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Công khai chất lượng đào tạo thực tế của Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh, năm học 2017- 2018 
(Về các môn học của từng khóa học, chuyên ngành, thông tin về đồ án, khóa luận, luận văn, luận án tốt nghiệp) 

NGÀNH: QUỐC TẾ HỌC 
 

1. Công khai các môn học của từng khóa học, chuyên ngành 
 

STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số 
tín 
chỉ 

Lịch 
trình 
giảng 
dạy 

Phương 
pháp đánh 

giá sinh 
viên 

1 Quân sự chung và 
chiến thuật, kĩ thuật 
bắn súng tiểu liên 
AK 

Học phần giúp người học có khả năng vận dụng sáng tạo các kiến thức chung về quân 
sự, chiến thuật và kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK trong hoạt động dân quân tự vệ, 
phòng thủ dân sự và thể thao quốc phòng. 

3 Học kỳ 1 Vấn đáp, 
thực hành 

2 Những nguyên lí cơ 
bản của chủ nghĩa 
Mác - Lênin 

Học phần giúp người học, xây dựng được thế giới quan và phương pháp luận khoa học 
để tiếp cận các chuyên ngành được đào tạo và định hướng cho nhận thức và thực tiễn, 
vận dụng được kiến thức cơ bản để lý giải các quá trình KT – CT – XH. 

5 Học kỳ 1 Tự luận 

3 Tin học căn bản Học phần giúp người học có khả năng sử dụng máy tính như một phương tiện phục vụ 
mục đích học tập và nghiên cứu, sử dụng máy tính với các phần mềm MS Word, MS 
Excel và MS PowerPoint thành thạo, truy cập Internet để tiếp cận với các thông tin 
mới và có thể học được các môn học khác có sử dụng máy tính. 

3 Học kỳ 1 Thực hành 

4 Giáo dục thể chất 1 Học phần giúp người học có kiến thức và biết rèn luyện thể chất, tập luyện thể thao để 
giữ gìn sức khỏe; bồi dưỡng kỹ năng vận động trong cuộc sống. 

1 Học kỳ 1 Kiểm tra 
thực hành 



STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số 
tín 
chỉ 

Lịch 
trình 
giảng 
dạy 

Phương 
pháp đánh 

giá sinh 
viên 

5 Lịch sử thế giới cổ 
trung đại 

Học phần giúp người học có kiến thức cơ bản và hệ thống về tiến trình lịch sử Việt 
Nam, chủ yếu từ khi thành lập quốc gia quân chủ độc lập đến khi trở thành một thuộc 
địa của chủ nghĩa thực dân (thế kỷ X-XIX). Nội dung học phần bao gồm 1/Quá trình 
hình thành quốc gia dân tộc và đấu tranh giành độc lập trước thế kỷ X, 2/Quá trình xây 
dựng, bảo vệ, phát triển quốc gia quân chủ độc lập và các thành tựu văn minh của Việt 
Nam trong các thế kỷ X-XIX 

2 Học kỳ 1 Vấn đáp, 
trắc 

nghiệm, 
tiểu luận 

6 Kinh tế học đại 
cương 

Học phần giúp người học có những kiến thức cơ bản về kinh tế học vi mô và kinh tế 
học vĩ mô: cơ chế hoạt động của nền kinh tế thị trường và vai trò chi phối của chính 
phủ vào nền kinh tế; các vấn đề liên quan đến sự lựa chọn của người tiêu dùng và hoạt 
động của những nhà sản xuất; những điều kiện cân đối tổng thể của nền kinh tế, vai trò 
của các hoạt động đầu tư, tiết kiệm, chi tiêu của chính phủ và ngoại thương, đặc biệt là 
các chính sách tài chính và tiền tệ tác động đến phát triển kinh tế; các hiện tượng kinh 
tế (lạm phát, thất nghiệp …) 

2 Học kỳ 1 Tự luận, 
thuyết trình 

7 Địa lý thế giới Học phần giúp người học hiểu được những vấn đề về sự phát triển không đồng đều 
của nền kinh tế thế giới, xu thế phát triển kinh tế thế giới hiện nay, những diễn biến 
của vấn đề khu vực hoá và toàn cầu hoá nền kinh tế thế giới, giải thích được sự phức 
tạp của tình hình an ninh, chính trị thế giới hiện nay 

2 Học kỳ 1 Tự luận, 
vấn đáp, 
tiểu luận 

8 Nhân học đại cương Học phần giúp người học có những kiến thức cơ bản về nhân học: Những vấn đề 
chung, khái niệm, quá trình hình thành, lịch sử phát triển của nhân học thế giới, các 
trường phái trong nhân học và lịch sử phát triển của nhân học Việt Nam. Quá trình tiến 
hóa của con người, các chủng tộc loài người, tộc người và cộng đồng các dân tộc ở 
Việt Nam, tính thống nhất và đa dạng của văn hóa và tộc người ở Việt Nam, nguyên 
tắc cơ bản trong chính sách dân tộc của Đảng và nhà nước ta, vị trí của vấn đề dân tộc 
trong tiến trình lịch sử dân tộc và trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất 
nước. Học phần cũng trang bị những nguyên tắc cơ bản của phương pháp và thao tác 
trong nghiên cứu nhân học, vận dụng vào việc tiếp cận các vấn đề văn hóa và văn hóa 
tộc người 

2 Học kỳ 1 Tự luận, 
Tiểu luận, 
Vấn đáp 

9 Môi trường và phát 
triển bền vững  

Học phần giúp người học có những kiến thức cơ bản về môi trường và phát triển bền 
vững, cũng như hiểu được các chính sách và chiến lược bảo vệ môi trường toàn cầu và 

2 Học kỳ 1 Tự luận 



STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số 
tín 
chỉ 

Lịch 
trình 
giảng 
dạy 

Phương 
pháp đánh 

giá sinh 
viên 

Việt Nam. Ngoài ra, học phần cung cấp kiến thức về hiện trạng môi trường trên thế 
giới và Việt Nam, các vấn đề về phát triển bền vững ở Việt Nam cho người học.  

10 Tâm lí học đại 
cương 

Học phần giúp người học có kiến thức cơ bản về bản chất, đặc điểm của hiện tượng 
tâm lý và các quy luật tâm lý cơ bản của con người (nhận thức, tình cảm, ý chí, hành 
động và nhân cách...). Trên cơ sở đó giúp người học vận dụng kiến thức vào thực tế để 
nhận diện, phân biệt, giải thích được các hiện tượng tâm lý cơ bản, góp phần định 
hướng cho hoạt động của người học. 

2 Học kỳ 1 Trắc 
nghiệm, tự 

luận 

11 Tiếng Anh HP 1 Học phần giúp người học có các kiến thức ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp và các kiến thức 
văn hóa, xã hội nhằm giúp sinh viên phát triển năng lực giao tiếp cần thiết và có khả 
năng vận dụng vào xử lí các tình huống giao tiếp hàng ngày ở trình độ trên bậc 2/6 
theo Khung Năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam 

4 Học kỳ 1 Tự 
luận,Trắc 
nghiệm 

12 Tư tưởng Hồ Chí 
Minh 

Học phần giúp người học biết được  những nội dung cơ bản trong tư tưởng Hồ Chí 
Minh, hiểu được bản chất cách mạng và khoa học của tư tưởng Hồ Chí Minh, sự vận 
dụng tư tưởng Hồ Chí Minh của Đảng ta trong cách mạng Việt Nam; từ đó giải thích 
được quá trình vận động, phát triển và thành công của cách mạng nước ta, vận dụng 
được những lí luận cơ bản trong quá trình giảng dạy, xây dựng được niềm tin vào lí 
tưởng cách mạng, thực hiện được đạo đức con người mới trong môi trường sư phạm. 

2 Học kỳ 2 Tự luận 

13 Giáo dục thể chất 2 Học phần giúp người học nâng cao sức khỏe và bước đầu hướng dẫn tập luyện một số 
bài tập thể lực chuyên môn hỗ trợ cho môn thể thao mà người học đã lựa chọn tập 
luyện. 

1 Học kỳ 2 Kiểm tra 
thực hành 

14 Chính trị học đại 
cương 

Học phần giúp người học có những kiến thức cơ bản về vấn đề quan hệ giữa các giai 
cấp trong việc giành, xây dựng và sử dụng quyền lực nhà nước. Từ những lý luận cơ 
bản, học phần đi vào một số lĩnh vực cụ thể và phân tích các mối quan hệ chính trị 
trong xã hội đương đại. Những nội dung trên đều có liên hệ với thực tế Việt Nam trên 
cơ sở chủ nghĩa Mác – Lênin và chỉ ra chức năng và nhiệm vụ của chính trị học ở 
nước ta hiện nay 

2 Học kỳ 2 Tự luận 

15 Lịch sử Việt Nam 
cổ trung đại  

Học phần giúp người học có kiến thức cơ bản và hệ thống về tiến trình lịch sử Việt 
Nam, chủ yếu từ khi thành lập quốc gia quân chủ độc lập đến khi trở thành một thuộc 
địa của chủ nghĩa thực dân (thế kỷ X-XIX). Nội dung học phần bao gồm 1/Quá trình 

2 Học kỳ 2 Tự 
luận/Tiểu 
luận/Vấn 



STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số 
tín 
chỉ 

Lịch 
trình 
giảng 
dạy 

Phương 
pháp đánh 

giá sinh 
viên 

hình thành quốc gia dân tộc và đấu tranh giành độc lập trước thế kỷ X, 2/Quá trình xây 
dựng, bảo vệ, phát triển quốc gia quân chủ độc lập và các thành tựu văn minh của Việt 
Nam trong các thế kỷ X-XIX 

đáp 

16 Nhập môn quan hệ 
quốc tế  

Học phần giúp người học có kiến thức về chức năng, đối tượng, nhiệm vụ phương 
pháp nghiên cứu môn quan hệ quốc tế, chủ thể và hệ thống chính trị quốc tế, chủ thể 
quan hệ quốc tế và các công cụ thực hiện trong quan hệ quốc tế. Nắm được quan điểm 
của chủ nghĩa Mác Lênin về quan hệ quốc tế và chính sách đối ngoại của Đảng và nhà 
nước ta trong giai đoạn hiện nay 

2 Học kỳ 2 Trắc 
nghiệm 

17 Lịch sử thế giới cận 
hiện đại 1 

Học phần giúp người học có những kiến thức cơ bản về lịch sử thế giới cận đại bao 
gồm: sự ra đời và phát triển của chủ nghĩa tư bản; sự phát triển của phong trào công 
nhân; mâu thuẫn giữa các nước tư bản dẫn đến Chiến tranh thế giới lần thứ nhất; sự 
hình thành chủ nghĩa thực dân và cuộc đấu tranh trong buổi đầu chống chủ nghĩa thực 
dân của các nước Á – Phi – Mỹ la tinh.  

2 Học kỳ 2 Vấn đáp, 
Tiểu luận 

18 Tiếng Anh HP2 Học phần giúp người học hệ thống hóa lại các kiến thức từ vựng, ngữ pháp, văn hóa, 
xã hội và phát triển năng lực giao tiếp để có khả năng vận dụng vào xử lí các tình 
huống giao tiếp thông thường hoặc đặc biệt ở trình độ cận bậc 3/6 theo Khung Năng 
lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam 

3 Học kỳ 2  

19 Lịch sử văn minh 
thế giới  

Học phần giúp người học có những kiến thức về sự hình thành các nền văn minh trên 
thế giới. Thành tựu chủ yếu của các nền văn minh. Những đặc điểm của văn minh 
phương Đông và phương Tây và quá trình tiếp xúc, giao lưu giữa các nền văn minh 
thế giới từ cổ đại đến hiện đại và xu hướng của quá trình tiếp xúc, giao lưu văn minh 
trong thế kỷ XXI 

2 Học kỳ 2 Viết, vấn 
đáp, trắc 
nghiệm, 
tiểu luận 

20 Cơ sở văn hoá Việt 
Nam 

Học phần giúp người học có những khái niệm chung về văn hóa học và văn hóaViệt 
Nam, về hệ thống các thành tố văn hóa Việt Nam và những đặc trưng của chúng.Học 
phần giúp người học có những kỹ năng, phương pháp tiếp cận tìm hiểu và nghiên cứu 
những vấn đề của văn hóa Việt Nam 

2 Học kỳ 2 Tự luận, 
vấn đáp, 

trắc 
nghiệm, 
tiểu luận 

21 Đường lối cách 
mạng của Đảng 

Học phần giúp người học hiểu được quy luật hình thành và phát triển đường lối cách 
mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, có tư duy phản biện đối với các vấn đề, sự kiện 

3 Học kỳ 3 Tự luận, 
vấn đáp 



STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số 
tín 
chỉ 

Lịch 
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pháp đánh 

giá sinh 
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cộng sản Việt Nam chính trị, xã hội trong quá trình học tập, nghiên cứu, làm việc, có khả năng vận dụng 
kiến thức lịch sử, xã hội trong việc giải thích và giải quyết các vấn đề chính trị - xã hội 
phát sinh trong đời sống hàng ngày. 

22 Lịch sử Việt Nam 
cận hiện đại 1 

Học phần giúp người học có kiến thức toàn diện, cơ bản, hệ thống về lịch sử Việt Nam 
thời cận đại. Các vấn đề chủ yếu trong nội dung học phần là: Âm mưu xâm lược Việt 
Nam của thực dân Pháp và tình hình kinh tế xã hội Việt Nam giữa thế kỷ XIX; cuộc 
kháng chiến của nhân dân Việt Nam chống thực dân Pháp xâm lược nhằm bảo vệ độc 
lập dân tộc nửa cuối thế kỷ XIX; những biến đổi trong xã hội Việt Nam dưới tác động 
của những cuộc khai thác thuộc địa của thực dân Pháp; phong trào giải phóng dân tộc 
Việt Nam theo các khuynh hướng tư tưởng phong kiến và tư sản, đặc biệt dưới ngọn 
cờ của Đảng Cộng sản Việt Nam, cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công và sự ra 
đời của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa 

2 Học kỳ 3 Tự luận, 
vấn đáp, 

trắc nghiệm 
hoặc tiểu 

luận 

23 Lịch sử thế giới cận 
hiện đại 2 

Học phần giúp cho người học có những kiến thức cơ bản về lịch sử thế giới hiện đại 
bao gồm: Cách mạng Xã hội chủ nghĩa tháng Mười Nga (1917) đến nay bao gồm các 
vấn đề: sự hình thành và phát triển của hệ thống xã hội chủ nghĩa; các nước tư bản chủ 
nghĩa sau Chiến tranh thế giới thứ nhất đến nay; các diễn biến chủ yếu trong quan hệ 
quốc tế; phong trào công nhân quốc tế và phong trào giải phóng dân tộc; những biến 
động của lịch sử nhân loại trong thời hiện đại. 

2 Học kỳ 3 Tự luận, 
vấn đáp 

24 Giáo dục thể chất 3 Học phần giúp người học tăng khả năng phối hợp vận động, lượng vận động trong thể 
lực chung và thể lực chuyên môn thông qua các bài tập thể lực đa dạng, chuyên biệt, 
bước đầu làm quen các hình thức và luật thi đấu của các môn thể thao mà người học 
đã lựa chọn tập luyện. 

1 Học kỳ 3 Kiểm tra 
thực hành 

25 Tiếng Anh HP3 Học phần giúp người học củng cố và bổ sung các kiến thức ngôn ngữ, văn hóa, xã hội, 
phát triển năng lực giao tiếp để có khả năng vận dụng tốt trong việc giải quyết các tình 
huống giao tiếp ở trình độ bậc 3/6 theo Khung Năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho 
Việt Nam 

3 Học kỳ 3 Tự luận, 
Trắc 

nghiệm 

26 Tiếng Anh chuyên 
ngành 1 (Đọc – 
Viết) 

Học phần giúp người học có những kiến thức về kỹ năng đọc, viết ở mức độ sơ cấp 
được phát triển với các chủ đề mở rộng về xã hội và du lịch qua hình thức thảo luận 
nhóm; bước đầu rèn luyện cho sinh viên trình bày ý kiến, quan điểm của mình 

2 Học kỳ 3 Tự luận, 
Trắc 

nghiệm 
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27 Tiếng Anh chuyên 
ngành 1 (Nghe – 
Nói) 

Học phần giúp người học có kỹ năng nghe nói tiếng Anh chuyên ngành thông qua 5 
bài giản với mục tiêu cung cấp tình huống thực hành thực tiễn hằng ngày tập trung cho 
kỹ năng nghe, nói ở mức độ đầu trung cấp được phát triển với các chủ đề mở rộng về 
các kỹ năng xã hội, đưa ra và đáp trả lời mời, mở đầu các đoạn hội thoại nhỏ, nghe 
hiểu thông tin chi tiết của cá nhân, sự kiện.... qua hình thức thảo luận nhóm; sắm vai, 
bước đầu rèn luyện cho sinh viên trình bày ý kiến, quan điểm của mình, phát âm chuẩn 
xác, ngữ điệu phù hợp, nghe hiểu chính xác thông tin 

2 Học kỳ 3 Tự luận, 
Trắc 

nghiệm 

28 Tư tưởng Hồ Chí 
Minh về ngoại giao 

Học phần giúp người học nhận thức tư tưởng Hồ Chí Minh không phải là sản phẩm 
chủ quan, mà là sản phẩm tất yếu của cách mạng Việt Nam đặt ra từ đầu thế kỷ XX 
đến nay. Bằng trí tuệ và uy tín, khả năng và sự khôn khéo, chủ tịch Hồ Chí Minh đã 
thành công trong việc kiến tạo và mở rộng quan hệ quốc tế, tăng cường “thế và lực” 
của nước VNDCCH, đưa nền ngoại giao Việt Nam lên một tầm cao mới. Tư tưởng: 
“Việt Nam sẵn sàng làm bạn với tất cả các nước …” của Hồ Chí Minh chẳng những 
định hướng cho đường lối ngoại giao của Đảng và Nhà nước CHXHCN Việt Nam 
trong giai đoạn mới mà còn chỉ ra xu thế quan hệ quốc tế tất yếu trong thời đại ngày 
nay là: hòa bình – hội nhập – phát triển. Tổ chức UNESCO tôn vinh Hồ Chí Minh 
chính là sự khẳng định những cống hiến to lớn của Người không chỉ trong phạm vi 
quốc gia mà còn là quốc tế 

2 Học kỳ 3 Tự luận 

29 Lịch sử quan hệ 
quốc tế   

Học phần giúp người học có những hiểu biết về sự ra đời của quan hệ quốc tế hiện đại 
kể từ các hòa  ước Westphalia (1648) đến nay, về các thời kì lớn của quan hệ quốc tế : 
từ Hòa ước Westphalia đến Hội nghị Wien (1648-1815), từ Hội Nghị Wien đến Hòa 
hội Versailles (1815-1919), từ Hòa hội Versailles đến Hội nghị Postdam (1919-1945), 
từ Hội nghị Postdam  đến cuối Chiến tranh lạnh (1945-1989), Sau Chiến tranh lạnh 

3 Học kỳ 3  

30 Phương pháp nghiên 
cứu khoa học 

Học phần giúp người học hiểu các kiến thức cơ bản về phương pháp nghiên cứu nói 
chung, phương pháp nghiên cứu văn học nói riêng; xây dựng các kỹ năng liên quan 
đến tiến trình nghiên cứu (như xác định đề tài, tìm kiếm và xử lý tài liệu, xác lập và 
kiểm tra giả thuyết), việc viết luận văn cũng như bảo vệ khóa luận 

2 Học kỳ 3 Tự luận 

31 Đường lối quân sự 
của Đảng 

Học phần giúp người học có những kiến thức cơ bản về quan điểm của chủ nghĩa Mác 
- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến tranh, quân đội và bảo vệ Tổ quốc; Xây dựng 

3 Học kỳ 4 Tự luận, 
trắc nghiệm 
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nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân; Chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc 
Việt Nam xã hội chủ nghĩa; Xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam; Kết hợp 
phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh; Nghệ thuật 
quân sự Việt Nam.... Trên cơ sở đó, người học vận dụng để giải thích được các vấn đề 
về đường lối quân sự của Đảng. 

32 Tiếng Anh chuyên 
ngành 2 (Đọc – 
Viết) 

Học phần giúp người học hệ thống hóa lại các kiến thức từ vựng, ngữ pháp, văn hóa, 
xã hội theo các chủ đề, xử lý các văn bản thông thường trong cuộc sống, phát triển kỹ 
năng đọc tiếng Anh ở trình độ cận B1 và vận dụng vào các vấn đề trong cuộc sống 

2 Học kỳ 4 Tự luận, 
Trắc 

nghiệm 

33 Tiếng Anh chuyên 
ngành 2 (Nghe – 
Nói) 

Học phần giúp người học thực hành kỹ năng nghe, nói ở mức độ cận B1 được phát 
triển với các chủ đề mở rộng về thuốc, nơi ở, du lịch, dự định cá nhân.... rèn luyện cho 
sinh viên trình bày ý kiến, quan điểm của mình, nghe hiểu chính xác thông tin, xử lý 
các tình huống trong cuộc sống như hướng dẫn và đưa lời khuyên, giải thích sự việc, 
thảo luận về các điểm khác nhau của nơi ở, miêu tả phòng và vật thể, thể hiện sự hứng 
thú, nói về những gì mình thích, đặt chỗ cho 1 hoạt động, đặt câu hỏi lịch sự, đưa ra lý 
do cho tình huống, nói về sự thay đổi, đưa ra ý kiến cá nhân, dự định tương lai 

2 Học kỳ 4 Tự luận, 
Trắc 

nghiệm 

34 Quan hệ quốc tế ở 
Châu Mỹ từ sau 
Chiến tranh thế giới 
thứ hai đến nay 

Học phần giúp người học có kiến thức về quan hệ quốc tế ở Châu Mỹ sau Chiến tranh 
thế giới thứ hai đến nay: sự ra đời của Tổ chức các quốc gia châu Mĩ, Chính sách của 
Hoa Kì đối với các quốc gia châu Mĩ, Quan hệ Cuba – Hoa Kì, Cuộc khủng hoảng tên 
lửa ở Cuba, Hoa Kì can thiệp vào Cộng hòa Dominicana, Quan hệ Hoa Kì – Chile 
dưới thời tổng thống Allende, Quan hệ giữa các quốc gia Mỹ latinh…. 

2 Học kỳ 4 Tự luận, 
vấn đáp 

35 Lịch sử Việt Nam 
cận hiện đại 2 

Học phần giúp người học có những kiến thức toàn diện, cơ bản, hệ thống về lịch sử 
Việt Nam thời hiện đại như: cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1945 – 
1954); tiến hành đồng thời chiến lược cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở miền 
Nam và cách mạng XHCN ở miền Bắc (1954 – 1975); giai đoạn đất nước thống nhất, 
cùng đi lên CNXH (từ 1975 đến nay).  

2 Học kỳ 4 Tự luận 

36 Quan hệ quốc tế ở 
Đông Nam Á từ sau 
Chiến tranh thế giới 
thứ hai đến nay 

Học phần giúp cho người học có những kiến thức về quan hệ quốc tế ở  Đông Nam Á 
từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến nay: chính sách của các nước Âu-Mĩ đối với 
các nước Đông Nam Á trong 10 năm đầu sau Chiến tranh Thái Bình Dương, chính 
sách của Hoa Kì, Pháp, Trung Quốc, Liên Xô đối với Việt Nam, Lào. Campuchia  qua 

2 Học kỳ 4 Tự luận, 
vấn đáp 
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các cuộc chiến trên bán đảo Đông Dương, sự ra đời của ASEAN, vấn đề 
Campuchia…. 

37 ASEAN và quan hệ 
Việt Nam-ASEAN 

Học phần giúp người học biết được nguyên nhân ra đời, mục tiêu, nguyên tắc hoạt 
động, quá trình hoạt động của ASEAN, thành tựu và hạn chế, cơ hội và thách thức, 
triển vọng trên con đường phát triển;  Quan hệ Việt Nam – ASEAN từ khi tổ chức này 
thành lập (1967) đến nay 

2 Học kỳ 4 Tự luận 

38 Pháp luật đại cương Học phần giúp người học vận dụng được các kiến thức về nhà nước và pháp luật để sử 
dụng trong giảng dạy và cách ứng xử của cá nhân trong xã hội khi liên quan đến pháp 
luật; đồng thời có kiến thức và cơ sở lý luận để học các học phần liên quan, thực hiện 
được các công việc liên quan đến nhà nước và pháp luật. 

2 Học kỳ 4 Tự luận, 
trắc nghiệm 

39 Quan hệ quốc tế ở 
Châu Âu từ sau 
Chiến tranh thế giới 
thứ hai đến nay 

Học phần giúp cho người học có những kiến thức về quan hệ quốc tế ở châu Âu từ sau 
Chiến tranh thế giới thứ hai đến nay: Chiến tranh lạnh, Nhất thể hóa châu Âu, các cuộc 
đàm phán tài giảm vũ khí giũa hai siêu cường Hoa Kì và Liên Xô, quan hệ Hoa Kì – 
Tây Âu, Quan hệ Liên Xô – Đông Âu…. 

2 Học kỳ 4 Tự luận, 
vấn đáp 

40 Quan hệ quốc tế ở 
Đông Bắc Á từ sau 
Chiến tranh thế giới 
thứ hai đến nay 

Học phần giúp cho người học có những kiến thức về quan hệ quốc tế ở khu vực Đông 
Bắc Á từ sau chiến tranh thế giới thứ hai đến nay: chính sách đối ngoại của Trung 
Quốc, Nhật Bản; quan hệ Trung- Nhật; Nhật – Hàn; Trung – Hàn. Ngoài ra, môn học 
còn đề cập đến vấn đề Đài Loan trong quan hệ giữa Trung Quốc – Mỹ, vấn đề hạt 
nhân trên bán đảo Triều Tiên và quá trình thống nhất bán đảo Triều Tiên 

2 Học kỳ 4 Tự luận, 
tiểu luận 

41 Rèn luyện nghiệp vụ Học phần giúp cho người học có những kiến thức thực tế từ việc tham quan, học tập 
tại các trường đại học, viện nghiên cứu, cơ quan ngoại giao (Học viện Quan hệ quốc 
tế, Bộ Ngoại giao, các khoa Quan hệ quốc tế, Quốc tế học, Sở Ngoại vụ các tỉnh thành, 
các công ty nước ngoài…) thời gian từ 1 tuần đến 2 tuần. Các kiến thức thực tế này 
người học sẽ vận dụng vào thực tập cuối khóa diễn ra vào học kỳ 8.  

2 Học kỳ 4 Thực hành 

42 Công tác quốc 
phòng, an ninh 

Học phần giúp người học vận dụng các kiến thức cơ bản về phòng chống chiến lược 
"Diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt 
Nam; Phòng chống địch tiến công hoả lực bằng vũ khí công nghệ cao; Xây dựng lực 
lượng dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên và động viên công nghiệp quốc 

 Học kỳ 5 Tự luận, 
trắc nghiệm 
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phòng; Xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia; Một số nội dung 
cơ bản về dân tộc, tôn giáo và đấu tranh phòng chống địch lợi dụng vấn đề dân tộc và 
tôn giáo chống phá cách mạng Việt Nam; Những vấn đề cơ bản về bảo vệ an ninh 
quốc gia và giữ gìn trật tự, an toàn xã hội; Những vấn đề cơ bản về đấu tranh phòng 
chống tội phạm và tệ nạn xã hội; Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ 
quốc...để tham gia tích cực, tự giác và có trách nhiệm trong công tác quân sự, quốc 
phòng địa phương, bảo vệ Tổ quốc. 

43 Tiếng Anh chuyên 
ngành 3 (Đọc – 
Viết) 

Học phần giúp người học có những kiến thức nâng cao về các kỹ năng đọc, viết ở mức 
độ trung cấp được phát triển với các chủ đề mở rộng về công việc và học tập... xử lý 
các văn bản mở rộng mang tính chất công việc, phát triển kỹ năng đọc tiếng Anh ở 
trình độ B1, rèn luyện các kỹ năng tư duy ngôn ngữ và diễn đạt linh hoạt, vận dụng 
kiến thức học được để phục vụ cho công việc 

2 Học kỳ 5 Tự luận, 
Trắc 

nghiệm 

44 Lịch sử quan hệ đối 
ngoại của Việt Nam 

Học phần giúp người học có những kiến thức về quan hệ đối ngoại Việt Nam trong 
lịch sử thông qua hoạt động đối ngoại của nhà nước Việt Nam qua các chặng đường 
lịch sử, nội dung học phần trình bày tiến trình của quan hệ đối ngoại Việt Nam từ thời 
kỳ xây dựng và bảo vệ quốc gia quân chủ độc lập (thế kỷ X-XIX) đến thời kỳ xây 
dựng và bảo vệ nước Việt Nam dân chủ cộng hòa (1945-1975) và Cộng hòa XHCN 
Việt Nam (1976 đến nay), đặc biệt chú trọng chính sách đối ngoại của Việt Nam trong 
giai đoạn hiện nay.  

3 Học kỳ 5 Tự luận, 
tiểu luận, 
vấn đáp 

45 Tiếng Anh chuyên 
ngành 3 (Nghe – 
Nói) 

Học phần giúp người học thực hành các kỹ năng nghe, nói ở mức độ B1,  được phát 
triển với các chủ đề mở rộng về các kỹ năng xã hội, nghe hiểu các đoạn hội thoại và 
nhiệm vụ ở công sở, trò chuyện về mức độ hoành thành của công việc, đưa và hiểu 
phản hồi, so sánh hai việc, hiểu, chuẩn bị và trình bày một bài nghiên cứu nhỏ…qua 
hình thức thảo luận nhóm; sắm vai, bước đầu rèn luyện cho sinh viên trình bày ý kiến, 
quan điểm của mình, phát âm chuẩn xác, âm nối, nhấn câu khi so sánh sự việc... 

3 Học kỳ 5 Tự luận, 
Trắc 

nghiệm 

46 Công pháp quốc tế  Học phần giúp người học nắm được một số vấn đề lý luận chung về Luật Quốc tế và 
một số vấn đề pháp lý cụ thể trong quan hệ quốc tế như xác định ranh giới lãnh thổ 
quốc gia, trình tự ký kết điều ước quốc tế, giải quyết vấn đề về xung đột pháp lý như 

2 Học kỳ 5 Tự luận 
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luật Quốc tịch hộ tịch giữa các quốc gia, điều chỉnh vấn đề dân cư, trình tự thành lập 
các cơ quan đại diện ngoại giao, lãnh sự ở nước ngoài và quyền ưu đãi về ngoại giao 
và lãnh sự 

47 Tư pháp quốc tế  Học phần giúp người học nắm được một số vấn đề lý luận chung về Luật Tư pháp 
Quốc tế và một số vấn đề pháp lý cụ thể trong quan hệ quốc tế như quan hệ dân sự, 
hôn nhân gia đình, lao động, thương mại và tố tụng dân sự 

2 Học kỳ 5 Tự luận 

48 Nghiệp vụ ngoại 
giao và đàm phán 
quốc tế  

Học phần giúp người học nắm đượ các kiến thức về nghiệp vụ ngoại giao, công tác tổ 
chức đón tiếp, chiêu đãi các đoàn khách quốc tế. Nghi thức bang giao quốc tế của các 
nhà nước và tổ chức trên thế giới. Công tác tổ chức, hoạt động, chức năng, nhiệm vụ 
của các Đại sứ quán và lãnh sự quán tại các nước. Bên cạnh đó, môn học còn cung cấp 
các kỹ năng đàm phán với các nước đối tác khi các hoạt động thăm viếng cấp cao diễn 
ra hay các hội thảo, hội nghị quốc tế có nhiều nước tham gia 

2 Học kỳ 5 Trắc 
nghiệm 

49 Các thể chế chính trị 
thế giới  

Học phần giúp cho người học nắm được các kiến thức về nguồn gốc và bản chất của 
các thể chế chính trị đương đại tiêu biểu (Anh, Hoa Kì, Pháp, Đức, Liên bang Nga, 
Trung Quốc, Nhật Bản): lịch sử hình thành, hiến pháp, các đặc diểm, cấu trúc tổ chức, 
phương thức điều hành, vai trò của các tổ chức dân sự…. 

2 Học kỳ 5 Tự luận, 
vấn đáp 

50 An ninh và xung đột 
trong quan hệ quốc 
tế 

Học phần giúp người học bồi dưỡng kiến thức về các hoạt động thương lượng, bản 
chất của hành vi thương thuyết, cách thức thương lượng, những hậu quả của việc 
thương thuyết cũng như mối quan hệ giữa hoạt động, cách thức và hậu quả. Với hệ 
thống khái niệm và những lý thuyết căn bản ban đầu, người học có thể tiếp tục đi sâu 
và những kỹ năng chuyên nghiệp, nghệ thuật nắm bắt và thực hành trong khoa học về 
thương thuyết và giải quyết xung đột 

2 Học kỳ 5 Trắc 
nghiệm 

51 Tiếng Anh chuyên 
ngành 4 (Đọc – 
Viết) 

Học phần giúp người học có được những kiến thức nâng cao về các kỹ năng đọc, viết 
ở mức độ trung cấp được phát triển với các chủ đề mở rộng về xã hội,... xử lý các văn 
bản mở rộng mang tính chất công việc, phát triển kỹ năng đọc tiếng Anh ở trình độ 
B2, rèn luyện các kỹ năng tư duy ngôn ngữ và diễn đạt linh hoạt, vận dụng kiến thức 
học được để phục vụ cho công việc 

3 Học kỳ 6 Đọc - viết 

52 Tiếng Anh chuyên 
ngành 4 (Nghe – 

Học phần giúp người học trang bị các kỹ năng chuyên sâu về kỹ năng Nghe và Nói 
tiếng Anh trước đám đông. Sinh viên có thể nghe những mẫu tin tức, phóng sự trực 

2 Học kỳ 6 Nghe – Nói 



STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số 
tín 
chỉ 

Lịch 
trình 
giảng 
dạy 

Phương 
pháp đánh 

giá sinh 
viên 

Nói) tiếp có nội dung chuyên ngành từ CNN, BBC…Ngoài ra, học phần còn trang bị cho 
người học các thuật ngữ chuyên ngành quan hệ quốc tế và ngoại giao 

53 Địa chiến lược và 
địa chính trị  

Học phần giúp người học có kiến thức về vai trò của địa lý đối với chính trị của một 
quốc gia, đặc biệt là đối với chính sách đối ngoại. Khái niệm địa chiến lược được dùng 
để chỉ việc nghiên cứu giá trị chiến lược của các nhân tố địa lý trong chính sách đối 
ngoại của một quốc gia và trong mối quan hệ của nó với các quốc gia khác 

2 Học kỳ 6 Tự luận, 
thuyết trình 

54 Nghiệp vụ thư ký 
văn phòng – Văn 
bản ngoại giao  

Học phần giúp người học hiểu được khái niệm, mục đích và yêu cầu về văn bản hành 
chính và các quy trình và thao tác kỹ thuật cơ bản của nghiệp vụ hành chính. Thực 
hiện được các quy trình và thao tác kỹ thuật cơ bản về biên tập và xử lý văn bản hành 
chính, các nghiệp vụ hành chính văn phòng: hành chính văn thư, hành chính lễ tân, tổ 
chức lao động khoa học, lập và tổ chức nộp lưu hồ sơ 

3 Học kỳ 6 Tiểu luận 

55 Nghiệp vụ ngoại 
thương 

Học phần giúp cho người học nắm vững các kiến thức về nghiệp vụ ngoại thương như 
cách thức trao đổi hàng hóa giữa các quốc gia với nhau trên bình diện các nhân, tổ 
chức kinh tế, doanh nghiệp của hai hay nhiều nước. Nội dung chính của môn học là đề 
cập đến các vấn đề mậu dịch nhập khẩu (Import Trade), mậu dịch xuất khẩu (Export 
Trade) và mậu dịch tập trung xuất nhập khẩu (Entrepot Trade).  

2 Học kỳ 6 Trắc 
nghiệm, tự 

luận 

56 PR – Truyền thông 
đại chúng 

Học phần giúp người học phân tích những xu hướng, dự đoán những kết quả, tư vấn 
đưa ra các lời khuyến cáo cho các nhà lãnh đạo của tổ chức và thực hiện các chương 
trình hành động đã được lập kế hoạch để phục vụ quyền lợi của cả tổ chức và công 
chúng 

2 Học kỳ 6 Tự luận 

57 Quan hệ kinh tế 
quốc tế 

Học phần giúp người học nắm được những vấn đề lý luận nghiên cứu quan hệ kinh tế 
quốc tế, các học thuyết thương mại, hệ thống tổ chức kinh tế quốc tế, chính sách và 
biện pháp ngoại thương của các tổ chức và quốc gia trên thế giới 

 Học kỳ 6 Tiểu luận 

58 Tiếng Anh chuyên 
ngành 5 (Dịch) 

Học phần giúp người học có những kiến thức nâng cao về kỹ năng biên – phiên dịch ở 
mức độ trung cấp được phát triển với các chủ đề mở rộng về các vấn đề liên quan đến 
luật quốc tế, các tổ chức quốc tế, các cuộc họp quốc tế và các văn bản liên quan … qua 
hình thức học lý thuyết và thực hành cụ thể 

 Học kỳ 7 Tự luận, 
Trắc 

nghiệm 

59 Tiếng Anh chuyên Học phần giúp người học nắm vững kỹ năng viết tiếng Anh chuyên ngành 5 thông qua  Học kỳ 7 Tự luận, 



STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số 
tín 
chỉ 

Lịch 
trình 
giảng 
dạy 

Phương 
pháp đánh 

giá sinh 
viên 

ngành 5 (Viết) các tình huống cụ thể trong giao tiếp hàng ngày cũng như trong trao đổi chuyên môn, 
nghiệp vụ chuyên ngành.  

Trắc 
nghiệm 

60 Quan hệ quốc tế ở 
Nam Á từ sau Chiến 
tranh thế giới thứ 
hai đến nay 

Học phần giúp người học nắm được những vấn đề lý luận nghiên cứu quan hệ kinh tế 
quốc tế, các học thuyết thương mại, hệ thống tổ chức kinh tế quốc tế, chính sách và 
biện pháp ngoại thương của các tổ chức và quốc gia trên thế giới 

 Học kỳ 7 Tự luận 

61 Quan hệ quốc tế ở 
Trung Cận Đông từ 
sau Chiến tranh thế 
giới thứ hai đến nay 

Học phần giúp người học có kiến thức về diễn biến quan trọng trong Quan hệ quốc tế 
ở Trung Đông từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến nay: các cuộc chiến tranh giữa 
Israel và người Palestine, khủng hoảng dầu lửa trong quan hệ giũa Anh và Iran, các  
cuộc chiến tranh vùng Vịnh, chính sách của Anh, Pháp, Liên Xô và Hoa Kì ở Trung 
Đông …. 

2 Học kỳ 7 Tự luận, 
vấn đáp 

62 Quan hệ Việt Nam – 
Cộng hòa nhân dân 
Trung Hoa từ sau 
Chiến tranh thế giới 
thứ 2 đến nay   

Học phần giúp người học nắm vững các kiến thức liên quan đến chính sách đối ngoại 
của Trung Quốc đối với Việt Nam và của Việt Nam đối với Trung Quốc từ năm 1949 
đến nay. Trong đó, môn học chủ yếu đề cập đến quan hệ giữa Việt Nam và Trung 
Quốc từ sau khi bình thường hóa quan hệ từ 1991 đến nay trên các lĩnh vực chính trị, 
kinh tế, văn hóa giáo dục… 

2 Học kỳ 7 Tự luận, 
vấn đáp 

63 Quan hệ Việt Nam - 
Ấn Độ từ sau Chiến 
tranh thế giới thứ 
hai đến nay 

Học phần giúp người học nắm vững các kiến thức về quan hệ Việt Nam-Ấn Độ từ đầu 
đến 1945 và tập trung  trình bày các giai đọan phát triển, thành tựu, hạn chế, đặc điểm 
và bài học kinh nghiệm của quan hệ Việt Nam-Ấn Độ từ năm 1945 đến nay 

2 Học kỳ 7 Tự luận 

64 Quan hệ Việt Nam – 
Hoa Kỳ từ sau 
Chiến tranh thế giới 
thứ hai đến nay 

Học phần giúp người học nắm vững các kiến thức liên quan đến quá trình bình thường 
hóa quan hệ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ từ sau năm 1975. Môn học đề cập đến giai 
đoạn phát triển quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ từ năm 1995 đến nay trên các lĩnh vực 
chính trị, kinh tế, văn hóa giáo dục 

2 Học kỳ 7 Tự luận, 
vấn đáp 

65 Một số tổ chức, diễn 
đàn khu vực và thế 
giới 

Học phần giúp người học nắm vững các kiến thức về quá trình hình thành, hoạt động, 
thành tựu và hạn chế của các tổ chức, diễn đàn khu vực và thế giới như: EU, ASEAN, 
ASEM, APEC…cũng như đề cập đến quan hệ giữa Việt Nam với các tổ chức, diễn 
đàn này 

2 Học kỳ 7 Tự luận 



STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số 
tín 
chỉ 

Lịch 
trình 
giảng 
dạy 

Phương 
pháp đánh 

giá sinh 
viên 

66 Lịch sử Nga  Học phần giúp người học nắm vững các kiến thức liên quan lịch sử Nga từ nguồn đến 
nay, tập trung vào thời hiện đại, nghĩa là từ Cách mạng tháng Mười, qua các diễn biến 
như: Cách mạng tháng Mười và nội chiến, Công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội, 
Chiến tranh Vệ quốc, Công cuộc cải cách thời Khrushchev, thời trì trệ Brezhnev, Công 
cuộc Perestroika, Liên bang Nga 

2 Học kỳ 7 Tự luận, 
vấn đáp 

67 Lịch sử Đông Nam 
Á 

Học phần giúp người học nắm vững các kiến thức về  lịch sử các nước Đông Nam Á 
thời cận và hiện đại. Học phần sẽ dành thời lượng cho phần lịch sử hiện đại nhiều hơn. 
Học phần sẽ chú ý trình bày kỹ những sự kiện quan trọng như quá trình xâm lược của 
các nước phương Tây, chính sách cai trị của chủ nghĩa tư bản thực dân phương Tây, 
công cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc của nhân dân Đông Nam Á… 

2 Học kỳ 7 Tự luận, 
tiểu luận, 
vấn đáp, 

trắc nghiệm 

68 Lịch sử Châu Mỹ Học phần giúp người học nắm vững các kiến thức về lịch sử châu Mĩ từ thời cận đại 
đến nay, tập trung vào thời cận và hiện đại, qua các diễn biến như: Cuộc chiến giành 
độc lập của Hoa Kì, của các nước Trung Nam Mĩ, Nội chiến Bắc Nam, Lịch sử Hoa 
Kì trong những năm từ cuối thế kỉ XIX đến nay, Cách mạng Cuba, Chính phủ Allende 
ở Chile, Chính phủ Hugo Chavez ở Venezuela… 

2 Học kỳ 7 Tự luận, 
vấn đáp 

69 Lịch sử Đông Bắc Á Học phần giúp người học nắm vững các kiến thức về lịch sử các nước và các vùng 
lãnh thổ Trung Quốc, Triều Tiên, Nhật bản, Mông Cổ, Viễn Đông của Liên bang Nga, 
Đài Loan, Hongkong ở Đông Á từ thời cổ đại cho đến nay. Tuy nhiên, do yêu cầu của 
ngành đào tạo, học phần sẽ chú trọng đến thời hiện đại. Thời kỳ này sẽ chiếm phân 
nửa tổng thời lượng dành cho học phần. Ngoài ra học phần còn xác định trọng tâm sẽ 
là những sự kiện quan trọngnhư: cách mạng Tân Hợi, cải cách Minh Trị, Nội chiến 
Quốc – Cộng, cải cách dân chủ ở Nhật .. 

2 Học kỳ 7 Tự luận, 
tiểu luận, 
vấn đáp, 

trắc nghiệm 

70 Lịch sử Châu Âu  Học phần giúp người học nắm vững các kiến thức về lịch sử châu Âu từ thời cận đại 
đến nay, tập trung vào thờihiện đại, qua các diễn biến như: Tình hình kinh tế - xã hội 
châu Âu thời Trung Cổ, Phục Hưng, Cải Cách, Các cuộc phát kiến địa lí,  Cách mạng 
tri thức, Triết học Khai sáng, Các cuộc cách mạng dân chủ, Phong trào dân tộc, các 
cuộc chiến tranh thế giới, xã hội châu Âu đương đại… 

2 Học kỳ 7 Tự luận, 
vấn đáp 

71 Lịch sử Trung Cận 
Đông  

Học phần giúp người học có những kiến thức chuyên sâu liên quan đến các sự kiện 
quan trọng như: cuộc đấu tranh giành độc lập của người dân Trung Đông, cách mạng 

2 Học kỳ 7 Tự luận, 
tiểu luận, 



STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số 
tín 
chỉ 

Lịch 
trình 
giảng 
dạy 

Phương 
pháp đánh 

giá sinh 
viên 

Thổ Nhĩ Kỳ, cách mạng Ai Cập, cách mạng Hồi giáo ở Iran, sự ra đời của Nhà nước 
Israel, công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân Palestine… 

vấn đáp, 
trắc nghiệm 

72 Những vấn đề cơ 
bản và cập nhật của 
quan hệ quốc tế hiện 
nay 

Học phần giúp người học có các kiến thức cơ bản và cập nhật về một số vấn đề của 
QHQT hiện đại như: chính sách an ninh và ngoại giao năng lượng của Trung Quốc 
trong những năm đầu thế kỉ XXI, “vấn đề biển Đông” trong quan hệ giữa Việt Nam và 
các nước, vấn đề “Cộng đồng ASEAN” sau khi nhất thể hóa...  

3 Học kỳ 7 Tự luận, 
tiểu luận, 
vấn đáp, 

trắc nghiệm 

73 Những vấn đề cơ 
bản và cập nhật của 
quan hệ đối ngoại 
Việt Nam hiện nay 

Học phần giúp người học củng cố kiến thức cơ bản và trang bị kiến thức cập nhật về 
quan hệ đối ngoại của nhà nước Việt Nam từ thời điểm tuyên bố "Thông cáo về chính 
sách ngoại giao của nước Việt nam dân chủ cộng hòa" (3/10/1945) đến thời điểm hiện 
tại, đặc biệt chú trọng chính sách và hoạt động đối ngoại Việt Nam thời kỳ đổi mới đất 
nước và hội nhập quốc tế từ 1986 đến nay 

3 Học kỳ 7 Tự luận, 
tiểu luận, 
vấn đáp 

74 Những vấn đề cơ 
bản của nghiệp vụ 
chuyên ngành ngoại 
giao 

Học phần giúp người học có các kiến thức cập nhật trong nghiệp vụ ngoại giao và 
công tác đối ngoại của chính phủ Việt Nam thông qua các hoạt động ngoại giao trong 
năm. Ngoài ra, môn học cung cấp các kỹ năng trong việc hoạch định, tổ chức các hoạt 
động đối ngoại của các cơ quan, tổ chức nhà nước và tư nhân 

3 Học kỳ 7 Tự luận 

75 Lịch sử Nam Á  Học phần giúp người học nắm vững các kiến thức về lịch sử của các quốc gia Nam Á 
như Ấn Độ, Pakistan, Sri Lanka và Banglades. Do nội dung của học phần nhằm phục 
vụ cho kiến thức chuyên ngành bắt buộc nên khung thời gian chủ yếu của môn học là 
từ năm 1945 đến nay 

2 Học kỳ 7 Tự luận 

76 Thực tập nghề 
nghiệp 

Học phần giúp người học tự tích luỹ các kiến thức từ thực tiễn công việc được giao và 
khả năng xử lý các tình huống xảy ra có liên quan đến chuyên môn được đào tạo. Sau 
đợt thực tập phải có báo cáo kết quả thực tập để giảng viên hướng dẫn chấm và lấy 
điểm làm điểm kết thúc học phần 

6 Học kỳ 8 Thực hành 

 



2. Công khai thông tin về đồ án, khóa luận, luận văn, luận án tốt nghiệp: 
 

STT Trình độ 
đào tạo Tên đề tài Họ và tên người thực 

hiện Họ và tên người hướng dẫn 

1 Đại học Tìm hiểu quá trình hình thành cộng đồng người Hàn Quốc ở thành 
phố Hồ Chí Minh từ nắm 1992 đến nay Lê Duy Thu Huyền PGS.TS Nguyễn Cảnh Huệ 

2 Đại học Cơ hội và thách thức của Việt Nam trước chủ trương “nhất đới nhất 
lộ” của Trung Quốc Nguyễn Kim Hoàn TS. Trần Thị Thanh Thanh 

3 Đại học  Ngoại giao văn hóa của Trung Quốc tại Đông Nam Á từ đầu thế kỉ 
XXI đến nay Lưu Mỹ Linh ThS. Hồ Ngọc Diễm Thanh 

4 Đại học Quan hệ văn hóa – giáo dục Việt Nam – Úc từ năm 1991 đến nay Lại Vũ Quỳnh Mai  PGS.TS Nguyễn Cảnh Huệ 

5 Đại học Nhất đới nhất lộ nhìn từ góc độ ảnh hưởng và triển vọng với các nước 
Đông Nam Á Huỳnh Mỹ Diệp TS. Trần Thị Thanh Thanh 

6 Đại học  Từ “chính sách hướng Đông” đến “hành động phía Đông” và quan hệ 
đối tác chiến lược Việt Nam - Ấn Độ Nguyễn Thanh Tỉnh ThS. Hồ Ngọc Diễm Thanh 

 
HIỆU TRƯỞNG 

 
(đã ký) 

 
 

Nguyễn Thị Minh Hồng 
 


