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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 đào tạo, đáp ứng việc tiếp thu kiến thức cơ sở ngành 

và kiến thức chuyên môn.  

– Có kiến thức rộng về lịch sử và lý thuyết XHH; nắm vững phương pháp nghiên cứu xã 

hội; có kiến thức chuyên ngành về văn hóa, kinh tế, nông thôn, đô thị, giới, phát triển, di 

dân, lối sống, tội phạm, chính sách xã hội… để nhận diện, phân tích và dự báo các hiện 

tượng xã hội, các vấn đề xã hội…  

– Có kiến thức chuyên sâu theo 4 hướng: XHH tổng quát, Giới và phát triển, Công tác xã 

hội và Phát triển cộng đồng và XHH tổ chức và quản lý nhân sự để phục vụ nghề 

nghiệp.  

2.1.2. Năng lực nghề nghiệp  

– Có khả năng nhận diện các vấn đề xã hội; thiết kế các cuộc nghiên cứu, phân tích dữ 

liệu và viết báo cáo nghiên cứu; viết dự án; hoạch định, tổ chức và điều hành các tổ 

chức.  

2.2. Kỹ năng  

2.2.1. Kỹ năng cứng  

– Kỹ năng chuyên môn: Nhận diện các vấn đề xã hội; 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 XHH góp phần vào 

việc nghiên cứu các vấn đề lý thuyết, nghiên cứu và tham gia giải quyết các vấn đề xã 

hội trong các lãnh vực của đời sống xã hội; có khả năng làm dự án xã hội.  

– Tùy theo chuyên ngành, sinh viên có khả năng phân tích giới (hướng Giới và phát 

triển); khả năng thực hành công tác xã hội (hướng Công tác xã hội và phát triển cộng 

đồng); khả năng nghiên cứu (hướng XHH tổng quát); quản lý nhân sự trong các tổ chức 

(hướng XHH tổ chức và quản lý nhân sự).  

– 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 các kỹ năng sau:  

o Kỹ năng giao tiếp;  

o Kỹ năng làm việc theo nhóm;  

o Kỹ năng quản lý thời gian;  

o Tư duy phản biện;  

o Tính khoan dung về văn hóa;  

– Năng lực sử dụng ngoại ngữ: Sinh viên tốt nghiệp ngành XHH có chuẩn đầu ra Tiếng 

Anh đạt năng lực 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 tốt nghiệp có thể làm việc tại:  

– Các cơ quan quản lý nhà nước: quản lý, chuyên viên tại các Ủy ban nhân dân các cấp;  

– Các tổ chức, đoàn thể xã hội: hội phụ nữ, hội thanh niên, hội Chữ thập đỏ…;  

– Chuyên viên tư vấn các lĩnh vực xã hội: hôn nhân và gia đình, trẻ em…;  

– Các doanh nghiệp: bộ phận quản trị nhân lực, chuyên gia quan hệ lao động, người trung 

gian hòa giải các tranh chấp trong công việc, bộ phận quan hệ công chúng, nghiên cứu 

thị trường…;  

– Truyền thông: Bộ phận quảng cáo, tổ chức sự kiện; các tòa soạn báo, đài truyền hình, 

đài phát thanh…;  

– Các tổ chức phi chính phủ, quy hoạch đô thị, bảo vệ môi trường, lĩnh vực công tác xã 

hội, tác viên phát triển cộng đồng trong các dự án phát triển (dự án giảm nghèo, nâng 



cao năng lực cho phụ nữ, cải thiện chất lượng cuộc sống…), cung cấp các dịch vụ xã 

hội…;  

– 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 XHH hoặc ngành gần như Công tác xã hội.  

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, Pháp, Đức:  

 Northeastern University;  

 University of Liege;  

 Université catholique de Louvain (Pháp);  

 Canisius College, New York (Mỹ);  

 Humboldt Universität zu Berlin (Đức);  

– Các chương trình đào tạo trong nước:  

 Trường Đại học KHXH & NV Tp. Hồ Chí Minh, Đại học quốc gia Tp. Hồ Chí 

Minh.  

 


