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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƢỜNG ĐẠI HỌC MỞ  

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

 

  

ĐỀ CƢƠNG MÔN HỌC 

 

1. THÔNG TIN VỀ  MÔN HỌC 

1.1 Tên môn học:   THỰC TẬP TỐT NGHIỆP (CTXH)  

1.2 Mã môn học:   SWOR4899 

1.3 Khoa/Ban phụ trách:  Khoa XHH – CTXH - ĐNA 

1.4 Số tín chỉ:    04 TH (0LT/04TH) 

2. MÔ TẢ MÔN HỌC 

Thực tập tốt nghiệp được chia thành 6 môn là Công tác xã hội với cá nhân, Công tác 

xã hội với nhóm, Phát triển cộng đồng, Chính sách xã hội, Quản trị ngành CTXH, nghiên 

cứu. Sinh viên chọn 1 trong 6 môn thực tập trên để thực tập cho đợt thực tập tốt nghiệp. 

Thực tập tốt nghiệp là cơ hội để sinh viên rèn luyện kỹ năng và phát triển tác phong 

chuyên nghiệp ở cấp độ cao hơn thực tập giáo trình. 

3. MỤC TIÊU MÔN HỌC 

 Đạt được các kỹ năng làm việc trong CTXH như: lắng nghe, quan sát, vấn 

đàm, nhận diện vấn đề, vãng gia, ghi chép tiến trình, làm việc nhóm… 

 Phát triển sự tự tin và khả năng làm việc với cơ sở, cá nhân, nhóm và người 

dân cộng đồng, chính quyền địa phuơng 

 Phát triển sự nhận thức về bản thân trong mối quan hệ với cá nhân, nhóm, 

cộng đồng. 

 Phục vụ yêu cầu tại nơi thực tập như một nhân viên xã hội có khả năng làm 

việc. 

 Có khả năng thực hiện 1 đề tài nghiên cứu mang tính ứng dụng liên quan 

đến việc giải quyết các vấn đề xã hội 

4. NỘI DUNG MÔN HỌC 

 

STT Tên chƣơng Mục, tiểu mục 
Số buổi Tài liệu  

tự học TC LT BT TH 

1.  Giai đoạn 1 Thực hiện theo môn 

đăng ký thực tập 
15    15 

Sổ tay thực 

tập CTXH 
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STT Tên chƣơng Mục, tiểu mục 
Số buổi Tài liệu  

tự học TC LT BT TH 

Sinh viên thực hiện 

các bước như yêu cầu 

có ghi rõ trong sổ tay 

thực tập 

2.  Giai đoạn 2 Thực hiện theo môn 

đăng ký thực tập 

Sinh viên thực hiện 

các bước như yêu cầu 

có ghi rõ trong sổ tay 

thực tập 

25    25 

Sổ tay thực 

tập CTXH 

3.  Giai đoạn 3 Thực hiện theo môn 

đăng ký thực tập 

Sinh viên thực hiện 

các bước như yêu cầu 

có ghi rõ trong sổ tay 

thực tập 

15    15 

Sổ tay thực 

tập CTXH 

4.  Giai đoạn 4 Viết báo cáo và lượng 

giá 
5    5 

 

5. TÀI LIỆU THAM KHẢO 

5.1. Tài liệu chính: 

 Tổ thực tập CTXH (2013), Sổ tay thực tập Công tác xã hội, Trường ĐH Mở 

TP.HCM. 

5.2. Tài liệu tham khảo thêm: 

 Các tài liệu đã được giới thiệu các môn sinh viên đăng ký thực tập 

 

6. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP 

Sinh viên thực hiện tự đánh giá và tham gia lượng giá cuối kỳ với kiểm huấn viên 

Kiểm huấn viên và tổ thực tập sẽ họp đánh giá kết quả dựa trên báo cáo thực tập 

của SV, nhật ký thực tập, nhận xét của kiểm huấn viên và nhận xét của cơ sở thực tập. 

7. KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY  

7.1. Kế hoạch thực tập 

 

STT Buổi học Nội dung Ghi chú 

1.  Buổi 1 – 

buổi 15 

Thực hiện theo môn đăng ký thực 

tập 

Sinh viên thực hiện các bước như 

Sinh viên thực tập tại cơ sở, 

nghiên cứu tài liệu và khảo 

sát thực tế 
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STT Buổi học Nội dung Ghi chú 

yêu cầu có ghi rõ trong sổ tay thực 

tập 

2.  Buổi 16 – 

buổi 40 

Thực hiện theo môn đăng ký thực 

tập 

Sinh viên thực hiện các bước như 

yêu cầu có ghi rõ trong sổ tay thực 

tập 

Thực hiện theo yêu cầu 

từng môn thực tập 

3.  Buổi 41 – 

buổi 55 

Thực hiện theo môn đăng ký thực 

tập 

Sinh viên thực hiện các bước như 

yêu cầu có ghi rõ trong sổ tay thực 

tập 

Thực hiện theo yêu cầu 

từng môn thực tập 

4.  Buổi 56 – 

buổi 60 

Viết báo cáo và lượng giá  

 

8. GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN 

 Họ và tên : HUỲNH MINH HIỀN 

 Chức danh, học hàm, học vị : Giảng viên – Thạc sĩ 

 

 PHỤ TRÁCH KHOA 

 

 

 

 HÀ MINH TRÍ 

 

 

 

 


