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ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

(Ban hành theo Quyết định số ……./QĐ-ĐHSP ngày …tháng…..năm 20…  
của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng) 

A. THÔNG TIN TỔNG QUÁT 
Chương trình đào tạo (CTĐT) ngành Công tác xã hội được ban hành và áp dụng 

tại Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng theo Quyết định số…../QĐ-ĐHSP ngày 
….của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng.  

Chương trình đào tạo ngành Công tác xã hội được xây dựng và quản lý bởi Khoa Tâm 
lý – Giáo dục, được rà soát, cập nhật và điều chỉnh 2 năm một lần theo quy định, hướng dẫn 
của Nhà trường. 

 
Bảng 1. Thông tin chung về chương trình đào tạo 

1. Tên chương trình đào tạo (tiếng Việt):  Cử nhân Công tác xã hội 
2. Tên chương trình đào tạo (tiếng Anh): Bachelor of Social work  
3. Trình độ đào tạo: Đại học 
4. Mã ngành đào tạo: 77601011 

5. Đối tượng tuyển sinh: 
Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương theo 
Quy định hiện hành. 

6. Thời gian đào tạo: 4 năm (8 học kỳ) 
7. Loại hình đào tạo: Chính quy 
8. Số tín chỉ tích lũy tối thiểu: 130 tín chỉ 
9. Khoa quản lý: Khoa Tâm lý Giáo dục  
10. Ngôn ngữ: Tiếng Việt  
11. Website: http://tlgd.ued.udn.vn/ 
12. Thang điểm: Thang điểm 4 

13. Điều kiện tốt nghiệp: 
Sinh viên được xét công nhận tốt nghiệp 
khi có đủ các điều kiện sau: (Có thể trích 
lược Quy định vào đây) 

14. Văn bằng tốt nghiệp: Cử nhân Công tác xã hội 

15. Vị trí việc làm: 
(theo Chuẩn đầu ra của CTĐT đã ban 
hành theo QĐ số…) 
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16. Khả năng nâng cao trình độ: 
(theo Chuẩn đầu ra của CTĐT đã ban 
hành theo QĐ số…) 

17. Chương trình đào tạo đối sánh: 

Chương trình CTXH của trường Đại học 
California State University, Los Angeles, 
Hoa Kỳ  
- Chương trình CTXH của Đại học Khoa 
học xã hội và nhân văn, Đại học Quốc gia 
Hà Nội 

18. Thời điểm cập nhật bản chương trình 
đào tạo: 

2021 

 
B. TRIẾT LÝ GIÁO DỤC, TẦM NHÌN VÀ SỨ MẠNG 
I. Triết lý giáo dục 
Triết lý giáo dục của Trường 

Toàn diện – Khai phóng – Sáng tạo – Thực nghiệp 
- Giáo dục toàn diện: Sản phẩm được đào tạo phải có đầy đủ các yếu tố Đức – 

Trí – Thể - Mỹ, đáp ứng được yêu cầu phát triển đất nước và hội nhập quốc tế. 
  - Khai phóng: Giáo dục hướng tới xây dựng cho người học một nền tảng kiến 
thức rộng, cung cấp những kỹ năng cần thiết giúp lĩnh hội và vận dụng vào nhiều lĩnh 
vực khác nhau, đồng thời có chuyên môn sâu ở một lĩnh vực nhất định. 

- Sáng tạo: Sáng tạo là đặc tính riêng có của con người, và là yêu cầu cần thiết 
đối với người làm khoa học. Hình thành tư duy sáng tạo, độc lập là cơ sở để tạo ra 
những phát kiến, phát minh khoa học trong nghiên cứu và giảng dạy của người giáo 
viên. 

- Thực nghiệp: Thực nghiệp có vai trò quan trọng trong đào tạo, học phải đi đôi 
với hành, những kiến thức được tiếp nhận từ nhà trường phải vận dụng linh hoạt vào 
quá trình làm việc sau khi tốt nghiệp. 
 

II. Tầm nhìn 
Tầm nhìn của Trường 
Đến năm 2030, Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng trở thành trường sư 

phạm trọng điểm quốc gia; đào tạo, nghiên cứu khoa học đạt chuẩn chất lượng khu vực 
Đông Nam Á trên một số lĩnh vực mũi nhọn; tham vấn có hiệu quả các chủ trương, chính 
sách về giáo dục và đào tạo. 
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III. Sứ mạng 
Sứ mạng của Trường 
Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng 

cao, trong đó đào tạo giáo viên là nòng cốt; nghiên cứu khoa học, chuyển giao công 
nghệ trên các lĩnh vực khoa học giáo dục, khoa học tự nhiên và công nghệ, khoa học xã 
hội và nhân văn; phục vụ cho sự phát triển đất nước, trọng tâm là khu vực miền Trung 
– Tây Nguyên. 
 
C. MỤC TIÊU VÀ CHUẨN ĐẦU RA CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 
I. Mục tiêu của chương trình đào tạo (Program Objectives: POs) 

1. Mục tiêu chung 
  Đào tạo cử nhân Công tác xã hội có năng lực cung cấp các dịch vụ công tác xã 
hội chuyên nghiệp; có đạo đức nghề nghiệp để làm việc tại các cơ quan, tổ chức liên 
quan đến công tác xã hội trong nước và quốc tế; có khả năng khởi nghiệp và nghiên cứu, 
thích ứng với môi trường làm việc thay đổi và học tập suốt đời; tham gia dạy học tại các 
cơ sở giáo dục.  

2. Mục tiêu cụ thể 
PO1: Có kiến thức khoa học chính trị, pháp luật, xã hội, giáo dục; kiến thức nền 

tảng của công tác xã hội để phục vụ cho hoạt động nghề nghiệp, phát triển bản thân, dạy 
học và học tập suốt đời 

PO2: Có năng lực nghiên cứu, thực hành công tác xã hội cho cá nhân, nhóm, cộng 
đồng tự giải quyết vấn đề và nâng cao năng lực con người 

PO3: Có kỹ năng mềm, tin học, ngoại ngữ, tư duy sáng tạo và thích ứng với môi 
trường làm việc thay đổi 

PO4: Có đạo đức nghề nghiệp, ý thức phục vụ cộng đồng, trách nhiệm công dân và 
tinh thần khởi nghiệp. 
II. Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo (Program Learning Outcomes: PLOs) 

Sinh viên tốt nghiệp chương trình đào tạo ngành Công tác xã hội có khả năng: 
PLO1: Vận dụng các kiến thức khoa học chính trị, pháp luật, khoa học xã hội và 
nhân văn, giáo dục; kiến thức nền tảng của công tác xã hội vào đánh giá các vấn 
đề của cá nhân, gia đình, nhóm, cộng đồng 
PI1.1. Lý giải được các vấn đề xã hội trên cơ sở các kiến thức công tác xã hội, khoa học 
xã hội và nhân văn, giáo dục, chính trị và pháp luật 
PI1.2. Phân tích được các vấn đề của cá nhân, gia đình, nhóm, cộng đồng một cách 
khách quan, khoa học 
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PLO2: Thực hiện được nhiệm vụ nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực công tác xã 
hội 
PI2.1. Xây dựng được cơ sở lý luận về vấn đề nghiên cứu trong công tác xã hội 
PI2.2. Thiết kế và lựa chọn được các công cụ nghiên cứu công tác xã hội 
PI2.3. Đánh giá được thực trạng vấn đề trong công tác xã hội và các lĩnh vực liên quan 
PI2.4. Đề xuất được biện pháp, khuyến nghị để giải quyết vấn đề trong công tác xã hội 
và các lĩnh vực liên quan 
 
PLO3. Thực hiện các hoạt động thực hành công tác xã hội giúp cá nhân, gia đình, 
nhóm và cộng đồng nâng cao năng lực giải quyết vấn đề  
PI3.1. Đánh giá các vấn đề xã hội của cá nhân, gia đình, nhóm và cộng đồng 
PI3.2. Xây dựng được kế hoạch can thiệp để cá nhân, nhóm và cộng đồng tự giải quyết 
và phòng ngừa các vấn đề xã hội 
PI3.3. Tổ chức thực hiện kế hoạch can thiệp cho cá nhân, gia đình, nhóm và cộng đồng 
tự giải quyết và phòng ngừa các vấn đề xã hội 
PI3.4. Lượng giá quá trình can thiệp, trợ giúp đối với cá nhân, gia đình, nhóm và cộng 
đồng  
 
PLO4. Thực hiện biện hộ, vận động chính sách, kết nối nguồn lực để nâng cao năng 
lực giải quyết vấn đề cho cá nhân, gia đình, nhóm và cộng đồng 
PI4.1. Thực hiện vận động, kết nối nguồn lực cho cá nhân, gia đình, nhóm và cộng đồng 
PI4.2. Thực hiện biện hộ, vận động chính sách nhằm bảo vệ quyền con người 
PI4.3. Giám sát và đánh giá công tác biện hộ, vận động chính sách, kết nối nguồn lực 
để nâng cao năng lực giải quyết vấn đề cho cá nhân, gia đình, nhôm và cộng đồng 
 
PLO5. Ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng ngoại ngữ trong hoạt động nghề 
nghiệp 
PI5.1. Vận dụng kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản đạt chuẩn theo qui định 
tại Thông tư 03/2014/TT-BTTTT vào nghiên cứu khoa học và hoạt động chuyên môn 
công tác xã hội 
PI5.2. Sử dụng được phần mềm ứng dụng trong nghiên cứu khoa học và hoạt động nghề 
nghiệp  
PI5.3. Sử dụng ngoại ngữ hiệu quả đạt năng lực bậc 3 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 
bậc dành cho Việt Nam trong giao tiếp và hoạt động nghề nghiệp 
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PLO6. Phát triển kĩ năng giao tiếp, làm việc nhóm 
PI6.1. Tổ chức, giám sát làm việc nhóm hiệu quả 
PI6.2. Sử dụng linh hoạt các phương tiện ngôn ngữ và phi ngôn ngữ trong giao tiếp và 
hoạt động nghề nghiệp 
PI6.3. Thể hiện hành vi ứng xử phù hợp với quy định về văn hóa giao tiếp tại nơi học 
tập và làm việc 
 
PLO7. Thể hiện tư duy phản biện, sáng tạo; năng lực giải quyết vấn đề phức tạp 
PI7.1. Phát hiện vấn đề, đưa ra các lập luận logic, thuyết phục  
PI7.2. Đề xuất được các ý tưởng mới để giải quyết vấn đề trong thực tiễn 
PI7.3. Giải quyết được các vấn đề có tính đa diện, đòi hỏi sự phối hợp liên ngành 
 
PLO8. Thực hiện quy tắc đạo đức nghề công tác xã hội; phát triển bản thân; tham 
gia phục vụ cộng đồng và tinh thần khởi nghiệp 
PI8.1. Thể hiện hành vi ứng xử phù hợp với quy tắc đạo đức nghề công tác xã hội 
PI8.2. Xây dựng được kế hoạch học tập để phát triển phẩm chất và năng lực nghề nghiệp 
PI8.3. Hình thành ý tưởng khởi nghiệp 
PI8.4. Tham gia hoạt động xã hội phục vụ cộng đồng. 
 
III. Ma trận quan hệ giữa Mục tiêu và Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo  

Mối liên hệ giữa mục tiêu và chuẩn đầu ra của CTĐT ở bảng bên dưới cho thấy 
rằng sinh viên có thể đạt được mục tiêu của CTĐT nếu đáp ứng được các chuẩn đầu ra 
của CTĐT. 

Bảng 2. Mối liên hệ giữa mục tiêu và chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo 

Mục tiêu của 
CTĐT (POs) 

Chuẩn đầu ra của CTĐT (PLOs) 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 

PO1 x x   x  x x 

PO2  x x x   x x 

PO3     x x x  

PO4       x x 
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Bảng 2. Ma trận thể hiện sự tương thích giữa POs, PLOs và PIs. 
PO PLO PI 

PO1: Có kiến thức 
khoa học chính trị, 
pháp luật, xã hội, giáo 
dục; kiến thức nền 
tảng của công tác xã 
hội để phục vụ cho 
hoạt động nghề 
nghiệp, phát triển bản 
thân, dạy học và học 
tập suốt đời 

PLO1. Vận dụng 
các kiến thức khoa 
học chính trị, pháp 
luật, khoa học xã 
hội và nhân văn, 
giáo dục; kiến 
thức nền tảng của 
công tác xã hội vào 
đánh giá các vấn đề 
của cá nhân, nhóm, 
cộng đồng 

PI1.1. Lý giải được các vấn đề xã hội trên 
cơ sở các kiến thức công tác xã hội, khoa 
học xã hội và nhân văn, giáo dục, chính trị 
và pháp luật 
PI1.2. Đánh giá được các vấn đề của cá 
nhân, nhóm, cộng đồng một cách khách 
quan, khoa học 

PO2: Có năng lực 
nghiên cứu, thực hành 
công tác xã hội cho cá 
nhân, nhóm, cộng 
đồng tự giải quyết vấn 
đề và nâng cao năng 
lực con người  

PLO2. Thực hiện 
được nhiệm vụ 
nghiên cứu khoa 
học trong lĩnh vực 
công tác xã hội 

PI2.1. Xây dựng được cơ sở lý luận về vấn 
đề nghiên cứu trong công tác xã hội 
PI2.2. Thiết kế và lựa chọn được các công 
cụ nghiên cứu công tác xã hội 
PI2.3. Đánh giá được thực trạng vấn đề 
trong công tác xã hội và các lĩnh vực liên 
quan 
PI2.4. Đề xuất được biện pháp, khuyến 
nghị để giải quyết vấn đề trong công tác 
xã hội và các lĩnh vực liên quan 

PLO3. Thực hiện 
các hoạt động thực 
hành công tác xã 
hội giúp cá nhân, 
gia đình, nhóm và 
cộng đồng nâng 
cao năng lực giải 
quyết vấn đề 

PI3.1. Đánh giá các vấn đề xã hội của cá 
nhân, gia đình, nhóm và cộng đồng 
PI3.2. Xây dựng được kế hoạch can thiệp 
để cá nhân, nhóm và cộng đồng tự giải 
quyết và phòng ngừa các vấn đề xã hội 
PI3.3. Tổ chức thực hiện kế hoạch can 
thiệp cho cá nhân, gia đình, nhóm và cộng 
đồng tự giải quyết và phòng ngừa các vấn 
đề xã hội 
PI3.4. Lượng giá quá trình can thiệp, trợ 
giúp đối với cá nhân, gia đình, nhóm và 
cộng đồng 
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PLO4. Thực hiện 
biện hộ, vận động 
chính sách, kết nối 
nguồn lực để nâng 
cao năng lực cho 
cá nhân, nhóm, 
cộng đồng 

PI4.1. Thực hiện vận động, kết nối nguồn 
lực cho cá nhân, nhóm và cộng đồng 
PI4.2. Thực hiện biện hộ, vận động chính 
sách nhằm bảo vệ quyền con người 
PI4.3. Giám sát và đánh giá công tác biện 
hộ, vận động chính sách, kết nối nguồn 
lực để nâng cao năng lực cho cá nhân, 
nhóm, cộng đồng 

PO3: Có kỹ năng 
mềm, tin học, ngoại 
ngữ, tư duy sáng tạo 
và thích ứng với môi 
trường làm việc thay 
đổi  

PLO5. Ứng dụng 
công nghệ thông 
tin, sử dụng ngoại 
ngữ trong hoạt 
động nghề nghiệp 

PI5.1. Vận dụng kỹ năng sử dụng công 
nghệ thông tin cơ bản đạt chuẩn theo qui 
định tại Thông tư 03/2014/TT-BTTTT vào 
nghiên cứu khoa học và hoạt động chuyên 
môn công tác xã hội 
PI5.2. Sử dụng được phần mềm ứng dụng 
trong nghiên cứu khoa học và hoạt động 
nghề nghiệp  
PI5.3. Sử dụng ngoại ngữ hiệu quả đạt 
năng lực bậc 3 theo Khung năng lực ngoại 
ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam trong giao 
tiếp và hoạt động nghề nghiệp 

PLO6. Phát triển kĩ 
năng giao tiếp, làm 
việc nhóm 

PI 6.1. Tổ chức, giám sát làm việc nhóm 
hiệu quả 
PI 6.2. Sử dụng linh hoạt các phương tiện 
ngôn ngữ và phi ngôn ngữ trong giao tiếp 
và hoạt động nghề nghiệp 
PI 6.3. Thể hiện hành vi ứng xử phù hợp 
với quy định về văn hóa giao tiếp tại nơi 
học tập và làm việc 

PLO7. Thể hiện tư 
duy phản biện, 
sáng tạo; năng lực 
giải quyết vấn đề 
phức tạp 

PI 7.1. Phát hiện vấn đề, đưa ra các lập 
luận logic, thuyết phục 
PI 7.2. Đề xuất được các ý tưởng mới để 
giải quyết vấn đề trong thực tiễn 
PI 7.3. Giải quyết được các vấn đề có tính 
đa diện, đòi hỏi sự phối hợp liên ngành 
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PO4: Có đạo đức nghề 
nghiệp, ý thức phục vụ 
cộng đồng, trách 
nhiệm công dân và 
tinh thần khởi nghiệp.  

PLO8. Thực hiện 
quy tắc đạo đức 
nghề công tác xã 
hội; phát triển bản 
thân; tham gia 
phục vụ cộng đồng 
và tinh thần khởi 
nghiệp 

PI 8.1. Thể hiện hành vi ứng xử phù hợp 
với quy tắc đạo đức nghề công tác xã hội 
PI 8.2. Xây dựng được kế hoạch học tập 
để phát triển phẩm chất và năng lực nghề 
nghiệp 
PI 8.3. Hình thành ý tưởng khởi nghiệp 
PI 8.4. Tham gia hoạt động xã hội phục vụ 
cộng đồng 

 
IV. Ma trận đối sánh chuẩn đầu ra CTĐT với khung trình độ quốc gia Việt Nam 

Bảng 3. Chuẩn đầu ra theo Khung trình độ quốc gia Việt Nam bậc Đại học 

Kiến thức Kỹ năng 
Mức tự chủ và trách 

nhiệm 
KT1: Kiến thức thực tế 
vững chắc, kiến thức lý 
thuyết sâu, rộng trong 
phạm vi của ngành đào tạo. 
KT2: Kiến thức cơ bản về 
khoa học xã hội, khoa học 
chính trị và pháp luật. 
KT3: Kiến thức về công 
nghệ thông tin đáp ứng yêu 
cầu công việc. 
KT4: Kiến thức về lập kế 
hoạch, tổ chức và giám sát 
các quá trình trong một 
lĩnh vực hoạt động cụ thể. 
KT5: Kiến thức cơ bản về 
quản lý, điều hành hoạt 
động chuyên môn. 

KN1: Kỹ năng cần thiết để 
có thể giải quyết các vấn đề 
phức tạp. 
KN2: Kỹ năng dẫn dắt, khởi 
nghiệp, tạo việc làm cho 
mình và cho người khác. 
KN3: Kỹ năng phản biện, 
phê phán và sử dụng các giải 
pháp thay thế trong điều 
kiện môi trường không xác 
định hoặc thay đổi. 
KN4: Kỹ năng đánh giá chất 
lượng công việc sau khi 
hoàn thành và kết quả thực 
hiện của các thành viên 
trong nhóm. 
KN5: Kỹ năng truyền đạt 
vấn đề và giải pháp tới 
người khác tại nơi làm việc; 
chuyển tải, phổ biến kiến 
thức, kỹ năng trong việc 

TCTN1: Làm việc độc 
lập hoặc làm việc theo 
nhóm trong điều kiện 
làm việc thay đổi, chịu 
trách nhiệm cá nhân và 
trách nhiệm đối với 
nhóm. 
TCTN2: Hướng dẫn, 
giám sát những người 
khác thực hiện nhiệm 
vụ xác định. 
TCTN3: Tự định 
hướng, đưa ra kết luận 
chuyên môn và có thể 
bảo vệ được quan điểm 
cá nhân. 
TCTN4: Lập kế hoạch, 
điều phối, quản lý các 
nguồn lực, đánh giá và 
cải thiện hiệu quả các 
hoạt động. 
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Kiến thức Kỹ năng 
Mức tự chủ và trách 

nhiệm 
thực hiện những nhiệm vụ 
cụ thể hoặc phức tạp. 
KN6: Có năng lực ngoại ngữ 
bậc 3/6 Khung năng lực 
ngoại ngữ của Việt Nam. 

 
Bảng 4. Ma trận đối sánh chuẩn đầu ra CTĐT với Khung trình độ quốc gia Việt Nam  

(Đánh dấu X vào ô có liên quan) 
 
 
 

Kiến thức Kỹ năng 
Mức tự chủ và 

trách nhiệm 

K
T1 

K
T2 

K
T3 

K
T4 

K
T5 

K
N

1 

K
N

2 

K
N

3 

K
N

4 

K
N

5 
K

N
6 

TC
TN

1  

TC
TN

2 

TC
TN

3  

TC
TN

4 

PLO 1 x x x x 
x 

x           

PLO 2 x   x x     x  x x x  

PLO 3 x x  x x   x x x  x x x x 
PLO 4 x   x x x  x  x    x  

PLO 5      x   x x x x x x  
PLO 6      x  x    x  x  
PLO 7   x x   x     x   x 
PLO 8     x          x 

 
V. Cơ hội việc làm và khả năng học tập sau đại học 
1. Cơ hội việc làm 
Sinh viên tốt nghiệp từ CTĐT ngành Công tác xã hội, sinh viên có thể làm các 

công việc: 
- Cơ quan thuộc ngành Lao động Thương binh và Xã hội, Phường, Xã, UBND; 

các tổ chức Hội (Hội Phụ nữ; Hội Người cao tuổi; Hội Cựu chiến binh; Hội thanh niên...) 
- Các cơ sở y tế, dược (làm việc với bệnh nhân, người nhà bệnh nhân, đội ngũ y 

tế...) 
- Trường (từ Mẫu giáo đến ĐH) làm việc với học sinh, giáo viên, phụ huynh về 

những vấn đề khó khăn tâm lý - xã hội của họ  
- Tổ chức phi chính phủ (về các hoạt động xã hội, phát triển cộng đồng, an sinh xã 

hội...)  

CĐR theo 
Khung trình 

độ QG 
Chuẩn đầu 
ra CTĐT 
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- Đoàn thể (công đoàn, bảo vệ trẻ em, Đài phát thanh truyền hình, cơ quan Báo 
chí; các Trung tâm cai nghiện; trung tâm giáo dục cộng đồng, giáo dục hướng nghiệp...) 

- Các cơ sở giáo dục đào tạo CTXH (Trường Đại học, Cao đẳng...) 
- Các tổ chức, ban ngành về chính sách xã hội 
- Các cơ sở nghiên cứu, đào tạo về CTXH, (thực hiện nghiên cứu và phát triển 

đối với các dự án xã hội) 
2. Khả năng học tập nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp 
Có đủ khả năng tiếp tục học tập và nghiên cứu chuyên môn ở trình độ Thạc 

sĩ và Tiến sĩ chuyên ngành Công tác xã hội, Xã hội học, Giáo dục Chính trị,... và các 
ngành gần với chuyên ngành Công tác xã hội cả trong nước và ở nước ngoài. 

 
VI. Tiêu chí tuyển sinh và điều kiện tốt nghiệp 
1. Tiêu chí tuyển sinh 
CTĐT ngành Công tác xã hội chấp nhận các ứng viên đảm bảo những điều kiện 

sau: 
1. Tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương; 
2. Có nguyện vọng vào ngành Công tác xã hội, được xét theo kết quả thi THPT 

của 1 trong 4 tổ hợp:  
Tổ hợp 1: Ngữ văn - Địa lý - Lịch sử 
Tổ hợp 2: Ngữ văn – GDCD – Anh 
Tổ hợp 3: Ngữ văn – GDCD – Lịch sử  
Tổ hợp 4: Ngữ văn – Địa lý – GDCD  
3. Có điểm thi quốc gia cao hơn hoặc bằng điểm trúng tuyển của Trường Đại học 

Sư phạm - Đại học Đà Nẵng và ngành Công tác xã hội. 
2. Điều kiện tốt nghiệp 
Sinh viên được trường xét và công nhận tốt nghiệp khi có đủ các điều kiện sau: 

1. Tích lũy đủ học phần, số tín chỉ và hoàn thành các nội dung bắt buộc khác theo 
yêu cầu của chương trình đào tạo, đạt chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo; 

2. Điểm trung bình tích lũy của toàn khóa học đạt từ trung bình trở lên; 
3. Tại thời điểm xét tốt nghiệp không bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc không 

đang trong thời gian bị kỷ luật ở mức đình chỉ học tập. 
VII. Chiến lược giảng dạy và học tập 
Nhằm giúp sinh viên đạt được các mục tiêu và chuẩn đầu ra của CTĐT ngành Công 

tác xã hội, trường đã thiết kế các chiến lược và phương pháp dạy học cụ thể như sau: 
1. Chiến lược dạy học trực tiếp 
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Dạy học trực tiếp là chiến lược dạy học trong đó thông tin được chuyển tải đến với 
người học theo cách trực tiếp, giáo viên trình bày và sinh viên lắng nghe. Chiến lược 
dạy học này thường được áp dụng trong các lớp học truyền thống và tỏ ra có hiệu quả 
khi muốn truyền đạt cho người học những thông tin cơ bản, giải thích một kỹ năng mới. 

Các phương pháp giảng dạy theo chiến lược này được CTĐT ngành Công tác xã 
hội áp dụng gồm phương pháp Thuyết trình, thuyết trình có minh hoạ; Đóng vai; Chuyên 
gia; Nêu ý kiến ghi lên bảng; Sơ đồ tu duy; Làm việc việc nhóm; Bể cá; Hội thảo; Tình 
huống… 

2. Chiến lược dạy học gián tiếp 
Người học được tạo điều kiện trong quá trình học tập mà không cần có bất kỳ hoạt 

động giảng dạy công khai nào được thực hiện bởi giảng viên. Đây là tiến trình dạy học 
tiếp cận hướng đến người học, lấy người học làm trung tâm, trong đó giảng viên không 
trực tiếp truyền đạt nội dung bài học đến sinh viên mà thay vào đó, sinh viên được 
khuyến khích tham gia tích cực trong tiến trình học, sử dụng kỹ năng tư duy phản biện 
để giải quyết vấn đề. Các phương pháp giảng dạy theo chiến lược này gồm: Tình huống; 
Hỏi – đáp; Bày tỏ quan điểm; Hỏi chuyên gia… 

3. Học trải nghiệm 
Học trải nghiệm là chiến lược dạy học trong đó người học tiếp nhận được kiến thức 

và kỹ năng thông qua những gì mà họ được trải nghiệm qua thực hành, thực tế quan sát 
và cảm nhận. Các phương pháp giảng dạy theo chiến lược này gồm: Trực quan hoá; Thu 
thập kiến thức tại cơ sở; Thực hành… 

4. Dạy học tương tác 
Các phương pháp/ kỹ thuật giảng dạy theo chiến lược này gồm:  
- Kỹ thuật các mảnh ghép 
- Kỹ thuật động não 
- Kỹ thuật khăn trải bàn 
- Kỹ thuật phòng tranh 
- Kỹ thuật bể cá 
- Phương pháp bài tập tình huống 
- Phương pháp sắm vai 
 
5. Tự học 
Sinh viên tự học bài theo cách của mình  
Các phương pháp giảng dạy và học tập nói trên giúp sinh viên đạt được chuẩn đầu 

ra CTĐT, thể hiện trong bảng dưới đây: 
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Bảng 5. Mối liên hệ giữa phương pháp dạy-học và chuẩn đầu ra CTĐT 
(Đánh dấu X vào ô có liên quan) 

Chiến lược và phương pháp 
dạy - học 

Chuẩn đầu ra CTĐT (PLOs) 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 

1 
Chiến lược dạy học trực 
tiếp 

x x x x x x x x 

2 
Chiến lược dạy học gián 
tiếp 

      x x 

3 Học trải nghiệm  x x x x x x x 

4 Dạy học tương tác     x    

5 Tự học x x x x x x x x 

 
D. CẤU TRÚC VÀ NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 
I. Cấu trúc chương trình đào tạo 

Cấu trúc CTĐT được chia thành 2 khối kiến thức, trong đó có các học phần bắt 
buộc và học phần tự chọn với số tín chỉ trong mỗi khối được cho trong Bảng 6. 

Bảng 6. Các khối kiến thức và số tín chỉ 

STT Khối kiến thức 
Số 
 tín  
chỉ 

Số tín chỉ 
Bắt 

buộc 
Tự chọn 

Bắt buộc Tự do 
A Khối kiến thức Giáo dục đại cương 21 15 0 0 

B Khối kiến thức Giáo dục chuyên nghiệp 122 94 0 28 

I  Khối kiến thức Cơ sở ngành 42 42 0 0 
II  Khối kiến thức Chuyên ngành 80 52 0 28 

III 
 Khối kiến thức Nghiệp vụ Sư phạm (đối 
với Khối ngành Sư phạm) 

 
   

IV 
 Khối kiến thức Thực tập và Khóa luận tốt 
nghiệp 

18 
6 6 6 

Tổng 161 121 6 34 
Ghi chú: Chương trình trên chưa bao gồm các học phần bắt buộc về Giáo dục thể chất, 
Giáo dục quốc phòng - An ninh và Ngoại ngữ. 
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= 
II. Nội dung chương trình đào tạo theo các khối kiến thức 
2.1. Khung chương trình đào tạo 

Bảng 7. Khung chương trình đào tạo 

TT 
Mã học 

phần 
Tên học phần 

Số tín chỉ HP học 
trước/ 

tiên quyết/ 
song hành 

TC LT 
TH  

L1 L2 

KHỐI KIẾN THỨC GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG 21 
15.
5 

4.5 1   

1 21231902 Triết học Mác - Lênin 3 2 1 0   
2 21321901 Kinh tế chính trị Mác - Lênin 2 1.5 0.5 0 21231902 
3 21221903 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 1.5 0.5 0 21321901 
4 21221904 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2 1.5 0.5 0 21221903 
5 21321922 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 1.5 0.5 0 21221904 
6 31221885 Tin học đại cương 2 1 0 1   
7 31621549 Pháp luật đại cương 2 1.5 0.5 0   
    Học phần Tự chọn           
8 32021370 Kỹ năng giao tiếp 2 1 1 0   
9 31721873 Tiếng Việt thực hành 2 2 0 0   
10 32021429 Logic học 2 2 0 0   
11 00101265 Giáo dục thể chất 1 (1) (0) (1) (0)   
12 00101266 Giáo dục thể chất 2 (1) (0) (1) (0)   
13 00101267 Giáo dục thể chất 3 (1) (0) (1) (0)   
14 00101268 Giáo dục thể chất 4 (1) (0) (1) (0)   
15 00201264 Giáo dục quốc phòng (4t)         

KHỐI KIẾN THỨC GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP 122 82 40 0   
    Kiến thức Cơ sở ngành 42 33 9 0   

16 31721091 Cơ sở văn hóa Việt Nam 2 2 0 0   
17 32021045 Thực hành kỹ năng tổ chức hoạt động Đoàn, Hội 2 0 2 0   
18 32031256 Giáo dục học đại cương 3 3 0 0   
19 31731993 Xã hội học đại cương 3 3 0 0   
20 32031713 Tâm lý học đại cương 3 3 0 0   
21 32031736 Tâm lý học xã hội 3 3 0 0   
22 32041732 Tham vấn 4 2 2 0  
23 32031504 Nhập môn công tác xã hội 3 3 0 0   
24 32021851 Thực tế công tác xã hội 2 0 2 0 32031504 
25 32041874 Phương pháp Giáo dục kỹ năng sống 4 2 2 0   
26 32041048 Hành vi con người và môi trường xã hội 4 3 1 0   
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27 32032212 An sinh xã hội 3 3 0 0   
28 32031276 Giới và phát triển 3 3 0 0   
29 32031059 Chính sách xã hội 3 3 0 0   
    Kiến thức Chuyên ngành 80 49 31 0   

30 32031037 Lý thuyết công tác xã hội 3 3 0 0   
31 32031118 Công tác xã hội với cá nhân 3 3 0 0 32031504 
32 32041789 Thực hành Công tác xã hội với cá nhân 4 0 4 0 32031118 
33 32031125 Công tác xã hội với nhóm 3 3 0 0 32031504 
34 32041790 Thực hành Công tác xã hội với nhóm 4 0 4 0 32031125 
35 32031049 Phát triển cộng đồng 3 3 0 0 32031504 
36 32041811 Thực hành Phát triển cộng đồng 4 0 4 0 32031899 

37 32041050 
Phương pháp nghiên cứu khoa học chuyên 
ngành công tác xã hội 

4 3 1 0   

38 32031995 Xây dựng và quản lý dự án 3 2 1 0 (E)  
39 32031116 Công tác xã hội trong trường học 3 2 1 0   
40 32031127 Công tác xã hội với trẻ em 3 2 1 0   
41 32031659 Quản trị ngành công tác xã hội 3 2 1 0   
42 32031122 Công tác xã hội với người khuyết tật 3 2 1 0   
43 32031051 Công tác xã hội với người cao tuổi 3 2 1 0   

44 32031124 
Công tác xã hội với người nghiện ma túy, mại 
dâm, HIV/AIDS 

3 2 1 0   

45 32031052 Công tác xã hội trong lĩnh vực sức khoẻ và y tế 3 2 1 0   
    Học phần Tự chọn 28 18 10 0   

46 32021702 Sức khỏe cộng đồng 2 2 0 0   
47 32021053 Truyền thông trong công tác xã hội 2 1 1 0   

48 33121252 
Giáo dục giới tính và phương pháp giáo dục giới 

tính 
2 1 1 0   

49 32021036 Khởi nghiệp 2 2 0 0   
50 31121002 Thống kê trong khoa học xã hội 2 1 1 0   

51 32021054 
Đánh giá nông thôn có sự tham gia của cộng 

đồng 
2 1 1 0   

52 32021055 Kiểm huấn trong công tác xã hội 2 1 1 0   
53 32021056 Công tác xã hội với gia đình 2 1 1 0   
54 32021057 Công tác xã hội với người nghèo 2 1 1 0   
55 32021126 Công tác xã hội với phụ nữ 2 1 1 0   
56 32021119 Công tác xã hội với dân tộc thiểu số 2 1 1 0   

57 32021039 
Công tác xã hội trong lĩnh vực chăm sóc sức 

khoẻ tâm thần 
2 1 1 0   

58 32021043 Tiếng Anh chuyên ngành 2 2 0 0   

59 32021040 
Công tác xã hội với người di cư và nạn nhân 

buôn bán người 
2 2 0 0   
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    Kiến thức Thực tập và Khóa luận tốt nghiệp 18 0 18 0   
60 30361847 Thực tập tốt nghiệp 6 0 6 0   

    
Học phần tự chọn bắt buộc (phải chọn 6/12 

tín chỉ) 
12 0 12 0   

61 30361338 Khóa luận tốt nghiệp 6 0 6 0   
62 32031041 Xây dựng chương trình giáo dục cộng đồng 3 0 3 0   

63 32031042 
Xây dựng dự án khởi nghiệp nghề công tác xã 

hội 
3 0 3 0   

TỔNG SỐ TÍN CHỈ TOÀN KHÓA 161 99 62 1   
Tổng số tín chỉ bắt buộc 115         
Tổng số tín chỉ tự chọn tối thiểu 15         

 
2.2. Kế hoạch đào tạo 

Bảng 8. Kế hoạch đào tạo 

Học 
kỳ 

Mã học 
phần 

Tên học phần 

Số tín chỉ HP học 
trước/ 

tiên quyết/ 
song hành 

TC LT 
TH 

L1 L2 

1 

32031504 Nhập môn công tác xã hội 3 3 0 0   
31721091 Cơ sở văn hóa Việt Nam 2 2 0 0   
31731993 Xã hội học đại cương 3 3 0 0   
32031713 Tâm lý học đại cương 3 3 0 0   
32031256 Giáo dục học đại cương 3 3 0 0   

32021045 
Thực hành kỹ năng tổ chức hoạt động Đoàn, 
Hội 2 0 2 

0   

00101265 Giáo dục thể chất 1 (1) (0) (1) (0)   
  Học phần Tự chọn 0 0 0 0   
  Tổng tín chỉ trong học kỳ 16 14 2 0   

2 

21231902 Triết học Mác - Lênin 3 2 1 0   
31221885 Tin học đại cương 2 1 0 1   
32041048 Hành vi con người và môi trường xã hội 4 3 1 0   
32031037 Lý thuyết công tác xã hội 3 3 0 0   
32021851 Thực tế công tác xã hội 2 0 2 0 32031504 
00101266 Giáo dục thể chất 2 (1) (0) (1) (0)   
00201264 Giáo dục quốc phòng (4t)         

  Học phần Tự chọn 6 4 2 0   
32021429 Logic học 2 2 0 0   
32021370 Kỹ năng giao tiếp 2 1 1 0   
32021053 Truyền thông trong Công tác xã hội 2 1 1 0   

  Tổng tín chỉ trong học kỳ 20 9 4 1   
3 21321901 Kinh tế chính trị Mác - Lênin 2 1.5 0.5 0 21231902 
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31621549 Pháp luật đại cương 2 1.5 0.5 0   
32031059 Chính sách xã hội 3 3 0 0   
32041732 Tham vấn 4 2 2 0   
32031736 Tâm lý học xã hội 3 3 0 0 32031713 
32031118 Công tác xã hội với cá nhân 3 3 0 0 32031504 
00101267 Giáo dục thể chất 3 (1) (0) (1) (0)   

  Học phần Tự chọn 6 5 1 0   
32021702 Sức khỏe cộng đồng 2 2 0 0   
32021036 Khởi nghiệp 2 2 0 0   

33121252 
Giáo dục giới tính và phương pháp giáo dục 

giới tính 
2 1 1 0   

  Tổng tín chỉ trong học kỳ 23 19 4 0   

4 

21221903 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 1.5 0.5 0 21321901 
32032212 An sinh xã hội 3 3 0 0   
32031125 Công tác xã hội với nhóm 3 3 0 0 32031504 

32041050 
Phương pháp nghiên cứu khoa học chuyên 
ngành công tác xã hội 4 3 1 

0 32031504 

32041789 Thực hành Công tác xã hội với cá nhân 4 0 4 0 32031118 
00101268 Giáo dục thể chất 4 (1) (0) (1) (0)   

  Học phần Tự chọn 4 2 2 0   
31121002 Thống kê trong khoa học xã hội 2 1 1 0   
31721873 Tiếng Việt thực hành 2 2 0 0   

  Tổng tín chỉ trong học kỳ 20 13 7.5 0   

5 

21221904 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2 1.5 0.5 0 21221903 
32041874 Phương pháp Giáo dục kỹ năng sống 4 2 2 0   
32041790 Thực hành Công tác xã hội với nhóm 4 0 4 0 32031125 
32031049 Phát triển cộng đồng 3 3 0 0 32031504 
32031995 Xây dựng và quản lý dự án 3 2 1 0 (E)  

  Học phần Tự chọn 6 4 2 0   
32021056 Công tác xã hội với gia đình 2 1 1 0   
32021043 Tiếng Anh chuyên ngành 2 2 0 0   

32021039 
Công tác xã hội trong lĩnh vực chăm sóc sức 

khoẻ tâm thần 
2 1 1 0   

  Tổng tín chỉ trong học kỳ 22 13 9 0   

6 

21321922 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 1.5 0.5 0   
32031659 Quản trị ngành công tác xã hội 3 2 1 0   
32031276 Giới và phát triển 3 3 0 0   
32031127 Công tác xã hội với trẻ em 3 2 1 0   
32041811 Thực hành Phát triển cộng đồng 4 0 4 0 32031899 

  Học phần Tự chọn 6 3 3 0   
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32021054 
Đánh giá nông thôn có sự tham gia của cộng 

đồng 
2 1 1 0   

32021057 Công tác xã hội với người nghèo 2 1 1 0   
32021119 Công tác xã hội với dân tộc thiểu số 2 1 1 0   

  Tổng tín chỉ trong học kỳ 21 12 9.5 0   

7 

32031122 Công tác xã hội với người khuyết tật 3 2 1 0   
32031051 Công tác xã hội với người cao tuổi 3 2 1 0   

32031052 
Công tác xã hội trong lĩnh vực sức khoẻ và y 
tế 3 2 1 

0   

32031116 Công tác xã hội trong trường học 3 2 1 0   

32031124 
Công tác xã hội với người nghiện ma túy, mại 
dâm, HIV/AIDS 

3 2 1 0   

  Học phần Tự chọn 6 4 2 0   
32021055 Kiểm huấn trong công tác xã hội 2 1 1 0   

32021040 
Công tác xã hội với người di cư và nạn nhân 

buôn bán người 
2 2 0 0   

32021126 Công tác xã hội với phụ nữ 2 1 1 0   
  Tổng tín chỉ trong học kỳ 21 14 7 0   

8 

30361847 Thực tập tốt nghiệp 6 0 6 0   
  Học phần Tự chọn 12 0 12 0   

30361338 Khóa luận tốt nghiệp 6 0 6 0   
32031041 Xây dựng chương trình giáo dục cộng đồng 3 0 3 0   

32031042 
Xây dựng dự án khởi nghiệp nghề công tác xã 

hội 
3 0 3 0   

  Tổng tín chỉ trong học kỳ 18 0 18 0   
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III. Sơ đồ cây chương trình đào tạo (danh sách các học phần được hệ thống hóa 
theo các khối kiến thức và trình tự học) 
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IV. Ma trận thể hiện sự đóng góp của các học phần vào việc đạt chuẩn đầu ra của 
chương trình đào tạo (PLOs) (Phụ lục 3) 
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E. QUY TRÌNH ĐÀO TẠO VÀ CÁCH THỨC, CÔNG CỤ ĐÁNH GIÁ 

I. Quy trình đào tạo 
CTĐT được cấu trúc theo hệ thống tín chỉ, quá trình đào tạo tuân theo quy định 

của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đại học Đà Nẵng và Trường Đại học Sư pham. Thời gian 
đào tạo trong 4 năm. Mỗi năm học gồm hai học kỳ chính (từ giữa tháng Tám đến cuối 
tháng Sáu) và học kỳ hè (từ đầu tháng Bảy đến giữa tháng Tám). Theo lộ trình được 
thiết kế, sinh viên được học các học phần thuộc khối kiến thức cơ bản và cơ sở ngành 
từ học kỳ 1 đến học kỳ 3, các kiến thức chuyên ngành được học trong 4 học kỳ tiếp theo. 

Sinh viên phải hoàn thành tất cả các học phần bắt buộc cũng như số học phần tự chọn 
theo yêu cầu của CTĐT, tổng số tín chỉ tích lũy tối thiểu là 130TC với điểm trung bình 
chung tích lũy của toàn khóa học đạt từ 2,00 trở lên. 

II. Cách thức và công cụ đánh giá  
1. Đánh giá kết quả học tập  

Cuối mỗi học kỳ, Trường sử dụng 4 tiêu chí để đánh giá kết quả học tập của sinh 
viên: Khối lượng học tập đăng ký, điểm trung bình chung học kì, khối lượng kiến thức 
tích lũy, điểm trung bình chung tích lũy. 

1.1. Khối lượng học tập đăng ký là tổng số tín chỉ của các học phần mà sinh viên 
đăng ký học trong học kì, gồm cả học phần học lần đầu và học từ lần thứ 2 trở đi; 

1.2. Điểm trung bình chung học kì là điểm trung bình có trọng số của các học 
phần mà sinh viên đăng ký trong học kì. Trọng số của mỗi học phần là số tín chỉ tương 
ứng của học phần đó; 

1.3. Điểm trung bình chung tích lũy là điểm trung bình có trọng số của các học 
phần mà sinh viên đã tích lũy được, tính từ đầu khóa học cho tới thời điểm xét; 

1.4. Khối lượng kiến thức tích lũy là tổng số tín chỉ của các học phần đã tích lũy 
được tính từ đầu khóa học 

 
2. Đánh giá học phần 

2.1. Tùy theo đặc điểm của mỗi học phần, điểm tổng hợp đánh giá học phần (sau 
đây gọi tắt là điểm học phần) được tính căn cứ vào điểm thi kết thúc học phần và các 
điểm đánh giá bộ phận, bao gồm: điểm chuyên cần; điểm kiểm tra thường xuyên trong 
quá trình học tập; điểm đánh giá nhận thức và thái độ tham gia thảo luận; điểm đánh giá 
phần thực hành/ thí nghiệm; điểm kiểm tra giữa học phần; điểm tiểu luận. Điểm thi kết 
thúc học phần là bắt buộc cho mọi trường hợp, có trọng số là 50%. Hình thức thi kết 
thúc học phần có thể là viết (trắc nghiệm, tự luận), vấn đáp, viết tiểu luận, thực hành, 
hoặc kết hợp các hình thức này. 
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2.2. Việc lựa chọn hình thức đánh giá bộ phận, trọng số của điểm đánh giá bộ 
phận và cách tính điểm tổng hợp đánh giá học phần được quy định trong đề cương chi 
tiết học phần khi xây dựng và cập nhật chương trình đào tạo và phải được Hiệu trưởng 
phê duyệt. Ở buổi học đầu tiên của lớp học phần, giảng viên công bố đề cương chi tiết 
cho sinh viên. Giảng viên phụ trách học phần trực tiếp ra đề kiểm tra và cho điểm đánh 
giá bộ phận. 

2.3. Kiểm tra giữa kì: Giảng viên phụ trách lớp học phần bố trí kiểm tra giữa kì 
trong buổi học của lớp học phần, theo kế hoạch đào tạo năm học đã được Hiệu trưởng 
phê duyệt. 

2.4. Thi kết thúc học phần 
- Sinh viên vắng quá 20% thời gian học của lớp học phần thì giảng viên dạy lớp 

học phần có thể xem xét quyết định không cho dự thi kết thúc học phần. 
- Lịch thi kết thúc học phần do Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục 

ban hành; phải đảm bảo thời gian ôn thi bình quân ít nhất 2/3 ngày cho mỗi tín chỉ. 
- Đề thi kết thúc học phần phải phù hợp với chuẩn đầu ra và nội dung học phần 

đã quy định trong chương trình. Việc ra đề thi hoặc lấy từ ngân hàng đề thi được thực 
hiện theo quy định hiện hành của Trường. 

3.Phương pháp đánh giá học phần  
Song song với việc sử dụng đa dạng chiến lược dạy và học, Chương trình đào tạo 

Ngành công tác xã hội cũng sử dụng các phương pháp đánh giá đa dạng tương ứng. Với 
mỗi môn học, người học được đánh giá xuyên suốt cả quá trình thông qua các hình thức 
như đánh giá bài tập, bài trắc nghiệm, đánh giá thông qua báo cáo cá nhân, thông qua 
làm việc và báo cáo bài tập nhóm. Kết quả cuối kì cũng được đánh giá với đa dạng hình 
thức như thi vấn đáp, báo cáo kết quả dự án nhóm. Toàn bộ việc đánh giá được công bố 
cho sinh viên vào đầu học kì. Quy trình đánh giá được thực hiện chặt chẽ theo quy định 
chung của Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng Đà Nẵng, bài thi được rọc phách và 
chấm chung giữa các giảng viên. Và cũng tùy theo đặc điểm của mỗi học phần, giảng viên 
sử dụng các phương pháp đánh giá sau: Cụ thể như sau: 

- Đánh giá chuyên cần: Đánh giá ý thức học tập chuyên cần và tính độc lập, sáng 
tạo của người học (điểm danh sự có mặt của người học, ý thức, thái độ trong việc chuẩn 
bị bài, tham gia thảo luận, xây dựng bài của người học trên lớp). 

- Đánh giá bài tập: Đánh giá mức độ hoàn thành của sinh viên đối với các bài tập 
được giảng viên giao liên quan đến bài học ở trong và sau giờ lên lớp. Những bài tập 
này có thể được thực hiện bởi cá nhân hoặc nhóm và cho điểm trên cơ sở những tiêu chí 
đã được thông báo từ trước. 
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- Nhóm phương pháp kiểm tra viết: Phương pháp kiểm tra viết gồm bài kiểm tra 
dạng tự luận và kiểm tra viết dạng trắc nghiêm khác quan. 

Đối với phương pháp kiểm tra viết Tự luận, sinh viên được yêu cầu trả lời một số 
câu hỏi, bài tập hoặc ý kiến cá nhân về các câu hỏi liên quan đến các yêu cầu tiêu chuẩn 
của học phần, khóa học. Phương pháp kiểm tra này được chia thành hai loại: Bài luận 
dài và Bài luận ngắn. 

Đối với phương pháp kiểm tra Trắc nghiệm khách quan, sinh viên trả lời các loại 
hình câu hỏi hoặc bài tập mà các phương án trả lời đã có sẵn hoặc nếu sinh viên viết câu 
trả lời thì câu trả lời thì câu trả lời phải là câu ngắn và chỉ duy nhất có một cách viết 
đúng. 

- Đánh giá thí nghiệm/ thực hành: Sinh viên được đánh giá dựa trên các tiêu chí 
về mức độ thảo luận và chia sẻ; mức độ thực hiện đúng các thao tác, quy trình; kết quả 
thực hành; Báo cáo thực hành. 

- Đánh giá Thuyết trình: Sinh viên được yêu cầu làm việc cá nhân hoặc làm việc 
theo nhóm và thuyết trình kết quả trước các sinh viên khác. Hoạt động này ngoài đánh 
giá mức độ đạt được của sinh viên về những kiến thức chuyên biệt còn đánh giá được 
mức độ phát triển các kĩ năng như giao tiếp, đàm phán, làm việc nhóm. Các học phần 
được xây dựng các tiêu chuẩn đánh giá hoặc rubrics tương ứng với các chuẩn đầu ra học 
phần. 

- Đánh giá Vấn đáp:  
Sinh viên được đánh giá thông qua các cuộc phỏng vấn, câu hỏi và câu trả lời trực 

tiếp. Phương pháp này được sử dụng trong một số khóa học để đánh giá năng lực tổng 
thể của sinh viên bao gồm kiến thức và kĩ năng giao tiếp, thuyết trình. Các học phần sử 
dụng các rubrics vấn đáp để đánh giá nhằm đảm bảo tính chính xác và công bằng đối 
với người học. 

- Đánh giá làm việc nhóm: 
Đánh giá công việc nhóm được sử dụng khi thực hiện các hoạt động giảng dạy 

nhóm và được sử dụng để đánh giá kĩ năng làm việc nhóm của sinh viên. Rubric đánh 
giá đối với sản phẩm, khả năng thuyết trình của nhóm và rubric tự đánh giá làm việc 
nhóm cho các đối tượng thuộc nhóm tự đánh giá hoặc đánh giá đồng đẳng. Các rubrics 
đánh giá được công bố trong cuốn chương trình đào tạo. 

- Đánh giá Tiểu luận/ Bài tập lớn: 
Tiểu luận là viết báo cáo về một vấn đề của một môn học hay một vấn đề thực tiễn 

của một đơn vị nào đó nhằm để rút ra những kết luận, những đóng góp ý kiến, những đề 
xuất giải pháp để có thể thực hiện hay cải tiến được vấn đề đã nêu ra. Đánh giá tiểu luận 
bao gồm đánh giá về Cấu trúc, Nội dung, Kết luận và Hình thức trình bày.  
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- Đánh giá Sản phẩm: 
Phương pháp đánh giá kết quả học tập thông qua các sản phẩm của người học đã 

thực hiện được, thể hiện qua việc xây dựng, sáng tạo, thể hiện ở việc hoàn thành được 
công việc một cách có hiệu quả. Các tiêu chí và tiêu chuẩn để đánh giá sản phẩm là rất 
đa dạng. Đánh giá sản phẩm được dựa trên ngữ cảnh cụ thể của hiện thực. 

- Đánh giá Thực hành công tác xã hội cá nhâ/nhóm/ cộng đồng:  
Đánh giá kết quả Thực hành dựa trên cơ sở các tiêu chí về Thực hành với các thân 

chủ tại cơ sở thực hành. Các nội dung đánh giá được xác định các tiêu chí cụ thể theo 
các rubrics đánh giá. 

- Đánh giá Thực tập tốt nghiệp: 
Kết quả Thực tập tại cơ quan/tổ chức/doanh nghiệp được đánh giá dựa trên các 

tiêu chí về Chấp hành nội quy của đơn vị; Thái độ làm việc; Kiến thức, kỹ năng thu nhận 
và đánh giá báo cáo thực tập tại doanh nghiệp. Các nội dung đánh giá được xác định các 
tiêu chí cụ thể theo các rubrics đánh giá. 

- Đánh giá Khóa luận/ Luận văn tốt nghiệp: 
Đánh giá Khóa luận/ Luận văn tốt nghiệp dựa trên các tiêu chí về Hình thức báo 

cáo; Chất lượng báo cáo; Chất lượng bảo vệ. Các nội dung đánh giá được xác định các 
tiêu chí cụ thể theo các rubrics đánh giá. Đánh giá Khóa luận/ Luận văn tốt nghiệp được 
thực hiện bởi Hội đồng chấm Khóa luận/ Luận văn tốt nghiệp do Hiệu trưởng ký Quyết 
định thành lập. Số thành viên của hội đồng là 3 hoặc 5 hoặc 7 người, trong đó có Chủ 
tịch và Thư ký. 

4. Cách tính điểm học phần 
4.1. Điểm đánh giá học phần bao gồm Đánh giá quá trình và đánh giá cuối kì. Điểm 

đánh giá bộ phận (điểm chuyên cần, điểm kiểm tra giữa kì, bài tập, tiểu luận…) và điểm 
thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10, làm tròn đến một số lẻ thập phân. 
Trong đó: 

- Đối với các học phần lý thuyết hoặc có cả lý thuyết và thực hành, học phần thực 
tập giáo trình, thực tế: Điểm học phần bao gồm Điểm bộ phận 1 (Bài tập ngắn trên lớp, 
chuyên cần, tiểu luận, thực hành…) với trọng số là 0,1; Điểm bộ phận 2 (Điểm tiểu luận, 
thực hành …) với trọng số là 0,1; Điểm kiểm tra giữa kỳ (bắt buộc) với trọng số là 0,3 
và Điểm thi kết thúc học phần (bắt buộc) với trọng số là 0,5. Tùy theo từng học phần 
các trọng số Điểm bộ phận 1, 2 có thể thay đổi cho phù hợp. 

- Đối với các học phần, thực hành: Điểm bộ phận là điểm đánh giá của từng bài 
thực hành và Điểm học phần là trung bình cộng của điểm các bài thực hành. 
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- Đối với các học phần có bài tập lớn: Điểm học phần bao gồm Điểm đánh giá của 
giảng viên hướng dẫn với trọng số 0,2; Điểm đánh giá tinh thần thái độ làm việc với 
trọng số 0,2; Điểm bảo vệ với trọng số 0,6. 

- Đối với Khóa luận/ Luận văn: Điểm đánh giá là trung bình cộng các điểm của 
các thành viên hội đồng, người phản biện và người hướng dẫn (gọi chung là các điểm 
thành phần). Các điểm thành phần theo thang điểm 10 hoặc có phần lẻ với khoảng cách 
tối thiểu là 0,25. Điểm đánh giá cuối cùng lấy một số lẻ thập phân và được quy đổi sang 
thang điểm chữ. 

4.2. Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá bộ phận, điểm thi 
cuối kì của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần được làm tròn đến 
một chữ số thập phân, sau đó được chuyển thành điểm chữ như sau: 
Xếp loại Thang điểm 10 Thang điểm chữ Thang điểm 4 

Đạt 

 Giỏi 8,5 - 10 A 4 
 Khá 7,0 - 8,4 B 3 
 Trung bình 5,5 - 6,9 C 2 
 Trung bình yếu 4,0 - 5,4 D 1 

Không đạt  Kém < 4,0 F 0 
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RUBRIC ĐÁNH GIÁ 
HƯỚNG DẪN SỬ NGUYÊN TẮC SỬ DỤNG RUBRICS VÀ THIẾT KẾ 

 
1/ Mỗi một rubric đều được tham khảo và thiết kế dựa trên cơ sở định lượng 

và định tính để có thể đo lường, đánh giá dựa trên quá trình đào tạo theo học chế 
tín chỉ.  

2/Do vậy, mỗi rubric cho bài tập đánh giá được thiết kế thành các tiêu chí 
được mã hoá thành R với số thứ tự của rubric và thứ tự các tiêu chí.  

Ví dụ: Bài tập chuyên cần được mã hoá R1; các tiêu chí cho chuyên cần được 
mã hoá theo thứ tự: R1.1 (tiêu chí 1) và R1.2 (tiêu chí 2), tương ứng với các trọng 
số. Các tiêu chí đều được đánh trọng số sẽ là căn cứ cho việc khai báo vào đề 
cương học phần mục 6.1. Phương pháp, hình thức kiểm tra – đánh giá của học 
phần với bảng sau:  

 

Thành 
phần đánh 

giá 
Bài đánh giá 

Phương pháp 
đánh giá 

Tiêu chí 
Rubric 

Trọng số 
bài đánh 
giá (%) 

Trọng 
số thành 

phần 
(%) 

CĐR học 
phần có 

liên quan 

A1. Đánh 
giá quá 
trình 

A1.1 Bài tập 
ngắn trên lớp 

P1.1. Trình bày 
tại lớp/ Trắc 
nghiệm 

R1.1  20% 
(W1.1.) 

20% 
(W1) 

CLO 1 

A1.2 Báo cáo mô 
tả bài tập nhóm  

P1.2. Cuốn báo 
cáo và trình bày 
tại lớp  

R1.2  20% 
(W1.2) 

CLO 1, 2, 
4 

A1.3 Báo cáo 
chuyên đề  

P1.3. Cuốn báo 
cáo và trình bày 
tại lớp 

R1.3  60% 
(W1.3) 

CLO 2, 3 

….      

A2. Đánh 
giá giữa kỳ 

A2.1 Kiểm tra 
giữa kỳ 

P2.1 Tự luận R2.1  30% 
(W2.1.) 

30% 
(W2) 
 

CLO 3, 4 

A3. Đánh 
giá cuối kỳ 

A3.1 Kiểm tra 
cuối kỳ 

P3.1 Tự luận R3.1  20% 
(W3.1.) 

50% 
(W3) 
 

CLO 3, 4 

A3.2. Thực 
hành/Thí nghiệm 

P3.2. Báo cáo; 
Hỏi & Đáp 

R3.2, 
R3.3, ... 

30% 
(W3.2) 

CLO 3, 5 

….      
 

3/Có thể có những bài tập đặc thù ngoài 8 rubric được nêu, GV có thể thiết kế 
rubric riêng gửi về cho Tổ trưởng tổ rà soát để cập nhật vào danh sách rubric 
được dùng trong các chương trình đào tạo Khoa quản lý và tham gia.
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BỘ RUBICS DÙNG CHO ĐÁNH GIÁ CÁC HỌC PHẦN CÔNG TÁC XÃ HỘI 
 

Rubic 1 (Mã: R1) Đánh giá chuyên cần 
Rubic 2 (Mã: R2) Đánh giá bài tập nhóm/giữa kỳ  
Rubic 3 (Mã: R3) Đánh giá tiểu luận  
Rubic 4 (Mã: R4) Đánh giá tự luận  
Rubic 5 (Mã: R5) Đánh giá vấn đáp 
Rubic 6 (Mã: R6) Đánh giá báo cáo thực hành/ thực tập theo cá nhân 
Rubic 7 (Mã: R7) Đánh giá báo cáo thực hành/ thực tập theo nhóm  
Rubic 8 (Mã: R8) Đánh giá hoạt động - nhật ký cá nhân  
Rubic 9 (Mã: R9) Đánh giá báo cáo thực tế ngành công tác xã hội  
 
Cụ thể các Rubic đánh giá 

Rubic 1 (Mã: R1) Đánh giá chuyên cần 
Tiêu chí Trọng 

số 
(%) 

A B C D F 
8.5-10 7-8.4 5.5-6.9 4-5.4 < 4 

R1.1. 
Thời gian 
tham dự buổi 
học bắt buộc 

 
50 

Tham gia > 
80% buổi học 

Tham gia 60- 
80% buổi học 

Tham gia 
50- 60% 
buổi học 

Tham gia 
40-50% 
buổi học 

Tham gia 
<40% buổi 

học 

R1.2. 
Tính chủ 
động, mức độ 
tích cực 
chuẩn bị bài 
và tham gia 
các hoạt động 
trong giờ học 

 
 
 

50 

Luôn chủ 
động, tích 
cực và tham 
gia 80% đến 
100% các 
nhiệm vụ 
học tập 

Khá chủ 
động, tích 
cực và tham 
gia 60% đến 
80% các 
nhiệm vụ 
học tập 

Tương 
đối chủ 
động và 
có tham 
gia 50% 
đến 60% 
các nhiệm 
vụ học tập 

 Ít chủ 
động và 
tham gia 
40-50% 
các nhiệm 
vụ học tập 

Không 
chủ động 
và tham 
gia ít hơn 
40% các 
nhiệm vụ 
học tập 

   
Rubic 2 (Mã: R2) Đánh giá bài tập nhóm  

Tiêu chí Trọ
ng 
số 
(%) 

A B C D F 
8.5-10 7-8.4 5.5-6.9 4-5.4 < 4 

R2.1. 
Chuyên cần 

 
10 

Tham gia 
đầy đủ số 
lần họp 
nhóm 

Tham gia 
70- 
85% số
 lần 
họp nhóm 

Tham gia 
55- 
70% số
 lần 
họp nhóm 

Tham 
gia từ 
40- 
55% số 
lần họp 

Tham 
gia từ 
dưới 
40% số 
lần họp 



 

 27 

nhóm nhóm 

 
R2.2. 
Thái độ 
tham gia 
nhóm (Hợp 
tác nhóm) 

 
 
20 

Luôn chủ 
động, tích 
cực tham 
gia và thực 
hiện hiệu 
quả tất cả 
các nhiệm 
vụ được 
giao 
Tích cực 
đưa ra các ý 
kiến, sáng 
tạo, hũu ích 

Khá chủ 
động, tích 
cực và 
thực hiện 
hiệu quả 
phần lớn 
các nhiệm 
vụ được 
giao  
Đưa ra 
được các 
ý kiến hữu 
ích, ít 
sáng tạo 

Tương đối 
chủ động 
và thực 
hiện hiệu 
quả một 
nửa nhiệm 
vụ được 
giao 
Đưa được 
một vài ý 
kiến hữu 
ích, không 
sáng tạo 

Ít chủ 
động, 
và thực 
hiện 
được 
một 
phần 
nhiệm 
vụ 
được 
giao  
 
Có đưa 
ý kiến 
nhưng 
ít hữu 
ích 

Không 
chủ động 
và thực 
hiện kém 
hiệu quả 
nhiệm vụ 
được 
giao  
Không 
đóng góp 
ý kiến 
nào 

 
R2.3. 
Chất lượng 
sản phẩm 
giao nộp 

 
 
50 

Chính xác, 
đảm bảo 
đầy đủ các 
nội dung 
theo yêu 
cầu, có tính 
sáng tạo, 
hình thức 
trình bày 
đẹp, khoa 
học.  

Đạt 70-
85% theo 
yêu cầu, 
cơ bản 
chính xác, 
hình thức 
trình bày 
đẹp nhưng 
chưa khoa 
học.  

Đạt 55-
70% theo 
yêu cầu, 
chính xác 
một phần, 
hình thức 
trình bày 
tạm ổn.  

Đạt 40-
55% 
theo 
yêu 
cầu, 
nhiều 
chỗ 
chưa 
chính 
xác, 
hình 
thức 
còn 
chưa 
đẹp và 
chưa 
khoa 
học.  

Dưới 
40% nội 
dung 
theo yêu 
cầu, 
không 
đảm bảo 
chính 
xác, hình 
thức 
không 
đẹp và 
khoa học 
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R2.4. 
 
Trình bày 
nói 
 
 

 
20 

Mạch lạc, 
rõ ràng, hấp 
hẫn, thuyết 
phục. 

Mạch lạc, 
rõ ràng, 
một số 
chỗ chưa 
thuyết 
phục 

Tương đối 
rõ ràng, 
mạch lạc, 
một số 
chỗ chưa 
thuyết 
phục  

Thiếu 
rõ ràng, 
thiếu 
thuyết 
phục 

Không 
rõ 
ràng,khô
ng thuyết 
phục 

  
Rubic 3 (Mã: R3) Đánh giá tiểu luận  

Tiêu chí Trọ
ng 
số 

(%) 

A B C D F 

8.5-10 7-8.4 5.5-6.9 4-5.4 < 4 

R3.1. 
 

Thực hiện 
nhiệm vụ đầy 
đủ, đúng hạn 

 
 
 

20 

Thực đầy 
đủ các 

nhiệm vụ 
(80%-
100%), 
nộp sản 
phẩm 

đúng hạn 

Thực 
hiện 60-
79% các 
nhiệm vụ 
nộp sản 
phẩm 
trong 

thời gian 
gia hạn 

Thực hiện 
50-59% 
các nhiệm 
vụ, nộp 
sản phẩm 
sau thời 
gian gia 
hạn 

Thực 
hiện 40-
49% các 
nhiệm 

vụ, nộp 
sản phẩm 
sau thời 
gian gia 

hạn 

Không 
thực hiện 

các 
nhiệm 

vụ, 
không 

nộp sản 
phẩm 

R3.2. 
Nội dung sản 

phẩm đáp 
ứng yêu cầu 

 
 
 
60 

Nội dung 
đảm bảo 
tính chính 
xác, có 
căn cứ và 
được phân 
tích kỹ 
càng với 
các lập 
luận chặt 
chẽ và có 
bằng 
chứng 
thuyết 
phục 

Nội dung 
đảm bảo 
chính 
xác, có 
căn cứ, 
được 
phân tích 
cụ thể 
nhưng 
chưa 
chặt chẽ, 
một số 
bằng 
chứng 
chưa 
thuyết 
phục 

Nội dung 
có vài chỗ 
thiếu tính 
chính xác, 
và thiếu 
căn cứ; 
được phân 
tích nhưng 
chưa cụ 
thể, chặt 
chẽ, một 
số bằng 
chứng 
chưa 
thuyết 
phục 

Nội dung 
phần lớn 
còn chưa 
chính 
xác, 
thiếu căn 
cứ, chưa 
được 
phân tích 
cụ thể, 
thiếu 
bằng 
chứng 
thuyết 
phục.  

Nội dung 
trình bày 
chưa 
chính 
xác, 
thiếu căn 
cứ và 
không có 
bằng 
chứng 
thuyết 
phục 
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R3.3. 
Sử dụng 

công nghệ 
thông tin đáp 
ứng yêu cầu 

 
 

10 

Nhất quán 
về format 
trong toàn 
bài, không 
có lỗi 
chính tả 

Vài sai 
sót nhỏ 
về 
format, 
một vài 
lỗi chính 
tả nhỏ 

Format vài 
chỗ không 
thống 
nhất, 
tương đối 
nhiều lỗi 
chính tả 

Format 
rất nhiều 
chỗ 
không 
nhất 
quán, lỗi 
chính tả 
khá 
nhiều 

Format 
sai, lỗi 
chính tả 
rất nhiều 

R3.4. 
Ý tưởng sáng 

tạo 

 
 

10 

Ý tưởng 
mới được 
thể hiện 
đầy đủ và 
phân tích 
rõ ràng 

Ý tưởng 
mới 
được thể 
hiện đầy 
đủ, đôi 
chỗ chưa 
phân tích 
rõ ràng 

Mới chỉ 
nêu 
được ý 
tưởng, 
chưa thể 
hiện đầy 
đủ và phân 
tích rõ 
ràng 

Ý tưởng 
chưa 
được 
phát triển 
đầy đủ và 
không 
độc đáo 

Không 
nêu được 
ý tưởng 

 
Rubic 4 (Mã: R4) Đánh giá tự luận 

Tiêu chí Trọng 
số (%) 

A B C D F 

8.5-10 7-8.4 5.5-6.9 4-5.4 < 4 

 
 

R4.1. 
Hình thức và 

văn phạm 

 
 
 
10 

- Sạch 
đẹp, rõ 
ràng, 
mạch lạc, 
dễ hiểu. 
 
 
- Không 
có lỗi 
chính tả, 
lỗi dấu câu 
hay văn 
phạm. 

- Một vài 
chỗ tẩy 
xóa, rõ 
ràng, 
mạch lạc, 
dễ hiểu  
 
- Không 
có lỗi 
chính tả; 
nhưng có 
một số 
lỗi dấu 
câu hay 
văn 
phạm. 

- Một vài 
chỗ tẩy 
xóa, tương 
đối rõ 
ràng, 
mạch lạc, 
dễ hiểu. 
- Có vài 
lỗi về 
chính tả, 
dấu câu, 
văn phạm. 

- Nhiều 
chỗ tẩy 
xóa, 
chưa rõ 
ràng, khó 
hiểu 
 
- Có một 
số lỗi 
chính tả, 
dấu câu 
và lỗi 
văn 
phạm 

- Không 
rõ ràng, 
khó hiểu. 
 
 
 
 
- Có 
nhiều lỗi 
chính tả, 
dấu câu 
và lỗi 
văn 
phạm. 
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R4.2 
Nội dung bài 

viết 

 
 
 

90 

Nội dung 
được phân 
tích sâu 
sắc, đánh 
giá khách 
quan và 
vận dụng 
vào thực 
tiễn đúng 
đắn. 
 
 

Nội dung 
được phân 
tích, đánh 
giá khách 
quan và có 
hướng vận 
dụng vào 
thực tế, 
nhưng 
chưa sâu 
sắc, đáp 
ứng cao 
với thực 
tiễn 

 Nội dung 
được mô tả, 
có sự phân 
tích sơ sài, 
và chưa có 
đánh giá 
khách quan 
và nêu được 
hướng vận 
dụng vào 
thực tế 

Nêu được 
nội dung, 
nhưng 
chưa có 
sự phân 
tích, đánh 
giá, đưa 
ra hướng 
vận dụng 
vào thưc 

Nội dung 
được nêu 
trình bày 
sơ sài, 
chưa đảm 
bảo nội 
dung. 

 
Rubic 5 (Mã: R5) Đánh giá vấn đáp (Phong thái và nội dung trả lời) 

Tiêu chí Trọng 
số (%) 

A B C D F 

8.5-10 7-8.4 5.5-6.9 4-5.4 < 4 
R5.1.  

Trả lời câu 
hỏi 

80 Trả lời câu 
hỏi chính 
xác, đầy đủ; 
lập luận 
logic, chặt 
chẽ; có sự 
mở rộng, 
liên hệ thực 
tế. 
 

Trả lời 
câu hỏi 
chính xác, 
khá đầy 
đủ; lập 
luận khá 
logic, 
chặt chẽ; 
có sự mở 
rộng 
 
 

Trả lời 
câu hỏi 
tương đối 
chính xác 
và tương 
đối đầy 
đủ; lập 
luận 
tương đối 
logic, 
chặt chẽ; 
chưa mở 
rộng liên 
hệ thực tế.  

Trả lời câu 
hỏi chưa 
đầy đủ, 
chưa chính 
xác; lập 
luận thiếu 
logic, chặt 
chẽ; không 
mở rộng 
liên hệ thức 
tế. 

Không trả 
lời được các 
các câu 
hỏi/trả lời 
sai. 
 

R.5.2. 
Phong cách, 
ngôn ngữ. 

 
20 

Bình tĩnh, 
tự tin; ngôn 
ngữ rõ 
ràng, mạch 
lạc.  
 

Khá bình 
tĩnh, tự 
tin; ngôn 
ngữ khá 
rõ ràng, 
mạch lạc.  
 

 Tương đối 
bình tĩnh, 
tự tin; 
ngôn ngữ 
tương đối 
rõ ràng, 
mạch lạc 

Chưa bình 
tĩnh, thiếu 
tự tin; ngôn 
ngữ chưa 
rõ ràng, 
mạch lạc 

Mất bình 
tĩnh, thiếu 
tự tin, ngôn 
ngữ không 
rõ ràng, 
mạch lạc 
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Rubric 6 (Mã: R6) Đánh giá báo cáo thực hành/ thực tập theo cá nhân 
Tiêu chí Trọng 

số % 
A B C D F 

8.5-10 7-8.4 5.5-6.9 4-5.4 < 4 

R6.1. 
Nội dung 

70 - Xác định 
đúng vấn đề 
CTXH. 

 
- Xác định 

được đầy đủ 
cơ sở lý 
thuyết của 
vấn đề 
CTXH. 

 
 

- Xây 
dựng kế 
hoạch và 
thực hiện 
đầy đủ kế 
hoạch giải 
quyết đúng 
các vấn đề 
xã hội  

- Xác định 
đúng 70-
85% vấn đề 
CTXH. 

- Xác định 
được 70-
80% cơ sở 
lý thuyết 
của vấn đề 
CTXH. 

 
 
- Xây 

dựng kế 
hoạch và 
thực hiện 
tương đối 
đầy đủ kế 
hoạch giải 
quyết đúng 
các vấn đề 
xã hội  

- Xác định 
đúng 55-
70% vấn đề 
CTXH. 

- Xác định 
được 55-
70% cơ sở 
lý thuyết 
của vấn đề 
CTXH. 

 
- Xây 

dựng kế 
hoạch và 
thực hiện 
một phần kế 
hoạch giải 
quyết đúng 
các vấn đề 
xã hội  

- Xác định 
đúng 40-
55% vấn đề 
CTXH. 

- Xác định 
được 40-
55% cơ sở lý 
thuyết của 
vấn đề 
CTXH. 

 
 
- Xây dựng 

kế hoạch và 
thực hiện kế 
hoạch giải 
quyết các 
vấn đề xã hội 
chưa xác 
đáng, thiếu 
thuyết phục. 

Xác định 
sai vấn đề 
CTXH. 

 
- Chưa xác 

định /xác 
định sai cơ 
sở lý thuyết 
của vấn đề 
CTXH. 

 
 
- Không 

xây dựng 
được/sai kế 
hoạch giải 
quyết các 
vấn đề xã 
hội. 

R6.2. 
Trình bày 

báo cáo rõ 
ràng 

 
20 

Mạch lạc, 
rõ ràng, hấp 
hẫn, thuyết 
phục. 

Mạch lạc, 
rõ ràng, 
một số chỗ 
chưa 
thuyết 
phục 

Tương đối 
rõ ràng, 
mạch lạc, 
một số chỗ 
chưa thuyết 
phục  

Thiếu rõ 
ràng, thiếu 
thuyết phục 

Không rõ 
ràng,không 
thuyết phục 

R6.3 
 

Trả lời câu 
hỏi đầy đủ, 

đúng, thuyết 
phục 

 
 
 
 

10 

Trả lời đầy 
đủ, đúng và 
thuyết phục 
tất cả các 
câu hỏi 

Trả lời 
đúng 70-
85% câu 
hỏi, một số 
chỗ chưa 
thuyết phục 

Trả lời 
đúng 55-
70% câu 
hỏi, một số 
chỗ chưa 
thuyết phục 

Trả lời đúng 
40-55% câu 
hỏi, nhiều 
chỗ chưa 
thuyết phục 

Trả lời sai 
đa số các câu 
hỏi/không trả 
lời được các 
câu hỏi 
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Rubic 7 (Mã: R7) Đánh giá báo cáo thực hành/ thực tập theo nhóm 
Tiêu chí Trọng 

số (%) 
A B C D F 

8.5-10 7-8.4 5.5-6.9 4-5.4 < 4 
R7.1. 

 
Thực hiện 
nhiệm vụ 
đầy đủ, 

đúng hạn 

 
 
 

10 

Thực hiện tốt 
các nhiệm vụ, 
nộp sản phẩm 

đúng hạn 

Thực hiện 
đầy đủ các 
nhiệm vụ, 
nộp sản 
phẩm 

trong thời 
gian gia 

hạn 

Thực hiện 50-
60% các 
nhiệm vụ, nộp 
sản phẩm sau 
thời gian gia 
hạn 

Thực hiện 40-
50% các 

nhiệm vụ, nộp 
sản phẩm sau 
thời gian gia 

hạn 

Không thực 
hiện các 

nhiệm vụ, 
không nộp 
sản phẩm 

R7.2 
 
Nội dung 
sản phẩm 
đáp ứng yêu 
cầu 

 
 
 
50 

Nội dung sản 
phẩm thực 
hành đầy đủ, 
chính xác, 
sáng tạo, có 
tính ứng dụng 
thực tiễn cao.  

Nội dung 
sản phẩm 
thực hành 
khá đầy 
đủ, chính 
xác, có 
tính ứng 
dụng thực 
tiễn. 

Nội dung sản 
phẩm thực 
hành cơ bản 
đầy đủ, đôi 
chỗ còn chưa 
chính xác, ít 
thể hiện tính 
ứng dụng 
thực tiễn  

Nội dung sản 
phẩm thực 
hành còn 
thiếu, chưa 
chính xác, 
khó ứng dụng 
thực tiễn. 

Nội dung 
sản phẩm 
thực hành 
không đầy 
đủ, chưa 
chính xác, 
không có 
ứng dụng 
thực tiễn 

R7.3 
Sử dụng 
công nghệ 
đáp ứng yêu 
cầu 

 
 

10 

Nhất quán về 
format trong 
toàn bài, 
không có lỗi 
chính tả, đánh 
máy 

Vài sai sót 
nhỏ về 
format, 
một vài lỗi 
chính tả, 
đánh máy 
nhỏ 

Format vài 
chỗ không 
thống nhất, 
tương đối 
nhiều lỗi 
chính tả 

Format rất 
nhiều chỗ 
không nhất 
quán, lỗi chính 
tả khá nhiều 

Format sai, 
lỗi chính tả 
rất nhiều. 

R7.4. 
Trình bày 
báo cáo rõ 
ràng 

 
10 

Mạch lạc, rõ 
ràng, hấp hẫn, 
thuyết phục. 

Mạch lạc, 
rõ ràng, 
một số chỗ 
chưa 
thuyết 
phục 

Tương đối rõ 
ràng, mạch 
lạc, một số 
chỗ chưa 
thuyết phục. 

Thiếu rõ ràng, 
thiếu thuyết 
phục 

Không rõ 
ràng, không 
thuyết phục 

 
R7.5 

Trả lời câu 
hỏi đầy đủ, 
đúng, 
thuyết phục 

 
 
 
 

10 

Trả lời đầy 
đủ, đúng và 
thuyết phục 
tất cả các câu 
hỏi 

Trả lời 
đúng 70-
85% câu 
hỏi, một số 
chỗ chưa 
thuyết phục 

Trả lời đúng 
55-70% câu 
hỏi, một số 
chỗ chưa 
thuyết phục 

Trả lời đúng 
40-55% câu 
hỏi, nhiều 
chỗ chưa 
thuyết phục 

Trả lời sai 
đa số các 
câu hỏi/ 
không trả 
lời được các 
câu hỏi 
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R7.6 
Nhóm phối 
hợp tốt, chia 
sẻ và hỗ trợ 
nhau trong 
khi báo cáo 
và trả lời 

 
 
 

10 

Nhóm phối 
hợp tốt, thực 
sự chia sẻ và 
hỗ trợ nhau 
trong khi báo 
cáo và trả lời 

Nhóm có 
phối hợp 
khi báo cáo 
và trả lời 
nhưng còn 
vài chỗ 
chưa đồng 
bộ 

Nhóm phối 
hợp tương đối 
trong khi báo 
cáo và trả lời 

Nhóm ít thể 
hiện sự kết 
nối trong 
nhóm 

Không thể 
hiện sự kết 
nối trong 
nhóm 

 
Rubic 8 (Mã: R8). Đánh giá hoạt động - nhật ký cá nhân 

Tiêu chí Trọng 
số (%) 

A B C D F 
8.5-10 7-8.4 5.5-6.9 4-5.4 < 4 

R8.1 
 

Hình thức 
và văn phạm 

 
 
 
40 

- Sạch đẹp, rõ 
ràng, mạch 
lạc, súc tích, 
dễ hiểu;  
- Sáng tạo, có 
thêm các hình 
ảnh minh họa. 
- Không có lỗi 

chính tả, lỗi 
dấu câu hay 
văn phạm. 

Rõ ràng, 
dễ hiểu.  
- Có một 
vài hình 
ảnh minh 
họa 
- Không 

có lỗi 
chính tả; 
nhưng có 

một số 
lỗi dấu 
câu hay 

văn 
phạm . 

- Tương 
đối rõ 
ràng; 
- Có vài lỗi 
về chính 
tả, dấu 
câu, văn 
phạm 
nhưng 
người đọc 
vẫn hiểu.. 

Chưa sạch 
đẹp, có 

nhiều lỗi 
chính tả, 

dấu câu và 
lỗi văn 

phạm gây 
xao lãng, 
gây khó 
hiểu cho 

người đọc. 

Không 
thực hiện 

các 
nhiệm 

vụ, 
không 

nộp sản 
phẩm 

R8.2 
Nội dung 

60 - Các nội dung 
đầy đủ, chi tiết 
và có ý nghĩa, 
thể hiện quan 
điểm cá nhân, 
đáp ứng tốt 
yêu cầu. 
- Thể hiện khả 
năng tốc ký, 
diễn đạt theo 
ngôn ngữ 
riêng của bản 
thân, dễ hiểu 

- Các nội 
dung cơ 
bản đầy 
đủ và có 
ý nghĩa, 
đáp ứng 
đầy đủ 
các yêu 
cầu . 
- Phần 
nào thể 
hiện khả 
năng tốc 

- Các nội 
dung 
tương đối 
đầy đủ và 
có ý nghĩa, 
đáp ứng 
tương đối 
các yêu 
cầu . 
- Chưa thể 
hiện được 
khả năng 
tốc ký, 

Không 
đáp ứng 
yêu cầu 
tối thiểu 
 

 

Không 
đáp ứng 
được yêu 
cầu 
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ký, diễn 
đạt theo 
ngôn ngữ 
riêng của 
bản thân, 
dễ hiểu. 

một số 
chỗ diễn 
đạt còn 
khó hiểu. 

 
Rubic (Mã: R9) Đánh giá báo cáo thực tế ngành công tác xã hội 

Tiêu chí Trọng 
số (%) 

A B C D F 
8.5-10 7-8.4 5.5-6.9 4-5.4 < 4 

R9.1. 
 

Thực hiện 
nhiệm vụ 

đầy đủ, đúng 
hạn 

 
 
 
10 

Thực hiện tốt 
các nhiệm vụ, 
nộp sản phẩm 

đúng hạn 

Thực hiện 
đầy đủ các 
nhiệm vụ, 
nộp sản 

phẩm trong 
thời gian 
gia hạn 

Thực hiện 
50-60% 
các nhiệm 
vụ, nộp 
sản phẩm 
sau thời 
gian gia 
hạn 

Thực hiện 
40-50% các 
nhiệm vụ, 
nộp sản 

phẩm sau 
thời gian 
gia hạn 

Không thực 
hiện các 

nhiệm vụ, 
không nộp 
sản phẩm 

R9.2 
 
Nội dung sản 
phẩm đáp 
ứng yêu cầu 

 
 
 

50 

Nội dung 
sản phẩm 
thực hành 
đầy đủ, 
chính xác, 
sáng tạo, có 
tính ứng 
dụng thực 
tiễn cao.  

Nội dung 
sản phẩm 
thực hành 
khá đầy đủ, 
chính xác, 
có tính ứng 
dụng thực 
tiễn. 

Nội dung 
sản phẩm 
thực hành 
cơ bản đầy 
đủ, đôi chỗ 
còn chưa 
chính xác, 
ít thể hiện 
tính ứng 
dụng thực 
tiễn  

Nội dung 
sản phẩm 
thực hành 
còn thiếu, 
chưa chính 
xác, khó ứng 
dụng thực 
tiễn. 

Nội dung 
sản phẩm 
thực hành 
không 
đầy đủ, 
chưa 
chính xác, 
không có 
ứng dụng 
thực tiễn 

R9.3 
Sử dụng công 
nghệ đáp ứng 
yêu cầu 

 
 

10 

Nhất quán về 
format trong 
toàn bài, 
không có lỗi 
chính tả, đánh 
máy. 

Vài sai sót 
nhỏ về 
format, 
một vài lỗi 
chính tả, 
đánh máy 
nhỏ 

Format vài 
chỗ không 
thống nhất, 
tương đối 
nhiều lỗi 
chính tả 

Format rất 
nhiều chỗ 
không nhất 
quán, lỗi 
chính tả khá 
nhiều 

Format 
sai, lỗi 
chính tả 
rất nhiều. 

R9.4. 
Trình bày báo 
cáo rõ ràng 

 
10 

Mạch lạc, rõ 
ràng, hấp 
hẫn, thuyết 

Mạch lạc, 
rõ ràng, 
một số chỗ 

Tương đối 
rõ ràng, 
mạch lạc, 

Thiếu rõ 
ràng, thiếu 
thuyết phục. 

Không rõ 
ràng, 
không 
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phục. chưa thuyết 
phục. 

một số chỗ 
chưa thuyết 
phục. 

thuyết 
phục. 

 
F. MÔ TẢ TÓM TẮT HỌC PHẦN 

TT Mã học 
phần 

Tên học 
phần 

Tóm tắt học phần 

1 21231902 Triết 
học 
Mác- 
Lênin 

Học phần Triết học Mác – Lênin là học phần bắt buộc thuộc khối 
kiến thức đại cương trong chương trình; cung cấp những hiểu biết 
có tính căn bản, hệ thống về triết học Mác-Lênin; xây dựng thế 
giới quan và phương pháp luận biện chứng duy vật làm nền tảng lý 
luận cho việc nhận thức các vấn đề, nội dung các môn học khác; 
giúp người học nhận thức được thực chất giá trị, bản chất khoa 
học, cách mạng của triết học Mác – Lênin. Nội dung của học phần 
được cấu trúc gồm 3 chương. Chương 1 Khái luận về triết học và 
triết học Mác – Lênin. Chương 2, chủ nghĩa duy vật biện chứng. 
Chương 3, chủ nghĩa duy vật lịch sử.  

2 21321901 Kinh tế 
chính trị 
Mác-
Lênin 

Kinh tế Chính trị Mác-Lênin là học phần bắt buộc thuộc khối kiến 
thức đại cương trong chương trình đào tạo. Nội dung của học phần 
gồm 6 chương, được kết cấu thành 2 phần chính: 
Một là, nghiên cứu các vấn đề kinh tế chính trị của phương thức 
sản xuất tư bản chủ nghĩa trong cả hai giai đoạn là tự do cạnh tranh 
và giai đoạn độc quyền.  
Hai là, nghiên cứu các vấn đề về kinh tế thị trường định hướng xã 
hội chủ nghĩa và các quan hệ lợi ích kinh tế ở Việt Nam; Công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam 

3 21221903 Chủ 
nghĩa xã 
hội khoa 
học 

Chủ nghĩa xã hội khoa học là một trong ba bộ phận cấu thành chủ 
nghĩa Mác – Lênin và là môn học bắt buộc thuộc khối kiến thức 
giáo dục đại cương trong chương trình đào tạo. Học phần được kết 
cấu thành hai phần chính: 
- Một là, nghiên cứu những vấn đề cốt lõi nhất về Chủ nghĩa xã hội 
khoa học, một trong ba bộ phận cấu thành chủ nghĩa Mác - Lênin. 
- Hai là, nghiên cứu những vấn đề chính trị - xã hội của Việt Nam 
liên quan đến chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã 
hội ở Việt Nam. 
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4 21221904 Lịch sử 
Đảng 
Cộng 
sản Việt 
Nam 

Ngoài chương nhập môn và kết luận, học phần có 3 chương đề cập 
đến những tri thức khoa học về đối tượng, mục đích, nhiệm vụ, 
phương pháp nghiên cứu, học tập môn học Lịch sử Đảng Cộng sản 
Việt Nam; Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời và lãnh đạo đấu tranh 
giành chính quyền (1930-1945); Lãnh đạo hai cuộc kháng chiến, 
hoàn thành giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước (1945-1975); 
Lãnh đạo cả nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội và tiến hành công 
cuộc đổi mới (1975-2018); Một số bài học lớn về sự lãnh đạo của 
Đảng. Qua đó, khẳng định những thành công, ưu điểm, nêu lên hạn 
chế, kinh nghiệm trong tiến trình lãnh đạo cách mạng của Đảng 

5 21321922 Tư 
tưởng 
Hồ Chí 
Minh 

Tư tưởng Hồ Chí Minh là học phần bắt buộc, khối kiến thức đại 
cương cung cấp những kiến thức cơ bản về tư tưởng của Chủ tịch 
Hồ Chí Minh với ý nghĩa là sự vận dụng sáng tạo lý luận chủ nghĩa 
Mác - Lênin vào điều kiện cụ thể Việt Nam, đồng thời là cơ sở lý 
luận trực tiếp trong việc hoạch định đường lối cách mạng Việt 
Nam từ 1930 đến nay. Học phần này giúp sinh viên hiểu được một 
cách tương đối đầy đủ và có hệ thống về bối cảnh lịch sử - xã hội, 
cơ sở hình thành, phát triển của tư tưởng Hồ Chí Minh; Các nội 
dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh về: Độc lập dân tộc và chủ 
nghĩa xã hội; về Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhà nước của nhân 
dân, do nhân dân, vì nhân dân, Về đại đoàn kết dân tộc và đoàn kết 
quốc tế, Về văn hóa, đạo đức, con người. 

6 31221885 Tin học 
đại 
cương 
 

Học phần Tin học đại cương thuộc khối kiến thức giáo dục đại 
cương. Học phần này củng cố và tăng cường các kiến thức, kỹ 
năng sử dụng máy tính, các công nghệ hiện đại và internet mà 
người học đã được trang bị ở chương trình giáo dục phổ thông. 
Đồng thời, học phần đi sâu vào một số tính năng nâng cao của ba 
phần mềm thuộc bộ Microft Office là Word, Excel và Powerpoint. 

7 31621549 Pháp 
luật đại 
cương 
 

Pháp luật đại cương là môn học bắt buộc trong chương trình đào 
tạo của tất cả các ngành học. Học phần trang bị cho sinh viên 
những kiến thức cơ bản về Nhà nước và pháp luật như: Nguồn gốc 
bản chất, chức năng, vai trò, hình thức, đặc trưng của Nhà nước và 
pháp luật; về quy phạm pháp luật, quan hệ pháp luật, hệ thống 
pháp luật, ý thức pháp luật, thực hiện pháp luật, vi phạm pháp luật, 
trách nhiệm pháp lý, pháp chế xã hội chủ nghĩa. Đồng thời giới 
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thiệu một số ngành luật trong hệ thống pháp luật Việt Nam như: 
Luật Dân sự, Luật Hình sự, Luật Hành chính.  

8 32021370 Kỹ năng 
giao tiếp 
 

Học phần Kĩ năng giao tiếp thuộc khối kiến thức cơ bản trong 
chương trình đào tạo cử nhân công tác xã hội. Học phần cung cấp 
cho người học các kiến thức chung về vấn đề giao tiếp như khái 
niệm, vai trò, chức năng, phân loại giao tiếp; nguyên tắc, phương 
tiện và phong cách giao tiếp. Trong nguyên tắc giao tiếp, học phần 
cung cấp biểu hiện, nội dung một số nguyên tắc cơ bản để đảm bảo 
sự thành công trong giao tiếp, các phương tiện giao tiếp. Cung cấp 
một số kĩ năng giao tiếp cơ bản, gồm kĩ năng giao tiếp trực tiếp và 
kĩ năng giao tiếp gián tiếp. Đặc biệt học phần giới thiệu giao tiếp 
với một số đối tượng đặc thù trong công tác xã hội như người 
khuyết tật, người cao tuổi, người nghiện ma túy, trẻ em có hoàn 
cảnh đặc biệt.  

9 31721873 Tiếng 
Việt 
thực 
hành 
 

Tiếng Việt thực hành là một môn khoa học ngôn ngữ cung cấp cho 
sinh viên những kiến thức tổng quát về tiếng Việt và các kĩ năng 
thực hành văn bản tiếng Việt. Đây là học phần cơ sở được thiết kế 
dành cho sinh viên cả khối ngành Khoa học tự nhiên và Khoa học 
xã hội và Nhân văn. Môn học tập trung vào việc giúp sinh viên rèn 
luyện các kĩ năng về thực hành tiếng Việt theo 5 nhóm vấn đề 
chính: (1) Chính tả; (2) Dùng từ; (3) Đặt câu; (4) Viết đoạn văn; 
(5) Xây dựng văn bản. 

10 32021429 Logic 
học 
 

Logic học là khoa học nghiên cứu về các hình thức và quy luật của 
tư duy khoa học; học phần có vai trò quan trọng trong việc xây 
dựng, rèn luyện về tư duy cho người trong quá trình tiếp cận tri 
thức khoa học. Tiếp cận những tri thức của logic học, sinh viên sẽ 
hình thành được những kỹ năng như: tư duy độc lập, tư duy sáng 
tạo, tư duy phản biện …, những tri thức này sẽ giúp người học tiếp 
nhận dễ hơn các học phần khác trong chương trình đào tạo, đặc 
biệt là các học phần nghiên cứu về tư duy nói riêng và đời sống 
tâm thần con người nói chung.  

11 00101265 Giáo 
dục thể 
chất 1 
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12 00101266 Giáo 
dục thể 
chất 2 

 

13 00101267 Giáo 
dục thể 
chất 3 

 

14 00101268 Giáo 
dục thể 
chất 4 

 

15 00201264 Giáo 
dục 
quốc 
phòng 

 

16 31721091 Cơ sở 
văn hóa 
Việt 
Nam 
 

Cơ sở văn hóa Việt Nam là môn học đại cương về văn hóa Việt 
Nam, cung cấp một cái nhìn toàn diện về khái niệm văn hóa học và 
văn hóa Việt Nam, hệ thống các thành tố văn hóa Việt Nam và 
những đặc trưng của chúng, tính thống nhất và đa dạng của văn 
hóa Việt Nam.  

17 32021045 Thực 
hành kỹ 
năng tổ 
chức 
hoạt 
động 
Đoàn, 
Hội 
 

Học phần kỹ năng tổ chức hoạt động nhóm gồm 2 chương: 
Chương 1 cung cấp cho người các kiến thức cơ bản về lý thuyết 
nhóm, đội như: các giai đoạn hình thành và phát triển nhóm, các 
nguyên tắc hoạt động của nhóm, đội; các kỹ năng làm việc nhóm 
đem lại hiệu quả cho hoạt động học tập và hoạt động cộng đồng; 
Chương 2 hình thành cho người học các kỹ năng tổ chức các hoạt 
động cho nhóm và kỹ năng giao tiếp trong hoạt động học tập và 
sinh hoạt tập thể với các kỹ năng bổ trợ khác như: kỹ năng tổ chức 
hoạt động tập thể, kỹ năng thiết kế và tổ chức hoạt động… để giúp 
người học có thể tham gia và tổ chức được các hoạt đông giao lưu, 
diễn đàn, hội thi và các chiến dịch tình nguyện, nhân đạo….  

18 32031256 Giáo 
dục học 
đại 
cương 

Học phần giáo dục học đại cương trong chương trình đào tạo cử 
nhân công tác xã hội sẽ giới thiệu cho sinh viên hệ thống kiến thức 
cơ bản về giáo dục học đại cương như: Giáo dục là một khoa học 
về quá trình giáo dục con người; giáo dục với sự hình thành và 
phát triển nhân cách; mục đích giáo dục và hệ thống giáo dục quốc 
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dân Việt Nam; nguyên lý giáo dục; các con đường giáo dục; phổ 
cập giáo dục và người giáo viên. 

19 31731993 Xã hội 
học đại 
cương 
 

Học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về Xã hội 
học, là cơ sở nền tảng giúp cho sinh viên ngành Công tác xã hội 
vận dụng vào việc hình thành năng lực các học phần chuyên ngành 
cũng như và tăng cường khả năng vận dụng những tri thức Xã hội 
học trong học tập, trong công tác và trong đời sống. Học phần tập 
trung vào các nhóm vấn đề chính: (1) Những vấn đề chung của Xã 
hội học; (2) Các vấn đề cơ bản của Xã hội học; (3) Một số lĩnh vực 
Xã hội học chuyên ngành. 

20 32031713 Tâm lý 
học đại 
cương 
 

Học phần Tâm lý học đại cương cung cấp cho người học hệ thống 
những tri thức khoa học cơ bản, hiện đại về tâm lý học, bao gồm 
các vấn đề sau: Đối tượng, nhiệm vụ, vị trí của tâm lý học, bản 
chất, chức năng, phân loại các hiện tượng tâm lý người, các 
nguyên tắc và phương pháp nghiên cứu tâm lý; cơ sở sinh lý thần 
kinh của tâm lý người; hoạt động – ý thức – nhân cách; các quá 
trình, trạng thái và các thuộc tính tâm lý. 

21 32031736 Tâm lý 
học xã 
hội 
 

Học phần Tâm lý học xã hội cung cấp cho sinh viên hệ thống kiến 
thức khoa học chuyên sâu về quy luật hình thành, phát triển, biểu 
hiện của các hiện tượng tâm lý xã hội của nhóm lớn và nhóm nhỏ, 
mối liên hệ giữa các nhóm và con người trong nhóm. Học phần 
bao gồm các nội dung cơ bản sau: Khái quát về tâm lý học xã hội; 
các hiện tượng tâm lý xã hội cơ bản và các quy luật hình thành 
chúng; giao tiếp xã hội; tâm lý học về nhóm. Học phần này là cơ 
sở để sinh viên có thể áp dụng vào nghiên cứu và giải thích các 
hiện tượng tâm lý xã hội trong thực tiễn, gắn với việc tổ chức đời 
sống xã hội, tổ chức và điều khiển hoạt động của cá nhân và nhóm 
xã hội.  

22 32041732 Tham 
vấn 
 

Học phần trình bày các vấn đề về sự hình thành, vai trò, nhiệm vụ 
của tham vấn tâm lý như một khoa học ứng dụng, mô tả chân dung 
nhà tham vấn tâm lý, thân chủ và khái quát các vấn đề của thân 
chủ, vấn đề đạo đức trong tham vấn tâm lý. Học phần còn cung 
cấp các kỹ năng tham vấn cho người làm công tác xã hội nhằm 
khai thác tiềm năng của thân chủ để hỗ trợ thân chủ tự giải quyết 
vấn đề của mình. 
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23 32031504 Nhập 
môn 
công tác 
xã hội 
 

Học phần Nhập môn Công tác xã hội cung cấp nền tảng kiến thức 
ban đầu trước khi học các môn học tiếp theo như công tác xã hội 
cá nhân, công tác xã hội nhóm và phát triển cộng đồng. Đây là học 
phần thuộc kiến thức cơ sở ngành, môn học như khai tâm về khoa 
học công tác xã hội, giúp sinh viên hiểu được công tác xã hội là 
một ngành khoa học, một nghề nghiệp trong hệ thống an sinh xã 
hội. Theo đó, môn học giới thiệu tổng quan về cơ sở lý luận khoa 
học công tác xã hội như khái quát lịch sử công tác xã hội, các chức 
năng, nguyên tắc, đạo đức và vai trò của công tác xã hội. Đồng 
thời giúp người học hiểu được tiến trình giải quyết các vấn đề 
trong công tác xã hội và các lĩnh vực hoạt động của công tác xã 
hội. 

24 32021851 Thực tế 
công tác 
xã hội 
 

Học phần “Thực tế Công tác xã hội” hướng dẫn cho người học 
cách thức thâm nhập thực tế; phương pháp nghiên cứu thực tiễn để 
tìm hiểu về các hoạt động công tác xã hội; bổ sung kiến thức thực 
tiễn, so sánh đối chiếu thực tiễn với lý thuyết đã học; phát hiện 
những khó khăn, bất cập trong thực thi các chính sách An sinh xã 
hội và hoạt động Công tác xã hội. Kết thúc học phần, người học 
trình bày những kết quả thu thập được, nêu cảm nhận của bản thân 
về nghề công tác xã hội và đưa ý tưởng phát triển bản thân trong 
tương lai qua bài thu hoạch. 

25 32041874 Phương 
pháp 
Giáo 
dục kỹ 
năng 
sống 
 

Học phần đề cập đến những vấn đề lý luận cơ bản về giáo dục giá 
trị sống và kỹ năng sống, bao gồm: 
- Khái quát chung về giá trị sống và kỹ năng sống như: Khái niệm, 
đặc trưng, phân loại các kỹ năng sống; nội dung cơ bản của các giá 
trị sống và kỹ năng sống.  
- Quá trình giáo dục giá trị sống và kỹ năng sống như: Ý nghĩa; 
nguyên tắc, phương pháp, con đường, quy trình giáo dục giá trị 
sống và kỹ năng sống; cách thiết kế các chủ đề giáo dục giá trị 
sống và kỹ năng sống.  
- Tổ chức các hoạt động giáo dục giá trị sống và kỹ năng sống cho 
các đối tượng khác nhau như: trẻ mầm non; học sinh tiểu học; học 
sinh trung học phổ thông; nhóm yếu thế. 

26 32041048 Hành vi 
con 

Hành vi con người và môi trường xã hội là học phần bắt buộc 
thuộc đối với sinh viên ngành công tác xã hội, là học phần thuộc 
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người 
và môi 
trường 
xã hội 
 

khối kiến thức bổ trợ của ngành công tác xã hội. Học phần này 
trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về hành vi con 
người và môi trường xã hội và mối tương tác qua lại giữa hành vi 
con người và môi trường xã hội trong suốt vòng đời của các đối 
tượng khách hàng khác nhau, cá nhân, nhóm, gia đình, đặc biệt 
nhấn mạnh đến ảnh hưởng của giá trị, nhu cầu, mục đích của hệ 
thống xã hội, gắn liền với thực tiễn công tác xã hội. 

27 32032212 An sinh 
xã hội 
 

Học phần trang bị cho sinh viên những những hiểu biết về An sinh 
xã hội: lịch sử hình thành và phát triển, những vấn đề cơ bản của 
an sinh xã hội và hệ thống an sinh xã hội ở Việt Nam cũng như an 
sinh xã hội đối với các lĩnh vực và đối tượng liên quan.  

28 32031276 Giới và 
phát 
triển 
 

Học phần trang bị cho sinh viên những vấn đề cơ bản về giới và 
phát triển như: lịch sử hình thành và phát triển nghiên cứu về giới 
và phát triển, đối tượng, phương pháp nghiên, các khái niệm và lý 
thuyết cơ bản, mối quan hệ giữa giới và phát triển cũng như thực 
trạng bình đẳng giới và hệ thống thể chế, luật pháp, chính sách liên 
quan đến bình đẳng giới ở Việt Nam, vấn đề lồng ghép giới và 
phân tích giới. 

29 32031059 Chính 
sách xã 
hội 
 

Học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về chính 
sách xã hội, quy trình hoạch định, tổ chức thực hiện, phân tích 
chính sách xã hội và một số chính sách xã hội ở Việt Nam, trên cơ 
sở đó, giúp cho người học hình thành năng lực vận động, biện hộ 
chính sách. 

30  Lý 
thuyết 
công tác 
xã hội 
 

Học phần này giới thiệu cho sinh viên các nội dung cơ bản về các 
lý thuyết được ứng dụng trong công tác xã hội, qua đó sinh viên 
biết cách áp dụng các lý thuyết công tác xã hội vào các trường hợp 
can thiệp cụ thể với cá nhân, nhóm và cộng đồng. Đồng thời, qua 
việc xem xét đánh giá những lý thuyết khác nhau trong công tác xã 
hội, sinh viên sẽ biết cách đưa ra những cách thức lý luận khác 
nhau, áp dụng các mô hình lý luận khác nhau về hoạt động thực 
hành của công tác xã hội. 
 

31 32031037 Công 
tác xã 

Nội dung học phần gồm những kiến thức cơ bản về lịch sử hình 
thành và phát triển Công tác xã hội cá nhân trên thế giới và Việt 
Nam, những yếu tố căn bản của CTXH cá nhân, các công cụ, kỹ 
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hội với 
cá nhân 
 

thuật trong can thiệp giúp đỡ đối tượng và tiến trình CTXH cá 
nhân nhằm thực hiện các chức năng xã hội, phát huy năng lực 
người học trong nghiên cứu và thực hành nghề nghiệp. Học phần 
cũng giới thiệu các kiến thức chung về một số lý thuyết và khái 
niệm cơ bản trong CTXH cá nhân, những vấn đề đối tượng thường 
gặp nhằm gợi mở các hướng tiếp cận, khả năng tư duy từ đó hướng 
đến giải quyết các vấn đề xã hội liên quan đến đời sống cá nhân. 

32 32031118 Thực 
hành 
Công 
tác xã 
hội với 
cá nhân 

Học phần thực hành CTXH với cá nhân hướng đến việc tổ chức 
cho sinh viên thực hành các kỹ năng cơ bản, vận dụng tiến trình 
CTXH với cá nhân trong một ca cụ thể. 

33 32041789 Công 
tác xã 
hội với 
nhóm 
 

Học phần công tác xã hội nhóm thuộc khối kiến thức chuyên 
ngành. Học phần hướng đến cung cấp cho người học kiến thức cơ 
bản về công tác xã hội nhóm bao gồm những nội dung về lịch sử 
hình thành và phát triển công tác xã hội nhóm; Vai trò, khái niệm 
và đặc trưng công tác xã hội nhóm, hệ thống lý thuyết sử dụng 
trong CTXH với nhóm; Tiến trình công tác xã hội nhóm, các kỹ 
năng, kỹ thuật sử dụng trong CTXH với nhóm. Học phần đưa ra 
một số tình huống cụ thể để sinh viên nhận diện vấn đề và thực 
hành tiến trình công tác xã hội nhóm. 

34 32031125 Thực 
hành 
Công 
tác xã 
hội với 
nhóm 
 

Học phần công tác xã hội nhóm thuộc khối kiến thức chuyên 
ngành, được tổ chức sau khi sinh viên đã hoàn thành học phần 
công tác xã hội nhóm, đã được cung cấp kiến thức cơ bản về 
phương pháp công tác xã hội nhóm. Học phần hướng việc tổ chức 
cho sinh viên thực hành tiến trình và kỹ năng, kỹ thuật của phương 
pháp CTXH nhóm với nhóm đối tượng cụ thể trong thực tiễn. Sinh 
viên tham gia học phần này, sau khi được hướng dẫn kế hoạch 
thực hành, từng nhóm nhỏ sẽ về các cơ sở trên địa bàn như trường 
học, bệnh viện, các trung tâm giáo dục chuyên biệt, cơ sở cung cấp 
các dịch vụ công tác xã hội. Dưới sự hướng dẫn của giảng viên 
chuyên trách và cán bộ kiểm huấn cơ sở, sinh viên vận dụng tiến 
trình công tác xã hội nhóm giúp nâng cao năng lực giải quyết vấn 
đề cho nhóm đối tượng cụ thể. Kết thúc đợt thực hành, sinh viên 
hoàn thành báo cáo và trình bày kết quả dưới sự hướng dẫn và 
đánh giá của hội đồng. 
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35 32041790 Phát 
triển 
cộng 
đồng 
 

Học phần Phát triển cộng đồng cung cấp cho sinh viên một cách 
có hệ thống những kiến thức cơ bản về cộng đồng, phát triển cộng 
đồng; Đây là học phần thuộc kiến thức bổ trợ trong khối kiến thức 
chuyên ngành, thông qua đó sinh viên hình thành các kỹ năng nhận 
diện, đánh giá vấn đề cộng đồng, lên các ý tưởng, dự án đầu tư để 
biến cộng đồng từ chỗ yếu kém trở thành cộng đồng phát triển tự 
lực. Học phần bao gồm các nội dung chính như: Tổng quan về tổ 
chức và phát triển cộng đồng; Tác viên phát triển cộng đồng, Tiến 
trình phát triển cộng đồng, Một số hoạt động và các phương pháp 
sử dụng trong phát triển cộng đồng.  

36 32031049 Thực 
hành 
Phát 
triển 
cộng 
đồng 
 

Học phần Thực hành phát triển cộng đồng hướng đến việc tổ chức 
cho sinh viên thực hành các kiến thức và kỹ năng cơ bản, vận dụng 
tiến trình tổ chức và phát triển cộng đồng tại một cộng đồng cụ thể. 

37 32041811 Phương 
pháp 
nghiên 
cứu 
khoa 
học 
chuyên 
ngành 
công tác 
xã hội 
 

Học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức và kĩ năng của 
phương pháp nghiên cứu trong công tác xã hội nhằm vận dụng 
trong hoạt động can thiệp công tác xã hội. Nội dung của học phần 
bao gồm các vấn đề cơ bản về nghiên cứu trong công tác xã hội 
như: khái niệm, mục đích, ý nghĩa, thiết kế một cuộc nghiên cứu, 
các phương pháp thu thập thông tin nghiên cứu định lượng và 
nghiên cứu định tính trong nghiên cứu của công tác xã hội; phân 
tích dữ liệu và trình bày kết quả nghiên cứu.  

38 32041050 Xây 
dựng và 
quản lý 
dự án 
 

Học phần Xây dựng và quản lý dự án cung cấp cho sinh viên 
những kiến thức cơ bản về dự án, dự án trong công tác xã hội. Là 
học phần tự chọn trong khối kiến thức ngành. Nội dung của học 
phần bao gồm các nội dung chính sau: Tổng quan về dự án và dự 
án phát triển cộng đồng; Thiết kế dự án giải quyết vấn đề xã hội 
quy mô nhỏ, quản lý dự án; theo dõi, giám sát và đánh giá dự án; 
kết thúc dự án và khai thác kết quả đạt được.  

39 32031995 Công 
tác xã 

Học phần Công tác xã hội trong trường học đề cập đến những nội 
dung cơ bản về sự hình thành và phát triển Công tác xã hội trong 
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hội 
trong 
trường 
học 
 

trường học, khái niệm, đối tượng, mục đích, chức năng, nhiệm vụ, 
tầm quan trọng, cơ sở lý luận của Công tác xã hội trong trường 
học; vấn đề xã hội ở trong trường học hiện nay; mô hình, phương 
pháp, kỹ năng công tác xã hội trong trường học. 

40 32031116 Công 
tác xã 
hội với 
trẻ em 

Công tác xã hội với trẻ em là một học phần thuộc khối kiến thức 
chuyên ngành trong chương trình đào tạo cử nhân công tác xã hội; 
là một trong những lĩnh vực cơ bản của nghề công tác xã hội, được 
hình thành trong bối cảnh mạng lưới phát triển của hệ thống an 
sinh xã hội nói chung và an sinh nhi đồng nói riêng. Công tác xã 
hội với trẻ em bao gồm những nội dung như sau: Khái niệm, chức 
năng, vai trò của công tác xã hội với trẻ; Trẻ em có hoàn cảnh đặc 
biệt; Hệ thống chính sách pháp luật trong chăm sóc và bảo vệ trẻ 
em; Tiến trình công tác xã hội với trẻ em; Các kỹ năng, kỹ thuật 
trong công tác xã hội với trẻ em.  

41 32031127 Quản trị 
ngành 
công tác 
xã hội 
 

Học phần Quản trị ngành công tác xã hội là một học phần bắt 
buộc thuộc khối kiến thức bổ trợ trong chương trình đào tạo ngành 
công tác xã hội. Nội dung học phần bao gồm một số khái niệm có 
liên quan như: quản trị ngành CTXH, nhà quản trị CTXH; tiến 
trình quản trị: tiến trình tổ chức, hoạch định, ra quyết định, lãnh 
đạo và kiểm tra. 

42 32031659 Công 
tác xã 
hội với 
người 
khuyết 
tật 
 

Học phần Công tác xã hội với người khuyết tật nằm trong khối 
kiến thức ngành nhằm giới thiệu cho người học nắm được những 
vấn đề chung của người khuyết tật; các văn bản pháp luật liên quan 
đến quyền lợi và nghĩa vụ của người khuyết tật. Vai trò, nhiệm vụ, 
các nguyên tắc hoạt động, các phương pháp tác nghiệp của nhân 
viên công tác xã hội khi tham gia chăm sóc giúp đỡ người khuyết 
tật. Thông qua học phần này, sinh viên vừa được nâng cao kiến 
thức, hình thành các kỹ năng làm việc với thân chủ, vừa có thể ứng 
dụng các kiến thức vào giải quyết các trường hợp thân chủ cụ thể 

43 32031122 Công 
tác xã 
hội với 
người 
cao tuổi 
 

Học phần Công tác xã hội với người cao tuổi là học phần bắt buộc 
thuộc khối kiến thức ngành trong chương trình đào tạo công tác xã 
hội. Học phần cung cấp các kiến thức, kỹ năng cơ bản để hướng 
dẫn người học thực hành tốt nhiệm vụ cung cấp dịch vụ chăm sóc 
và hỗ trợ cho người cao tuổi tại cộng đồng, bao gồm đánh giá nhu 
cầu, lập kế hoạch hỗ trợ, cung cấp dịch vụ, kết nối mạng lưới, và 
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vận động và thực hiện các chính sách, chương trình cho người cao 
tuổi. 

44 32031051 Công 
tác xã 
hội với 
người 
nghiện 
ma túy, 
mại 
dâm, 
HIV/AI
DS 
 

Học phần này nằm trong khối kiến thức ngành của ngành công tác 
xã hội nhằm giúp người học hình thành các khái niệm cơ bản về 
nghiện ma túy, mại dâm, HIV/AIDS; đặc điểm tâm lý, nhu cầu và 
những khó khăn của người nghiện ma túy; nguyên nhân, hậu quả 
của nghiện ma túy; cai nghiện ma túy và công tác xã hội với người 
nghiện ma túy. Đặc điểm tâm lý, nhu cầu và những khó khăn của 
người mại dâm, tìm hiểu quan điểm của xã hội về người mại dâm 
và công tác xã hội với người mại dâm; Những nhận thức sai lệch 
về HIV/AIDS, tính nghiêm trọng của đại dịch HIV/AIDS; đối 
tượng và những hành vi có nguy cơ nhiễm HIV cao; đặc điểm tâm 
lý, nhu cầu của người nhiễm HIV/AIDS; những khó khăn của 
người nhiễm HIV/AIDS; Công tác xã hội với người có HIV/AIDS. 

45 32031124 Công 
tác xã 
hội 
trong 
lĩnh vực 
sức 
khoẻ và 
y tế 
 

Công tác xã hội trong lĩnh vực sức khoẻ và y tế đề cập đến vai trò, 
chức năng và nhiệm vụ của nhân viên công tác xã hội trong sức 
khoẻ và y tế. Các vấn đề nảy sinh trong y tế, cách ứng phó hiện 
nay và trách nhiệm của nhân viên công tác xã hội trong y tế. Cung 
cấp một số kỹ năng cần thiết cho nhân viên CTXH khi làm việc 
trong lĩnh vực sức khoẻ và y tế. 

46 32021702 Sức 
khỏe 
cộng 
đồng 
 

Học phần Sức khỏe cộng đồng cung cấp cho sinh viên một cách có 
hệ thống những kiến thức cơ bản chăm sóc sức khỏe cộng đồng 
bao gồm: Sức khỏe cộng đồng và các yếu tố ảnh hưởng đến sức 
khỏe; Hành vi sức khỏe và quá trình thay đổi hành vi sức khỏe; Tổ 
chức hoạt động của tuyến y tế cơ sở và nhân viên y tế cộng đồng; 
Hoạt động truyền thông, giáo dục chăm sóc và nâng cao sức khỏe 
cộng đồng; Giáo dục sức khỏe dinh dưỡng và vệ sinh môi trường; 
Một số bệnh phổ biến tại cộng đồng. 

47 32021053 Truyền 
thông 
trong 
công tác 
xã hội 
 

Học phần cung cấp kiến thức lý thuyết và kỹ năng truyền thông cơ 
bản nói chung, truyền thông trong công tác xã hội nói riêng, giúp 
sinh viên tạo lập kiến thức nền tảng, nâng cao kỹ năng về giao tiếp, 
kỹ năng truyền thông truyền thông trong công tác xã hội. Qua đó, 
sinh viên có khả năng áp dụng kiến thức về truyền thông để phân 
tích, đánh giá, xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch can thiệp 
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vấn đề của cá nhân, gia đình, nhóm, cộng đồng một cách logic và 
thuyết phục; góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống.  

48 33121252 Giáo 
dục giới 
tính và 
phương 
pháp 
giáo dục 
giới tính 
 

Học phần gồm 10 bài học được thiết kế trên đĩa CDrom, lần lượt 
chuyển tải các nội dung giảng dạy về quyền và sức khỏe tình dục 
bao gồm các vấn đề về tâm sinh lý lứa tuổi, tình bạn, tình yêu, tình 
dục, sự mang thai, các nguy cơ lây nhiễm qua đường tình dục, biết 
bảo vệ bản thân tránh được sự xâm hại, quấy rối tình dục, hiểu rõ 
về giới và các quyền có liên quan đến giới, đặc biệt thể hiện qua 
các hành vi tình dục và cuối cùng nhằm hướng dẫn sinh viên biết 
tự đưa ra những quyết định của bản thân khi đối diện trước những 
tình huống thường gặp trong tuổi sinh viên. 

49 32021036 Khởi 
nghiệp 
 

Học phần Khởi nghiệp (Start up) giới thiệu đến sinh viên hệ thống 
tri thức cơ bản về khởi nghiệp: Khái niệm khởi nghiệp, hệ sinh thái 
khởi nghiệp, kinh doanh và những tố chất của doanh nhân, quy 
trình khởi nghiệp; ý tưởng và phương pháp sáng tạo ý tưởng, cách 
trình bày ý tưởng thuyết phục. Ngoài ra, qua môn học này, sinh 
viên có cơ hội tìm hiểu về các mô hình khởi nghiệp và cách xây 
dựng một mô hình khởi nghiệp, tạo lập tổ chức và huy động vốn. 
Qua đó thúc đẩy tinh thần và hành động tham gia các hoạt động 
khởi nghiệp trong trường Đại học và trong thực tiễn để phát huy sự 
sáng tạo và chuyên môn đào tạo, góp phần phụng sự cộng đồng 
theo sứ mệnh đào tạo mà nhà trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà 
Nẵng xây dựng.  

50 31121002 Thống 
kê trong 
khoa 
học xã 
hội 
 

Học phần Thống kê trong khoa học xã hội giới thiệu một số 
phương pháp dùng để thu thập dữ liệu; mô tả dữ liệu bằng bảng, đồ 
thị và các đặc trưng đo lường đơn biến và đa biến; ước lượng và 
kiểm định giả thuyết cho một tổng thể.  
Nội dung cơ bản của học phần bao gồm: Biến cố và xác suất, Biến 
ngẫu nhiên, Một số quy luật phân phối xác suất của biến ngẫu 
nhiên, Biến ngẫu nhiên hai chiều rời rạc và hệ số tương quan lý 
thuyết, Tham số đặc trưng của mẫu, Ước lượng tham số, Kiểm 
định giả thuyết thống kê, Hệ số tương quan mẫu, Kiểm định tính 
độc lập. 

51 32021054 Đánh 
giá nông 
thôn có 
sự tham 

Học phần Đánh giá nông thôn có sự tham gia cộng đồng giới thiệu 
các khái niệm, mục đích của P.R.A và bộ công cụ P.R.A; Ưu 
nhược điểm của từng phương pháp, nguyên tắc, cách thức đánh giá 
và phạm vi ứng dụng trong các hoạt động cụ thể của cộng đồng khi 
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gia của 
cộng 
đồng 
 

thực hiện một số công cụ cơ bản của P.R.A như biểu đồ thường 
nhật, sơ đồ venn, lịch mùa vụ, bản đồ cộng đồng... 

52 32021055 Kiểm 
huấn 
trong 
công tác 
xã hội 
 

Học phần mô tả các yếu tố cơ bản của kiểm huấn, các đặc điểm, 
chức năng của kiểm huấn trong ngành công tác xã hội, các mô 
hình kiểm huấn trong công tác xã hội, tiến trình kiểm huấn và các 
kỹ năng kiểm huấn trong công tác xã hội. 

53 32021056 Công 
tác xã 
hội với 
gia đình 
 

Học phần cung cấp những kiến thức cơ bản về gia đình, các vấn đề 
gia đình Việt Nam đang gặp phải; các mục đích, nguyên tắc, lý 
thuyết, phương pháp, một số công cụ áp dụng công tác xã hội với 
gia đình. Đây là là học phần bắt buộc trong khối kiến thức ngành, 
thông qua đó sinh viên nhận diện được vấn đề gia đình, lập được 
kế hoạch can thiệp phù hợp nhằm giúp các gia đình giải quyết 
được vấn đề của họ; đồng thời từ thực tiễn nghiên cứu, đề xuất để 
cải thiện các chính sách, luật pháp về gia đình Việt Nam hiện nay.  

54 32021057 Công 
tác xã 
hội với 
người 
nghèo 
 

Học phần thuộc khối kiến thức chuyên ngành tự chọn, bao gồm 
những kiến thức cơ bản về vấn đề nghèo đói và công tác xã hội với 
vấn đề nghèo đói. Nội dung học phần đi sâu về vấn đề nghèo đói 
và xóa đói giảm nghèo, phạm vi công tác xã hội với người nghèo, 
các phương pháp, kỹ năng thực hành công tác xã hội trong hoạt 
động xóa đói giảm nghèo tại cộng đồng. 

55 32021126 Công 
tác xã 
hội với 
phụ nữ  

Học phần gồm những kiến thức cơ bản về các nhóm đối tượng phụ 
nữ có hoàn cảnh đặc biệt, luật pháp chính sách liên quan đến phụ 
nữ và phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt, phụ nữ dễ bị tổn thương. Giới 
thiệu về các mô hình trợ giúp, can thiệp cho phụ nữ có hoàn cảnh 
đặc biệt và hướng dẫn các hoạt động thực hành công tác xã hội 
trong trợ gíup cho phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt. 

56 32021119 Công 
tác xã 
hội với 
dân tộc 
thiểu số 

Công tác xã hội với người dân tộc thiểu số trang bị những kiến 
thức về dân tộc, dân tộc thiểu số, vai trò của công tác xã hội trong 
làm việc với người dân tộc thiểu số. Đây là học phần thuộc phần tự 
chọn trong khối kiến thức ngành, sau khi học xong học phần này 
sinh viên có khả năng xác định được những vấn đề người dân tộc 
thiểu số đang gặp phải; Thực hiện được việc can thiệp công tác xã 
hội đối với một số vấn đề của dân tộc thiểu số. 
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57 32021039 Công 
tác xã 
hội 
trong 
lĩnh vực 
chăm 
sóc sức 
khoẻ 
tâm thần 
 

Học phần Công tác xã hội trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe tâm 
thần cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về sức khỏe 
tâm thần, cơ sở pháp lý và các hoạt động chăm sóc sức khỏe tâm 
thần ở Việt Nam. Trang bị cho sinh viên những hiểu biết cần thiết 
về các loại bệnh tâm thần; kiến thức cơ bản về công tác xã hội 
trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe tâm thần. Rèn luyện cho sinh 
viên các kỹ năng cần thiết để làm việc có hiệu quả với một số 
nhóm người bệnh trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe tâm thần. 

58 32021043 Tiếng 
Anh 
chuyên 
ngành 
 

Học phần cung cấp cho sinh viên kiến thức về tiếng anh và tiếng 
anh chuyên ngành công tác xã hội. Sinh viên sẽ được học các chủ 
đề trong công tác xã hội bằng tiếng anh như vấn đề nghèo đói; vấn 
đề bạo lực; người cao tuổi; phụ nữ; khuyết tật; đồng tính; HIV; 
chính sách xã hội và an sinh xã hội.  

59 32021040 Công 
tác xã 
hội với 
người di 
cư và 
nạn 
nhân 
buôn 
bán 
người 

Học phần công tác xã hội với người di cư và nạn nhân buôn bán 
người đề cập đến những nội dung cơ bản về sự hình thành và phát 
triển, khái niệm, đối tượng, mục tiêu, vai trò, chức năng, cơ sở lý 
luận của Công tác xã hội với người di cư và nạn nhân buôn bán 
người; thực trạng di cư và nạn nhân buôn bán người và những vấn 
đề đặt ra; các hoạt động của công tác xã hội trong trợ giúp người di 
cư và nạn nhân buôn bán người. 

60 30361847 Thực 
tập tốt 
nghiệp 
 

Học phần “Thực tập tốt nghiệp” là học phần bắt buộc thuộc khối 
kiến thức thực tập và khóa luận trong chương trình đào tạo ngành 
công tác xã hội. Học phần thực tập tốt nghiệp gồm hai phần: Phần 
làm việc trên lớp và tại cộng đồng/cơ sở. Nội dung trên lớp bao 
gồm: nội quy, quy định, kế hoạch, lựa chọn địa điểm… và phần 
đánh giá tổng kết khi kết thúc thực tập. Nội dung tại cơ sở thực tập 
là quá trình hội nhập vào cộng đồng và cung cấp các dịch vụ công 
tác xã hội. 

61 30361338 Khóa 
luận tốt 
nghiệp 
 

Học phần “Khoá luận tốt nghiệp” là học phần tự chọn thuộc 
khối kiến thức thực tập và khóa luận trong chương trình đào tạo 
ngành công tác xã hội. Học phần khoá luận tốt nghiệp gồm hai 
phần: Phần làm việc trên lớp và tại cộng đồng/cơ sở. Nội dung trên 
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lớp bao gồm: nội quy, quy định, kế hoạch, lựa chọn địa điểm… và 
phần đánh giá tổng kết khi kết thúc thực tập. Nội dung tại cơ sở 
thực tập là quá trình hội nhập vào cộng đồng và cung cấp các dịch 
vụ công tác xã hội. 

62 32031041 Xây 
dựng 
chương 
trình 
giáo dục 
cộng 
đồng 
 

Học phần cung cấp cho người học kiến thức về phương pháp 
nghiên cứu, đánh giá thực trạng của cộng đồng; để xây dựng được 
chương trình giáo dục cho cộng đồng nhằm nâng cao năng lực giải 
quyết vấn đề cho đối tượng của cộng đồng (cá nhân, nhóm hoặc 
cộng đồng); đồng thời với sự đánh giá và thấu hiểu cộng đồng, 
người học có thể thực hiện các hoạt động truyền thông, biện hộ, 
vận động chính sách, kết nối nguồn lực cho cá nhân, nhóm và cộng 
đồng. Thông qua môn học, người học còn phát triển kỹ năng giao 
tiếp, làm việc nhóm và thực hiện được dạo đức nghề 

63 32031042 Xây 
dựng dự 
án khởi 
nghiệp 
nghề 
công tác 
xã hội 
 

Học phần Dự án khởi nghiệp nghề công tác xã hội là học phần tự 
chọn bắt buộc, thuộc khối kiến thức chuyên ngành trong khung 
chương trình đào tạo cử nhân ngành công tác xã hội, góp phần đáp 
ứng chuẩn đầu ra về năng lực khởi nghiệp, sáng tạo phục vụ cộng 
đồng cho người học. Học phần gồm 3 tín chỉ thực hành nhằm tạo 
môi trường để người học có thể vận dụng những tri thức về khoa 
học công tác xã hôi để xây dựng dự án khởi nghiệp có tính sáng 
tạo, mới mẻ, khả thi, nhằm giải quyết các vấn đề xã hội trong thực 
tiễn, phục vụ cộng đồng, xã hội theo sứ mệnh nghề công tác xã 
hội. Sinh viên sau khi được hướng dẫn kế hoạch, các nhóm nhỏ sẽ 
thực hành quy trình khởi nghiệp, đề xuất ý tưởng và kế hoạch cụ 
thể cho ý tưởng khởi nghiệp được đề xuất. Kết thúc học phần, sinh 
viên hoàn thành báo cáo và trình bày kết quả dưới sự hướng dẫn và 
đánh giá của hội đồng, theo hình thức triễn lãm dự án.  

 
G. ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

Ghi chú: Sử dụng mẫu Đề cương chi tiết theo quy định tại PHỤ LỤC 1 
(Đưa vào phụ lục 1, sắp xếp Đề cương chi tiết theo thứ tự của mẫu Khung CTĐT) 
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K. ĐÁNH GIÁ VÀ CẬP NHẬT, CẢI TIẾN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 
I. Cập nhật chương trình đào tạo 
Định kỳ tối thiểu 2 năm một lần, Trưởng Khoa quản lý chương trình đào tạo tổ 

chức rà soát, cập nhật chương trình đào tạo theo Quy định hiện hành của Trường Đại 
học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng và theo Thông tư 07/2015/TT-BGDĐT của Bộ Giáo 
dục và Đào tạo ban hành ngày 16/4/2015.  

Hiệu trưởng quyết định ban hành chương trình đào tạo cập nhật, bổ sung trên cơ 
sở đề xuất của hội đồng Khoa học và Đào tạo sau khi chương trình đào tạo được điều 
chỉnh, cập nhật.  

II. Đánh giá chương trình đào tạo 
Ít nhất 5 năm một lần, Trưởng đơn vị chuyên môn quản lý chương trình đào tạo 

phải tổ chức đánh giá và cải tiến chương trình đào tạo theo Quy định hiện hành của 
Trường Đại học Sư phạm và theo Thông tư 04/2016/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và 
Đào tạo ban hành ngày 14/03/2016. 

Hiệu trưởng quyết định ban hành chương trình đào tạo cải tiến, sửa đổi trên cơ sở 
đề xuất của Hội đồng Khoa học và Đào tạo sau khi chương trình đào tạo được đánh giá. 
  

  
TRƯỞNG KHOA HIỆU TRƯỞNG 

 
 


