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Nội dung chương trình đào tạo 

1. Khái quát chương trình đào tạo 
Tổng số tín chỉ phải tích luỹ trong quá trình đào tạo : 60 tín chỉ 
Trong đó:  
     - Phần kiến thức chung              : 10 tín chỉ 
        - Phần kiến thức cơ sở và chuyên ngành            : 40 tín chỉ 
Bao gồm: 

  + Kiến thức cơ sở bắt buộc    : 10 tín chỉ 
  + Kiến thức chuyên ngành bắt buộc  : 16 tín chỉ 
  + Kiến thức chuyên ngành tự chọn  : 14 tín chỉ 
    - Luận văn Thạc sĩ     : 10 tín chỉ 

Yêu cầu của luận văn: 
+ Mỗi luận văn thạc sĩ Lịch sử chuyên ngành Lịch sử Việt Nam có tối đa hai 

người hướng dẫn. Trường hợp có hai người hướng dẫn, trong quyết định có ghi rõ 
người hướng dẫn chính và người hướng dẫn phụ.   

+ Kết quả nghiên cứu trong luận văn phải là kết quả lao động của chính tác giả, 
chưa từng được công bố (trừ bài báo trong thời gian làm luận văn của tác giả).  

+ Nội dung luận văn phải thể hiện được các kiến thức, nghiên cứu mới về nội 
dung vấn đề trong lĩnh vực chuyên môn, phương pháp giải quyết vấn đề đã đặt ra. Các 
kết quả của luận văn phải chứng tỏ tác giả đã biết vận dụng phương pháp nghiên cứu 
khoa học nói chung và khoa học lịch sử nói riêng, những kiến thức được trang bị trong 
quá trình học tập để xử lý đề tài.  

+ Hình thức của luận văn trình theo quy định của Trường Đại học Đồng Tháp. 
2. Danh mục các học phần 

STT Mã môn học Tên môn học Số 
TC Số tiết 

Phần kiến thức chung 10  
1 THXH-501 Triết học 4 60 
2 NNCH-502 Tiếng Anh 6 90 

Phần kiến thức bắt buộc 26  
Cơ sở ngành 10  

3 LSPP-501 Phương pháp nghiên cứu khoa học Lịch sử 2 30 

4 LSVN-502 Các hình thái kinh tế - xã hội trong tiến trình 
lịch sử Việt Nam 2 30 

5 LSVH-503 Văn hóa Việt Nam truyền thống và hiện đại 2 30 

6 LSQS-504 Lịch sử chiến tranh và nghệ thuật quân sự 
Việt Nam 

2 30 

7 LSCĐ-505 Cộng đồng các dân tộc Việt Nam: Những vấn 
đề lí luận và lịch sử phát triển 2 30 



STT Mã môn học Tên môn học Số 
TC Số tiết 

Chuyên đề bắt buộc 16  

8 LSCQ-506 Quá trình xác lập chủ quyền lãnh thổ, lãnh 
hải của Việt Nam trong lịch sử. 2 30 

9 LSKP-507 Quá trình khai phá vùng đất Nam bộ từ thế kỉ 
XVII đến thế kỉ XIX 2 30 

10 LSTT-508 Những vấn đề về lịch sử tư tưởng Việt Nam 2 30 
11 LSLX-509 Làng xã Việt Nam truyền thống và hiện đại 2 30 

12 LSKT-510 Đổi mới kinh tế Việt Nam từ 1986 đến nay: 
những vấn đề lí luận và thực tiễn 2 30 

13 LSCT-511 Chiến tranh ở Việt Nam hiện đại lí luận và 
thực tiễn. 2 30 

14 LSNA-512 Hồ Chí Minh với tiến trình lịch sử dân tộc 2 30 
15 LSNG-513 Lịch sử ngoại giao Việt Nam  2 30 

Chuyên đề tự chọn 14/28  
16 LSQT-514 Lịch sử bang giao Việt Nam - Đông Nam Á 2 30 

17 LSCX-515 Công xã nông thôn: những vấn đề lí thuyết và 
lịch sử phát triển 2 30 

18 LSPN-516 Lịch sử vương quốc Phù Nam và Văn hóa Óc 
Eo ở đồng bằng Nam bộ 2 30 

19 LSVC-517 Lịch sử - văn hóa Chămpa 2 30 
 

20 
 

LSTT-518 
Sự lựa chọn con đường cứu nước và phát 
triển xã hội của dân tộc Việt Nam cuối thế kỉ 
XIX đầu thế kỉ XX 

2 30 

21 LSMN-519 Sự phát triển của CNTB ở miền Nam Việt 
Nam (1954 - 1975) 2 30 

22 LSKT-520 Kinh tế đối ngoại ở đồng bằng sông Cửu 
Long thời kì Đổi mới 2 30 

23 LSTT-521 Tư tưởng Việt Nam thời Lí - Trần 2 30 
24 LSTG-522 Các tôn giáo ở Việt Nam 2 30 

25 LSRĐ-523 Vấn đề ruộng đất và nông dân Việt Nam từ sau 
CMT8 1945 đến nay 2 30 

26 LSTT-524 Vấn đề canh tân ở Việt Nam cuối thế kỉ XIX 
- đầu thế kỉ XX 2 30 

27 LSVH-525 Một số vấn đề kinh tế - xã hội Việt Nam thời 
Pháp thuộc 2 30 

28 LSDT-526 Vấn đề dân tộc trong lịch sử và tiến trình phát 
triển dân tộc Việt Nam 2 30 

29 LSVN-527 Một số vấn đề lịch sử Việt Nam thế kỉ XVIII 
và nửa đầu thế kỉ XIX 2 30 

Luận văn tốt nghiệp 10  
- Đề cương luận văn 2 30 
- Luận văn 8 120 

TỒNG CỘNG 60 
 
 


