
GIỚI THIỆU NGÀNH VÀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

XÃ HỘI HỌC 

 

I.  GIỚI THIỆU NGÀNH 

1. Thông tin chung:  

- Tên ngành: Xã hội học 

- Mã ngành tuyển sinh: 7310301  

- Tổ hợp xét tuyển: Toán-Lý-Tiếng Anh (A01); Văn-Sử-Địa (C00); Toán-Văn-Tiếng 

Anh (D01); Văn-Sử-Giáo dục công dân (C19) 

- Thời gian đào tạo: 4 năm 

- Danh hiệu cấp bằng: Cử nhân 

- Tên ngành được in trên bằng tốt nghiệp và bảng điểm.  

Cử nhân Xã hội học 

2. Giới thiệu:  

Ngành Xã hội học nghiên cứu và giải mã các vấn đề gây bất ổn xã hội như đói nghèo, 

bất bình đẳng, bạo lực, tội phạm, mại dâm… Nghiên cứu xã hội học nhằm giải thích 

qui luật hình thành, vận động và phát triển xã hội, góp phần quản lý xã hội hiệu quả 

hơn.   

Chương trình đào tạo ngành Xã hội học bao gồm khối kiến thức lí thuyết và thực hành. 

Tốt nghiệp ngành Xã hội học, sinh viên có khả năng phân tích các vấn đề xã hội, áp 

dụng phương pháp luận nghiên cứu xã hội học vào việc nhận thức mối quan hệ giữa cá 

nhân và xã hội rộng lớn, giải thích được qui luật phát triển xã hội, chỉ ra những yếu tố 

tác động đến quan niệm và hành vi của cá nhân và các nhóm xã hội.  

3. Vị trí việc làm: (liệt kê những vị trí việc làm tiêu biểu, đúng ngành) 

- Chuyên viên nghiên cứu, nghiên cứu viên, cố vấn, phân tích các dự án, tư vấn cho 

các tổ chức kinh tế, xã hội, cho các dự án phát triển, viện nghiên cứu trong và ngoài 

nước;   

- Nhân viên tiếp thị, quảng cáo và quan hệ công chúng, tư vấn khách hàng tại các 

doanh nghiệp, công ty trong và ngoài nước;  

- Cán bộ công tác xã hội, cộng tác viên phát triển cộng đồng tại các cơ quan tổ chức 

liên quan đoàn – thể, văn hóa – thông tin, lao động, việc làm…. 

- Phóng viên, biên tập viên trong các cơ quan truyền thông, báo chí, tham gia hoạt 

động trong các cơ quan truyền thông báo chí, truyền thanh, truyền hình (nhà báo, viết 

bài, phụ trách các chuyên mục v.v…);  

- Giảng dạy các lĩnh vực liên quan về công tác xã hội, nghiên cứu hoặc học lên 

trình độ cao hơn.  

4. Nơi làm việc: 

- Cơ quan nhà nước hành chính các cấp (cơ quan văn hóa thông tin, lao động 

thương binh xã hội, Ủy ban).  

- Các tổ chức Đoàn thể (Tổ chức Mặt trận, Hội phụ nữ, Đoàn Thanh niên)  



- Doanh nghiệp, Công ty trong và ngoài nước (Bộ phận nhân sự, tổng hợp, nghiên 

cứu thị trường, tiếp thị, chăm sóc khách hàng, quan hệ công chúng); 

- Trung tâm công tác xã hội, bệnh viện, trường học; 

- Tổ chức phi chính phủ, bộ phận tư vấn phát triển cộng đồng; 

- Bộ phận truyền thông đại chúng và xuất bản; 

 

II.  CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

KHOA KHOA HỌC XÃ HỘI & NHÂN VĂN - NGÀNH XÃ HỘI HỌC 

Stt Mã Tên môn học TC 

1 QP006 Giáo dục quốc phòng và An ninh 1 (*)  2 

2 QP007 Giáo dục quốc phòng và An ninh 2 (*)  2 

3 QP008 Giáo dục quốc phòng và An ninh 3 (*)  3 

4 QP009 Giáo dục quốc phòng và An ninh 4 (*)  1 

5 TC100 Giáo dục thể chất 1+2+3 (*)  3 

6 XH023 Anh văn căn bản 1 (*)  4 

7 XH024 Anh văn căn bản 2 (*)  3 

8 XH025 Anh văn căn bản 3 (*)  3 

9 XH031 Anh văn tăng cường 1 (*)  4 

10 XH032 Anh văn tăng cường 2 (*)  3 

11 XH033 Anh văn tăng cường 3 (*)  3 

12 FL001 Pháp văn căn bản 1 (*)  4 

13 FL002 Pháp văn căn bản 2 (*)  3 

14 FL003 Pháp văn căn bản 3 (*)  3 

15 FL007 Pháp văn tăng cường 1 (*)  4 

16 FL008 Pháp văn tăng cường 2 (*)  3 

17 FL009 Pháp văn tăng cường 3 (*)  3 

18 TN033 Tin học căn bản (*)  1 

19 TN034 TT. Tin học căn bản (*)  2 

20 ML014 Triết học Mác - Lênin  3 

21 ML016 Kinh tế chính trị Mác - Lênin  2 

22 ML019 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2 

23 ML021 Tư tưởng Hồ Chí Minh  2 

24 ML018 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 

25 KL001 Pháp luật đại cương  2 

26 SP009 Tâm lý học đại cương  2 

27 ML007 Logic học đại cương  2 

28 XH011 Cơ sở văn hóa Việt Nam 2 

https://daa.ctu.edu.vn/images/upload/decuong/QP006.pdf
https://daa.ctu.edu.vn/images/upload/decuong/QP007.pdf
https://daa.ctu.edu.vn/images/upload/decuong/QP008.pdf
https://daa.ctu.edu.vn/images/upload/decuong/QP009.pdf
https://dpe.ctu.edu.vn/images/upload/daotao/decuong/TC100.pdf
https://sfl.ctu.edu.vn/images/upload/daotao/decuong/XH023.pdf
https://sfl.ctu.edu.vn/images/upload/daotao/decuong/XH024.pdf
https://sfl.ctu.edu.vn/images/upload/daotao/decuong/XH025.pdf
https://sfl.ctu.edu.vn/images/upload/daotao/decuong/XH031.pdf
https://sfl.ctu.edu.vn/images/upload/daotao/decuong/XH032.pdf
https://sfl.ctu.edu.vn/images/upload/daotao/decuong/XH033.pdf
https://sfl.ctu.edu.vn/images/upload/daotao/decuong/FL001.pdf
https://sfl.ctu.edu.vn/images/upload/daotao/decuong/FL002.pdf
https://sfl.ctu.edu.vn/images/upload/daotao/decuong/FL003.pdf
https://sfl.ctu.edu.vn/images/upload/daotao/decuong/FL007.pdf
https://sfl.ctu.edu.vn/images/upload/daotao/decuong/FL008.pdf
https://sfl.ctu.edu.vn/images/upload/daotao/decuong/FL009.pdf
http://www.cit.ctu.edu.vn/decuong/TN033.pdf
http://www.cit.ctu.edu.vn/decuong/TN034.pdf
https://sps.ctu.edu.vn/images/upload/daotao/decuong/ML014.pdf
https://sps.ctu.edu.vn/images/upload/daotao/decuong/ML016.pdf
https://sps.ctu.edu.vn/images/upload/daotao/decuong/ML019.pdf
https://sps.ctu.edu.vn/images/upload/daotao/decuong/ML021.pdf
https://sps.ctu.edu.vn/images/upload/daotao/decuong/ML018.pdf
https://sl.ctu.edu.vn/images/upload/daotao/decuong/KL001.pdf
https://se.ctu.edu.vn/images/upload/daotao/decuong/SP009.pdf
https://sps.ctu.edu.vn/images/upload/daotao/decuong/ML007.pdf
https://se.ctu.edu.vn/images/upload/daotao/decuong/XH011.pdf


29 XH012 Tiếng Việt thực hành  2 

30 XH014 Văn bản và lưu trữ học đại cương  2 

31 KN002 Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp  2 

32 XH078 Nhập môn xã hội học  3 

33 XH076 Tâm Lý xã hội học  2 

34 XN113 Công tác xã hội  3 

35 XN343 Lịch sử xã hội học  3 

36 XN114 Anh văn chuyên ngành - XHH  3 

37 XN220 Phương pháp nghiên cứu khoa học xã hội  3 

38 XH077 Thống kê ứng dụng trong khoa học xã hội  2 

39 XN203 Chính sách công  3 

40 XN115 Nhân học đại cương  2 

41 XN118 Các vấn đề xã hội đương đại  3 

42 XN119 Sinh kế, đánh giá nông thôn có sự tham gia (PRA)  3 

43 PD303 Phát triển cộng đồng  3 

44 XH137 Dân số và phát triển  2 

45 XN244 Lý thuyết xã hội học hiện đại  3 

46 PD330 Xây dựng và quản lý dự án phát triển nông thôn  2 

47 XN217 Phân tích và xử lý số liệu 3 

48 XN218 Phát triển bền vững  3 

49 XN341 Thực tế xã hội học  2 

50 XN372 Xã hội học lối sống  2 

51 PD309 Tổ chức Chính trị - Xã hội - Nghề nghiệp  2 

52 KT214 Tổ chức sự kiện  2 

53 XN110 Kỹ thuật nhiếp ảnh và quay video  2 

54 XH016 Mỹ học đại cương  2 

55 XH584 
Văn hóa, dân cư, môi trường Đồng bằng sông Cửu 

Long  

2 

56 XN225 Thực hành công tác xã hội 3 

57 XN210 Nghiên cứu khoa học xã hội ứng dụng  4 

58 XN347 Xã hội học nông thôn  3 

59 XN348 Xã hội học đô thị  2 

60 XN349 Xã hội học kinh tế  2 

61 XN353 Xã hội học gia đình  3 

62 XN354 Xã hội học về giới  3 

63 XN363 Xã hội học chính trị  2 

64 XN355 Xã hội học truyền thông đại chúng  3 

https://se.ctu.edu.vn/images/upload/daotao/decuong/XH012.pdf
https://sss.ctu.edu.vn/images/upload/daotao/decuong/XH014.pdf
https://scs.ctu.edu.vn/images/upload/decuong/KN002.pdf
https://sss.ctu.edu.vn/images/upload/daotao/decuong/XH078.pdf
https://sss.ctu.edu.vn/images/upload/daotao/decuong/XH076.pdf
https://sss.ctu.edu.vn/images/upload/daotao/decuong/XN113.pdf
https://sss.ctu.edu.vn/images/upload/daotao/decuong/XN343.pdf
https://sss.ctu.edu.vn/images/upload/daotao/decuong/XN114.pdf
https://sss.ctu.edu.vn/images/upload/daotao/decuong/XN220.pdf
https://sss.ctu.edu.vn/images/upload/daotao/decuong/XH077.pdf
https://sss.ctu.edu.vn/images/upload/daotao/decuong/XN203.pdf
https://sss.ctu.edu.vn/images/upload/daotao/decuong/XN115.pdf
https://sss.ctu.edu.vn/images/upload/daotao/decuong/XN118.pdf
https://sss.ctu.edu.vn/images/upload/daotao/decuong/XN119.pdf
https://mdi.ctu.edu.vn/images/upload/daotao/decuong/PD303.pdf
https://sss.ctu.edu.vn/images/upload/daotao/decuong/XH137.pdf
https://sss.ctu.edu.vn/images/upload/daotao/decuong/XN244.pdf
https://mdi.ctu.edu.vn/images/upload/daotao/decuong/PD330.pdf
https://sss.ctu.edu.vn/images/upload/daotao/decuong/XN217.pdf
https://sss.ctu.edu.vn/images/upload/daotao/decuong/XN218.pdf
https://sss.ctu.edu.vn/images/upload/daotao/decuong/XN341.pdf
https://sss.ctu.edu.vn/images/upload/daotao/decuong/XN372.pdf
https://mdi.ctu.edu.vn/images/upload/daotao/decuong/PD309.pdf
https://ce.ctu.edu.vn/images/upload/daotao/decuong/KT214.pdf
https://sss.ctu.edu.vn/images/upload/daotao/decuong/XN110.pdf
https://sss.ctu.edu.vn/images/upload/daotao/decuong/XH016.pdf
https://sss.ctu.edu.vn/images/upload/daotao/decuong/XH584.pdf
https://sss.ctu.edu.vn/images/upload/daotao/decuong/XH584.pdf
https://sss.ctu.edu.vn/images/upload/daotao/decuong/XN225.pdf
https://sss.ctu.edu.vn/images/upload/daotao/decuong/XN210.pdf
https://sss.ctu.edu.vn/images/upload/daotao/decuong/XN347.pdf
https://sss.ctu.edu.vn/images/upload/daotao/decuong/XN348.pdf
https://sss.ctu.edu.vn/images/upload/daotao/decuong/XN349.pdf
https://sss.ctu.edu.vn/images/upload/daotao/decuong/XN353.pdf
https://sss.ctu.edu.vn/images/upload/daotao/decuong/XN354.pdf
https://sss.ctu.edu.vn/images/upload/daotao/decuong/XN363.pdf
https://sss.ctu.edu.vn/images/upload/daotao/decuong/XN355.pdf


65 XN245 Thực tập nghề nghiệp cuối khóa  3 

66 XN366 Xã hội học y tế  2 

67 XN367 Xã hội học quản lý  2 

68 XN223 Tạo lập văn bản và giao tiếp hành chính  2 

69 XN365 Xã hội học tôn giáo  2 

70 XN364 Xã hội học tội phạm  2 

71 KN001 Kỹ năng mềm 2 

72 XN381 Luận văn tốt nghiệp  10 

73 XN382 Tiểu luận tốt nghiệp  4 

74 XN371 Xã hội học về dư luận xã hội  2 

75 XN369 Xã hội học môi trường  2 

76 XN205 Địa lý nhân văn  2 

77 XN370 Xã hội học giáo dục  2 

78 XN352 Xã hội học văn hóa  2 

79 XN373 Xã hội học du lịch  2 

80 KT431 Hành vi tổ chức  2 

          

    Tổng số học phần: 80 
 

 

https://sss.ctu.edu.vn/images/upload/daotao/decuong/XN245.pdf
https://sss.ctu.edu.vn/images/upload/daotao/decuong/XN366.pdf
https://sss.ctu.edu.vn/images/upload/daotao/decuong/XN367.pdf
https://sss.ctu.edu.vn/images/upload/daotao/decuong/XN223.pdf
https://sss.ctu.edu.vn/images/upload/daotao/decuong/XN365.pdf
https://sss.ctu.edu.vn/images/upload/daotao/decuong/XN364.pdf
https://scs.ctu.edu.vn/images/upload/decuong/KN001.pdf
https://sss.ctu.edu.vn/images/upload/daotao/decuong/XN381.pdf
https://sss.ctu.edu.vn/images/upload/daotao/decuong/XN382.pdf
https://sss.ctu.edu.vn/images/upload/daotao/decuong/XN371.pdf
https://sss.ctu.edu.vn/images/upload/daotao/decuong/XN369.pdf
https://sss.ctu.edu.vn/images/upload/daotao/decuong/XN205.pdf
https://sss.ctu.edu.vn/images/upload/daotao/decuong/XN370.pdf
https://sss.ctu.edu.vn/images/upload/daotao/decuong/XN352.pdf
https://sss.ctu.edu.vn/images/upload/daotao/decuong/XN373.pdf
https://ce.ctu.edu.vn/images/upload/daotao/decuong/KT431.pdf

