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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƢỜNG ĐẠI HỌC MỞ  

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

 

  

ĐỀ CƢƠNG MÔN HỌC 

 

1. THÔNG TIN VỀ  MÔN HỌC 

1.1 Tên môn học:   THỰC TẬP TỐT NGHIỆP (XHH)   

1.2 Mã môn học:   SOCI4899 

1.3 Khoa/Ban phụ trách:  Khoa XHH – CTXH - ĐNA 

1.4 Số tín chỉ:    04 TH (0LT/04TH) 

2. MÔ TẢ MÔN HỌC 

 Trên cơ sở các khối kiến thức đã học về chuyên ngành xã hội học, sinh viên tiến 

hành thực hiện một nghiên cứu điều tra xã hội học thực nghiệm trong thời gian ba 

tháng dưới sự hướng dẫn của giáo viên có chuyên môn sâu về lĩnh vực mà sinh 

viên chọn làm nghiên cứu. 

3. MỤC TIÊU MÔN HỌC : 

 

3.1. Mục tiêu chung 

 Hệ thống hóa lại kiến thức về các phương pháp và kỹ thuật cơ bản trong nghiên 

cứu xã hội học. Trên cơ sở đó, có thể  giúp học viên tiến hành một cuộc điều tra xã 

hội học thực nghiệm để giải thích và giải quyết những vấn đề trong đời sống xã 

hội. 

 

3.2. Mục tiêu cụ thể: 

3.2.1. Kiến thức 

- Xác định được vấn đề nghiên cứu mang tính xã hội học;  

- Xây dựng được khung đề cương nghiên cứu; 

- Biết cách thâu thập những thông tin cần thiết để chứng minh cho vấn đề nghiên 

cứu; 

- Biết cách xử lý các dữ kiện thông tin định lượng và định tính, đặc biệt là các mô 

hình thống kê định lượng trong phân tích. 

- Có khả năng thực hiện 1 đề tài nghiên cứu xã hội học mang tính thực nghiệm. 
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3.2.2. Kỹ năng  

- Kỹ năng thâu thập thông tin định lượng và định tính; 

- Kỹ năng điều tra xã hội học; 

- Kỹ năng phân tích thống kê; 

- Kỹ năng làm việc nhóm; 

- Phát triển sự tự tin và khả năng làm việc với cơ sở, cá nhân, nhóm và người dân 

cộng đồng, chính quyền địa phuơng. 

3.2.3. Thái độ 

- Có đạo đức nghề nghiệp trong nghiên cứu; 

- Học viên cần tích cực trao đổi với giáo viên hướng dẫn để giải quyết tốt vấn đề 

chọn làm nghiên cứu; 

- Học viên cần độc lập trong nghiên cứu và bảo đảm tiến độ nghiên cứu. 

 

4. NỘI DUNG MÔN HỌC 

 

STT Tên chƣơng Mục, tiểu mục 
Số buổi Tài liệu  

tự học TC LT BT TH 

1.  Giai đoạn 1 Giúp sinh viên xác 

định được lĩnh vực 

quan tâm nghiên cứu 

và hình thành được đề 

tài nghiên cứu. 

 10 10   

Nguyễn Xuân 

Nghĩa, 2010, 

Phương pháp và 

Kỹ thuật nghiên 

cứu trong khoa 

học xã hội, NXB 

Phương Đông.  

 

Bộ môn Xã hội 

học, 2007, Tài 

liệu hướng dẫn 

thực tập tốt 

nghiệp, Trường 

đại học Mở (lưu 

hành nội bộ). 

2.  Giai đoạn 2 Xây dựng được được 

đề cương nghiên cứu 

và tiến hành thâu thập 

các dự kiện và thông 

tin chứng minh cho 

vấn đề nghiên cứu. 

 20 20   

Nguyễn Xuân 

Nghĩa, 2010, 

Phương pháp và 

Kỹ thuật nghiên 

cứu trong khoa 

học xã hội, NXB 

Phương Đông.  

 

Bộ môn Xã hội 

học, 2007, Tài 
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STT Tên chƣơng Mục, tiểu mục 
Số buổi Tài liệu  

tự học TC LT BT TH 
liệu hướng dẫn 

thực tập tốt 

nghiệp, Trường 

đại học Mở (lưu 

hành nội bộ). 

 

Nguyễn Đình 

Thọ, 2011, 

Phương pháp 

nghiên cứu khoa 

học trong kinh 

doanh, NXB: 

LĐXH. 

 

3.  Giai đoạn 3 Xử lý dữ kiện thông 

tin định lượng và định 

tính để chứng minh 

cho vấn đề nghiên 

cứu. 

15 15   

Nguyễn Xuân 

Nghĩa, 2010, 

Phương pháp và 

Kỹ thuật nghiên 

cứu trong khoa 

học xã hội, NXB 

Phương Đông.  

 

Bộ môn Xã hội 

học, 2007, Tài 

liệu hướng dẫn 

thực tập tốt 

nghiệp, Trường 

đại học Mở (lưu 

hành nội bộ). 

 

Lê Minh Tiến, 

2003, Phương 

pháp thống kê 

trong nghiên cứu 

xã hội, NXB 

Trẻ.  

 

Nguyễn Đình 

Thọ, 2011, 

Phương pháp 

nghiên cứu khoa 

học trong kinh 

doanh, NXB: 

LĐXH. 

 

Hoàng Trọng, 

2008, Phân tích 

dữ liệu nghiên 
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STT Tên chƣơng Mục, tiểu mục 
Số buổi Tài liệu  

tự học TC LT BT TH 
cứu với SPSS, 

NXB: thống Kê. 

 

4.  Giai đoạn 4 HÌNH THÀNH 

CÔNG TRÌNH 

NGHIÊN CỨU 

15 15   

Nguyễn Xuân 

Nghĩa, 2010, 

Phương pháp và 

Kỹ thuật nghiên 

cứu trong khoa 

học xã hội, NXB 

Phương Đông.  

 

Bộ môn Xã hội 

học, 2007, Tài 

liệu hướng dẫn 

thực tập tốt 

nghiệp, Trường 

đại học Mở (lưu 

hành nội bộ). 

 

Nguyễn Đình 

Thọ, 2011, 

Phương pháp 

nghiên cứu khoa 

học trong kinh 

doanh, NXB: 

LĐXH. 

 

 

5. TÀI LIỆU THAM KHẢO 

5.1. Tài liệu chính: 

 Nguyễn Xuân Nghĩa, 2010, Phương pháp và Kỹ thuật nghiên cứu trong khoa 

học xã hội, NXB Phương Đông.  

 Bộ môn Xã hội học, 2007, Tài liệu hướng dẫn thực tập tốt nghiệp, Trường đại 

học Mở (lưu hành nội bộ).  

 Lê Minh Tiến, 2003, Phương pháp thống kê trong nghiên cứu xã hội, NXB 

Trẻ.  

 Hoàng Trọng, 2008, Phân tích dữ liệu nghiên cứu với SPSS, NXB: thống Kê. 

5.2. Tài liệu tham khảo thêm: 

 Nguyễn Đình Thọ, 2011, Phương pháp nghiên cứu khoa học trong kinh 

doanh, NXB: LĐXH. 
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6. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP 

Giảng viên hướng dẫn sẽ chấm đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên thông qua 

hai tiêu chí chính là: 

-Thái độ làm việc  

- Chất lượng đạt được của báo cáo thực tập tốt nghiệp. 

 

STT Hình thức đánh giá Trọng số 

1 Báo cáo thực tập trước Hội đồng 

Điểm báo cáo thực tập là điểm trung 

bình cộng của hội đồng chấm  

100% 

 

7. KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY  

7.1. Kế hoạch thực tập :  

8. Theo nội dung môn học nêu trên  

9. Thời gian thực tập 10-12 tuần 

 

STT Buổi học Nội dung Ghi chú 

1.  Buổi 1 Giáo viên hướng dẫn những quy định cần 

thiết về thực tập tốt nghiệp. Học viên đăng 

ký đề tài nghiên cứu theo nhóm 

 

2.  Buổi 2 Hướng dẫn sinh viên phân tích dữ kiện 

thống kê. 

 

8. GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN 

 Họ và tên : LÂM THỊ ÁNH QUYÊN – BÙI NHỰT PHONG 

 Chức danh, học hàm, học vị : Giảng viên – Thạc sĩ 

 

 PHỤ TRÁCH KHOA 

 

 

 

 HÀ MINH TRÍ 


