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CHUẨN ĐẦU RA NGÀNH XÃ HỘI HỌC 

Hệ Đại học : 4 năm 

 
MỤC TIÊU ĐÀO TẠO 

Đào tạo các cử nhân xã hội học:  

- Có phẩm chất chính trị-xã hội, đạo đức nghề nghiệp, có ý thức phục vụ nhân dân, 

có sức khoẻ và năng lực giao tiếp xã hội; 

- Nắm vững kiến thức cơ bản, phương pháp luận về xã hội học và kỹ năng thực 

hành nghề nghiệp; 

- Có khả năng vận dụng kiến thức xã hội học góp phần vào việc nghiên cứu các 

vấn đề lý thuyết, nghiên cứu và tham gia giải quyết các các vấn đề xã hội trong 

các lãnh vực của đời sống xã hội. 

- Có óc phê phán (critical thinking), khả năng làm việc theo nhóm (team work) và 

khả năng thích nghi với những môi trường làm việc đa dạng về văn hóa (có tính 

khoan dung về văn hóa). 

Hướng đào tạo 

Sinh viên được đào tạo theo 4 hướng chuyên sâu sau: 

  +  Xã hội học tổng quát (General sociology)  

  +  Giới và phát triển  

  +  Công tác xã hội và phát triển cộng đồng 

+  Xã hội học tổ chức và quản lý nhân sự 
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CHUẨN  ĐẦU RA 

1. Kiến thức 

Sinh viên nắm vững kiến thức cơ bản các lãnh vực sau: 

- Kiến thức của một số ngành khoa học xã hội và nhân văn liên quan gần  

với xã hội học như: Triết học, Tâm lý học, Nhân học, Công tác xã hội, 

Giới và phát triển. 

- Lịch sử và lý thuyết xã hội học (với các học phần về xã hội học đại 

cương; Lịch sử xã hội học; Lý thuyết xã hội học đương đại. 

- Phương pháp Nghiên cứu xã hội học (Nghiên cứu xã hội học) : Phương 

pháp Nghiên cứu xã hội học,  Phương pháp phân tích giới, Thống kê xã 

hội; Tin học ứng dụng trong khoa học xã hội, SPSS. 

- Kiến thức xã hội học chuyên ngành: xã hội học đô thị, xã hội học nông 

thôn, xã hội học truyền thông đại chúng; xã hội học lối sống; xã hội học 

tội phạm, xã hội học Phát triển; xã hội học chính trị; xã hội học kinh tế; 

xã hội học văn hoá, xã hội học Giáo dục, xã hội học về giới. 

- Kiến thức bổ trợ: Khoa học giao tiếp; Tham vấn; Phát triển cộng đồng; 

Quản lý dự án xã hội, Công tác xã hội, Giới và phát triển. 

- Kiến thức chuyên sâu: Theo 4 hướng chuyên sâu ở phần hướng đào tạo 

2. Kỹ năng 

Các kỹ năng này được thực tập một phần trong các học phần, phần khác qua hai đợt 

thực tập: thực tập Phát triển Cộng đồng và thực tập tốt nghiệp (thực hiện các kỹ 

năng Nghiên cứu xã hội học qua việc hoàn thành một đề tài nghiên cứu cụ thể) 

*  Kỹ năng xã hội học: 

- Nhận diện các vấn đề xã hội,  

- Thiết kế nghiên cứu để tìm hiểu và phân tích;  

- Kỹ năng thâu thập và phân tích thông tin (phương pháp định lượng và 

định tính: thống kê, SPSS, phân tích nội dung…);  

- Kỹ năng tổ chức và làm việc theo nhóm. 

*  Kỹ năng Công tác xã hội, phát triển cộng đồng, tham vấn: 

- Kỹ năng công tác xã hội cá nhân và nhóm; kỹ năng làm dự án xã hội; kỹ   

năng phân tích giới. 
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3. Thái độ 

- Theo đúng các nguyên tắc của đạo đức nghề nghiệp (trung thực, công 

bằng xã hội, bảo mật…);  

- Tinh thần trách nhiệm, làm việc tập thể; tính trung thực và sáng tạo của 

người trí thức. 

4. Ngoại ngữ 

- Đạt trình độ TOEFL 450 về tiếng Anh hoặc các trình độ khác tương đương  

5. Tin học 

- Trình độ Tin học trình độ B và biết sử dụng SPSS 

6. Năng lực và vị trí làm việc sau khi ra trường 

Sinh viên tốt nghiệp có thể làm việc tại: 

- Các cơ sở đào tạo và nghiên cứu về xã hội học và các khoa học xã hội ứng 

dụng; 

- Các cơ quan quản lý nhà nước liên quan tới lĩnh vực xã hội, văn hóa, y tế và 

giáo dục; 

- Các cơ sở xã hội công lập, dân lập hay tư nhân, thuộc môi trường nông thôn 

hay thành thị; 

- Các chương trình nghiên cứu xã hội, cải tiến dân sinh, quy hoạch đô thị, bảo 

vệ môi trường, nâng cao bình đẳng giới; chương trình tài trợ, hợp tác quốc tế 

và phát triển xã hội, phát triển cộng đồng; 

- Các bộ phận nghiên cứu, tư vấn, kế hoạch, quản lý nhân sự và truyền thông 

của các công ty hoặc các đoàn thể; 

- Các Tổ chức Phi chính phủ trong hoặc ngoài nước, các tổ chức quốc tế (liên 

chính phủ) hoạt động trong các lĩnh vực phát triển xã hội;  

- Các cơ quan truyền thông đại chúng (báo, đài phát thanh, đài truyền hình).  

* Vị trí: Nhân viên thực hiện hay chuyên viên kế hoạch, thiết kế và xử lý. 
 

HIỆU TRƯỞNG 
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Phó Trưởng Khoa xã hội học 
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