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TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ
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Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 10 năm 2019

THÔNG BÁO
Về việc tổ chức đào tạo các môn Lý luận chính trị từ năm học 2019-2020
áp dụng cho đào tạo đại học hình thức chính quy
Căn cứ công văn số 3056/BGDĐT-GDĐH ngày 19 tháng 7 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ
Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện chương trình, giáo trình các môn Lý luận
chính trị, Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh (sau đây gọi là Trường) thông báo
việc tổ chức đào tạo các môn học Lý luận chính trị từ năm học 2019-2020 cho sinh viên đại
học hình thức đào tạo chính quy như sau:
I.

Đối với khóa tuyển sinh 2019 trở về sau

Các môn Lý luận chính trị bắt buộc trong chương trình đào tạo các ngành từ khóa tuyển
sinh năm 2019 có khối lượng 11 tín chỉ, cụ thể:
1.

Triết học Mác – Lê nin:

3 tín chỉ;

2.

Kinh tế chính trị Mác – Lê nin:

2 tín chỉ;

3.

Chủ nghĩa xã hội khoa học:

2 tín chỉ;

4.

Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam:

2 tín chỉ;

5.

Tư tưởng Hồ Chí Minh:

2 tín chỉ.

II.

Đối với các khóa từ 2018 trở về trước

Trường tổ chức cho sinh viên các khóa từ 2018 trở về trước học theo chương trình Lý
luận chính trị cũ theo kế hoạch và lộ trình đào tạo của từng ngành, cụ thể:
1.

Những Nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mac – Lenin Phần 1: 2 tín chỉ;

2.

Những Nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mac – Lenin Phần 2: 3 tín chỉ;

3.

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam:

3 tín chỉ;

4.

Tư tưởng Hồ Chí Minh:

2 tín chỉ.

Theo nội dung chương trình đào tạo dành cho sinh viên các khoá từ 2018 trở về trước,
học kỳ cuối cùng để tất cả các ngành hoàn thành các môn Lý luận chính trị là học kỳ 202
(Học kỳ 2 năm học 2020 – 2021).
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III. Học lại các môn Lý luận chính trị
Sinh viên các khóa từ 2018 trở về trước đã học các môn Lý luận chính trị nhưng chưa
đạt có thể đăng ký học lại theo hai cách:
Đăng ký học lại theo chương trình cũ cùng với các ngành khác (nếu có tổ chức

1.

trong học kỳ).
Đăng ký học lại cùng với khóa 2019 theo bảng danh mục môn học thay thế dưới

2.
đây:

Danh mục môn học thay thế

STT

1

2

Chương trình khóa 2016 (áp dụng cho
khoá 2016, 2017, 2018)
Số
Mã môn
Tên môn học
tín
học
chỉ
Những Nguyên lý cơ
POLI1201 bản của CN Mác 2
Lênin (P1)
POLI2302

3

POLI2301

4

POLI2201

Những Nguyên lý cơ
bản của CN Mác Lênin (P2)
Đường lối Cách mạng
của Đảng Cộng sản
Việt Nam
Tư tưởng Hồ Chí
Minh

Chương trình từ khoá 2019 trở về sau
Mã môn
học

Tên môn học

Số
tín
chỉ

POLI1304

Triết học Mác - Lênin

3

POLI1205
3
POLI1206

Kinh tế chính trị Mác
- Lênin
Chủ nghĩa xã hội khoa
học

2
2

3

POLI1207

Lịch sử Đảng
Cộng sản Việt Nam

2

2

POLI1208

Tư tưởng Hồ Chí
Minh

2

IV. Điều khoản thực hiện
Kể từ năm học 2021-2022, Trường chỉ tổ chức các môn Lý luận chính trị theo chương
trình mới của khóa 2019.

Nơi nhận:
−
−
−

Các Phòng/Ban/Khoa có liên quan (để thực hiện);
Đăng website Phòng Quản lý đào tạo
(để thông báo cho sinh viên);
Lưu: VT, QLĐT.

HIỆU TRƯỞNG
(Đã ký)

Nguyễn Minh Hà
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