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Chương trình: Công tác xã hội  

STT Nội dung 

Trình độ đào tạo 

Đại học 

Chính quy 

I 
Điều kiện đăng ký tuyển 

sinh 

Phương thức 1: Dựa vào kết quả kỳ thi trung học phổ thông Quốc gia. Với các nhóm môn: 

- C00: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý 

- D01: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh 

- C15: Ngữ văn, Toán, KHXH 

- C19: Ngữ văn, Lịch sử, GDCD 

Phương thức 2: Dựa vào kết quả học tập năm học lớp 12 (học bạ THPT). Với các nhóm môn: C00, D01, 

C15, C19. 

Phương thức 3: Dựa vào kết quả  kỳ thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức. 

Phương thức 4: Tuyển thẳng học sinh giỏi năm lớp 12 của các trường THPT trong cả nước. 

II 

Mục tiêu kiến thức, kỹ 

năng, thái độ và trình độ 

ngoại ngữ đạt được 

Kiến thức chung: Có kiến thức cơ bản về lý luận chính trị, an ninh quốc phòng. Áp dụng kiến thức về 

tư duy biện luận, tâm lý học, xã hội học, văn hóa, tôn giáo, dân tộc, lịch sử, pháp luật, môi trường, logic 

học, thống kê, tin học và phương pháp nghiên cứu khoa học làm cơ sở cho việc tiếp thu các kiến thức 

chuyên môn. 



Kiến thức chuyên môn: Áp dụng các lý thuyết về sự phát triển của con người và hành vi con người 

trong môi trường xã hội vào việc đánh giá các yếu tố sinh học, tâm lý, xã hội và môi trường tác động 

đến cá nhân, gia đình và cộng đồng; cũng như vào việc xây dựng các can thiệp nhằm hỗ trợ cho các cá 

nhân, gia đình và cộng đồng; Vận dụng kiến thức về các  đối tượng thân chủ đa dạng bao gồm trẻ em, 

phụ nữ, người cao tuổi, người khuyết tật, người nghiện chất, công nhân, người di cư, các nhóm thiểu số 

đô thị; Áp dụng kiến thức công tác xã hội trong các môi trường văn hóa - xã hội ở các địa bàn khu dân 

cư, khu nhà trọ, khu công nghiệp và hệ thống cung cấp dịch vụ xã hội khác nhau như cơ sở xã hội, 

trường học, bệnh viện, trung tâm giáo dục lao động xã hội, trại giam, tổ chức phi chính phủ trong và 

ngoài nước, chương trình/dự án phát triển cộng đồng; Vận dụng kiến thức về đánh giá, can thiệp và 

lượng giá với cá nhân, gia đình, nhóm, tổ chức và cộng đồng; Áp dụng những hiểu biết về công bằng 

kinh tế và công bằng xã hội để biện hộ cho các quyền con người; Phân tích một cách phản biện và thúc 

đẩy các chính sách nhằm tăng cường quyền con người, công bằng kinh tế và công bằng xã hội. 

Kỹ năng chung: Sử dụng ngoại ngữ theo quy định về chuẩn đầu ra ngoại ngữ của trường Đại học Thủ 

Dầu Một; Sử dụng máy tính và các phần mềm thông dụng vào công việc giao tiếp, tìm kiếm thông tin, 

soạn thảo văn bản, tính toán, trình bày và hỗ trợ chuyên môn; Thực hiện giao tiếp và làm việc hiệu quả 

trong các nhóm chuyên môn và đa ngành; Có kỹ năng học và tự học suốt đời; Có kỹ năng quản lý thời 

gian và tự chủ; Có kỹ năng thích ứng xã hội; Có kỹ năng lãnh đạo. 

Kỹ năng chuyên môn: Tham gia thực hành dựa trên nghiên cứu và nghiên cứu dựa trên thực hành; 

Thực hiện khả năng lập luận tư duy và giải quyết vấn đề; Thể hiện kỹ năng tư duy một cách hệ thống; 

Thể hiện khả năng nhận biết và phân tích bối cảnh và ngoại cảnh tác động đến cơ sở làm việc, ngành 

nghề; Thể hiện kỹ năng vận dụng kiến thức và thực tiễn. 

Thái độ và phẩm chất đạo đức: Áp dụng các tiêu chí trong Quy điều đạo đức nghề Công tác xã hội, 

các luật và quy định có liên quan, các mô hình ra quyết định đạo đức và các quy điều đạo đức bổ sung 

phù hợp với hoàn cảnh khi đưa ra các quyết định nghề nghiệp liên quan đến đạo đức; Thể hiện ý thức 

nâng cao tinh thần dấn thân, phục vụ lợi ích thân chủ; Thực hiện rút kinh nghiệm và tự điều chỉnh nhằm 

kiểm soát các giá trị cá nhân và duy trì tính chuyên nghiệp trong các tình huống thực hành; Sử dụng 

công nghệ một cách có đạo đức và phù hợp nhằm thúc đẩy việc thực hành mang lại kết quả tốt; Sử dụng 

kiểm huấn và tư vấn để định hướng hành vi và đánh giá chuyên môn. 

Trình độ ngoại ngữ, tin học: Sử dụng ngoại ngữ tối thiểu bậc 3/6 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 

bậc dùng cho Việt Nam, kỹ năng ứng dụng CNTT nâng cao và các kỹ năng xã hội theo quy định về 

chuẩn đầu ra của trường Đại học Thủ Dầu Một. 



III 

Các chính sách, hoạt 

động hỗ trợ học tập, sinh 

hoạt cho người học 

Sinh viên được học chuyên ngành với các giảng viên chủ chốt là các nhà nghiên cứu trong và ngoài 

nước. Ngoài ra, sinh viên có thể tham gia trao đổi học thuật và trao đổi văn hóa với các nước trong khu 

vực. Trường cũng có các hoạt động trao đổi quốc tế để tạo môi trường giao tiếp đa văn hóa, giúp sinh 

viên dễ dàng hòa nhập với môi trường chuyên nghiệp. 

Sinh viên được hỗ trợ về tài chính: Học bổng (tùy theo kết quả học tập, vay vốn theo chính sách của 

nhà nước…) 

IV 
Chương trình đào tạo 

mà nhà trường thực hiện 

1. Thời gian đào tạo : 12 học kỳ 

2. Khối lượng kiến thức toàn khóa: 133 tín chỉ 

3. Kiến thức giáo dục đại cương: 18 tín chỉ 

4. Kiến thức giáo dục cơ sở liên ngành: 34 tín chỉ  

5. Kiến thức chuyên ngành: 49 tín chỉ 

6. Thực tập: 14 tín chỉ 

7. Báo cáo/khóa luận tốt nghiệp: 5 tín chỉ 

V 

Khả năng học tập, nâng 

cao trình độ sau khi ra 

trường 

- Sau khi tốt nghiệp cử nhân Công tác xã hội đủ điều kiện và có cơ hội học lên bậc cao hơn (thạc sĩ, tiến 

sĩ) thuộc chuyên ngành hoặc các ngành gần ở các cơ sở đào tạo trên cả nước và nước ngoài. 

VI 
Vị trí làm sau khi tốt 

nghiệp 

- Cộng tác viên Công tác xã hội, Công tác xã hội viên, Công tác xã hội viên chính (khu vực nhà nước);  

- Nhân viên Công tác xã hội, Quản lý dịch vụ Công tác xã hội (khu vực ngoài nhà nước, Tổ chức phi 

chính phủ),  

- Nhà nghiên cứu, Giảng dạy CTXH 

 

Bình Dương, ngày 05 tháng 4 năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 
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