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1. Tên môn thi: Triết học
- Số tiết ôn tập: 20 tiết.
2. Đơn vị phụ trách môn thi
- Bộ môn: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin.
- Khoa:

Khoa học chính trị.

3. Mục tiêu của môn thi : Người học nắm được những nội dung cơ bản về thế giới
quan và phương pháp luận của triết học duy vật biện chứng.
3.1. Kiến thức
3.1.1. Kiến thức về thế giới quan duy vật biện chứng.
3.1.2. Kiến thức về phương pháp biện chứng duy vật.
3.1.3. Kiến thức về sự vận động và phát triển xã hội theo quan điểm duy vật biện
chứng.
3.2. Kỹ năng
3.2.1. Học những nội dung trên, người học có được thế giới quan khoa học về sự
tồn tại và phát triển của thế giới khách quan.
3.2.2. Người học có phương pháp để giải quyết những vấn đề trong thực tiễn đặt
ra.
4. Mô tả tóm tắt nội dung môn thi
Người học sẽ hiểu được những khái niệm của triết học, trên cơ sở đó hiểu được
những vấn đề cơ bản trong triết học duy vật biện chứng và triết học duy vật lịch sử.
5. Cấu trúc nội dung môn thi
Chương 1. Khái lược về Triết học
1.1. Triết học là gì?
1.2. Vấn đề cơ bản của triết học.
1.3. Triết học duy vật và triết học duy tâm.
1.4. Vai trò của triết học Mác - Lênin trong đời sống xã hội.
Chương 2. Vật chất và ý thức
2.1. Quan điểm về Vật chất.
- Phạm trù vật chất.
- - Phương thức và hình thức tồn tại của vật chất.
- Tính thống nhất vật chất của thế giới.
2.2. Quan điểm về ý thức.
- Nguồn gốc của ý thức.
- Bản chất và kết cấu của ý thức.

2.3. Mối quan hệ biện chứng giữa vật chất và ý thức.
- Tính quyết định của vật chất đối với ý thức.
- Sự tác động trở lại của ý thức đối với vật chất.
- Ý nghĩa phương pháp luận.
Chương 3. Phép biện chứng duy vật
3.1. Phép biện chứng và phép biện chứng duy vật.
- Phép biện chứng.
- Các hình thức cơ bản của phép biện chứng.
3.2. Phép biện chứng duy vật và những nội dung cơ bản của phép biện
chứng duy vật.
- Các nguyên lý cơ bản của phép biện chứng duy vật.
- Những cặp phạm trù cơ bản của phép biện chứng duy vật.
- Những quy luật cơ bản của phép biện chứng duy vật.
3.3. Lý luận nhận thức duy vật biện chứng.
- Thực tiễn và vai trò của thực tiễn với nhận thức.
- Con đường biện chứng của sự nhận thức chân lý.
Chương 4. Hình thái kinh tế - xã hội
4.1. Sản xuất vật chất – cơ sở của sự tồn tại và phát triển của xã hội.
- Sản xuất vật chất.
- Vai trò của sản xuất vật chất.
4.2. Biện chứng giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất.
- Khái niệm phương thức sản xuất, lực lượng sản xuất và quan hệ sản
xuất.
- Quy luật về sự phù hợp của quan hệ sản xuất với trình độ phát triển
của lực lượng sản xuất.
4.3. Biện chứng giữa cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng.
- Khái niệm, kết cấu của cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng.
- Mối quan hệ biện chứng giữa cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng.
4.4. Phạm trù hình thái kinh tế - xã hội.
- Định nghĩa và kết cấu của hình thái kinh tế - xã hội.
- Sự phát triển của các hình thái kinh tế - xã hội là quá trình lịch sử tự
nhiên.
Chương 5. Ý thức xã hội
5.1. Tồn tại xã hội và ý thức xã hội.
- Tồn tại xã hội.
- Ý thức xã hội và kết cấu của nó.
5.2. Quan hệ biện chứng giữa tồn tại xã hội và ý thức xã hội.
- Vai trò quyết định của tồn tại xã hội đối với ý thức xã hội.
- Tính độc lập tương đối của ý thức xã hội.
- Mội số hình thái ý thức xã hội.

6. Phương pháp giảng dạy
- Thuyết trình.
- Nêu vấn đề.
7. Nhiệm vụ của người học
Người học phải thực hiện các nhiệm vụ như sau:
- Nghiên cứu tài liệu có liên quan đến nội dung môn Triết học.
- Chuẩn bị nội dung trả lời vấn đề đặt ra của giáo viên.
8. Đánh giá kết quả thi của người học
8.1. Hình thức thi
Môn thi được đánh giá bằng hình thức tự luận. Thời gian thi là 90 phút.
8.2. Cách chấm điểm
Theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), lấy đến 0,25; không quy tròn điểm.
8.3. Điều kiện xét tuyển
Môn thi đạt ≥ 1,25 điểm.
9. Tài liệu học tập
Thông tin về tài liệu
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