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THÔNG BÁO 

Chọn nội dung thi tốt nghiệp các môn Lý luận chính trị  

Ngành Giáo dục Mầm non khóa - K20 (Niên khóa 2020-2023) 

Căn cứ Thông tư 24/2019/TT-BGDĐT ngày 26/12/2019 của Bộ trưởng 

Bộ Giáo dục & Đào tạo về Quy chế đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao 

đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên. 

Xét đề nghị của các Ông/Bà Trưởng Phòng Đào tạo & NCKH, Giám đốc 

Trung tâm Khảo thí & Đảm bảo CLGD và Trưởng Khoa Giáo dục Chính trị

& Pháp luật. 

Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận thông báo nội dung 

thi tốt nghiệp các môn Lý luận chính trị - Ngành Giáo dục Mầm non khóa_K20, 

như sau: 

I. Môn thi: Các môn Lý luận chính trị. 

II. Hình thức và thời gian thi: Tự luận - 150 phút. 

III. Nội dung thi:  

1. Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin (Học phần 1) 

1.1. Mối quan hệ giữa vật chất và ý thức. Ý nghĩa phương pháp luận.  

1.2. Nguyên lý về mối liên hệ phổ biến.  

1.3. Nguyên lý về sự phát triển. 

1.4. Quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển của lực 

lượng sản xuất.  

1.5. Biện chứng của cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng. 

2. Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin (Học phần 2) 

2.1. Điều kiện ra đời và tồn tại của sản xuất hàng hóa. 

2.2. Đặc trưng và ưu thế của sản xuất hàng hóa. 

2.3. Nội dung, yêu cầu và tác động của quy luật giá trị. 

2.4.  Giai cấp công nhân và sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân. 
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2.5. Những đặc điểm chính trị - xã hội của giai cấp công nhân. 

* Tài liệu tham khảo: Giáo trình Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa 

Mác - Lênin (Dành cho sinh viên khối không chuyên ngành Mác - Lênin, Tư 

tưởng Hồ Chí Minh), NXB Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội - 2018. 

Hiệu trưởng yêu cầu Trưởng các khoa: Sư phạm, Giáo dục Chính trị & Pháp 

luật và trưởng các đơn vị có liên quan triển khai nội dung Thông báo này đến 

nhà giáo và các đối tượng dự thi biết để thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Các PHT; 

- Phòng ĐT&NCKH; các khoa: SP, GDCTPL;  

- Website BTU; 
- Lưu: VT, KT&ĐBCLGD. 

KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

                                                                                                    

Trương Văn Chính 
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