CHUẨN ĐẦU RA
BỘ MÔN ĐỊA LÝ DÂN SỐ- XÃ HỘI
A. MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
Ngành Địa lý dân số- xã hội nhằm tạo ra nguồn nhân lực trình độ đại học chuyên sâu
trong lĩnh vực Địa lý dân số- xã hội. Đây là đội ngũ nhân lực có phẩm chất chính trị tốt
và ý thức phục vụ cộng đồng cao, có đạo đức và sức khoẻ tốt, có kiến thức và năng lực
vững vàng về lý thuyết lẫn thực hành đáp ứng yêu cầu của việc bảo vệ môi trường và
phát triển bền vững đất nước trong giai đoạn hội nhập quốc tế.
I.Mục tiêu chung
Chương trình đào tạo ngành Địa lý dân số xã hội trình độ đại học nhằm trang bị cho
người học kiến thức cơ bản nhằm phát triển toàn diện, kỹ năng thực hành để có khả năng
đảm đương được công tác của một chuyên viên, nghiên cứu viên trong việc phân tích,
đánh giá, lập kế hoạch và quản lý các vấn đề về dân số, kinh tế -xã hội và phát triển trong
các cơ quan phụ trách về dân số, phát triển và các viện nghiên cứu.
II. Mục tiêu cụ thể
1. Phẩm chất
Nhiệt tình, có tinh thần hợp tác và có trách nhiệm trong công việc
- Có ý thức bảo vệ môi trường, ý thức đóng góp cho sự phát triển của cộng đồng
- Có ý thức học tập, trao dồi và nâng cao trình độ chuyên môn
2. Kiến thức, được trang bị đầy đủ kiến thức giáo dục đại cương, kiến thức cơ sở ngành
và kiến thức ngành, có kỹ năng thực hành về Địa lý dân số- xã hội
a. Khối kiến thức cơ bản nhằm trang bị cho sinh viên:
- Có hiểu biết về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin, Đường lối cách
mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, Tư tưởng Hồ Chí Minh, có các kiến thức cơ bản
trong lĩnh vực khoa học tự nhiên, xã hội và nhân văn phù hợp với chuyên ngành đào tạo.
- Có kiến thức cơ bản về toán học, về khoa học xã hội nhân văn, đáp ứng yêu cầu tiếp thu
kiếnthức nâng cao trình độ, học tập ở trình độ cao hơn, nghiên cứu giải quyết các vấn đề
phát sinh trong thực tiễn.
- Hiểu biết được giới hạn, hành vi và trách nhiệm về mặt đạo đức, ảnh hưởng của
hoạt động nghề nghiệp đến cộng đồng và xã hội.
b. Khối kiến thức cơ sở ngành nhằm trang bị cho sinh viên:
-Có kiến thức nền tảng về Địa lý tự nhiên và kinh tế - xã hội.
- Có kiến thức đại cương về các phương pháp nghiên cứu
- Có kiến thức đại cương về công cụ nghiên cứu của ngành Địa Lý
c. Khối kiến thức chuyên ngành nhằm trang bị cho sinh viên:

-Hiểu rõ và biết phân tích các dữ liệu về dân số, nguồn nhân lực
- Hiểu rõ về phương pháp lựa chọn các công cụ thích hợp để làm việc với các cộng đồng
và thực hiện dự án nghiên cứu về kinh tế - xã hội.
- Có kiến thức về việc xây dựng và quản lý dự án xã hội có sự tham gia của cộng đồng
địa phương.
- Có kiến thức nên tảng về địa lý để vận dụng kết hợp các kiến thức chuyên ngành trong
việc phân tích các vấn đề về kinh tế- xã hội và phát triển nguồn nhân lực.
3. Kỹ năng, nắm vững các kiến thức cơ bản trong lĩnh vực kinh tế- xã hội và phát triển
nguồn nhân lực, có khả năng phân tích, đánh giá, lập kế hoạch và quản lý các vấn đề về
dân số, kinh tế -xã hội và phát triển
a. Phân tích vấn đề
Trang bị cho sinh viên khả năng phân tích, phương thức tiếp cận vấn đề, các yêu cầu và
giới hạn để các sinh viên có thể khái quát hóa vấn đề và xác định được mục tiêu cốt lõi
cần giải quyết trong thực tiễn.
b. Giải quyết vấn đề
- Trang bị cho sinh viên kỹ năng giải quyết vấn đề: phân tích mối quan hệ giữa dân số,
nguồn nhân lực và các vấn đề phát triển kinh tế- xã hội và bảo vệ môi trường.
- Tổ chức và thực hiện công tác điều tra, phân tích và đánh giá các vấn đề dân số phát
triển kinh tế- xã hội.
- Tham gia xây dựng các dự án phát triển có sự tham gia của cộng đồng.
c. Giao tiếp
Rèn luyện cho sinh viên kỹ năng trình bày, giải thích những giải pháp phức tạp, giải
pháp thay thế… thông qua các báo cáo semina, khóa luận tốt nghiệp… Trong các đợt
thực tập thực tế, tốt nghiệp, sinh viên có cơ hội giao tiếp với các cơ quan đơn vị bên
ngoài xã hội để đề đạt nguyện vọng, đề xuất yêu cầu… khi thu thập số liệu phục vụ công
việc, nhằm rèn luyện kỹ năng thuyết phục người nghe để đạt mục đích.
Thông qua đó trang bị cho sinh viên khả năng giao tiếp với đối tác khi tìm kiếm hợp
đồng, thực hiện công việc… khi ra trường làm việc.
d. Làm việc theo nhóm
Một số đồ án môn học, semina, báo cáo thực tập môn học… sinh viên phải làm việc
theo nhóm. Sinh viên chủ động trong việc lựa chọn người điều hành nhóm, phân công
công việc… phù hợp với năng lực, sở trường, tích cách, thói quen, môi trường sống…
của mỗi cá nhân; tự tổ chức đánh giá kết quả trong nội bộ nhóm và lựa chọn, phân công
thành viên trình bày trước giảng viên và các sinh viên trong lớp ý tưởng và giải pháp cụ
thể của nhóm mình.

Thông qua đó trang bị cho sinh viên, sau khi tốt nghiệp ra trường làm việc tại các cơ quan
- đơn vị, có khả năng phối hợp với các bộ phận khác nhau trong cơ quan để cùng hợp tác
làm việc.
e. Ngoại ngữ
Trang bị cho sinh viên kiến thức ngoại ngữ tương đương chuẩn đầu ra theo quy định số
992/QĐ-ĐHQG-ĐH&SĐH và am hiểu kiến thức tiếng Anh chuyên ngành.
4. Thái độ
Chuyên ngành đào tạo trang bị cho sinh viên ý thức trách nhiệm đối với công việc và
cộng đồng; ý thức bảo vệ môi trường, rèn luyện ý thức kỷ luật và tác phong công nghiệp.
III. Thời gian đảm bảo mục tiêu và chuẩn đầu ra: 4 năm.
B. ĐẦU RA CỦA CHƯƠNG TRÌNH
Sinh viên ngành Địa lý dân số- xã hội được trang bị những kiến thức trong lĩnh vực phân
tích, đánh giá, lập kế hoạch và quản lý các vấn đề về dân số, kinh tế -xã hội và phát triển
trong các cơ quan phụ trách về dân số, phát triển và các viện nghiên cứu.
Sau khi tốt nghiệp từ chương trình, sinh viên:
1. Có khả năng thiết kế một đề cương nghiên cứu khoa học
2. Có khả năng phân tích, xử lý các kết quả điều tra và áp dụng các kết quả trong việc
phân tích và đánh giá các vấn đề về dân số, kinh tế- xã hội.
3. Có năng lực thiết kế một phần của các dự án phát triển có sự tham gia của cộng đồng
4. Có khả năng ứng dụng các kiến thức về thống kê, tin học và Khoa học xã hội vào
việc tổ chức quản lý các vấn đề dân số, kinh tế - xã hội mang đặc thù của ngành.
5. Có khả năng tổ chức và làm việc hiệu quả trong một nhóm đa ngành và đa dạng về
văn hoá.
6. Năng lực nhận biết và giải quyết các vấn đề có liên quan đến việc tổ chức; Có khả
năng trình bày kết quả.
7. Có khả năng nhận thức về nhu cầu học tập và có năng lực thực hiện việc học tập liên
tục, học tập suốt đời.
8. Có nền tảng và khả năng cập nhật những kiến thức, những kỹ năng để có thể đương
đầu với những thử thách mới trong lĩnh vực nghề nghiệp của mình.
9. Hiểu biết về trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp.
10. Có khả năng hiểu biết xã hội, khả năng khai thác thông tin phục vụ cho hoạt động
chuyên môn, có ý thức bảo vệ môi trường vá phát triển cộng đồng trong hoạt động nghề
nghiệp.
11. Sử dụng thành thạo các phần mềm thống kê chuyên dụng...phục vụ công việc chuyên
môn.
12. Có khả năng sử dụng ngoại ngữ trong giao tiếp.
C. CƠ HỘI VIỆC LÀM

Sau khi tốt nghiệp, Cử nhân chuyên ngành Dân số - Xã hội có thể:
- Làm việc trong các cơ quan chức năng nhà nước (Sở Lao động – Thương binh xã hội,
Sở Tài nguyên môi trường, Sở Khoa học-công nghệ …), Ủy ban nhân dân các cấp, các
Viện và Trung tâm nghiên cứu, các dự án phát triển, các tổ chức quốc tế hoặc phi chính
phủ và các công ty, doanh nghiệp kinh tế, xã hội về các vấn đề sau đây:
+ Thu thập xử lý và phân tích các thông tin dân số, kinh tế và xã hội phục vụ cho
quá trình hoạch định chính sách xã hội và phát triển và cho việc ra quyết định quy hoạch,
quản lý và tổ chức không gian lãnh thổ.
+ Thiết kế, quản lý thực hiện và đánh giá các dự án nghiên cứu và phát triển
- Nghiên cứu và giảng dạy tại các cơ quan nghiên cứu, các trường đại học, cao đẳng và
phổ thông.
- Tiếp tục theo học chuyên sâu ở bậc cao học và Tiến sĩ trong lĩnh vực phù hợp như Địa
lý, Sử dụng và bảo vệ tài nguyên, Nghiên cứu về phát triển.

