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2. Chuẩn đầu ra  

2.1. Kiến thức  

2.1.1. Tri thức chuyên môn  

– Có kiến thức chung, căn bản thuộc chuẩn trình độ đại học của một cử nhân: hiểu biết 

về các Nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lê nin, có kiến thức cơ bản về  Khoa 

học Xã hội và Nhân văn phù hợp với ngành CTXH, đáp ứng việc tiếp thu kiến thức 

cơ sở ngành và kiến thức chuyên môn;  

– Có kiến thức rộng về các lý thuyết CTXH; nắm vững các phương pháp trong CTXH 

như CTXH cá nhân, CTXH nhóm, Phát triển cộng đồng, Quản trị ngành CTXH, 

nghiên cứu trong CTXH;  

– Có kiến thức chuyên ngành để có hướng giải quyết thích hợp đối với các vấn đề liên 

quan đến tội phạm, các vấn đề của trẻ, các vấn đề của gia đình, nghèo đói, người 

khuyết tật, người cao tuổi, nạn nhân bị bạo hành, người làm mại dâm, người nhiễm 

HIV…  

2.1.2. Năng lực nghề nghiệp  

– Có khả năng nhận diện và có hướng giải quyết các vấn đề xã hội một cách khoa học; 

thiết kế các cuộc nghiên cứu tại cộng đồng, phân tích dữ liệu và viết báo cáo nghiên 

cứu; viết dự án; hoạch định, tổ chức và điều hành các tổ chức;  

– Có khả năng làm việc với cá nhân - gia đình, nhóm, cộng đồng nhằm giúp họ nhận 

biết và phát huy tiềm năng để phát triển;  

2.2. Kỹ năng  

2.2.1. Kỹ năng cứng  

– Kỹ năng chuyên môn: Nhận diện các vấn đề xã hội; nhận biết và phân tích các vấn 

đề của cá nhân, gia đình, nhóm, cộng đồng. Thiết kế nghiên cứu để tìm hiểu và phân 

tích; kỹ năng thâu thập và phân tích thông tin (phương pháp định lượng và định tính: 

thống kê, SPSS, phân tích nội dung…);  

– Năng lực thực hành nghề nghiệp: Có khả năng vận dụng kiến thức CTXH góp phần 

vào việc nghiên cứu các vấn đề xã hội; có khả năng làm dự án xã hội; tổ chức và 

thực hiện các chuơng trình liên quan đến truyền thông, tập huấn tại cộng đồng; hỗ trợ 

cá nhân, gia đình, nhóm, cộng đồng giải quyết vấn đề;  

– Kỹ năng xử lý tình huống, giải quyết vấn đề: được trang bị một số phương pháp, kỹ 

năng, công cụ để giải quyết các tình huống trong quá trình làm việc sau này.  

 

 



2.2.2. Kỹ năng mềm  

– Sinh viên được trang bị một số kỹ năng mềm sau:  

 Kỹ năng giao tiếp;  

 Kỹ năng làm việc theo nhóm;  

 Kỹ năng lập kế hoạch và quản lý thời gian;  

 Tư duy phản biện;  

 Kỹ năng thấu cảm khi làm việc với con người;  

 Năng lực sử dụng ngoại ngữ: Sinh viên tốt nghiệp ngành CTXH có chuẩn đầu 

ra đạt năng lực Tiếng Anh bậc 3 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng 

cho Việt Nam.  

 Năng lực sử dụng công nghệ thông tin: Sinh viên tốt nghiệp đạt chuẩn kỹ 

năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định hiện hành về Chuẩn 

kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin do Bộ Thông tin và Truyền thông ban 

hành và biết sử dụng SPSS.  

2.3. Thái độ  

2.3.1. Phẩm chất đạo đức, ý thức nghề nghiệp, trách nhiệm công dân  

– Yêu nước, trung thành với Tổ quốc, hiểu biết và thấm nhuần chủ trương, đường lối, 

chính sách của Đảng và Nhà nước.  

2.3.2. Trách nhiệm, đạo đức, tác phong nghề nghiệp, thái độ phục vụ:  

– Yêu nghề, thân thiện, cởi mở, thiện chí trong việc tiếp nhận ý kiến và giải quyết khó 

khăn, vướng mắc trong công việc.  

2.3.3. Khả năng cập nhật kiến thức, thái độ trong công việc  

– Có ý thức tự học để thích ứng với sự phát triển của xã hội.  

2.4. Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp  

Sinh viên có thể làm việc tại các cơ sở xã hội, các tổ chức xã hội, các chương trình phát 

triển cộng đồng liên quan đến các lĩnh vực cụ thể sau đây:  

– Cung ứng dịch vụ xã hội cho trẻ em, thanh niên và gia đình;  

– Làm CTXH, công tác tham vấn trong trường học, bệnh viện, các khu công nghiệp, 

hay phụ trách chuyên môn về CTXH tại Ủy ban nhân dân các cấp, các tổ chức chính 

trị - xã hội như hội phụ nữ, đoàn thanh niên, hội chữ thập đỏ; làm việc cho các cơ 

quan và các tổ chức xã hội trong và ngoài nước;  

– Quản lý, làm việc cho các dự án phát triển cộng đồng, phát triển xã hội, tham gia các 

dự án xóa đói giảm nghèo, nâng cao năng lực phụ nữ, hướng nghiệp và giải quyết 

việc làm cho thanh niên, tham gia xây dựng các chương trình tín dụng tiết kiệm;  

– Huấn luyện và nghiên cứu về CTXH, các vấn đề xã hội, chính sách xã hội, an sinh xã 

hội, bảo vệ môi trường, phát triển cộng đồng, vấn đề giáo dục và đào tạo;  



– Nghiên cứu và giảng dạy tại các trường Trung cấp, Cao đẳng, Đại học và các Viện 

nghiên cứu.  

2.5. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường  

– Sau khi tốt nghiệp sinh viên có thể tiếp tục học tập nâng cao trình độ ở bậc học cao 

hơn: Cao học, nghiên cứu sinh ngành CTXH.  

2.6. Các chương trình, tài liệu, chuẩn quốc tế mà Khoa tham khảo  

– Các chương trình đào tạo của nước ngoài như các đại học Mỹ, Nhật, Philippine:  

 School of Social Work, University of Texas at Austin- USA;  

 College of Social work and Community Development, University of the 

Philippines-Diliman;  

 Asian Social Institute- Philippines;  

 Trường đào tạo Công tác xã hội tại Nhật Bản;  

– Các chương trình đào tạo trong nước: 

 Trường Đại học KHXH&NV Hà Nội, Đại học quốc gia Hà Nội 

 Trường Đại học KHXH&NV Tp. Hồ Chí Minh 


