
Ta ̀i li ệu tư vấn tuyển sinh – Thông tin giới thiệu về các Khoa 

Trường ĐH Mở Tp. HCM – 97 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3 1 

KHOA XÃ HỘI HỌC – CÔNG TÁC XÃ HỘI – ĐÔNG NAM Á HỌC 

GIỚI THIỆU KHOA  

Khoa Xã hội học - Công tác xã hội - Đông Nam Á học được thành lập vào tháng 5 năm 1992 

với tên Khoa Phụ nữ học. Năm 2003 được đổi tên thành Khoa Xã hội học, đến tháng 3/2010 

đổi tên là Khoa Xã hội học & Công tác xã hội và tháng 6/2011 được mang tên Khoa Xã hội học 

– Công tác Xã hội – Đông Nam Á học. Sau đây gọi tắt là Khoa XHH-CTXH-ĐNAH. 

Khoa XHH-CTXH-ĐNAH đào tạo và cung cấp nguồn nhân lực xã hội học, công tác xã hội, và 

văn hóa ĐNA, quan hệ quốc tế các nước ĐNA cho các cơ quan, viện, trường, tổ chức Nhà 

nước, tổ chức xã hội trong nước và tổ chức quốc tế.  

Là một trong một số ít khoa đầu tiên trong cả nước giảng dạy Xã hội học, Công tác Xã hội, và 

Đông Nam Á học. Giảng viên của Khoa đã tham gia xây dựng chương trình khung đào tạo 

ngành Công tác xã hội của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

Khoa có 3 ngành đào tạo: 

1. Ngành Xã hội học (Sociology) 

2. Ngành Công tác xã hội (Social Work) 

3. Ngành Đông Nam Á học (Southeast Asian Studies) 

GIỚI THIỆU NGÀNH – CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO 

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO 

Sinh viên được trang bị kiến thức, kỹ năng, thái độ sau: 

Về kiến thức:  hệ thống kiến thức cơ bản về các khoa học xã hội và nhân văn mang tính ứng 

dụng; xã hội học tổng quát một số chuyên ngành xã hội học như xã hội học về tổ chức, về giới; 

lý thuyết Công tác xã hội;  và một số kiến thức bổ trợ giúp việc thực hành nghề nghiệp như 

Phát triển cộng đồng, Quản lý dự án xã hội; tiếng Anh, vi tính trình độ B. Sinh viên Đông Nam Á 

học nắm vững kiến thức cơ bản về khu vực học (Đông Nam Á, Đông phương),  

Về kỹ năng:  nhận diện các vấn đề xã hội, thiết kế nghiên cứu, kỹ năng thâu thập và phân tích 

thông tin; kỹ năng tổ chức và làm việc nhóm. Sinh viên Công tác xã hội có kỹ năng thực hành 

Công tác xã hội với cá nhân, nhóm, cộng đồng, và các lĩnh vực khác. Sinh viên ĐNA có khả 

năng sử dụng được hai ngoại ngữ (quốc tế và Đông Nam Á). 

Về thái độ: chuẩn mực theo nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp; tinh thần trách nhiệm, làm việc 

tập thể; tính trung thực và sáng tạo của người trí thức; bình đẳng, tôn trọng, hợp tác. 

ĐIỂM MẠNH/ KHÁC BIỆT CỦA CHƯƠNG TRÌNH  ĐÀO TẠO 

- Đội ngũ giảng viên ưu tú, hầu hết được đào tạo từ các trường ở nước ngoài. 
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- Giáo trình, tài liệu về xã hội học, công tác xã hội được biên soạn tham khảo từ  tài liệu 

nước ngoài và cập nhật tình hình, bối cảnh Việt Nam giúp sinh viên hiểu được lý thuyết, liên 

hệ ứng dụng được trên thực tế. 

- Ngành Xã hội học có 4  hướng chuyên sâu/ chuyên ngành sau đây: 1/ Xã  hội học tổng quát 

(General sociology); 2/ Giới và phát triển (Gender and development); 3/ Công tác xã hội và 

phát triển cộng đồng (Social work and community  development); 4/ Xã hội học tổ chức và 

quản lý nhân sự (Sociology of organizations and personal management) 

- Ngành Đông Nam Á học có 2 hướng chuyên sâu: 1/ Văn hóa Đông Nam Á; 2/ Quan hệ 

quốc tế các nước Đông Nam Á. 

- Phương pháp đào tạo lấy học viên làm trung tâm, giáo dục chủ động như thuyết trình, thảo 

luận nhóm; sắm vai phân tích, giải quyết tình huống; nghiên cứu thực tế. 

- Nhiều nghiên cứu được thực hiện bởi giảng viên, sinh viên Khoa đã đạt nhiều giải thưởng 

cấp thành phố, cấp Bộ, được ứng dụng, đưa vào giảng dạy. 

ĐẦU VÀO/ YÊU CẦU TUYỂN SINH 

- Người đã tốt nghiệp PTTH và tương đương   

- Các khối tuyển sinh: A, B, C, D1, D4, D6 

ĐẦU RA/ CƠ HỘI VIỆC LÀM 

Sinh viên ngành Xã hội học 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 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, chương trình tài trợ, hợp tác quốc tế và phát triển xã hội, phát triển cộng đồng, 

bình đẳng giới. 

- Các bộ phận nghiên cứu, kế hoạch, quản lý nhân sự và truyền thông của các cơ quan, tổ 

chức. 

Sinh viên ngành Công tác xã hội có thể làm việc tại: 

-  Các cơ quan ngành Lao động Thương binh xã hội, Ủy ban Nhân dân các cấp; 

-   Các cơ quan, cơ sở xã hội, các tổ chức xã hội trong nước hoặc quốc tế để cung ứng dịch 

vụ xã hội cho đối tượng là trẻ em, thanh niên, gia đình, và các thành phần khác; 

- Tham vấn hoặc công tác xã hội cá nhân, nhóm trong  trường học, bệnh viện; 

- Quản lý, thực hiện các dự án phát triển cộng đồng, phát triển xã hội;. 

- Huấn luyện, đào tạo, nghiên cứu về công tác xã hội, các vấn đề xã hội,  chính sách xã 

hội, an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, phát triển cộng đồng, vấn đề giáo dục  và  đào tạo, 

bình đẳng giới; 
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- Đánh giá, lượng giá các chương trình, dự án xã hội, dự án phát triển    

Sinh viên ngành Đông Nam Á học: 

Những người tốt nghiệp ngành Đông Nam Á học có thể công tác trong lĩnh vực quan hệ giữa 

Việt Nam với các nước Đông Nam Á; công tác nghiên cứu và giảng dạy tại các trường đại học, 

cao đẳng, các viện và trung tâm khoa học; làm việc trong các cơ quan ngoại giao, quan hệ 

quốc tế, các văn phòng đại diện; hoặc hoạt động trong các doanh nghiệp nhà nước và tư nhân, 

trong các tổ chức chính phủ và phi chính phủ trong nước và ngoài nước. 

VĂN BẰNG TỐT NGHIỆP 

Sinh viên ngành Xã hội học tốt nghiệp được nhận văn bằng Cử nhân Xã hội học. 

Sinh viên ngành Công tác xã hội tốt nghiệp được nhận văn bằng Cử nhân Công tác xã hội 

(đối với hệ Đại học), và bằng Cử nhân Cao đẳng Công tác xã hội (đối với hệ cao đẳng). 

Sinh viên ngành Đông Nam Á học tốt nghiệp được nhận văn bằng Cử nhân Đông Nam Á 

học, chuyên ngành VĂN HÓA HỌC hoặc chuyên ngành QUAN HỆ QUỐC TẾ.  

CƠ HỘI HỌC TẬP Ở BẬC CAO 

- Với văn bằng Cử nhân Xã hội học, Cử nhân Công tác xã hội, Cử nhân Đông Nam Á 

học, nhiều sinh viên của Khoa đã theo học và tốt nghiệp Thạc sĩ, Tiến sĩ ở các trường 

trong nước và nước ngoài.  

- Tại TP HCM, có hai cơ sở đào tạo thạc sĩ và tiến sĩ xã hội học mà một số sinh viên của 

Khoa đang theo học. 

- Hàng năm có nhiều học bổng cao học Công tác xã hội ở nước ngoài. Hiện tại ở Việt 

Nam có 2 trường đào tạo Thạc sĩ Công tác Xã hội. 

- Sinh viên tốt nghiệp ngành ĐNA học có thể học tiếp Thạc sĩ , Tiến sĩ các ngành Đông 

Nam Á học, Văn hóa học, Nhân học, Xã hội học, Châu Á học, Đông phương học, Việt 

Nam học, Quan hệ quốc tế …. ở trong nước và nước ngoài. 

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

Chương trình đào tạo ngành Xã hội học và ngành Công tác xã hội gồm 126 tín chỉ,  ngành 

Đông Nam Á học gồm 134 tín chỉ  gồm hai khối kiến thức chính: 

- Khối ki ến thức giáo d ục đại cương  (30% số tín chỉ) gồm các môn Lý luận chính trị; Khoa 

học Xã hội Nhân văn như Tham vấn; Phát triển cộng đồng; Quản trị học; Giáo dục học đại 

cương; Đại cương văn hóa Việt Nam; Nhân học đại cương; Tin học; Tiếng Anh;.. 

- Khối ki ến thức giáo d ục chuyên nghi ệp (60% số tín chỉ)  gồm Kiến thức cơ sở của khối 

ngành & ngành như Nhập môn Xã hội học; Pháp luật; Tâm lý học; Thống kê; Phương pháp 

nghiên cứu xã hội học; Tin học ứng dụng trong khoa học xã hội; Giới và Phát triển; Hành vi 

con người và môi trường xã hội; Công tác xã hội cá nhân; CTXH nhóm;.. 
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Đối với ngành Xã hội học theo 4 hướng chuyên sâu sẽ có những môn bắt buộc và tự chọn 

như : Một số vấn đề về Phương pháp Nghiên cứu XHH; XHH Giáo dục, XHH Tôn giáo, 

Phân tích giới; các môn Xã hội học Nông thôn/ Đô thị/ Kinh tế/Tôn giáo/ Báo chí/Tổ chức,..; 

Hành vi tổ chức; Quản trị nhân lực; Quản trị Công tác xã hội; Quản lý dự án xã hội,.. 

Đối với ngành Đông Nam Á học, 2 hướng chuyên sâu Văn hóa Đông Nam Á và Quan hệ 

quốc tế ở ĐNÁ, có một số môn như Nhập môn văn hóa học; Truyền thông đại chúng các 

nước ĐNA; Lịch sử nghệ thuật ĐNA;  Nhập môn quan hệ quốc tế; Nghi thức ngoại giao 

quốc tế;… 

ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN 

Khoa có 18 giảng viên cơ hữu trình độ Tiến sĩ, Thạc sĩ, với 60% giảng viên được đào tạo từ 

các nước: Anh, Bỉ, Đức, Mỹ, Nhật, Pháp, Philippines, Thái Lan. 

Tất cả giảng viên đều nhiều kinh nghiệm trong giảng dạy, đã và đang tham gia nhiều nghiên 

cứu khoa học, viết nhiều sách, báo, tạp chí khoa học trong cả nước;  hoặc đang quản lý, điều 

hành các chương trình, dự án xã hội. 

Đội ngũ hướng dẫn thực tập Công tác xã hội gồm  40 Kiểm huấn viên chuyên nghiệp, với trên 

20 năm kinh nghiệm trong nghề công tác xã hội. 

HOẠT ĐỘNG SINH VIÊN 

Ngoài hoạt động Đoàn, Hội luôn nhận được danh hiệu đơn vị Xuất sắc hàng năm, sinh viên 

của Khoa hình thành và sinh hoạt trong các Câu Lạc bộ (CLB) Sinh viên Nghiên cứu Khoa học; 

CLB Sinh viên Công tác xã hội; CLB tiếng Melayu. 

Đặc biệt, sinh viên của Khoa luôn chiếm nhiều nhất các giải thưởng nghiên cứu khoa học cấp 

trường, cấp thành phố (giải Euréka), và cấp Bộ. Hai năm liền 2010, và 2011 Khoa đã giành 

Giải Nhất Euréka / cấp thành phố, và Giải Nhì cấp Bộ. 

Một số lớn sinh viên tham gia tình nguyện trong các cơ sở xã hội, các chương trình, dự án, 

hoặc các tổ chức, cơ quan để trao dồi kiến thức và ứng dụng kỹ năng, tích lũy kinh nghiệm 

thực tế. 
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Thèng kª ®iÓm tróng tuyÓn qua c¸c n¨m – XHH, ĐNA 
§iÓm chuÈn NgV 1 §iÓm chuÈn NgV 2 

Ngµnh Khèi 
2011 2010 2009 2008 2011 2010 2009 2008 

HÖ §¹i häc  
C  14,0 14,0 14,0 14,0 14,5 14,5 15,0 15,0 

§«ng Nam ¸ häc  501 
D1 13,0 13,0 14,0 13,0 13,5 13,5 15,0 14,0 

C  14,0 14,0 14,0 14,0 14,5 14,5 14,5 15,0 
X· héi häc  601 

D1 13,0 13,0 14,0 13,0 13,5 13,5 14,5 14,0 

C  14,0 14,0 14,0 14,0 14,5 14,5 14,5 15,0 
C«ng t¸c X· héi  602 

D1 13,0 13,0 14,0 13,0 13,5 13,5 14,5 14,0 

HÖ Cao ®¼ng 
C  11,0 11,0 11,0 11,0 11,5 11,0 11,0 11,5 

C«ng t¸c X· héi C69 
D1 10,0 10,0 11,0 10,0 10,5 10,0 11,0 10,5 

 

 

 
 
 
 
 
 
 


