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Chương trình: Tâm lý học 

 

STT Nội dung 

Trình độ đào tạo 

Đại học 

Chính quy 

I 
Điều kiện đăng ký 

tuyển sinh 

Công dân Việt Nam tốt nghiệp Trung học phổ thông đáp ứng yêu cầu theo quy chế 

tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo.  

II 

Mục tiêu kiến thức, kỹ 

năng, thái độ và trình 

độ ngoại ngữ đạt được 

- PO1: Trang bị cho người học hệ thống kiến thức nền tảng, cơ bản về tâm lý học; 

kiến thức chuyên sâu, hiện đại về tham vấn tâm lý và trị liệu tâm lý. 

- PO2: Hình thành và phát triển ở người học kỹ năng thực hành tâm lý phục vụ việc 

ứng dụng tâm lý học vào cuộc sống. 

- PO3: Hình thành và phát triển ở người học ý thức trách nhiệm, cầu thị trong học tập 

và trong hoạt động nghề  

Đạt trình độ ngoại ngữ TOEFL iBT: 45 hoặc TOEIC: 450 hoặc IELTS: 4.5 hoặc EBT-



UTDM: 45 (bậc 3) hoặc DELF: B1 (bậc 3) hoặc HSK: B1 (bậc 4) 

Hoàn thành chứng chỉ Kỹ năng xã hội (trong đó có 3 kỹ năng bắt buộc: kỹ năng giao 

tiếp thành công trong công sở, kỹ năng khám phá và phát triển bản thân, kỹ năng tìm 

việc, viết CV và trả lời phỏng vấn; và 2 kỹ năng tự chọn) 

III 

Các chính sách, hoạt 

động hỗ trợ học tập, 

sinh hoạt cho người 

học 

Hỗ trợ học bổng cho những sinh viên có kết quả học tập và rèn luyện tốt. Đội ngũ cố 

vấn học tập chuyên nghiệp luôn đồng hành cùng sinh viên để kịp thời hỗ trợ và tư vấn 

giúp sinh viên định hướng tốt trong quá trình học tập. Môi trường xanh, sạch đẹp, cơ 

sở vật chất mới, hiện đại đáp ứng tốt cho quá trình học tập, rèn luyện của sinh viên. 

Nhà trường có chính sách hỗ trợ cho những sinh viên là con thương binh, liệt sĩ, hoặc 

có sổ hộ nghèo. Sức khỏe sinh viên khi tham gia học được theo dõi thường xuyên và 

khám phát thuốc miễn phí cho sinh viên. 

IV 

Chương trình đào tạo 

mà nhà trường thực 

hiện 

 

V 

Khả năng học tập, 

nâng cao trình độ sau 

khi ra trường 

Có đủ khả năng tiếp tục học tập và nghiên cứu chuyên môn ở trình độ thạc sỹ và tiến 

sỹ các chuyên ngành tâm lý học. 



VI 
Vị trí làm sau khi tốt 

nghiệp 

- Giảng dạy tâm lý học tại các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, các 

viện nghiên cứu về tâm lý con người; 

- Nghiên cứu khoa học tâm lý tại các viện, các trung tâm khoa học, trung tâm tham vấn 

tâm lý, các sở ban ngành, các cơ quan hoạch định chính sách – chiến lược, bộ phận 

nghiên cứu tâm lý khách hàng cho các công ty; 

- Tham vấn tâm lý tại các trường học, cơ quan, công ty, bệnh viện, trung tâm chăm sóc 

sức khỏe tinh thần, trung tâm dưỡng lão, trung tâm điều trị bệnh nhân nhiễm HIV, 

trung tâm cai nghiện và các trường giáo dưỡng;  

- Tư vấn các vấn đề nhân sự, tổ chức lao động và nghiên cứu tâm lý tư vấn cho khách 

hàng tại các cơ sở ban ngành, các công ty và các tổ chức lao động khác.  

 

 


