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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƢỜNG ĐẠI HỌC MỞ  

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

 

 

 ĐỀ CƢƠNG MÔN HỌC 

 

1. THÔNG TIN CHUNG VỀ MÔN HỌC: 

 1.1. Tên môn học:   TÔN GIÁO CÁC NƢỚC ĐÔNG NAM Á 

 1.2. Mã môn học:  SEAS3202 

 1.3. Tên Khoa phụ trách:  Khoa XHH – CTXH – ĐNAH 

 1.4 Số tín chỉ:    02 LT (02 LT/0TH) 

2. MÔ TẢ MÔN HỌC  

Môn học này nhằm cung cấp kiến thức cơ bản những lý thuyết về tôn giáo - tín 

ngưỡng; và các tôn giáo chính của các nước trong khu vực Đông Nam Á như: Phật giáo, 

Islam giáo, Công giáo… 

3. MỤC TIÊU MÔN HỌC 

3.1. Mục tiêu chung 

Môn học cung cấp kiến thức cơ bản về nguồn gốc, quá trình hình thành phát triển 

và vai trò của các tôn giáo trong đời sống văn hóa, tinh thần của các dân tộc Đông Nam 

Á. Các mối quan hệ giữa tôn giáo với đời sống chính trị của các quốc gia Đông Nam Á 

trong lịch sử và hiện tại. Giúp sinh viên nắm được những đặc điểm chung nhất của các 

tôn giáo ở Đông Nam Á, những tôn giáo lớn (Phật giáo, Islam giáo, Kitô giáo, Hindu 

giáo) ở một số nước ở khu vực Đông Nam Á (Myamar, Thái Lan, Indonesia, Malaysia và 

Philippines) và các tôn giáo và tín ngưỡng bản địa ở Việt Nam. 

3.2. Mục tiêu cụ thể 

3.2.1. Kiến thức  

Môn học nhằm trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản về tôn giáo. Cụ thể là các 

tôn giáo lớn trong khu vực Đông Nam Á (Phật giáo, Islam giáo, Công giáo…) về quá 
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trình du nhập cũng như sự ảnh hưởng của các tôn giáo đến đời sống văn hóa của cư dân 

trong khu vực Đông Nam Á.  

3.2.2. Kỹ năng  

Môn học này trang bị cho sinh viên những kỹ năng như các quan niệm về tôn giáo, 

lối tiếp cận và phương pháp nghiên cứu các tôn giáo chính yếu trong khu vực Đông Nam 

Á. 

3.2.3. Thái độ 

- Sinh viên phải có thái độ nghiêm túc và có quan niệm khách quan về các tôn giáo. 

- Có thái độ hòa nhã, tác phong khoa học. 

- Sinh viên có khả năng nghiên cứu, tìm hiểu về tôn giáo – tín ngưỡng. 

4. NỘI DUNG MÔN HỌC 

STT TÊN CHƢƠNG 

(Phần) 

MỤC,  

TIỂU MỤC 

Số tiết Tài liệu tự học 

TC LT BT TH 

01 Phần I: Những 

vấn đề lý luận và 

phƣơng pháp 

nghiên cứu  

 

1. Định nghĩa về 

Tôn giáo 

a/ Những quan 

niệm khác nhau 

của văn hóa 

phương Đông 

và phương Tây 

về tôn giáo 

b/  3 đặc trưng cơ 

bản của mọi loại 

hình Tôn giáo 

trong lịch sử 

c/  Định nghĩa về 

tôn giáo 

2. Nguồn gốc, bản 

 

 

 

 

 

 

06 

 

 

 

 

 

 

06 

  

 

 

 

 

 

 

1. Lý luận về tôn 

giáo và tình hình 

tôn giáo ở Việt 

Nam. 

2. Tôn giáo học 

nhập môn. 

 



 3 

chất của tôn 

giáo  

a/ 3 nguồn gốc của 

tôn giáo 

b/Bản chất của tôn 

giáo 

3. Cấu trúc, chức 

năng và vai trò 

xã hội của tôn 

giáo 

a/ Cấu trúc của tôn 

giáo (tôn giáo 

hiện đại). 

b/ Chức năng nội 

tại và chức năng 

phái sinh của 

tôn giáo. 

c/ Vai trò xã hội 

của tôn giáo 

4. Các loại hình 

tôn giáo trong 

lịch sử  

a/ Tín ngưỡng 

nguyên thủy 

b/ Tín ngưỡng - 

tôn giáo 

c/ Tôn giáo 
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02 Phần II: Tôn 

giáo ở các 

nƣớc ĐNÁ 

 

1. Những đặc 

điểm chung về 

tôn giáo ở ĐNÁ  

2. Phật giáo và 

Phật giáo ở 

Myanmar, Thái 

Lan  

a/ Sự hình thành, 

phát triển của 

Phật giáo Ấn 

Độ. 

b/ Giáo lý cơ bản 

của Phật giáo 

c/ Con đường du 

nhập và sự dung 

hợp biến thái 

của Phật giáo ở 

ĐNÁ 

d/ Phật giáo ở 

Myanmar 

e/ Phật giáo ở Thái 

Lan. 

3. Islam giáo - 

Islam giáo ở 

Indonesia và 

Malaysia  

a/ Lịch sử hình 

thành, phát triển 

17 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

05  

 

 

 

 

1. Islam – Hồi giáo 

2. Tôn giáo trong 

đời sống văn hoá 

Đông Nam Á 
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của Islam giáo ở 

bán đảo Ả rập. 

b/ Giáo lý, kinh 

điển của Islam 

giáo 

c/ Quá trình Islam 

giáo hóa ở 

Indonesia và 

Malaysia 

d/ Ảnh hưởng của 

Islam giáo trong 

lịch sử, văn hóa, 

chính trị ở 

Indonesia và 

Malaysia. 

4. Thiên chúa 

giáo - Thiên 

chúa giáo ở 

Philippines 

a/ Lịch sử hình 

thành, phát triển 

của Thiên chúa 

giáo 

b/ Giáo lý, kinh 

điển, thần học của 

Thiên chúa giáo 

c/ Thiên chúa giáo 

ở Philippines. 
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5. Tình hình tôn 

giáo ở một số 

nước khác ở 

ĐNÁ 

03 Phần III: Một số 

tôn giáo ở Việt 

Nam  

 

1. Tín ngưỡng cổ ở 

Việt Nam 

2. Hiện tượng 

“Tam giáo” ở Việt 

Nam 

3. Đạo Cao Đài 

4. Đạo Hòa Hảo 

5. Chính sách tôn 

giáo của Đảng, 

Nhà nước Việt 

Nam 

 

05 03 02  

 

1. Lý luận tôn giáo 

và tình hình tôn 

giáo ở Việt Nam. 

2. Tôn giáo học 

nhập môn. 

 

04 Phần IV: Kết 

luận và Ôn tập 

 02 02    

 

5. TÀI LIỆU THAM KHẢO 

5.1. Tài liệu chính 

1. Trương Sỹ Hùng. Tôn giáo trong đời sống văn hoá Đông Nam Á, Nxb Văn hoá 

Thông tin & Viện Văn hoá.  

5.2. Tài liệu tham khảo 

1. Đặng Nghiêm Vạn (2003), Lý luận về Tôn giáo và tình hình tôn giáo ở Việt 

Nam, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia. Hà Nội.  

2. Đỗ Minh Hợp, Tôn giáo học nhập môn, Nxb Tôn giáo, Hà Nội, 2006 

3. Phạm Thị Vinh (2008), Islam ở Malaysia, Khoa học xã hội.  
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4. The Koran.  

5. Nguyễn Đức, Thế Trường, Lê Yên (2002), Islam = Hồi giáo, Nxb Văn hoá 

thông tin.  

6. Will Durant, Nguyễn Hiến Lê dịch (2006). Lịch Sử Văn Minh Ả rập. Nxb Phục 

Hưng. 

Websites: 

www. vnctongiao.org 

www.vass.gov.vn 

 

6. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP 

Quy định thang điểm: 10 

STT Hình Thức đánh giá Trọng số 

01 - Chuyên cần (tham gia và thảo 

luận trên lớp) 

- Kiểm tra giữa kỳ (thuyết trình 

và viết tiểu luận) 

05% 

 

25% 

02 Thi hết môn học  

(trắc nghiệm và tự luận) 

70% 

7. KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY  

7.1. Kế hoạch giảng dạy lớp ngày (4.5 tiết/buổi) 

 

STT Buổi học Nội dung Ghi chú 

 

1.  Buổi 1 Những vấn đề về lý luận, lý 

thuyết và phương pháp 

nghiên cứu về tôn giáo 

- Sinh viên đọc tài liệu trước khi 

lên lớp. 

- Sinh viên lên lớp nghe giảng và 

tóm tắt các bài đọc bắt buộc. 

- Thảo luận 

- Chọn đề tài liên quan đến tôn giáo 

2.  Buổi 2 Tổng quan về tôn giáo – tín 

ngưỡng của các nước trong 

khu vực Đông Nam Á 
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STT Buổi học Nội dung Ghi chú 

 

3.  Buổi 3 Phật giáo và Phật giáo trong 

khu vực Đông Nam Á lục 

địa 

của các nước trong khu vực để tìm 

hiểu và thuyết trình. 

- Sinh viên làm việc theo nhóm. 

- Sau khi các nhóm thuyết trình, 

các thành viên trong nhóm thảo 

luận, đóng góp ý kiến. 

 

 

 

4.  Buổi 4 Phật giáo và Phật giáo trong 

khu vực Đông Nam Á lục 

địa  (tt) 

5.  Buổi 5 Islam giáo và Islam giáo của 

các nước Đông Nam Á hải 

đảo 

6.  Buổi 6 Công giáo và Công giáo ở 

các nước Đông Nam Á 

7.  Buổi 7 Các tôn giáo ở Việt Nam và 

chính sách về tôn giáo của 

Đảng và Nhà nước. 

 

8. GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN 

 Họ và tên : ĐÀNG NĂNG HÒA 

 Chức danh, học hàm, học vị : Giảng viên - Thạc sĩ 

 

  PHỤ TRÁCH KHOA 

 

 

 

HÀ MINH TRÍ 

 

 


