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GIẢI THÍCH Ý NGHĨA  

CÁC KÝ HIỆU DÙNG TRONG CÁC TIẾN TRÌNH ĐÀO TẠO 

KÝ HIỆU Ý NGHĨA 

Kiến thức giáo dục đại cƣơng 

Phần bắt buộc 

Những NLCB của 

CN M.Lenin 1 

(2,1,1)
 

Những NLCB của 

CN Mác-Lênin 1 

Tên học phần 

(2,1,1) Số tín chỉ (tổng số, lý thuyết, 

thực hành) 

Kiến thức giáo dục đại cƣơng 

Phần bắt buộc học tiến độ chậm 

 

Văn bản và lƣu trữ 

học đại cƣơng 

Tên học phần 

(2,1,1) Số tín chỉ (tổng số, lý thuyết, 

thực hành) 

Kiến thức Giáo dục đại cƣơng 

Phần tự chọn học tiến độ chậm 

Kỹ năng 

giao tiếp

(2,1,1)

 

Kỹ năng giao tiếp Tên học phần 

(2,1,1) Số tín chỉ (tổng số, lý thuyết, 

thực hành) 

Kiến thức Giáo dục chuyên nghiệp 

Phần bắt buộc 

Pháp luât kinh tế

(2,1,1)

 

Pháp luật kinh tế Tên học phần 

(3,2,1) Số tín chỉ (tổng số, lý thuyết, 

thực hành) 

Kiến thức Giáo dục chuyên nghiệp 

Phần bắt buộc học tiến độ chậm 

Thanh toán 

quốc tế

(2,1,1)
 

Thanh toán quốc tế Tên học phần 

(2,1,1) Số tín chỉ (tổng số, lý thuyết, 

thực hành) 

Kiến thức Giáo dục chuyên nghiệp 

Phần tự chọn  

Thị trƣờng 

chứng khoán

(2,1,1)
 

Thị trƣờng  

chứng khoán 

Tên học phần 

(2,1,1) Số tín chỉ (tổng số, lý thuyết, 

thực hành) 

Kiến thức Giáo dục chuyên nghiệp 

Phần tự chọn học tiến độ chậm 

Tài chính công Tên học phần 

(2,1,1) Số tín chỉ (tổng số, lý thuyết, 

VB và LT học 

đại cƣơng

(2,1,1)
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KÝ HIỆU Ý NGHĨA 

Tài chính công

(2,1,1)

 

thực hành) 

 Liên hệ giữa các học phần 

 Chọn giữa các học phần trong nhóm  

theo chương trình 



1 
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    SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP. HỒ CHÍ MINH 

TRƢỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ TP.HỒ CHÍ MINH 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Ch¬ng tr×nh gi¸o dôc ®¹i häc 
  

Tên chƣơng trình : Công tác xã hội (Social work) 

Ngành đào tạo : Công tác xã hội (Social work) 

                     Mã ngành :  51760101  

Trình độ đào tạo : Cao đẳng 

Loại hình đào tạo : Chính quy  
 

(Ban hành tại Quyết định số  461/QĐ-CĐKT, ngày 01 tháng 10  năm 2014 

của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh) 

1. Mục tiêu đào tạo 

1.1 Kiến thức 

1.1.1. Kiến thức chung 

- Có hiểu biết về những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư 

tưởng Hồ Chí Minh, đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam; biết 

vận dụng để giải quyết các vấn đề thực tiễn. 

- Có chứng chỉ giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng đảm bảo sức khỏe 

đáp ứng nhu cầu học tập, xây dựng và bảo vệ tổ quốc. 

- Kiến tạo những nội dung cơ bản về toán học, pháp luật. 

1.1.2.  Kiến thức chuyên ngành 

Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về ngành Công tác xã hội, 

kiến thức công tác xã hội đại cương, công tác xã hội với cá nhân và nhóm,  

an sinh xã hội, phát triển cộng đồng và các lĩnh vực của công tác xã hội. 

1.2 Kỹ năng 

1.2.1. Kỹ năng nghề nghiệp 

- Làm việc nhóm, kỹ năng giải quyết xung đột, kỹ năng tham vấn, kỹ năng 

ra quyết định, kỹ năng xây dựng và quản lý dự án, kỹ năng tổ chức sinh hoạt 

nhóm, kỹ năng làm việc với cá nhân.  

- Có kỹ năng tham gia vào thực hiện các chương trình phát triển cộng 

đồng.  

- Có kỹ năng vận động nguồn lực từ chính sách xã hội và hỗ trợ hướng 

dẫn nghề nghiệp. 

1.2.2. Các kỹ năng khác có liên quan 

- Sử dụng thành thạo công cụ máy tính trong công việc thiết lập và tổ chức 

dữ liệu phục vụ  công tác, sử dụng được tiếng Anh trong giao tiếp và có vốn từ 
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vựng căn bản của chuyên ngành Công tác xã hội, nghiên cứu các tài liệu thuộc 

lĩnh vực chuyên ngành. 

- Hình thành kỹ năng làm việc theo nhóm, trình bày và bảo vệ quan điểm 

trong công tác. 

-  Hình thành năng lực chuyên môn trong việc cập nhật các kiến thức xã 

hội sau khi ra trường. 

1.3 Thái độ 

- Trang bị thế giới quan khoa học, có bản lĩnh chính trị vững vàng.  

- Chấp nhận thân chủ; có ý thức phục vụ cộng đồng. 

- Có tinh thần trách nhiệm. 

- Trung thực, năng động, tự tin. 

- Thực hiện tốt các quy điều đạo đức của ngành Công tác xã hội. 

1.4 Vị  trí làm việc sau khi tốt nghiệp 

- Làm nhân viên xã hội tại các cơ sở xã hội, điều phối viên chương trình, dự 

án, giám đốc, quản lý các trung tâm, nhà mở, các dịch vụ xã hội hoặc có thể làm 

việc tại các công ty, xí nghiệp, bệnh viện, các cơ quan đoàn thể xã hội, các tổ chức 

phi chính phủ trong và ngoài nước.  

- Làm việc tại các cơ sở cung cấp dịch vụ xã hội cho các loại đối tượng khác 

nhau thuộc các lĩnh vực: giáo dục, y tế, tâm lý, pháp luật.…  

- Làm việc độc lập với vai trò là người cán sự xã hội để trợ giúp cho cá nhân, 

gia đình và cộng đồng cần sự hỗ trợ. 

2. Thời gian đào tạo: 3 năm. 

3. Khối lƣợng kiến thức toàn khóa: 116 tín chỉ.  

4. Đối tƣợng tuyển sinh: Tốt nghiệp THPT. 

5. Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp 

Thực hiện theo Quyết định số 590/QĐ-CĐKT ngày 01 tháng 10 năm 2015 của  

Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành  

Quy định đào tạo cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ tại Trường Cao đẳng 

Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh. 

6. Thang điểm: Tính theo thang điểm 10 (từ 0 đến  10). 
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7.  Nội dung chƣơng trình  

STT HỌC PHẦN 

Tín chỉ 

Tổng 
Lý 

thuyết 

Thực 

hành 

(1) (3) (4) (5) (6) 

2.1 KIẾN THỨC GIÁO DỤC ĐẠI CƢƠNG 46 28 18 

2.1.1 Lý luận Mác - Lênin và tƣ tƣởng Hồ chí Minh 10 6 4 

1. Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin 1 2 1 1 

2. Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin 2 3 2 1 

3. Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 1 1 

4. Đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam 3 2 1 

2.1.2 Khoa học xã hội và nhân văn  14 7 7 

2.1.2.1 PHẦN BẮT BUỘC 12 6 6 

5. Xã hội học đại cương  2 1 1 

6. Logic học đại cương  2 1 1 

7. Cơ sở văn hóa Việt Nam  2 1 1 

8. Pháp luật đại cương 2 1 1 

9. Pháp luật về các vấn đề xã hội 2 1 1 

10. Phương pháp nghiên cứu khoa học  2 1 1 

2.1.2.2 PHẦN TỰ CHỌN (Chọn 1 trong số các học phần sau) 2 1 1 

11. Văn bản và lưu trữ học đại cương  2 1 1 

12. Tiếng Việt thực hành  2 1 1 

2.1.3 Ngoại ngữ 6 4 2 

13. Anh văn căn bản 1 3 2 1 

14. Anh văn căn bản 2 3 2 1 

2.1.4 Toán học - Tin học  5 3 2 

15. Toán thống kê cho Khoa học xã hội  2 1 1 

16. Tin học đại cương 3 2 1 

2.1.5 Giáo dục thể chất 3 0 3 

17. Giáo dục thể chất 1 1 0 1 

18. Giáo dục thể chất 2 1 0 1 

19. Giáo dục thể chất 3 1 0 1 

2.1.6 Giáo dục quốc phòng 8 8 0 

2.2 KIẾN THỨC GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP 70 31 39 

2.2.1 Kiến thức cơ sở  ngành 15 9 6 

20. Tâm lý học đại cương  2 1 1 
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STT HỌC PHẦN 

Tín chỉ 

Tổng 
Lý 

thuyết 

Thực 

hành 

(1) (3) (4) (5) (6) 

21. Hành vi con người và môi trường xã hội 3 2 1 

22. An sinh xã hội  3 2 1 

23. Chính sách xã hội  2 1 1 

24. Truyền thông giáo dục 2 1 1 

 25. Giới và phát triển  3 2 1 

2.2.2 Kiến thức ngành 35 16 19 

2.2.2.1 PHẦN BẮT BUỘC 28 12 16 

26. Nhập môn công tác xã hội     3 2 1 

27. Lý thuyết công tác xã hội 2 1 1 

28. Công tác xã hội cá nhân  3 2 1 

29. Công tác xã hội nhóm  3 2 1 

30. Phát triển cộng đồng  3 2 1 

31. Tham vấn cơ bản  3 2 1 

 32. Quản trị ngành công tác xã hội 2 1 1 

33. Thực hành công tác xã hội 1 3 0 3 

34. Thực hành công tác xã hội 2 3 0 3 

35. Thực hành công tác xã hội 3 3 0 3 

2.2.2.2 PHẦN TỰ CHỌN 7 4 3 

2.2.2.2.1 Nhóm 1 (Chọn 1 trong số các học phần sau) 2 1 1 

36. Công tác xã hội trong bệnh viện  2 1 1 

37. Công tác xã hội với người cao tuổi 2 1 1 

38. Phương pháp biện hộ trong công tác XH 2 1 1 

2.2.2.2.2 
Nhóm 2 (Chọn 2 trong số các học phần sau  –   

Tổng số 5 tín chỉ) 
5 3 2 

39. Công tác xã hội với người lao động 2 1 1 

40. Công tác xã hội với người khuyết tật 3 2 1 

41. Công tác xã hội trong trường học 3 2 1 

42. Tham vấn trẻ trong hoàn cảnh đặc biệt khó khăn 2 1 1 

2.2.3 Kiến thức bổ trợ 11 6 5 

43. Anh văn chuyên ngành công tác xã hội          2 1 1 

44. Tâm lý học phát triển 3 2 1 

45. Quản lý dự án xã hội 2 1 1 

46. Sức khỏe cộng đồng 2 1 1 
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STT HỌC PHẦN 

Tín chỉ 

Tổng 
Lý 

thuyết 

Thực 

hành 

(1) (3) (4) (5) (6) 

47. Kỹ năng sống 2 1 1 

2.2.4 
Thực tập tốt nghiệp và làm khóa luận  

(Hoặc học thêm một số học phần chuyên môn) 
9 0 9 

48. Thực tập tốt nghiệp 4 0 4 

 49. 
Làm khóa luận  

(Hoặc học thêm một số học phần chuyên môn) 5 0 5 

 

Các học phần chuyên môn thay cho làm khóa luận  

tốt nghiệp: Chọn 5 tín chỉ  trong số các học phần  

chưa học tại 2.2.2.2 

   

 Tổng toàn khóa (tín chỉ) 116 59 57 
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