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STT
GIẢNG VIÊN
1
TS. HUỲNH NGỌC THU

ĐỀ TÀI
Văn hóa vật chất Nam Bộ
Tôn giáo mới
Tôn giáo trong đời sống
Tín ngưỡng dân gian Nam Bộ
Văn hóa tinh thần Nam Bộ

2

PGS. TS. PHAN THỊ HỒNG XUÂN

Toàn cầu hóa
Quan hệ tộc người
Văn hóa kinh doanh
Di dân, xuất khẩu lao động
Cộng đồng ASEAN

3

TS. PHẠM THANH DUY

Tiểu văn hóa các vùng biển Việt Nam (khảo sát theo
từng vùng biển hay cộng đồng)
Nghề làm muối biển
Du lịch biển
Nghề thủ công liên quan đến đời sống ven biển (đóng
ghe tàu, làm thuyền thúng, làm lưới, chế tác ngư cụ, …)
Hoạt động mưu sinh tại các cảng cá

4

TS. NGUYỄN THỊ MINH TÂM

Tiếng còi trong giao tiếp người Việt
Ẩn dụ và phụ nữ trong văn hoá Việt
Nét văn hoá Việt qua ngôn ngữ quảng cáo
Mối quan hệ giữa ngôn ngữ và văn hoá
Mối quan hệ giữa ngôn ngữ và xã hội
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5

TS. TRƯƠNG THỊ THU HẰNG

Du lịch và bản sắc văn hoá thể hiện qua khía cạnh ẩm
thực
Công viên, khu vui chơi và văn hoá cư dân đô thị
Phát triển nhìn từ góc độ cộng đồng
Kiến trúc và trang trí nhà cửa
Ẩm thực và bản sắc cá nhân

6

TS. TRƯƠNG VĂN MÓN

Những vấn đề KT, VH, XH các dân tộc miền Trung
Những vấn đề KT, VH, XH các dân tộc Tây Nguyên
Nhân học biển đảo miền Trung
Lễ hội và lễ hội tại Việt Nam
Nghề thủ công truyền thống

7

8

THS. PHẠM THANH THÔI

THS. TRẦN THỊ
NGỌC LƯU

Sinh kế của cư dân đườ ng phố, vỉa hè đô thị, các khu vự c
công cộ ng ở đô thi ̣
Đặc trưng kiến trúc, nhà ở và quá trình thích nghi, hòa
nhập của cư dân tại các khu đô thi ̣ mớ i, khu tái đi ̣nh cư,
làng/quán cà phê/ăn uống…
Văn hó a đườ ng phố của các nhó m thanh niên/trẻ: ẩm
thự c đườ ng phố; cách/trò chơi giải trí; thờ i trang trẻ
đườ ng phố; Nghệ thuật đườ ng phố
Sự thi ́ch nghi/ứng xử của người Việt tại các không gian
như chung cư cao tầng; không gian công cộ ng/xe
buýt/công viên.v.v
Nghiên cứ u đặc trưng văn hó a vật chât́ và sinh kế củ a các
tộ c ngườ i thuộ c nhó m ngôn ngữ Mon Khmer ở Việt
Nam, Lào và Campuchia.
Cấu trúc xã hội
Thân tộc, hôn nhân, gia đình
Nhân học tôn giáo, Công giáo
Di dân

Văn hóa Ede
9

THS. LÊ THỊ NGỌC PHÚC

Quan niệm và thực hành chăm sóc bệnh tật
Hệ thống y tế và chính sách
Giáo dục giới tính/sức khỏe sinh sản
Giới và y tế
Toàn cầu hóa và sức khỏe

10

THS. TRẦN NGÂN HÀ

Giới (bản sắc giới, quyền lực giới…) trong một thể loại
âm nhạc / trong việc sử dụng nhạc cụ
Âm nhạc truyền thống trong bối cảnh toàn cầu hóa
Vấn đề bản sắc trong các thể loại âm nhạc mới tại Việt
Nam (rock, hip hop, edm…)
Âm nhạc trong tôn giáo
Cộng đồng LGBT

11

TS. ĐẶNG THỊ KIM OANH

Hôn nhân có yếu tố nước ngoài
Hôn nhân của người Kinh tại Đồng bằng Sông Cửu Long
Dân tộc Khmer
Phật giáo
Hôn nhân của các tộc người ở Trường Sơn – Tây Nguyên

