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ĐỀ CƢƠNG MÔN HỌC 

 

1. THÔNG TIN VỀ  MÔN HỌC 

1.1 Tên môn học:  NHỮNG VẤN ĐỀ XÃ HỘI VÀ XÃ HỘI HỌC 

Mã môn học:   SOCI4208 

1.2 Khoa phụ trách:  Khoa XHH-CTXH-ĐNA 

1.3 Số tín chỉ:   02TC (02LT/0TH) 

2. MÔ TẢ MÔN HỌC 

Môn Những vấn đề xã hội và xã hội học được tổ chức dưới dạng Seminar dành 

cho sinh viên năm cuối. Môn học này sẽ là cơ hội để sinh viên suy nghĩ và trình bày 

những vấn đề xã hội đang nổi cộm và những vấn đề nghiên cứu của xã hội học. 

3. MỤC TIÊU MÔN HỌC 

3.1. Mục tiêu chung: 

Môn Những vấn đề xã hội và xã hội học hướng đến việc giúp cho sinh viên nhìn 

nhận được đâu là những vấn đề xã hội đáng quan tâm và những hướng nghiên cứu xã hội 

học cho những vấn đề đó. 

3.2. Mục tiêu cụ thể: 

3.2.1. Kiến thức 

Sinh viên nhận diện được những vấn đề xã hội thích đáng và những hướng nghiên 

cứu khả dĩ nhất cho những vấn đề đó. 

3.2.2. Kỹ năng  

Sau khi học xong môn thống kê, sinh viên có các kỹ năng sau: 

- Biết được những chủ đề quan trọng của xã hội học 

- Biết dùng phương pháp động não 

- Thuyết trình 

- Làm việc theo nhóm, thuyết trình 

3.2.3. Thái độ 

Có thái độ bình tĩnh, khách quan và khoa học khi nhìn nhận và giải quyết các vấn 

đề xã hội. 



4. NỘI DUNG MÔN HỌC 

 

STT Tên chƣơng Mục, tiểu mục 
Số tiết Tài liệu  

tự học TC LT BT TH 

1.  Chương 1. 

Những vấn đề về 

phân tầng xã hội 

và bất bình đẳng 

xã hội 

1. Những vấn đề cơ 

bản về phân tầng 

2. Hiện tượng phân 

tầng xã hội ở Việt 

Nam hiện nay 

3. Bất bình đẳng xã hội 

4,5 4,5 0 0 

 

2.  Chương 2. 

Những vấn đề về 

gia đình Việt 

Nam đương đại 

1.  Xu hướng kết hôn 

2. Tình trạng ly hôn 

3. Vấn đề hôn nhân 

đồng giới 

4,5 4,5 0 0 

 

3. 2 Chương 3. 

Những vấn đề về 

giới công nhân 

hiện nay 

1. Lối sống của công 

nhân 

2. Cơ cấu xã hội của 

giới công nhân 

3. Đời sống tinh thần 

của giới công nhân  

4,5 4,5 0 0 

 

4.  Chương 4. 

Những vấn đề về 

giới trẻ hiện nay 

1. Hệ giá trị của giới 

trẻ 

2. Lối sống của giới trẻ 

3. Tình trạng thất 

nghiệp và những ảnh 

hưởng của nó đến giới 

trẻ 

4,5 4,5 0 0 

 

5.  Chương 5.  

Hiện tượng lệch 

lạc xã hội 

1. Lệch lạc xã hội nói 

chung 

2. Lệch lạc xã hội nơi 

giới thanh niên 

3. Tình trạng nghiện 

ma túy 

4,5 4,5 0 0 

 

6.  Chương 6. 

Những vấn đề về 

an sinh xã hội 

 

1. Tổng quan hệ thống 

xã hội tại một số nước 

Phương Tây 

2. Chính sách an sinh 

XH tại Việt Nam 

4,5 4,5 0 0 

 

7.  Chương 7. Xã 

hội học và những 

vấn đề xã hội 

1. Một số lối tiếp cận 

xã hội học về các vấn 

đề xã hội 

2. Tổng kết seminar 

3 2 1 0 

 



5. TÀI LIỆU THAM KHẢO  

5.1. Tài liệu chính 

- Nguyễn Xuân Nghĩa (2010), Xã hội học, Trường Đại học Mở TP. HCM 

5.2. Tài liệu tham khảo 

- Bộ Giáo dục-Đào tạo, Giáo trình Triết học Mác-Lênin 

- Lê Minh Tiến (2009), Xã hội học Mỹ - Những nghiên cứu thực nghiệm điển hình, 

Nhà xuất bản Trẻ 

6. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP 

 

Quy định thang điểm : 10 

 

Stt Hình thức đánh giá Trọng số 

1 Kiểm tra giữa kỳ : thuyết trình nhóm 30% 

2 Thi cuối kỳ : tự luận 70% 

 

7. KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY  

7.1. Kế hoạch giảng dạy lớp ngày (4.5 tiết/buổi) 

 

STT Buổi học Nội dung Ghi chú 

1.  Buổi 1 1. Những vấn đề cơ bản về phân tầng 

2. Hiện tượng phân tầng xã hội ở Việt Nam hiện nay 

3. Bất bình đẳng xã hội 

 

2.  Buổi 2 1.  Xu hướng kết hôn 

2. Tình trạng ly hôn 

3. Vấn đề hôn nhân đồng giới 

3.  Buổi 3 1. Lối sống của công nhân 

2. Cơ cấu xã hội của giới công nhân 

3. Đời sống tinh thần của giới công nhân  

4.  Buổi 4. 1. Hệ giá trị của giới trẻ 

2. Lối sống của giới trẻ 

3. Tình trạng thất nghiệp và những ảnh hưởng của nó 

đến giới trẻ 



STT Buổi học Nội dung Ghi chú 

5 Buổi 5. 1. Lệch lạc xã hội nói chung 

2. Lệch lạc xã hội nơi giới thanh niên 

3. Tình trạng nghiện ma túy 

 

6 Buổi 6.  1. Tổng quan hệ thống xã hội tại một số nước Phương 

Tây 

2. Chính sách an sinh XH tại Việt Nam 

 

7 Buổi 7. 1. Một số lối tiếp cận xã hội học về các vấn đề xã hội 

2. Tổng kết seminar 

 

 

8. GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN 

 Họ và tên : LÊ MINH TIẾN 

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

 

 PHỤ TRÁCH KHOA 

 

 

 

 HÀ MINH TRÍ 

 

 


