Xã hội học, 1982

134

CÔNG TÁC ĐÀO TẠO CÁN BỘ
NGHIÊN CỨU XÃ HỘI HỌC Ở BUNGARI.


Ở Bungari, ngoài viện xã hội học thuộc Viện Hàn Lâm khoa học, là một trung
tâm về lý luận và phương pháp luận xã hội học, còn có nhiều tổ chức nghiên
cứu xã hội học khác thuộc Trung ương Đảng, thuộc các tỉnh uỷ, các tổ chức
Công đoàn, Thanh niên, Phụ nữ, các Bộ như Quốc phòng, Nội thương, Văn hoá,
Uỷ ban phát thanh và truyền hình v.v.. Nhiệm vụ của các ban nghiên cứu này là
giúp cho các tổ chức đó nắm được những vấn đề xã hội học của riêng nghành
mình. Ngoài ra còn có Hội Xã hội học hoạy động rất tích cực và có hiệu quả.
Hàng năm có hàng trăm đề tài nghiên cứu xã hội học được hoàn thành. Chỉ
trong một thời gian ngắn mà ngành xã hội học Bungari đã phát triển khá nhanh.
Nhưng việc đào tạo cán bộ cho ngành xã hội học cho đến cách đây vài năm vẫn
chưa được kế hoạch hoá. Do đó, năm 1974, Đảng Cộng sản Bungari đã ra nghị
quyết về việc chỉ đạo và phối hợp nghiên cứu xã hội học theo kế hoạch hoá,
trong đó có vấn đề đào tạo cán bộ trong các trường Đại học.
Trước khi có chuyên ngành xã hội học ở trương Đại học Tổng hợp Xôphia thì
Trường Đảng cao cấp cũng đã có những khoá đào tạo trong sáu, bảy tháng cho
những người đã tốt nghiệp Đại học xang làm công tác xã hội và đã tham gia
công tác Đảng. Chương trình giảng dạy xã hội học ở Trường Đại học Tổng hợp
Xôphia gồm khoảng 36 – 38 môn học, thời gian la 4 năm rưỡi. Các môn học
chia làm 3 loại chính:
- Năm thứ nhất và thứ hai sinh viên nghe giảng một số môn chủ yếu về triết
học, coi đó là cơ sở để học những môn tiếp theo: Chủ nghĩa duy vật biện chứng,
duy vật lịch sử, đạo đức học.
- Tồn tại xã hội và ý thức xã hội - chủ nghĩa cộng sản khoa học.
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- Xã hội học đại cương, cơ cấu giai cấp xã hội và cộng đồng xã hội. Lý luận và
phương pháp luận về nghiên cứu thực ngiệm. Ứng dụng thống kê toán học vào
xã hội học; các môn xã hội học chuyên ngành: Văn hoá, giáo dục, pháp luật, lao
động, gia đình…
Một phần ba của chương trình học tập là đi thực tế, làm quen với quá trình
nghiên cứu thực nghiệm.
Năm 1981, mới thành lập ở trường kinh tế Các Mác một chuyên khoa về xã hội
học lao động, vì kinh nghiệm cho thấy nền sản xuất hiện đại đòi hỏi có nhiều
nhà xã hội học ngay trong nhà máy hoặc phân xưởng.
Việc đào tạo và bồi dưỡng cán bộ nghiên cứu trong Viện Xã hội học được tiến
hành theo những hướng sau đây:
- Học thêm về ngoại ngữ chủ yếu là anh, pháp,đức theo hình thức tập trung vào
buổi ở trương
- Đào tạo chuyên môn về những vấn đề cơ bản của xã hội học, nghe giảng ở
trường.
- Đào tạo ngoài nước: thực tập ở Liên Xô, Đức, Ba Lan.
- Tổ chức các lớp lý luận và phương pháp luận trong phạm vi của Viện, các buổi
hội thảo về nhiều vấn đề thiết thực khác nhau.
Ngoài ra, Bộ Văn hoá hàng năm còn quyết định tuyển chọn người đi học nghiên
cứu sinh ở trong nước và ngoài nước.
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