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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Thông tin chung về học phần
- Tên học phần: Xã hội học đại cương (Introduction of Sociology)
- Mã số học phần: 1720222
- Số tín chỉ học phần : 02 tín chỉ
- Thuộc chương trình đào tạo của bậc, ngành: Quan hệ quốc tế
- Số tiết học phần :
 Nghe giảng lý thuyết

: 20 tiết

 Thảo luận/ Thuyết trình : 10 tiết
 Tự học

: 60 giờ

- Đơn vị phụ trách học phần: Khoa Quan hệ quốc tế
2. Học phần trước:
3. Mục tiêu của học phần:
Trang bị kiến thức cơ bản, có hệ thống về xã hội học. Bao gồm: đối tượng, chức năng,
quá trình hình thành, phát triển, các khái niệm cơ bản của xã hội học và biết cách vận
dụng kiến thức xã hội học vào phân tích, giải quyết thực tiễn xã hội.
4. Chuẩn đầu ra
Nội dung
4.1. Kiến thức

4.2. Kỹ năng

Đáp ứng CĐR
CTĐT

4.1.1. Sinh viên có am hiểu về lịch sử xã hội nói K1, K2
chung và biết sử dụng cách tiếp cận xã hội học
trong việc phân tích, giải thích các vấn đề xã hội
4.1.2. Có kiến thức (knowledge) cơ bản về nội
dung và biết vận dụng 2 cách tiếp cận vĩ mô và
vi mô của xã hội học vào thực tiễn hoạt động
cuộc sống

K3, K4

4.2.1. Biết vận dụng (apply) các khái niệm, nội
dung cơ bản của xã hội học vào việc giải thích
cấu trúc xã hội và tương tác xã hội giữa các cá
nhân, các nhóm và các tổ chức xã hội.

S2

4.2.2. Có khả năng vận dụng (apply) cách tiếp
cận của xã hội học trong việc phân tích

S2, S3
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(analyze), chứng minh, giải thích (demonstrate)
và đánh giá (appraise) các vấn đề xã hội cụ thể.

4.3. Thái độ

4.2.3. Có khả năng tư duy, suy nghĩ độc lập
trong các mối quan hệ và quá trình tương tác
với con người, tập thể, tổ chức, cộng đồng, xã
hội

S5

4.2.4. Phát triển các khả năng giao tiếp, ứng xử
xã hội, thuyết trình, làm việc nhóm, …

S6, S7

4.3.1 Trung thực, có trách nhiệm (assume
responsibility) với cộng đồng và xã hội

A1

4.3.2. Thực hành cảm xúc và đạo đức trước A2, A3
những vấn đề xã hội đang diễn ra trong đời sống
xã hội hiện nay.

5.

4.3.3. Tôn trọng sự khác biệt (accept
differences) về mặt xã hội

A4

4.3.4. Tinh thần thái độ tích cực hợp tác, thảo
luận (discuss) và có ứng xử xã hội phù hợp
(behave accordingly).

A1, A4

Mô tả tóm tắt nội dung học phần

Môn học này nhằm cung cấp cho sinh viên những khái niệm cơ bản, 2 cách tiếp cận đặc
trưng của xã hội học (vĩ mô và vi mô) cũng như tìm hiểu về mối quan hệ giữa cá nhân, các
nhóm xã hội và các thiết chế xã hội. Nội dung cụ thể chủ yếu tập trung vào:
-

Cách tiếp cận và các đặc tính của xã hội học, phân biệt xã hội học với các lĩnh vực
khoa học khác.

-

Giới thiệu về quá trình hình thành và phát triển của xã hội học.

-

Về đối tượng, chức năng, nhiệm vụ của xã hội học;

-

Các khái niệm và vấn đề cơ bản như hành động xã hội, vai trò xã hội, địa vị xã hội,
vấn đề xã hội hóa, bất bình đẳng, phân tầng xã hội, cấu trúc nhóm và tổ chức xã hội
cũng như các loại nhóm và thiết chế xã hội, vấn đề biến đổi xã hội.

-

Giới thiệu một số chuyên ngành và phương pháp nghiên cứu xã hội học.
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6. Nội dung và lịch trình giảng dạy:
Buổi

Nội dung

Hoạt động của Hoạt động
giảng viên
của Sꘀ

Chương 1: Khái quát về quá
trình hình thành và phát triển
của xã hội học
1. Khái quát về XHH
- Thuyết
2. Tiền đề ra đời của XHH
giảng
- Hướng dẫn
SV thảo luận
- Củng cố
2 Chương 2: Đối tượng, chức
năng, nhiệm vụ và phương
pháp nghiên cứu XHH
I. Đối tượng nghiên cứu
- Đặt vấn đề
1. XHH là gì?
- Thuyết
2. Đối tượng nghiên cứu
giảng
3. Mối quan hệ giữa XHH và - Hướng dẫn
các ngành KH khác
SV thảo luận
II. Các chức năng cơ bản
- Củng cố
1. Nhận thức
2. Thực tiễn
3. Tư tưởng
III. Nhiệm vụ của XHH
Iꘀ. Phương pháp nghiên cứu
1. Phân loại
2. Quy trình
3. Cách thức tiến hành
4. Chọn mẫu
3-4 Chương 3: Các hái niệm cơ
bản của XHH
1. Hành động XH
- Đặt vấn đề
2. Tương tác XH
- Thuyết
3. Quan hệ XH
giảng
4. Hoạt động XH
- Hướng dẫn
5. Chủ thể XH
SV thuyết
6. Thiết chế XH
trình & hảo
7. Nhóm XH
luận

Giáo Tài liệu
Ghi
trình tham
cho
chính
hảo

1

- Nghe
[1]
[2]
giảng
Tr. 13- Tr.5-60,
- Ghi chép 42
- Thảo luận
nhóm

- Nghe
giảng
- Ghi chép
- Thảo luận
nhóm

[1]
[2]
Tr. 43- Tr.5-60,
61

- Nghe
[1]
[2]
giảng
Tr. 65- Tr.133- Ghi chép 87
143
- Thuyết
trình &
thảo luận
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8. Tổ chức XH
9. Di động XH
10. Kiểm soát XH
5-6 Chương 4: Xã hội hóa
I. Xã hội hóa cá nhân
1. Khái niệm
2. Diễn tiến & nguyên tắc
3. Các môi trường XHH cơ
bản
4. Các chu kỳ của quá trình
XHH
II. ꘀị trí, địa vị và vai trò
của XH
1. Vị trí XH
2. Địa vị & vị thế XH
3. Vai trò XH
7 Chương 5: Xã hội học về bất
bình đẳng và phân tầng XH
I. Bất bình đẳng XH
1. Khái niệm
2. Cơ sở tạo nên bất bình
đẳng XH
3. Các quan điểm
II. Phân tầng XH
4. Khái niệm
5. Lý thuyết phân tầng XH
6. Hệ thống phân tầng XH
trong lịch sử
7. Các tháp phân tầng
III. Giai cấp XH
8-9 Chương 6: XHH về dư luận xã
hội và truyền thông đại chong
I. Dư luận XH
1. Khái niệm
2. Chủ thể và khách thể
3. Các thuộc tính
4. Quá trình hình thành
5. Chức năng
6. Ý nghĩa của việc nghiên
cứu

- Củng cố

nhóm

- Đặt vấn đề - Nghe
[1]
[2]
- Hướng dẫn
giảng
Tr. 90- Tr.165SV thuyết
- Ghi chép 113
172
trình & hảo - Thuyết
luận
trình &
- Củng cố
thảo luận
nhóm

- Đặt vấn đề - Nghe
- Hướng dẫn
giảng
SV thuyết
- Ghi chép
trình & hảo - Thuyết
luận
trình &
- Củng cố
thảo luận
nhóm

- Đặt vấn đề - Nghe
- Hướng dẫn
giảng
SV thuyết
- Ghi chép
trình & hảo - Thuyết
luận
trình &
- Củng cố
thảo luận
nhóm

[1]
Tr.
119133

[2]
Tr.204224

[1]
Tr.
137155
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II. Truyền thông đại chong
7. Các khái niệm cơ bản
8. Quá trình hình thành và
phát triển
9. Đặc điểm của thông tin và
phương tiện thông tin đại
chúng
10-11 Chương 7: XHH đô thị và XHH
nông thôn
I. XHH đô thị
1. Khái niệm
2. Phân loại
3. Đô thị hóa
4. Đô thị hóa ở VN
II. XHH nông thôn
5. Các khái niệm
6. Những đặc trưng cơ bản
7. Các nội dung nghiên cứu
8. Nông thôn VN trong tiến
trình hiện đại hóa
12-13 Chương 8: XHH gia đình
I. Cấu troc & chức năng
GĐ
1. Khái niệm
2. Các kiểu GĐ
3. Chức năng
4. GĐ trong XH công
nghiệp – đô thị hóa
5. Đặc điểm của GĐ hiện đại
II. Hôn nhân & ly hôn
6. Hôn nhân
7. Ly hôn
III. Giới tính
14 Chương 9: XHH tội phạm và
XHH pháp luật
I. XHH tội phạm
1. Khái quát XHH tội phạm
2. Lệch lạc XH
3. Các lý thuyết về hành vi
lệch lạc XH

- Đặt vấn đề - Nghe
- Hướng dẫn
giảng
SV thuyết
- Ghi chép
trình & hảo - Thuyết
luận
trình &
- Củng cố
thảo luận
nhóm

- Đặt vấn đề - Nghe
- Hướng dẫn
giảng
SV thuyết
- Ghi chép
trình & hảo - Thuyết
luận
trình &
- Củng cố
thảo luận
nhóm

- Đặt vấn đề - Nghe
- Hướng dẫn
giảng
SV thuyết
- Ghi chép
trình & hảo - Thuyết
luận
trình &

[1]
Tr.
156173

[2]
Tr.245275

[1]
Tr.
175200

[2]
Tr.245275,

[1]
Tr.
203231

[2]
Tr.245275,
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II. XHH pháp luật
4. Cơ sở hình thành
5. Khái niệm
6. Đối tượng
7. Nội dung cơ bản
8. Một số vấn đề liên quan
Ôn tập

15

- Củng cố

thảo luận
nhóm

7. Nhiệm vụ của sinh viên:
Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ như sau:
-

Tuân thủ theo Quy chế đào tạo áp dụng hiện hành;

-

Đi học đúng thời gian quy định;

-

Tham dự tối thiểu 80% tổng số giờ lên lớp;

-

Sinh viên duy trì hoạt động tự học theo quy định. Chủ động, tích cực tham gia
nghiên cứu các tài liệu đã được giới thiệu. Tham gia các buổi thảo luận, thuyết
trình theo yêu cầu của giảng viên;

-

Khi dự lớp học, không sử dụng điện thoại, không làm việc riêng hoặc có hành vi
phương hại đến môi trường giảng dạy - học tập;

-

Tham dự kiểm tra giữa học kỳ và thi kết thúc học phần theo quy định.

8. Đánh giá ết quả học tập của sinh viên:
8.1. Cách đánh giá
Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:
TT

Điểm thành phần

Quy định

1

Điểm chuyên cần

Dự lớp

2

Điểm kiểm tra
giữa kỳ
Điểm thi kết thúc
học phần

- Tham dự thi giữa kỳ
- Tham dự đủ 80% tiết lý thuyết.
- Bắt buộc dự thi

Trọng số
25%

Trọng số
chung
40%

75%
60%

60%

8.2. Cách tính điểm
- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm
10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến 0.5.
- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần
nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần theo thang điểm 10 làm tròn đến một
chữ số thập phân.
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9. Tài liệu học tập:
9.1. Giáo trình chính:
[1] Phạm Đức Trọng (chủ biên, 2016), Giáo trình xã hội học đại cương, Nxb Hồng Đức –
Hội Luật gia Việt Nam, TP.HCM.
9.2. Tài liệu tham khảo:
[2] Đỗ Hồng Quân (2017), Xã hội học phát triển, Nxb ĐH Quốc gia TPHCM.
10. Hướng dẫn sinh viên tự học:
Sinh viên căn cứ vào phần nội dung, lịch trình giảng dạy và chỉ mục hướng dẫn tài
liệu tham khảo ở mục 6 và có kế hoạch nghiên cứu tài liệu trước khi đến lớp.
Tuần/
Buổi

1

2

Lý
Nội dung
thuyết
(tiết)
Chương 1: Khái quát về quá trình 1

hình thành và phát triển của xã hội
học
1. Khái quát về XHH
2. Tiền đề ra đời của XHH
Chương 2: Đối tượng, chức năng,
nhiệm vụ và phương pháp nghiên cứu
XHH
ꘀ. Đối tượng nghiên cứu
1. XHH là gì?
2. Đối tượng nghiên cứu
3. Mối quan hệ giữa XHH và các
ngành KH khác
ꘀI.Các chức năng cơ bản
1. Nhận thức
2. Thực tiễn
3. Tư tưởng
ꘀII.
Nhiệm vụ của XHH
ꘀIII.
Phương pháp nghiên
cứu
1. Phân loại
2. Quy trình
3. Cách thức tiến hành
4. Chọn mẫu

1

Thực
hành
(tiết)
1

1

Nhiệm vụ của sinh viên
-

Nghiên cứu trước tài liệu
Thuyết trình
Làm bài thảo luận nhóm
Giải quyết tình huống

-

Nghiên cứu trước tài liệu
Thuyết trình
Làm bài thảo luận nhóm
Giải quyết tình huống
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3-4 Chương 3: Các hái niệm cơ bản của
XHH
1. Hành động XH
2. Tương tác XH
3. Quan hệ XH
4. Hoạt động XH
5. Chủ thể XH
6. Thiết chế XH
7. Nhóm XH
8. Tổ chức XH
9. Di động XH
10. Kiểm soát XH
5-6 Chương 4: Xã hội hóa
I. Xã hội hóa cá nhân
1. Khái niệm
2. Diễn tiến & nguyên tắc
3. Các môi trường XHH cơ bản
4. Các chu kỳ của quá trình XHH
II. ꘀị trí, địa vị và vai trò của XH
1. Vị trí XH
2. Địa vị & vị thế XH
3. Vai trò XH
7 Chương 5: Xã hội học về bất bình
đẳng và phân tầng XH
I. Bất bình đẳng XH
1. Khái niệm
2. Cơ sở tạo nên bất bình đẳng XH
3. Các quan điểm
II. Phân tầng XH
1. Khái niệm
2. Lý thuyết phân tầng XH
3. Hệ thống phân tầng XH trong
lịch sử
4. Các tháp phân tầng
5. Giai cấp XH
8-9 Chương 6: XHH về dư luận xã hội và
truyền thông đại chong
I. Dư luận XH
1. Khái niệm
2. Chủ thể và khách thể

2

2

-

1

3

-

1

1

1

3

Nghiên cứu trước tài liệu
Thuyết trình
Làm bài thảo luận nhóm
Giải quyết tình huống

Nghiên cứu trước tài liệu
Thuyết trình
Làm bài thảo luận nhóm
Giải quyết tình huống

-

Nghiên cứu trước tài liệu
Thuyết trình
Làm bài thảo luận nhóm
Giải quyết tình huống

-

Nghiên cứu trước tài liệu
Thuyết trình
Làm bài thảo luận nhóm
Giải quyết tình huống
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3.
4.
5.
6.
II.
1.
2.

Các thuộc tính
Quá trình hình thành
Chức năng
Ý nghĩa của việc nghiên cứu
Truyền thông đại chong
Các khái niệm cơ bản
Quá trình hình thành và phát
triển
3. Đặc điểm của thông tin và
phương tiện thông tin đại chúng
10-11 Chương 7: XHH đô thị và XHH nông
thôn
I. XHH đô thị
1. Khái niệm
2. Phân loại
3. Đô thị hóa
4. Đô thị hóa ở VN
II. XHH nông thôn
1. Các khái niệm
2. Những đặc trưng cơ bản
3. Các nội dung nghiên cứu
4. Nông thôn VN trong tiến trình
hiện đại hóa
12-13 Chương 8: XHH gia đình
I. Cấu troc & chức năng GĐ
1. Khái niệm
2. Các kiểu GĐ
3. Chức năng
4. GĐ trong XH công nghiệp – đô
thị hóa
5. Đặc điểm của GĐ hiện đại
II. Hôn nhân & ly hôn
1. Hôn nhân
2. Ly hôn
III. Giới tính
14 Chương 9: XHH tội phạm và XHH
pháp luật
III. XHH tội phạm
1. Khái quát XHH tội phạm
2. Lệch lạc XH

1

3

- Nghiên cứu trước tài liệu
- Thuyết trình
- Làm bài thảo luận nhóm
- Giải quyết tình huống

1

3

- Nghiên cứu trước tài liệu
- Thuyết trình
- Làm bài thảo luận nhóm
- Giải quyết tình huống

1

1

-

Nghiên cứu trước tài liệu
Thuyết trình
Làm bài thảo luận nhóm
- Giải quyết tình huống
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3. Các lý thuyết về hành vi lệch lạc
XH
Iꘀ.XHH pháp luật
4. Cơ sở hình thành
5. Khái niệm
6. Đối tượng
7. Nội dung cơ bản
8. Một số vấn đề liên quan
Ôn tập

Ngày… tháng…. năm 201
Trưởng hoa
(Ký và ghi rõ họ tên)

2

Ngày… tháng…. năm 201
Trưởng Bộ môn
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ngày… tháng…. năm 201
Người biên soạn
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ngày… tháng…. năm 201
Ban giám hiệu
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