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KHOA XÃ HỘI HỌC CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ
HỘI VÀ NHÂN VĂN, ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRÒN 20 TUỔI
∗

BÙI QUANG DŨNG

Khoa Xã hội học của trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc
gia Hà Nội, chuẩn bị kỷ niệm 20 năm ngày thành lập khoa. Sự kiện này rất quan trọng,
đánh dấu một chặng đường phấn đấu kiên trì của các đồng nghiệp và sinh viên của khoa
nhằm xây dựng một cơ sở đào tạo nguồn nhân lực cho ngành và cho sự nghiệp hiện đại hóa
và công nghiệp hóa đất nước .
Còn nhớ vào khoảng cuối năm 1997, tôi mới về nước, theo giới thiệu của giáo sư Vũ
Khiêu, tới khoa Xã hội học gặp giáo sư Phạm Tất Dong trao đổi công việc. Lúc bấy giờ,
giáo sư Phạm Tất Dong là Phó Trưởng ban Ban Khoa giáo Trung ương Đảng và kiêm chủ
nhiệm của khoa Xã hội học. Những trao đổi ngày ấy giờ hãy còn rõ nét, nhất là những
thông tin của giáo sư về tình hình xây dựng Khoa, những khó khăn và thuận lợi trong việc
phát triển một cơ sở đào tạo cho ngành ở Đại học: cán bộ được đào tạo chính quy thiếu, cơ
sở vật chất không đủ, thách thức nhiều bề. Ấy vậy mà hiện nay khoa Xã hội học đã có một
đội ngũ khá đông đảo gần ba chục cán bộ, gồm các giảng viên và nhà nghiên cứu kiêm
chức, trong đó có nhiều cán bộ có trình độ tiến sĩ, đào tạo trong nước hay quốc tế và có
học hàm phó giáo sư. Tôi biết thêm là nhiều cán bộ giảng dạy trẻ của khoa đang được gửi
đi đào tạo cơ bản ở nước ngoài, chuẩn bị cho sự phát triển của khoa sắp tới. Tầm nhìn của
các bạn đồng nghiệp trong việc chuẩn bị đội ngũ cho tương lai quả là điểm khiến ta phải
suy nghĩ và học tập.
Trong một thời gian có thể nói là không dài, Khoa Xã hội học đã xây dựng và phát
triển nhiều bộ môn mạnh: bộ môn lý thuyết và phương pháp xã hội học, bộ môn xã hội học
văn hóa và giáo dục, bộ môn xã hội học nông thôn và đô thị, bộ môn dân số và môi trường,
xã hội học gia đình và giới v.v. Với tư cách là một cơ sở đạo tạo chính quy, sự phát triển
các chuyên ngành trên đây (phân ban) cho thấy một xu hướng đào tạo cơ bản, và thích hợp
với một cơ sở đào tạo nằm trong “khuôn viên” của Đại học Quốc gia Hà Nội. Hai mặt công
tác nghiên cứu và giảng dạy thực sự trở thành một xu hướng phát triển của Khoa Xã hội
học, Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn. Các cán bộ của khoa xã hội học hiện nay
không chỉ là các giảng viên trên giảng đường mà còn là các nhà nghiên cứu, tham gia vào
nhiều chương trình khảo cứu khoa học và tư vấn chính sách. Hoạt động nghiên cứu của
khoa thu được nhiều thành tựu với rất nhiều đề tài tập trung vào các vấn đề xã hội nổi bật,
có giá trị học thuật, lại mang được ý nghĩa thực tiễn rõ nét như các nghiên cứu về cơ cấu xã
hội, về di dân, bình đẳng giới, văn hóa v.v...
Nhìn vào thống kê số lượng sinh viên tốt nghiệp các chuyên ngành trong 20 năm (xã
hội học và công tác xã hội), có thể thấy một thành tựu lớn trong công tác đào tạo của khoa:
2115 sinh viên tốt nghiệp trong đó 1659 sinh viên ngành xã hội học và 456 sinh viên ngành
công tác xã hội. Số học viên cao học tốt nghiệp trong quãng thời gian này lên tới 380 và
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Khoa Xã hội học của trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn…...

nghiên cứu sinh là 45. Đấy là chỉ tính hệ đào tạo chính quy và chưa tính tới các hệ tại
chức, chuyển đổi v.v.. Ngày nay, nói như lời nhận xét của nhiều đồng nghiệp, cán bộ và
sinh viên của khoa xã hội học có mặt “trên nhiều nẻo đường đất nước”, tham gia vào đủ
các loại hình hoạt động của đời sống kinh tế xã hội…
Vậy là tròn 20 năm, tính từ năm 1991, năm thành lập Khoa Xã hội học. 20 năm với
rất nhiều phấn đấu và nỗ lực của tập thể các thầy cô giáo và sinh viên, các đồng nghiệp của
chúng ta, trong sự nghiệp đào tạo và nghiên cứu khoa học.
Nhân dịp này, các nhà nghiên cứu của Viện Xã hội học, Viện Khoa học Xã hội Việt
Nam, phấn khởi chia vui với các bạn đồng nghiệp, với anh chị em sinh viên Khoa Xã hội
học, Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội. Chúng ta chúc
mừng các bạn đồng nghiệp về những thành tựu đạt được trong 20 năm qua và hy vọng vào
những đóng góp tích cực và to lớn hơn nữa của Khoa Xã hội học trong sự nghiệp đào tạo
nguồn nhân lực cho ngành, đào tạo các nhà nghiên cứu cho sự nghiệp phát triển của đất
nước.
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