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Nội dung chƣơng trình 

 Môn học Số TC 

 8.1  Kiến thức giáo dục đại cƣơng 41 

 8.1.1  Lý luận chính trị 10 

1 1  Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin (P1) 2 

 2  Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin (P2) 3 

2 3  Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 

3 4  Đường lối Cách Mạng của  Đảng CS Việt Nam 3 

 8.1.2  Khoa học xã hội và nhân văn (bắt buộc) 9 

 5  Công tác xã hội nhập môn  3 

 6  Tham vấn cơ bản 3 

 7  Phát triển cộng đồng 3 

 8-9 

 Khoa học xã hội và nhân văn (tự chọn) 

 Chọn 2 môn trong các môn tự chọn sau 

5 

   Nhập môn khoa học giao tiếp 2 

   Giáo dục học đại cương  2 

   Dân số học 2 

   Quản trị học   3 

   Lịch sử văn minh thế giới 2 

 8.1.3  Ngoại ngữ (bắt buộc) 14 

 10  Tiếng Anh nâng cao 1   4 



 11  Tiếng Anh nâng cao 2   4 

 12  Tiếng Anh nâng cao 3 3 

 13  Tiếng Anh nâng cao 4 3 

 8.1.4  Tin học 3 

 14  Tin học đại cương 3 

 8.1.5  Giáo dục thể chất 5 

 15  Giáo dục thể chất 1 2 

 16  Giáo dục thể chất 2 (Bóng chuyền)  3 

   Giáo dục thể chất 2 (Bơi lội) 3 

 8.1.6  Giáo dục quốc phòng 8 

 17  Giáo dục quốc phòng 8 

 8.2  Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp 88 

 8.2.1  Kiến thức cơ sở của khối ngành & ngành (bắt buộc) 14 

 18  Pháp luật đại cương 2 

 19  Tâm lý học đại cương 2 

 20  Kinh tế học đại cương 3 

 21  Tâm lý học xã hội 2 

 22  Nhân học đại cương 2 

 23  Thống kê xã hội 3 

 8.2.2  Kiến thức ngành (bắt buộc) 32 

 24  Xã hội học đại cương  3 

 25  Lịch sử xã hội học 3 

 26  Các lý thuyết xã hội học hiện đại  3 

 27  Phương pháp nghiên cứu xã hội học I 3 

 28  Phương pháp nghiên cứu xã hội học II 3 

 29  Xã hội học nông thôn  2 

 30  Xã hội học đô thị 2 



 31  Xã hội học văn hoá  2 

 32  Xã hội học truyền thông đại chúng 2 

 33  Xã hội học gia đình  2 

 34  Xã hội học về giới 2 

 35  An sinh xã hội  3 

 36  Chính sách xã hội 2 

Danh mục các môn học tự chọn (chọn 04 môn) 9 

 37-40  Xã hội học sức khoẻ 2 

   Xã hội học phát triển 2 

   Xã hội học tội phạm 2 

   Xã hội học tôn giáo 2 

   Xã hội học lối sống 2 

   Xã hội học giáo dục 2 

   Xã hội học tổ chức 3 

   Xã hội học pháp luật 2 

   Xã hội học kinh tế 2 

   Xã hội học chính trị 2 

   Xã hội học di dân 3 

   Xã hội học môi trường 2 

   Xã hội học công nghiệp và lao động 2 

   Xã hội học về xung đột xã hội 2 

  Quan hệ công chúng 3 

   Luật lao động 2 

 8.2.3  Kiến thức chuyên sâu  

 Xã hội học tổ chức và quản lý nhân sự 22 

8.2.3.1 Các môn bắt buộc 12 



41 Xã hội học tổ chức 3 

42 Hành vi tổ chức 3 

43 Quản lý dự án xã hội 3 

44 Tin học ứng dụng trong khoa học xã hội 3 

8.2.3.2 Các môn tự chọn (Chọn 4 môn trong các môn sau) 10 

45-48 Quản trị nhân lực 3 

 Quản trị hành chánh - văn phòng 2 

 Quản trị tiền lương 3 

 Quản lý doanh nghiệp vừa và nhỏ 2 

 Luật lao động 2 

 Văn hoá tổ chức 3 

8.2.4 Thực tập tốt nghiệp và khóa luận tốt nghiệp 11 

49 Thực tập tốt nghiệp 4 

50-52 

Làm khóa luận tốt nghiệp hoặc học thêm các học phần 

chuyên môn với số tín chỉ tương đương 

-Xã hội học phát triển (Phát triển học) (2TC) 

-Quan hệ công chúng (3TC)  

 -Một số vấn đề về phương pháp nghiên cứu XHH (3TC) 

7 

 


