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Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc 

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN  

 

 1. Tên học phần: Dân tộc học đại cương 

                               (General Ethnography) 

     - Mã số học phần : SP232 

- Số tín chỉ học phần : 2 tín chỉ. 

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

2. Đơn vị phụ trách học phần: 

- Bộ môn : Sư phạm Lịch sử. 

- Khoa/Viện/Trung tâm/Bộ môn: Khoa Sư Phạm. 

3. Điều kiện: 

 Điều kiện tiên quyết: không 

Điều kiện song hành: 

4. Mục tiêu của học phần: 

Mục 

tiêu 

                            Nội dung mục tiêu CĐR 

CTĐT 

4.1 Kiến thức lý thuyết cơ bản về chuyên đề Dân tộc học thông 

qua các phong tục tập quán, tôn giáo, tín ngưỡng..., sinh hoạt 

hàng ngày của các dân tộc trong quá trình tiếp xúc và làm 

việc với các tộc người trong địa bàn cư trú. 

2.1.2.a 

4.2 Vận dụng được những kiến thức đã học vào thực tiễn nghiên 

cứu và giảng dạy lịch sử theo hướng phát triển năng lực và 

phẩm chất học sinh.  

 

2.2.1.a 

4.3 Phát triển tư duy phê phán, năng lực phân tích, tổng hợp vấn 

đề tộc người trong quá trình hình thành và phát triển. 
2.2.2.b 

4.4 Hình thành ý thức, trách nhiệm, thái độ nghiêm túc trong quá 

trình học tập. 
2.3.b 

5. Chuẩn đầu ra của học phần: 

CĐR 

HP 

Nội dung chuẩn đầu ra Mục 

tiêu 

CĐR CTĐT 

 Kiến thức   

CO1 Trình bày và phân tích được những kiến thức lý 

thuyết cơ bản về chuyên đề Dân tộc học. 

 

4.1 
2.1.2.a 



CĐR 

HP 

Nội dung chuẩn đầu ra Mục 

tiêu 

CĐR CTĐT 

 

 Kỹ năng   

CO2 Vận dụng và lĩnh hội được kiến thức xung quanh 

về các dân tộc thông qua các phong tục tập quán, 

tôn giáo, tín ngưỡng..., sinh hoạt hàng ngày của các 

dân tộc trong quá trình tiếp xúc và làm việc với các 

tộc người trong địa bàn cư trú. 

 

 

4.2 2.2.1.a 

CO3 Hoàn thành các nhiệm vụ tự học, tự nghiên cứu, có 

khả năng phân tích, đánh giá, lựa chọn thông tin. 

 

4.3 
2.2.2.b 

 Thái độ/ Mức độ tự chủ và trách nhiệm   

CO4 Thể hiện tính tự chủ và trách nhiệm trong việc thực 

hiện các nội qui, các hoạt động học tập của cá nhân 

và nhóm 

 

4.4 2.3.b 

 

6. Mô tả tóm tắt nội dung học phần: 

Nội dung cơ bản của học phần bao gồm 5 chương:  

- Chương 1: trình bày các vấn đề lý thuyết về môn học, quá trình hình thành, phát triển 

của ngành dân tộc học. 

- Chương 2: trình bày các tộc người trong Lịch sử. 

- Chương 3: trình bày về các chủng tộc  và mối quan hệ với dân tộc, quá trình hình thành 

các loại hình nhân chủng ở Đông Nam Á và Việt Nam.  

- Chương 4: trình bày những quá trình tộc người trên thế giới và Việt Nam.  

- Chương 5: trình bày về đời sống vật chất và tinh thần của các dân tộc ở Việt Nam. 

7. Cấu trúc nội dung học phần: 

7.1. Lý thuyết: 

 Nội dung Số tiết CĐRHP 

Chương 1 Dân tộc học- Khoa học về các 

dân tộc 

06  

CO1 

1.1 Thuật ngữ và đối tượng của dân tộc 

học 

01 

1.2 Nhiệm vụ của dân tộc học 02 

1.3 Mối quan hệ của dân tộc học với 

một số ngành khoa học khác 

01 

1.4 Phương pháp nghiên cứu 01 



 Nội dung Số tiết CĐRHP 

1.5 Quá trình phát sinh và phát triển của 

dân tộc học  

01 

Chương 2 Tộc người và các cộng đồng tộc 

người trong lịch sử 

04 CO1,CO2,CO3,CO4 

2.1 Tộc người và các đặc trưng tộc 

người 

02 

2.2 Các cộng đồng tộc người trong lịch 

sử 

02 

Chương 3 Các chủng tộc và mối liên hệ với 

dân tộc 

04 CO1,CO2,CO3,CO4 

3.1 Định nghĩa chủng tộc và phân loại 

chủng tộc 

01 

3.2 Các chủng tộc và các nhóm loại 

hình… 

01 

3.3 Mối quan hệ giữa chủng tộc, tộc 

người, ngôn ngữ, văn hóa 

01 

3.4 Chủ nghĩa chủng tộc và gốc rễ xã hội 

của nó 

01 

Chương 4 Những quá trình tộc người ở Việt 

Nam 

08 CO1,CO2,CO3,CO4 

4.1 Khái niệm những quá trình tộc 

người 

03 

4.2 Các xu hướng chủ yếu trong quá trình 

tộc người 

03 

4.3 Những quá trình tộc người ở Việt 

Nam 

02 

Chương 5 Các dân tộc ở Việt Nam 08 CO1-CO3 

5.1 Thành phần tộc người và sự phân bố 

dân cư 

04 

5.2 Đặc điểm của các tộc người ở Việt 

Nam 

04 

7.2 Thực hành: không 

8. Phương pháp giảng dạy: 

Các phương pháp sau đây được sử dụng: 

- Diễn giảng; 

- Đàm thoại gợi mở; 



- Làm việc nhóm; 

- Nêu và giải quyết vấn đề; 

- Xử lí tình huống; 

- Sử dụng phương tiện trực quan. 

9. Nhiệm vụ của sinh viên: 

Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ như sau: 

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

- Thực hiện đầy đủ các bài tập nhóm/ bài tập cá nhân.  

   (Đánh giá quá trình học tập học phần) 

- Tham dự kiểm tra giữa học phần 

- 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 lý thuyết. 

- Thực hiện đầy đủ các bài 

tập nhóm/ bài tập cá nhân  

10% CO4 

2 Điểm kiểm tra 

giữa kỳ 
- Bài tập nhóm/Thi tự 

luận/Trắc nghiệm/ Viết bài 

thu hoạch 

- Bắt buộc dự thi 

30% CO1,CO2,CO3,CO4 

3 Điểm thi kết thúc 

học phần 
- Thi trắc nghiệm/ Thi tự 

luận/Trắc nghiệm/ Viết bài 

thu hoạch 

- Bắt buộc dự thi 

 

60% CO1,CO2,CO3,CO4 

10.2. Cách tính điểm 

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

điểm 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] Dân tộc học đại cương / Ngô Văn Lệ, Nguyễn Văn Tiệp.- 

920.0092/ L250 

MOL.030778 

MON.012463 

[2] Mosaique culturelle des ethnies du VietNam = Bức tranh văn hóa 

các dân tộc Việt Nam / NGUYỄN VĂN HUY.- 305.89597/ H523p 

MON.007582 

SP000066 

SP000067 

[3] Nhân chủng học Đông Nam á / Nguyễn Đình Khoa.- 572.808/ 

Kh401n 

MON.105694 

[4] Dân tộc học đại cương / Lê Sĩ Giáo ( chủ biên ).- 305.8/ Gi108 MOL.074145 

MOL.074146 

MON.050261 

[5] Một số vấn đề văn hoá phong tục các dân tộc ít người ở Việt Nam 

/ Dự án phát triển giáo viên THPT & TCCN. Trường Đại học Sư 

phạm - Đại học Huế.- 305.89597/ M458 

MOL.080001 

MON.053373 

SP.021292 

SP.021293 

SP.021294 

 

  

11. Hướng dẫn sinh viên tự học: 

Tuần Nội dung 
Lý thuyết 

(30 tiết) 

Nhiệm vụ của sinh 

viên 

1, 2, 3 Chương 1. Dân tộc học- Khoa học 

về các dân tộc. 

 

06 

 

Đọc trước [1], [2], [3], 

[4] về nội dung: 

Dân tộc học- Khoa học 

về các dân tộc. 

4, 5 Chương 2. Tộc người và các cộng 

đồng tộc người trong lịch sử. 

04 

 

Đọc trước [6] về nội 

dung: 

Tộc người và các cộng 

đồng tộc người trong 

lịch sử. 

 




