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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Thông tin chung về học phần
-

Tên học phần (Tiếng Việt): Lịch sử văn minh thế giới

-

Tên học phần (Tiếng Anh): History of civilization

-

Mã học phần: 1720083
Số tín chỉ: 03

-

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

- Số tiết học phần :
 Nghe giảng lý thuyết

-

: 30 tiết



Thảo luận

: 5 tiết



Hoạt động theo nhóm

: 10 tiết



Tự học

: 90 giờ

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

2. Học phần trước: (Tên các học phần sinh viên cần phải học trước nếu có)
3. Mục tiêu của học phần: (là kết quả học tập mong đợi người học đạt được)
-

Trình bày được những thành tựu cơ bản của lịch sử văn minh nhân loại.

-

Phân tích được những yếu tố tác động đến quá trình hình thành văn minh
phương Đông & phương Tây.

-

Phân tích được ý nghĩa, tầm quan trọng và tác động của những thành tựu văn
minh thế giới đối với lịch sử phát triển của xã hội loài người từ trước đến nay.

. Chu n ầu ra:
Nội dung

Đáp ứng CĐR
CTĐT

Kiến thức

4.1.1. Kiến thức tổng quát về các nền văn minh K1
thế giới từ thời kỳ cổ đại đến nay.
4.1.2. Kiến thức lý luận và phân tích các vấn đề K1
lịch sử văn minh thế giới

Kỹ năng

4.2.1. Kỹ năng phát hiện và giải quyết vấn đề

S1, S6

4.2.2. Kỹ năng phân tích, đánh giá vấn đề và S1, S6
thành tựu văn minh TG một cách khoa học.
1

Thái ộ

4.3.1 Tôn trọng những thay đổi mang tính chất A2
quy luật của thế giới và những tác động đến bối
cảnh thế giới hiện nay.
4.3.2 Nâng cao ý thức tôn trọng và gìn giữ A2
những giá trị và thành tựu của lịch sử văn minh
nhân loại.

5. Mô tả tóm tắt nội dung học phần:
Lịch sử văn minh thế giới bao gồm hệ thống kiến thức về quá trình hình thành, phát
triển của các nền văn minh tiêu biểu trong lịch sử nhân loại: văn minh phương Đông
(Ai Cập, Lưỡng Hà, Trung Hoa, Ấn Độ, Ả Rập), văn minh phương Tây (Hy Lạp, La
Mã, Tây Âu) và nền văn minh cận - hiện đại.
6. Nội dung và lịch trình giảng dạy:
Buổi
1

2-3-4

5-6-7

Nội dung

Hoạt ộng của
giảng viên

BÀI MỞ ĐẦU
1. Các khái niệm
- Nêu vấn đề,
- Văn hóa
gợi ý câu hỏi
- Văn minh
- Hướng d n làm
- Văn hiến
việc nhóm
2. Các nền văn minh
lớn trên thế giới
Chương 1: VĂN MINH
BẮC PHI VÀ TÂY Á
- Nêu vấn đề,
1.1. Văn minh Ai Cập
gợi ý câu hỏi
cổ đại
- Hướng d n làm
1.2. Văn minh Lưỡng
việc nhóm
Hà cổ đại
- Hệ thống kiến
1.3. Văn minh A Rập
thức
Chương 2: VĂN MINH
ẤN ĐỘ, TRUNG HOA
& ĐÔNG NAM Á
2.1. Văn minh Ấn Độ - Nêu vấn đề
cổ trung đại
- Củng cố nội

Hoạt ộng của
S

Giáo
trình
chۯnh

Tài li u
tham
hảo

- Thảo luận
nhóm
- Nghe & ghi
chép

[1]
Tr. 5-9

- Thảo luận
nhóm
- Nghe & ghi
chép

[1]
Tr.10-52

[2]
Tr.31-79

[1]
Tr.64153

[2]
Tr.83145

- Thuyết trình
theo phân công

Ghi
cho

2

2.2. Văn minh Trung dung
Hoa
- Hệ thống kiến
2.3. Văn minh Đông thức
Nam Á
8

9-1011

Chương 3: VĂN MINH
KHU VỰC TRUNG- - Nêu vấn đề,
NAM MỸ
gợi ý câu hỏi
- Hệ thống kiến
thức
Chương 4: VĂN MINH
HI LẠP VÀ LA MÃ CỔ
ĐẠI
3.1. Văn minh Hi Lạp
cổ đại
3.2. Văn minh La Mã
cổ đại

12-13 Chương 5: VĂN MINH
TÂY ÂU TRUNG ĐẠI
4.1. Hoàn cảnh lịch sử
4.2. Văn hóa Tây Âu từ
TK V - X
4.3. Văn hóa Tây Âu từ
TK XI – XV
4.4. Văn hóa Phục
hưng

- Nêu vấn đề
- Hệ thống kiến
thức
- Nêu vấn đề, đặt
câu hỏi
- Phân tích, giải
thích

- Nêu vấn đề, đặt
câu hỏi
- Hướng d n làm
việc nhóm
- Củng cố kiến
thức

14-15 Chương 6: VĂN MINH
THẾ GIỚI CẬN –
HIỆN ĐẠI
5.1. Văn minh CN thời - Củng cố kiến
cận đại
thức
5.2. Văn minh thế giới
đầu TK XX – nay.

- Nghe, ghi
chép

- Thảo luận
nhóm
- Nghe & ghi
chép

- Thuyết trình
theo phân công
- Trả lời câu
hỏi
- Ghi chép

- Thảo luận
theo nhóm
- Thuyết trình
theo phân công

- Thuyết trình
theo phân công

[1]
Tr. 174193

[1]
Tr.203212

[2]
Tr.157238

[1]
Tr.266313

[3]
Tr.11114

[1]
Tr.318370
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7. Nhi m vụ của sinh viên:
- Tham dự lớp học, tham gia thảo luận tại lớp
- Hoàn thành các bài tập cá nhân, bài thực hành, bài tập nhóm, kiểm tra cuối kỳ.
8. Đánh giá ết quả học tập của sinh viên:
8.1. Cách ánh giá
Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:
TT

Điểm thành phần

Quy ịnh

1

Điểm chuyên cần

2

Điểm phát biểu/bài Số bài tập đã làm/số bài tập

3

Tham dự 80% tổng số tiết

tập cá nhân

được giao/phát biểu trên lớp

Điểm bài tập nhóm

- Thuyết trình & tiểu luận, làm

Trọng số

Mục tiêu

5%

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

5%
15%

film tư liệu
- Đánh giá dựa trên phân công
công việc
4

Điểm kiểm tra giữa - Thi viết/trắc nghiệm

15%

kỳ

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

5

Điểm thi kết thúc - Thi viết 90’
học phần

60%

- Bắt buộc dự thi

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

8.2. Cách tۯnh iểm
- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang
điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến 0.5.
- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần
nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần theo thang điểm 10 làm tròn đến một
chữ số thập phân.
9. Tài li u học tập:
9.1. Giáo trình chۯnh:
[1] Vũ Dương Ninh (CB, 2015), Lịch sử văn minh thế giới, Nxb Giáo dục.
9.2. Tài li u tham hảo:
[2] Lương Ninh (CB, 2005), Lịch sử thế giới cổ đại, Nxb Giáo dục.
[3] Nguyễn Gia Phu (CB, 2006), Lịch sử thế giới trung đại, Nxb Giáo dục.
4

10. Hướng dẫn sinh viên tự học:
Lý
thuyết
(tiết)
2

Thực
hành
(tiết)
1

2-3-4 Chương 1: VĂN MINH BẮC PHI
VÀ TÂY Á
1.1. Văn minh Ai Cập cổ đại
1.2. Văn minh Lưỡng Hà cổ đại
1.3. Văn minh A Rập

6

3

- Chuẩn bị bài tiểu luận &
phân công thuyết trình theo
nhóm

5-6-7 Chương 2: VĂN MINH ẤN ĐỘ,
TRUNG HOA & ĐÔNG NAM Á
2.1. Văn minh Ấn Độ cổ trung đại
2.2. Văn minh Trung Hoa
2.3. Văn minh Đông Nam Á

6

3

- Chuẩn bị bài tiểu luận &
phân công thuyết trình theo
nhóm

Chương 3: VĂN MINH KHU VỰC
TRUNG-NAM MỸ

2

1

9-10- Chương 4: VĂN MINH HI LẠP
11
VÀ LA MÃ CỔ ĐẠI
3.1. Văn minh Hi Lạp cổ đại
3.2. Văn minh La Mã cổ đại

6

3

- Chuẩn bị bài tiểu luận &
phân công thuyết trình theo
nhóm
Chuẩn bị bài tiểu luận & phân
công thuyết trình theo nhóm

Tuần
/Buổi
1

8

Nội dung
BÀI MỞ ĐẦU
1. Các khái niệm
- Văn hóa
- Văn minh
- Văn hiến
2. Các nền văn minh lớn trên thế
giới

Nhi m vụ của sinh viên
- Đọc tài liệu & chuẩn bị câu
hỏi thảo luận

1213

Chương 5: VĂN MINH TÂY ÂU
TRUNG ĐẠI
4.1. Hoàn cảnh lịch sử
4.2. Văn hóa Tây Âu từ TK V - X
4.3. Văn hóa Tây Âu từ TK XI –
XV
4.4. Văn hóa Phục hưng

4

2

Chuẩn bị bài tiểu luận & phân
công thuyết trình theo nhóm

14-

Chương 6: VĂN MINH THẾ GIỚI

4

2

Chuẩn bị bài tiểu luận & phân

5

15

CẬN – HIỆN ĐẠI
5.1. Văn minh CN thời cận đại
5.2. Văn minh thế giới đầu TK
XX – nay.

Ngày… tháng…. năm 201
Trưởng hoa
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ngày… tháng…. năm 201
Trưởng Bộ môn
(Ký và ghi rõ họ tên)

công thuyết trình theo nhóm

Ngày… tháng…. năm 201
Người biên soạn
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ngày… tháng…. năm 201

Ban giám hi u

6

