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Họ và tên NCS:  Nguyễn Văn Dũng                  Ngày sinh: 15/8/1984 

Ngành: Văn hóa học                                           Mã số NCS: 101011606                                

Tên đề tài luận án: Nghi lễ vòng đời của người Cơ Tu ở Quảng Nam  

Người hướng dẫn 1: PGS.TS. Nguyễn Xuân Hương 

Người hướng dẫn 2: PGS.TS. Nguyễn Phong Nam  

Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Trà Vinh  
 

Nội dung trang thông tin tóm tắt:  

1. Luận án đã trình bày nghi lễ truyền thống trong vòng đời người Cơ Tu ở   

Quảng Nam; qua đó, chứng minh sự ràng buộc của các lễ nghi trong chu kỳ vòng đời 

người đối với từng cá nhân trong cộng đồng.  

2. Luận án đã phân tích, làm rõ: đặc điểm, hiện trạng, nguyên nhân biến đổi và 

đưa ra dự báo về xu hướng của nghi lễ vòng đời người Cơ Tu ở Quảng Nam trong bối 

cảnh hiện nay.  

3. Những phát hiện chính của luận án có thể dùng làm tài liệu nghiên cứu và 

giảng dạy trong các ngành: Văn hóa học, Dân tộc học, Nhân học và Du lịch học; giúp 

cho công tác quản lý cộng đồng và xã hội của những cơ quan chính quyền tại địa 

phương khi nắm rõ được phong tục, tập quán, truyền thống văn hóa của người Cơ Tu; 

giúp cho việc phát triển kinh tế xã hội và văn hóa tại địa phương.  
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Full name of PhD research student: Dung Nguyen Van       Birth date: August 15th, 1984. 

Branch: Cultural Studies                                                       NCS Code: 101011606 

Thesis title: Life cycle rituals of the Co Tu people in Quang Nam 

Instructor 1: Associate Professor. Ph D Huong Nguyen Xuan 

Instructor 2: Associate Professor. Ph D Nam Nguyen Phong  

Training institution: Tra Vinh University 

 

Summary page content: 

 1. The thesis has presented the traditional rituals in the life cycle of the Co Tu 

people in Quang Nam; thereby, it has proved the binding of rituals in the human life cycle 

for each individual in the community. 

 2. The thesis has analyzed and clarified: characteristics, current status, causes of 

change and made a forecast about the trend of life cycle rituals of the Co Tu people in 

Quang Nam in the current context. 

 3. The main findings of the thesis can be used as research and teaching materials 

in the fields of: Culture, Ethnology, Anthropology and Tourism. This thesis will help local 

authorities have their better social community management for local socio-economic and 

cultural development support if they understand the customs, practices and cultural 

traditions of the Co Tu people. 
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