
NỘI DUNG ÔN TẬP TỐT NGHIỆP BẬC CAO ĐẲNG
CÁC HỌC PHẦN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ VÀ TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

 Thời gian làm bài 120 phút
Sinh viên được sử dụng tài liệu khi làm bài

NỘI DUNG ÔN TẬP GỒM 3 HỌC PHẦN

1. Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin

2. Tư tưởng Hồ Chí Minh

3. Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

1. Học phần NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC – LÊNIN

A. Triết học Mác – Lênin

- Vấn đề vật chất, ý thức và mối quan hệ giữa vật chất và ý thức.

- Vấn đề về các quy luật cơ bản của chủ nghĩa duy vật biện chứng.

B. Kinh tế chính trị Mác – Lênin

- Vấn đề về hàng hóa.

- Vấn đề quy luật giá trị.

C. Chủ nghĩa xã hội - khoa học

- Vấn đề về nhà nước xã hội chủ nghĩa.

- Vấn đề dân chủ xã hội chủ nghĩa.

2. Học phần TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

- Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng nhà nước của dân, do dân, vì dân.

- Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng.

3. Học phần ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

- Đường lối xây dựng, phát triển nền văn hóa của Đảng trong thời kỳ đổi mới.

- Đường lối đối ngoại của Đảng trong thời kỳ đổi mới.

*** LƯU Ý: DO TÍNH CHẤT ĐỀ THI LÀ ĐỀ MỞ NÊN SINH VIÊN CẦN

1. Tìm tài liệu nghiên cứu các vấn đề thực tiễn có liên quan đến nội dung ôn thi

(văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ X,XI, tạp chí cộng sản…)

2. Chuẩn bị nội dung liên hệ bản thân.

3. Sinh viên chỉ được sử dụng tài liệu tại phòng thi là tập bài giảng (lưu hành nội

bộ của trường Cao đẳng Y tế Tiền Giang), giáo trình của Bộ giáo dục và đào tạo.

Không được mang vào phòng thi những tài liệu viết tay, tài liệu photo hoặc đánh máy

đã được soạn sẵn liên quan đến nội dung thi.

HẾT


