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Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc 

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN  

1. Tên học phần: ĐỊA LÝ ĐÔNG NAM Á 

(Geography of Southeast Asia) 

- Mã số học phần: SG332 

- Số tín chỉ học phần: 2 tín chỉ  

- Số tiết học phần: 30 tiết lý thuyết và 60 tiết tự học. 

2. Đơn vị phụ trách học phần: 

- Bộ môn: Sư phạm Địa lí 

- Khoa: Sư phạm 

3. Điều kiện:  

- Điều kiện tiên quyết: Không 

- Điều kiện song hành: Không 

4. Mục tiêu của học phần: 

Mục 

tiêu 
Nội dung mục tiêu 

CĐR 

CTĐT 

4.1 
- Kiến thức về ảnh hưởng của “xã hội học tri thức” và các đặc 

điểm tự nhiên và kinh tế xã hội của Đông Nam Á. 

2.1.3a 

4.2 
- Kỹ năng phân tích các vấn đề địa chính trị và an ninh phi truyền 

thống ở Đông Nam Á và liên hệ với Việt Nam. 
2.2.1a 

4.3 - Kỹ năng phản biện và làm việc nhóm. 2.2.2a 

4.4 
- Tuân thủ nội quy học tập; 

- Thái độ cầu thị, lắng nghe góp ý và giúp đỡ bạn bè. 

2.3a 

2.3b 

5. Chuẩn đầu ra của học phần:  

CĐR 

HP 
Nội dung chuẩn đầu ra 

Mục 

tiêu 

CĐR 

CTĐT 

Kiến thức 

CO1 

- Trình bày sự ảnh hưởng của “xã hội học tri thức” và 

các nguồn lực phát triển kinh tế-xã hội của Đông Nam 

Á. 

4.1 2.1.3a 

Kỹ năng 

CO2 
- Phân tích bản đồ để lý giải sự ảnh hưởng của các yếu tố 

địa lý đến thực trạng phát triển của một vùng lãnh thổ. 
4.2 2.2.1a 



 

CĐR 

HP 
Nội dung chuẩn đầu ra 

Mục 

tiêu 

CĐR 

CTĐT 

CO3 

- Áp dụng các kiến thức về “xã hội học tri thức” và các 

nguồn lực kinh tế-xã hội để giải thích tác động của các 

vấn đề mới nổi của một khu vực/quốc gia cụ thể. 

4.3 2.2.2b 

Thái độ/Mức độ tự chủ và trách nhiệm 

CO4 
- Thực hiện nghiên túc các quy định học tập và có phát 

biểu đóng góp trong giờ học. 
4.4 2.3a 

CO5 
- Hoàn thành các yêu cầu tự học ở nhà; thảo luận và 

phản biện trên lớp. 
4.4 2.3b 

6. Mô tả tóm tắt nội dung học phần: 

 Địa lý Đông Nam Á cung cấp cho sinh viên cái nhìn đầy đủ về những vấn đề Đông 

Nam Á đương đại. Ngoài kiến thức tổng quan về địa lý tự nhiên và địa sinh học, học 

phần này hướng trọng tâm vào kiến thức địa lý nhân văn qua cách tiếp cận liên ngành. 

Bắt đầu bằng thảo luận về “xã hội học tri thức”, học phần này giới thiệu tiến trình ra đời 

thuật ngữ “Đông Nam Á” và lịch sử điều chỉnh phạm vi địa-chính trị của khu vực Đông 

Nam Á trên bản đồ thế giới. Sự phức tạp về địa chính trị và các biến cố lớn trong lịch 

sử cận đại đã định hình nhiều hình thái chính trị, quyết định trình độ phát triển của các 

nước trong khu vực cho đến ngày nay. Am hiểu các vấn đề này giúp người học lý giải 

được các bất đồng trong một ASEAN thống nhất cũng như những dính líu địa chính trị 

của khu vực với các cường quốc bên ngoài. Bên cạnh đó, các vấn đề an ninh phi truyền 

thống và khu vực hóa cũng được đề cập và phân tích trong phần cuối của nội dung học 

phần. 

7. Cấu trúc nội dung học phần: 

 Nội dung Số tiết CĐR HP 

Chương 

1 
Nhận diện Đông Nam Á 4 

CO1, CO2, 

CO4 

1.1. Xã hội học tri thức và tiến trình định hình 

nhận thức về Đông Nam Á 

 

1.2. Đông Nam Á ngày nay: giới thiệu chung  

1.3. Hình dáng lãnh thổ  

1.4. Phân loại ranh giới lãnh thổ  

1.5. Phân loại lãnh thổ địa lý  

Chương 

2 

Địa lý tự nhiên 4 CO1, CO4 

2.1. Vị trí địa lý và địa mạo  

2.2. Phân vùng lãnh thổ tự nhiên  

2.3. Các vùng khí hậu và cảnh quan  

2.4. Thiên tai  

Chương 

3  

Lược sử Đông Nam Á 2 CO1, CO4 

3.1. Vay mượn và thích ứng  



 

 Nội dung Số tiết CĐR HP 

3.2.  Các cuộc phát kiến địa lý và sự ảnh hưởng 

từ bên ngoài 

 

3.3. Phi thuộc địa hóa và Chiến tranh Lạnh  

Chương 

4 

Kinh tế Đông Nam Á 8 CO1, CO4, 

CO5 
4.1. Kinh tế thời kỳ hậu Chiến tranh Lạnh  

4.2. Các mô hình và tiếp cận phát triển kinh tế  

4.3. Tăng trưởng hay phát triển?  

4.4. Các “nền kinh tế thần kỳ” ở Đông Nam Á  

4.5. Bài tập về nhà  

Chương 

5 

ASEAN và ASEAN Community 6 CO1, CO2, 

CO5 

5.1.  Toàn cầu hóa và khu vực hóa  

5.2.  Quá trình hình thành ASEAN  

5.3. Cộng đồng ASEAN (AC)  

5.4. ASEAN Way và Việt Nam  

Chương 

6 

Những vấn đề an ninh khu vực 6 CO3 – CO5 

6.1.  An ninh truyền thống và phi truyền thống  

6.2. Những vấn đề an ninh phi truyền thống ở 

Đông Nam Á 

 

6.3. Bài tập về nhà  

6.4. Ôn tập cuối kỳ   

8. Phương pháp giảng dạy: 

- Phương pháp thuyết trình 

- Phương pháp hội thảo lớp học 

- Phương pháp làm việc nhóm 

9. Nhiệm vụ của sinh viên: 

- Tham dự tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết. 

- Hoàn thành đúng hạn các bài tập về nhà. 

- Thực hiện đầy đủ các bài tập nhóm và được đánh giá kết quả thực hiện. 

- Thuyết trình 1 lần với trên 50% phiếu bình chọn từ lớp. 

- Tham dự thi kết thúc học phần. 

10. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên: 

10.1. Cách đánh giá 

Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau: 

TT Điểm thành phần Quy định 
Trọng 

số 
CĐR HP 

1 Điểm chuyên cần - Tham dự tối thiểu 80% số tiết học 

- Phát biểu ít nhất 1 lần 

10% CO4, CO5 

2 Điểm giữa kỳ - Hoàn thành 1 bài tập nhóm  

- Hoàn thành ít nhất 1 bài luận cá 

nhân 

30% CO2, CO3, 

CO5 

3 Điểm thi cuối kỳ - Tự luận 60% CO1, CO3 



 

10.2. Cách tính điểm 

- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 

10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân.  

- 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, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 

theo quy định về công tác học vụ của Trường. 

11. Tài liệu học tập:  

Thông tin về tài liệu Số đăng ký cá biệt 

[1] Địa lý Đông Nam Á / Phan Huy Xu. - 330.95 / X500 MOL.039339 

MOL.039340 

[2] Brick by brick : The building of an ASEAN econimic 

community / Denis Hew ( Collection of economic research 

on ASEAN integration issues), 9789812307323.- 330.959/ 

H597 

WB.001595 

[3] Contemporary southeast Asia : Regional dynamics, 

national differences / Edited by Mark Beeson, 

1403934754.- 959.053/ B414 

MON.023987 

[4] Sự kiến tạo xã hội về thực tại : Khảo luận về xã hội học 

nhận thức / Peter L. Berger, Thomas Luckmann.- 301.1/ 

B469 

MOL.081867 

MOL.081868 

12. Hướng dẫn sinh viên tự học: 

Tuần Nội dung 
Lý thuyết 

(tiết) 
Nhiệm vụ của sinh viên 

1-2 Chương 1 4 - Nghiên cứu tài liệu [1], [2], [4] 

- Tra cứu nội dung về: 

+ Tri thức xã hội định hình quan điểm về 

một vùng lãnh thổ 

+ Quốc kỳ, thủ đô, diện tích quốc gia 

+ Hình dáng lãnh thổ 

+ Phân loại ranh giới lãnh thổ 

+ Phân loại lãnh thổ đô thị 

3-4 Chương 2 4 - Nghiên cứu tài liệu [1], [5] 

- Tra cứu nội dung về: 

+ Vị trí và tiếp giáp địa lý Đông Nam Á 

+ Các dạng địa hình và mạng lưới thủy văn 

+ Các miền khí hậu và đặc trưng 

+ Các miền cảnh quan và sinh vật đặc hữu 

+ Các dạng thiên tai phổ biến 

5 Chương 3 2 - Nghiên cứu tài liệu [1], 

- Tra cứu nội dung về: 

+ Các nền văn minh ở Đông Nam Á 




