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ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC 

1.  THÔNG TIN CHUNG VỀ MÔN HỌC 

1.1 Tên môn học : LỊCH SỬ PHONG TRÀO PHỤ NỮ THẾ GIỚI 

1.2 Mã môn học : SOCI3306 

1.3 Trình độ Đại học / Cao đẳng : Đại học     

1.4 Ngành / Chuyên ngành : Xã hội học/ Giới và Phát triển   

1.5 Khoa / Ban / Trung tâm phụ trách : Khoa Xã hội học và Công tác Xã hội  

1.6 Số tín chỉ : 03 

1.7 Yêu cầu đối với môn học :  

 Điều kiện tiên quyết : SV phải hoàn thành đạt yêu cầu môn: Giới và phát triển 

 Các yêu cầu khác ( nếu có ):  

1.8 Yêu cầu đối với sinh viên: như trên  

2.  MÔ TẢ MÔN HỌC VÀ MỤC TIÊU 

 Mô tả ngắn gọn về vị trí môn học, mối quan hệ với các môn học khác trong chương 

trình đào tạo. 

Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về các phong trào phụ nữ từ thế kỷ 

19 đến nay ở Châu Âu, Châu Mỹ, Châu Á.  

Hướng dẫn sinh viên tìm hiểu một số hiện tượng thực tế trong xã hội ảnh hưởng đến 

đời sống phụ nữ như: nghèo đói, di dân, bạo hành đối với phụ nữ… để áp dụng vào 

công tác nâng cao bình đẳng giới trong tương lai. 

 Mục tiêu cần đạt được về kiến thức và kỹ năng sau khi kết thúc môn học: 

Kết thúc môn học, sinh viên sẽ đạt được các kiến thức và kỹ năng sau : 

o Hiểu được các mốc lịch sử cơ bản của các phong trào phụ nữ trên thế giới 

như: phong trào của phụ nữ Pháp, Anh, Mỹ, Nhật,… 

o Hiểu được những quan điểm khác nhau trong các lý thuyết về nữ quyền.   

o Phân tích được các mối tương quan giữa các phong trào phụ nữ trên thế giới 

với tiến trình bình đẳng giới tại các nước.  



o Thông qua thuyết trình và thảo luận trong lớp, sinh viên sẽ có kỹ năng diễn 

đạt và trình bày rõ ràng. 

3.  NỘI DUNG CHI TIẾT MÔN HỌC 

 Tên chương, mục, tiểu mục … 

Chương 1 

Tên chương: Tổng quát về phong trào phụ nữ trên thế giới từ cuối thế kỷ 19 đến nay 

Các tiểu mục: 

- Thời kỳ từ giữa thế kỷ 19 trở về trước 

- Thời kỳ từ giữa thế kỷ 19 đến đầu thế kỷ 20 

- Thời kỳ từ đầu thế kỷ 20 đến nay 

- Phong trào phụ nữ  vì hòa bình 

- Liên Hiệp Quốc và phong trào phụ nữ từ 1945 đến nay  

 

Chương 2 

           Tên chương: Phong trào phụ nữ ở Châu Âu - PN Pháp trong thời kỳ Công xã Paris 

Các tiểu mục: 

- Phong trào PN Pháp vào cuối thời kỳ Đế chế  

- André Léo và vấn đề đòi quyền của PN 

- Léon Richer và quyền của PN   

- Sự cần thiết của giáo dục, học tập đối với trẻ em gái  

- PN trong phong trào công nhân 

- Vấn đề việc làm của PN 

- Cách mạng và sự tham gia của PN ở Paris 

 

Chương 3 

           Tên chương: Phong trào phụ nữ ở Châu Âu - Phong trào phụ nữ Pháp từ 1945 đến 

nay 

 Các tiểu mục: 

- Tổng quát về phong trào phụ nữ Pháp từ 1945 đến nay 

- Một số vấn đề được phong trào phụ nữ ở Pháp đề cập 

- Phong trào phụ nữ Pháp và luật "Cấm phá thai" 

- Một vài khía cạnh luật pháp liên quan đến vấn đề cải thiện vị trí phụ nữ và 

những hoạt động trong thập kỷ phụ nữ 

 



Chương 4 

           Tên chương: Phong trào phụ nữ ở Châu Âu - Tiến trình tham gia các hoạt động xã 

hội của phụ nữ  Anh 

 Các tiểu mục: 

- Phong trào của phụ nữ Anh từ thế kỷ 18 trở về trước 

- Phong trào của phụ nữ Anh từ cuối thế kỷ 18 đến đầu thế kỷ 20 (1792 -1928) 

- Phong trào phụ nữ Anh thời kỳ hiện đại (từ 1930 đến nay)  

 

Chương 5 

Tên chương: Phong trào phụ nữ ở Châu Mỹ - Tiến trình tham gia các hoạt động xã 

hội của phụ nữ  Mỹ 

Các tiểu mục: 

- Thời kỳ cơng nghiệp hóa (1880 - 1920) và những thành tựu kỹ thuật của Mỹ làm 

cho Mỹ trở thành cường quốc hàng đầu thế giới 

- Vai trò của phong trào cấp tiến trong lịch sử của PN Mỹ trong thời kỳ công 

nghiệp hóa (1880 - 1920) 

- Phong trào PN công nhân ở Mỹ trong thời kỳ công nghiệp hóa (1880 - 1920) 

- Lý do khiến khó huy động PN vào công đoàn  

- Phong trào phụ nữ Mỹ thời kỳ hiện đại (từ 1920 đến nay) 

 

Chương 6 

           Tên chương: Phong trào phụ nữ ở Châu Á - Phong trào phụ nữ hiện đại ở Nhật 

Các tiểu mục: 

- Tổng quát về phong trào phụ nữ ở Nhật từ cuối thế kỷ 19 đến nay  

- Từ thần dân của vua và người lệ thuộc chế độ phụ quyền  đến người công dân 

- Phụ nữ Nhật tranh  đấu 

- Cơ hội bình đẳng và chính sách lao động ở Nhật 

- Nam tính, nữ tính và truyền thông đại chúng 

- Nhật Bản và Châu Á  

 

Chương 7 

           Tên chương: Ba làn sóng nữ quyền 

Các tiểu mục: 

- Lịch sử về ba làn sóng nữ quyền 

- Nhận định chung về ba làn sóng nữ quyền  



- Những tác phẩm chính của lịch sử phong trào phụ nữ trên thế giới 

Chương 8 

           Tên chương: Một số lý thuyết nữ quyền 

Các tiểu mục: 

- Khái niệm về các lý thuyết nữ quyền  

- Hoàn cảnh ra đời của các lý thuyết nữ quyền và phát triển  

- Thuyết nữ quyền tự do 

- Thuyết nữ quyền Marxist 

- Thuyết nữ quyền triệt để 

- Thuyết nữ quyền phân tâm học 

- Thuyết nữ quyền hiện sinh 

- Thuyết nữ quyền xã hội chủ nghĩa 

- Thuyết nữ quyền hậu hiện đại 

- Thuyết nữ quyền da đen  

 

Chương 9 

Tên chương: Những nét chính của Công ước Liên Hiệp Quốc về Xóa bỏ mọi Hình 

thức Phân biệt Đối xử với Phụ nữ (CEDAW) 

 Các tiểu mục: 

- Tổng quát về Công ước Liên Hiệp Quốc về Xóa bỏ mọi Hình thức Phân biệt Đối 

xử với Phụ nữ   

- Khái niệm về sự phân biệt đối xử với phụ nữ  

- Những hành động theo Công ước 

- Quyền bình đẳng của phụ nữ ở nông thôn 

- Mối quan hệ giữa Công ước về Xóa bỏ mọi Hình thức Phân biệt Đối xử với Phụ 

nữ và Công ước về Quyền Trẻ em  

 

Chương 10 

Tên chương: Xu hướng và vấn đề kinh tế xã hội hiện nay trên thế giới ảnh hưởng 

đến phong trào phụ nữ trên thế giới 

Các tiểu mục: 

- Xu hướng toàn cầu hóa 

- Ảnh hưởng của quá trình toàn cầu hóa đến phụ nữ, đặc biệt đối với phụ nữ ở 

các nước đang phát triển  

- Một số vấn đề kinh tế - xã hội ở các nước đang phát triển 



 

 Mục tiêu  

STT CHƯƠNG MỤC TIÊU MỤC, TIỂU MỤC 

1 1 

Tổng quát về 

phong trào 

phụ nữ trên 

thế giới từ cuối 

thế kỷ 19 đến 

nay  

Nhằm hiểu rõ:  

Những mốc chính của các phong 

trào: 

- 1792, Bản Tuyên ngôn nữ quyền 

đầu tiên, do Mary Wollstonecraft 

soạn thảo. 

- 1848, Bản Công ước đầu tiên về 

quyền của phụ nữ ra đời tại Mỹ.  

- Thập kỷ 1920, tại nhiều nước, phụ 

nữ được quyền bầu cử và được làm 

những công việc trước đây là của 

nam giới.  

- 1960 – 1970, phong trào nữ quyền 

phát triển mạnh, bên cạnh đó cũng 

có phong trào phụ nữ ở các nước 

XHCN. 

-  1976- 1985, Thập kỷ LHQ về phụ 

nữ, Công ước Xóa bỏ mọi Hình thức 

Phân biệt Đối xử với Phụ nữ 

(CEDAW) được phê chuẩn và có 

hiệu lực. 

- Thời kỳ từ giữa thế kỷ 19 

trở về trước 

- Thời kỳ từ giữa thế kỷ 19 

đến đầu thế kỷ 20 

- Thời kỳ từ đầu thế kỷ 20 

đến nay 

- Phong trào phụ nữ  vì hòa 

bình 

- Liên Hiệp Quốc và phong 

trào phụ nữ từ 1945 đến 

nay  

 

2 2 

Phong trào 

phụ nữ ở 

Châu Âu - Phụ 

nữ Pháp trong 

thời kỳ Công 

xã Paris  

Nhằm hiểu rõ:  

Diễn tiến và ý nghĩa chính của các 

phong trào đòi quyền trong việc 

làm, học tập của PN và trẻ em gái: 

     - 1869: xây dựng một trường tiểu 

học dành cho nữ sinh 

     - Những người quan tâm đến 

giáo dục cho phụ nữ và trẻ em gái: 

André Léo, Léon Richer, Elisa 

Lemonnier, Cohadon.   

- Phong trào PN Pháp vào 

cuối thời kỳ Đế chế  

- André Léo và vấn đề đòi 

quyền của PN 

- Léon Richer và quyền của 

PN   

- Sự cần thiết của giáo dục, 

học tập đối với trẻ em gái  

- PN trong phong trào công 

nhân 



     -  Những người nam giới quan 

tâm đến việc làm của phụ nữ: 

Varlin, Malon.  

     - 1870 -1871: Pháp bị quân Phổ 

chiếm đóng.  

     -  Tháng 3 đến tháng 5/ 1871: 

Công xã Paris,  xảy ra đầu tiên ở 

đồi Montmartre.  

     - Với Công xã Paris, tiến trình 

bình đẳng giới đã được khởi động. 

 

- Vấn đề việc làm của PN 

- Cách mạng và sự tham gia 

của PN ở Paris 

 

3 3 

Phong trào 

phụ nữ ở 

Châu Âu - 

Phong trào 

phụ nữ Pháp 

từ 1945 đến 

nay  

Nhằm hiểu rõ:  

Một số bộ luật xuất phát từ các 

phong trào PN Pháp từ 1945 đến 

nay 

- - Năm 1946, Hiến pháp của Pháp 

lần đầu tiên đã đảm bảo quyền bình 

đẳng của nam nữ một cách đầy đủ. 

- - Năm 1965, Luật dân sự có đưa 

vào yếu tố hợp đồng hôn nhân (xác 

nhận tài sản riêng của vợ, hoặc của 

chồng). 

- - Năm 1973, có Luật về “Tiền lương 

như nhau cho công việc như nhau”. 

- - Năm 1974, “Ủy ban Địa vị Phụ nữ” 

cho phép phụ nữ được thi vào các 

ngành dân sự, vì trước đó có một số 

ngành mà phụ nữ không được thi 

- - Từ năm 1975 trở đi, Pháp có nhiều 

tiến bộ trong việc bảo vệ quyền lợi 

phụ nữ trong lĩnh vực hôn nhân và 

gia đình, có hai luật đảm bảo quyền 

bình đẳng việc làm trong các cơ 

quan chính phủ.  

- Trong thập kỷ phụ nữ, 1976 – 

- Tổng quát về phong trào 

phụ nữ Pháp từ 1945 đến 

nay 

- Một số vấn đề được phong 

trào phụ nữ ở Pháp đề cập 

- Phong trào phụ nữ Pháp 

và luật "Cấm phá thai" 

- Một vài khía cạnh luật 

pháp liên quan đến vấn đề 

cải thiện vị trí phụ nữ và 

những hoạt động trong thập 

kỷ phụ nữ 



1985, có thành lập Bộ Phụ nữ chăm 

lo quyền lợi của phụ nữ, nhất là các 

quyền lợi về chính trị. 

4 4 

Phong trào 

phụ nữ ở 

Châu Âu - 

Tiến trình 

tham gia các 

hoạt động xã 

hội của phụ 

nữ  Anh 

 

Nhằm hiểu rõ:  

Diễn tiến chính của các phong trào 

của PN Anh qua các thời kỳ. Hoàn 

cảnh ra đời và ý nghĩa của bản 

tuyên ngôn nữ quyền đầu tiên của 

thế giới. 

- Phong trào của phụ nữ 

Anh từ thế kỷ 18 trở về 

trước 

- Phong trào của phụ nữ 

Anh từ cuối thế kỷ 18 đến 

đầu thế kỷ 20 (1792 -1928) 

- Phong trào phụ nữ Anh 

thời kỳ hiện đại (từ 1930 

đến nay) 

5 5 

Phong trào 

phụ nữ ở 

Châu Mỹ - 

Tiến trình 

tham gia các 

hoạt động xã 

hội của phụ 

nữ  Mỹ 

 

Nhằm hiểu rõ:  

- Diễn tiến chính của các phong trào 

của PN Mỹ trong thời kỳ công 

nghiệp hóa (1880 -1920) và thời kỳ 

hiện đại (từ 1920 đến nay).  

- Kết quả của những phong trào này 

đã được cụ thể hóa thành luật. 

 

- Thời kỳ cơng nghiệp hóa 

(1880 - 1920) và những 

thành tựu kỹ thuật của Mỹ 

làm cho Mỹ trở thành cường 

quốc hàng đầu thế giới 

- Vai trò của phong trào cấp 

tiến trong lịch sử của PN Mỹ 

trong thời kỳ công nghiệp 

hóa (1880 - 1920) 

- Phong trào PN công nhân 

ở Mỹ trong thời kỳ công 

nghiệp hóa (1880 - 1920) 

- Lý do khiến khó huy động 

PN vào công đoàn  

- Phong trào phụ nữ Mỹ thời 

kỳ hiện đại (từ 1920 đến 

nay) 

 

6 6 

Phong trào 

phụ nữ ở 

Châu Á - 

Nhằm hiểu rõ:  

những khác biệt của các phong trào 

PN Nhật của hai thời kỳ gồm: thời 

kỳ từ 1960 trở về trước và thời kỳ từ 

- Tổng quát về phong trào 

phụ nữ ở Nhật từ cuối thế kỷ 

19 đến nay  

- Từ thần dân của vua và 



Phong trào 

phụ nữ hiện 

đại ở Nhật  

 

1970 đến nay.  người lệ thuộc chế độ phụ 

quyền  đến người công dân 

- Phụ nữ Nhật tranh  đấu 

- Cơ hội bình đẳng và chính 

sách lao động ở Nhật 

- Nam tính, nữ tính và 

truyền thông đại chúng 

- Nhật Bản và Châu Á 

7 7 

Ba làn sóng 

nữ quyền 

 

Nhằm hiểu rõ:  

Những vấn đề về giới được đề cập 

đến trong mỗi làn sóng nữ quyền 

qua các thời kỳ đã có sự thay đổi 

khác nhau. 

 

- Lịch sử về ba làn sóng nữ 

quyền 

- Nhận định chung về ba làn 

sóng nữ quyền  

- Những tác phẩm chính 

của lịch sử phong trào 

phụ nữ trên thế giới. 

 

8 8 

Một số lý 

thuyết nữ 

quyền  

Nhằm hiểu rõ:  

- Quan điểm nữ quyền tập trung vào 

việc giải thích và đáp ứng cho vị trí 

bị áp bức của phụ nữ trong hầu hết 

các xã hội.  

- Nội dung chính của các lý thuyết 

nữ quyền như:  

• lý thuyết nữ quyền tự do tập 

trung vào những bất bình đẳng 

trong cơ hội 

• lý thuyết nữ quyền triệt để tập 

trung vào chế độ phụ quyền 

• lý thuyết nữ quyền xã hội chủ 

nghĩa tập trung vào những áp 

bức của phụ nữ như là một phần 

của những bất bình đẳng xã hội 

trong một cơ cấu xã hội dựa vào 

giai cấp 

• lý thuyết nữ quyền da màu tập 

- Khái niệm về các lý thuyết 

nữ quyền  

- Hoàn cảnh ra đời của các 

lý thuyết nữ quyền và phát 

triển  

- Thuyết nữ quyền tự do 

- Thuyết nữ quyền Marxist 

- Thuyết nữ quyền triệt để 

- Thuyết nữ quyền phân tâm 

học 

- Thuyết nữ quyền hiện sinh 

- Thuyết nữ quyền xã hội 

chủ nghĩa 

- Thuyết nữ quyền hậu hiện 

đại 

- Thuyết nữ quyền da đen 



trung vào tính đa dạng và giá trị 

về kinh nghiệm của phụ nữ 

• lý thuyết nữ quyền hậu hiện đại 

dựa vào những diễn thuyết, 

những bài nói mang tính xã hội 

và văn hóa trong một xã hội với 

nhận thức và khả năng phát 

triển của phụ nữ bị giới hạn 
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Những nét 

chính của 

Công ước Liên 

Hiệp Quốc về 

Xóa bỏ mọi 

Hình thức 

Phân biệt Đối 

xử với Phụ nữ 

(CEDAW) 

Nhằm hiểu rõ:  

- Các điều khoản trong Công ước 

Liên Hiệp Quốc về Xóa bỏ mọi Hình 

thức Phân biệt Đối xử với Phụ nữ . 

- Mối quan hệ giữa Công ước về 

Xóa bỏ mọi Hình thức Phân biệt Đối 

xử với Phụ nữ và Công ước về 

Quyền Trẻ em. 

- Tổng quát về Công ước 

Liên Hiệp Quốc về Xóa bỏ 

mọi Hình thức Phân biệt Đối 

xử với Phụ nữ   

- Khái niệm về sự phân biệt 

đối xử với phụ nữ  

- Những hành động theo 

Công ước 

- Quyền bình đẳng của phụ 

nữ ở nông thôn 

- Mối quan hệ giữa Công 

ước về Xóa bỏ mọi Hình 

thức Phân biệt Đối xử 

với Phụ nữ và Công ước 

về Quyền Trẻ em 
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Xu hướng và 

vấn đề kinh tế 

xã hội hiện 

nay trên thế 

giới ảnh 

hưởng đến 

phong trào 

phụ nữ trên 

thế giới  

Nhằm hiểu rõ:  

Các biểu hiện của quá trình toàn 

cầu hóa: Đẩy mạnh những mối 

quan hệ giữa các nước với nhau, 

quan hệ ngoại thương giữa các 

nước không còn phụ thuộc vào các 

chế độ chính trị, vai trò của các tổ 

chức thế giới, các công ty đa quốc 

gia và xuyên quốc gia. 

- Xu hướng toàn cầu hóa 

- Ảnh hưởng của quá trình 

toàn cầu hóa đến phụ nữ, 

đặc biệt đối với phụ nữ ở 

các nước đang phát triển  

- Một số vấn đề kinh tế - xã 

hội ở các nước đang 

phát triển. 

 

 



4.  HỌC LIỆU  

 Giáo trình môn học 

Lê Thị Hạnh, Tài liệu giảng dạy môn Lịch sử Phong trào Phụ nữ Thế giới, (bản đánh 

máy), 2010.  

 Tài liệu tham khảo bắt buộc ghi theo thứ tự ưu tiên (tên tác giả, tên sách, nhà xuất 

bản, năm xuất bản, nơi có tài liệu này, website, băng hình,….) 

 

- Tài liệu tiếng Việt 

o Thái Thị Ngọc Dư. Tài liệu giảng dạy môn Lịch sử Phong trào Phụ nữ trên Thế giới. 

2005. (Viết tay). 

o Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam – UNICEF- Chương trình “Giới và Phát triển”. Công 

ước Liên Hiệp Quốc Xóa bỏ mọi Hình thức Phân biệt đối xử với Phụ nữ (CEDAW). 

Hà Nội. 2000.  

o Lê Thị Chiêu Nghi. Giới và Dự án Phát triển. NXB TP. Hồ Chí Minh. 2001 

o Khuyết danh. Các hội nghị và chương trình hành động về phụ nữ từ Mexico đến 

Bắc Kinh. Hội Tâm lý Giáo dục học TP. Hồ Chí Minh. Chi hội Phòng Nghiên cứu 

Công tác xã hội. Bản tin Công tác Xã hội. Tháng 3/ 1995  

o Mai Huy Bích. Giới và lý thuyết nữ quyền phương Tây. Trong sách của Viện Khoa 

học Xã hội Việt Nam - Viện Gia Đình và Giới - Lê Ngọc Văn (chủ biên). Nghiên cứu 

Gia đình – Lý Thuyết nữ quyền – Quan điểm giới. Nhà xuất bản Khoa học Xã hội. 

Hà Nội 2006. 

o Trần Hàn Giang. Lịch sử tư tưởng nữ quyền. Trong sách của Viện Khoa học Xã hội 

Việt Nam - Viện Gia Đình và Giới - Lê Ngọc Văn (chủ biên). Nghiên cứu Gia đình – 

Lý Thuyết nữ quyền – Quan điểm giới. Nhà xuất bản Khoa học Xã hội. Hà Nội 2006. 

 

- Tài liệu tiếng Anh 

o International Women’s Tribune Centre. The Tribune. A Women and Development 

Quarterly. November 1994.  

o Georgina Ashworth, 1996, Gendered Governance: An Agenda for Change, 

UNIFEM, 1996. 

o Linda Gordon, 1988, “The Power of the Weak”: Wife Beating and Battered Women’s 

Resistance, New York liking/Penguin Press, 1988 

o WEDO, 1991, Women’s Action Agenda 21 – Official Report of the World Women’s 

Congress for a Healthy Planet, 8-12 November 1991, WEDO, USA, 1991. 



 

- Trang web 

o Feminism.eserver.org. Tháng 8/2007. 

o Các trang web: AWID, DAWN, IPAS, One World Action, The CWLU Herstory 

Website Archive, Third World Network, UNIFEM, WEDO, WIDE.  

o Wikipedia, “Feminism”, Tháng 7/2006 và Tháng 8/2007. 

o The Authentic History Center – Primary Sources from American Popular Culture, 

Tháng 7/2006. 

o Olympe de Gouge, 1791, Declaration of the Rights of Women, Modern History 

Source Book, URL: http://www.fordham.edu/halsall/mod/1791/degouge.html. 

 

5. TỔ CHỨC GIẢNG DẠY – HỌC TẬP 

Lịch trình chung: (Ghi tổng số giờ cho mỗi cột) 

CHƯƠNG 

HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY MÔN HỌC 

Tổng Thuyết trình 
Thực hành, 

thí nghiệm, 

điền dã,… 

Tự học, tự 

nghiên cứu 
Lý thuyết Thảo luận 

 Chương 1 3 tiết 1 tiết 0 1 tiết  5 tiết 

 Chương 2 3 tiết 1 tiết 0 1 tiết 5 tiết 

 Chương 3 3 tiết 1 tiết 0 1 tiết 5 tiết 

 Chương 4 3 tiết 1 tiết 0 1 tiết 5 tiết 

 Chương 5 3 tiết 1 tiết 0 1 tiết 5 tiết 

 Chương 6 3 tiết 1 tiết 0 1 tiết 5 tiết 

 Chương 7 3 tiết 1 tiết 0 1 tiết 5 tiết 

 Chương 8 3 tiết 1 tiết 0 1 tiết 5 tiết 

 Chương 9 3 tiết 1 tiết 0 1 tiết 5 tiết 

 Chương 10 3 tiết 1 tiết 0 1 tiết 5 tiết 

Tổng cộng 40 tiết  10 tiết 50 tiết 

 



6. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP 

Quy định thang điểm, số lần đánh giá, hình thức đánh giá và trọng số mỗi lần đánh giá 

kết quả học tập 

STT Hình thức đánh giá Trọng số 

1 Điểm giữa kỳ - Bài tập nhóm/ Thuyết 

trình, thảo luận, hoạt động cá nhân, 

chuyên cần  

Thang điểm 1-10 

Trọng số: 30% 

2 Thi cuối học kỳ - Tự luận Thang điểm 1-10 

Trọng số: 70% 

7. DANH SÁCH GIẢNG VIÊN – TRỢ GIẢNG  

 Họ và tên: Lê Thị Hạnh 

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

 Thời gian, địa điểm làm việc: Khoa Xã hội học và Công tác Xã hội  

– Trường Đại học Mở TP.HCM 

 Địa chỉ liên hệ: 61/12 Nguyễn Thượng Hiền, P.5, Q. Bình Thạnh 

 Điện thoại, email: 08-35154203, email: hannahle2000@yahoo.com 

 

 Ban giám hiệu  Trưởng phòng QLĐT P. Trưởng khoa 

 

 

  Nguyễn Thành Nhân Lê Thị Mỹ Hiền 
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