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HK192 

Số tiết/Giờ Tổng tiết 
TKB 

Tổng giờ học 
tập/làm việc 

LT BT/TH TNg TQ BTL/TL/ 
DA 

TTNT DC/TLTN/ 
LVTN 

SVTH 

 36 140,5 30 6 0 0 36 0 0 102 

Phân bổ tín chỉ   2 0,2 0 0 0,8 0 0  

Môn không xếp 
TKB 

 

Tỉ lệ đánh giá BT: 10% TN: 0% TH: 0% KT: 20% BTL/TL: 30% Thi: 40% 
 
Hình thức đánh 
giá 

 

- Bài tập (BT): chuyên cần, ý thức học tập trong lớp 
- Bài tập lớn (BTL): tiểu luận +thuyết trình  
- Kiểm tra giữa kỳ (KTr): trắc nghiệm + tự luận 
- Thi cuối kỳ (Thi): trắc nghiệm + tự luận 
-  

Thời gian Kiểm Tra: 70 phút 

Thời gian Thi 80 phút 

Môn tiên quyết - Không 

Môn học trước - Không  
Môn song hành - Không 
CTĐT ngành Quản lý công nghiệp 

Trình độ đào tạo Cử nhân Quản lý công nghiệp 

Cấp độ môn học 2 

Ghi chú khác  

1. Mục tiêu của môn học: 
 
Môn học nhằm giúp sinh viên hiểu được nội dung, cũng như nắm vững các khái niệm và phạm trù cơ bản của Xã hội 
học, làm quen với một số chuyên ngành Xã hội học, hiểu về những phương thức mà các nhân tố xã hội ảnh hưởng lên 
hành vi 
 

Aims: 
The course aims at help student understanding the content, then being master of concept and category of sociology. This 
course also helps student making acquaintance of sociological specialities, understand how behavior is influenced by 
social factors 
 

2. Nội dung tóm tắt môn học: 
 
Môn học gồm 3 phần chính với Phần đầu tìm hiểu khái niệm, đối tượng, chức năng của Xã hội học, khái quát lịch sử 
hình thành Xã hội học. Phần hai giới thiệu một số các khái niệm và phạm trù cơ bản của Xã hội học. Phần ba trình bày 
một số các chuyên ngành Xã hội học. 

Course outline: 
This course consists of three parts. The first part introduces the concept, object, function and foundation history of 
sociology. The second part introduces the basic concept and category of sociology. The final part presents some 
sociological specialities. 
 

3. Tài liệu học tập: (viết theo chuẩn APA) 

Tài liệu học tập có thể được tải xuống từ trang BKEL (http://e-learning.hcmut.edu.vn/). Các slide bài giảng được 
cập nhật hàng tuần theo tiến độ học tập trên lớp. Bên cạnh đó, sinh viên có thể tự học, tìm hiểu sâu hơn thông qua 
các tài liệu sau: 
Sách, Giáo trình chính: 
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1. Nguyễn Xuân Nghĩa (2011). Xã hội học. NXB ĐHQG Tp.Hồ Chí Minh 
2. Vũ Hào Quang (2004). Xã hội học quản lý. NXB Đại học Quốc Gia Hà Nội. 

 
Sách tham khảo: 

1. Tischler, H. L. (2010). Introduction to sociology.Wadsworth Cengage Learning. 
2. Schaefer, R. T. (2005). Xã hội học. tái bản lần 3, NXB Thống kê. 
3. Bilton, T. và một số tác giả khác (1993), Nhập môn xã hội học, Hà nội, Viện Xã hội học, NXB Khoa học xã hội,  

 

4. Hiểu biết, kỹ năng, thái độ cần đạt được sau khi học môn học: 

 
STT Chuẩn đầu ra môn học  CĐR 

chương 
trình cấp 1 

CĐR 
chương 

trình cấp 
2 

Bloom 

L.0.1 L.0.1.1- Giải thích lịch sử hình thành ngành xã hội học 
L.0.1.2- Giải thích những đặc trưng của phân tích xã hội học 
L.0.1.3- Giải thích những nhà xã hội học tiên phong và đóng 
góp của họ 
L.0.1.4-Phân biệt được sự khác biệt giữa xã hội học với 
những ngành khoa học khác, lịch sử hình thành ngành xã hội 
học 

   

L.0.2 L.0.2.1- Giải thích những khái niệm cơ bản trong ngành xã 
hội 
L.0.2.2-Phân biệt được sự khác nhau của những khái niệm xã 
hội học 
L.0.2.3-Giải thích được nguyên nhân của các hiện tượng xã 
hội, trong từng bối cảnh xã hội cụ thể 
L.0.2.4- Áp dụng được tri thức xã hội học để hoàn thiện bản 
thân 

   

L.0.3 L.0.3.1-Phân biệt được sự khác biệt giữa nhóm chính thức và 
phi chính thức 
L.0.3.2-Phân biệt được giữa tổ chức chính thức Tây phương 
và Nhật Bản 
L.0.3.3-Áp dụng được bảng matrix xã hội để đo lường mối 
quan hệ trong nhóm, tổ chức 

   

L.0.4 L.0.4.1- Liên hệ được về bản thân 
L.0.4.2- Họp thành nhóm thuyết trình 
L.0.4.3–Xây dựng kỹ năng trình bày vấn đề trước lớp, tập 
thể 
L.0.4.4–Tác động sự say mê học tập, phân tích những hiện 
tượng xã hội 
L.0.4.5- Xây dựng được thái độ khách quan, không định kiến 
cực đoan trước các hiện tượng xã hội 

   

 
No Course outcomes Program 

LO  
(Level 1) 

Program LO  
(Level 2) 

Bloom 

L.0.1 L.0.1.1- Explaining the history of sociology 
L.0.1.2- Explaining the characteristics of sociological 
analysis 
L.0.1.3- Explaining the pioneer sociologist and their 
contributions 
L.0.1.4-Distinguishing the differences between sociolgy to 
other sciences 

   

L.0.2 L.0.2.1- Explaining the key concepts in sociology 
L.0.2.2- Distinguishing the differences of sociological 
concepts 
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No Course outcomes Program 
LO  

(Level 1) 

Program LO  
(Level 2) 

Bloom 

L.0.2.3– Explaining the causes of social phenomena, in each 
specific social context 
L.0.2.4-Applying the sociological knowledge in self-
improvement 

L.0.3 L.0.3.1-Distinguishing the difference between the formal 
and informal groups 
L.0.3.2-Distinguishing the differences of formal 
organizations from Western countries and from Japan 
L.0.3.3-Applying the social matrix to measure social 
relationships in groups, organizations 

   

L.0.4 L.0.4.1-Relating about themselves with brief introduction 
L.0.4.2-Grouping presentative groups 
L.0.4.3–Constructing on skills to make presentations in front 
of class, or groups 
L.0.4.4- Manipulating passionatness in studying, analysing 
social phenomena 
L.0.4.5 - Constructing objective, un-biased and non-
judgemental  attitude towards social phemonena. 

   

 

5. Hướng dẫn cách học - chi tiết cách đánh giá môn học: 
 
Sinh viên cần tham gia đẩy đủ các buổi học trên lớp. Hoạt động học trên lớp chủ yếu diễn ra dưới dạng trao đổi theo 
những chủ đề của bài học, vì thế sinh viên nên cần đọc bài trước ở nhà. 
Điểm số của môn học sẽ được đánh giá như sau: 

- Chuyên cần, ý thức học tập trong lớp: 10% 
- Bài tập lớn (BTL): tiểu luận +thuyết trình: 30% 
- Kiểm tra giữa kỳ (Ktr): trắc nghiệm + tự luận: 20% 
- Thi cuối kỳ (Thi): trắc nghiệm + tự luận:  40% 

Điều kiện dự thi: 

Sinh viên được yêu cầu phải tham dự giờ giảng trên lớp ít nhất 70% (số lần được điểm danh chuyên cần). Ngoài ra, 
sinh viên phải hoàn thành tất cả bài tập về nhà đúng hạn cũng như thực hiện đầy đủ các phần thuyết trình của 
nhóm. Đây là những điều kiện cần để sinh viên đạt môn học này. 
Sinh viên cần lưu ý thời hạn nộp bài tập. Nộp muộn sẽ không được chấp nhận nếu không có lý do chính đáng đã 
được trình bày và phê duyệt của giảng viên trước ngày đến hạn. Bài tập nộp muộn cho phép sẽ bị trừ đi 2 điểm đối 
với mỗi ngày nộp trễ 
 

6. Dự kiến danh sách Cán bộ tham gia giảng dạy: 

- TS Nguyễn Bảo Thanh Nghi 

- ThS. Đỗ Hồng Quân 

7. Thông tin liên hệ (Contacts): 
 

Bộ môn/Khoa phụ trách 
Faculty 
 

Khoa Quản lý Công nghiệp 
School of Industrial Management 

Văn phòng 
Office 

Phòng 105 Toà nhà B10, Số 268 Lý Thường Kiệt, P.14 Q.10 Tp.HCM 
Room 105 Building B10, 268 Lý Thường Kiệt, Ward 14, District 10, HCMC 

Giảng viên phụ trách 
Instructor 

TS Nguyễn Bảo Thanh Nghi; ThS Đỗ Hồng Quân 

Điện thoại / Tel (84-028) 38 647 256 – ext. 5609 

E-mail  
 


