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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  quan hệ quốc tế (International Relations History) 

- Mã số học phần: SP236 

- 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: 

- Điều kiện song hành: 

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 những mối 

quan hệ quốc tế từ năm 1870 đến nay, chính sách của các cường 

quốc, trật tự thế giới do các cường quốc thiết lập và tác động 

của chủ nghĩa khủng bố đối với các quốc gai trên thế giới. 

2.1.3.a 

 

4.2 

 

Hình thành và phát triển kỹ năng chuyên môn, vận dụng những 

qui luật cơ bản trong quan hệ quốc tế trong thực tiễn nghiên 

cứu và giảng dạy. 

2.2.1.a 

 

4.3 

Hình thành và phát triển kỹ năng tư duy, hợp tác, phân tích, 

tổng hợp, giải quyết các vấn đề nhằm xây dựng năng lực tự học 

suốt đời. 

2.2.2.b 

4.4 

 

Hình thành ý thức, phẩm chất nhà giáo, tôn trọng và chấp hành 

tốt các nội quy. 

2.3.b 

 

 

 

 

 

 



 

5. Chuẩn đầu ra của học phần:  

CĐR 

HP 
Nội dung chuẩn đầu ra 

Mục 

tiêu 

CĐR 

CTĐT 

 Kiến thức   

CO1 

Phân tích được các mối quan hệ quốc tế nổi bật qua bốn 

giai đoạn cụ thể, giai đoạn 1870 - 1918, 1918-1939, 1939-

1945 và 1945-1991.  

4.1 

 

2.1.3.a 

 

 Kỹ năng   

CO2 

Vận dụng kiến thức về quan hệ quốc tế đã học để phục vụ 

cho công tác giảng dạy, nghiên cứu, rút ra những bài học, 

so sánh đối chiếu với các vấn đề quốc tế đương đại. 

4.2 2.2.1.a 

CO3 
Đạt được kĩ năng làm việc độc lập, hợp tác nhóm, phân 

tích, so sánh, kĩ năng tự học. 
4.3  

 Thái độ/Mức độ tự chủ và trách nhiệm   

CO4 

Thể hiện nhận thức đúng đắn các mối quan hệ quốc tế từ 

năm 1870 đến nay phù hợp với quan điểm của Nhà nước 

CHXHCN Việt Nam, thể hiện ý thức trách nhiệm trong 

hoạt động học tập. 

4.4 2.3.b 

6. Mô tả tóm tắt nội dung học phần: 

Học phần  giới thiệu khái quát những nội dung cơ bản các giai đoạn lịch sử quan 

hệ quốc tế từ 1870- nay, nhất là từ sau năm 1975 -  giai đoạn gắn liền với những đặc 

điểm và xu hướng phát triển của thời đại, tác động mạnh mẽ đến Việt Nam. 

7. Cấu trúc nội dung học phần: 

7.1. Lý thuyết  

 Nội dung Số tiết CĐR HP 

Chương 1. Quan hệ quốc tế từ năm 1870- 1918. 6 CO1 

1.1. Những thay đổi về so sánh lực lượng trong 

quan hệ quốc tế thời kì CNTB chuyển sang 

chủ nghĩa đế quốc. 

1.2. Chính sách bành trướng xâm lược của các 

nước đế quốc chủ nghĩa. 

1.3 

 

1.4 

Hội nghị Berlin 1885 và các cuộc chiến tranh 

đế quốc đầu tiên. 

Quan hệ quốc tế trước và trong Chiến tranh 

thế giới thứ hai. 



 

 Nội dung Số tiết CĐR HP 

Chương 2. Quan hệ quốc tế giữa hai cuộc chiến tranh 

thế giới (1918- 1939). 

6 

 

 

 

 

CO1, CO2, 

CO3 

 

 

2.1. Sự hình thành trật tự thế giới mới sau Chiến 

tranh thế giới thứ hai (1918- 1929). 

2.2. 

 

Sự sụp đổ của hệ thống Versailles- 

Washington và con đường dẫn đến Chiến 

tranh thế giới thứ hai (1929- 1939) 

Chương 3. 

 

 

3.1 

 

 

3.2 

 

 

             3.3 

 

 

             3.4 

Chiến tranh thế giới thứ hai. Quan hệ 

quốc tế trong Chiến tranh thế giới thứ hai 

(1939- 1945). 

Giai đoạn thứ nhất (9-1939 đến 6-1941): Phe 

phát xít xâm chiếm châu Âu, mở rộng chiến 

tranh ở Đông Nam Á và Bắc Phi. 

Giai đoạn thứ hai (6-1941 đến 11-1942): 

Chiến tranh lan rộng ra toàn thế giới và sự 

hình thành khối Đồng minh chống phát xít. 

Giai đoạn thứ ba (11-1942 đến 12-1943): 

Bước ngoặt của chiến tranh, quân Đồng minh 

chuyển sang phản công. 

Giai đoạn thứ tư (12-1943 đến 8-1945): Quân 

Đồng minh tổng phản công tiêu diệt phát xít 

Đức, Ý và quân phiệt Nhật. Chiến tranh thế 

giới thứ hai kết thúc. 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CO1, CO2, 

CO3, CO4 

 

 

 

 

 

Chương 4. 

 

             4.1 

            4.2 

            4.3 

Quan hệ quốc tế sau Chiến tranh thế giới 

thứ hai (1945-1991). 

Quan hệ quốc tế từ 1945 đến nửa đầu những 

năm 70 của TK XX. 

Liên Hợp Quốc. 

Quan hệ quốc tế từ nửa đầu những năm 70-

1991. 

6 CO1, CO2, 

CO3, CO4 

 

Chương 5. 

 

             5.1 

             5.2 

 

             5.3 

 

             5.4 

Quan hệ quốc tế sau Chiến tranh lạnh  

(1991- nay) 

Khái quát tình hình quốc tế sau Chiến tranh 

lạnh. 

Mâu thuẫn trong quan hệ quốc tế sau Chiến 

tranh lạnh. 

Xu thế phát triển của quan hệ quốc tế sau 

Chiến tranh lạnh. 

6 CO1, CO2, 

CO3, CO4 



 

 Nội dung Số tiết CĐR HP 

 

             5.5 

Cuộc chiến chống khủng bố của Mỹ ở châu 

Á những năm đầu TK XXI và tác động của 

nó đối với quan hệ quốc tế. 

Xu thế toàn cầu hóa và tác động của nó. 

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 Tích cực phát biểu và tham dự 

80% số tiết 

10% CO4 

2 Điểm bài tập 
- Báo cáo/Thuyết trình 

 

10% CO1-CO4 

3 Điểm kiểm tra giữa 

kỳ 
- Thi tự luận/Trắc nghiệm/ Viết bài 

thu hoạch 

- Bắt buộc dự thi 

30% CO1-CO4 

4 Điểm thi kết thúc 

học phần 
- Thi tự luận /Trắc nghiệm/Viết bài 

thu hoạch 

50% CO1-CO4 



 

TT Điểm thành phần Quy định Trọng 

số 

CĐR HP 

- Bắt buộc dự thi 

 

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 tài liệu Số đăng kí cá biệt 

[1] Bài giảng lịch sử quan hệ quốc tế / Nguyễn Hữu Thành 

(Biên soạn).- 900/ Th107 

MOL.027412 

MOL.027414 

MOL.053787 

MON.031852 

MON.031863 

MON.033002 

[2] Lịch sử quan hệ quốc tế từ 1917 đến 1945 / Lê Văn Quang 

.-959.70432/ Qu106 

MON000051 

 

[3] Lịch sử thế giới hiện đại- Quyển 2 / Trần Thị Vinh(chủ 

biên), Lê Vân Anh ( Giáo trình đại học sư phạm) - Muc lục.- 

909.82/ V312/Q.2 

MOL.056317 

MON.116279 

SP.018697 

[4] Lịch sử thế giới hiện đại 1917 - 1995 / Nguyễn Anh Thái 

chủ biên.- Hà Nội: Giáo dục Việt Nam, 2013.- 543 tr.; 24 cm.- 

909.82/ Th103 

MOL.074844 

MON.050088 

MON.052195 

[5] Bài giảng lịch sử thế giới hiện đại : 1945 - 1995 / Nguyễn 

Hữu Thành.- 909/ Th107 

 

MOL.027508 

MOL.027510 

MON.021370 

MON.021420 

MON.031855 

MON.031859 




