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TỜ TRÌNH 

V/v: Tổ chức giảng dạy trả nợ và xét tương đương những môn Lý luận chính trị 
 

 
Thực hiện sự chỉ đạo của Ban giám hiệu về việc tổng hợp các nội dung liên quan đến môn học 

Lý luận chính trị, Ban Cơ Bản kính trình Ban giám hiệu một số vấn đề sau: 
 

1. Trả nợ môn học: 
- Khóa 2007 trở về trước (học chương trình 5 môn): Bộ môn Lý luận chính trị sẽ mở lớp trả nợ 

cho sinh viên theo chương trình 5 môn trong hè 2011để kết thúc việc học trả nợ của sinh 
viên. 

- Khóa 2008: Đối với môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin (7,5 ĐVHT) 
sẽ mở 1 lớp trả nợ trong học kỳ hè 2011 (sau đó sẽ học với các khóa sau) 

- Khóa 2009: đối với môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin sinh viên học 
cùng với các khóa sau, học đủ cả 2 học phần của Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa 
Mác – Lê nin phần 1 và  phần 2 

2. Các môn thi chính trị cuối khóa: 
-    Khóa 2007 trở về trước:  tiến hành mở 3 đợt ôn thi và thi tốt nghiệp chính trị cuối khóa đến  

hết năm 2011 sẽ kết thúc, các đợt cụ thể sẽ tổ chức vào khoảng tháng 3, tháng 8, tháng 12 
năm 2011. 

- Khóa 2008: sẽ tiến hành mở 3 đợt ôn thi và thi tốt nghiệp chính trị cuối khóa trong năm 
2011, các đợt sẽ được tổ chức cùng với khóa 2007 trở về trước vào 3 đợt vào tháng 3, tháng 
8, tháng 12 năm 2011. 

3. Chuyển đổi các môn học tương đương cho các khóa như sau: 
 
 * Thời gian áp dụng: Bắt đầu từ năm học 2011 - 2012 
- Đối với khóa 2007 trở về trước: được thay thế bằng các môn học tương đương như sau: 
 

Stt MÔN HỌC CŨ MÔN HỌC TƯƠNG ĐƯƠNG 

1 Triết học Mác – Lênin ( CT0601) 
Những Nguyên lý cơ bản của CN Mác – 
Lênin P1(POLI1201) 

2 Chủ nghĩa xã hội khoa học ( CT0404) 

3 Kinh tế chính trị Mác – Lênin ( CT0502) 

4 
Kinh tế chính trị Mác – Lênin (nâng cao) 
(CT4302) 

Những Nguyên lý cơ bản của CN Mác – 
Lênin P2 (POLI2302) 
 



5 Lịch sử đảng ( CT0403) 
Đường lối cách mạng của ĐCS Việt Nam 
(POLI2301) 

6 Tư tưởng Hồ Chí Minh ( CT0305) Tư tưởng Hồ Chí Minh (POLI2201) 

 - Đối với các sinh viên nợ 1, 2 hoặc 3 trong các môn Chủ nghĩa xã hội khoa học (CT0404),  Kinh 
tế chính trị Mác – Lênin (CT0502) và Kinh tế chính trị Mác – Lênin (nâng cao) (CT4302) thì được 
thay thế 1 môn Những Nguyên lý cơ bản của CN Mác – Lênin P2 (POLI2302). 
 

- Đối với sinh viên khóa 2008:  được thay thế các môn tương đương như sau: 
 

Stt MÔN HỌC CŨ MÔN HỌC TƯƠNG ĐƯƠNG 

1 
Những NLCB  của CN Mác – Lênin 
(CT0801) 

 
- Những NLCB của CN Mác – Lênin P1 
(POLI1201) 
- Những NLCB của CN Mác – Lênin P2 
(POLI2302) 

 

2 
Đường lối cách mạng của ĐCS Việt Nam 
(CT0506) 

Đường lối cách mạng của ĐCS Việt Nam 
(POLI2301) 

3 Tư tưởng Hồ Chí Minh ( CT0307) Tư tưởng Hồ Chí Minh ( POLI2201) 

 
 

Kính trình Ban giám hiệu, Phòng Quản lý Đào tạo xem xét phê duyệt. 
        

Trân trọng kính chào.           
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(Đã ký) 

 
Lê Thị Thanh Thu 
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Nguyễn Thành Nhân  

TRƯỞNG BAN 
 

(Đã ký) 
 

Lê Anh Tuấn 

PT. CHUYÊN MÔN 
 

(Đã ký) 
 

Nguyễn Minh Tuấn 
                                                      
 
 Nơi nhận: 
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- P.QLĐT, 
- Các Khoa, 
- Trung tâm HTTT, 
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