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Các hướng nghiên cứu
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Đội ngũ cán bộ của Bộ môn luôn khẳng định được khả năng nghiên cứu và tổ chức nghiên cứu
qua việc chủ trì và tham gia nhiều đề tài, dự án nghiên cứu, đào tạo với các đơn vị và cá nhân ở
trong nước và quốc tế. Sản phẩm của nhiều dự án, đề tài nghiên cứu cũng đã được xuất bản
thành sách, bài viết trên tạp chí ở Việt Nam và nước ngoài. Các hướng nghiên cứu hiện nay của
đội ngũ cán bộ trong Bộ môn tập trung vào các lĩnh vực sau:

- Lịch sử, lý thuyết nhân học
- Các phương pháp và kỹ thuật nghiên cứu nhân học
- Tộc người, chủ nghĩa chủng tộc, quan hệ tộc người, ngôn ngữ tộc người, văn hóa tộc
người trong khu vực và trên thế giới
- Nhà nước, dân tộc, quan hệ tộc người, chính sách dân tộc, ngôn ngữ tộc người, văn hóa
tộc người ở Việt Nam
- Các tộc người xuyên biên giới quốc gia ở Việt Nam, Đông Nam Á và Đông Á và các khu
vực khác trên thế giới
- Nông dân, nông nghiệp, nông thôn
- Đô thị hóa, di dân, biến đổi xã hội, đói nghèo và phát triển bền vững
- Giới, giới tính, hôn nhân, gia đình và thân tộc
- Các vấn đề xã hội, tệ nạn xã hội, an sinh xã hội
- Tôn giáo, tín ngưỡng, phong tục tập quán, văn hóa vật thể và phi vật thể
- Con người, môi sinh và phát triển
- Bảo tồn văn hóa và ngôn ngữ

Hợp tác quốc tế

Ngoài các liên kết đào tạo và nghiên cứu với các đơn vị trong Đại học Quốc gia Hà Nội, Bộ
môn Nhân học đã thiết lập quan hệ với nhiều đơn vị đào tạo, nghiên cứu và các tổ chức ở trong
và ngoài nước trên một số lĩnh vực: đào tạo, nghiên cứu, tư vấn, cung cấp tài chính và tài liệu,
v.v. Trên cơ sở đó, cán bộ của Bộ môn Nhân học đã thiết lập và triển khai nhiều hoạt động
nghiên cứu, đào tạo với cán bộ của các cơ quan và tổ chức ở trong và ngoài nước.
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