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ĐỀ CƢƠNG MÔN HỌC 

1. THÔNG TIN CHUNG VỀ MÔN HỌC 

1.1. Tên môn học:          QUAN HỆ QUỐC TẾ ĐÔNG NAM Á      

1.2. Mã môn học:       SEAS3203  

1.3. Khoa/Ban phụ trách:  Khoa XHH-CTXH-ĐNA 

1.4. Số tín chỉ:  02 LT (02LT/0TH) 

2. MÔ TẢ MÔN HỌC 

- Môn học bao gồm các nội dung: (1) Khái quát về ĐNÁ và quan hệ quốc tế ở ĐNÁ; (2) 

các chủ thể trong quan hệ quốc tế ở ĐNÁ; (3) những đặc điểm của quan hệ quốc tế ở 

ĐNÁ; (4) toàn cầu hóa, khu vực hóa và quan hệ quốc tế ở ĐNÁ; (5) ASEAN và quan hệ 

quốc tế ở ĐNÁ; (6) quan hệ Việt Nam với ASEAN và với các nước ĐNÁ. 

3. MỤC TIÊU MÔN HỌC 

3.1. Mục tiêu chung:  

- Đảm bảo sau khi học xong môn này sinh viên có đủ kiến thức và kỹ năng nhận thức, 

phân tích các vấn đề cơ bản liên quan đến quan hệ quốc tế, chính sách ngoại giao, đường 

lối đối ngoại giữa các nước Đông Nam Á để làm việc trong các cơ quan ngoại vụ, lãnh 

sự, các tổ chức quốc tế, các văn phòng đại diện trong nước và khu vực.  

3.2. Mục tiêu cụ thể: 

3.2.1. Về kiến thức: 

- Trang bị cho sinh viên những hiểu biết cơ bản về thực tiễn quan hệ của các quốc gia 

ĐNÁ với sự hiện diện của các cường quốc bên ngoài khu vực ở cả hai cấp độ quan hệ: 

song phương và đa phương.  

- Với lượng kiến thức tiếp thu từ môn học này sẽ giúp sinh viên hiểu biết, nắm bắt những 

đặc điểm chính, những vấn đề quan trọng của QHQT ở ĐNÁ hiện nay trong bối toàn cầu 

hóa, khu vực hóa đang diễn ra mạnh mẽ, đặc biệt là sự hình thành và phát triển của 

ASEAN. 

- Sau khi hoàn thành môn học, sinh viên có khả năng vận dụng lý luận quan hệ quốc tế để 

phân tích những diễn biến của QHQT ở ĐNÁ cũng như đánh giá được các xu hướng vận 

động chính của khu vực. 

 

 



3.2.2. Về kỹ năng: 

- Sinh viên sẽ được rèn luyện phương pháp nghiên cứu và các thao tác tư duy trong 

nghiên cứu quan hệ quốc tế. 

- Sinh viên có kỹ năng tổng hợp và phân tích các sự kiện quốc tế. Đồng thời, các kỹ năng 

phát hiện và giải quyết vấn đề sẽ được củng cố và nâng cao trong quá trình học tập môn 

này. 

- Thông qua các hình thức như thảo luận, làm việc theo nhóm, sinh viên cũng được rèn 

luyện kỹ năng trình bày vấn đề, làm việc với người khác và làm việc theo nhóm 

3.2.3. Về thái độ: 

- Sinh viên cảm thấy hứng thú tìm hiểu, nghiên cứu về quan hệ quốc tế nói chung, quan hệ 

quốc tế ở ĐNÁ nói riêng. 

- Sinh viên được tăng cường tính chủ động cũng như tinh thần độc lập nhất định trong học 

tập và nghiên cứu. 

- Sinh viên có thể nhận định được khả năng, ưu thế cá nhân để từ đó xác định được định 

hướng nghiên cứu và công việc trong tương lai. 

4. NỘI DUNG MÔN HỌC 

Chƣơng Mục Nội dung cơ bản 
Số tiết 

Tài liệu tự học 
TC LT BT TH 

Chương1:  

Quan hệ quốc 

tế. 

 - Giới thiệu về môn 

học. 

- Một số khái niệm 

về quan hệ quốc tế. 

 

- Thông tin về môn học. 

- Khái quát về Quan hệ quốc tế. 

- Khái quát về toàn cầu hóa.  

- Khái quát về khu vực hóa 

- Tác động của TCH và KHV đến 

QHQT. 

 

5 5   Tài liệu bài 

giàng. 

- Đọc thêm tài 

liệu liên quan 

trong phụ lục 

đính kèm bài 

giảng. 

Chương 2: 

.Các chủ thể 

trong quan hệ 

quốc tế ở ĐNÁ. 

- Các hình thái chủ 

thể trong quan hệ 

quốc tế. 

- Mối quan hệ giữ 

các chủ thể trong 

quan hệ quốc tế. 

 

- Các chủ thể nhà nước trong khu 

vực 

- Các chủ thể nhà nước ngoài khu 

vực (các chủ thể quốc tế) 

- Các chủ thể phi nhà nước 

- Mối quan hệ giữa các chủ thể 

trong và ngoài khu vực ĐNÁ. 

5 5   - Tài liệu bài 

giàng. 

- Đọc thêm tài 

liệu liên quan 

trong phụ lục 

đính kèm bài 

giảng. 

Chương 3: 

Những đặc 

điểm của 

QHQT ở ĐNÁ. 

Cơ sở hình thành 

QHQT ở ĐNA, 

Quá trình phát triển 

QHQT ở ĐNA. 

- Đặc điểm địa chính trị và 

QHQT ĐNÁ 

- Quan hệ quốc tế ở ĐNA trong 

thời kỳ chiến tranh lạnh. 

- Quan hệ quốc tế ở ĐNA sau 

1975. 

- Quan hệ quốc tế ở ĐNA trong 

thập niên đầu TK 21. 

- Những vấn đề trong quan hệ 

5 5   - Tài liệu bài 

giàng. 

- Đọc thêm tài 

liệu liên quan 

trong phụ lục 

đính kèm bài 

giảng. 

                   



quốc tế ở ĐNÁ hiện nay. 

Chương 4: 

Liên kết 

ASEAN 

- Cơ chế hợp tác 

ASEAN. 

- Cơ sở pháp lý. 

- Định hướng liên 

kết 

- Quan hệ  song và đa phương  

- Cơ cấu tổ chức của ASEAN 

- Hiến chương ASEAN 

- Nội dung liên kết ASEAN 

5 5    -Tài liệu bài 

giàng. 

- Đọc thêm tài 

liệu liên quan 

trong phụ lục 

đính kèm bài 

giảng.   

Chương 5: 

ĐNA và các 

nước lớn. 

Báo cáo chuyên đề - Chính sách đối ngoại của Mỹ 

với các nước ĐNA. 

- Chính sách đối ngoại của Trung 

Quốc với các nước ĐNA. 

- Chính sách đối ngoại của Nhật 

với các nước ĐNA. 

- Chính sách đối ngoại của Úc 

với các nước ĐNA. 

- Chính sách đối ngoại của EU 

với các nước ĐNA. 

5 5   - Tài liệu bài 

giàng. 

- Tài liệu bài 

giàng. 

- Đọc thêm tài 

liệu liên quan 

trong phụ lục 

đính kèm bài 

giảng. 

 

 

Chương 6: 

Quan hệ Việt 

Nam –ASEAN. 

 Chính sách đối ngoại của Việt 

Nam- ASEAN. 

- Hợp tác toàn diện Việt Nam- 

ASEAN. 

- Thực trạng quan hệ Việt Nam-

ASEAN. 

- Triển vọng phát triển quan hệ 

Việt Nam-ASEAN 

5 5   - Tài liệu bài 

giàng. 

- Đọc thêm tài 

liệu liên quan 

trong phụ lục 

đính kèm bài 

giảng. 

Tổng cộng 30 30    

5. TÀI LIỆU THAM KHẢO 

5.1. Tài liệu chính: 

Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (2005), Giáo trình Quan hệ quốc tế, NXB Lý 

luận chính trị. 

5.2. Tài liệu tham khảo: 

[1] Lưu Thúy Hồng (2015), Ngoại giao đa phương trong hệ thống quan hệ quốc tế 

đương đại, Chính trị quốc gia – Sự thật  

[2] Ho Khai Leong, Samuel C.Y. Ku (2004), China and Southeast Asia- Global Changes 

and Regional Challenges, Institut of Southeast Asian Studies, Singapore. 

[3] Hoàng Lan Hoa (2004), ASEM 5 cơ hội và thách thức trong tiến trình hội nhập Á – 

Âu, NXB lý luận chính trị. 

[4] Donald E. Weatherbee (2014), International relations in Southeast Asia: struggling 

for Autonomy, Rowman & Littlefield Publisher. 



[5]  Nguyễn Duy Quý (2004), Tiến tới một ASEAN hoà bình, ổn định và phát triển bền 

vững, NXB. Khoa học xã hội. 

[6] Nguyễn Khắc Huỳnh (2011), Ngoại giao Việt Nam góc nhìn và suy ngẫm, NXB 

Chính trị Quốc gia, 

[7] Phạm Đức Thành (2006), Liên kết ASEAN trong thập niên đầu thế kỷ 21, NXB Khoa 

học Xã Hội, Hà Nội. 

[8] Tan Teck Meng, Choo Teck Min, John J. Williams (1998), Japan -ASEAN Relations 

Implications for Business, Nanyang Technology University, Prentice Hall. 

[9] Tan Teck Meng, Low Air Meng, John J. Williams (1997), US-ASEAN Relations 

Implications for Business, Nanyang Technology University, Prentice Hall. 

[10] Trình Mưu, Nguyễn Hoàng Giáp (2006), Quan hệ Quốc tế và chính sách đối 

ngoại Việt Nam hiện nay, NXB Lý Luận Chính trị.  

[11] Vũ Dương Ninh (2004), Việt Nam-ASEAN: Quan hệ đa phương và song phương, 

NXB Chính trị quốc gia. 

[12] Vũ Tuyết Loan (2005), Chính sách của Australia đối với ASEAN từ 1991 đến 

nay: Hiện trạng và triển vọng, NXB Khoa học Xã Hội, Hà Nội. 

[13] Nguyễn Thị Phượng (2011) ,Câu hỏi và trả lời về môn thể chế chính trị thế giới 

đương đại, Chính trị Quốc gia - Sự thật 

[14] Daljit Singh (2014), Southeast Asian Affairs, Institute of Southeast Asian Studies 

[15] Nhicolai Zlobin (2012), Trật tự thế giới mới thứ hai: Những vấn đề địa – chính trị 

nan giải, Chính trị Quốc gia 

Các Website:  

- http://www.wto.org     -   http://www.un.org   

- http://www.imf.org    -  http://www.worldbank.org 

- http://www.unctad.org     -  http://www.undp.org   

- http://www.unido.org     -  http://www.weforum.org   

- http://www.oecd.org     -  http://www.apecsec.org    

- http://europa.eu.org      -  http://www.aseansec.org   

6. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP 

Quy định thang điểm : 10 

STT Hình thức đánh giá Tỉ lệ % 

1 Kiểm tra giữa kỳ (viết báo cáo chuyên đề, thuyết trình theo nhóm) 40% 

2 Thi cuối kỳ (viết Tiểu luận) 60% 

Ghi chú:  

http://www.wto.org/
http://www.un.org/
http://www.imf.org/
http://www.worldbank.org/
http://www.unctad.org/
http://www.undp.org/
http://www.unido.org/
http://www.weforum.org/
http://www.oecd.org/
http://www.apecsec.org/
http://europa.eu.org/
http://www.aseansec.org/


- Điểm kiểm tra giữa kỳ: là tổng số của điểm báo cáo chuyên đề và các điểm thành phần 

đánh giá theo quá trình khác (nếu có). 

- Điểm thi kiểm tra cuối kỳ: là điểm của 01 lần thi kiểm tra tập trung do nhà trường tổ 

chức. 

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  Trình bày mục tiêu của môn học; phổ biến kế hoạch 

giảng dạy; qui định hình thức làm báo cáo chuyên đề. 

 Giảng chương 1: Quan hệ quốc tế. 

 

2 Buổi 2  Giảng chương 2: Các chủ thể trong quan hệ quốc 

tế ở ĐNÁ. 

 

3 Buổi 3  Giảng chương 3: Những đặc điểm của QHQT ở 

ĐNÁ. 

 

4 Buổi 4  Giảng chương 4: Liên kết ASEAN.  

5 Buổi 5  Giảng chương 5: ĐNA và các nước lớn.  

6 Buổi 6  Giảng chương 6: Quan hệ Việt Nam –ASEAN.  

7 Buổi 7  Tổng kết môn học + Ôn thi cuối kỳ  

7.2. Kế hoạch giảng dạy lớp tối (3,5 tiết/buổi) 

STT Buổi học Nội dung Ghi chú 

1 Buổi 1  Trình bày mục tiêu của môn học; phổ biến kế hoạch 

giảng dạy; qui định hình thức làm báo cáo chuyên đề. 

 Giảng chương 1: Quan hệ quốc tế. 

 

2 Buổi 2  Giảng chương 2: Các chủ thể trong quan hệ quốc tế 

ở ĐNÁ. 

 

3 Buổi 3  Giảng tiếp chương 2.  

 Giảng chương 3: Những đặc điểm của QHQT ở 

ĐNÁ. 

 

4 Buổi 4  Giảng tiếp chương 3.  



STT Buổi học Nội dung Ghi chú 

5 Buổi 5  Giảng chương 4: Liên kết ASEAN.  

6 Buổi 6  Giảng tiếp chương 4. 

 Giảng chương 5: ĐNA và các nước lớn. 

 

7 Buổi 7  Giảng tiếp chương 5. 

 Giảng chương 6: Quan hệ Việt Nam –ASEAN. 

 

8 Buổi 8  Giảng tiếp chương 6.  

 Báo cáo chuyên đề. 

Nhóm chia 

theo số 

lượng SV 

9 Buổi 9  Báo cáo chuyên đề  

 Tổng kết môn học 

 Ôn thi cuối kỳ 

 

8. GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN 

 Họ và tên: LÝ QUYẾT TIẾN 

 Chức danh, học hàm, học vị: Tiến sĩ 

 

 PHỤ TRÁCH KHOA 

 

 

 

 

 HÀ MINH TRÍ 
 

 


