
 

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: Lý luận và lịch sử tôn giáo (Theory and history of religion) 

- Mã số học phần: SP234 

- Số tín chỉ học phần: 2 tín chỉ 

- Số tiết học phần:30 tiết lý thuyết 

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: không 

4. Mục tiêu của học phần: 

Mục 

tiêu 
Nội dung mục tiêu 

CĐR 

CTĐT 

4.1 

Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về tín ngưỡng- 

tôn giáo, quá trình hình thành và phát triển của các tôn giáo thế 

giới và Việt Nam. 

 

2.1.3.a 

 

4.2 
Vận dụng kiến thức đã học để nghiên cứu và giảng dạy chuyên 

đề tín ngưỡng và tôn giáo ở nhà trường phổ thông. 
2.2.1.a 

4.3 

Rèn luyện năng lực phân tích, tổng hợp, so sánh, làm việc độc 

lập, sáng tạo và hợp tác, tìm và xử lý thông tin từ nhiều nguồn 

khác nhau nhằm giải quyết tốt các vấn đề về tôn giáo – tín 

ngưỡng.  

2.2.2.b 

4.4 Hình thành ý thức, 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 Trình bày và nắm vững kiến thức về lý luận tôn giáo, tín 

ngưỡng. 

4.1 2.1.3.a 

CO2 Phân tích được quá trình hình thành và phát triển của các 

tôn giáo ở Việt Nam, từ đó đánh giá đúng những ảnh 

hưởng tích cực và hạn chế của tôn giáo đối với đời sống 

kinh tế - xã hội.  

4.1 2.1.3.a 

 Kỹ năng   



 

CĐR 

HP 

Nội dung chuẩn đầu ra Mục 

tiêu 

CĐR 

CTĐT 

CO3 Vận dụng được kiến thức đã học trong nghiên cứu các 

vấn đề về tôn giáo, tín ngưỡng, sáng tạo trong việc học 

tập và giảng dạy ở nhà trường phổ thông.  

4.2 2.2.1.a 

CO4 Hợp tác được với bạn bè, thực hiện nhiệm vụ được phân 

công, đạt được khả năng phân tích, tổng hợp, đánh giá tác 

động của tôn giáo, tín ngưỡng đối với đời sống xã hội, có 

kỹ năng tìm kiếm, xử lý thông tin từ nhiều nguồn khác 

nhau.   

4.3 2.2.2.b 

 Thái độ/Mức độ tự chủ và trách nhiệm   

CO5 Thể hiện được 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 Lý luận và lịch sử tôn giáo được chia làm 3 chương. Chương 1. Lý luận 

chung về tôn giáo, tín ngưỡng trình bày những nội dung chính vấn đề lý luận về tôn 

giáo, tín ngưỡng, chức năng, vai trò, nhiệm vụ của tôn giáo và các xu thế tôn giáo ngày 

nay. Chương 2. Các tín ngưỡng Việt Nam trình bày tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên và Quốc 

tổ Hùng Vương, thờ Mẫu, thờ Thành hoàng và thờ các anh hùng dân tộc. Chương 3. Tôn 

giáo Việt Nam trình bày những nội dung cơ bản về Nho giáo, Đạo giáo, Kitô giáo, Hồi 

giáo, Phật giáo, đạo Cao Đài và đạo Hòa Hảo. 

7. Cấu trúc nội dung học phần: 

7.1. Lý thuyết 

 Nội dung Số tiết CĐR HP 

Chương 1. Lý luận chung về tôn giáo, tín ngưỡng   

1.1. Khái niệm tôn giáo, tín ngưỡng 2 CO1, CO3-

CO5 1.2. Các yếu tố cấu thành tôn giáo 1 

1.3. Nguồn gốc tôn giáo 1 

1.4. Chức năng của tôn giáo 1 

1.5. Vai trò của tôn giáo 1 

1.6. Các xu thế tôn giáo ngày nay 2 

Chương 2. Một số tín ngưỡng ở Việt Nam   

2.1. Tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên và Quốc tổ Hùng 

Vương 

4  

CO2-CO5 

2.2. Thờ Mẫu 2 

2.4.  Thờ Thành hoàng 2 

2.5. Thờ anh hùng dân tộc 2 

Chương 3. Một số tôn giáo Việt Nam   

3.1. Nho giáo 2 CO2-CO5 

3.2. Đạo giáo 2 

3.3. Cơ Đốc giáo 2 

3.4. Phật giáo 2 

3.5. Hồi giáo 2 



 

 Nội dung Số tiết CĐR HP 

3.6. Đạo Cao Đài và đạo Hòa Hảo 2 

7.2. Thực hành: không 

8. Phương pháp giảng dạy: 

- Kết hợp phương pháp thuyết giảng với phương pháp vấn đáp 

- Phương pháp làm việc nhóm 

- Phương pháp đóng vai 

- Phương pháp đặt và giải quyết vấn đề 

- Phương pháp thuyết trình. 

- 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 trên lớp 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. 

- Chủ động tham gia các hoạt động trên lớp. 

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 Tích cực phát biểu và tham dự 80% 

số tiết 

10% CO5 

2 Điểm bài tập nhóm - Báo cáo/ Thuyết trình 

  

10% CO1-CO5 

3 Điểm kiểm tra giữa 

kỳ 

- Thi trắc nghiệm / Tự luận/ Làm 

bài thu hạch 

- Bắt buộc dự thi 

30% CO1-CO5 

4 Điểm thi kết thúc 

học phần 

- Thi trắc nghiệm/ Tự luận/ Làm 

bài thu hạch 

- 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] Giáo trình tôn giáo học / Trần Đăng Sinh, Đào Đức Dõan.- 

200.71/ S312 

MOL.058119 

MOL.058120 

MON.036187 

[2] Lý luận về tôn giáo và tình hình tôn giáo ở Việt Nam (Sách 

tham khảo) / Đặng Nghiêm Vạn - Đầu trang tên sách ghi " 

Viện Nghiên cứu tôn giáo".- 200.9597/ V105 

BMML.001687 

BMML.001690 

BMML.001691 

[3] Tín ngưỡng thành hoàng Việt Nam / Nguyễn Duy Hinh.- 

398.409597/ H312 

MOL.010004 

MON.101831 

[4] Đạo thờ mẫu ở Việt Nam / Ngô Đức Thịnh, 

9786049282249.- 398.09597/ Th312 

MON.048691 

[5] Tín ngưỡng & văn hóa tín ngưỡng ở Việt Nam / Ngô Đức 

Thịnh chủ biên, 9786041001602.- 398.09597/ Th312 

MOL.075100 

MOL.075101 

12. Hướng dẫn sinh viên tự học: 

Tuần Nội dung 

Lý 

thuyết 

(tiết) 

Thực 

hành 

(tiết) 

Nhiệm vụ của sinh viên 

1 

 

2 

 

 

 

3 

 

4 

Chương 1: Lý luận 

chung về tôn giáo, tín 

ngưỡng 

1.1. Khái niệm tôn 

giáo, tín ngưỡng 

1.2. Các  yếu tố cấu 

thành tôn giáo 

1.3. Nguồn gốc tôn 

giáo 

1.4. Chức năng tôn 

giáo 

1.5. Vai trò của tôn 

giáo 

1.6. Các xu thế tôn giáo 

ngày nay 

8 0 -Nghiên cứu trước: 

+Tài liệu [1], [2]: nội dung từ mục 

1.1 đến 1.6, Chương 1 

+Tra cứu nội dung về sự khác biệt 

khái niệm tôn giáo, tín ngưỡng 

+ Tra cứu các yếu tố cấu thành tôn 

giáo, nguồn gốc, chức năng, vai trò 

và các xu thế tôn giáo ngày nay. 

 

5 

 

 

6 

Chương 2: Một số tín 

ngưỡng ở Việt Nam 

10 0 -Nghiên cứu trước: 

+Tài liệu [3], [4], [5], [6], [7]: nội 

dung từ mục 2.1 đến 2.4, Chương 2 




