DANH MỤC MÔN HỌC BỔ SUNG VÀ CHUYỂN ĐỔI KIẾN THỨC TUYỂN SINH BẬC THẠC SĨ
(Kèm theo Quyết định số 21/QĐ-XHNV-SĐH, ngày 09 tháng 01 năm 2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học KHXH&NV, ĐHQG-HCM)

STT

1

2

3

4

Ngành

Môn học ngành gần

1/ Các giai đoạn phát triển lớn của
lịch sử phương Đông (2TC)
2/ Ngôn ngữ học và các ngôn ngữ
phương Đông (2TC)
3/ Lý luận về nhà nước - Nhà nước
phương Đông - Lịch sử và hiện tại
Châu Á học
(2TC)
4/ Lý luận quan hệ quốc tế và những
vấn đề quan hệ quốc tế ở phương
Đông (2TC)
5/ Kinh tế Châu Á – Thái Bình
Dương (2TC)
1/ Nhập môn chính trị học (3TC)
2/ Lịch sử tư tưởng chính trị phương
Đông (4TC)
Chính trị học
3/ Lịch sử tư tưởng chính trị phương
Tây (4TC)
1/ Lịch sử tư tưởng xã hội chủ nghĩa
(4TC)
2/ Lịch sử triết học (4TC)
Chủ nghĩa xã hội 3/ Chủ nghĩa duy vật biện chứng và
chủ nghĩa duy vật lịch sử (4TC)
khoa học

Công tác xã hội

1/ Công tác xã hội đại cương (2TC)
2/ Công tác xã hội với cá nhân (2TC)
3/ Công tác xã hội với nhóm (2TC)
4/ Tổ chức và phát triển cộng đồng
(2TC)
5/ Hành vi con người và môi trường
xã hội (2TC)

Môn học ngành khác thuộc khối
KHXH&NV

Môn học ngành khác không thuộc
khối KHXH&NV

1/ Lịch sử tư tưởng xã hội chủ nghĩa
(4TC)
2/ Lịch sử triết học (4TC)
3/ Chủ nghĩa duy vật biện chứng và
chủ nghĩa duy vật lịch sử (4TC)
4/ Phương pháp luận nghiên cứu
chuyên ngành Chủ nghĩa xã hội khoa
học (3TC)
1/ Công tác xã hội đại cương (3TC)
2/ Công tác xã hội với cá nhân (3TC)
3/ Công tác xã hội với nhóm (3TC)
4/ Tổ chức và phát triển cộng đồng
(3TC)
5/ Hành vi con người và môi trường
xã hội (3TC)

1/ Công tác xã hội đại cương (4TC)
2/ Công tác xã hội với cá nhân (4TC)
3/ Công tác xã hội với nhóm (4TC)
4/ Tổ chức và phát triển cộng đồng
(4TC)
5/ Hành vi con người và môi trường xã
hội (4TC)
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Ngành

Dân tộc học;
Nhân học

Địa lý học

Đô thị học

Hán Nôm

Môn học ngành gần
1/ Lịch sử các trường phái lý thuyết
(3TC)
2/ Các phương pháp nghiên cứu
trong Dân tộc học/Nhân học (3TC)
3/ Tộc người và văn hóa tộc người
(2TC)
4/ Nhân học tôn giáo (2TC)

Môn học ngành khác thuộc khối
KHXH&NV
1/ Lịch sử các trường phái lý thuyết
(3TC)
2/ Các phương pháp nghiên cứu trong
Dân tộc học/Nhân học (3TC)
3/ Tộc người và văn hóa tộc người
(2TC)
4/ Nhân học tôn giáo (2TC)
5/ Nhân học đại cương (3TC)
6/ Cộng đồng các dân tộc ở Việt Nam
(2TC)

1/ Cơ sở địa lý nhân văn (3TC)
2/ Cơ sở địa lý tự nhiên (2TC)
3/ Bản đồ - GIS đại cương (3TC)
4/ Viễn thám đại cương (2TC)

1/ Cơ sở địa lý nhân văn (3TC)
2/ Cơ sở địa lý tự nhiên (2TC)
3/ Bản đồ - GIS đại cương (3TC)
4/ Viễn thám đại cương (2TC)
5/ Dân số học và Địa lý dân cư (2TC)
6/ Địa sinh vật đại cương (3TC)

1/ Đô thị học đại cương (3TC)
2/ Nhân học đô thị (2TC)
3/ Kiến trúc đại cương (3TC)
4/ Kỹ năng xử lý và phân tích dữ liệu
trong nghiên cứu đô thị (2TC)

1/ Đô thị học đại cương (3TC)
2/ Nhân học đô thị (2TC)
3/ Kiến trúc đại cương (3TC)
4/ Lịch sử đô thị (2TC)
5/ Quản lý môi trường đô thị (3TC)
6/ Luật và chính sách đô thị (2TC)

1/ Ngữ pháp văn ngôn (4TC)
2/ Hán văn 1 (3TC)
3/ Hán văn 2 (3TC)
4/ Chữ Nôm (2TC)

Môn học ngành khác không thuộc
khối KHXH&NV
1/ Lịch sử các trường phái lý thuyết
(3TC)
2/ Các phương pháp nghiên cứu trong
Dân tộc học/Nhân học (3TC)
3/ Tộc người và văn hóa tộc người
(2TC)
4/ Nhân học tôn giáo (2TC)
5/ Nhân học đại cương (3TC)
6/ Cộng đồng các dân tộc ở Việt Nam
(2TC)
7/ Các dân tộc ở Bắc bộ (2TC)
8/ Các dân tộc ở Nam bộ (2TC)
9/ Các dân tộc ở Trường sơn – Tây
Nguyên và Duyên hải Trung bộ (2TC)
1/ Cơ sở địa lý nhân văn (3TC)
2/ Cơ sở địa lý tự nhiên (2TC)
3/ Bản đồ - GIS đại cương (3TC)
4/ Viễn thám đại cương (2TC)
5/ Dân số học và Địa lý dân cư (2TC)
6/ Địa sinh vật đại cương (3TC)
7/ Quy hoạch và quản lý đô thị (3TC)
8/ Kinh tế phát triển (2TC)
1/ Đô thị học đại cương (3TC)
2/ Nhân học đô thị (2TC)
3/ Kiến trúc đại cương (3TC)
4/ Lịch sử đô thị (2TC)
5/ Quản lý môi trường đô thị (3TC)
6/ Luật và chính sách đô thị (2TC)
7/ Dự án phát triển cộng đồng (2TC)
8/ Đánh giá tác động kinh tế-xã hội và
môi trường dự án (3TC)
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Ngành

Khảo cổ học

Khoa học Thông
tin thư viện

Lịch sử Đảng
Cộng sản Việt
Nam

Môn học ngành gần
1/ Cơ sở Khảo cổ học (2TC)
2/ Phương pháp luận sử học (3TC)
3/ Các phương pháp nghiên cứu cơ
bản của khảo cổ học (2TC)
4/ Khảo cổ học Việt Nam thời kim
khí (3TC)

Môn học ngành khác thuộc khối
KHXH&NV
1/ Cơ sở Khảo cổ học (2TC)
2/ Phương pháp luận sử học (3TC)
3/ Các phương pháp nghiên cứu cơ
bản của khảo cổ học (2TC)
4/ Khảo cổ học Việt Nam thời kim khí
(3TC)
5/ Khảo cổ học lịch sử Việt Nam
(3TC)
6/ Thành tựu khảo cổ học ở các tỉnh
phía Nam Việt Nam (2TC)

1/ Nhập môn khoa học thư viện thông tin (2TC)
2/ Dịch vụ thông tin – thư viện (3TC)
3/ Xử lý thông tin 1 (2TC)
4/ Xử lý thông tin 2 (3TC)

1/ Nhập môn khoa học thư viện thông tin (2TC)
2/ Dịch vụ thông tin – thư viện (3TC)
3/ Xử lý thông tin 1 (2TC)
4/ Xử lý thông tin 2 (3TC)
5/ Hệ thống tìm tin (2TC)
6/ Tra cứu thông tin (3TC)

1/ Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
1930-1945 (2TC)
2/ Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
1945-1975 (2TC)
3/ Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
1975 đến nay (2TC)
4/ Lịch sử xây dựng Đảng Cộng sản
Việt Nam (2TC)
5/ Phương pháp luận sử học (2TC)

1/ Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
1930-1945 (2TC)
2/ Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
1945-1975 (2TC)
3/ Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
1975 đến nay (2TC)
4/ Lịch sử xây dựng Đảng Cộng sản
Việt Nam (2TC)
5/ Phương pháp luận sử học (2TC)
6/ Phương pháp nghiên cứu và giảng
dạy đường lối cách mạng của Đảng
Cộng sản Việt Nam (2TC)
7/ Phương pháp nghiên cứu, biên soạn
lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
(3TC)

Môn học ngành khác không thuộc
khối KHXH&NV
1/ Cơ sở Khảo cổ học (2TC)
2/ Phương pháp luận sử học (3TC)
3/ Các phương pháp nghiên cứu cơ bản
của khảo cổ học (2TC)
4/ Khảo cổ học Việt Nam thời kim khí
(3TC)
5/ Khảo cổ học lịch sử Việt Nam (3TC)
6/ Thành tựu khảo cổ học ở các tỉnh
phía Nam Việt Nam (2TC)
7/ Khảo cổ học Đông Nam Á (3TC)
8/ Các hình thái kinh tế - xã hội trong
tiến trình lịch sử Việt Nam (2TC)
1/ Nhập môn khoa học thư viện - thông
tin (2TC)
2/ Dịch vụ thông tin – thư viện (3TC)
3/ Xử lý thông tin 1 (2TC)
4/ Xử lý thông tin 2 (3TC)
5/ Hệ thống tìm tin (2TC)
6/ Tra cứu thông tin (3TC)
7/ Nguồn tài nguyên thông tin (3TC)
8/ Tổ chức và bảo quản tài liệu (2TC)
1/ Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
1930-1945 (2TC)
2/ Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
1945-1975 (2TC)
3/ Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
1975 đến nay (2TC)
4/ Lịch sử xây dựng Đảng Cộng sản
Việt Nam (2TC)
5/ Phương pháp luận sử học (2TC)
6/ Phương pháp nghiên cứu và giảng
dạy đường lối cách mạng của Đảng
Cộng sản Việt Nam (3TC)
7/ Phương pháp nghiên cứu, biên soạn
lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam (2TC)
8/ Quá trình nhận thức của Đảnh Cộng

STT
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Ngành

Môn học ngành gần

1/ Phương pháp luận sử học (2TC)
2/ Đại cương lịch sử thế giới (4TC)
3/ Nhập môn quan hệ quốc tế (2TC)
4/ Lịch sử quan hệ quốc tế từ 1917
(2TC)

1/ Phương pháp luận sử học (2TC)
2/ Đại cương lịch sử thế giới (4TC)
3/ Nhập môn quan hệ quốc tế (2TC)
4/ Lịch sử quan hệ quốc tế từ 1917
(2TC)
5/ Các hệ thống chính trị - xã hội thế
giới hiện đại (2TC)
6/ Chủ nghĩa khủng bố quốc tế hiện
đại: những vấn đề cơ bản (3TC)

1/ Tiến trình lịch sử Việt Nam (4TC)
2/ Lịch sử kinh tế Việt Nam (2TC)
3/ Đặc điểm chiến tranh cách mạng
Việt Nam (1945-1975) (2TC)
4/ Phương pháp luận sử học (2TC)

1/ Tiến trình lịch sử Việt Nam (4TC)
2/ Lịch sử kinh tế Việt Nam (2TC)
3/ Đặc điểm chiến tranh cách mạng
Việt Nam (1945-1975) (2TC)
4/ Phương pháp luận sử học (2TC)
5/ Lịch sử nhà nước và pháp luật Việt
Nam (3TC)
6/ Lịch sử ngoại giao Việt Nam (2TC)

1/ Quản trị văn phòng (2TC)
2/ Tổng quan công tác văn thư (2TC)
3/ Văn bản quản lý nhà nước và kỹ
thuật soạn thảo văn bản (2TC)
4/ Lưu trữ học đại cương (2TC)
5/ Phân loại, chỉnh lý tài liệu lưu trữ
(2TC)

1/ Quản trị văn phòng (2TC)
2/ Tổng quan công tác văn thư (2TC)
3/ Văn bản quản lý nhà nước và kỹ
thuật soạn thảo văn bản (2TC)
4/ Lưu trữ học đại cương (2TC)
5/ Phân loại, chỉnh lý tài liệu lưu trữ
(3TC)

Lịch sử thế giới

Lịch sử Việt
Nam

Lưu trữ học

Môn học ngành khác thuộc khối
KHXH&NV

Môn học ngành khác không thuộc
khối KHXH&NV
sản Việt Nam về con đường đi lên hủ
nghĩa xã hội (2TC)
9/ Đường lối đối ngoại của Đảng Cộng
sản Việt Nam (3TC)
1/ Phương pháp luận sử học (2TC)
2/ Đại cương lịch sử thế giới (4TC)
3/ Nhập môn quan hệ quốc tế (2TC)
4/ Lịch sử quan hệ quốc tế từ 1917
(2TC)
5/ Các hệ thống chính trị - xã hội thế
giới hiện đại (2TC)
6/ Chủ nghĩa khủng bố quốc tế hiện
đại: những vấn đề cơ bản (3TC)
7/ Toàn cầu hóa (2TC)
8/ Lịch sử Đông Nam Á (3TC)
1/ Tiến trình lịch sử Việt Nam (4TC)
2/ Lịch sử kinh tế Việt Nam (2TC)
3/ Đặc điểm chiến tranh cách mạng Việt
Nam (1945-1975) (2TC)
4/ Phương pháp luận sử học (2TC)
5/ Lịch sử nhà nước và pháp luật Việt
Nam (3TC)
6/ Lịch sử ngoại giao Việt Nam (2TC)
7/ Phương pháp nghiên cứu và biên
soạn lịch sử địa phương, lịch sử ngành
nghề (3TC)
8/ Những cuộc cải cách lớn trong lịch
sử Việt Nam (2TC)
1/ Quản trị văn phòng (2TC)
2/ Tổng quan công tác văn thư (2TC)
3/ Văn bản quản lý nhà nước và kỹ
thuật soạn thảo văn bản (2TC)
4/ Lưu trữ học đại cương (2TC)
5/ Phân loại, chỉnh lý tài liệu lưu trữ
(3TC)

STT
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Ngành

Lý luận văn học

Ngôn ngữ học

17

Ngôn ngữ Nga

18

Ngôn ngữ Pháp

Môn học ngành gần

1/ Lý luận văn học (Nguyên lý lý
luận văn học) (2TC)
2/ Văn học dân gian (Tổng quan văn
học dân gian) (2TC)
3/ Văn học Việt Nam (Tổng quan
văn học Việt Nam (2TC)
4/ Văn học Phương Tây (Văn học
Tây Ây 1 hoặc 2) (2TC)
5/ Văn học Phương Đông (Văn học
Trung Quốc) (2TC)
6/ Văn học Nga (Văn học Nga và
Slav) (2TC)
1/ Ngôn ngữ học đại cương (2TC)
2/ Ngữ âm học tiếng Việt (2TC)
3/ Từ vựng học tiếng Việt (2TC)
4/ Ngữ pháp tiếng Việt (2TC)
5/ Ngôn ngữ học văn bản (2TC)

1/ Ngữ âm học tiếng Nga (2TC)
2/ Từ vựng học tiếng Nga (2TC)
3/ Hình thái học tiếng Nga (2TC)
4/ Cú pháp học tiếng Nga (2TC)
5/ Ngôn ngữ học đại cương (2TC)
1/ Cú pháp cơ bản tiếng Pháp (3TC)
2/ Ngữ nghĩa học cơ bản tiếng Pháp

Môn học ngành khác thuộc khối
KHXH&NV
6/ Quản lý văn bản và con dấu (2TC)
7/ Tổ chức sử dụng tài liệu lưu trữ
(2TC)

Môn học ngành khác không thuộc
khối KHXH&NV
6/ Quản lý văn bản và con dấu (2TC)
7/ Tổ chức sử dụng tài liệu lưu trữ
(2TC)
8/ Thu thập tài liệu lưu trữ (3TC)
9/ Xác định giá trị tài liệu lưu trữ (2TC)

1/ Ngôn ngữ học đại cương (2TC)
2/ Ngữ âm học tiếng Việt (2TC)
3/ Từ vựng học tiếng Việt (2TC)
4/ Ngữ pháp tiếng Việt (2TC)
5/ Ngôn ngữ học văn bản (2TC)
6/ Phong cách học tiếng Việt (2TC)
7/ Ngữ dụng học tiếng Việt (2TC)
8/ Ngữ nghĩa học tiếng Việt (2TC)

1/ Ngôn ngữ học đại cương (2TC)
2/ Ngữ âm học tiếng Việt (2TC)
3/ Từ vựng học tiếng Việt (2TC)
4/ Ngữ pháp tiếng Việt (2TC)
5/ Ngôn ngữ học văn bản (2TC)
6/ Phong cách học tiếng Việt (2TC)
7/ Ngữ dụng học tiếng Việt (2TC)
8/ Ngữ nghĩa học tiếng Việt (2TC)
9/ Loại hình học ngôn ngữ (2TC)
10/ Việt ngữ học và lịch sử tiếng Việt
(2TC)

STT
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20

Ngành

Quan hệ quốc tế

Môn học ngành gần
(3TC)
3/ Ngữ dụng học cơ bản tiếng Pháp
(3TC)
4/ Bài thu hoạch Dẫn luận ngôn ngữ
(1TC)
1/ Lịch sử quan hệ quốc tế (3TC)
2/ Nhập môn quan hệ quốc tế (2TC)
3/ Phương pháp nghiên cứu trong
quan hệ quốc tế (2TC)
4/ Chính sách đối ngoại Việt Nam
(3TC)

1/ Đại cương khoa học quản lý và
quản lý giáo dục (4TC)
2/ Quản lý hành chính nhà nước và
quản lý ngành giáo dục – đào tạo
(3TC)
Quản lý giáo dục
3/ Tổ chức và quản lý cơ sở giáo dục
(3TC)

21

Quản lý tài
nguyên và môi
trường

22

Tâm lý học lâm
sàng

1/ Môi trường học đại cương (3TC)
2/ Cơ sở địa lý tự nhiên (2TC)
3/ Bản đồ - GIS đại cương (3TC)
4/ Viễn thám đại cương (2TC)

1/ Tâm lý học đại cương (3TC)
2/ Tâm lý học phát triển (3TC)

Môn học ngành khác thuộc khối
KHXH&NV

Môn học ngành khác không thuộc
khối KHXH&NV

1/ Lịch sử quan hệ quốc tế (3TC)
2/ Nhập môn quan hệ quốc tế (2TC)
3/ Phương pháp nghiên cứu trong quan
hệ quốc tế (2TC)
4/ Chính sách đối ngoại Việt Nam
(3TC)
5/ Toàn cầu hoá (2TC)
6/ Kinh tế chính trị quốc tế (3TC)

1/ Lịch sử quan hệ quốc tế (3TC)
2/ Nhập môn quan hệ quốc tế (2TC)
3/ Phương pháp nghiên cứu trong quan
hệ quốc tế (2TC)
4/ Chính sách đối ngoại Việt Nam
(3TC)
5/ Toàn cầu hoá (2TC)
6/ Kinh tế chính trị quốc tế (3TC)
7/ Quan hệ quốc tế ở Châu Á (3TC)
8/ Các tổ chức quốc tế (2TC)
1/ Đại cương khoa học quản lý và quản
lý giáo dục (4TC)
2/ Quản lý hành chính nhà nước và
quản lý ngành giáo dục – đào tạo (3TC)
3/ Tổ chức và quản lý cơ sở giáo dục
(3TC)
4/ Lý thuyết GD (4TC)
5/ Cơ sở tâm lý học trong hoạt động
giáo dục (3TC)
6/ Nhập môn xã hội học giáo dục (3TC)
1/ Môi trường học đại cương (3TC)
2/ Cơ sở địa lý tự nhiên (2TC)
3/ Bản đồ - GIS đại cương (3TC)
4/ Viễn thám đại cương (2TC)
5/ Tài nguyên rừng (2TC)
6/ Địa sinh vật đại cương (3TC)
7/ Cơ sở địa lý nhân văn (3TC)
8/ Dân số học và địa lý dân cư (2TC)

1/ Đại cương khoa học quản lý và
quản lý giáo dục (4TC)
2/ Quản lý hành chính nhà nước và
quản lý ngành giáo dục – đào tạo
(3TC)
3/ Tổ chức và quản lý cơ sở giáo dục
(3TC)
4/ Lý thuyết GD (4TC)
5/ Cơ sở tâm lý học trong hoạt động
giáo dục (3TC)
1/ Môi trường học đại cương (3TC)
2/ Cơ sở địa lý tự nhiên (2TC)
3/ Bản đồ - GIS đại cương (3TC)
4/ Viễn thám đại cương (2TC)
5/ Tài nguyên rừng (2TC)
6/ Địa sinh vật đại cương (3TC)

STT
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Ngành

Triết học

Văn hóa học

Môn học ngành gần
3/ Tâm lý học nhân cách (3TC)
4/ Tâm bệnh học (3TC)
5/ Các lý thuyết và kỹ thuật tham vấn
tâm lý (3TC)
1/ Lịch sử Triết học (4TC)
2/ Chủ nghĩa duy vật biện chứng và
chủ nghĩa duy vật lịch sử (4TC)
3/ Phân tích tác phẩm kinh điển chủ
nghĩa Mác – Lênin 4TC)

1/ Đại cương văn hoá học (3TC)
2/ Tiếp xúc và tiếp biến VH (3TC)
3/ Đại cương văn hoá phương Đông
(3TC)
4/ Lịch sử văn hóa Việt Nam (3TC)

Môn học ngành khác thuộc khối
KHXH&NV

1/ Lịch sử Triết học (4TC)
2/ Chủ nghĩa duy vật biện chứng và
chủ nghĩa duy vật lịch sử (4TC)
3/ Phân tích tác phẩm kinh điển chủ
nghĩa Mác – Lênin 4TC)
4/ Phương pháp luận nghiên cứu
chuyên ngành (3TC)

1/ Đại cương văn hoá học (3TC)
2/ Tiếp xúc và tiếp biến VH (3TC)
3/ Đại cương văn hoá phương Đông
(3TC)
4/ Lịch sử văn hóa Việt Nam (3TC)
5/ Văn hoá giao tiếp (3TC)

Môn học ngành khác không thuộc
khối KHXH&NV

1/ Lịch sử Triết học (4TC)
2/ Chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ
nghĩa duy vật lịch sử (4TC)
3/ Phân tích tác phẩm kinh điển chủ
nghĩa Mác – Lênin 4TC)
4/ Phương pháp luận nghiên cứu chuyên
ngành (3TC)
5/ Tư tưởng triết học Hồ Chí Minh
(3TC)
6/ Tư duy chính trị của Đảng Cộng sản
Việt Nam qua các thời kỳ (2TC)
1/ Đại cương văn hoá học (3TC)
2/ Tiếp xúc và tiếp biến VH (3TC)
3/ Đại cương văn hoá phương Đông
(3TC)
4/ Lịch sử văn hóa Việt Nam (3TC)
5/ Văn hoá giao tiếp (3TC))
6/ Cơ sở văn hoá Việt Nam (3TC)
7/ Văn hoá nông thôn trong bối cảnh hội
nhập (3TC)

25

Văn học nước
ngoài

26

Văn học Việt
Nam

1/ Nguyên lý lý luận văn học (3TC)
2/ Tổng quan văn học cổ điển Việt
Nam (3TC)
3/ Văn học phương Tây (3TC)
4/ Văn học phương Đông (3TC)
1/ Văn học Việt Nam từ thế kỷ X đến
giữa thế kỷ XVIII (2TC)
2/ Văn học Việt Nam từ giữa thế kỷ
XVIII đến cuối thế kỷ XIX (2TC)
3/ Văn học Việt Nam từ 1900 – 1945
(2TC)

STT
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Ngành

Việt Nam học

Xã hội học

Môn học ngành gần
4/ Văn học Việt Nam từ 1945 – 1975
(2TC)
5/ Đại cương lý luận văn học (2TC)
6/ Các phương pháp phê bình văn
học (2TC)
1/ Hệ thống chính trị Việt Nam
(3TC)
2/ Kinh tế Việt Nam (3TC)
3/ Đặc điểm tiếng Việt (3TC)
4/ Lịch sử văn học Việt Nam (3TC)

1/ Xã hội học đại cương (4TC)
2/ Phương pháp nghiên cứu xã hội học 1
(4TC)
3/ Phương pháp nghiên cứu xã hội học 2
(4TC)

Môn học ngành khác thuộc khối
KHXH&NV

1/ Hệ thống chính trị Việt Nam (3TC)
2/ Kinh tế Việt Nam (3TC)
3/ Đặc điểm tiếng Việt (3TC)
4/ Lịch sử văn học Việt Nam (3TC)
5/ Phương ngữ tiếng Việt (3TC)

Môn học ngành khác không thuộc
khối KHXH&NV

1/ Hệ thống chính trị Việt Nam (3TC)
2/ Kinh tế Việt Nam (3TC)
3/ Đặc điểm tiếng Việt (3TC)
4/ Lịch sử văn học Việt Nam (3TC)
5/ Phương ngữ tiếng Việt (3TC)
6/ Phong cách học tiếng Việt (3TC)
7/ Cơ sở văn hóa Việt Nam (3TC)

1/ Xã hội học đại cương (4TC)
1/ Xã hội học đại cương (4TC)
2/ Phương pháp nghiên cứu xã hội học 1 2/ Phương pháp nghiên cứu xã hội học 1
(4TC)
(4TC)
3/ Phương pháp nghiên cứu xã hội học 2 3/ Phương pháp nghiên cứu xã hội học 2
(4TC)
(4TC)
4/ Lý thuyết xã hội học hiện đại (3TC)
4/ Lý thuyết xã hội học hiện đại (3TC)
5/ Xã hội học nông thôn (3TC)
6/ Xã hội học đô thị (2TC)

