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ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC

1. THÔNG TIN CHUNG VỀ MÔN HỌC
1.1 Tên môn học : Nhân học đại cương
1.2 Mã môn học : SOCI2203
1.3 Trình độ Đại học / Cao đẳng : Đại học
1.4 Ngành / Chuyên ngành : Xã hội học
1.5 Khoa / Ban / Trung tâm phụ trách : Khoa Xã hội học & Công tác xã hội
1.6 Số tín chỉ : 35 tiết (tương đương 2 tín chỉ)
1.7 Yêu cầu đối với môn học :


Điều kiện tiên quyết : Học xong chương trình cơ sở ngành nhân học



Các yêu cầu khác ( nếu có )

1.8 Yêu cầu đối với sinh viên: Nắm vững những vấn đề cơ bản về lý thuyết, phương pháp
và các lĩnh vực nghiên cứu của nhân học
2. MÔ TẢ MÔN HỌC VÀ MỤC TIÊU


Đây là môn học quan trọng trong chương trình cơ sở khối ngành của ngành xã hội học.
Nhân học và xã hội học có mối quan hệ gần gũi với nhau cả về lý thuyết, cách tiếp
cận, phương pháp và các lĩnh vực nghiên cứu.

1



Trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản về lý thuyết, phương pháp và các lĩnh vực
nghiên cứu của nhân học sau khi kết thúc môn học; giúp sinh viên ngành xã hội học
nâng cao trình độ kiến thức nhân học và phương pháp nghiên cứu liên ngành.

3. NỘI DUNG CHI TIẾT MÔN HỌC


Tên chương, mục, tiểu mục …



Mục tiêu

STT

CHƯƠNG

MỤC TIÊU

1

Chương 1:
Trang bị cho sinh
Những vấn đề chung viên kiến thức về đối
của nhân học
tượng, quan điểm,
các lý thuyết, các lĩnh
vực và phương pháp
nghiên cứu của nhân
học
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Chương 2:
Sự tiến hoá của con
người về mặt sinh
học
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4

Trang bị cho sinh
viên kiến thức về
nguồn gốc và quá
trình tiến hoá của
con
người;
các
chủng tộc trên thế
giới và ở Việt Nam
Chương 3:
Trang bị cho sinh
Tộc người và quá viên kiến thức về tộc
trình tộc người
người, quá trình tộc
người và các tộc
người trong đại gia
đình các dân tộc Việt
Nam
Chương 4:
Văn hoá

Trang bị cho sinh
viên kiến thức về văn
hoá và nhân học văn
hoá
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MỤC, TIỂU MỤC

1. Đối tượng và quan điểm
của nhân học
2. Các lĩnh vực nghiên cứu
của nhân học
3. Mối quan hệ giữa nhân học
với các ngành khoa học
khác
4. Các trường phái, khuynh
hướng chính trong nhân
học
5. các phương pháp nghiên
cứu của nhân học
1. Quá trình nhân hoá, sự xuất
hiện loài người và văn hoá
2. Các chủng tộc của loài
người
3. Các loại hình nhân chủng ở
Đông Nam Á và Việt Nam
1. Khái niệm tộc người
2. Các tiêu chí của tộc người
3. Những nhân tố tác tộng đến
tộc người
4. Các cấp độ cộng đồng tộc
người
5. Những quá trình tộc người
6. Các tộc người ở Việt Nam
1. Các khái niệm về văn hoá
2. Văn hoá trong nghiên cứu
nhân học
3. Phân loại văn hoá
4. Một số lý thuyết liên quan
đến nhân học văn hoá
5. Một số hình thái của văn
hoá

STT

CHƯƠNG

5

Chương 5:
Tôn giáo

6

Chương 6:
Ngôn ngữ

MỤC TIÊU

Trang bị cho sinh
viên kiến thức về tôn
giáo dưới góc độ
nghiên cứu của nhân
học
Trang bị chi sinh viên
kiến thức về nhân
học ngôn ngữ

MỤC, TIỂU MỤC

1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7

8

9

10

Chương 7:
Trang bị cho sinh
Thân tộc, hôn nhân viên kiến thức về
và gia đình
thân tộc, hôn nhân
và gia đình dước góc
độ nghiên cứu nhân
học
Chương 8:
Trang bị cho sinh
Kinh tế
viên kiến thức về
kinh tế dưới góc độ
nhân học

Chương 9:
Trang bị cho sinh
Các hiệp hội và phân viên kiến thức về
tầng xã hội
hiệp hội và phân tầng
xã hội dưới góc độ
nghiên cứu của nhân
học
Chương 10:
Trang bị cho sinh
Nhân học ứng dụng
viên kiến thức cơ
bản về nhân học ứng
dụng
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1.
2.
3.

Khái niệm tôn giáo
Các hình thái của tôn giáo
Tính chất của tôn giáo
Lĩnh vực hoạt động của tôn
giáo
Khái niện ngôn ngữ, nhân
học ngôn ngữ
Phân loại ngôn ngữ
Quan hệ giữa ngôn ngữ với
lịch sử, văn hoá và xã hội
Hiện tượng song ngữ, đa
ngữ
Ngôn ngữ và giới trong
ngôn ngữ học xã hội
Ngôn ngữ quảng cáo và
ngôn ngữ qua mạng thông
tin
Thân tộc
Hôn nhân
Gia đình

1. Mối quan hệ giữa kinh tế
học và nhân học
2. Mối quan hệ giữa con
người và môi trường tự
nhiện
3. Các phương thúc tìm kiếm
thực phẩm của con người
trên thế giới
4. Hệ thống kinh tế
5. toàn cầu hoá kinh tế
1. Hiệp hội
2. Bất bình đẳng xã hội và
phân tần xã hội

1. Khái niệm nhân học ứng
dụng
2. Quá trình hình rhành và
phát triển của nhân học ứng
dụng
3. Các lĩnh vực nghiên cứu
phổ biến của nhân học ứng
dụng

4. HỌC LIỆU


Giáo trình môn học.



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. Khoa Nhân học, Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn TP. Hồ Chí Minh,
Nhân học đại cương, Nxb. Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, 2009
2. Đặng Nghiêm Vạn, Ngô Văn Lệ, Nguyễn Văn Tiệp, Dân tộc học đại cương, Nxb. Giáo
dục, 1998.
3. Le7 Sĩ Giáo, Hoàng Lương. Lâm Bá Nao. Lê Ngọc Thắng. Dân tộc học đại cương,
NXB. Giáo dục.
4. Vũ Minh Chi, Nhân học văn hoá: Con ngươi vớ thiên nhiên, xã hội và thế giớ siêu
nhiên, Nxb. Chính Trị Quốc gia, 2004


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. Grant Evans (Chủ biên), Bức khảm văn hoá châu Á: Tiếp cận nhân học, Nxb. Văn
hoá dân tộc, Hà Nội, 2001.
2. Emily a. Schultz-robert h. Lavenda, Nhân học, một quan điểm về tình trạng nhân sinh,
Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2001.
3. Phillip Whitten – David f. k. Hunter, Anthropology Contemporary Perspectives, Harper
Collins Publishers, 1990.
4. Hary Ferraro, Cultural Anthropology, International Thomson Publishing Company,
1998.

5. TỔ CHỨC GIẢNG DẠY – HỌC TẬP
Lịch trình chung: (Ghi tổng số giờ cho mỗi cột)

CHƯƠNG
10 Chương

HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY MÔN HỌC
Thực hành, thí
Thuyết trình
nghiệm, điền
dã,…
Lý thuyết
Bài tập
Thảo luận
25 tiết
10

4

Tự học, tự
nghiên cứu

Tổng

35 tiết

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

Kiểm tra giữa môn học

30%

2

Thi kết thúc môn học

70%

7. DANH SÁCH GIẢNG VIÊN – TRỢ GIẢNG


Họ và tên: Võ Công Nguyện



Chức danh, học hàm, học vị; Tiến sĩ



Thời gian, địa điểm làm việc: Viện Phát triển bền vững vùng Nam Bộ



Địa chỉ liên hệ: 270 Nguyễn Trọng Tuyển, Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh



Điện thoại: 0913667330 Email: vocongnguyen@yahoo.com

Ban giám hiệu

Trưởng phòng QLĐT

P. Trưởng khoa

Nguyễn Thành Nhân

Lê Thị Mỹ Hiền
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