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MỤC TIÊU ĐÀO TẠO 
Chương trình này nhằm góp phần nâng cao 
năng lực nghiên cứu dành cho những người 
làm nghiên cứu trong các ngành khoa học 
xã hội (khoa học giáo dục, xã hội học, 
tâm lý học, nhân học, kinh tế học, pháp luật, 
khoa học chính trị, thông tin đại chúng và 
truyền thông...).

ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ 
Là những người làm nghiên cứu, bao gồm 
giảng viên đại học, nghiên cứu viên của các 
viện nghiên cứu, và những người mong 
muốn nâng cao/phát triển năng lực nghiên 
cứu của mình theo chuẩn mực quốc tế.

GIẢNG VIÊN PHỤ TRÁCH

Chương trình được giảng dạy bởi các nhà 
nghiên cứu có bề dày kinh nghiệm nghiên 
cứu (bao gồm cả giảng viên/chuyên gia 
quốc tế và giảng viên Việt Nam).

THỜI GIAN & HỌC PHÍ

•	 Thời gian: Tổng thời gian kể từ ngày 
khai giảng đến ngày bế giảng là 3 tháng

•	 Phí niêm yết: Học phí của toàn bộ 
chương trình là: 9.500.000 đồng/Học viên

ĐƠN VỊ TỔ CHỨC

•	 Đơn vị tổ chức chương trình: Viện 
Nghiên cứu Phát triển Giáo dục (IRED)

•	 Chứng nhận khóa học: Cấp bởi Viện 
Nghiên cứu Phát triển Giáo dục (IRED)



NỘI DUNG & LỊCH HỌC

# TÊN CHUYÊN ĐỀ SỐ 
BUỔI LỊCH HỌC PHỤ TRÁCH

/ CHỦ TRÌ

1 Chân dung nhà nghiên cứu 
Being a Professional Researcher 1

Thứ Sáu
-/-/2018

13.30-17.00
Tọa đàm với diễn giả quốc tế

2 Đạo đức nghiên cứu
Research Ethics 1

Thứ Sáu
-/-/2018

13.30-17.00
Tọa đàm với diễn giả quốc tế

3 Thiết kế nghiên cứu
Research Design 6

Chủ nhật
07,14, 28/10/2018

8.30-17.00
PGS. TS. Nguyễn Thị Hồng Xoan

4 Khoa học luận & Phương pháp luận 
Epistemology & Methodology 6

Thứ 6
12,26/10 và 
02/11/2018
8.30-11.30

Thứ 7
06,13,27/10/2018

18.30-21.30

NNC. Bùi Văn Nam Sơn

5 Phương pháp nghiên cứu định tính
Qualitative Research Method 6

Thứ 7
17,24/11/2018

18.30-21.30
Chủ nhật

18,25/11/2018
8.30-17.00

TS. Nguyễn Xuân Nghĩa 

6 Phương pháp nghiên cứu định lượng
Quantative Research Method 6

Thứ 6
07/12/2018
13:30-17:00

Thứ 7
15/12/2018
18.30-21.30

Chủ nhật
09,16/12/2018

8.30-17.00

TS. Trần Anh Tiến

7 Phương pháp nghiên cứu hỗn hợp
Mixed Methods Research 6

Thứ 7
05,12/01/2019

18.30-21.30
Chủ nhật

06,13/01/2019
8.30-17.00

PGS. Nguyễn Đức Lộc

8 Công bố nghiên cứu
Research Publication 1

Thứ Sáu
-/-/2019

13.30-17.00
Tọa đàm với diễn giả quốc tế

9 Kinh nghiệm Nghiên cứu 
Field Research Experiences 1

Thứ Sáu
-/-/2018

13.30-17.00
Tọa đàm với diễn giả quốc tế

Tổng cộng gồm 5 môn học & 4 tọa đàm 34 34 buổi x 4 tiết/buổi = 136 tiết 
(Kéo dài trong vòng 3 tháng)

Các chuyên đề nhiều buổi sẽ được triển khai theo hình thức “môn học”. 
Các chuyên đề một buổi sẽ được triển khai theo hình thức “tọa đàm”.
Các tọa đàm này do Viện IRED tổ chức và hoàn toàn miễn phí tham dự.



BAN GIẢNG HUẤN
Ban Giảng Huấn của Chương trình Phương pháp Nghiên cứu thuộc Viện IRED là các 
nhà nghiên cứu có bề dày nghiên cứu, có kiến thức về phương pháp nghiên cứu theo 
chuẩn mực quốc tế, đã được đào tạo Tiến sĩ, cũng như có kinh nghiệm hợp tác nghiên 
cứu với các quốc gia có nền học thuật phát triển ở Hoa Kỳ và châu Âu. 

Nhà nghiên cứu BÙI VĂN NAM SƠN
Ông Bùi Văn Nam Sơn là học giả có những đóng góp to lớn 
cho việc phổ biến và phát triển triết học tại Việt Nam trong 
suốt nhiều năm nay. Sau khi học triết học tại Đại học Văn 
khoa Sài Gòn từ 1964-1968, ông sang Đức, tiếp tục quá trình 
đào tạo về triết ở Đại học J. W. Goethe, Frankfurt/M, CHLB Đức. 
Ông là học trò ruột của hai nhà triết học hàng đầu thế giới 
còn sống hiện nay là Karl Otto Apel và Habermas.

Uyên bác và thành thạo nhiều thứ tiếng (Hy Lạp, Đức, Anh, 
Pháp, Hoa), ông đã sử dụng vốn tri thức khổng lồ về triết học 
và văn hóa cho các hoạt động giảng dạy, nghiên cứu và  
dịch thuật. Các dịch phẩm lớn của ông đều là những tác phẩm 

kinh điển, những tài sản tinh thần vô giá của nhân loại, chẳng hạn như: Phê phán lý tính 
thuần túy (Immanuel Kant), Nxb Văn học, 2004; Phê phán năng lực phán đoán (Immanuel 
Kant), Nxb Tri thức, 2007;  Phê phán lý tính thực hành  (Immanuel Kant), Nxb Tri thức, 
2007; Hiện tượng học tinh thần (G. W. F. Hegel), Nxb Văn học, 2006; Bách khoa thư các khoa 
học triết học I: Khoa học logic (G.W.F Hegel), Nxb Tri thức, 2009; Các nguyên lý của triết học 
pháp quyền (G.W.F.Hegel), Nxb Tri thức, 2010; Chính thể đại diện (John Stuart Mill), dịch 
chung với Nguyễn Văn Trọng, Nxb Tri thức, 2008... Ngoài những dịch phẩm này, ông còn 
dịch và hiệu đính hàng loạt tác phẩm kinh điển khác cũng về đề tài triết học. 

Ông được trao giải thưởng dịch thuật của Quỹ văn hóa Phan Châu Trinh năm 2006 cho 
công trình dịch thuật tác phẩm “Phê phán lý tính thuần túy” (Nxb Văn học, 2004) của tác giả 
Immanuel Kant. Hiện nay ông nghiên cứu, giảng dạy triết học và phương pháp luận khoa học, 
viết báo về đề tài triết học và đề tài giáo dục, và là môt diễn giả nổi tiếng ở nhiều hội thảo, 
diễn đàn trong nước và quốc tế.



PGS. TS. NGUYỄN THỊ HỒNG XOAN

PGS. TS. Nguyễn Thị Hồng Xoan là Trưởng khoa Xã hội học, 
Trường ĐH KHXH&NV, Đại học Quốc gia TP.HCM. Cô nhận bằng 
Cử nhân và Thạc sĩ Xã hội học của Đại học Sophia, Bulgaria 
(1986-1992), và bằng tiến sĩ về Xã hội học tại Đại học Adelaide, 
Úc vào năm 2008 với luận án “Di cư thanh thiếu niên thành phố 
Hồ Chí Minh, Việt Nam: Yếu tố quyết định về tính di động và kinh 
nghiệm điều chỉnh”. Hướng nghiên cứu chính của cô là các vấn 
đề di dân, sức khỏe và đô thị hóa. 

Cô là tác giả hoặc chủ biên của một số đầu sách về di dân như “Migration of Youth in HCMC, 
Vietnam” năm 2008, “Giới và di dân – Tầm nhìn Châu Á” năm 2013. Bên cạnh đó, cô cũng 
là tác giả của một số đầu sách về phương pháp nghiên cứu và nhập môn xã hội học. Các 
kết quả công trình nghiên cứu của cô được công bố trên một số tạp chí khoa học quốc tế 
của Pháp, Hà Lan và Việt Nam.

Cô có nhiều kinh nghiệm nghiên cứu thông qua các vị trí chủ nhiệm, thành viên thực hiện 
hoặc thành viên đánh giá và giám sát của nhiều dự án nghiên cứu quốc tế và Việt Nam 
như ngân hàng ADB, Pepfar và FHI, các đề tài cấp bộ, cấp thành phố và sở khoa học công 
nghệ của các tỉnh thành tại Việt Nam.

TS. NGUYỄN XUÂN NGHĨA
TS. Nguyễn Xuân Nghĩa là giảng viên và nhà nghiên cứu tiêu 
biểu trong lĩnh vực Xã hội học tại Việt Nam. Ông có bằng cử 
nhân xã hội học, cử nhân triết học tây phương, cao học xã 
hội học trong khoảng thời gian từ năm 1972 đến 1974. Trước 
khi học chương trình tiến sĩ, ông đã có chứng chỉ nghiên cứu 
chuyên sâu tại Viện Nghiên cứu Kinh tế và Xã hội tại Paris 
(Institute of Economic and Social Studies of Paris) năm 1993. 
Ông tốt nghiệp tiến sĩ xã hội học tại Đại Học Toulouse, Cộng 
hòa Pháp vào năm 2010.

Ông đã từng công tác tại Viện Khoa Học Xã hội tại TP. HCM  từ 
năm 1976 đến năm 1989, tại Ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc, TP. HCM 

trong giai đoạn 1989-1997, và là giảng viên chính tại trường Đại học Mở TP. HCM  từ năm 
1993 đến nay. Ngoài ra, ông là giảng viên thỉnh giảng tại các trường Đại học Khoa học Xã 
hội và Nhân văn TP. Hồ Chí Minh, Đại học Thủ Dầu Một, Đại học Hùng Vương, Đại học Hoa 
Sen, Đại học Văn Hiến, Đại học Tôn Đức Thắng, Đại học Đà Lạt.

Các lĩnh vực nghiên cứu trọng tâm của ông là dân tộc thiểu số (Chăm, Khơ-me), trẻ em, 
mối quan hệ giữa nhà nước và tôn giáo. Bên cạnh đó, ông quan tâm đến việc đưa nền 
tảng lý thuyết và phương pháp nghiên cứu của khoa học xã hội và đặc biệt là xã hội học 
vào Việt Nam thông qua việc viết sách và tạp chí khoa học. 

Một số tác phẩm tiêu biểu của ông đã xuất bản như: Lý thuyết xã hội đương đại: Một số 
nhà tư tưởng quan trọng từ nửa cuối thế kỷ XX đến nay (2017); Nghiên cứu định tính trong 
khoa học xã hội – Một số vấn đề nhận thức luận, phương pháp luận và phương pháp (2012); 
Phương pháp & kỹ thuật trong nghiên cứu xã hội (2004, 2016); Xã hội học (1994, 2010, 2012); 
Phương pháp nghiên cứu xã hội học (2006); Công tác tham vấn thanh thiếu niên (2002); Xã 
hội hóa về giới ở trẻ em Thành phố Hồ Chí Minh (2002) v.v. Ngoài ra, ông có hơn 70 bài viết 
trên các tạp chí Xã hội học, Nghiên cứu Tôn giáo, Khoa học Xã hội, Dân tộc học, Văn hóa 
dân gian, Tạp chí Khoa học Trường Đại học Mở TP. HCM, Études Vietnamiennes, Viet Nam 
Social Sciences, Social Compass, v.v.



PGS. NGUYỄN ĐỨC LỘC 
PGS. TS. Nguyễn Đức Lộc là nhà nghiên cứu trong lĩnh vực 
nhân học. Ông nhận bằng Tiến sĩ Dân tộc học năm 2010 tại 
trường Đại học KHXH&NV TP. HCM và được phong hàm Phó 
giáo sư năm 2014. Ông từng giữ chức vụ Phó giám đốc Nhà 
xuất bản Đại học Quốc gia Tp. HCM, và Phó trưởng khoa Nhân 
học tại đại học KHXH&NV, Đại học Quốc gia TP. HCM. Hiện nay, 
Ông là Viện trưởng của Viện Phát triển chiến lược (thuộc Đại học 
Thủ Dầu Một), Cố vấn khoa học và đào tạo cho Viện Social Life, 
và là nghiên cứu viên chính thức của hợp phần định tính trong 
chương trình nghiên cứu Những cuộc đời trẻ thơ (Young lives) 
của đại học Oxford, Anh Quốc tại Việt Nam.

Các chủ đề nghiên cứu được ông quan tâm là nhân học tôn giáo, cấu trúc xã hội, phúc lợi 
xã hội, công nhân nhập cư. Ông là tác giả và chủ biên của một số đầu sách chuyên khảo 
liên quan đến đời sống xã hội Việt Nam đương đại, một số đầu sách về phương pháp 
nghiên cứu trong khoa học xã hội và có hơn 20 bài báo khoa học công bố trong và ngoài nước.
Với chuyên môn sâu trong lĩnh vực nhân học – dân tộc học, Ông có thời gian nghiên cứu 
thực địa liên tục và lâu dài ở các vùng miền tại Việt Nam bằng phương pháp nghiên cứu 
định tính với lối tiếp cận điền dã dân tộc học. Ngoài ra, Ông cũng có nhiều kinh nghiệm 
nghiên cứu trong các đề tài khảo sát xã hội học về các vấn đề thời sự của xã hội như vấn 
đề về công nhân và thanh niên. Đồng thời, ông cũng tham gia giảng dạy các lớp cử nhân 
và sau đại học tại trường Đại học KHXH&NV TP. HCM và Đại học Thủ Dầu Một.

TS. TRẦN ANH TIẾN
Ông tốt nghiệp cử nhân ngành Xã hội học tại Đại học KHXH&NV, 
Đại học Quốc gia Tp. HCM vào năm 2000, tốt nghiệp Thạc sĩ và 
Tiến sĩ Xã hội học tại ĐH Bang Iowa, Hoa Kỳ vào năm 2007 và 
2015. Hiện nay, TS. Trần Anh Tiến là Trưởng phòng Quản lý 
Khoa học – Dự án, trường Đại học KHXH&NV – Đại học Quốc 
gia TP. HCM. 

Trong lĩnh vực khoa học xã hội, Ông quan tâm nhiều đến các 
nghiên cứu về những biến đổi và phát triển xã hội, kinh tế, di 
dân và tái định cư, môi trường và đô thị. Ông đã từng tham gia, 
thiết kế và làm điều phối cho nhiều đề tài và dự án nghiên cứu 
xã hội, điển hình như “Nâng cao năng lực giảm nghèo tại các địa 
phương Việt Nam”, “Vấn đề giảm nghèo trong quá trình đô thị hóa 
tại TP.HCM”, “Tìm hiểu thực tiễn vấn đề phụ nữ lấy chồng Đài Loan 

tại khu vực Đồng Bằng Sông Cửu Long”… Hiện ông còn là thành viên Ban biên tập Tạp chí 
ASTEN (The Association of Southeast Asian Teacher Education Network).

Ngoài hoạt động nghiên cứu và quản lý, TS. Trần Anh Tiến cũng tham gia giảng dạy các 
môn học về thống kê ứng dụng, nghiên cứu định lượng, phương pháp nghiên cứu xã hội 
học cho sinh viên đại học, cao học và nghiên cứu sinh tại Khoa Xã hội học, trường Đại học 
KHXH&NV Tp. HCM.

ĐĂNG KÝ THAM DỰ CHƯƠNG TRÌNH PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

http://www.ired.edu.vn/vn/chuong-trinh-dao-tao/DangKy/87#navigator
http://www.ired.edu.vn/vn/chuong-trinh-dao-tao/DangKy/87#navigator
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