên có kiến thức chuyên sâu về tộc người, văn hoá tộc 

người trên các bình diện nhân chủng, văn hoá, kinh tế - xã 

hội,…; đặc biệt là từ sau 1945 đến nay. 

I, T, U 

G2: Kỹ năng 

- Có kỹ năng phân tích, tổng hợp, đang giá dữ liệu liên quan 

đến văn hoá tộc người; kỹ năng truyền đạt kiến thức về văn 

hoá tộc người; kỹ năng tổ chức, quản lý các hoạt động liên 

quan đến tộc người và văn hoá tộc người; kỹ năng làm việc 

nhóm. 

I, T, U 

G3: Mức tự 

chủ và trách 

nhiệm 

- Có tinh thần tự chủ, tự chịu trách nhiệm, hướng dẫn người 

khác trong các hoạt động; có những kết luận, dự báo mang 

tính học thuật liên quan đến tộc người, văn hoá tộc người. 

I, T, U 
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(1): Ký hiệu CĐR của môn học 

(2): Mô tả CĐR, các chủ đề CĐR ở cấp độ 4  

         (3): I (Introduce): giới thiệu; T (Teach): dạy; U (Utilize): sử dụng 

6. Kế hoạch giảng dạy chi tiết 

 

Tuần Nội dung Đọc  

tài liệu 

1  CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CÁC TỘC NGƯỜI Ở VN 

1.1. Điều kiện địa lý tự nhiên 

 

1.1.1. Địa hình các vùng miền 

1.1.2. Khí hậu 

1.1.3. Hệ thống động, thực vật, tài nguyên 

1.2. Lịch sử tộc người 

1.2.1. Tài liệu Khảo cổ học 

1.2.2. Tài liệu Chủng tộc học 

1.2.3. Tài liệu Ngôn ngữ học 

1.2.4. Các dân tộc bản địa 

1.2.5. Các dân tộc di cư đến Việt Nam trong các thời kỳ lịch sử khác nhau 

1.3. Thành phần tộc người và sự phân bố dân cư 

1.3.1. Thành phần tộc người 

1.3.2. Sự phân bố dân cư 

1.4. Đặc điểm kinh tế, xã hội, văn hóa truyền thống các dân tộc 

1.4.1. Đặc điểm kinh tế 

1.4.2. Đặc điểm xã hội 

1.4.3. Đặc điểm văn hóa 

[1,2] 

3 - 4 CHƯƠNG 2: CÁC TỘC NGƯỜI THUỘC NGỮ HỆ NAM Á 

2.1. Các tộc người thuộc nhóm ngôn ngữ hệ Việt – Mường 

2.1.1. Tộc người Việt 

2.1.2. Các tộc người Mường, Thổ, Chứt 

2.2. Các tộc người thuộc nhóm ngôn ngữ Môn – Khmer 

2.2.1. Tộc người Khmer 

2.2.2. Các tộc người thuộc nhóm ngôn ngữ Môn – Khmer ở vùng Trường 

Sơn – Tây Nguyên 

2.2.3. Các tộc người thuộc nhóm Môn – Khmer ở Tây Bắc và miền núi 

Thanh Nghệ Tĩnh 

2.3. Các tộc người thuộc nhóm ngôn ngữ Tày – Thái 

2.3.1. Các tộc người Thái, Lào, Lự 

2.3.2. Các tộc người Tày, Nùng, Giấy, Bố Y, Cao Lan – Sán Chỉ… 

2.4. Các tộc người thuộc nhóm ngôn ngữ H’mông – Dao 

 

(1 – 4) 

4 - 5 CHƯƠNG III. CÁC TỘC NGƯỜI THUỘC NGỮ HỆ NAM ĐẢO (1-4) 

90



Tuần Nội dung Đọc  

tài liệu 

3.1. Tộc người Chăm 

3.2. Các tộc người Êđê, Gia Rai, Raglai, Churu 

CHƯƠNG IV: CÁC TỘC NGƯỜI THUỘC NGỮ HỆ HÁN –TẠNG 

4.1. Các tộc người thuộc nhóm ngôn ngữ Hán 

4.1.1. Tộc người Hoa 

4.1.2. Các tộc người Ngái, Sán Dìu 

4.2. Các tộc người thuộc nhóm Tạng – Miến (Hà Nhì, La Hủ, Cống, Xila, 

Phù Lá, Lô Lô) 

4.3. Các tộc người thuộc các nhóm Kađai 

 

6 CHƯƠNG V. SỰ BIẾN ĐỔI KINH TẾ - XÃ HỘI CỦA CÁC TỘC 

NGƯỜI Ở NƯỚC TA HIỆN NAY 

5.1. Vấn đề dân tộc và việc thực hiện chính sách dân tộc ở Việt Nam 

5.2. Thực trạng kinh tế - xã hội, những vấn đề cấp bách và vấn đề dân tộc 

hiện nay 

5.2.1. Thực trạng kinh tế - xã hội các tộc người 

- Thực trạng kinh tế 

- Thực trạng xã hội 

- Thực trạng văn hóa, giáo dục 

5.2.2. Những vấn đề cấp bách về sự phát triển các tộc người hiện nay 

(1-4) 

7. Phương pháp đánh giá môn học:  

- Học viên phải đảm bảo dự giờ trên lớp 80% số tiết học 

 - Học viên phải tham gia bài kiểm tra giữa môn học (20% tổng số điểm toàn môn 

học); thuyết trình, thảo luận. 

 - Tham gia bài thi hết môn học hoặc làm tiểu luận kết thúc môn học. 

 - Điểm đạt: 5 điểm. 

8. Tài liệu học tập   

1. Viện Dân tộc học. Các dân tộc ít người ở Việt Nam (các tỉnh phía Bắc). NXB KHXH, 

Hà Nội, 1978. 

2.Viện Dân tộc học. Các dân tộc ít người ở Việt Nam (các tỉnh phía Nam). NXB KHXH, 

Hà Nội, 1984. 

3. Đặng Nghiêm Vạn, Cầm Trọng, Trần Mạnh Cát, Ngô Vĩnh Bình, Lê Duy Đại. Các 

dân tộc tỉnh Gia Lai – Kon Tum. NXB KHXH, 1981. 

4. Viện Dân tộc học. Góp phần nghiên cứu bản lĩnh, bản sắc các dân tộc ở Việt Nam. 

NXB KHXH, Hà Nội, 1980. 

       

TRƯỞNG BỘ MÔN 

 

 

  Tp. Hồ Chí Minh, ngày 8 tháng 8 năm2017   

   TRƯỞNG KHOA 

 

                       

     TS. HUỲNH ĐỨC THIỆN                 PGS.TS. LÊ KHẮC CƯỜNG 
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN HỌC TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ/TIẾN SĨ 

_________________________________________________________________________ 

 

 

1. Thông tin tổng quát 

 Tên môn học: 

- Tiếng Việt: NGÔN NGỮ CÁC TỘC NGƯỜI THIỂU SỐ Ở VIỆT NAM 

- Tiếng Anh: ETHNIC GROUPS’ LANGUAGE IN VIETNAM 

- Mã số môn học: VNH2016 

- Khoa/Bộ môn/Giảng viên phụ trách giảng dạy: Việt Nam học/Việt ngữ học và văn học 

Việt Nam; GV: PGS.TS. Lê Khắc Cường, PGS.TS. Nguyễn Thị Phương Trang 

 Thuộc khối kiến thức/kỹ năng: 

 Kiến thức chung 

 Kiến thức cơ sở ngành 

 Kiến thức khác 

 Luận văn tốt nghiệp 

 Số tín chỉ: 2 

+ Lý thuyết: 25 tiết 

+ Thực hành 

+ Thí nghiệm hoặc thảo luận: 5 tiết 

2. Mô tả vắn tắt nội dung môn học 

Môn học thuộc khối kiến thức cơ sở ngành.  

Việt Nam là ngã ba đường của các cuộc thiên di, nơi gặp gỡ của nhiều tộc người nói các 

ngôn ngữ khác nhau nên là quốc gia đa tộc người và đa ngôn ngữ. 54 dân tộc ở Việt Nam 

nói các ngôn ngữ khác nhau. Môn học cung cấp thông tin về các đặc điểm loại hình, ngữ hệ 

ngôn ngữ cũng như mối quan hệ giữa các ngôn ngữ thiểu số tại Việt Nam.  

Môn học cung cấp kỹ năng phân tích, đối chiếu để tập hợp các ngôn ngữ trong các loại 

hình và ngữ hệ tương ứng và các kỹ năng mềm như làm việc nhóm, ra quyết định, phương 

pháp sư phạm,…. 

Môn học này có quan hệ với các môn học sau đây trong CTĐT cao học Việt Nam học: 

Văn hoá các tộc người ở Việt Nam, Mối quan hệ giữa ngôn ngữ và văn hoá, Ngữ âm học và 

âm vị học tiếng Việt. 

3. Nội dung môn học:   

 

Các chương mục 
Số 

tiết 

Tài liệu cần đọc (Có thể tìm các tài 

liệu nêu dưới đây tại Thư viện trường 

hoặc Thư viện Khoa Việt Nam học)  

Chương 1: Tộc người và ngôn ngữ các tộc 

người thiểu số ở Việt Nam  

1.1  Các tộc người thiểu số tại Việt Nam  

1.2  Ngôn ngữ các tộc người thiểu số tại 

Việt Nam 

5 

Đọc: 

- Nguyễn Hữu Hoành, Ngôn ngữ, chữ 

viết các dân tộc thiểu số ở Việt Nam 

(những vấn đề chung), Nxb. Từ điển 

Bách Khoa, H. 2013.  

- Tạ Văn Thông (chủ biên), Tìm hiểu 

ngôn ngữ các dân tộc ở Việt Nam - 

NXB Khoa học xã hội, H. 2009 

 

 

92



Chương 2: Đặc điểm ngữ hệ của ngôn ngữ 

các tộc người thiểu số ở Việt Nam 

2.1 Ngữ hệ Nam Á 

2.2 Ngữ hệ Nam Đảo 

2.3 Ngữ hệ Thái – Kadai 

2.4 Ngữ hệ Hán – Tạng 

2.5 Ngữ hệ Hmông – Miến  

10 

Đọc:  

- Hoàng Văn Ma, Ngôn ngữ dân tộc 

thiểu số Việt Nam, một số vấn đề về 

quan hệ cội nguồn và loại hình học, 

Nxb. KHXH, Hà Nội, 2002 

 

Chương 3: Đặc điểm loại hình của ngôn ngữ 

các tộc người thiểu số ở Việt Nam 

3.1 Các ngôn ngữ đơn lập cổ 

3.2 Các ngôn ngữ đơn lập trung 

3.3 Các ngôn ngữ đơn lập mới      

5 

Đọc: 

- Hoàng Văn Ma, Ngôn ngữ dân tộc 

thiểu số Việt Nam, một số vấn đề về 

quan hệ cội nguồn và loại hình học, 

Nxb. KHXH, Hà Nội, 2002 

 

 
Chương 4: Chữ viết của các tộc người thiểu 

số ở Việt Nam 

4.1 Các hệ thống chữ viết cổ 

4.2. Các hệ thống chữ viết Latin 

4.3 Việc xây dựng các hệ thống chữ viết 

Latin cho ngôn ngữ các tộc người thiểu số 

5 

Đọc:  

- Thái Văn Chải, Nghiên cứu chữ viết 

cổ trên bia ký ở Đông Dương, Nxb. 

TPHCM, TPHCM, 2000 

 

Chương 5: Chính sách ngôn ngữ của Việt 

Nam đối với ngôn ngữ, chữ viết các tộc 

người thiểu số 

5.1 Chính sách đối với các ngôn ngữ 

thiểu số tại Việt Nam. 

5.2 Chữ viết và chính sách đối với chữ 

viết của các ngôn ngữ thiểu số tại Việt Nam. 

 

5 

Đọc:  

- Trần Trí Dõi, Những vấn đề chính 

sách ngôn ngữ và giáo dục ngôn ngữ 

vùng dân tộc thiểu số Việt Nam, Nxb 

Đại học Quốc gia, Hà Nội, 2011 

 

 

Thảo luận, seminar 5 Thảo luận tại lớp 

 

4. Mục tiêu của môn học  

Mục tiêu 

 (1) 

Mô tả mục tiêu 

(2) 

CĐR 

của 

CTĐ

T 

 (3) 

TĐNL 

(4) 

G1: Kiến thức 

Kiến thức tổng quát: 

Cung cấp kiến thức về các tộc 

người và ngôn ngữ các tộc người 

thiểu số tại Việt Nam 

1.2 2.5 -> 3.0 
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Kiến thức cơ sở và chuyên sâu: 

Cung cấp kiến thức về ngôn ngữ 

của các tộc người thiểu số tại 

Việt Nam trên bình diện ngữ hệ  

1.2 2.5 -> 3.0 

G2: Kỹ năng 

- Kỹ năng phân tích, so sánh, đối 

chiếu các ngôn ngữ 
2.2 2.5 -> 3.0 

- Kỹ năng truyền đạt kiến thức 2.2 2.0 -> 2.5 

- Kỹ năng làm việc nhóm 2.2 2.0 -> 2.5 

- Kỹ năng nghiên cứu, vận dụng 

kiến thức 
2.2 2.0 -> 2.5 

G3: Mức tự 

chủ và trách 

nhiệm 

- Sáng kiến, áp dụng kiến thức đã 

học vào thực tế công việc 
3.2 2.0 -> 3.0 

 
- Có thể đưa ra các kết luận khoa 

học 
3.2 2.0 -> 3.0 

 
- Thích nghi và hướng dẫn đồng 

nghiệp 
3.2 2.0 -> 3.0 

 - Quản lý hoạt động chuyên môn  3.2 2.0 -> 3.0 

 

 

5. Chuẩn đầu ra môn học: 

(các mục cụ thể hay CĐR của môn học và mức độ giảng dạy) 

 

CĐR 

 

Mô tả CĐR 

 

Mức độ giảng dạy 

 

G1 Có kiến thức sâu sắc về cảnh huống ngôn ngữ, các ngôn ngữ 

thiểu số tại Việt Nam và mối quan hệ giữa các ngôn ngữ 

này.  

Nắm các tiêu chí phân loại các ngôn ngữ thiểu số tại Việt 

Nam theo nguồn gốc và loại hình. 

Nắm chắc chính sách ngôn ngữ của Chính phủ Việt Nam đối 

với các ngôn ngữ thiểu số tại Việt Nam 

I, T, U. 

G2 Có kỹ năng phân tích, so sánh, đối chiếu nhằm phát hiện sự 

tương đồng và dị biệt giữa các ngôn ngữ thiểu số tại Việt 

Nam theo nguồn gốc và theo loại hình. 

I, T, U. 

G3 Có thể đề xuất các sáng kiến về việc phân loại các ngôn ngữ 

thiểu số tại Việt Nam, áp dụng kiến thức đã học vào thực tế 

công việc như hoạt động như du lịch, nghiên cứu. 

I, T, U. 

 

(1): Ký hiệu CĐR của môn học 

(2): Mô tả CĐR, các chủ đề CĐR ở cấp độ 4  
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         (3): I (Introduce): giới thiệu; T (Teach): dạy; U (Utilize): sử dụng 

6. Kế hoạch giảng dạy chi tiết 

- Phân bổ kiến thức (bài giảng, các hoạt động) 

- Tiến trình bài giảng 

Buổi học Nội dung Cách thức 

thực hiện 

1 

 

Chương 1: Tộc người và ngôn ngữ các tộc người 

thiểu số ở Việt Nam  

1.1  Các tộc người thiểu số tại Việt Nam  

1.2  Ngôn ngữ các tộc người thiểu số tại Việt Nam 

 

Thuyết 

giảng 

 

2 Chương 2: Đặc điểm ngữ hệ của ngôn ngữ các tộc 

người thiểu số ở Việt Nam 

2.1 Ngữ hệ Nam Á 

2.2 Ngữ hệ Nam Đảo 

2.3 Ngữ hệ Thái – Kadai 

2.4 Ngữ hệ Hán – Tạng 

Ngữ hệ Hmông – Miến 

Thuyết 

giảng 

 

3 Chương 3: Đặc điểm loại hình của ngôn ngữ các tộc 

người thiểu số ở Việt Nam 

3.4 Các ngôn ngữ đơn lập cổ 

3.5 Các ngôn ngữ đơn lập trung 

Các ngôn ngữ đơn lập mới      

Thuyết 

giảng 

4 Chương 4: Chữ viết của các tộc người thiểu số ở 

Việt Nam 

4.1 Các hệ thống chữ viết cổ 

4.2. Các hệ thống chữ viết Latin 

4.3 Việc xây dựng các hệ thống chữ viết Latin cho 

ngôn ngữ các tộc người thiểu số 

Thuyết 

giảng 

 

5 Chương 5: Chính sách ngôn ngữ của Việt Nam đối 

với ngôn ngữ, chữ viết các tộc người thiểu số 

5.1 Chính sách đối với các ngôn ngữ thiểu số tại 

Việt Nam. 

5.2 Chữ viết và chính sách đối với chữ viết của 

các ngôn ngữ thiểu số tại Việt Nam. 

 

Thuyết 

giảng 

 

6 

Thảo luận, seminar 

Học viên 

thuyết trình 

theo nhóm 

 

7. Phương pháp đánh giá môn học: trong đó quy định số lần kiểm tra, bài tập hoặc tiểu 

luận, thi, số bài thực hành, trọng số của mỗi lần đánh giá. 

Thời điểm đánh giá 
Tiêu chí đánh giá/ 

Hình thức đánh giá 
Tỷ lệ 

Loại 

điểm 

% kết 

quả sau 

cùng 

Xuyên suốt quá trình  - Chuyên cần 20 %  20% 
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Giữa kỳ  - Tiểu luận 

 - Thảo luận  

30 % 

 

Thang 

điểm 10 

30% 

Cuối kỳ - Thi hết môn học 50% 50% 

Tổng 100%  100% 

8. Tài liệu học tập (ghi rõ những sách, tạp chí và tư liệu thông tin liên quan đến việc học):   

- Giáo trình:  

- Bài giảng điện tử của Giảng viên “Ngôn ngữ các tộc người thiểu số thiểu số tại Việt Nam”. 

- Hoàng Văn Ma, Ngôn ngữ dân tộc thiểu số Việt Nam, một số vấn đề về quan hệ cội nguồn 

và loại hình học, Nxb. KHXH, Hà Nội, 2002; 

 

- Sách tham khảo: 

- Thái Văn Chải (2000), Nghiên cứu chữ viết cổ trên bia ký ở Đông Dương, Nxb. TPHCM, 

TPHCM. 

- Trần Trí Dõi (2001) Những vấn đề chính sách ngôn ngữ và giáo dục ngôn ngữ vùng dân 

tộc thiểu số Việt Nam, Nxb Đại học Quốc gia, Hà Nội. 

- Nguyễn Hữu Hoành (2013), Ngôn ngữ, chữ viết các dân tộc thiểu số ở Việt Nam (những 

vấn đề chung), Nxb. Từ điển Bách Khoa, Hà Nội.  

- Tạ Văn Thông cb (2009), Tìm hiểu ngôn ngữ các dân tộc ở Việt Nam, Nxb. Khoa học xã 

hội, Hà Nội. 

 

 

 

 

       

TRƯỞNG BỘ MÔN 

  Tp. Hồ Chí Minh, ngày 8 tháng 8 năm 2017 

   TRƯỞNG KHOA 

                       

 

 

 

 

   PGS.TS. TRẦN THUỶ VỊNH                         PGS.TS. LÊ KHẮC CƯỜNG 
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN HỌC TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ/TIẾN SĨ 

_________________________________________________________________________ 

 

 

1. Thông tin tổng quát 

 Tên môn học: 

+ Tiếng Việt: PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY TIẾNG VIỆT NHƯ MỘT NGOẠI 

NGỮ 

+ Tiếng Anh: TEACHING VIETNAMESE AS A FOREIGN LANGUAGE 

- Mã số môn học: VNH2018 

- Bộ môn, giảng viên phụ trách giảng dạy: Bộ môn Việt ngữ học và văn học Việt Nam. 

GV: PGS.TS. Trần Thủy Vịnh, PGS.TS. Lê Khắc Cường  

 Thuộc khối kiến thức/kỹ năng: 

 Kiến thức chung 

 Kiến thức cơ sở ngành 

 Kiến thức khác 

 Luận văn tốt nghiệp 

 Số tín chỉ: 02 

+ Lý thuyết: 25  

+ Thực hành: 5 

+ Thí nghiệm hoặc thảo luận 

2. Mô tả vắn tắt nội dung môn học 

- Môn học cung cấp cho học viên những kiến thức cơ bản, có hệ thống về các phương 

pháp dạy ngoại ngữ, về những đặc điểm của tiếng Việt như một ngoại ngữ; 

- Môn học cung cấp cho học viên những kiến thức và kỹ năng để áp dụng vào giảng dạy 

bốn kỹ năng Nghe – Nói – Đọc – Viết, đồng thời giới thiệu cách ra bài kiểm tra và đánh 

giá năng lực tiếng Việt của người học. 

3. Nội dung môn học:  

 

Nội dung 
Số 

tiết 
Tài liệu 

Chương 1. Khái quát về các phương pháp dạy ngoại ngữ  

1.1. Các phương pháp dạy ngoại trước thế kỷ 20   

1.2. Các phương pháp dạy ngoại ngữ nửa đầu thế kỷ 20   

1.3. Các phương pháp dạy ngoại ngữ nửa sau thế kỷ 20   

1.4. Các phương pháp dạy ngoại ngữ đương đại 

5 
(1), (3), (4), 

(5) (8), (3), 

(4), (5), (9) 

(9), (13) (14), 

(15), (16), 

(17), (18), 

(19) 

Chương 2. Những đặc điểm của tiếng Việt như một ngoại ngữ 

2.1. Đặc điểm ngữ âm tiếng Việt 

2.2. Đặc điểm từ vựng tiếng Việt 

2.3. Đặc điểm ngữ pháp tiếng Việt 

 

5 (2), (6), (7), 

(10), (11), 

(12) 
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Nội dung 
Số 

tiết 
Tài liệu 

Chương 3. Phương pháp dạy kỹ năng nghe – nói tiếng Việt 

3.1. Phương pháp dạy kỹ năng nghe 

3.2. Phương pháp dạy kỹ năng nói 

5 (3), (6), (7), 

(10), (11), 

(12), (15), 

(16), (19), 

(20)   

Chương 4. Phương pháp dạy kỹ năng đọc – viết tiếng Việt 

4.1. Phương pháp dạy kỹ năng đọc 

4.2. Phương pháp dạy kỹ năng viết 

5 
(3), (6), (7), 

(10), (11), 

(12), (15), 

(16), (19, (20)   

Chương 5. Cấu trúc đề thi và cách đánh giá năng lực tiếng Việt  

5.1. Khung năng lực tiếng Việt  

5.2. Cấu trúc đề thi 

5.3. Cách đánh giá  

5 (21), (22)   

Thực hành dạy các kỹ năng + Thảo luận 5  

 

4. Mục tiêu của môn học  

(các mục tiêu tổng quát của môn học, thể hiện sự tương quan với các chủ đề CĐR (X.x.x) 

của CTĐT và trình độ năng lực được phân bổ cho môn học) 

Mục tiêu 

 (1) 

Mô tả mục tiêu 

(2) 

CĐR 

của 

CTĐ

T 

 (3) 

TĐNL 

(4) 

G1: Kiến 

thức 

-Kiến thức tổng quát: 

Trang bị cho học viên các nội dung cơ 

bản, có hệ thống về các phương pháp 

giảng dạy ngoại ngữ từ truyền thống đến 

hiện đại. 

1.2 2.5 -> 3.0 

Kiến thức cơ sở và chuyên sâu: 

Tăng cường cho học viên các kiến thức 

về ngôn ngữ nói chung và về Việt ngữ  

học nói riêng, hỗ trợ cho việc dạy và học 

tiếng Việt theo các phương pháp mới, 

hiện đại. 

1.2 2.5 -> 3.0 

G2: Kỹ năng 

- Kỹ năng tạo lập và vận dụng các 

phương pháp giảng dạy ngoại ngữ vào 

thực tiễn giảng dạy tiếng Việt một cách 

khoa học, hiệu quả. 

 

2.3 2.5 -> 3.0 
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- Khả năng đánh giá các chương trình, 

giáo trình và biết cách ra bài tập, bài 

kiểm tra năng lực tiếng Việt của người 

học. 

2.3 2.5 -> 3.0 

- Kỹ năng làm việc nhóm. 2.3 2.5 -> 3.0 

G3: Mức tự 

chủ và trách 

nhiệm 

- Áp dụng kiến thức đã học vào thực tế 

công việc, vận dụng kiến thức về dạy 

tiếng vào thực tiễn giảng dạy tiếng Việt, 

đánh giá năng lực tiếng Việt. 

3.2 2.0 -> 2.5 

 

- Có thể đưa ra các kết luận liên quan đến 

phương pháp giảng dạy ngoại ngữ nói 

chung và giảng dạy tiếng Việt nói riêng  

3.3 2.5 -> 3.0 

 
- Thích nghi, định hướng và hướng dẫn 

đồng nghiệp. 
3.3 2.5 -> 3.0 

 
- Quản lý hoạt động chuyên môn trong 

công tác ở cơ quan, đơn vị. 
3.3 2.5 -> 3.0 

(1): Ký hiệu mục tiêu của môn học 

(2): Mô tả các mục tiêu 

(3), (4): Ký hiệu CĐR của CTĐT và trình độ năng lực tương ứng 

 

5. Chuẩn đầu ra môn học 

(các mục cụ thể hay CĐR của môn học và mức độ giảng dạy) 

CĐR 

 

Mô tả CĐR 

 

Mức độ giảng dạy 

 

G1 Có kiến thức cơ bản, có hệ thống về các phương pháp giảng 

dạy ngoại ngữ từ truyền thống đến hiện đại.  

Có kiến thức về ngôn ngữ nói chung và về Việt ngữ  nói riêng 

để hỗ trợ cho việc dạy và học tiếng Việt theo các phương pháp 

mới, hiện đại. 

 

Thuyết trình 

Phân tích 

G2 Có kỹ năng tạo lập và vận dụng các phương pháp giảng dạy 

ngoại ngữ vào thực tiễn giảng dạy tiếng Việt một cách khoa 

học, hiệu quả. 

Có khả năng đánh giá các chương trình, giáo trình và cách ra 

bài tập, bài kiểm tra năng lực tiếng Việt của người học. 

Thuyết trình 

Thảo luận 

Bài tập thực hành 

giảng dạy 

 

G3 Có thể áp dụng kiến thức đã học vào thực tế công việc, vận 

dụng kiến thức về dạy tiếng vào thực tiễn giảng dạy tiếng 

Việt, đánh giá năng lực tiếng Việt. 

Thuyết trình 

Phân tích 

(1): Ký hiệu CĐR của môn học 

(2): Mô tả CĐR, các chủ đề CĐR ở cấp độ 4  
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         (3): I (Introduce): giới thiệu; T (Teach): dạy; U (Utilize): sử dụng 

6. Kế hoạch giảng dạy chi tiết 

- Phân bổ kiến thức (bài giảng, các hoạt động) 

- Tiến trình bài giảng 

 

Buổi 

học 

(5 tiết) 

Nội dung Cách thức thực 

hiện 

1  

 

Chương 1. Khái quát về các phương pháp dạy ngoại ngữ 

giảng dạy ngoại ngữ  

1.1. Các phương pháp dạy ngoại trước thế kỷ 20   

1.2. Các phương pháp dạy ngoại ngữ nửa đầu thế kỷ 20   

1.3. Các phương pháp dạy ngoại ngữ nửa sau thế kỷ 20   

1.4. Các phương pháp dạy ngoại ngữ đương đại 

 Thuyết giảng 

- Thảo luận 

2 Chương 2. Những đặc điểm của tiếng Việt như một ngoại 

ngữ 

2.1. Đặc điểm ngữ âm tiếng Việt 

2.2. Đặc điểm từ vựng tiếng Việt 

2.3. Đặc điểm ngữ pháp tiếng Việt 

 Thuyết giảng 

- Thảo luận 

3 Chương 3. Phương pháp dạy kỹ năng nghe – nói tiếng 

Việt 

3.1. Phương pháp dạy kỹ năng nghe 

3.2. Phương pháp dạy kỹ năng nói 

 Thuyết giảng 

- Thảo luận 

4 Chương 4. Phương pháp dạy kỹ năng nghe – nói tiếng 

Việt 

4.1. Phương pháp dạy kỹ năng nghe 

4.2. Phương pháp dạy kỹ năng nói 

 Thuyết giảng 

- Thảo luận 

5 Chương 5. Cấu trúc đề thi và cách đánh giá năng lực tiếng 

Việt  

5.1. Khung năng lực tiếng Việt  

5.2. Cấu trúc đề thi 

5.3. Cách đánh giá  

 Thuyết giảng 

- Thảo luận 

6 Thực hành dạy các kỹ năng + Thảo luận Thảo luận 

 

7. Phương pháp đánh giá môn học: trong đó quy định số lần kiểm tra, bài tập hoặc tiểu 

luận, thi, số bài thực hành, trọng số của mỗi lần đánh giá. 

Thời điểm đánh giá 
Tiêu chí đánh giá/ 

Hình thức đánh giá 
Phần trăm 

Loại 

điểm 

% kết 

quả sau 

cùng 

Xuyên suốt quá trình  - Chuyên cần 20 %  

Thang 

điểm 10 

20% 

Giữa kỳ  - Bài kiểm tra/ tiểu luận 

 - Thảo luận, thuyết trình     

30 % 

 

30% 

Cuối kỳ - Thi hết môn học 50% 50% 

Tổng 100%  100% 

100



 

 
 

 

8. Tài liệu học tập (ghi rõ những sách, tạp chí và tư liệu thông tin liên quan đến học):   

1. Austin, J.D. (2003). The Grammar Translation Method of Language Teaching. 

London: Longman 

2. Cao Xuân Hạo (1998), Tiếng Việt – mấy vấn đề ngữ âm, ngữ pháp, ngữ nghĩa, Nxb 

Giáo dục. 

3. Cook, Vivian (2008). Second Language Learning and Language Teaching Hodder 

Education, UK 

4. Ellis, R. (2005). Instructed Second Language Acquisition. NZ Ministry of 

Education. 

5. Harmer, J. (2007). The Practice of English Language Teaching (4th ed.) Harlow: 

Longman.  

6. Hoàng Văn Hành et al. (1998), Từ tiếng Việt (hình thái – cấu trúc – từ láy – từ ghép 

– chuyển loại), Nxb Khoa học Xã hội. 

7. Khoa Việt Nam học (2017), Tập bài giảng cho Khóa bồi dưỡng Phương pháp giảng 

dạy tiếng Việt như một ngoại ngữ.  

8. Krashen, S.D and Terrell, T.D. (1995). The Natural Approach. Prentice Hall 

Europe. 

9. Kuramadivelu, B. (2003). Beyond Methods: Macrostrategies for Language 

Teaching. Yale University Press  

10. Mai Ngọc Chừ, Vũ Đức Nghiệu, Hoàng Trọng Phiến (2000), Cơ sở ngôn ngữ học 

và Tiếng Việt, Nxb Giáo dục, Hà Nội. 

11. Nguyễn Kim Thản (1997), Nghiên cứu ngữ pháp Tiếng Việt, Nxb Giáo dục. 

12. Nguyễn Thiện Giáp (1998b), Từ vựng học tiếng Việt, Nxb Giáo dục, Hà Nội. 

13. Nguyễn Xuân Thơm (2013) Các kỷ nguyên phương pháp trong giảng dạy ngoại 

ngữ. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng. 

14. Paran, Amos (2012). Language Skills: Questions for Teaching and Learning, ELT 

Journal Volume 66/4, Special issue. Oxford University Press 

15. Richards, J. (2006). Communicative Language Teaching Today. Cambridge 

University Press 

16. Richards, Jack C. and Rodgers, Theodore S.  (2001). Approaches and Methods in 

Language Teaching. Cambridge University Press 

17.  Richards. Jack C.  and Renandya, Willy A.  (2010). Methodology in Language 

Teaching. Cambridge University Press 

18.  Scarino, Angela and Anthony, J Liddicoat (2009). Teaching and Learning 

Languages: A Guide. Commonwealth of Australia  

19. Tô Thị Thu Hương (2008). Các vấn đề về lý thuyết và thực tiễn dạy-học ngoại ngữ 

trong thế kỷ 20 và định hướng trong thế kỷ 21 (Bài giảng chuyên đề Lý luận và 

phương pháp dạy ngoại ngữ.  

20. Các bài viết về giảng dạy tiếng Việt cho người nước ngoài trong các sách kỷ yếu 

hội thảo do Khoa Việt Nam học, Trường ĐH KHXH&NV- ĐHQG TP.HCM và 

Khoa Việt Nam học & Tiếng Việt, Trường ĐH KHXH&NV-ĐHQG Hà Nội phối 

hợp tổ chức (từ 2003 đến 2017). 

21. Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài theo Thông tư số 

17/2015/TT-BGDĐT ngày 1/9/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

22. Tài liệu hướng dẫn thi và chấm thi theo Đinh dạng đề thi đánh giá năng lực tiếng 

Việt dùng cho người nước ngoài theo Thông tư số 17/2015/TT-BGDĐT ngày 

21/6/2016 của Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. 
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN HỌC TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ 

_____________________________________________________________ 

 

1. Thông tin tổng quát 

 Tên môn học:  

+ Tiếng Việt: CÁC LÝ THUYẾT NGỮ PHÁP TIẾNG VIỆT 

+ Tiếng Anh: THE THEORIES OF VIETNAMESE GRAMMAR 

- Mã số môn học: VNH  

- Khoa/Bộ môn: Việt Nam học/ Việt ngữ học và văn học Việt Nam 

- Giảng viên phụ trách giảng dạy: TS. Nguyễn Vân Phổ, PGS.TS. Trần Thủy Vịnh        

 Thuộc khối kiến thức/kỹ năng: 

 Kiến thức chung 

 Kiến thức cơ sở ngành 

 Kiến thức khác 

 Luận văn tốt nghiệp 

 Số tín chỉ: 03 

+ Lý thuyết: 30 tiết 

+ Thuyết trình, thảo luận:  15 tiết 

2. Mô tả vắn tắt nội dung môn học: 

 Môn học này cung cấp cho học viên những kiến thức về quá trình phát triển ngữ pháp 

học tiếng Việt, cụ thể là các lý thuyết ngữ pháp tiếng Việt từ nửa đầu thế kỷ XX đến nay. 

 Môn học cũng cung cấp cho học viên những kiến thức cơ sở về các vấn đề ngữ pháp 

tiếng Việt dựa trên các lý thuyết, quan niệm đã có từ trước đến nay. 

3. Nội dung môn học:  

Các chương mục 
Số 

tiết 

Tài liệu  

cần đọc 

Chương I:  

Những vấn đề chung về ngữ pháp và ngữ pháp học 

1.1.  Ý nghĩa ngữ pháp 

1.2.  Phương thức ngữ pháp 

1.2.1. Phương thức ngữ pháp là gì? 

1.2.2. Các phương thức ngữ pháp phổ biến 

1.3.  Phạm trù ngữ pháp 

1.3.1. Phạm trù ngữ pháp là gì? 

1.3.2. Các phạm trù ngữ pháp cơ bản 

1.4.  Quan hệ ngữ pháp  

1.4.1. Quan hệ hình thái học và quan hệ ngữ pháp  

1.4.2. Quan hệ ngữ pháp: 

- Quan hệ thuyết tính 

- Quan hệ phụ kết 

- Quan hệ đẳng kết 

1.5.  Các đơn vị ngữ pháp  

1.5.1. Hình vị 

1.5.2. Từ 

1.5.3. Ngữ đoạn  

1.5.4. Câu 

10 
Tài liệu 5, 6, 8, 

12, 13 
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Chương II. Sơ lược lịch sử nghiên cứu ngữ pháp tiếng Việt 

1.1. Ngữ pháp học tiếng Việt từ đầu đến trước những năm 1990 

1.1.1. Ngữ pháp tiếng Việt giai đoạn "từ bản vị" 

- Ít công trình  

- Mô phỏng ngữ pháp châu Âu (dĩ Âu vi trung).  

- Ảnh hưởng đến ngữ pháp nhà trường về các vấn đề từ loại, các 

thành phần chức năng của câu, vấn đề câu phức, v.v.. 

Giới thiệu:  

- Alexander de Rohdes 

- Trần Trọng Kim, Phạm Duy Khiêm, Bùi Kỷ 

1.1.2. Ngữ pháp tiếng Việt giai đoạn "cú bản vị" 

- Giới nghiên cứu ngữ pháp tiếng Việt cố gắng thoát khỏi cái nhìn 

"dĩ Âu vi trung", quan tâm nhiều hơn đến thực tế tiếng Việt. 

- Chuyển từ quan điểm "từ bản vị" sang "cú bản vị". 

- Chịu ảnh hưởng của ngôn ngữ học cấu trúc, vận dụng phương pháp 

cấu trúc vào nghiên cứu tiếng Việt; sử dụng thủ pháp phân tích thành 

tố trực tiếp. 

- Chịu ảnh hưởng của Đông phương học Liên Xô: áp dụng lý thuyết 

đoản ngữ/cụm từ/từ tổ vào khảo sát ngữ pháp tiếng Việt ở cấp độ 

câu và thành phần câu. 

- Bước đầu vận dụng lý thuyết cách của Fillmore vào khảo sát ngữ 

pháp tiếng Việt. 

- Về nội dung: có những tranh luận xung quanh vấn đề ranh giới từ 

– liên quan đến nó là phân biệt từ và ngữ, vấn đề có hay không có 

từ loại trong tiếng Việt, vấn đề nòng cốt câu, vấn đề thành phần câu, 

v.v. 

Giới thiệu: 

• Phan Khôi 

• Bùi Đức Tịnh 

• Lê Văn Lý 

• Trương Văn Chình và Nguyễn Hiến Lê 

• Nguyễn Kim Thản 

• Thompson L.C. 

• Nguyễn Tài Cẩn 

• Panfilov V.X. 

• Ủy ban Khoa học xã hội Việt Nam 

• Lưu Vân Lăng 

• Trần Ngọc Thêm 

• Dyvik H.J.J. 

1.1.3. Ngữ pháp học tiếng Việt từ sau 1990 

- Công trình "Tiếng Việt: Sơ thảo ngữ pháp chức năng" của Cao 

Xuân Hạo. Nhiều lý thuyết mới, quan điểm mới của ngôn ngữ học 

thế giới được đưa vào Việt ngữ học.  

- Câu tiếng Việt được khảo sát trên quan điểm chức năng luận, trong 

mối quan hệ ba bình diện: kết học, nghĩa học và dụng học. 

- Cấu trúc đề-thuyết được đề xuất như là một cấu trúc ngữ pháp có 

khả năng giải thích ưu việt câu tiếng Việt so với cấu trúc chủ-vị.  

10 

Tài liệu 1, ,4, 

7, 9, 10, 11, 12, 

14, 16 
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- Ngữ nghĩa-cú pháp bắt đầu được quan tâm; xuất hiện nhiều công 

trình khảo sát khung ngữ nghĩa của vị từ. 

- Lý thuyết "ngữ pháp chức năng hệ thống" của Halliday được đặc 

biệt chú ý, được vận dụng trong nhiều công trình nghiên cứu ngữ 

pháp tiếng Việt 

- Xuất hiện những quan điểm tìm cách dung hợp những thành tựu 

của ngữ pháp chức năng với những thành tựu của giai đoạn trước 

(quan điểm "truyền thống"). 

- Vấn đề từ loại và cấu trúc ngữ đoạn được làm rõ hơn; vai trò trung 

tâm danh ngữ của danh từ đơn vị được lập thức chặt chẽ hơn. 

- Các vấn đề về tình thái, thì, thể trong tiếng Việt được quan tâm 

nghiên cứu dựa trên những những thành tựu mới của ngôn ngữ học 

thế giới. 

- Trọng âm được đề xuất như là một trong những tiêu chí đánh dấu 

ngữ đoạn. 

Giới thiệu:  

- Cao Xuân Hạo 

- Diệp Quang Ban 

- Nguyễn Minh Thuyết và Nguyễn Văn Hiệp 

Chương III: 

Một số vấn đề ngữ pháp trong tiếng Việt  

3.1. Từ và ngữ, vấn đề ranh giới từ trong tiếng Việt 

3.2. Từ loại và vấn đề từ loại trong tiếng Việt 

 3.2.1. Danh từ 

 3.2.2. Vị từ 

 3.2.3. Đại từ 

 3.2.4. Lượng từ 

 3.2.5. Giới từ 

 3.2.6. Liên từ 

 3.2.7. Thán từ 

 3.2.8. Ngữ khí từ 

3.3. Vấn đề cấu trúc câu tiếng Việt 

 3.3.1. Quan hệ chủ - vị và quan hệ đề - thuyết 

 3.3.2. Cấu trúc ngữ pháp và cấu trúc thông báo 

 3.3.3. Phân tích cấu trúc câu tiếng Việt 

 3.3.4. Câu đơn và câu ghép 

3.3.5. Các bình diện của câu 

  2.3.5.1. Kết học 

  2.3.5.2. Nghĩa học 

  2.3.5.3 Dụng học 

3.4. Vấn đề tình thái trong câu tiếng Việt  

 3.4.1. Khái niệm tình thái 

 3.4.2. Các phương tiện tình thái 

3.5. Cấu trúc ngữ nghĩa của câu 

 3.5.1. Phân biệt cấu trúc ngữ nghĩa và cấu trúc ngữ pháp 

 3.5.2. Tham thể trong khung ngữ nghĩa  

 3.5.3. Tiền ước, tiền giả định và hàm ý 

10 

Tài liệu 2, 3, 4, 

32, 33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Mục tiêu của môn học  
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Mục tiêu 

 (1) 

Mô tả mục tiêu 

(2) 

CĐR 

của 

CTĐT 

 (3) 

TĐNL 

(4) 

G1: Kiến 

thức 

Kiến thức tổng quát: 

 - Nắm bắt những khái niệm căn 

bản về ngữ pháp và các bình diện 

của ngữ pháp 

- Nắm bắt quá trình phát triển của 

các lý thuyết ngữ pháp tiếng Việt 

trong một thế kỷ qua 

 

1.1 2.5 -> 3.0 

Kiến thức cơ sở và chuyên sâu:  

Nắm bắt những cách tiếp cận và 

giải thích khác nhau trên các hiện 

tượng ngữ pháp tiếng Việt 

1.2 2.5 -> 3.0 

G2: Kỹ năng 

Khả năng miêu tả, phân tích, đánh 

giá: Có thể nhận diện, miêu tả và 

giải thích cấu trúc câu, cấu trúc ngữ 

đoạn tiếng Việt. 

Có thể có cái nhìn đối chiếu giữa 

ngữ pháp tiếng Việt với ngữ pháp 

của một thứ tiếng khác. 

2.2 2.5 -> 3.0 

Kỹ năng thuyết trình, làm việc 

nhóm 
2.2 2.5 -> 3.0 

G3: Nhận 

thức 

Nhận thức được vai trò và tầm 

quan trọng của lý thuyết trong việc 

tiếp cận các vấn đề ngữ pháp:  

3.2 2.0 -> 3.0 

Hình thành thái độ khách quan, 

khoa học đối với những biểu hiện 

đa dạng của lý thuyết ngôn ngữ 

3.2 2.0 -> 3.0 

 

(1): Ký hiệu mục tiêu của môn học 

(2): Mô tả các mục tiêu 

(3), (4): Ký hiệu CĐR của CTĐT và trình độ năng lực tương ứng 

5. Chuẩn đầu ra môn học 

CĐR 

 (1) 

Mô tả CĐR 

 (2) 

Mức độ giảng dạy 

 (3) 

G1 Hiểu được những khái niệm cơ bản về hệ 

thống ngữ pháp và các bình diện của nó 

I,T 

Hiểu được diện mạo ngữ pháp tiếng Việt hiện 

đại  

Hiểu và mô tả được các hiện tượng từ vựng, 

ngữ pháp tiếng Việt  

 

G2 Trình bày được những tiếp cận ngữ pháp đã 

được trình bày 

T,U 
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Có khả năng áp dụng cơ sớ lý thuyết đã học 

vào nghiên cứu những vấn đề cụ thể của Việt 

ngữ. 

 

G3 

Có thái độ khách quan, tôn trọng sự khác biệt 

trong nghiên cứu 

T,U 

(1): Ký hiệu CĐR của môn học 

(2): Mô tả CĐR, các chủ đề CĐR ở cấp độ 4  

         (3): I (Introduce): giới thiệu; T (Teach): dạy; U (Utilize): sử dụng 

 

6. Kế hoạch giảng dạy chi tiết 

- Phân bổ kiến thức (bài giảng, các hoạt động) 

- Tiến trình bài giảng 

Buổi 

học 

(5 

tiết) 

Nội dung Cách thức thực hiện 

1 

Chương I:  

Những vấn đề chung về ngữ pháp và ngữ 

pháp học 

Ý nghĩa ngữ pháp 

Phương thức ngữ pháp 

 

 Giới thiệu môn học 

 Thuyết giảng 

 HV thảo luận, thuyết trình về các 

phương thức ngữ pháp trong tiếng 

Việt 

2 Chương I: (tt) 

Những vấn đề chung về ngữ pháp và ngữ 

pháp học 

Phạm trù ngữ pháp 

Quan hệ ngữ pháp  

Các đơn vị ngữ pháp  

 Thuyết giảng 

 HV thảo luận, thuyết trình về các 

phạm trù ngữ pháp trong tiếng Việt 

3 Chương I: (tt) 

 

- HV thuyết trình và thảo luận về 

quan hệ hình thái học và quan hệ 

ngữ pháp 

- HV thuyết trình và thảo luận về các 

phương thức và phạm trù ngữ pháp 

tiếng Việt so sánh với một ngoại ngữ 

đã biết 

4 Chương II.  

Sơ lược lịch sử nghiên cứu ngữ pháp tiếng 

Việt 

Ngữ pháp học tiếng Việt từ đầu đến trước 

những năm 1990 

 Thuyết giảng 

 HV thuyết trình và thảo luận về 

quan điểm ngữ pháp của Trần 

Trọng Kim; Lê Văn Lý; Trương 

Văn Chình-Nguyễn Hiến Lê 

 Chương II. (tt) 

Sơ lược lịch sử nghiên cứu ngữ pháp tiếng 

Việt  

Ngữ pháp học tiếng Việt từ đầu đến trước 

những năm 1990 

- HV thuyết trình và thảo luận về quan 

điểm ngữ pháp của Thompson, 

Nguyễn Tài Cẩn,  Ủy ban KHXH Việt 

Nam, Lưu Vân Lăng 

5 Chương II. (tt) 

Sơ lược lịch sử nghiên cứu ngữ pháp tiếng 

Việt 

Ngữ pháp học tiếng Việt từ sau 1990 

 Thuyết giảng 

- HV thuyết trình và thảo luận về quan 

điểm ngữ pháp Diệp Quang Ban, 
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 Nguyễn Minh Thuyết-Nguyễn Văn 

Hiệp  

6 Chương II. (tt) 

Sơ lược lịch sử nghiên cứu ngữ pháp tiếng 

Việt 

Ngữ pháp học tiếng Việt từ sau 1990 

 Thuyết giảng 

 HV thuyết trình và thảo luận về lý 

thuyết ngữ pháp của Cao Xuân 

Hạo 

7 Chương III: 

Một số vấn đề ngữ pháp trong tiếng Việt  

3.1. Từ và ngữ, vấn đề ranh giới từ trong tiếng 

Việt 

3.2. Từ loại và vấn đề từ loại trong tiếng Việt 

 Thuyết giảng 

 HV thuyết trình và thảo luận  

8 Chương III: (tt) 

Một số vấn đề ngữ pháp trong tiếng Việt  

3.3. Vấn đề cấu trúc câu tiếng Việt 

3.4. Vấn đề tình thái trong câu  

3.5. Cấu trúc ngữ nghĩa của câu 

 Thuyết giảng 

 HV thuyết trình và thảo luận 

9 Chương III: (tt)  

Một số vấn đề ngữ pháp trong tiếng Việt  

 HV thực hành phân tích câu 

 HV thuyết trình và thảo luận  

 

7. Phương pháp đánh giá môn học: trong đó quy định số lần kiểm tra, bài tập hoặc tiểu 

luận, thi, số bài thực hành, trọng số của mỗi lần đánh giá. 

 

Thời điểm đánh giá 
Tiêu chí đánh giá/ 

Hình thức đánh giá 
Phần trăm 

Loại 

điểm 

% kết 

quả sau 

cùng 

Xuyên suốt quá trình  - Chuyên cần 20 %  

Thang 

điểm 10 

20% 

Giữa kỳ  - Bài kiểm tra/ tiểu luận 

 - Thảo luận, thuyết trình     

30 % 

 

30% 

Cuối kỳ - Thi hết môn học 50% 50% 

Tổng 100%  100% 

 

8. Tài liệu học tập (ghi rõ những sách, tạp chí và tư liệu thông tin liên quan đến học):   

- Giáo trình, tài liệu chính: 

1. Bùi Đức Tịnh 1952. Văn phạm Việt Nam. SàiGòn: P. Văn Tươi. 

2. Cao Xuân Hạo 1991. Tiếng Việt – Mấy vấn đề ngữ âm, ngữ pháp, ngữ nghĩa. Tp Hồ 

Chí Minh: Nxb GD. 

3. Cao Xuân Hạo 1991. Tiếng Việt - Sơ thảo ngữ pháp chức năng (tập 1). Tp Hồ Chí 

Minh: Nxb Khoa học Xã hội. 

4. Chim Văn Bé (2012). Ngữ pháp học chức năng tiếng Việt – Cú pháp học. Cần Thơ: 

Nxb GDVN. 

5. Diệp Quang Ban 2000. Thử điểm qua việc nghiên cứu ngữ pháp tiếng Việt trong nửa 

thế kỉ qua. T/c Ngôn ngữ, số 9/2000, trang 41–47. 

6. Đỗ Hữu Châu 2001. Đại cương ngôn ngữ học, t.1. Nxb GD, H. 

7. Lê Văn Lý 1972. Sơ thảo ngữ pháp Việt Nam. Sài Gòn: Trung tâm học liệu Bộ GD. 

8. Mai Ngọc Chừ CB 2007. Nhập môn ngôn ngữ học. Nxb GD, H. 

9. Nguyễn Kim Thản 1997. Nghiên cứu về ngữ pháp tiếng Việt. HN: Nxb KHXH. 
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10. Nguyễn Tài Cẩn 1981. Ngữ pháp tiếng Việt: Tiếng – Từ ghép – Đoản ngữ. Hà Nội: 

Nxb ĐH và THCN. 

11. Nguyễn Thiện Giáp 2011. Vấn đề "từ" trong tiếng Việt. HN: Nxb GDVN. 

12. Nguyễn Văn Hiệp 2009. Cú pháp tiếng Việt. HN: Nxb GDVN. 

13. Nguyễn Văn Hiệp 2002. Vài nét về lịch sử nghiên cứu cú pháp tiếng Việt. T/c Ngôn 

ngữ, số 10/2002. 

14. Thompson L.C. 1965. A Vietnamese Grammar. Seattle and London: University of 

Washington Press. 

15. Trần Trọng Kim, Bùi Kỉ, Phạm Duy Khiêm 1940. Văn Phạm Việt Nam. Sài Gòn: Nxb 

Tân Việt (in lại lần thứ 4, năm 1960).  

16. Trương Văn Chình & Nguyễn Hiến Lê 1963. Khảo luận về ngữ pháp Việt Nam. Huế: 

Đại học Huế. 

Sách tham khảo 

Diệp Quang Ban 2004. Ngữ pháp tiếng Việt. Hà Nội: Nxb GD. 

15. Dyvik H.J.J. 1984. Subject or Topic in Vietnamese?. Bergen: University of Bergen. 

16. Nguyễn Văn Hiệp 2012. Cơ sở ngữ nghĩa phân tích cú pháp. HN: Nxb GDVN. 

17. Đinh Văn Đức 2015. Ngữ pháp tiếng Việt: Từ loại I&II. Nxb ĐHQG Hà Nội, H. 

18. Emeneau M.B. 1951. Studies in vietnamese (annamese) grammar. Barkeley and Los 

Angeles. 

19. Hoàng Trọng Phiến 1980. Ngữ pháp tiếng Việt: Câu. Hà Nội, Nxb ĐH và THCN. 

20. Lê Xuân Thại 1969. Cụm từ và phân tích câu theo cụm từ. T/c Ngôn ngữ, số 2/1969. 

21. Lê Xuân Thại 1995. Câu chủ vị trong tiếng Việt. Hà Nội: Nxb KHXH. 

22. Lưu Vân Lăng 1970. Nghiên cứu tiếng Việt theo quan điểm ngữ đoạn tầng bậc có hạt 

nhân. T/c Ngôn ngữ, số 3/ 1970. 

23. Lý Toàn Thắng 1981. Giới thiệu lí thuyết phân đoạn câu. T/c Ngôn ngữ, số 1/1981. 

24. Marybeth Clark 1978. Coverbs and Case in Vietnamese. The Australian Antional 

University. 

25. Nguyễn Đức Dân 1998. Ngữ dụng học – T1. Tp.HCM: Nxb GD. 

26. Nguyễn Kim Thản 1977. Động từ trong tiếng Việt. Hà Nội: Nxb KHXH. 

27. Nguyễn Kim Thản 1996. Cơ sở ngữ pháp tiếng Việt. HN: Nxb KHXH. 

28. Nguyễn Minh Thuyết, Nguyễn Văn Hiệp 1998. Thành phần câu tiếng Việt. Hà Nội: 

Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội. 

29. Nguyễn Tài Cẩn 1975. Từ loại danh từ trong tiếng Việt hiện đại. HN: Nxb KHXH.  

30. Nguyễn Văn Hiệp 2012. Cơ sở ngữ nghĩa phân tích cú pháp. Nxb GD, H. 

31. Panfilov V.S. 2008. Cơ cấu ngữ pháp tiếng Việt. Hà Nội: Nxb GD. 

32. Phạm Tất Đắc 1953. Phân tích từ loại và phân tích mệnh đề. Hà Nội. 

33. Phan Khôi 1955. Việt ngữ nghiên cứu. Hà Nội. 

34. Trà Ngân 1943. Khảo cứu về tiếng Việt Nam. Hà Nội. 

35. Trần Ngọc Thêm 1985. Hệ thống liên kết văn bản tiếng Việt. Hà Nội: Nxb KHXH. 

36. Uỷ ban Khoa học Xã hội 1983. Ngữ pháp tiếng Việt. Hà Nội: Nxb Khoa học Xã hội. 

 

       

 

TRƯỞNG BỘ MÔN 

   

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 8 tháng 8 năm 2017 

   TRƯỞNG KHOA 

              

 

 

 

   PGS.TS. TRẦN THUỶ VỊNH           PGS.TS. LÊ KHẮC CƯỜNG 
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN HỌC TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ 

__________________________________________________________________ 

 

1. Thông tin tổng quát 

- Tên môn học:  

+ Tiếng Việt: NHÂN HỌC KINH TẾ TRONG BỐI CẢNH ĐƯƠNG ĐẠI 

+ Tiếng Anh: ECONOMIC ANTHROPOLOGY IN THE CONTEMPORARY 

CONTEXT 

- Mã số môn học: VNH2008 

- Bộ môn, giảng viên phụ trách giảng dạy: Bộ môn Lịch sử và Văn hoá Việt Nam; GV: 

1/. TS. Ngô Thị Phương Lan 

 2/. TS. Trần Đình Lâm 

 Thuộc khối kiến thức/kỹ năng: 

 Kiến thức chung 

 Kiến thức cơ sở ngành 

 Kiến thức khác 

 Luận văn tốt nghiệp 

 Số tín chỉ: 2 tín chỉ 

+ Lý thuyết: 20 tiết  

+ Thực hành 

+ Thí nghiệm hoặc thảo luận: 10 tiết 

2. Mô tả vắn tắt nội dung môn học 

Cung cấp cho sinh viên kiến thức Nhân học Kinh tế: các khái niệm cơ bản, phạm vi đối 

tượng nghiên cứu, các trường phái lý thuyết, các vấn đề đương đại trong Nhân học kinh 

tế, vấn đề tổ chức sản xuất và tái sản xuất ra của cải vật chất và dịch vụ để sinh tồn.  

Môn học cũng giới thiệu một số vấn đề, lĩnh vực mà nhân học kinh tế quan tâm gắn với 

bối cảnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và toàn cầu hóa ở Việt Nam.  

3. Nội dung môn học:  

Các chương mục 
Số 

tiết 

Tài liệu cần đọc (Có thể tìm các tài liệu nêu dưới đây tại 

Thư viện trường hoặc Thư viện Khoa Việt Nam học) 

1: Kinh tế đạo đức 

và kinh tế chính trị 

 3 

Bùi Quang Dũng (2007). Xã hội học nông thôn. NXB. 

Tr.185-228  

Tài liệu về kinh tế đạo đức của James Scott (1976) và kinh 

tế chính trị của Samuel Popkin (1979) 
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2: Sinh kế tộc 

người 

 

3 

1. Ngô Thị Phương Lan (chủ biên) (2017). Sinh kế tộc người 

trong bối cảnh Việt Nam đương đại. NXB. Đại học Quốc gia 

thành phố Hồ Chí Minh 

2. Ngô Thị Phương Lan (2017). Sinh kế cư dân huyện Cần 

giờ, thành phố Hồ Chí Minh: Sự tương tác giữa yếu tố chính 

sách, môi trường và thị trường. NXB. Đại học Quốc gia 

thành phố Hồ Chí Minh 

3: Tôn giáo và 

kinh tế 

 

3 

Keyes, Charles F. (1983). “Economic Action and Buddist 

Morality in a Thai Village”, in Peasant Strategies in Asian 

Societies: Perspectives on Moral and Rational Economic 

Approaches. Charles F. Keyes, ed. Journal of Asian Studies, 

42.3:851-68 

4: Nông dân 

 

3 

1.Eric Wolf (2000).  “Giai cấp nông dân và các vấn đề của 

nó”. Một số vấn đề về nông nghiệp nông dân, nông thôn ở 

các nước và Việt Nam.  Benedict Kerkvliet, James Scott, 

Nguyễn Ngọc và Đỗ Đức Định (eds) (57-81) 

2.Nguyễn Văn Trường (2014). “Người nông dân Nam bộ 

qua một số nghiên cứu về ruộng đất từ năm 1975 đến nay. 

Tạp chí Khoa học Xã hội. tr.80-89.  

3. McElwee, Pamela (2007). “From the Moral Economy to 

the World Economy: Revisting Vietnamese Peasants in the 

Globalization Era”, Journal of Vietnamese Studies, Vol.3, 

Nò, tr.57-107 

4. Ngô Thị Phương Lan (2015). Từ lúa sang tôm: hành vi 

giảm thiểu rủi ro và khai thác vốn xã hội của nông dân vùng 

đồng bằng sông Cửu Long. NXB. Đại học Quốc gia 

Tp.HCM  

5. Taylor Philip (2007). ‘Poor Policies, Wealthy Peasants; 

Alternative Trajetories of Rural Development in Vietnam’. 

Journal of Vietnamese Studies, No. 2, p. 3-56 
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5: Công nhân 

 

3 

1.Chae, Suhong (2013).  Kinh tế- chính trị về đình công: 

Nghiên cứu trường hợp tại bốn doanh nghiệp may mặc Hàn 

Quốc tại Bình Dương. Tạp chí KHXH Tp. Hồ Chí Minh 

2. Ngô Thị Phương Lan và Phạm Thanh Thôi. (2015). Tiếp 

tục tìm kiếm tương lai: Chiến lược của người lao động Việt 

Nam trở về từ Nhật Bản. NXB. Đại học Quốc gia Tp.HCM 

6: Di cư 

 

3 

1. Nghiêm Liên Hương 2010. “Tính liên tục của nông thôn 

– thành thị: cuộc sống của công nhân may di cư tại Hà Nội, 

Việt Nam. Trong Hiện đại và động thái của truyền thống Việt 

Nam: những cách tiếp cận Nhân học. Nhiều tác giả. NXB. 

Đại học Quốc gia Tp.HCM 289- 306 

2. Lisa Barthlmes, 2014 “Những người bán hàng rong tại Hà 

Nội: nét đặc trưng và tính năng động của một nhóm kinh tế 

- xã hội riêng biệt.” Tạp chí Dân tộc học. số 3. Tr.50-59 

3. Alexandra Winkels 2011. “Stretch livelihoods”: Social 

and Economic Connections between the Red River Delta and 

the Central Highlands. Trong Upland Transformations in 

Vietnam. Trong Sikor, Thomas, Sowerwine, Jennifer và 

Romm, Jeff (eds). NUS press. Tr.228-243 

7: Chính sách nhà 

nước và phát triển 

(Quy hoạch, quản 

lý đất đai) 

 

3 

1. Trần Hữu Sơn 2014. “Hiệu quả hoạt động của chợ vùng 

cao Lào Cai dưới gốc nhìn nhân học.” Tạp chí Dân tộc học. 

Số 3. Tr. 61-71 

2.Stephen J. Leisz, Rikke Folving Ginzburg, Nguyễn Thanh 

Lâm, Trần Đức Viên and Kjeld Rasmussen 2011. 

Geographical Settings, Government Policies and Market 

Forces in the Uplands of Nghệ An. Trong Upland 

Transformations in Vietnam. Trong Sikor, Thomas, 

Sowerwine, Jennifer và Romm, Jeff (eds). NUS press. Tr. 

115-145 

3.Thomas Sikor 2011. “Land Allocations in Vietnam’s 

Uplands: Negotiating Property and Authority”. Trong 

Upland Transformations in Vietnam. Trong Sikor, Thomas, 

Sowerwine, Jennifer và Romm, Jeff (eds). NUS press. Tr. 

146-164 

4. Pamela McElwee 2011. “Who Should Manage the Land? 

Common Property and Community Responses in Vietnam’s 

Shifting Uplands. Trong Upland Transformations in 

Vietnam. Trong Sikor, Thomas, Sowerwine, Jennifer và 

Romm, Jeff (eds). NUS press. Tr. 75-91 

112



5.Jennifer Sowerwine 2011. “The Cultural Politics of 

Agrarian Change in the Highlands of Ba Vi, Vietnam.” 

Trong Upland Transformations in Vietnam. Trong Sikor, 

Thomas, Sowerwine, Jennifer và Romm, Jeff (eds). NUS 

press. Tr. 183-207 

6. Nguyen Van Chinh 2008. “From Swidden Cultivation to 

Fixed Farming and Settle ment: Effects of Sedentarization 

Policies among the Kmhmu in Vietnam.” Trong Minorities 

at large: New Approaches to Minority Ethnicity in Vietnam. 

Phillip Taylor (ed.). Institute of Southeast Asian Studies. 

8: Quan hệ thị 

trường ở vùng dân 

tộc thiểu số 

 
3 

Nghiêm Phương Tuyến and Masayuki Yanagisawa. 2011. 

“Market Relations in the Northern Uplands of Vietnam.” 

Trong Upland Transformations in Vietnam. Sikor, Thomas, 

Sowerwine, Jennifer và Romm, Jeff (eds). NUS press tr.165-

182 

9: Du lịch và sự 

thay đổi quan hệ 

lao động ở vùng 

dân tộc thiểu số 

 

3 

Duong Bich Hanh 2011. “Changing Labour Relations in 

Hmong Village in Sapa, Northwestern Vietnam”. Trong 

Upland Transformations in Vietnam. Trong Sikor, Thomas, 

Sowerwine, Jennifer và Romm, Jeff (eds). NUS press. Tr. 

244-258 

10: Tổng kết 

Yêu cầu: HV đọc 

tài liệu, viết 1 trang 

tóm tắt và đặt 2 câu 

hỏi trước khi lên 

lớp. Thuyết trình 

trên lớp theo 

nhóm, gắn lý luận 

đang học với thực 

tiễn Việt Nam.  

HV tự đọc tài liệu 

và tự học 5 giờLưu 

ý chung: 

HV đọc tài liệu, 

viết 1 trang tóm tắt 

và đặt 2 câu hỏi 

trước khi lên lớp. 

Thuyết trình trên 

lớp theo nhóm, gắn 

lý luận đang học 

3 
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với thực tiễn Việt 

Nam.  

 

4. Mục tiêu của môn học  

Mục tiêu 

 (1) 

Mô tả mục tiêu 

(2) 

CĐR của 

CTĐT 

(3) 

TĐNL 

(4) 

G1: Kiến 

thức 

Kiến thức tổng quát: 

- Cung cấp cho học viên các khái 

niệm cơ bản, phạm vi, đối tượng 

nghiên cứu, các trường phái lý 

thuyết, các vấn đề nghiên cứu của 

Nhân học kinh tế trong bối cảnh xã 

hội đương đại. 

1.2 

 

2.5 -> 3.0 

 

Kiến thức cơ sở và chuyên sâu: 

- Cung cấp các kiến thức chuyên 

sâu về: Kinh tế đạo đức và kinh tế 

chính trị, Sinh kế tộc người, Tôn 

giáo và kinh tế, Nông dân, Công 

nhân, Di cư, Chính sách nhà nước 

và phát triển, Quan hệ thị trường ở 

vùng dân tộc thiểu số, Du lịch và sự 

thay đổi quan hệ lao động ở vùng 

dân tộc thiểu số 

1.2 

 

2.0 -> 3.0 

 

G2: Kỹ năng 

- Giúp cho học viên có được kỹ 

năng nghiên cứu trong ngành nhân 

học, và trong việc ứng dụng các lý 

thuyết trong việc nghiên cứu các 

biến đổi và thực tại kinh tế 

2.1 

 

2.5 -> 3.0 

- Cung cấp cho học viên kỹ năng 

phân tích các hành vi kinh tế của 

con người. 

2.1 

 

2.5 -> 3.0 

G3: Mức tự 

chủ và trách 

nhiệm 

- Trang bị cho học viên tính tự thích 

nghi, chủ động, hướng dẫn người 

khác trong công việc nghiên cứu, 

sáng tạo, đưa ra các kết luận khoa 

học. 

3.2 

 

3.0 -> 3.5 
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- Rèn luyện khả năng tổ chức, quản 

lý, cải tiến. 

3.3 

 

3.0 -> 3.5 

 

(1): Ký hiệu mục tiêu của môn học 

(2): Mô tả các mục tiêu 

(3), (4): Ký hiệu CĐR của CTĐT và trình độ năng lực tương ứng 

 

5. Chuẩn đầu ra môn học 

(các mục cụ thể hay CĐR của môn học và mức độ giảng dạy) 

CĐR 

(1) 

Mô tả CĐR 

(2) 

Mức độ 

giảng dạy 

(3) 

G1: Kiến thức 

- Cung cấp cho học viên các khái niệm cơ bản, phạm vi, đối 

tượng nghiên cứu, các trường phái lý thuyết, các vấn đề nghiên 

cứu của Nhân học kinh tế trong bối cảnh xã hội đương đại 

- Cung cấp các kiến thức chuyên sâu về: Kinh tế đạo đức và 

kinh tế chính trị, Sinh kế tộc người, Tôn giáo và kinh tế, Nông 

dân, Công nhân, Di cư, Chính sách nhà nước và phát triển, 

Quan hệ thị trường ở vùng dân tộc thiểu số, Du lịch và sự thay 

đổi quan hệ lao động ở vùng dân tộc thiểu số 

I, T, U. 

G2: Kỹ năng 

- Giúp cho học viên có được kỹ năng nghiên cứu trong ngành 

nhân học, và trong việc ứng dụng các lý thuyết trong việc nghiên 

cứu các biến đổi và thực tại kinh tế, kỹ năng phân tích các hành 

vi kinh tế của con người. 

I, T, U. 

G3: Mức tự 

chủ và trách 

nhiệm 

- Trang bị cho học viên tính tự thích nghi, chủ động, hướng dẫn 

người khác trong công việc nghiên cứu, sáng tạo, đưa ra các kết 

luận khoa học;  

- Rèn luyện khả năng tổ chức, quản lý, cải tiến. 

I, T, U. 

 

(1): Ký hiệu CĐR của môn học 

(2): Mô tả CĐR, các chủ đề CĐR ở cấp độ 4  

         (3): I (Introduce): giới thiệu; T (Teach): dạy; U (Utilize): sử dụng 

 

6. Kế hoạch giảng dạy chi tiết 
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Buổi 

học 

Nội dung  Cách thức  

thực hiện  

1 Kinh tế đạo đức và kinh tế chính trị 

 

Thuyết giảng 

HV đọc tài liệu, viết 1 trang 

tóm tắt và đặt 2 câu hỏi trước 

khi lên lớp. Thuyết trình trên 

lớp theo nhóm, gắn lý luận 

đang học với thực tiễn Việt 

Nam.  

2 Sinh kế tộc người Nt 

3 Tôn giáo và kinh tế Nt  

4 Nông dân Nt 

5 Công nhân Nt 

6 Di cư  Nt 

7 Chính sách nhà nước và phát triển (Quy hoạch, 

quản lý đất đai) 

Nt 

8 Chủ đề 8: Quan hệ thị trường ở vùng dân tộc 

thiểu số 

Nt 

9 Chủ đề 9: Du lịch và sự thay đổi quan hệ lao 

động ở vùng dân tộc thiểu số 

 

Nt 

 

7. Phương pháp đánh giá môn học:  

▪ Tham dự giờ giảng trên lớp + làm bài tập ... chấm điểm chuyên cần (20%) 

▪ Về kiểm tra giữa kỳ (tuần kiểm tra, thời lượng….)( 20%) 

▪ Về thực hiện báo cáo tiểu luận/BT Lớn, phần thực hành : nhóm mấy người, thực hiện 

vào khoảng tuần thứ mấy, trong bao lâu, nộp báo cáo,... cách thi, đánh giá (20%) 

▪ Thi cuối kỳ: (40%)  

▪ Ghi chú về điều kiện cấm thi, cách tổng kết điểm (các phần tiên quyết – ví dụ: phải có 

nộp báo cáo hay điểm thi tối thiểu phải đạt từ 5 trở lên mới tính là đạt cả MH) 

 

8. Tài liệu học tập (ghi rõ những sách, tạp chí và tư liệu thông tin liên quan đến học):   

Tiếng Việt 

1. Emily A. Schultz - Robert H. Lavenda, Nhân học, một quan điểm về tình trạng nhân 

sinh, NXB Chính trị Quốc gia, HN, 2001 

2. Grant Evans (CB), Bức khảm văn hóa Châu Á, Tiếp cận Nhân học, NXB Văn hóa 

dân tộc, HN, 2001 

Tiếng Anh 

1. James G. Carrier. 2005. “The Handbook of Economic Anthropology”. Edward Elgar 

Publishing Limited. UK. 
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2. Neil J. Smelser and Richard Swedberg ed. “The Handbook of Economic Sociology”. 

Princeton University Press. 

3. Stuart Plattner. 1989. Economic Anthropology. In “Economic Anthropology”, edited 

by Stuart Plattner. Stanford University Press. 

4. Christina H. Gladwin. 1989. On the Division of Labor Between Economics and 

Economic Anthropology. In “Economic Anthropology”, edited by Stuart Plattner, pp. 

397-425. Stanford University Press. 

5. James Scott. 1976. The Moral Economy of the Peasant – Rebellion and Subsistance 

in Southeast Asia (Kinh tế đạo lý của nông dân – nổi dậy và sinh tồn ở Đông Nam 

Á). Yale University. 

6. Samuel Popkin. 1979. The Rational Peasant – The Political Economy of Rural 

Society in Vietnam (Người nông dân hợp lý – kinh tế học chính trị về xã hội nông 

thôn Việt Nam).. University California Press. 

7. Mark Granovetter. 2005. The Impacts of Social Structures on Economic Outcomes. 

Journal of Economic Perspectives, Vol. 19, No. 1, p. 33-50. 

8. Suzanne Beger et al. Globalization, value networks, and national models. 

 

       

TRƯỞNG BỘ MÔN 

 

  Tp. Hồ Chí Minh, ngày 8 tháng 8 năm 2017 

       TRƯỞNG KHOA 

 

 

 

 

    TS. HUỲNH ĐỨC THIỆN    PGS.TS. LÊ KHẮC CƯỜNG 
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN HỌC TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ 

_________________________________________________________________________ 

 

1. Thông tin tổng quát 

Tên môn học: TÍN NGƯỠNG VÀ TÔN GIÁO Ở VIỆT NAM 

+ Tiếng Việt: TÍN NGƯỠNG VÀ TÔN GIÁO Ở VIỆT NAM 

+ Tiếng Anh: RELIGION AND BELIEF IN VIETNAM 

- Mã số môn học: VNH2012 

- Bộ môn, giảng viên phụ trách giảng dạy: Bộ môn Lịch sử và Văn hoá Việt Nam; GV: 

 + TS. Huỳnh Ngọc Thu 

 + PGS. TS. Phan Thị Yến Tuyết 

 + TS. Phan Anh Tú 

 Thuộc khối kiến thức/kỹ năng: 

 Kiến thức chung 

 Kiến thức cơ sở ngành 

 Kiến thức khác 

 Luận văn tốt nghiệp 

 Số tín chỉ: 2 

+ Lý thuyết: 25 tiết 

+ Thực hành 

+ Thí nghiệm hoặc thảo luận: 5 tiết 

2. Mô tả vắn tắt nội dung môn học 

Môn học đề cập đến những lý thuyết và quan điểm mới về nhân học tôn giáo và nghiên cứu 

tôn giáo dưới góc độ văn hóa, tâm lý và xã hội; giới thiệu các tôn giáo bản địa ở VN và đời 

sống tôn giáo tại Việt Nam. 

3. Nội dung môn học:  

Các chương mục Số tiết Tài liệu cần đọc 

Bài 1.  Lý thuyết về tín ngưỡng tôn giáo  

- Quan điểm tôn giáo dưới góc độ triết học, nhân học, văn 

hóa học, xã hội học 

- Phân biệt tín ngưỡng và tôn giáo 

- Tín ngưỡng dân gian 

- Tín ngưỡng tôn giáo bản địa Việt Nam 

5 

1,4, 5, 9, 10,11, 

22 

 

Bài 2: Các tôn giáo thế giới tại Việt Nam 

- Phật giáo 

-  Công giáo 

- Tin lành  

- Islam  

- Bahai 

5 

3, 12, 14 
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Bài 3. Các tôn giáo bản địa và bản địa hóa tại Việt Nam  

- Bối cảnh lịch sử  

- Đạo Mẫu 

- Đạo Bani 

- Đạo Bửu Sơn Kỳ Hương 

- Đạo Tứ Ân Hiếu Nghĩa 

- Đạo Cao Đài (Đại đạo Tam Kỳ Phổ Độ) 

- Phật giáo Hòa Hảo 

- Đạo Minh Sư 

5 

6, 7, 8, 9, 11, 13, 

17 

 

 

 

Bài 4. Tín ngưỡng trong gia đình và xã hội 

   4.1.   Tín ngưỡng trong phạm vi gia đình, dòng họ 

          - Tín ngưỡng của người Việt  

          -  Tín ngưỡng của một số tộc người thiểu số  

4.2. Tín ngưỡng trong phạm vi cộng đồng dân cư  

10 

10, 11, 20 

Bài 5: Lễ  hội liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo 

- Tín ngưỡng, tôn giáo thường gắn với lễ hội, mang tính cộng 

đồng và theo mùa. 

- Các hình thức tín ngưỡng- tôn giáo- lễ hội mang tính chất 

“cầu an” cho làng xóm 

- Các nghi lễ chuyển đổi (rites of passage), nghi lễ thăng 

cường sức mạnh cộng đồng(rites of intensification)… 

- Lễ hội thể hiện sắc thái văn hóa truyền thống của người 

Việt và các dân tộc ở Việt Nam 

- Sự biến đổi của tín ngưỡng tôn giáo ở VN hiện nay 

5 

1,10, 11 

Seminar 
5 

 

 

4. Mục tiêu của môn học  

 

Mục tiêu 

 (1) 

Mô tả mục tiêu 

(2) 

CĐR của 

CTĐT (3) 

TĐNL 

(4) 

G1: Kiến 

thức 

Kiến thức tổng quát: 

- Môn học cung cấp cho học viên 

những kiến thức cơ bản về tôn giáo 

– tín ngưỡng  

1.2 

 

2.0 -> 3.0 

 

Kiến thức cơ sở và chuyên sâu: 

- Môn học trang bị cho HV kiến 

thức sâu sắc tôn giáo, tín ngưỡng tại 

Việt Nam 

1.2 

 

2.0 -> 3.0 

 

G2: Kỹ năng 

- Trang bị kỹ năng điền dã dân tộc 

học, tham gia sinh hoạt cộng đồng; 

kỹ năng phân tích, đánh giá dữ liệu, 

truyền đạt, thảo luận. 

2.2 

 

3.0 -> 3.5 
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- Trang bị kỹ năng tổ chức, quản lý; 

kỹ năng sáng tạo. 

2.3 

 

3.0 -> 3.5 

 

G3: Mức tự 

chủ và trách 

nhiệm 

- Có sáng kiến, có những kết luận 

học thuật 

3.2 

 

2.0 -> 2.5 

 

 
- Có khả năng thích nghi, tự chủ, 

hướng dẫn 

3.2 

 

2.0 -> 2.5 

 

 - Có khả năng quản lý, cải tiến 
3.2 

 

2.0 -> 2.5 

 

(1): Ký hiệu mục tiêu của môn học 

(2): Mô tả các mục tiêu 

(3), (4): Ký hiệu CĐR của CTĐT và trình độ năng lực tương ứng 

 

5. Chuẩn đầu ra môn học 

 

CĐR 

(1) 

Mô tả CĐR 

(2) 

Mức độ 

giảng dạy 

(3) 

G1: Kiến thức 

Sau khi học, học viên nắm vững được các khái niệm cơ bản về 

tín ngưỡng, tôn giáo ở VN, về tôn giáo bản địa về những lý 

thuyết và phương pháp nghiên cứu phù hợp, có được cách nhìn 

khoa học về sự biến đổi của tín ngưỡng tôn giáo ở VN hiện 

nay. 

I, T, U. 

G2: Kỹ năng 

- Học viên có kỹ năng phân tích các khái niệm tôn giáo, tín 

ngưỡng, tín ngưỡng dân gian, đạo… theo các quan điểm khác 

nhau của các nhà khoa học trong và ngoài nước để chọn lựa cách 

tiếp cận phù hợp. 

I, T, U. 

G3: Mức tự 

chủ và trách 

nhiệm 

- Có kiến thức sâu rộng về tôn giáo – tín ngưỡng, tạo nên bản 

lĩnh vững vàng khi tham gia nghiên cứu trong các cộng đồng tôn 

giáo 

I, T, U. 

(1): Ký hiệu CĐR của môn học 

(2): Mô tả CĐR, các chủ đề CĐR ở cấp độ 4  

         (3): I (Introduce): giới thiệu; T (Teach): dạy; U (Utilize): sử dụng 

 

6. Kế hoạch giảng dạy chi tiết 
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Buổi Nội dung Cách thức 

thực hiện 

1 Bài 1.  Lý thuyết về tín ngưỡng tôn giáo  

- Quan điểm tôn giáo dưới góc độ triết học, nhân học, văn hóa học, 

xã hội học 

- Phân biệt tín ngưỡng và tôn giáo 

- Tín ngưỡng dân gian 

- Tín ngưỡng tôn giáo bản địa Việt Nam 

Giói thiệu 

môn học 

Thuyết 

giảng 

Thảo luận 

2 Bài 2: Các tôn giáo thế giới tại Việt Nam 

- Phật giáo 

-  Công giáo 

- Tin lành  

- Islam  

- Bahai 

Thuyết 

giảng 

Thảo luận 

3 Bài 3. Các tôn giáo bản địa và bản địa hóa tại Việt Nam  

- Bối cảnh lịch sử  

- Đạo Mẫu 

- Đạo Bani 

- Đạo Bửu Sơn Kỳ Hương 

- Đạo Tứ Ân Hiếu Nghĩa 

- Đạo Cao Đài (Đại đạo Tam Kỳ Phổ Độ) 

- Phật giáo Hòa Hảo 

- Đạo Minh Sư 

Thuyết 

giảng 

Thảo luận 

5-6 Bài 4. Tín ngưỡng trong gia đình và xã hội 

   4.1.   Tín ngưỡng trong phạm vi gia đình, dòng họ 

          - Tín ngưỡng của người Việt  

          -  Tín ngưỡng của một số tộc người thiểu số  

   4.2. Tín ngưỡng trong phạm vi cộng đồng dân cư  

Thuyết 

giảng 

Thảo luận 

Điền dã 

7-8 Bài 5: Lễ  hội liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo 

- Tín ngưỡng, tôn giáo thường gắn với lễ hội, mang tính cộng đồng và 

theo mùa. 

- Các hình thức tín ngưỡng- tôn giáo- lễ hội mang tính chất “cầu an” 

cho làng xóm 

- Các nghi lễ chuyển đổi (rites of passage), nghi lễ thăng cường sức 

mạnh cộng đồng(rites of intensification)… 

- Lễ hội thể hiện sắc thái văn hóa truyền thống của người Việt và các 

dân tộc ở Việt Nam 

- Sự biến đổi của tín ngưỡng tôn giáo ở VN hiện nay 

Thuyết 

giảng 

Thảo luận 

Điền dã  

9  Sau khi thực hành ngoại khóa, HV dự buổi học tổng kết để đúc kết 

kết quả khảo sát, báo cáo seminar. 

Điền dã 

Thảo luận 
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Buổi Nội dung Cách thức 

thực hiện 

 

 

7. Phương pháp đánh giá môn học:  

- Học viên phải đảm bảo dự giờ trên lớp 80% số tiết học 

 - Học viên phải tham gia bài kiểm tra giữa môn học (20% tổng số điểm toàn môn 

học); thuyết trình, thảo luận (seminar). 

 - Tham gia bài thi hết môn học hoặc làm tiểu luận kết thúc môn học. 

 - Điểm đạt: 5 điểm. 

8. Tài liệu học tập (ghi rõ những sách, tạp chí và tư liệu thông tin liên quan đến học):   

1. Khoa Nhân học, Giáo trình Nhân học đại cương, NXB. Đại học Quốc gia TP. HCM, 

2008. 

2. Emily A. Schultz & Robert H. Lavenda, Nhân học, một quan điểm về tình trạng nhân 

sinh, NXB Chính trị Quốc gia, 2001. 

3. Hồ Chí Minh, 1996. Về vấn đề tôn giáo tín ngưỡng, NXB. KHXH, Hà Nội. 

4. Hội thảo khoa học 300 Phật giáo Gia Định - Sài Gòn- TPHCM, 2002. 

5. Đặng Nghiêm Vạn (CB), Về tôn giáo tín ngưỡng VN hiện nay, 1996. 

6. Đặng Nghiêm Vạn, Lý luận về tôn giáo và tình hình tôn giáo ở Việt Nam, NXB. Chính 

trị Quốc, HN, tái bản lần thứ 1, 2003. 

7. Đinh Văn Hạnh (1999), Đạo Tứ Ân Hiếu Nghĩa của người Việt ở Nam bộ (1867-1975). 

8. Phan Thị Yến Tuyết, Tập bài  giảng Tôn giáo bản địa và các tín ngưỡng dân gian tại 

Nam Bộ, 2005. 

9. Ban Đại diện Phật giáo Hòa Hảo, Sấm giảng giáo lý Phật giáo Hòa Hảo của Đức 

Huỳnh giáo chủ, NXB. Tôn giáo, Hà Nội, 2002. 

10.  Đỗ Minh Hợp, Tôn giáo học nhập môn, Nxb Tôn giáo, Hà Nội, 2006. 

11. Cleopold Cadiere, Về văn hóa và tín ngưỡng truyền thống người Việt, NXB. Văn hóa 

– Thông tin, Hà Nội, 1997. 

12. Nhiều tác giả, Sự biến đổi của tôn giáo tín ngưỡng ở Việt Nam hiện nay, NXB. Thế 

giới, 2008 

13. Đỗ Quang Hưng, Một số vấn đề lịch sử Thiên Chúa Giáo ở VN, 1991. 

14. Đỗ Quang Hưng, Tôn giáo và mấy vấn đề tôn giáo Nam bộ, 2001. 

15. Phạm Bích Hợp, Làng Hoà Hảo xưa và nay, 1999. 

16. Trần Hồng Liên, Đạo Phật trong cộng đồng người Việt ở Nam bộ - VN (từ thế kỷ XVII- 

1975), 1995. 

17. Trần Đại Vinh, Tín ngưỡng dân gian Huế, NXB Thuận Hoá, Huế, 1995. 

18. Phan Xuân Biên, Văn hóa Chăm, những yếu tố bản địa và bản địa hóa, Kỹ yếu kinh 

tế, văn hóa dân tộc Chăm, Viện Đào tạo mở rộng TP. HCM, 1992 

19. Đại đạo Tam kỳ phổ độ, Cơ quan phổ thông giáo lý Đại đạo, Lịch sử Đạo Cao đài, 

quyển 1, NXB. Tôn giáo, 2005. 
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20. Ngô Đức Thịnh (Cb), Đạo Mẫu và các hình thức Shamman trong các tộc người ở Việt 

Nam và châu Á, NXB. Khoa học xã hội, Hà Nội, 2004. 

21. Võ Thanh Bằng (CB) Tín ngưỡng dân gian ở TP. HCM, NXB. Đại học Quốc gia 

TP.HCM, 2008 

 

       

TRƯỞNG BỘ MÔN 

 

  Tp. Hồ Chí Minh, ngày 8 tháng 8 năm 2017  

    

               TRƯỞNG KHOA 

 

                       

 

TS. HUỲNH ĐỨC THIỆN                          PGS.TS. LÊ KHẮC CƯỜNG 
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN HỌC TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ 

_________________________________________________________________________ 

 

 

1. Thông tin tổng quát 

Tên môn học: VĂN HOÁ BIỂN VIỆT NAM 

+ Tiếng Việt: Văn hoá biển Việt Nam 

+ Tiếng Anh: Marine Culture in Vietnam 

- Mã số môn học: VNH2013 

- Bộ môn, giảng viên phụ trách giảng dạy: Bộ môn Lịch sử và Văn hoá Việt Nam; GV: 

 + PGS.TS. Phan Thị Yến Tuyết 

 + TS. Phạm Thanh Duy 

 Thuộc khối kiến thức/kỹ năng: 

 Kiến thức chung 

 Kiến thức cơ sở ngành 

 Kiến thức khác 

 Luận văn tốt nghiệp 

 Số tín chỉ: 3 

+ Lý thuyết: 40 tiết 

+ Thực hành 

+ Thí nghiệm hoặc thảo luận: 5 tiết 

2. Mô tả vắn tắt nội dung môn học 

Nội dung môn học đề cập chủ yếu vấn đề làng chài truyền thống, vấn đề khai thác và 

nuôi trồng hải sản; các phương tiện, phương cách đánh bắt và nuôi trồng hải sản, nghề thủ 

công truyền thống; tôn giáo tín ngưỡng, lễ hội, phong tục tập quán của ngư dân; văn học, 

nghệ thuật, tri thức bản địa của ngư dân và du lịch biển tại Việt Nam. 

3. Nội dung môn học:  

 Môn học này tập trung trình bày 5 vấn đề chính thuộc phạm trù văn hóa biển Việt 

Nam: 

• Lý thuyết văn hóa biển và văn hóa biển Việt Nam 

• Ngư dân và làng chài 

• Nghề thủ công truyền thống vùng biển 

• Tôn giáo tín ngưỡng, lễ hội và phong tục tập quán vùng biển 

• Văn học, nghệ thuật, văn học dân gian, tri thức bản địa của ngư dân và vấn đề du 

lịch biển 

4. Mục tiêu của môn học  

 

Mục tiêu 

 (1) 

Mô tả mục tiêu 

(2) 

CĐR của 

CTĐT 

(3) 

TĐNL 

(4) 

G1: Kiến 

thức 

Kiến thức tổng quát: 

- Giới thiệu lý thuyết và phương 

pháp nghiên cứu hiện đại về văn 

hóa biển  

1.2 3.0 -> 3.5 
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Kiến thức cơ sở và chuyên sâu: 

- Trình bày những chủ đề chuyên 

sâu về văn hóa biển Việt Nam 

1.3 3.0 -> 3.5 

G2: Kỹ năng 

- Giúp học viên có kỹ năng điền dã, 

tham gia nghiên cứu cộng đồng cư 

dân biển – đảo ở VN; kỹ năng phân 

tích, tổng hợp, đánh giá dữ liệu, xử 

lý tình huống. 

2.1 3.0 -> 3.5 

- Giúp học viên có kỹ năng truyền 

đạt, thảo luận; sáng tạo trong công 

việc 

2.2 2.5 -> 3.0 

 
- Giúp học viên có kỹ năng tổ chức, 

quản lý. 

2.2 2.5 -> 3.0 

G3: Mức tự 

chủ và trách 

nhiệm 

- Giúp học viên có khả năng đề xuất 

sáng kiến. 

3.2 3.0 -> 3.5 

 

- Giúp học viên có thể đưa ra những 

kiến giải mang tính khoa học; nâng 

cao nhận thức về biển 

3.2 3.0 -> 3.5 

 

- Giúp học viên có tính tự chủ, thích 

nghi và có khả năng hướng dẫn 

người khác; tổ chức quản lý và cải 

tiến hoạt động. 

3.2 3.0 -> 3.5 

 

(1): Ký hiệu mục tiêu của môn học 

(2): Mô tả các mục tiêu 

(3), (4): Ký hiệu CĐR của CTĐT và trình độ năng lực tương ứng 

5. Chuẩn đầu ra môn học 

 

CĐR 

(1) 

Mô tả CĐR 

(2) 

Mức độ 

giảng dạy 

(3) 

G1: Kiến thức 

Học viên nắm được những vấn đề lý thuyết và phương pháp 

nghiên cứu hiện đại về văn hóa biển, nắm chắc một cách hệ 

thống tổng thể văn hóa các cộng đồng ngư dân, cư dân ven biển 

và hải đảo ở Việt Nam.   

I, T, U. 
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G2: Kỹ năng 
- Kỹ năng nghiên cứu, phân tích, tổng hợp, đánh giá dữ liệu về 

biển, văn hoá biển; kỹ năng tổ chức, quản lý, thảo luận. 

I, T, U. 

G3: Mức tự 

chủ và trách 

nhiệm 

- Giúp học viên có tính tự chủ, thích nghi và có khả năng hướng 

dẫn người khác; tổ chức quản lý và cải tiến hoạt động. Nâng cao 

nhận thức về tầm quan trọng của biển đối với công cuộc xây 

dựng và bảo vệ đất nước, bảo vệ chủ quyền, phát triển kinh tế 

gắn với bảo vệ hoà bình, toàn vẹn lãnh thổ. 

I, T, U. 

(1): Ký hiệu CĐR của môn học 

(2): Mô tả CĐR, các chủ đề CĐR ở cấp độ 4  

         (3): I (Introduce): giới thiệu; T (Teach): dạy; U (Utilize): sử dụng 

6. Kế hoạch giảng dạy chi tiết 

 

Buổi Nội dung Số tiết Tài liệu cần đọc 

1  Bài 1: Lý thuyết Văn hoá biển  

- Khái quát lý thuyết về Văn hóa biển học 

(Marine culturology)  

- Các phương pháp nghiên cứu và lịch sử 

nghiên cứu vấn đề 

- Khái quát về biển và hải đảo Việt Nam 

- Văn hóa biển Bắc Bộ, Trung bộ, Nam Bộ 

  

5 - Biển và hải đảo Việt Nam 

- Nguyễn Duy Thiệu, Cộng 

đồng ngư dân ở Việt Nam 

- Phim tài liệu 

2 Bài 2: Ngư dân và làng chài  

- Tìm hiểu về ngư dân và làng chài 

- Vấn đề khai thác và nuôi trồng hải sản 

- Tìm hiểu các phương tiện, phương thức 

đánh bắt và nuôi trồng hải sản  

- Cảng cá và vai trò của nó 

 

5 -Nguyễn Duy Thiệu, Cộng 

đồng ngư dân ở Việt Nam 

-Trần Hồng Liên, Cộng 

đồng ngư dân ở Nam Bộ 

3-4 Bài 3: Nghề thủ công truyền thống vùng 

biển 

  - Nghề chế tác hàng mỹ nghệ 

  - Nghề đóng ghe thuyền  

- Nghề đan lưới 

  - Nghề làm ngư cụ 

  - Nghề chế biến hải sản  

  - Diêm nghiệp  

 

10 - Giáo trình của GV 

- Các tài liệu trong danh 

mục 

5-6 Bài 4: Tôn giáo, tín ngưỡng, lễ hội và 

phong tục tập quán vùng biển 

  - Tôn giáo  

  - Tín ngưỡng 

  - Lễ hội  

 

 

10 - Đinh Văn Hạnh, Phan 

An, Lễ hội dân gian của 

ngư dân Bà Rịa-Vũng Tàu  

- Giáo trình của GV 

- Các tài liệu trong danh 

mục 
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7-8  

Bài 5: Văn học, nghệ thuật, văn học dân 

gian, tri thức bản địa của ngư dân và vấn đề 

du lịch biển 

-  Văn học, nghệ thuật biển 

- Văn học dân gian về biển 

- Tri thức bản địa của cư dân vùng biển   

- Vấn đề du lịch biển và chiến lược phát triển 

bền vững 

 

10 - Giáo trình của Gv 

- Các tài liệu trong danh 

mục 

9 Thảo luận  

- HV thuyết trình cá nhân và thảo luận theo 

kế hoạch  

- Tổng kết  

5 - HV chuẩn bị bài thuyết 

trình cá nhân. 

  - HV học kỹ năng tổ chức 

seminare, thảo luận, làm 

việc nhóm. 

 

7. Phương pháp đánh giá môn học:  

- Học viên phải đảm bảo dự giờ trên lớp 80% số tiết học 

 - Học viên phải tham gia bài kiểm tra giữa môn học (20% tổng số điểm toàn môn 

học); thuyết trình, thảo luận. 

 - Tham gia bài thi hết môn học hoặc làm tiểu luận kết thúc môn học. 

 - Điểm đạt: 5 điểm. 

 

8. Tài liệu học tập (ghi rõ những sách, tạp chí và tư liệu thông tin liên quan đến học):   

1. Phan Thị Yến Tuyết (chủ biên), Giáo trình Nhân học biển và Văn hóa biển. 

2. Nguyễn Duy Thiệu( 2002), Cộng đồng ngư dân ở Việt Nam, Nxb KHXH, Hà Nội. 

3. Trần Hồng Liên (chủ biên) (2004), Cộng đồng ngư dân ở Nam Bộ, Nxb KHXH, Hà 

Nội. 

4. Đinh Văn Hạnh, Phan An (2004), Lễ hội dân gian của ngư dân Bà Rịa-Vũng Tàu, 

NXB Trẻ, TP.HCM. 

5. Phân Viện Nghiên cứu văn hóa nghệ thuật Tp.HCM, (2002), Sổ tay hành hương Đất 

Phương Nam, NXB TP. HCM. 

6. Đoàn Nô (2003), Ngư cụ thủ công truyền thống chủ yếu của nghề cá ở Kiên Giang,  

NXB Văn hóa thông tin, Hà Nội. 

7. Cơ quan nghiên cứu kế hoạch cao cấp, Văn phòng Bộ trưởng Quốc phòng( Hoa Kỳ) 

và Trung tâm phát triển tác chiến quân lực Việt Nam Cộng hòa (1967), Thanh thư về 

tàu thuyền cận duyên hải miền Nam Việt Nam (Blue book of coastal vassels South 

Vietnam).  

8. Viện Đông Nam Á (1996), Biển với người Việt cổ, NXB Văn hóa thông tin, 1996.. 
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9. Văn hóa dân gian làng biển (Viện Văn hóa dân gian), NXB Văn hóa dân tộc, Hà Nội, 

2000. 

10.  Mai Đức Hạnh, Đỗ Thị Bảy (2006), Công cụ thủ công truyền thống đánh bắt thủy, 

hải sản của người Ninh Bình,  NXB KHXH, Hà Nội,  

11. Lê Quang Nghiêm (1970), Tục thờ cúng của ngư phủ lưới đăng Khánh Hòa, TT văn 

bút Việt Nam, Sài Gòn. 

12. Sơn Hà, Nguyễn Viễn (1993), Làng biển Cảnh Dương, Hội Văn học nghệ thuật 

Quảng  

 

       

TRƯỞNG BỘ MÔN 

 

 

 

 

TS. HUỲNH ĐỨC THIỆN 

 

 

 

 

  Tp. Hồ Chí Minh, ngày 8 tháng 8 năm 2017   

   TRƯỞNG KHOA 

 

 

 

 

PGS.TS. LÊ KHẮC CƯỜNG 
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN HỌC TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ 

_________________________________________________________________________ 

 

 

1. Thông tin tổng quát 

 Tên môn học:  

+ Tiếng Việt: VẤN ĐỀ THÂN TỘC, HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH Ở VIỆT NAM 

+ Tiếng Anh: THE KINSHIP, MARRIAGE AND FAMILY IN VIETNAM 

- Mã số môn học: VNH2024 

- Bộ môn, giảng viên phụ trách giảng dạy: Bộ môn Lịch sử và văn hoá Việt Nam. GV: 

 + TS. Đặng Thị Kim Oanh 

 + TS. Nguyễn Khắc Cảnh 

 Thuộc khối kiến thức/kỹ năng: 

 Kiến thức chung 

 Kiến thức cơ sở ngành 

 Kiến thức khác 

 Luận văn tốt nghiệp 

 Số tín chỉ: 2 tín chỉ 

+ Lý thuyết: 25 tiết 

+ Thực hành 

+ Thí nghiệm hoặc thảo luận: 5 tiết 

2. Mô tả vắn tắt nội dung môn học 

Học phần cung cấp những khái niệm cơ bản về thân tộc, hôn nhân và gia đình; phương 

pháp ghi chép, phân tích hệ thống thân tộc và các loại hình thân tộc tiêu biểu trên thế giới; 

các hình thái và chức năng chủ yếu của hôn nhân; loại hình và chức năng cơ bản của gia 

đình; những loại hình hôn nhân và gia đình trên thế giới và Việt Nam.  

3. Nội dung môn học:  

Phần lí thuyết giới thiệu các lý luận về vấn đề thân tộc, hôn nhân và gia đình trong lịch 

sử; các khái niệm cơ bản như khái niệm thân tộc, khái niệm hôn nhân, khái niệm gia đình. 

Phần nội dung chính gồm 4 vấn đề: thân tộc; dòng họ; hôn nhân và gia đình.   

4. Mục tiêu của môn học  

  

Mục tiêu 

 (1) 

Mô tả mục tiêu 

(2) 

CĐR của 

CTĐT 

(3) 

TĐNL 

(4) 

G1: Kiến 

thức 

Kiến thức tổng quát: 

- Giới thiệu các khái niệm cơ bản 

như thân tộc, hôn nhân, gia đình 

 

1.2 2.5 -> 3.0 
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Kiến thức cơ sở và chuyên sâu: 

- Giới thiệu các loại hình thân tộc, 

hôn nhân và tiêu chí phân loại gia 

đình  

1.2 2.5 -> 3.0 

G2: Kỹ năng 

- Rèn luyện kỹ năng phân tích, so 

sánh, tổng hợp, đánh giá dữ liệu, kỹ 

năng truyền đạt, thảo luận 

2.2 3.0 -> 3.5 

 
- Rèn luyện kỹ năng tổ chức, quản 

lý, kỹ năng nghiên cứu, sáng tạo 

2.2 3.0 -> 3.5 

G3: Mức tự 

chủ và trách 

nhiệm 

- Rèn luyện tính sáng tạo, biết đề 

xuất sáng kiến cải tiến hoạt dộng. 

3.2 3.0 -> 3.5 

 
- Rèn luyện tính thích nghi, tự chủ, 

hướng dẫn người khác 

3.2 3.0 -> 3.5 

 

(1): Ký hiệu mục tiêu của môn học 

(2): Mô tả các mục tiêu 

(3), (4): Ký hiệu CĐR của CTĐT và trình độ năng lực tương ứng 

5. Chuẩn đầu ra môn học 

CĐR 

(1) 

Mô tả CĐR 

(2) 

Mức độ giảng dạy 

(3) 

G1: Kiến thức 

- Nắm chắc kiến thức chuyên sâu về thân tộc, hôn nhân, 

gia đình và hiểu được mối liên hệ giữa hệ thống thân 

tộc, hôn nhân và gia đình với các vấn đề kinh tế, văn 

hoá, xã hội của tộc người 

I, T, U. 

G2: Kỹ năng 

- Có kỹ năng phân tích, tổng hợp, tiếp cận liên ngành, 

đa ngành trong nghiên cứu về hôn nhân, gia đình; kỹ 

năng vẽ, đọc và phân tích sơ dồ thân tộc, gia đình, hôn 

nhân; kỹ năng tổ chức, quản lý công việc 

I, T, U. 

G3: Mức tự 

chủ và trách 

nhiệm 

- Có khả năng đưa ra những kết luận mang tính chuyên 

ngành, khả năng thích nghi, tự chủ, định hướng và 

hướng dẫn người khác. 

I, T, U. 

 

(1): Ký hiệu CĐR của môn học 

(2): Mô tả CĐR, các chủ đề CĐR ở cấp độ 4  

         (3): I (Introduce): giới thiệu; T (Teach): dạy; U (Utilize): sử dụng 

 

6. Kế hoạch giảng dạy chi tiết 

130



Buổi Nội dung 
 

Số tiết 

Tài liệu cần 

đọc 

1 

 

1 

 

 

 

 

Chương 1: Thân tộc  

1.Thân tộc và hệ thống thân tộc  

1.1 Thuật ngữ, khái niệm 

1.2 Phương pháp ghi chép hệ thống thân tộc 

1.3 Loại hình hệ thống thân tộc 

5 Đọc các bài 

trong danh 

Đọc: 

(11), (13), 

2 Chương 2: Dòng họ 

2.1 Khái niệm dòng họ 

2.2 Các khái niệm: họ hàng thân thích, Thị tộc  

2.3 Phân loại dòng họ 

2.3.1 Nhóm dòng họ đơn tuyến 

2.3.2 Nhóm dòng họ đa tuyến 

10 Tất cả tài liệu 

có liên quan 

đến môn học. 

3 Chương 3: Hôn nhân  

3.1 Lịch sử nghiên cứu hôn nhân và gia đình  

3.2 Khái niệm hôn nhân  

3. 3 Chức năng chủ yếu của hôn nhân  

3.4 Các hình thái hôn nhân  

3.5 Vấn đề ly dị và các hình thức tiêu hôn 

10 Tất cả tài liệu 

có liên quan 

đến môn học.  

4 Chương 4: Gia đình   

4.1 Khái niệm  

4. 2 Loại hình gia đình  

4. 3 Các chức năng cơ bản của gia đình  

5 Tất cả tài liệu 

có liên quan 

đến môn học. 

 

7. Phương pháp đánh giá môn học:  

▪ Tham dự đầy đủ  giờ giảng trên lớp + làm bài tập: 10% tổng số điểm 

▪ Về kiểm tra giữa kỳ: Kiểm tra khi kết thúc tiết 15 - tiết 20 của môn học: 20% tổng số 

điểm 

▪ Về thực hiện báo cáo tiểu luận/BT Lớn, phần thực hành : Mỗi nghiên cứu sinh làm 

một tiểu luận, điểm tiểu luận là  20% tổng số điểm. 

▪ Cách tổ chức thi cuối kỳ : ôn tập và thi những nội dung đã được giới thiệu trong môn 

học. Điểm cuối kỳ chiếm 50% tổng số điểm. Thời gian thi: sau khi kết thúc môn học, 

lịch thi được giáo vụ sắp xếp và báo cho nghiên cứu sinh cụ thể.  

▪ Ghi chú về điều kiện cấm thi, cách tổng kết điểm:  

+ HV vắng mặt quá 20% trên tổng số buổi học sẽ không được thi cuối học kỳ. 

+ HV phải nộp báo cáo đầy đủ và điểm thi đạt từ 5 trở lên mới tính là đạt cả môn học. 

8. Tài liệu học tập (ghi rõ những sách, tạp chí và tư liệu thông tin liên quan đến học):   

1. Ăng-Ghen Ph. (1961), Nguồn gốc gia đình của chế độ tư hữu  và của nhà nước, NXB Sự 

thật, Hà Nội,  
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2. Conrad Phillip Kottak (2007), Hình ảnh nhân loại: lược khảo nhập môn nhân chủng học 

văn hoá, Nxb. Văn hoá Thông tin. 

3. Emily.A. Schultz, Robert H. Lavenda (2001), Nhân học, một quan điểm về tình trạng 

nhân sinh (Tài liệu tham khảo nội bộ), Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà Nội. 

4. E. Adamson Hoebel (2007), Nhân chủng học khoa học về con người, Nxb. Tổng hợp 

Thành phố Hồ Chí Minh. 

5. Khoa Nhân học, Nhân học về thân tộc, dòng họ, hôn nhân và gia đình, NXB ĐHQG TP 

HCM, 2015.  

- Tài liệu đọc:  

 1. Đỗ Thuý Bình (1994), Hôn nhân và gia đình các dân tộc Tày, Nùng và Thái ở VN, 

KHXH, HN 

2. Nguyễn Duy Bính (1999), Hôn nhân gia đình của người Hoa ở Nam Bộ, LATS Lịch sử 

3. Vũ Đình Lợi (1994) Gia đình và hôn nhân truyền thống các dân tộc Malayo Polinexia ở 

Trường Sơn Tây Nguyên, Nxb. KHXH, HN. 

4. Đặng Thị Kim Oanh (2008), Hôn nhân và gia đình của người Khmer ở đồng bằng sông 

Cửu Long, LATS Lịch sử. 

5. Bá Trung Phụ (2001) Gia đình và hôn nhân của người Chăm ở Việt Nam, NXB Văn hoá 

dân tộc. 

 

       

TRƯỞNG BỘ MÔN 

 

  Tp. Hồ Chí Minh, ngày 8 tháng 8  năm 2017 

   TRƯỞNG KHOA 

 

                       

 

      TS. HUỲNH ĐỨC THIỆN         PGS.TS. LÊ KHẮC CƯỜNG  
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN HỌC TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ 

_____________________________________________________________ 

 

1. Thông tin tổng quát 

 Tên môn học:  

+ Tiếng Việt: MỐI QUAN HỆ GIỮA NGÔN NGỮ VÀ VĂN HOÁ 

+ Tiếng Anh: THE RELATIONSHIP BETWEEN LINGUISTICS AND CULTURE 

- Mã số môn học: VNH2026 

- Khoa/Bộ môn: Việt Nam học/Việt ngữ học và văn học Việt Nam 

- Giảng viên phụ trách giảng dạy: PGS.TS. Lê Khắc Cường, PGS.TS. Trần Thuỷ Vịnh 

 Thuộc khối kiến thức/kỹ năng: 

 Kiến thức chung 

 Kiến thức cơ sở ngành 

 Kiến thức khác 

 Luận văn tốt nghiệp 

 Số tín chỉ: 02 

+ Lý thuyết: 25 tiết 

+ Thảo luận, seminar: 5 tiết 

 

2. Mô tả vắn tắt nội dung môn học: 

Môn học thuộc kiến thức cơ sở ngành.  

Về kiến thức, môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức chuyên sâu về mối 

quan hệ biện chứng, về sự tác động qua lại giữa Ngôn ngữ học và văn hoá, đặc biệt là giữa 

tiếng Việt và văn hoá Việt Nam.  

Về kỹ năng, môn học giúp học viên, nghiên cứu sinh có khả năng phân tích, đối chiếu, 

đề xuất các quan điểm liên quan đến mối quan hệ giữa ngôn ngữ và văn hoá và các kỹ năng 

mềm như làm việc nhóm,...  

Môn học này có quan hệ với các môn: Nguồn gốc và quá trình phát triển của tiếng 

Việt, Các phương pháp nghiên cứu trong Việt ngữ học, Ngôn ngữ các tộc người thiểu số ở 

Việt Nam. 

 

3. Nội dung môn học:  

Các chương mục 
Số 

tiết 

Tài liệu cần đọc (Có thể tìm các tài 

liệu nêu dưới đây tại Thư viện trường 

hoặc Thư viện Khoa Việt Nam học) 

CHƯƠNG 1: Khái quát về Ngôn ngữ và văn 

hoá  

1.1 Khái niệm ngôn ngữ 

1.2 Khái niệm văn hoá 

1.3 Giả thuyết Sapir-Whorf 

1.4 Giả thuyết N. Chomsky 

10 

Đọc: 

- Nguyễn Thiện Giáp (chủ biên), 

Đoàn Thiện Thuật, Nguyễn Minh 

Thuyết, Dẫn luận ngôn ngữ học, NXB 

Giáo dục, Hà Nội 2007 
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CHƯƠNG 2: Mối quan hệ giữa Việt ngữ và 

văn hoá Việt Nam 

3.1 Các biểu hiện bên trong và bên ngoài của 

ngôn ngữ và văn hoá 

3.2  Biểu hiện của mối quan hệ giữa ngôn 

ngữ và văn hoá trong tiếng Việt 

     3.2.1 Từ xưng hô 

5 

Đọc: 

- Trần Ngọc Thêm, Cơ sở văn hóa 

Việt Nam, Nhà xuất bản. Giáo dục, 

Hà Nội, 1997 

1. - Hữu Đạt, Ngôn ngữ và văn hóa giao 

tiếp của người Việt. Nxb VHTT, Hà 

Nội, 2000. 

- Nguyễn Đức Tồn, Tìm hiểu đặc 

trưng văn hoá dân tộc của ngôn ngữ 

và tư duy ở người Việt, Nxb Đại học 

quốc gia Hà Nội, 2002 

CHƯƠNG 3: Mối quan hệ giữa Việt ngữ và 

văn hoá Việt Nam (tt) 

3.2.2 Lúa và nước trong tiếng Việt   

5 

Đọc:  

- Cao Xuân Hạo, Ngôn ngữ và văn 

hoá, in trong Tiếng Việt văn Việt 

người Việt, Nxb Trẻ, 2001 

 

CHƯƠNG 3: Mối quan hệ giữa Việt ngữ và 

văn hoá Việt Nam (tt) 

3.2.3 Sự tri nhận không gian trong tiếng 

Việt 

5 

Đọc:  

- Lê Văn Thanh, Lý Toàn Thắng, Ba 

giới từ tiếng Anh: at, on, in (Thử nhìn 

từ góc độ cơ chế tri nhận không gian 

trong sự so sánh đối chiếu với tiếng 

Việt), t/c Ngôn ngữ số 9 năm 2002. 

  

 Seminar: Học viên thảo luận, thuyết trình 

nhóm 
5  

 

4. Mục tiêu của môn học  

 

Mục tiêu 

 (1) 

Mô tả mục tiêu 

(2) 

CĐR 

của 

CTĐT 

 (3) 

TĐNL 

(4) 

G1: Kiến 

thức 

Kiến thức tổng quát: 

Có kiến thức về ngôn ngữ và 

văn hoá 

1.2 3.0 -> 3.5 
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Kiến thức cơ sở và chuyên sâu: 

có kiến thức chuyên sâu về mối 

quan hệ và tác động qua lại 

giữa ngôn ngữ và văn hoá. 

1.3 3.0 -> 3.5 

G2: Kỹ năng 

- Kỹ năng phân tích, so sánh, 

đối chiếu 
2.1 3.0 -> 3.5 

- Kỹ năng truyền đạt kiến thức 2.1 3.0 -> 3.5 

- Kỹ năng làm việc nhóm 2.1 3.0 -> 3.5 

- Kỹ năng nghiên cứu 2.1 3.0 -> 3.5 

G3: Mức tự 

chủ và trách 

nhiệm 

- Có sáng kiến, áp dụng kiến 

thức đã học  
3.2 2.5 -> 3.0 

 

- Khách quan, chủ động trong 

hoạt động nghiên cứu, giảng 

dạy,… 

3.2 2.5 -> 3.0 

- Thích nghi, có thể hướng dẫn 

đồng nghiệp 
3.2 2.5 -> 3.0 

- Quản lý hoạt động chuyên 

môn  
3.2 2.5 -> 3.0 

(1): Ký hiệu mục tiêu của môn học 

(2): Mô tả các mục tiêu 

(3), (4): Ký hiệu CĐR của CTĐT và trình độ năng lực tương ứng 

 

5. Chuẩn đầu ra môn học 

 

CĐR 

 (1) 

Mô tả CĐR 

 (2) 

Mức độ 

giảng dạy 

 (3) 

G1 Có kiến thức về ngôn ngữ và văn hoá, có hiểu biết sâu về mối 

quan hệ giữa ngôn ngữ và văn hoá, giữa Việt ngữ và văn hoá 

Việt Nam. 

I, T, U 
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G2 Có kỹ năng phân tích, so sánh để hiểu sâu sắc sự tương đồng, dị 

biệt và mối quan hệ biện chứng giữa ngôn ngữ và văn hoá.   
I, T, U 

G3 Có thể đưa ra quan điểm về mối quan hệ giữa ngôn ngữ và văn 

hoá, tự định hướng và hướng dẫn người khác vận dụng kiến 

thức, kỹ năng vào công việc nghiên cứu, giảng dạy, quản lý du 

lịch,… 

I, T, U 

(1): Ký hiệu CĐR của môn học 

(2): Mô tả CĐR, các chủ đề CĐR ở cấp độ 4  

         (3): I (Introduce): giới thiệu; T (Teach): dạy; U (Utilize): sử dụng 

6. Kế hoạch giảng dạy chi tiết 

- Phân bổ kiến thức (bài giảng, các hoạt động) 

- Tiến trình bài giảng 

 

Buổi học 

(5 tiết) 

Nội dung Cách thức thực hiện 

1  

CHƯƠNG 1: Khái quát về ngôn ngữ và văn hoá  

1.1 Khái niệm ngôn ngữ 

1.2 Khái niệm văn hoá 

1.3 Giả thuyết Sapir-Whorf 

1.4 Giả thuyết N. Chomsky 

 Giới thiệu môn học, giới 

thiệu tài liệu cần đọc 

 Thuyết giảng  

 HV thảo luận 

2 
CHƯƠNG 2: Mối quan hệ giữa Việt ngữ và 

văn hoá Việt Nam 

2.1 Các biểu hiện bên trong và bên ngoài của 

ngôn ngữ và văn hoá 

2.2  Biểu hiện của mối quan hệ giữa ngôn ngữ 

và văn hoá trong tiếng Việt 

     2.2.1 Từ xưng hô 

 Thuyết giảng  

 HV thảo luận 

3 
CHƯƠNG 3: Mối quan hệ giữa Việt ngữ và 

văn hoá Việt Nam (tt) 

          2.2.2 Lúa và nước trong tiếng Việt   

 Thuyết giảng  

 HV thảo luận 

4 CHƯƠNG 3: Mối quan hệ giữa Việt ngữ và 

văn hoá Việt Nam (tt) 

2.2.3 Sự tri nhận không gian trong tiếng 

Việt 

 Thuyết giảng  

 HV thảo luận 

5 Seminar: Học viên thảo luận, thuyết trình 

nhóm 

 Thuyết trình. 

 

7. Phương pháp đánh giá môn học: quy định số lần kiểm tra, bài tập hoặc tiểu luận, thi, số 

bài thực hành, trọng số của mỗi lần đánh giá. 
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Thời điểm đánh giá 
Tiêu chí đánh giá/ 

Hình thức đánh giá 
Tỷ lệ 

Loại 

điểm 

% kết 

quả sau 

cùng 

Xuyên suốt quá trình  - Chuyên cần 20 %  

Thang 

điểm 10 

20% 

Giữa kỳ  - Tiểu luận 

 - Thảo luận  

30 % 

 

30% 

Cuối kỳ - Thi hết môn học 50% 50% 

Tổng 100%  100% 

 

8. Tài liệu học tập (ghi rõ những sách, tạp chí và tư liệu thông tin liên quan đến học):   

- Giáo trình, tài liệu chính: 

1. Lê Khắc Cường. Bài giảng điện tử “Mối quan hệ giữa ngôn ngữ và văn hoá”  

2. Nguyễn Đức Tồn, Tìm hiểu đặc trưng văn hoá dân tộc của ngôn ngữ và tư duy ở 

người Việt, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, 2004.  

 

- Tài liệu tham khảo: 

1. Hữu Đạt, Ngôn ngữ và văn hóa giao tiếp của người Việt. Nxb VHTT, Hà Nội, 

2000.  

2. Nguyễn Thiện Giáp (chủ biên), Đoàn Thiện Thuật, Nguyễn Minh Thuyết, Dẫn 

luận ngôn ngữ học, NXB Giáo dục, Hà Nội 2007. 

3. Cao Xuân Hạo, Ngôn ngữ và văn hoá, in trong Tiếng Việt văn Việt người 

Việt, Nxb Trẻ, 2001 

4. Lê Văn Thanh, Lý Toàn Thắng, Ba giới từ tiếng Anh: at, on, in (Thử nhìn từ góc 

độ cơ chế tri nhận không gian trong sự so sánh đối chiếu với tiếng Việt), t/c Ngôn ngữ số 9 

năm 2002. 

5. Trần Ngọc Thêm, Cơ sở văn hóa Việt Nam, Nhà xuất bản. Giáo dục, Hà Nội, 

1997. 

 

 

       

TRƯỞNG BỘ MÔN 

 

PGS.TS. TRẦN THUỶ VỊNH 

  TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 8 năm 2017  

                     TRƯỞNG KHOA 

 

               PGS.TS. LÊ KHẮC CƯỜNG 
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN HỌC TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ 

_________________________________________________________________________ 

 

 

1. Thông tin tổng quát: 

 Tên môn học: PHÂN TẦNG XÃ HỘI VÀ ĐÔ THỊ HOÁ Ở VIỆT NAM  

+ Tiếng Việt: Phân tầng xã hội và đô thị hoá ở Việt Nam 

+ Tiếng Anh: Social Stratification and Urbanization in Vietnam 

- Mã số môn học: VNH2010 

- Bộ môn, giảng viên phụ trách giảng dạy: 

  + TS. Trương Hoàng Trương 

 + PGS.TS. Nguyễn Văn Tiệp 

 Thuộc khối kiến thức/kỹ năng: 

 Kiến thức chung 

 Kiến thức cơ sở ngành 

 Kiến thức khác 

 Luận văn tốt nghiệp 

 Số tín chỉ: 

+ Lý thuyết  

+ Thực hành 

+ Thí nghiệm hoặc thảo luận 

 

2. Mô tả vắn tắt nội dung môn học: 

Trình bày các lý thuyết và kiến thức cơ bản về cơ cấu xã hội và phân tầng xã hội, đô 

thị hóa. vận dụng kiến thức vào việc nghiên cứu cơ cấu xã hội và phân tầng xã hội  ở đô thị  

Việt Nam. 

 

3. Nội dung môn học:  

1. Cơ cấu xã hội nghề nghiệp hiện nay ở Việt nam 

2. Cơ cấu xã hội giai cấp hiện nay ở nông thôn Việt Nam 

3.Cơ cấu xã hội dân số và sự thay đổi cơ cấu xã hội dân số hiện nay ở Việt Nam 

4. Khái niệm bất bình đẳng xã hội và phân tầng xã hội, các hệ thống phân ầng xã hội 

5. Các lý thuyết kiến giải về phân tầng xã hội và bản chất của sự phân tầng, lấy ví dụ ở 

Việt Nam 

6. Phân tầng xã hội ở Việt Nam hiện nay 

7. Các lý thuyết về đô thị hóa, phân tích và so sánh 

8. Quá trình Đô thị hóa từ sau 1975 đến nay ở Việt Nam 

9. Cơ cấu cộng đồng cư dân đô thị ở Việt Nam hiện nay 

10. Di dân nông thôn đô thị ở Việt Nam hiện nay 

11. Lối sống của cư dân đô thị Việt Nam hiện nay 
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4. Mục tiêu của môn học  

 

Mục tiêu 

 (1) 

Mô tả mục tiêu 

(2) 

CĐR của 

CTĐT 

(3) 

TĐNL 

(4) 

G1: Kiến 

thức 

Kiến thức tổng quát: 

- Cung cấp cho học viên những 

kiến thức chung và cơ bản về phân 

tầng xã hội ở VN hiện nay và lịch 

sử đô thị hóa VN 

1.2 3.0 -> 3.5 

Kiến thức cơ sở và chuyên sâu: 

- Trang bị kiến thức lý thuyết, 

phương pháp và tri thức cụ thể 

trên bình diện tiếp cận về cơ cấu 

xã hội, phân tầng xã hội và đô thị 

hóa. 

1.2 3.0 -> 3.5 

G2: Kỹ năng 

- Rèn luyện kỹ năng viết báo cáo 

độc lập, kỹ năng thảo luận nhóm, 

thuyết trình, kỹ năng làm việc 

nhóm. 

2.2 3.0 -> 3.5 

G3: Mức tự 

chủ và trách 

nhiệm 

- Nắm vững biến đổi và phân tầng 

xã hội. Có thể hoạt động tốt trong 

quản lý xã hội 

4.3.1 3.0 -> 3.5 

 

(1): Ký hiệu mục tiêu của môn học 

(2): Mô tả các mục tiêu 

(3), (4): Ký hiệu CĐR của CTĐT và trình độ năng lực tương ứng 

 

5. Chuẩn đầu ra môn học 

CĐR 

(1) 

Mô tả CĐR 

(2) 

Mức độ giảng dạy 

(3) 

G1: Kiến thức 

- Trang bị kiến thức lý thuyết, phương pháp và tri thức 

cụ thể trên bình diện tiếp cận về cơ cấu xã hội, phân 

tầng xã hội và đô thị hóa. 

I, T 

G2: Kỹ năng 

- Vận dụng lý thuyết này để nghiên cứu và giải thích 

phân tầng xã hội ở đô thị Việt Nam trong lịch sử và 

hiện nay ở  Việt Nam 

T, U. 

G3: Mức tự 

chủ và trách 

nhiệm 

- Có thể hoạt động tốt trong quản lý xã hội, quản lý đô 

thị 

T, U. 

(1): Ký hiệu CĐR của môn học 

(2): Mô tả CĐR, các chủ đề CĐR ở cấp độ 4  
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         (3): I (Introduce): giới thiệu; T (Teach): dạy; U (Utilize): sử dụng 

 

6. Kế hoạch giảng dạy chi tiết 

 

Tuần Nội dung Tài liệu Ghi chú 

1 

 

 

 

 

 

Chương 1: CƠ CẤU XÃ HỘI: KHÁI  NIỆM VÀ 

CÁCH TIẾP CẬN 

1.1. Quan niệm của một số môn khoa học xã hội về 

cơ cấu xã hội 

1.2. Một số quan niệm của xã hội học về cơ cấu xã 

hội 

1.3. Cơ cấu xã hội và hệ thống xã hội 

Đọc các 

bài trong 

danh mục 

tài liệu 

tham khảo 

(11), (13), 

(14), (17) 

-NCS tích cực 

đọc bài ở nhà 

theo hướng 

dẫn và tìm 

thêm thông tin 

liên quan đến 

bài học.  

2 Chương 2: CÁC THÀNH TỐ CƠ BẢN CỦA CƠ 

CẤU XÃ HỘI 

2.1. Nhóm xã hội  

2.2. Vị thế xã hội 

2.3. vai trò xã hội 

2.4. Quan hệ xã hội 

2.5. Vốn xã hội 

2.6. mạng lưới xã hội 

2.7. Thiết chế xã hội 

Tất cả tài 

liệu có liên 

quan đến 

môn học. 

 

3 Chương 3: CÁC PHÂN HỆ CỦA CƠ CẤU XÃ 

HỘI 

3.1. Cơ cấu tổ chức xã hội –giai cấp 

3.2. Cơ cấu xã hội nghề nghiệp 

3.3. Cơ cấu xã hội dân số 

3.4. Cơ cấu xã hội dân tộc 

Tất cả tài 

liệu có liên 

quan đến 

môn học.  

 

4 CHƯỠNG 4: BẤT BÌNH ĐẲNG XÃ HỘI VÀ 

PHÂN TẦNG XÃ HỘI 

4.1. Bất bình đẳng xã hội 

4.1.2. Khái niệm 

4.1.3. Nguyên nhân và nguồn gốc 

4.1.4. Một số quan điểm về bất bình đẳng xã hội 

4.2. Phân tầng xã hội 

4.2.1. Khái niệm và các lý thuyết khác nhau về phân 

tầng xã hội 

4.2.2. Những xã hội theo chủ nghĩa bình quân 

4.2.3. Những xã hội thứ bậc 

4.2.4. Những xã hội phân tầng (có giai cấp) 

- Giai cấp xã hội 

- Các đẳng cấp 

4.3. Phân biệt phân tầng xã hội và một số khái niệm 

Tất cả tài 

liệu có liên 

quan đến 

môn học. 
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Tuần Nội dung Tài liệu Ghi chú 

khác 

4.3.1.Phân biệt phân tầng xã hội và phân chia giai cấp 

4.3.2. Phân tầng xã hội và phân hóa xã hội 

4.3.3. Phân  tầng xã hội và phân cực xã hội 

4.4. Các hệ thống phân tầng xã hội 

4.4.1. Phân tầng xã hội đóng 

4.4.2. Phân tầng xã hội mở 

4.5. Các tháp phân tầng 

4.6. Một số cách kiến giải về phân tầng xã hội 

4.6.1. Thuyết chức năng 

4.6. 2. Thuyết xung đột  

4.6.3. Thuyết dung hòa 

4.6.4. Sự khác nau giữa Marx và Weber 

4.7. Bản chất của phân tầng xã hội 

4.7.1 Phân tầng xã hội hợp thức   

4.7.2. Phân tầng xã hội không hợp thức 

5 

 

 

 

 

 

CHƯƠNG 5: Tổng quan về đô thị hóa và các lý 

thuyết về đô thị hóa 

5.1. Khái niệm đô thị  

5.2. Khái niệm đô thị hóa 

5.3. Các lý thuyết đô thị hóa 

-Lý thuyết hiện đại hóa 

-Lý thuyết đô thị hóa quá mức 

-Lý thuyết phụ thuộc 

- Lý thuyết thiên vị đô thị 

Đọc các 

bài trong 

danh mục 

tài liệu 

tham khảo 

(11), (13), 

(14), (17) 

 

-NCS tích cực 

đọc bài ở nhà 

theo hướng 

dẫn và tìm 

thêm thông tin 

liên quan đến 

bài học.  

6 Chương 6: Đô thị hóa trên thế giới và Việt Nam 

6.1. Khái niệm đô thị và đô thị hóa 

6.2. Đô thị hóa trên thế giới và Việt Nam 

6.2. Đô thị hóa trên thế giới 

6.3. Đô thị hóa trong lịch sử Việt Nam 

- Trong thời kỳ phong kiến 

- Trong thời kỳ thực dân 

-Trong thời kỳ sau 1975 đến nay 

Tất cả tài 

liệu có liên 

quan đến 

môn học. 

 

7 Chương 7: Cơ cấu xã hội và lối sống của cộng đồng 

7.1. Cộng đồng cư dân đô thị 

7.2. Cơ cấu cộng đồng cư dân đô thị Việt Nam 

7.3. Sự phân tầng xã hội đô thị 

7.4. Lối sống cư dân đô thị, hành vi và chuẩn mực ứng 

xử 

Tất cả tài 

liệu có liên 

quan đến 

môn học.  

 

 

7. Phương pháp đánh giá môn học:  
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▪ Tham dự đầy đủ  giờ giảng trên lớp + làm bài tập: 10% tổng số điểm 

▪ Về kiểm tra giữa kỳ: Kiểm tra khi kết thúc tiết 15 - tiết 20 của môn học: 20% tổng số 

điểm 

▪ Về thực hiện báo cáo tiểu luận/BT Lớn, phần thực hành : Mỗi nghiên cứu sinh làm 

một tiểu luận, điểm tiểu luận là  20% tổng số điểm. 

▪ Cách tổ chức thi cuối kỳ : ôn tập và thi những nội dung đã được giới thiệu trong môn 

học. Điểm cuối kỳ chiếm 50% tổng số điểm.Thời gian thi: sau khi kết thúc môn học, 

lịch thi được giáo vụ sắp xếp và báo cho nghiên cứu sinh cụ thể.  

▪ Ghi chú về điều kiện cấm thi, cách tổng kết điểm:  

+ Nghiên cứu sinh vắng mặt quá 20% trên  tổng số buổi dự giảng, sẽ không được thi cuối 

học kỳ. 

+ Nghiên cứu sinh phải nộp báo cáo đầy đủ và  điểm thi tối thiểu phải đạt từ 5 trở lên mới 

tính là đạt cả môn học. 

 

8. Tài liệu học tập (ghi rõ những sách, tạp chí và tư liệu thông tin liên quan đến học):   

 

1. Phạm Xuân Nam. Mấy nét sơ bộ về sự biến đổi cơ cấu giai cấp xã hội ở nước ta khi 

chuyển sang kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Tạp chí xã hội học số 4 (76), 

2001 

2. Trịnh Duy Luân. Vấn đề phân tầng xã hội Việt Nam hiện nay: Nhìn lại một số khía 

cạnh phương pháp luận từ cách tiếp cận xã hội học. Xã hội học số 3(87), 2004. 

3. Nguyễn Hữu Minh, Nguyễn Xuân Mai. Nghiên cứu nghèo khổ ở đô thị Việt Nam 

trong thập niên 90: Kết quả và những vấn đề đặt ra.Xã hội học số 3 (87), 2004. 

4. Nguyễn Duy Thắng. Tác động của đô thị hóa đến nghèo khổ và phân tầng xã hội: 

nghiên cứu trường hợp vùng ven đô Hà Nội,. Xã hội học, số 3 (87), 2004. 

5. TS Nguyễn Thị Nga (chủ biên).2007. Quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và công 

bằng xã hôi ở Việt Nam thời kỳ đổi mới: vấn đề và phương pháp.Nxb Chính trị.   

6. Tương Lai. Khảo sát Xã hội học về phân tầng xã hội. NXB KHXH, Hà Nội, 1995. 

7. Max Weber. Giai cấp, địa vị, đảng phái (1922). Bản dịch ( trích từ tác phẩm 

Economy and society). 

8. Morton H. Fried (1923 – 1986). Về sự phát triển của quá trình phân tầng xã hội và 

nhà nước. Bản dịch  

9. GS.TS Tạ ngọc Tấn, 2010. Một số vấn đề về biến đổi cơ cấu xã hội Việt Nam hiện 

nay. Nxb Chính trị quốc gia  

10. PGS.TS Nguyễn Đình Tấn, 2005. Cơ cấu xã hội và phân tầng xã hội. Nxb Lý luận 

chính trị. 

11. Lê Thanh Sang, 2008. Đô thị hóa và cấu trúc đô thị ở Việt Nam trước và sau đổi 

mới. Nxb. KHXH 

12. Nguyễn Minh Hòa, 2008. Tiềm năng cho kỳ tích sông Sài Gòn, NXb TP. HCM 

13. 13. Nguyễn Thanh Tuấn, 2006. Biến đổi văn hóa đô thị Việt Nam. Nxb. Văn hóa-

Thông tin. 
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14.  Giang Thanh Long, Dương Kim Hồng (chủ biên), 2007.Các vấn đề xã hội trong 

quá trình chuyển đổi và hội nhập kinh tế ở Việt nam. 

15. Trịnh Duy Luân, 2004. Xã hội học đô thị. Nxb. KHXH 

 

       

TRƯỞNG BỘ MÔN 

 

 

 

 

TS. HUỲNH ĐỨC THIỆN 

  Tp. Hồ Chí Minh, ngày 8 tháng 8 năm 2017  

   TRƯỞNG KHOA 

 

 

 

 

PGS.TS. LÊ KHẮC CƯỜNG 
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN HỌC TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ 

_____________________________________________________________ 

 

1. Thông tin tổng quát 

 Tên môn học:  

+ Tiếng Việt: NGỮ ÂM HỌC VÀ ÂM VỊ HỌC TIẾNG VIỆT 

+ Tiếng Anh: VIETNAMESE PHONETICS AND PHONOLOGY  

- Mã số môn học: VNH2017 

- Khoa/Bộ môn: Việt Nam học/Việt ngữ học và văn học Việt Nam 

- Giảng viên phụ trách giảng dạy: PGS.TS. Lê Khắc Cường, PGS.TS. Nguyễn Thị Phương 

Trang 

 Thuộc khối kiến thức/kỹ năng: 

 Kiến thức chung 

 Kiến thức cơ sở ngành 

 Kiến thức khác 

 Luận văn tốt nghiệp 

 Số tín chỉ: 02 

+ Lý thuyết: 20 tiết 

+ Thực hành:10 tiết 

2. Mô tả vắn tắt nội dung môn học: 

Môn học thuộc khối kiến thức cơ sở ngành.  

Về kiến thức, môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức về Ngữ âm học và 

Âm vị học tiếng Việt, hiểu được bản chất của khoa học nghiên cứu âm thanh ngôn ngữ dưới 

góc nhìn tự nhiên (Ngữ âm học) và xã hội (Âm vị học), cũng như những ứng dụng của nó 

trong việc học tập, giảng dạy tiếng mẹ đẻ, ngoại ngữ, đặc biệt là việc dạy phát âm và xây 

dựng hệ thống chữ viết ghi âm.  

Về kỹ năng, môn học giúp học viên sau đại học nắm nguyên tắc và những thao tác 

cơ bản khi sử dụng các phần mềm ngữ âm học thực nghiệm như Praat, Speech Analyzer 

cũng như kỹ năng xử lý các trường hợp đa giải pháp trong Âm vị học.  

Môn học này có quan hệ với các môn: Nguồn gốc và quá trình phát triển của tiếng 

Việt, Các phương pháp nghiên cứu trong Việt ngữ học, Ngôn ngữ các tộc người thiểu số ở 

Việt Nam. 

3. Nội dung môn học:  

Các chương mục 
Số 

tiết 
Tài liệu cần đọc 

CHƯƠNG 1: Ngữ âm học 

1.1 Ngữ âm học và Âm vị học 

1.2 Các cơ sở của Ngữ âm học 

1.3 Âm tố 

1.4 Phân biệt âm tố về cấu âm 

1.5 Chữ viết ghi âm 

 

5 

Đọc: 

- Đoàn Thiệt Thuật (1980), Ngữ âm 

tiếng Việt, Nxb. ĐH&THCN. 
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CHƯƠNG 2: Ngữ âm tiếng Việt  

2.1 Âm tiết 

2.2 Thanh điệu 

2.3 Âm đầu 

2.4 Âm đệm 

2.5 Âm chính 

2.6 Âm cuối 

5 

Đọc: 

- Đoàn Thiệt Thuật (1980), Ngữ âm 

tiếng Việt, Nxb. ĐH&THCN. 

 

 

CHƯƠNG 3: Âm vị học 

3.1 Các khái niệm cơ bản của Âm vị học 

3.3  Âm vị học và vấn đề đoạn tính 

3.3 Âm vị và nét khu biệt  

3.4  Phân xuất và xác định âm vị 

3.5  Các nguyên tắc âm vị học 

 

      

5 

Đọc: 

- Cao Xuân Hạo (2006), Âm vị học và 

tuyến tính – Suy nghĩ về các định đề 

của âm vị học đương đại, Nxb. Khoa 

học kỹ thuật, Chương IV 

- Đoàn Thiệt Thuật (1980), Ngữ âm 

tiếng Việt, Nxb. ĐH&THCN. 

 

 

CHƯƠNG 4: Âm vị học tiếng Việt 

4.1 Hệ thống âm vị tiếng Việt 

4.2. Một số giải pháp Âm vị học tiếng 

Việt. 

 

10 

Đọc:  

- Trần Ngọc Ninh (1973), Cơ cấu Việt 

ngữ (tập 1), Lửa Thiêng, Saigon. 

- Đoàn Thiệt Thuật (1980), Ngữ âm 

tiếng Việt, Nxb. ĐH&THCN. 

- Cao Xuân Hạo (1998), Mấy vấn đề 

ngữ âm, ngữ pháp, ngữ nghĩa, Nxb. 

Giáo dục, Phần thứ nhất: Ngữ âm. 

- Nguyễn Bạt Tuỵ (1959), Ngôn ngữ 

học Việt Nam, Nxb. Ngôn ngữ, 

Saigon. 

 

 THỰC HÀNH: Sử dụng một số phần mềm 

Ngữ âm học thực nghiệm 
5 

Thực hành tại Phòng Ngữ âm học thực 

nghiệm hoặc tại phòng học có máy 

tính. 

 

4. Mục tiêu của môn học  

Mục 

tiêu 

 (1) 

Mô tả mục tiêu 

(2) 

CĐR 

của 

CTĐT 

 (3) 

TĐNL 

(4) 

G1: 

Kiến 

thức 

Kiến thức tổng quát: 

Cung cấp kiến thức 

về Việt ngữ học 

1.2 2.5 -> 3.0 

Kiến thức cơ sở và 

chuyên sâu: 

Cung cấp kiến thức 

về hai phân ngành: 

Ngữ âm học và Âm 

vị học. 

1.2 2.5 -> 3.0 
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G2: Kỹ 

năng 

- Kỹ năng phân tích, 

so sánh  
2.2 3.0 -> 3.5 

- Kỹ năng truyền đạt 

kiến thức 
2.2 3.0 -> 3.5 

- Kỹ năng mềm và 

các kỹ năng phân 

tích ngữ âm học. 

2.2 3.0 -> 3.5 

- Kỹ năng nghiên 

cứu, vận dụng kiến 

thức.  

2.2 3.0 -> 3.5 

G3: 

Mức tự 

chủ và 

trách 

nhiệm 

- Có sáng kiến áp 

dụng kiến thức. 
3.2 3.0 -> 3.5 

 
- Có thể đưa ra các 

kết luận khoa học.  
3.2 3.0 -> 3.5 

 

- Thích nghi và 

hướng dẫn đồng 

nghiệp. 

3.3 3.0 -> 3.5 

 
- Quản lý hoạt động 

chuyên môn  
3.3 3.0 -> 3.5 

 (1): Ký hiệu mục tiêu của môn học 

(2): Mô tả các mục tiêu 

(3), (4): Ký hiệu CĐR của CTĐT và trình độ năng lực tương ứng 

 

5. Chuẩn đầu ra môn học 

 

CĐR 

 (1) 

Mô tả CĐR 

 (2) 

Mức độ 

giảng dạy 

 (3) 

G1 Hiểu được những kiến thức của Ngữ âm học và Âm vị học tiếng 

Việt; nắm được các nguyên lý Âm vị học và việc phân tích các 

trường hợp đa giải pháp.   

Trình bày được cấu trúc âm tiết tiếng Việt và hệ thống Âm vị 

tiếng Việt; hiểu được các giải pháp Âm vị học tiếng Việt. 

I, T, U. 
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G2 Có kỹ năng xây dựng hệ thống chữ viết ghi âm cho một ngôn 

ngữ chưa có chữ viết. 

Có kỹ năng sử dụng một số phần mềm ngữ âm học thực nghiệm 

để xử lý âm thanh ngôn ngữ. 

T, U. 

G3 Có thái độ khách quan trong nghiên cứu và chọn các giải pháp 

Âm vị học. 
T, U. 

(1): Ký hiệu CĐR của môn học 

(2): Mô tả CĐR, các chủ đề CĐR ở cấp độ 4  

         (3): I (Introduce): giới thiệu; T (Teach): dạy; U (Utilize): sử dụng 

6. Kế hoạch giảng dạy chi tiết 

- Phân bổ kiến thức (bài giảng, các hoạt động) 

- Tiến trình bài giảng 

Buổi học 

(5 tiết) 

Nội dung Cách thức thực 

hiện 

1 

CHƯƠNG 1: Ngữ âm học 

1.1 Các cơ sở của Ngữ âm học 

1.2 Âm tố 

1.3 Phân biệt âm tố về cấu âm 

1.4 Chữ viết ghi âm 

 Giới thiệu môn 

học, tài liệu cần 

đọc 

 Thuyết giảng  

 Thực nghiệm 

 HV thảo luận 

2 
CHƯƠNG 2: Ngữ âm tiếng Việt  

2.1 Âm tiết 

2.2 Thanh điệu 

2.3 Âm đầu 

2.4 Âm đệm 

2.5 Âm chính 

 2.6 Âm cuối 

 Thuyết giảng  

 Thực nghiệm 

 HV thảo luận 

3 CHƯƠNG 3: Âm vị học 

3.1 Các khái niệm cơ bản của Âm vị học 

3.2  Âm vị học và vấn đề đoạn tính 

3.3 Âm vị và nét khu biệt  

3.4 Phân xuất và xác định âm vị 

3.5 Các nguyên tắc âm vị học 

 Thuyết giảng  

 Thực nghiệm 

 HV thảo luận 

4 
CHƯƠNG 4: Âm vị học tiếng Việt 

4.1 Hệ thống âm vị tiếng Việt 

4.2. Một số giải pháp Âm vị học tiếng Việt. 

 

 Thuyết giảng  

 Thực nghiệm 

 HV thảo luận 

5 

THỰC HÀNH: Sử dụng một số phần mềm Ngữ âm học 

thực nghiệm 

 HV thực hành 

ghi âm, xử lý 

âm học bằng 

phần mềm 

Praat và Speech 

Analyzer  
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7. Phương pháp đánh giá môn học: trong đó quy định số lần kiểm tra, bài tập hoặc tiểu 

luận, thi, số bài thực hành, trọng số của mỗi lần đánh giá. 

 

Thời điểm đánh giá 
Tiêu chí đánh giá/ 

Hình thức đánh giá 
Tỷ lệ 

Loại 

điểm 

% kết 

quả sau 

cùng 

Xuyên suốt quá trình  - Chuyên cần 20 %  

Thang 

điểm 10 

20% 

Giữa kỳ  - Tiểu luận 

 - Thảo luận  

30 % 

 

30% 

Cuối kỳ - Thi hết môn học 50% 50% 

Tổng 100%  100% 

 

8. Tài liệu học tập (ghi rõ những sách, tạp chí và tư liệu thông tin liên quan đến học):   

- Giáo trình, tài liệu chính: 

1. Lê Khắc Cường. Bài giảng điện tử “Ngữ âm học và Âm vị học tiếng Việt”  

2. Đoàn Thiện Thuật (1980), Ngữ âm tiếng Việt, Nxb. ĐH&THCN  

3. Cao Xuân Hạo (2006), Âm vị học và tuyến tính – Suy nghĩ về các định đề của âm 

vị học đương đại, Nxb. Khoa học kỹ thuật 

 

- Tài liệu tham khảo: 

1. Cao Xuân Hạo (1998), Mấy vấn đề ngữ âm, ngữ pháp, ngữ nghĩa, Nxb. Giáo dục,  

2. Nguyễn Bạt Tuỵ (1959), Ngôn ngữ học Việt Nam, Nxb. Ngôn Ngữ, Sàigon. 

3. Trần Ngọc Ninh (1973), Cơ cấu Việt ngữ (tập 1), Lửa Thiêng, Sàigòn 

 

       

TRƯỞNG BỘ MÔN 

 

 

 

PGS.TS. TRẦN THUỶ VỊNH

  

  TP. Hồ Chí Minh, ngày 5 tháng 8 năm 2017  

  TRƯỞNG KHOA 

 

 

 

 

 

               PGS.TS. LÊ KHẮC CƯỜNG 
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN HỌC TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ/TIẾN SĨ 

_________________________________________________________________________ 

 

 

1. Thông tin tổng quát 

 Tên môn học: 

+ Tiếng Việt: HIỆN TƯỢNG MƠ HỒ TRONG TIẾNG VIỆT  

+ Tiếng Anh: AMBIGUOUS PHENOMENA IN VIETNAMESE  

- Mã số môn học: VNH2021 

- Bộ môn, giảng viên phụ trách giảng dạy: Bộ môn Việt ngữ học và văn học Việt Nam; 

GV: PGS.TS. Trần Thủy Vịnh, PGS.TS. Lê Khắc Cường 

 Thuộc khối kiến thức/kỹ năng: 

 Kiến thức chung 

  Kiến thức cơ sở ngành  

 Kiến thức khác  

 Luận văn tốt nghiệp 

 Số tín chỉ: 03 

+ Lý thuyết: 30 

+ Thực hành: 15 

+ Thí nghiệm hoặc thảo luận 

 

2. Mô tả vắn tắt nội dung môn học 

Môn học điểm qua lịch sử nghiên cứu hiện tượng mơ hồ trong ngôn ngữ với các các khái 

niệm, định nghĩa có liên quan, cho thấy ảnh hưởng của loại hình ngôn ngữ của tiếng Việt 

đến hiện tượng mơ hồ.  

Môn học cũng trình bày một cách hệ thống về mơ hồ từ vựng và mơ hồ cú pháp; đồng thời 

so sánh, đối chiếu sự tương đồng và dị biệt của các loại mơ hồ này giữa tiếng Việt và tiếng 

Anh.  

 

3. Nội dung môn học:  

 

Nội dung 
Số 

tiết  
Tài liệu 

Chương 1:  

TỔNG QUAN VỀ HIỆN TƯỢNG MƠ HỒ

  

1.1 Lịch sử vấn đề

  

1.2 Hiện tượng mơ hồ và các khái niệm liên quan

  

1.3 Các kiểu loại mơ hồ 

   

1.4 Ảnh hưởng của loại hình ngôn ngữ  đến hiện tượng mơ hồ 

trong tiếng Việt 

10 (1), (2), (7), (8). 

(9), (10), (11), 

(14), (15), (16), 

(17), (18), (19), 

(20), (21), (22), 

(23), (24) 
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Nội dung 
Số 

tiết  
Tài liệu 

Chương 2: MƠ HỒ TỪ VỰNG 

2.1 Mơ hồ từ vựng – một vài nhận xét ban đầu

  

2.2 Một số vấn đề về từ đồng âm và từ đa nghĩa  

2.3 Ngữ cảnh của từ, mơ hồ cục bộ và mơ hồ toàn bộ 

2.4 Mơ hồ do từ đồng âm  

2.5 Mơ hồ do từ đa nghĩa  

2.6 Mơ hồ từ vựng trong vài văn bản dịch Anh – Việt và báo chí  

10 (2), (3), (4), 

(5), (6), (7), 

(13), (14), (19), 

(20), (21), (24) 

Thảo luận + thuyết trình  5  

Chương 3: MƠ HỒ CÚ PHÁP 

3.1 Mơ hồ cú pháp với ngữ pháp tạo sinh và ngữ pháp cách

  

3.2 Mơ hồ gắn kết 

  

3.3 Mơ hồ phân tích 

3.4 Mơ hồ chuyển dịch 

3.5  Sự tác động qua lại giữa mơ hồ từ vựng và mơ hồ cú pháp  

3.6 Mơ hồ cú pháp trong vài văn bản dịch Anh – Việt và báo chí 

 (2), (5), (7), 

(12), (14), (16), 

(19), (20), (21), 

(24) 

Thuyết trình + Bài tiểu luận  10  

 

4. Mục tiêu của môn học  

(các mục tiêu tổng quát của môn học, thể hiện sự tương quan với các chủ đề CĐR (X.x.x) 

của CTĐT và trình độ năng lực được phân bổ cho môn học) 

Mục tiêu 

(Gx) (1) 

Mô tả mục tiêu 

(2) 

CĐR 

của 

CTĐT 

 (3) 

TĐNL 

(4) 

G1: Kiến 

thức 

Tăng cường cho học viên các kiến 

thức về ngôn ngữ nói chung và về 

Việt ngữ  học nói riêng 

1.2 2.5 -> 3.0 

Trang bị cho học viên các nội 

dung cơ bản, có hệ thống về hiện 

tượng mơ hồ trong tiếng Việt  

1.2 2.5 -> 3.0 

G2: Kỹ 

năng 

Giúp học viên tạo lập và thụ đắc 

ngôn bản chính xác, rõ ràng; đồng 

thời giúp học viên sáng tạo cũng 

như cảm nhận cái tinh tế, “cái 

hồn” trong những tác phẩm văn 

học nghệ thuật, trong những bài 

phê bình, châm biếm, trào lộng. 

2.2 2.0 -> 3.0 

Giúp học viên tăng cường vốn 

ngoại ngữ, rèn luyện khả năng 

dịch thuật. 

2.2 2.0 -> 3.0 

Hình thành kỹ năng thuyết trình, 

làm việc nhóm. 
2.2 2.0 -> 3.0 

G3: Nhận 

thức 

Nhận thức được vai trò và tầm 

quan trọng của hiện tượng mơ hồ 
3.2 2.0 -> 3.0 
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trong ngôn ngữ.  

Có được thái độ khách quan, khoa 

học đối với những biểu hiện đa 

dạng của hiện tượng mơ hồ trong 

ngôn ngữ tự nhiên. 

3.2 2.0 -> 3.0 

 

(1): Ký hiệu mục tiêu của môn học 

(2): Mô tả các mục tiêu 

(3), (4): Ký hiệu CĐR của CTĐT và trình độ năng lực tương ứng 

5. Chuẩn đầu ra môn học 

(các mục cụ thể hay CĐR của môn học và mức độ giảng dạy) 

CĐR 

 (1) 

Mô tả CĐR 

 (2) 

Mức độ 

giảng dạy 

 (3) 

G1 
Nắm được các kiến thức về ngôn ngữ nói chung và về Việt ngữ  

học nói riêng. 

I,T,U 

Biết được các nội dung cơ bản, có hệ thống về hiện tượng mơ hồ 

trong tiếng Việt và tiếng Anh cũng như những hiện tượng mơ hồ 

do đặc trưng của từng ngôn ngữ. 

Biết rõ cách thức tạo lập và lĩnh hội các phát ngôn mơ hồ. T 

 

 

G2 
Có khả năng thao tác hoá được việc tạo lập và lĩnh hội các phát 

ngôn mơ hồ. 

I,T,U 

Có kỹ năng hiểu (khi thụ ngôn) và sử dụng ngôn ngữ mơ hồ (khi 

phát ngôn); từ đó có thể  tạo lập và thụ đắc ngôn bản chính xác, 

rõ ràng, nhất là trong các văn bản cần độ chính xác cao như các 

văn bản khoa học kỹ thuật một cách khoa học, hiệu quả. 

Có thể sáng tạo cũng như cảm nhận cái tinh tế, “cái hồn” trong 

những tác phẩm văn học, trong bài phê bình, châm biếm,… và nói 

chung, trong những bối cảnh cần đến “mơ hồ”. 

Có khả năng nhận biết các câu/phát ngôn mơ hồ ẩn chứa những 

nét nghĩa tiềm tàng, được diễn dịch theo nhiều cách khá khác biệt 

nhau khi dịch thuật để có được bản dịch chính xác hơn. 

 

G3 

Có thái độ khách quan, tôn trọng sự khác biệt trong nghiên cứu. I,T,U 

(1): Ký hiệu CĐR của môn học 

(2): Mô tả CĐR, các chủ đề CĐR ở cấp độ 4  

         (3): I (Introduce): giới thiệu; T (Teach): dạy; U (Utilize): sử dụng 

6. Kế hoạch giảng dạy chi tiết 

- Phân bổ kiến thức (bài giảng, các hoạt động) 

- Tiến trình bài giảng 
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Buổi học 

(5 tiết) 

Nội dung Cách thức thực 

hiện 

1+2 Chương 1:  

TỔNG QUAN VỀ HIỆN TƯỢNG MƠ HỒ

  

1.1 Lịch sử vấn đề

  

1.2 Hiện tượng mơ hồ và các khái niệm liên quan

  

1.3 Các kiểu loại mơ hồ 

   

1.4 Ảnh hưởng của loại hình tiếng Việt và tiếng Anh 

đến hiện tượng mơ hồ   

 Thuyết giảng 

- Thảo luận  

3+4 Chương 2: MƠ HỒ TỪ VỰNG 

2.3 Mơ hồ từ vựng – một vài nhận xét ban đầu

  

2.4 Một số vấn đề về từ đồng âm và từ đa nghĩa  

2.7 Ngữ cảnh của từ, mơ hồ cục bộ và mơ hồ toàn bộ 

2.8 Mơ hồ do từ đồng âm  

2.9 Mơ hồ do từ đa nghĩa  

2.10 Mơ hồ từ vựng trong vài văn bản dịch Anh – Việt 

và báo chí  

 Thuyết giảng 

- Thảo luận 

5 Thảo luận + thuyết trình  - HV thuyết 

trình đề tài theo 

nhóm 

- Thảo luận 

6+7 Chương 3: MƠ HỒ CÚ PHÁP 

3.7 Mơ hồ cú pháp với ngữ pháp tạo sinh và ngữ pháp 

cách

  

3.8 Mơ hồ gắn kết 

  

3.9 Mơ hồ phân tích 

3.10 Mơ hồ chuyển dịch 

3.11  Sự tác động qua lại giữa mơ hồ từ vựng và mơ hồ 

cú pháp   

3.12 Mơ hồ cú pháp trong vài văn bản dịch Anh – Việt 

và báo chí 

 

8+9 Thuyết trình + Bài tiểu luận  - HV thuyết 

trình đề tài theo 

nhóm 

- Thảo luận 

- Viết tiểu luận 

 

 

7. Phương pháp đánh giá môn học: trong đó quy định số lần kiểm tra, bài tập hoặc tiểu 

luận, thi, số bài thực hành, trọng số của mỗi lần đánh giá. 
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Thời điểm đánh giá 
Tiêu chí đánh giá/ 

Hình thức đánh giá 
Phần trăm 

Loại 

điểm 

% kết 

quả sau 

cùng 

Xuyên suốt quá trình  - Chuyên cần 20 %  

Thang 

điểm 10 

20% 

Giữa kỳ  - Bài kiểm tra/ tiểu luận 

 - Thảo luận, thuyết trình     

30 % 

 

30% 

Cuối kỳ - Thi hết môn học 50% 50% 

Tổng 100%  100% 

 

8. Tài liệu học tập  

 

A. TIẾNG VIỆT 

1. Nguyễn Đức Dân (1998b), Logic và tiếng Việt, Nxb Giáo dục.    

2. Nguyễn Đức Dân và Trần Thị Ngọc Lang (1992), Câu sai và câu mơ hồ, Nxb Giáo 

dục. 

3. Nguyễn Thiện Giáp (1998b), Từ vựng học tiếng Việt, Nxb Giáo dục, Hà Nội. 

4. Hoàng Văn Hành et al. (1998), Từ tiếng Việt (hình thái – cấu trúc – từ láy – từ ghép 

– chuyển loại), Nxb Khoa học Xã hội. 

5. Cao Xuân Hạo (1998), Tiếng Việt – mấy vấn đề: ngữ âm, ngữ pháp, ngữ nghĩa, Nxb 

Giáo dục. 

6. Hồ Lê và Lê Trung Hoa (2002), Sử dụng Từ ngữ trong Tiếng Việt (Thú chơi chữ), 

Nxb Khoa học Xã hội. 

7. Đặng Chấn Liêu (1978), “Những câu và nhóm từ mơ hồ hoặc nhiều nghĩa ở tiếng 

Việt và tiếng Anh”, Tạp chí Ngôn ngữ, số 3, tr. 44-48.  

8. Hoàng Phê (1989), Logic ngôn ngữ học, Nxb Khoa học Xã hội, Hà Nội. 

9. Tôn Diễn Phong (1999), “Tìm hiểu sai lệch ngữ nghĩa của người thụ ngôn trong ngôn 

giao xuyên văn hóa”, Tạp chí Ngôn ngữ, số 7, tr. 26 – 29. 

10. Trần Đình Sử (1996), “Tính mơ hồ, đa nghĩa của văn học”, Tạp chí Văn học, Số 1, 

tr. 31- 35. 

11. Nhữ Thành (1977), Nhận xét về ngữ nghĩa của từ Hán Việt, Tạp chí Ngôn ngữ, số 2, 

tr. 15-25.  

12. Trần Ngọc Thêm, (1982) “Chuỗi bất thường về nghĩa và hoạt động của chúng trong 

văn bản”, Tạp chí Ngôn ngữ, số 3, tr. 52 - 63 

13. Bùi Minh Toán (1999), Từ trong hoạt động giao tiếp tiếng Việt, Nxb Giáo dục. 

14. Trần Thủy Vịnh (2008), Hiện tượng mơ hồ trong tiếng Việt và tiếng Anh, Nxb Đại 

học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh. 

B. TIẾNG ANH 

15. Channell, Joanna (1994), Vague Langguage, Oxford University Press. 

16. Chomsky, Noam (1957) Syntactic Structures, Mouton & Co., Publishers, The Hage, 

The Netherlands. 

17. Empson, William (1977), Seven Types of Ambiguity, Penguin books in Association 

with Chatto & Windus. 

18. Fellkins, Leon (2003), Dilemmas of Ambiguity and Vagueness, (online database),  

http://perspicuity.net/paradox/ambiguit.html. 

19. Franz, Alexander (1996), Automatic Ambiguity Resolution in Natural Language, 

Spinger-Verlag Berlin Heidelberg. 
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20. Hirst, Graeme (1992), Semantic Interpretation and The Resolution of Ambiguity, 

Cambridge University Press. 

21. Kooij, Jan G. 1971), Ambiguity in Natural Language, North-holland Publishing 

Company, Amsterdam, London. 

22. Lakoff, George (1972), “Hedges: A Study in Meaning Criteria and The Logic of 

Fuzzy Concept”, Chicago Linguistic Society Papers. Chicago Linguistic Society.  

23. Small, Steven L. et al. (1988), Lexical Ambiguity Resolution, Morgan Kaufmann 

Pulishers. 

24. Spector, Cecile Cyrul (1997), Saying One Thing, Meaning Another: Activities for 

Clarifying Ambiguous Language, Thinking Publications, Eau Claire, Wisconsin. 
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN HỌC TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ/TIẾN SĨ 

_________________________________________________________________________ 

 

1. Thông tin tổng quát 

 Tên môn học: 

+ Tiếng Việt: NGHĨA HỌC VIỆT NGỮ  

+ Tiếng Anh: SEMANTICS IN VIETNAMESE 

- Mã số môn học: VNH2026 

- Bộ môn, giảng viên phụ trách giảng dạy: Bộ môn Việt ngữ học và văn hjc Việt Nam; 

GV: PGS.TS.Trần Thuỷ Vịnh,  TS. Nguyễn Vân Phổ  PGS.TS. Lê Khắc Cường 

    

 Thuộc khối kiến thức/kỹ năng: 

 Kiến thức chung 

 Kiến thức cơ sở ngành 

 Kiến thức khác 

 Luận văn tốt nghiệp 

 Số tín chỉ: 2 

+ Lý thuyết: 20 

+ Thực hành: 10 

+ Thí nghiệm hoặc thảo luận 

2. Mô tả vắn tắt nội dung môn học 

Môn học cung cấp cho học viên kiến thức cơ bản về ngữ nghĩa học để có thể vận 

dụng vào thực tiễn học tập và nghiên cứu ngôn ngữ nói chung cũng như tiếng Việt nói riêng.  

Môn học còn cung cấp cho học viên phương pháp, kỹ năng phân tích ngữ nghĩa trên 

các bình diện của ngôn ngữ: từ ngữ nghĩa của từ đến ngữ nghĩa của câu và phát ngôn.  

 

3. Nội dung môn học:  

Nội dung Số tiết 
Tài liệu cần 

đọc 

Chương 1. Tổng luận về ngữ nghĩa học  

1.1. Khái niệm về ngữ nghĩa học 

1.1.1. Tính có nghĩa và ngữ nghĩa học 

1.1.2. Ngữ nghĩa học ở Việt Nam 

1.2. Nghĩa và các bình diện của nghĩa 

      1.2.1. Những quan niệm khác nhau về nghĩa 

      1.2.2. Các bình diện của nghĩa 

5 
(1), (5), (8), (9), 

(15), (16), (17) 

Chương 2. Nghĩa học từ vựng tiếng Việt 

2.1. Tổng quan về nghĩa học từ vựng tiếng Việt 

      2.1.1. Từ vựng và đơn vị từ vựng 

      2.1.2. Nghĩa từ vựng 

2.2. Biến đổi ý nghĩa của đơn vị từ vựng 

      2.2.1. Nguyên nhân và cơ sở của sự biến đổi ngữ nghĩa 

      2.2.2. Ngôn ngữ học truyền thống và sự biến đổi ngữ nghĩa 

      2.2.3. Ngôn ngữ học tri nhận và sự biến đổi về nghĩa 

2.3. Đa nghĩa 

       2.3.1. Nhận xét chung 

       2.3.2. Các kiểu nghĩa của đơn vị đa nghĩa 

       2.3.3. Cấu trúc nghĩa của đơn vị đa nghĩa 

5 

(1), (3), (5), (6), 

(8), (10), (13), 

(17) 
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2.4. Đồng âm 

      2.4.1. Phân biệt đơn vị đa nghĩa và đơn vị đồng âm 

      2.4.2. Các kiểu từ đồng âm trong tiếng Việt 

      2.4.3. Những con đường hình thành từ đồng âm trong tiếng 

Việt 

      2.4.4. Chơi chữ đồng âm 

2.5. Đồng nghĩa 

      2.5.1. Khái niệm đồng nghĩa từ vựng 

      2.5.2. Các kiểu từ đồng nghĩa trong tiếng Việt 

      2.5.3. Loạt đồng nghĩa 

      2.5.4. Sự hình thành các loạt đồng nghĩa trong tiếng Việt  

2.6. Trái nghĩa 

      2.6.1. Khái niệm từ trái nghĩa 

      2.6.2. Từ trái nghĩa tiếng Việt 

      2.6.3. Những tiêu chí ngôn ngữ học của từ trái nghĩa 

      2.6.4. Trái nghĩa và những phạm trù ngữ nghĩa khác 

      2.6.5. Vai trò của từ trái nghĩa 

2.7. Hiện tượng từ tương tự 

      2.7.1. Khái niệm từ tương tự 

      2.7.2. Các kiểu từ tương tự tiếng Việt 

      2.7.3. Nguồn gốc từ tương tự 

2.8. Bao nghĩa và tổng phân nghĩa 

      2.8.1. Bao nghĩa 

      2.8.2. Tổng phân nghĩa 

2.9. Trường nghĩa 

      2.9.1. Quan niệm về trường nghĩa 

      2.9.2. Phân biệt trường nghĩa với trường từ vựng 

Thảo luận + thuyết trình  5  

Chương 3. Nghĩa học cú pháp tiếng Việt 

3.1.  Nghĩa của câu 

3.1.1. Câu biểu thị mệnh đề 

3.1.2. Điều kiện chân trị, trường cảnh khả hữu và chân trị 

3.1.3. Sự kết hợp các đơn vị từ vựng trong câu 

3.1.4. Quan hệ nghĩa giữa các câu 

3.2. Nghĩa của phát ngôn  

3.2.1. Phân biệt câu với phát ngôn 

3.2.2. Các hành động ngôn từ và nghĩa ngôn trung 

3.2.3. Nghĩa ngôn trung gián tiếp 

3.2.4. Nghĩa tình thái 

3.2.5. Hàm ý 

5 

(3), (4), (5), (7), 

(8), (9), (12), 

(15), (16), (17) 

Chương 4. Phương pháp nghiên cứu ngữ nghĩa 

4.1. Những thủ pháp của ngôn ngữ học cấu trúc 

       4.1.1. Những thủ pháp phân tích văn cảnh 

       4.1.2. Những thủ pháp phân tích thành tố nghĩa 

4.2. Những thủ pháp của ngôn ngữ học chức năng 

      4.2.1. Thủ pháp phân tích ngữ cảnh 

      4.2.2. Thủ pháp phân tích vị từ - tham tố 

4.3. Những thủ pháp của ngôn ngữ học tri nhận 

     4.3.1. Thủ pháp phân tích khung ngữ nghĩa 

5 

(5), (7), (8), (9), 

(12), (15), (16), 

(17) 
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     4.3.2. Thủ pháp phân tích các thành tố quan hệ 

4.4. Những thủ pháp của toán học, logic học và tâm lý học 

     4.4.1. Thủ pháp thống kê toán học 

     4.4.2. Thủ pháp phân tích các yếu tố logic 

     4.4.3. Thủ pháp phân tích liên tưởng tâm lý 

 

Thảo luận + thuyết trình  5  

 

4. Mục tiêu của môn học  

(các mục tiêu tổng quát của môn học, thể hiện sự tương quan với các chủ đề CĐR (X.x.x) 

của CTĐT và trình độ năng lực được phân bổ cho môn học) 

Mục tiêu 

 (1) 

Mô tả mục tiêu 

(2) 

CĐR 

của 

CTĐ

T 

 (3) 

TĐNL 

(4) 

G1: Kiến thức 

Kiến thức tổng quát: 

- Cung cấp kiến thức cơ bản liên quan  

đến ngữ nghĩa học   

1.2 2.0 -> 2.5 

Kiến thức cơ sở và chuyên sâu: 

- Cung cấp kiến thức cơ bản về ngữ 

nghĩa học trong tiếng Việt 

- Trang bị cho học viên một số phương 

pháp nghiên cứu ngữ nghĩa học. 

1.2 2.0 -> 2.5 

G2: Kỹ năng 

- Biết cách vận dụng sự hiểu biết cơ bản 

về ngữ nghĩa học vào thực tiễn học tập 

và nghiên cứu tiếng Việt nói riêng và 

ngôn ngữ nói chung. 

2.2 2.0 -> 2.5 

- Kỹ năng truyền đạt kiến thức, giảng 

dạy các kiến thức về ngữ nghĩa học tiếng 

Việt. 

 

2.2 2.0 -> 2.5 

-  Kỹ năng làm việc nhóm, hình thành 

được kỹ năng làm việc hợp tác trong 

chuyên môn. 

2.2 2.0 -> 2.5 

-   
 

G3: Mức tự 

chủ và trách 

nhiệm 

- Nhận diện được “vẻ đẹp” của ngôn 

từ, tích cực làm giàu thêm kiến thức về 

ngữ nghĩa tiếng Việt; 

- Biết yêu và giữ gìn sự trong sáng của 

tiếng Việt khi sử dụng trong giao tiếp 

chuyên môn và giao tiếp hàng ngày  

- Có ý thức trau dồi kiến thức và kỹ 

năng sử dụng tiếng Việt.  

3.2 2.0 -> 3.0 
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- Có được kỹ năng tìm tư liệu và nghiên 

cứu độc lập liên quan đến ngữ nghĩa học 

tiếng Việt. 

3.2 2.0 -> 3.0 

 
- Thích nghi, định hướng và hướng dẫn 

đồng nghiệp 
3.3 2.0 -> 3.0 

 
- Quản lý hoạt động chuyên môn trong 

công tác ở cơ quan, đơn vị 
3.3 2.0 -> 3.0 

 

(1): Ký hiệu mục tiêu của môn học 

(2): Mô tả các mục tiêu 

(3), (4): Ký hiệu CĐR của CTĐT và trình độ năng lực tương ứng 

5. Chuẩn đầu ra môn học 

(các mục cụ thể hay CĐR của môn học và mức độ giảng dạy) 

 

CĐR 

 

Mô tả CĐR 

 

Mức độ 

giảng dạy 

 

G1 - Hiểu được đối tượng, mục đích và nhiệm vụ của ngữ nghĩa học; 

Hiểu được một số phương pháp nghiên cứu ngữ nghĩa học; 

- Hiểu, phân biệt được những vấn đề cơ bản về ngữ nghĩa học như 

khái niệm nghĩa, sở chỉ và quy chiếu, nghĩa từ vựng, các quan hệ từ 

vựng, sự biến đổi nghĩa, nghĩa câu và mệnh đề, nghĩa phát ngôn, các 

hành động lời nói…; Nêu được thuật ngữ, khái niệm và các kiến thức 

môn học một cách hệ thống; 

- Áp dụng sự hiểu biết những vấn đề cơ bản trong lĩnh vực ngữ nghĩa 

học để bước đầu có thể nghiên cứu những vấn đề chuyên môn cũng 

như vận dụng được vào việc học tập ngôn ngữ nói chung. 

 

I,T 

G2 - Biết cách nhận diện, phân biệt và trình bày lại được các hiện tượng, 

khái niệm thuộc lĩnh vực ngữ nghĩa học; 

- Biết cách vận dụng sự hiểu biết cơ bản về ngữ nghĩa học vào thực 

tiễn học tập và nghiên cứu ngôn ngữ và ngoại ngữ; 

- Hình thành được kỹ năng làm việc hợp tác trong chuyên môn, kỹ 

năng trình bày và trao đổi ý kiến về chuyên môn, bước đầu có được 

kỹ năng tìm tư liệu và nghiên cứu độc lập liên quan đến ngữ nghĩa 

học. 

 

I,T,U  

G3 - Nhận diện được “vẻ đẹp” của ngôn từ, tích cực làm giàu thêm kiến 

thức về ngữ nghĩa tiếng Việt nói riêng, ngôn ngữ nói chung;  

- Có ý thức trau dồi kiến thức và kỹ năng sử dụng tiếng Việt.  

T,U 

(1): Ký hiệu CĐR của môn học 

(2): Mô tả CĐR, các chủ đề CĐR ở cấp độ 4  

         (3): I (Introduce): giới thiệu; T (Teach): dạy; U (Utilize): sử dụng 

6. Kế hoạch giảng dạy chi tiết 

- Phân bổ kiến thức (bài giảng, các hoạt động) 

- Tiến trình bài giảng 

Buổi học 

(5 tiết) 
Nội dung 

Cách thức  

thực hiện 
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1 
Chương 1. Tổng luận về ngữ nghĩa học  

1.1. Khái niệm về ngữ nghĩa học 

1.2. Nghĩa và các bình diện của nghĩa 

 

 

2 Chương 2. Nghĩa học từ vựng tiếng Việt 

2.1. Tổng quan về nghĩa học từ vựng tiếng Việt 

2.2. Biến đổi ý nghĩa của đơn vị từ vựng 

2.3. Đa nghĩa 

2.4. Đồng âm 

2.5. Đồng nghĩa      

2.6. Trái nghĩa 

2.7. Hiện tượng từ tương tự 

2.8. Bao nghĩa và tổng phân nghĩa 

2.9. Trường nghĩa      

 

 

3 Thảo luận+thuyết trình  - Thuyết trình  

- Thảo luận 

4 Chương 3. Nghĩa học cú pháp tiếng Việt 

3.3.  Nghĩa của câu 

3.4. Nghĩa của phát ngôn  

 

5 Chương 4. Phương pháp nghiên cứu ngữ nghĩa 

4.1. Những thủ pháp của ngôn ngữ học cấu trúc        

4.2. Những thủ pháp của ngôn ngữ học chức năng 

4.3. Những thủ pháp của ngôn ngữ học tri nhận 

4.4. Những thủ pháp của toán học, logic học và tâm lý học 

      

 

6 Thảo luận + Thuyết trình  - Thuyết trình 

- Thảo luận 

 

7. Phương pháp đánh giá môn học: trong đó quy định số lần kiểm tra, bài tập hoặc tiểu 

luận, thi, số bài thực hành, trọng số của mỗi lần đánh giá. 

Thời điểm đánh giá 
Tiêu chí đánh giá/ 

Hình thức đánh giá 
Phần trăm 

Loại 

điểm 

% kết 

quả sau 

cùng 

Xuyên suốt quá trình  - Chuyên cần 20 %  

Thang 

điểm 10 

20% 

Giữa kỳ  - Bài kiểm tra/ tiểu luận 

 - Thảo luận, thuyết trình     

30 % 

 

30% 

Cuối kỳ - Thi hết môn học 50% 50% 

Tổng 100%  100% 

 

8. Tài liệu học tập (ghi rõ những sách, tạp chí và tư liệu thông tin liên quan đến học):   

A. TIẾNG VIỆT 

1. Đỗ Hữu Châu (1998), Cơ sở ngữ nghĩa học từ vựng, Nxb Giáo dục. 

2. Nguyễn Đức Dân (1998), Ngữ dụng học, Nxb Giáo dục. 
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3. Nguyễn Thiện Giáp (1998), Từ vựng học tiếng Việt, Nxb Giáo dục. 

4. Nguyễn Thiện Giáp (2000), Dụng học Việt ngữ. Nxb ĐHQG Hà Nội. 

5. Nguyễn Thiện Giáp (2014) Nghĩa học Việt ngữ. Nxb Giáo dục. 

6. Hoàng Văn Hành et al. (1998), Từ tiếng Việt (hình thái – cấu trúc – từ láy – từ ghép 

– chuyển loại), Nxb Khoa học Xã hội. 

7. Cao Xuân Hạo (1998), Tiếng Việt – mấy vấn đề ngữ âm, ngữ pháp, ngữ nghĩa, Nxb 

Giáo dục. 

8. Nguyễn Văn Hiệp (dịch giả), Ngữ nghĩa học dẫn luận, Nxb Giáo dục, Hà Nội, 2006 

(Bản gốc: John Lyons (1995), Linguistic Semantics – An Introduction. Cambridge 

University Press, Cambridge). 

9. Lê Quang Thiêm (2008), Ngữ nghĩa học, Nxb Giáo dục. 

10. Bùi Minh Toán (1999), Từ trong hoạt động giao tiếp tiếng Việt, Nxb Giáo dục. 

11. Nguyễn Minh Thuyết và Nguyễn Văn Hiệp (1998), Thành phần câu tiếng Việt, Nxb 

Đại học Quốc gia Hà Nội. 

B. TIẾNG ANH 

12. Cann, Ronnie (1993), Formal Semantics, Cambridge University Press. 

13. Cruse, D.A.  (1986), Lexical Semantics, Cambridge University Press. 

14. Grice H. P. (1975) “Logic and Conversation”, Syntax and Semantics Vol.3: Speech 

Acts, tr. 41 - 58. 

15. Hurford, James R. et al, Semantics (Nguyễn Minh chú dẫn (1997), Nxb Trẻ, Tp. Hồ 

Chí Minh). 

16. Kearns, Kate (2000), Semantics, Macmillan Press LTD, Houndmills, Basingstok, 

Hampshire, London. 

17. Riemer, Nick, Introducing Semantics, Cambridge University Press, Cambridge, 

2010. 

 

 

       

TRƯỞNG BỘ MÔN 

 

  Tp. Hồ Chí Minh, ngày 8 tháng 8 năm 2017 

   TRƯỞNG KHOA 

 

                       

 

 

 

     PGS.TS. TRẦN THUỶ VỊNH                        PGS.TS. LÊ KHẮC CƯỜNG 
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN HỌC TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ 
______________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

1. Thông tin tổng quát 

Tên môn học:  

- Tiếng Việt: NHÂN HỌC VỀ BẢO TỒN VÀ PHÁT TRIỂN VĂN HOÁ 

- Tiếng Anh: ANTHROPOLOGY ON CULTURAL CONSERVATION AND 

DEVELOPMENT 

- Mã số môn học: VNH2009 

- Bộ môn, giảng viên phụ trách giảng dạy:  

 + PGS.TS. Đặng Văn Thắng; Bộ môn Lịch sử và Văn hoá Việt Nam; TS. Nguyễn Thị 

Thanh Hà 

 Thuộc khối kiến thức/kỹ năng: 

 Kiến thức chung 

 Kiến thức cơ sở ngành 

 Kiến thức khác 

 Luận văn tốt nghiệp 

 Số tín chỉ: 2 tín chỉ 

+ Lý thuyết: 25 tiết 

+ Thực hành 

+ Thí nghiệm hoặc thảo luận: 5 tiết 

 

2. Mô tả vắn tắt nội dung môn học: 

 

- Môn học cung cấp cho học viên khống kiến thức tổng quát về các loại hình văn hóa ở Việt 

Nam; về sự phân cấp hệ thống quản lý, hệ thống pháp lý và các các chính sách trong công 

tác bảo tồn và phát triển văn hóa ở Việt Nam.  

- Phân tích và tổng hợp, suy nghĩ về hiện trạng của hoạt động bảo tàng, bảo tồn và phát huy 

giá trị các loại hình di sản văn hóa ở Việt Nam hiện nay trong bối cảnh quá trình toàn cầu 

hóa đang diễn ra mạnh mẽ trong khu vực và trên thế giới. 

- Thảo luận, tìm hiểu những vấn đề và hướng tiếp cận, hướng nghiên cứu của ngành Nhân 

học xoay quanh chủ đề Bảo tồn di sản văn hóa. 

 

3. Nội dung môn học:  

Các chương mục Số tiết Tài liệu cần đọc 

Chương 1: NHÂN HỌC VĂN HÓA VÀ PHƯƠNG 

PHÁP TIẾP CẬN 

     1.1. Nhân học 

     1.2. Nhân học văn hóa 

     1.3. Phương pháp tiếp cận 

5 

- Tài liệu tham 

khảo số 13, 14 

- Tài liệu do Giảng 

viên soạn và cung 

cấp 
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Chương 2: DI SẢN VĂN HÓA – DI SẢN VĂN HÓA 

THẾ GIỚI Ở VIỆT NAM 

2.1. Khái niệm về Di sản văn hóa và Di sản văn hóa 

thế giới 

2.2. Các loại hình Di sản văn hóa  

- Di sản văn hóa vật thể 

- Di sản văn hóa phi vật thể  

2.3. Di sản văn hóa thế giới ở Việt Nam 

- Chính sách văn hóa của Việt Nam- Từ 1945 đến nay 

- Chính sách Dân tộc và chính sách văn hóa ở Việt 

Nam 

- Nghiên cứu Di sản văn hóa tại Việt Nam – Xu thế và 

thực trạng 

- Nghiên cứu Nhân học về Di sản văn hóa ở Việt Nam 

trong bối cảnh Khu vực và thế giới  

10 

- Tài liệu tham 

khảo số 4, 5 

- Tài liệu do Giảng 

viên soạn và cung 

cấp 

Chương 3: CÁC VẤN ĐỀ VỀ BẢO TỒN VÀ PHÁT 

TRIỂN 

     3.1. Hoạt động Bảo tàng trong bảo tồn văn hóa 

     3.2  Bảo tồn văn hóa và những mâu thuẫn liên quan  

     3.2. Phát huy giá trị và phát triển văn hóa 

     3.4. Bối cảnh chính trị, kinh tế, xã hội chi phối đến 

hoạt động bảo tồn và phát triển văn hóa ở Việt Nam và 

khu vực 

     3.5. Một ví dụ cụ thể về nghiên cứu Nhân học liên 

quan đến Di sản văn hóa thế giới Đô thị cổ Hội An 

     3.6. Liên hệ với chính sách bảo tồn Di sản văn hóa 

của các nước trong khu vực 

     3.7. Tổng kết mối quan hệ giữa Bảo tồn và Phát triển 

văn hóa  

  

 

10 

- Tài liệu do Giảng 

viên soạn và cung 

cấp  

Thuyết trình cá nhân:  

Phân tích và trình bày tóm tắt nội dung của các bài 

nghiên cứu khoa học liên quan đến chủ đề Bảo tồn và 

phát triển văn hóa; cho ví dụ cụ thể về một di sản văn 

hóa ở Việt Nam  

 

5 

-Tài liệu do Giảng 

viên soạn và cung 

cấp  

 

4. Mục tiêu của môn học  
 

Mục tiêu 

 (1) 

Mô tả mục tiêu 

(2) 

CĐR của 

CTĐT 

(3) 

TĐNL 

(4) 
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G1:  

Kiến thức 

1. Kiến thức tổng quát: 

- Cung cấp một cách khái quát những 

kiến thức cơ bản của ngành Nhân học và 

Nhân học văn hóa; các phương pháp tiếp 

cận của ngành trong lĩnh vực nghiên cứu 

văn hóa và di sản văn hóa 

- Trang bị và cung cấp kiến thức về hệ 

thống pháp lý, chính sách quản lý văn 

hóa; dân tộc của chính phủ Việt Nam 

trong quá khứ hoạt động Bảo tồn và phát 

triển văn hóa. 

  1.2 3.0>-3.5 

 

2. Kiến thức chuyên sâu: 

-  Phân tích, phản biện những vấn đề liên 

quan đến chủ đề Bảo tồn và phát huy giá 

trị di sản, phát triển văn hóa từ nhiều góc 

độ của các bên liên quan theo hướng tiếp 

cận Nhân học, triển khai theo hướng Việt 

Nam học, Khu vực học 

- Nhận diện và đề xuất những hướng giải 

quyết cụ thể cho các vấn đề của thực tiễn 

bảo tồn và phát triển văn hóa ở Việt nam 

từ góc độ Việt Nam học theo hướng tiếp 

cận đa ngành mà chủ yếu là với chuyên 

ngành Nhân học  

 

 1.3 3.0>-3.5 

 

 

 

 

 

 

 

G2: 

Kỹ năng 

- Định hướng và hướng dẫn cách lý giải 

đúng, xác định chính xác phương pháp 

nghiên cứu điền dã của ngành Nhân học 

và ứng dụng trong nghiên cứu Việt Nam 

học khi nghiên cứu các đề tài về bảo tồn 

và phát triển các loại hình di sản văn hóa, 

đặc biệt là Di sản văn hóa thế giới của 

Việt Nam  

2.1 3.0->3.5 

- Rèn luyện và phát triển khả năng tư 

duy, phân tích, đánh giá và sử dụng các 

dữ liệu, số liệu liên quan đến hoạt động 

bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa 

các cấp ở Việt Nam một cách hiệu quả 

2.2 3.0->3.5 

 

 

 

 

 

G3: 

Mức độ tự 

chủ và 

trách 

nhiệm 

- Nâng cao khả năng hiểu và nhận thức 

đúng ý nghĩa hoạt động bảo tồn văn hóa; 

vai trò, vị trí của các bên liên quan trực 

tiếp và gián tiếp đến sự nghiệp bảo tồn và 

phát triển văn hóa trong tình hình thực 

thế Việt Nam 

3.1 

 

 

 

 

 

3.0->3.5 

 

- Nhìn nhận vấn đề khách quan, trung 

thực từ thực trạng bảo tồn và phát huy giá 

trị các Di sản văn hóa trong bối cảnh 

chính trị, kinh tế và xã hội Việt Nam hiện 

nay 

3.2 3.0->3.5 

- Nâng cao tính tự chủ trong hoạt động 3.3 3.0->3.5 
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triển khai, phát triển các hoạt động 

nghiên cứu, nghề nghiệp trong lĩnh vực 

bảo tồn, phát triển và phát huy giá trị các 

di sản văn hóa của 

 Việt Nam  
 

(1): Ký hiệu mục tiêu của môn học 

(2): Mô tả các mục tiêu 

(3), (4): Ký hiệu CĐR của CTĐT và trình độ năng lực tương ứng 

5. Chuẩn đầu ra môn học 
 

CĐR 

(1) 

Mô tả CĐR 

(2) 

Mức độ giảng 

dạy 

(3) 

G1: 

Kiến 

thức 

- Khái quát kiến thức cơ bản của ngành Nhân học 

và Nhân học văn hóa; phương pháp  nghiên cứu 

chuyên ngành hướng đến tiếp cận đa ngành trong 

lĩnh vực bảo tồn và phát triển di sản văn hóa 

- Phân tích, tổng hợp và phản biện khối kiến thức về 

hệ thống pháp lý, chính sách quản lý văn hóa; dân 

tộc của chính phủ Việt Nam trong hoạt động Bảo 

tồn và phát triển văn hóa giai đoạn từ 1945 đến hiện 

nay  

- Phát hiện và nhận định chính xác các vấn đề một 

cách đa chiều từ nhiều góc độ khác nhau trong thực 

tiễn Việt Nam. Triển khai những hướng nghiên cứu 

có có tính ứng dụng cao nhằm định ra các biện pháp 

hữu hiệu phù hợp với tinh hình Việt Nam trong hoạt 

động bảo tồn và phát triển, phát huy gia trị di sản 

văn hoá 

T, U 

G2:  

Kỹ 

năng 

- Lý giải đúng, xác định được chính xác phương 

pháp nghiên cứu đặc trưng của ngành Nhân học và 

ứng dụng trong thực tiễn nghiên cứu Việt Nam học 

liên quan đến lĩnh vực bảo tồn và phát triển di sản 

văn hóa, đặc biệt là Di sản được công nhận ở các 

cấp của Việt Nam  

- Phát triển khả năng tư duy, phân tích, đánh giá và 

sử dụng hiệu quả dữ liệu, số liệu liên quan đến hoạt 

động bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa ở 

Việt Nam 

 

I,  U 

G3: 

Mức tự 

chủ và 

trách 

nhiệm 

- Hiểu và nhận thức đúng ý nghĩa của hoạt động bảo 

tồn văn hóa; vai trò, vị trí của các bên liên quan trực 

tiếp và gián tiếp đến công tác bảo tồn và phát triển 

hệ thống Di sản văn hóa tại các địa phương 

- Tự chủ trong hoạt động triển khai, phát triển 

nghiên cứu và nghề nghiệp trong lĩnh vực bảo tồn, 

phát triển và phát huy giá trị các di sản văn hóa của 

 Việt Nam 

 

I, U 
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(1): Ký hiệu CĐR của môn học 

(2): Mô tả CĐR, các chủ đề CĐR ở cấp độ 4  

         (3): I (Introduce): giới thiệu; T (Teach): dạy; U (Utilize): sử dụng 

6. Kế hoạch giảng dạy chi tiết 

 

Buổi Nội dung Hình thức giảng dạy 

 

 

   1 

Bài 

giảng 

số 1 

Chương 1: NHÂN HỌC VĂN HÓA VÀ 

PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN 

     1.1. Nhân học và Nhân học văn hóa 

   - Định nghĩa Văn hóa trong nghiên cứu 

Nhân học 

   - Văn hóa trong Bảo tồn văn hóa 

   - Đặc trưng của ngành Nhân học    

     1.2. Phương pháp tiếp cận 

   - Điền dã  

   - Quan sát tham dự 

     1.3. Khái niệm Di sản văn hóa 

   - Di sản văn hóa thế giới 

+ Bối cảnh ra đời khái niệm Di sản thế giới 

+ Công ước Di sản thế giới 

+ Tiêu chí trở thành Di sản văn hóa thế giới 

   - Di sản văn hóa vật thể 

   - Di sản văn hóa phi vật thể 

    

 

 

- Thuyết giảng, trình 

chiếu Powerpoint  

- Thảo luận về các khái 

niệm liên quan đến Di sản 

văn hóa 

2 

Bài 

giảng 

số 2 

Chương 2: DI SẢN VĂN HÓA THẾ GIỚI Ở 

VIỆT NAM 

2.1. Di sản văn hóa vật thể 

 

- Thuyết giảng, trình 

chiếu  Powerpoint, cho 

xem video giới thiệu về 

Di sản văn hóa vật thể của 

Việt Nam 

- Cho học viên thuyết 

trình và thảo luận theo 

nhóm về một số Di sản 

văn hóa của Việt Nam 

3 

Bài 

giảng 

số 3 

Chương 2: DI SẢN VĂN HÓA THẾ GIỚI Ở 

VIỆT NAM (tiếp theo) 

2.2. Di sản văn hóa phi vật thể 

 

- Thuyết giảng, trình 

chiếu  Powerpoint, cho 

xem video giới thiệu về 

Di sản văn hóa phi vật thể 

của Việt Nam 

- Cho học viên thuyết 

trình và thảo luận theo 

nhóm về một số Di sản 

văn hóa của Việt Nam 
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Buổi Nội dung Hình thức giảng dạy 

4 

Bài 

giảng 

số 4 

Chương 3: CÁC VẤN ĐỀ  VỀ BẢO TỒN 

VÀ PHÁT TRIỂN VĂN HÓA 

     3.1. Hoạt động Bảo tàng trong bảo tồn 

văn hóa ở Việt Nam 

- Lịch sử quá trình xây dựng chính sách bảo 

tàng – bảo tồn văn hóa của chính phủ Việt 

Nam từ năm 1945 đến thời kỳ ban hành 

chính sách Đổi mới năm 1986 

- Chính sách văn hóa VN từ 1987 đến năm 

2000 

- Chính sách văn hóa VN từ sau khi ban hành 

Luật Di sản văn hóa năm 2003  

    3.2.  Bảo tồn văn hóa và những mâu thuẫn 

liên quan  

    3.3. Thực tiễn của hoạt động phát huy giá 

trị và phát triển văn hóa – Thành công và 

những hệ lụy 

3.4. Bối cảnh chính trị, kinh tế, xã hội chi 

phối đến hoạt động bảo tồn và phát triển văn 

hóa ở Việt Nam và khu vực 

 

- Thuyết giảng, trình 

chiếu  Powerpoint 

- Cho học viên thảo luận 

theo nhóm về những 

chính sách văn hóa có liên 

hệ với chính sách kinh tế 

và dân tộc của Việt Nam  

 

5  

Bài 

giảng 

số 5 

Chương 3: CÁC VẤN ĐỀ  VỀ BẢO TỒN 

VÀ PHÁT TRIỂN VĂN HÓA (tiếp theo) 

   3.5. Một ví dụ cụ thể về nghiên cứu Nhân 

học liên quan đến Di sản văn hóa thế giới Đô 

thị cổ Hội An 

     3.6. Liên hệ với chính sách bảo tồn Di sản 

văn hóa của các nước trong khu vực như 

Trung Quốc- Hàn Quốc- Nhật Bản 

     3.7. Tổng kết các vấn đề về mối quan hệ 

giữa Bảo tồn và Phát triển văn hóa  

- Thuyết giảng, trình 

chiếu  Powerpoint 

- Cho xem video giới 

thiệu về Di sản văn hóa 

thế giới vật thể Khu đô thị 

cổ Hội An  

- Trao đổi và thỏa luận 

toàn lớp về mối quan hệ 

giữa Bảo tồn và Phát triển 

văn hóa 

 

6 Thuyết trình cá nhân 

 

Từng học viên trình bày 

bài thuyết trình bằng trình 

chiếu Powerpoint về đề 

tài đã được cho chuẩn bị 

trước về nội dung: Trình 

bày về quá trình trở thành 

Di sản văn hóa thế giới 

của Việt Nam để làm nổi 

bật mối quan hệ Kinh tế- 
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Buổi Nội dung Hình thức giảng dạy 

chính trị- xã hội- văn hóa 

liên quan đến Di sản  

  

 
 

7. Phương pháp đánh giá môn học:  

 

  - Học viên phải đảm bảo dự giờ trên lớp 80% số tiết học; tham gia thảo luận theo yêu cầu 

  - Học viên phải tham gia bài kiểm tra giữa môn học (40% tổng số điểm toàn môn học):  

    Làm bài kiểm tra giữa kỳ tại lớp vào buổi học thứ 5 của chương trình học trong thời 

gian 60 phút 

  - Thuyết trình lần 1 theo nhóm vào buổi học thứ 3: 10% của tổng số điểm toàn môn học  

  - Tham gia thuyết trình lần 2 theo từng cá nhân vào buổi học thứ 6 (buổi học cuối): 20 % 

tổng số điểm toàn môn học 

  - Bài tiểu luận kết thúc hết môn học theo đề tài mà giảng viên yêu cầu: 30% tổng số điểm 

toàn môn học. Yêu cầu nộp bài sau 10 ngày kể từ thời gian kết thúc môn học. 

  - Điểm đạt: 5 điểm. 

 

8. Tài liệu học tập  

Sách tham khảo: 

1. Phan Thuận An (2005), Quần thể di tích Huế, Nxb. Trẻ, TP. Hồ Chí Minh. 

2. Timothy Ambrose và Crispin Pain (2000), Cơ sở bảo tàng (Museum Basies), Lê Thị 

Thúy Hoàn dịch, Bảo tàng Cách mạng Việt Nam, Hà Nội. 

3. Tan Chee-Beng, Chinese Peranakan heritage in Malaysia anh Singapore, Kuala 

Lumpur, 1993 

4. Gary Edson – David Dean (2001), Cẩm nang bảo tàng (The Handbook for Museum), 

Lê Thị Thúy Hòan dịch, Bảo tàng Cách mạng Việt Nam, Hà Nội. 

5. Ngô Văn Doanh (2002), Văn hóa cổ Champa, Nxb. Văn Hóa Dân Tộc, Hà Nội. 

6. Ngô Văn Doanh (2003), Thánh địa Mỹ Sơn, Nxb. Trẻ, TP. Hồ Chí Minh. 

7. Bùi Đẹp (2012), Di sản thế giới tại Việt Nam, tập 1, Nxb. Trẻ. 

8. Bùi Đẹp (2012), Di sản thế giới tại Việt Nam, tập 2, Nxb. Trẻ. 

9. Guide to the National museum of Ethnology, Tokyo, Japan, 1991 

10. Nguyễn Xuân Hồng (2014), Lễ hội truyền thống của người Việt ở đồng bằng sông 

Cửu Long – Vấn đề Bảo tồn và Phát huy, Nxb. Văn hóa Thông tin.  

11. Nguyễn Thị Huệ (chủ biên) (2008), Cơ sở Bảo tàng học, Nxb. Đại học Quốc gia Hà 

Nội.  

12. Kaulen M.E. (chủ biên) (2006), Sự nghiệp bảo tàng của nước Nga, người dịch Đỗ 

Minh Cao, Cục Di sản Văn hóa, Hà Nội. 

13. Nguyễn Minh Khang (2015), Một số phế tích kiến trúc và hiện vật của nhóm Đền 

tháp Hòa Lai ở Ninh Thuận, Tc Khảo cổ học, số 2 – 2015, tr.58-65. 

14. Nguyễn Khởi (1991), Kiến trúc Việt Nam các dòng tiêu biểu, Trường Đại học Kiến 

trúc Thành phố Hồ Chí Minh. 
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15. Nguyễn Thị Ngọc Lan, Nguyễn Thế Cường (2004), Kiến trúc cổ Trung Hoa, Nxb. 

Tổng hợp Thành phố Hố Chí Minh. 

16. Nguyễn Kim Loan (chủ biên), Nguyễn Trường Tân (2014), Bảo tồn và Phát huy di 

sản văn hóa Việt Nam, Nxb. Văn hóa Thông tin. 

17. Luật Di sản văn hóa năm 2001, sửa đổi bổ sung năm 2009 và văn bản hướng dẫn thi 

hành (tái bản có bổ sung) (2011), Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà Nội. 

18. Luật Di sản văn hóa và một số văn bản có liên quan (2009), Nxb. Văn hóa Thông tin, 

Hà Nội. 

19. Hoàng Nam (2014), Nhân học văn hóa Việt Nam – Tiền đề và phương pháp tiếp cận, 

Nxb. Khoa học Xã hội, Hà Nội. 

20. Nhân học đại cương, Nxb. Đại học Quốc gia TP.HCM. 

21. Lương Ninh (2005), Vương quốc Phù Nam – Lịch sử và văn hoá, Nxb. Văn hóa 

Thông tin, Hà Nội. 

22. Lương Ninh (2006), Nước Phù Nam, Nxb. Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh. 

23. Lương Ninh (2006), Vương Quốc Champa, Nxb. Đại học Quốc gia Hà Nội. 

24. Lê Đình Phụng (2005), Tìm hiểu lịch sử kiến trúc tháp Champa, Nxb. Văn hóa Thông 

tin & Viện Văn Hóa, Hà Nội. 

25. Vương Hoằng Quân (chủ biên) (2008), Cơ sở Bảo tàng học Trung Quốc, Hà Nội. 

26. Hà văn Tấn, Nguyễn Văn Kự, Phạm Ngọc Long (2009), Chùa Việt Nam , in lần thứ 

ba, Nxb. Thế Giới, Hà Nội. 

27. Hà Văn Tấn, Nguyễn Văn Kự (1998), Đình Việt Nam, Nxb. Thành phố Hồ Chí Minh. 

28. Tống Trung Tín (chủ biên) (2006), Hoàng thành Thăng Long, Nxb. Văn hóa Thông 

tin, Hà Nội. 

29. Tống Trung Tín, Bùi Minh Trí (2010), Thăng Long – Hà Nội – Lịch sử nghìn năm từ 

lòng đất, Nxb. Khoa học Xã hội, Hà Nội. 

30. Tống Trung Tín, Nguyễn Xuân Toán (2012), Tổng Quan di sản thành nhà Hồ, Tc 

Khảo cổ học, số 2 – 2012, tr.16-27.  

31. Tống Trung Tín, Lê Thị Liên, Đỗ Quang Trọng (2012), Giá trị nổi bật toàn cầu của 

di sản thế giới thành nhà Hồ, Tc Khảo cổ học, số 2 – 2012, tr.7-15. 

32. Tống Trung Tín (2012), Chính điện Kính Thiên và không gian Chính điện Kính 

Thiên, Tc Khảo cổ học, số 4 – 2012, tr.7-26.  

33. Tống Trung Tín (2012), Tìm hiểu cấu trúc mặt bằng kinh thành Thăng Long qua các 

phát hiện khảo cổ học gần đây, Tc Khảo cổ học, số 4 – 2012, tr.50-64.  

34. Đặng Văn Thắng (2002), Tín ngưỡng thờ Thành hoàng dưới triều Nguyễn, Bảo tồn 

& Phát huy di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh, Nxb. Trẻ, tr.402-

412. 

35. Đặng Văn Thắng (2006), Xem hoa văn cửu đỉnh, Tc Khảo cổ học, số 6-2006, tr. 64-

77. 

36. Nguyễn Chí Trung (2005), Cư dân Faifo – Hội An trong lịch sử, Trung tâm Bảo tồn 

Di tích Hội An, Hội An. 

37. Chu Quang Trứ (2003), Kiến trúc dân gian truyền thống Việt Nam, Nxb. Mỹ Thuật, 

Hà Nội. 
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38. Huỳnh Ngọc Trảng (2002), Sổ tay hành hương đất phương Nam, TP. Hồ Chí Minh. 

39. Viện Nghiên cứu Văn hóa quốc tế, trường Đại học Nữ Chiêu Hòa (2003), Kiến trúc 

phố cổ Hội An Việt Nam, Nxb. Thế Giới, Hà Nội. 

40. Trần Bá Việt (chủ biên) (2007), Đền tháp Champa - Bí ẩn xây dựng, Nxb. Xây Dựng, 

Hà Nội. 
 

       

 

TRƯỞNG BỘ MÔN 

 

   

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 4 năm 2017   

   TRƯỞNG KHOA 

 

                       

 

 

    TS. HUỲNH ĐỨC THIỆN        PGS.TS. LÊ KHẮC CƯỜNG 
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