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1. Yêu cầu về kiến thức 

Hiểu được kiến thức chung về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-

Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt 

Nam; có kiến thức về Giáo dục thể chất và Giáo dục An ninh - Quốc phòng để 

đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.  

Vận dụng được kiến thức cơ sở ngành và các kiến thức liên ngành của các 

ngành gần vào lĩnh vực công tác xã hội như: tâm lí học và xã hội học: tâm lý học 

giới tính, nhân học xã hội, tâm lý học phát triển, nhập môn công tác xã hội, 

chính sách xã hội. 

Hiểu và vận dụng sáng tạo kiến thức chuyên môn, kỹ năng thực hành 

nghề Công tác xã hội; Có khả năng nghiên cứu, phát hiện và trợ giúp cá nhân, 

nhóm, cộng đồng tự giải quyết những vấn đề xã hội. Đặc biệt, sinh viên hiểu và 

vận dụng được kiến thức và kỹ năng chuyên sâu trong các lĩnh vực công tác xã 

hội với trẻ em, người khuyết tật, các nhóm đối tượng yếu thế, gia đình và trường 

học, để giúp đỡ cá nhân, nhóm và cộng đồng chịu thiệt thòi trong xã hội... tự 

vươn lên giải quyết những khó khăn, đáp ứng được nhu cầu cuộc sống của chính 

mình. 

Có trình độ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản ; trình độ Tiếng Anh tương 

đương với trình độ A2 - Key (KET).  

2. Yêu cầu về kĩ năng 



Có kỹ năng cung ứng dịch vụ và làm công tác xã hội chuyên nghiệp tại 

các cơ sở và tổ chức xã hội, có kỹ năng làm việc theo nhóm hoặc làm việc độc 

lập trong các lĩnh vực khác nhau như: chính trị – xã hội, giáo dục, pháp luật, 

kinh tế, văn hoá – xã hội, tín ngưỡng tôn giáo, môi trường, dân số, sức khoẻ, 

truyền thông,…; nhằm hỗ trợ các nhóm người yếu thế, nhóm nguy cơ, nhóm dễ 

bị thương tổn. 

Có kỹ năng vận dụng những kiến thức đã học vào việc giải quyết các vấn 

đề của thực tiễn xã hội, đồng thời vận dụng kiến thức nghiệp vụ chuyên ngành 

hoàn thành tốt nhiệm vụ của người cán bộ, nhân viên công tác xã hội, đáp ứng 

yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá, hội nhập quốc tế. 

 Biết lắng nghe, quan sát, vấn đàm, vãng gia, tham vấn, và viết phúc trình; 

Thực hiện tốt các phương pháp công tác xã hội: Công tác xã hội cá nhân, Công 

tác xã hội nhóm, Phát triển cộng đồng, Điều tra xã hội học; Có kỹ năng tổ chức, 

liên kết tài nguyên trong cộng đồng để giải quyết các vấn đề xã hội. 

3. Yêu cầu về thái độ 

Sinh viên biết vận dụng kiến thức thuộc các môn Lý luận chính trị, hình 

thành thế giới quan, nhân sinh quan và phương pháp luận trong học tập, giải 

thích và giải quyết những vấn đề trong thực tiễn; hiểu được và ủng hộ đường lối, 

chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.  

 Có thái độ làm việc khoa học, trung thực, thái độ khách quan khi xử lý 

các công việc đặc thù của ngành công tác xã hội. 

 Năng động, sáng tạo, biết đúc rút kinh nghiệm, áp dụng thực tiễn vào đời sống 

và nghề công tác xã hội. 

 4. Vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp 

Là cán bộ cung ứng dịch vụ và làm công tác xã hội tại các cơ sở và tổ chức 

xã hội như: Các hội bảo trợ xã hội của mọi thành phần kinh tế từ trung ương đến 

địa phương; Các trung tâm nuôi dưỡng chăm sóc người có công với đất nước, 

người già cô đơn, người khuyết tật, trẻ em mồ côi; Các trung tâm giáo dưỡng và 

phục hồi nhân phẩm cai nghiện ma tuý, trại cải tạo; Các tổ chức chính trị - xã 

hội, đoàn thể quần chúng, doanh nghiệp, trường học, bệnh viện, cộng đồng ở 

thành thị và nông thôn,...;  



Làm tốt công tác xã hội chuyên nghiệp trong các lĩnh vực khác nhau như: 

kinh tế, văn hoá - xã hội, giáo dục, pháp luật, tín ngưỡng tôn giáo, môi trường, 

an sinh xã hội, dân số, sức khoẻ, truyền thông,...;  

Làm việc trong các tổ chức phi chính phủ, các trung tâm, dự án phát triển xã 

hội,... Làm việc trực tiếp tại các cơ sở nghiên cứu và đào tạo có liên quan đến 

Công tác xã hội; 

Làm công tác quản lý trong các cơ sở bảo trợ xã hội, các cơ quan, đoàn thể 

công tác xã hội. 

5. Khả năng phát triển và nâng cao trình độ 

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. 

 


