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ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC 

1.  THÔNG TIN CHUNG VỀ MÔN HỌC 

1.1 Tên môn học : PHÂN TÍCH GIỚI 

1.2 Mã môn học : SOCI3309   

1.3 Trình độ Đại học / Cao đẳng : Đại học    

1.4 Ngành / Chuyên ngành : Ngành Xã Hội học – Chuyên ngành Giới và Phát triển 

1.5 Khoa / Ban / Trung tâm phụ trách : Xã hội học & Công tác xã hội 

1.6 Số tín chỉ : 3 

1.7 Yêu cầu đối với môn học : 

 Điều kiện tiên quyết : Môn học Giới và Phát triển 

 Các yêu cầu khác ( nếu có ): Projector 

1.8 Yêu cầu đối với sinh viên : Nghiên cứu trước những tài liệu liên quan về Giới 

2.  MÔ TẢ MÔN HỌC VÀ MỤC TIÊU 

 Mô tả ngắn gọn về vị trí môn học, mối quan hệ với các môn học khác trong chương 

trình đào tạo: 

Đây là môn học chính trong chương trình đào tạo của chuyên ngành Giới và Phát 

triển, làm nền tảng cho các nghiên cứu về Giới. Là môn học sau môn Giới và Phát 

triển hoặc Xã Hội học về Giới. 



 Mục tiêu cần đạt được về kiến thức và kỹ năng sau khi kết thúc môn học.  

Sinh viên nắm vững những khái niệm về giới và phát triển, có kiến thức cơ bản về 

phương pháp phân tích giới và có kỹ năng áp dụng các công cụ phân tích giới vào lĩnh 

vực nông nghiệp, đô thị, môi trường, sức khỏe, xóa đói giảm nghèo; vào phân tích dự 

án, cộng đồng. 

3.  NỘI DUNG CHI TIẾT MÔN HỌC 

 Tên chương, mục, tiểu mục  

 Mục tiêu  

STT CHƢƠNG MỤC TIÊU MỤC, TIỂU MỤC 

1 Những khái niệm liên 
quan phân tích giới 

SV nắm vững những 
thuật ngữ  về giới 

Giới và giới tính; vai trò giới; phân công 
lao động theo giới; nhu cầu giới; 
WID/GAD; công bằng về giới (gender 
equity); bình đẳng giới; lồng ghép giới 
(gender mainstreaming); mù giới, nhạy 

cảm giới, dữ liệu tách biệt giới. 
 

2 Phân tích giới Tổng quan về phân tích 
giới 

Định nghĩa phân tích giới (PTG);  lợi ích 
PTG; tầm quan trọng của PTG; tổ chức / 

người tham gia PTG;  

3 Khung phân tích giới và 
công cụ 

Các khung phân tích giới 
và các công cụ phân tích 

giới 

Khung phân tích giới Harvard;  
Khung PTG Moser;  
công cụ PTG PRA;  

công cụ SWOT 

4 Phân tích giới trong dự 
án phát triển/ dự án xã 

hội 

Phân tích giới và lập kế 
hoạch hành động về giới. 
PTG trong các giai đoạn 

dự án 

PTG trong giai đoạn khảo sát ; giai đoạn 
thiết kế; giai đoạn thực hiện và giám sát; 

giai đoạn lượng giá 

5  Phân tích giới trong các 
lĩnh vực phát triển 

Ứng dụng các khung 
phân tích giới và các 

công cụ PTG trong các 
lĩnh vực phát triển 

PTG trong lĩnh vực: 
 xóa đói giảm nghèo; 

 nông thôn;  
đô thị;  

y tế/sức khỏe;  
môi trường 

 

4.  HỌC LIỆU  

 Giáo trình môn học. 

Thái Thị Ngọc Dư, 2006, Giới và Phát triển, ĐH Mở TP HCM xuất bản 

 Tài liệu tham khảo bắt buộc ghi theo thứ tự ưu tiên (tên tác giả, tên sách, nhà xuất 

bản, năm xuất bản, nơi có tài liệu này, website, băng hình,….) 



[1]  Bùi thị An, Nguyễn thị Nghĩa,  Tài liệu tập huấn phương pháp phân tích giới và kế 
hoạch hành động giới, Dự án phát triển bền vững lâm sản ngòai gỗ, Bộ Nông nghiệp và 
phát triển nông thôn, www.apafri.org 
[2] Astrid Tripodi, Tạ Ngọc Sính, Phân tích giới tại Bộ NN&PTNT, Bộ Nông nghiệp và 
Phát triển Nông thôn, UNDP, 2004 
[3]  Ủy ban Quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ, 2004, Hướng dẫn lồng ghép giới trong 
họach định và thực thi chính sách. 

 

 Tài liệu tham khảo ghi theo thứ tự ưu tiên (tên tác giả, nhà xuất bản, năm xuất bản, 

nơi có tài liệu này, website, băng hình,…) 

 [1]   FAO, Socio – Economic and Gender analysis Programme (SEAGA), 2004, Rural 
Households and Resourcess, a pocket guide for extension workers, 44 trang. 
[2] Caroline O.N. Moser, 1993, (bản dịch 1996), Kế hoạch hóa về Giới và Phát triển, NXB 
Phụ nữ 
[3] Simone de Beauvoir, 1949, (bản dịch 1996), Giới nữ, tập 1 và 2, Nhà xuất bản Phụ nữ. 
[4]  Ngân hàng thế giới, 2001, Đưa vấn đề giới vào phát triển, 385 trang, Nhà xuất bản 
Văn hóa-Thông tin. 
[5]  Phạm đình Thái (1999),  Vai trò của phụ nữ trong phát triển, Đại học mở bán công 
xuất bản.  
[6]  Tạp chí Nghiên cứu Gia đình & Giới; Tài liệu Phụ nữ & Tiến bộ của Úy ban Quốc gia 
vì Sự Tiến bộ của Phụ nữ Việt nam  
[7] Trang web: http://www.ubphunu-ncfaw.org.vn; http://www.fao.org/sd/seaga; 
http://www.un-instraw.org; http://www.adb.org  

 

5. TỔ CHỨC GIẢNG DẠY – HỌC TẬP 

Lịch trình chung: (Ghi tổng số giờ cho mỗi cột) 

CHƢƠNG 

HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY MÔN HỌC 

Tổng Thuyết trình 
Thực hành, thí 
nghiệm, điền 

dã,… 

Tự học, tự 
nghiên cứu 

Lý thuyết Bài tập Thảo luận 
Chƣơng 1 4 1,5 1,5   1 8 

Chƣơng 2 3 2 1   2 8 

Chương 3 5 2 3  3 13 

Chương 4 4 2 2  2 10 

Chương 5 4 2 3  2 11 

 20 9,5 10,5  10 50 

6. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP 

Quy định thang điểm, số lần đánh giá, hình thức đánh giá và trọng số mỗi lần đánh giá kết 

quả học tập 

STT Hình thức đánh giá Trọng số 

1 Giữa kỳ - (Tự luận) 30% 

2 Cuối kỳ - (Tiểu luận) 70% 

http://www.apafri.org/
http://www.ubphunu-ncfaw.org.vn/
http://www.fao.org/sd/seaga
http://www.un-instraw.org/
http://www.adb.org/


7. DANH SÁCH GIẢNG VIÊN – TRỢ GIẢNG  

 Họ và tên: Lê Thị Mỹ Hiền 

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

 Thời gian, địa điểm làm việc: Khoa Xã hội học & Công tác xã hội 

 Địa chỉ liên hệ: 572/4 Lê Quang Định, P1 Gò Vấp 

 Điện thoại, email: 0908 639 887, hien.lm@ou.edu.vn 

 

 Ban giám hiệu  Trƣởng phòng QLĐT P. Trƣởng khoa 

 

 

 

 

  Nguyễn Thành Nhân Lê Thị Mỹ Hiền 

 

 


