
 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc 

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN  

1. Tên học phần: Lịch sử Đông Nam Á  (History of Southeast Asia) 

- Mã số học phần: SP233 

- 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 Lịch Sử 

 - Đơn vị: 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 

 

Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về quá trình 

phát triển, suy thoái, của các quốc gia Đông Nam Á, quá trình 

xâm lược thống trị của các cường quốc phương Tây đối với 

Đông Nam Á từ thế kỉ XVI-194 cũng như sự hợp tác của các 

nước Đông Nam Á thông qua tổ chức ASEAN. 

2.1.3.a 

 

4.2 

 

Vận dụng kiến thức đã học để khai thác những yếu tố văn hóa, 

tôn giáo, truyền thống đấu tranh để phục vụ cho việc giảng dạy, 

nghiên cứu sau này. 

2.2.1.a 

 

4.3 
Rèn luyện năng lực tư duy, phân tích, tổng hợp tổng hợp, so 

sánh, làm việc độc lập, sáng tạo và hợp tác. 
2.2.2.b 

4.4 

 

Hình thành nhận thức đúng đắn về quá trình hình thành, phát 

triển và truyền thống độc lập tự chủ của các quốc gia Đông 

Nam Á từ khi lập quốc cho đến nay cũng như có trách nhiệm 

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 

Nắm vững và đánh giá quá trình hình thành phát triển và 

mối quan hệ giữa các quốc gia Đông Nam Á, sự xâm lược 

của các cường quốc phương Tây đối với Đông Nam Á và 

phản ứng của các quốc gia này đối với áp lực xâm lược. 

4.1 
2.1.3.a 

 

CO2 

Trình bày và phân tích các nước Đông Nam Á sau ngày 

độc lập, liên kết giữa các nước Đông Nam Á trong tổ chức 

ASEAN và tình hình các nước Đông Nam Á trong giai 

đoạn hiện nay. 

4.1 
2.1.3.a 

 

 Kỹ năng   

CO3 
Vận dụng những hiểu biết về Đông Nam Á phục vụ cho 

công tác giảng dạy và nghiên cứu. 
4.2 2.2.1.a 

CO4 
Phát triển kỹ năng phân tích, tổng hợp, đánh giá những 

vấn đề về các quốc gia Đông Nam Á hiện nay. 
4.3 2.2.2.b 

 Thái độ/Mức độ tự chủ và trách nhiệm   

CO5 
Thể hiện tính tự chủ và tự chịu trách nhiệm trong các hoạt 

động cá nhân và hoạt động nhóm. 
4.4 2.3.b 

6. Mô tả tóm tắt nội dung học phần: 

- Học phần trình bày quá trình phát triển của các quốc gia Đông Nam Á từ sơ khai cho đến 

nay. Sự xâm lược thống trị của các cường quốc phương Tây vào Đông Nam Á và các cuộc 

đấu tranh của các dân tộc Đông Nam Á đòi độc lập dân tộc. Sự hợp tác của các nước Đông 

Nam Á sau ngày độc lập trong khuôn khổ các nước ASEAN. Những cơ hội và thách thức 

của các quốc gia Đông Nam Á trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay. 

7. Cấu trúc nội dung học phần: 

7.1 Lý thuyết 

 Nội dung Số tiết CĐR HP 

Chương 1. Khái quát về các quốc gia Đông Nam Á. 2 CO1, CO3-

CO5 
1.1. Vị trí 

1.2. Văn hóa 

            1.3. Khái niệm Đông Nam Á 



 

 Nội dung Số tiết CĐR HP 

            1.4. 

           1.5. 

Nhân chủng học Đông Nam Á 

Các ngữ hệ chính ở Đông Nam Á. 

Chương 2. Các giai đoạn phát triển của lịch sử Đông 

Nam Á. 

3 CO1, CO3-

CO5 

2.1. Thời kì hình thành các quốc gia cổ    

(từ đầu- TK X) 

2.2. Giai đoạn xác lập và phát triển thịnh đạt của các 

vương quốc dân tộc ở Đông Nam Á  

( từ TK X- TK XV) 

Chương 3. Thời kì đấu tranh giải phóng dân tộc  

(giữa TK XIX- 1945) 

5 CO1, CO3-

CO5 

3.1.      Sự xâm lược của chủ nghĩa thực dân đối                      

với các nước Đông Nam Á. 

3.2 Sự khai thác và bóc lột thuộc địa của thực dân đế 

quốc Âu-Mỹ và những hậu quả của nó. 

3.3 Phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc của các  

nước Đông Nam Á từ giữa TK XIX-1945. 

Chương 4. Đông Nam Á từ sau chiến tranh thế giới thứ 

hai đến nay    

4 CO2, CO3-

CO5 

4.1 Thời kì đấu tranh giành độc lập dân tộc. 

4.2 Các nước Đông Nam Á từ sau khi giành độc lập 

dân tộc đến nay. 

Chương 5.    Tổ chức ASEAN- lịch sử hình thành và phát 

triển.         

8 CO2, CO3-

CO5 

5.1 Sự hình thành. 

5.2 Cơ cấu tổ chức và nguyên tắc hoạt động. 

5.3 Các giai đoạn phát triển và thành tựu. 

Chương 6. Các nước Đông Nam Á trong bối cảnh toàn 

cầu hóa.     

8 CO2, CO3-

CO5 

6.1 Cơ hội. 

6.2 Thách thức. 



 

8. Phương pháp giảng dạy: 

- Diễn giảng; 

- Làm việc nhóm; 

- Thảo luận; 

- Thuyết trình; 

- Nêu và giải quyết vấn đề; 

- 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. 

- Tham gia đầy đủ 100% giờ thực hành/thí nghiệm/thực tập và có báo cáo kết quả. 

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

- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ. 

- Tham dự thi kết thúc học phần. 

- Chủ động tổ chức thực hiện giờ tự học. 

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 Số tiết tham dự 80% tổng số tiết 10% CO5 

2 Điểm bài tập 

nhóm 

- Báo cáo/Thuyết trình 10% CO-CO5 

4 Điểm kiểm tra 

giữa kỳ 

- Thi viết (60 phút) 

-Bắt buộc dự thi 

30% CO1-CO5 

5-. Điểm thi kết thúc 

học phần . 

- Thi viết (60 phút)  

-Tham dự đủ 80% tiết lý thuyết. - 

Bắt buộc dự thi 

50% CO1-CO5 

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] Lược sử Đông Nam á / Phan Ngọc Liên [et al.].- 959/ 

L557 

MOL.065420 

MOL.065408  

  

[2] Lịch sử Đông Nam Á / Lương Ninh.- 959/ N312 

 

MOL.040020 

[3] Lịch sử các quốc gia Đông Nam á; T2 Lịch sử Lào / 

Lương Ninh, Lương Đình Vì, Đinh Ngọc Bảo.- 959/ 

N312/T2 

 

MOL.008758 

MOL.028274  

MOL.028275  

MON.011231 

MON.011235  

12. Hướng dẫn sinh viên tự học: 

Tuần Nội dung 
Lý thuyết  

(25 tiết) 
Nhiệm vụ của sinh viên 

1 Chương 1: Khái quát về 

các quốc gia Đông Nam 

Á 

 

2 -Nghiên cứu trước: 

Tài liệu Phan Ngọc Liên (chủ 

biên), Lược sử Đông Nam Á, 

NXB Giáo Dục Hà Nội 1997, từ 

trang 3-13.  

2, 3 Chương 2: Các giai đoạn 

phát triển của lịch sử 

Đông Nam Á 

  

3 -Nghiên cứu trước: 

+Tài liệu: Tài liệu Phan Ngọc Liên 

(chủ biên), Lược sử Đông Nam Á, 

NXB Giáo Dục Hà Nội 1997, từ 

trang 23-41. 

3, 4, 5 Chương 3: Thời kì đấu 

tranh giải phóng dân tộc  

(giữa TK XIX- 1945) 

 

5 -Nghiên cứu trước: 

+Tài liệu: Tài liệu Phan Ngọc Liên 

(chủ biên), Lược sử Đông Nam Á, 




