
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Địa chỉ: 01 Phù Đổng Thiên Vương, Tp. Đà Lạt, Lâm Đồng 
Trang web: http://kctxh.dlu.edu.vn 

Điện thoại: (0263) 383 4469. E-mail: khoacongtacxahoi@dlu.edu.vn 
 

 
 

Mục tiêu đào tạo 

Ngành học Công tác xã hội đào tạo các sinh viên có phẩm chất chính trị và đạo đức, có ý thức phục 
vụ nhân dân, có sức khỏe, có tinh thần say mê yêu nghề; nắm vững hệ thống kiến thức chuyên môn, 
thành thạo các kỹ năng thực hành nghề nghiệp; có khả năng hỗ trợ các cá nhân, gia đình, nhóm và cộng 
đồng giải quyết những vấn đề tâm lý, xã hội nhằm nâng cao năng lực con người cũng như năng lực cộng 
đồng và thực hiện tốt các chức năng xã hội. 

Các sinh viên theo học ngành Công tác xã hội sau khi tốt nghiệp có khả năng: 

 Làm nhân viên xã hội chuyên nghiệp tại các cơ sở và tổ chức thuộc lĩnh vực an sinh xã hội, phát 
triển cộng đồng và cung ứng dịch vụ xã hội; các tổ chức đoàn thể, xã hội. 

 Làm nhân viên xã hội chuyên nghiệp trong các cơ quan y tế, chăm sóc sức khỏe, điều trị cai 
nghiện, giáo dục, tham vấn tâm lý và pháp luật. 

 Tham gia cùng các tổ chức đoàn thể, xã hội, NGO trong nước và quốc tế xây dựng, quản lý và 
đánh giá các dự án phát triển cộng đồng, xóa đói giảm nghèo và phát triển nông thôn. 

 Làm việc tại các cơ sở đào tạo và nghiên cứu công tác xã hội và phát triển cộng đồng. 
 Tiếp tục theo đuổi các bậc học cao hơn về công tác xã hội và phát triển cộng đồng. 

Chương trình đào tạo 

Chương trình đào tạo được thiết kế học trong 4 năm với 8 học kỳ, được thực hiện theo phương thức 
đào tạo tín chỉ. Tổng số tín chỉ của chương trình là 130 tín chỉ. Kế hoạch đào tạo dự kiến như sau: 

Học kỳ 1  Học kỳ 2 

Giáo dục thể chất 1   Giáo dục thể chất 2  

Những nguyên lý của CN MLN 1 2  Những nguyên lý của CN MLN 2 3 

Tin học cơ sở 3  Tiếng Anh 1 3 

Pháp luật đại cương 3  Chọn thêm 4 học phần từ danh sách sau: 

Tâm lý học đại cương 3  Tâm lý học trẻ em 3 

Xã hội học đại cương 3  Cơ sở văn hóa Việt Nam 3 

   Các dân tộc Việt Nam 3 

   Logic học đại cương 3 

   Kỹ năng soạn thảo văn bản hành chính 3 

Học kỳ 3  Học kỳ 4 

Giáo dục thể chất 3   Giáo dục quốc phòng 1, 2, 3  

Tư tưởng Hồ Chí Minh 2  Đường lối cách mạng của Đảng CSVN 3 

Tiếng Anh 2 4  Thống kê xã hội 3 

Nhập môn Công tác xã hội 3  Hành vi con người và môi trường XH 2 3 

An sinh xã hội và vấn đề xã hội 3  Cơ sở thực hành CTXH tổng quát 3 

Hành vi con người và môi trường XH 1 3  Kỹ năng truyền thông trong thực hành 
CTXH 

3 

Chọn thêm 1 học phần từ danh sách sau:  

Phương pháp luận nghiên cứu khoa học 3    

Quản trị học 3    

Lịch sử văn minh thế giới 3    

KHOA XÃ HỘI HỌC & CÔNG TÁC XÃ HỘI

khoaxhh_ctxh@dlu.edu.vn



 Học kỳ 5  Học kỳ 6 

Tham vấn cơ bản 3  Tổ chức và phát triển cộng đồng 4 

Công tác xã hội với cá nhân và gia đình 4  Chính sách an sinh xã hội 3 

Công tác xã hội với nhóm 4  Công tác xã hội với người cao tuổi 3 

Phương pháp nghiên cứu trong CTXH 3  Thực tập nghề nghiệp 1 4 

Công tác xã hội với trẻ em 3  Chọn thêm 1 học phần từ danh sách sau: 
   Công tác xã hội học đường 3 

   Công tác xã hội với người khuyết tật 3 

Học kỳ 7  Học kỳ 8 

Xây dựng và quản lý dự án phát triển 3  Chọn thêm 5 học phần từ danh sách sau: 
Giới và phát triển 3  CTXH với người nghiện chất 3 

Thực tập nghề nghiệp 2 3  CTXH trong chăm sóc sức khỏe 3 

Chọn thêm 3 học phần từ danh sách sau:  CTXH trong sức khỏe tâm thần 3 

CTXH với người dân tộc thiểu số 3  Chuyên đề Công tác xã hội 3 

Quản trị công tác xã hội 3  Giám sát và đánh giá dự án 3 

Giáo dục cộng đồng 3  Phát triển kinh tế cộng đồng 3 

Phân tích số liệu thống kê 3  Phát triển bền vững 3 

   Chuyên đề Phát triển cộng đồng 3 

   Khóa luận tốt nghiệp 3 

VĐối tượng tuyển sinh 

 Thí sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo 
dục thường xuyên. 

 Thí sinh đã tốt nghiệp trung cấp và có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông. Trường hợp thí sinh 
đã tốt nghiệp trung cấp nhưng không có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông thì phải học và được 
công nhận hoàn thành các môn văn hóa trong chương trình giáo dục trung học phổ thông theo qui 
định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

Phạm vi tuyển sinh 

 Ngành Công tác xã hội tại trường Đại học Đà Lạt tuyển sinh trong phạm vi cả nước. 
 Điểm trúng tuyển theo ngành. Thí sinh được hưởng ưu tiên theo khu vực và đối tượng theo quy 

chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

Phương thức tuyển sinh 

 Xét tuyển dựa vào kết quả thi trung học phổ thông quốc gia năm 2018, mức điểm sàn đăng ký xét 
tuyển Nhà trường sẽ công bố sau khi có kết quả kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 và trước khi thí 
sinh điều chỉnh nguyện vọng (quy định này chỉ áp dụng cho các ngành đào tạo ngoài sư phạm), 
không có bài thi/môn thi nào trong tổ hợp xét tuyển có kết quả từ 1.0 điểm trở xuống.  

 Xét tổng điểm 3 môn theo các tổ hợp môn thi: Văn - Lịch sử - Địa lý, hoặc Văn - Toán - Giáo 
dục Công dân, hoặc Văn - Toán - Tiếng Anh, hoặc Văn - Tiếng Anh - Khoa học xã hội. 

Học phí 

 Chương trình đào tạo Cử nhân Công tác xã hội đều được thiết kế đào tạo 4 năm (8 học kỳ, mỗi 
năm học gồm 2 học kỳ). Học phí dự kiến cho một học kỳ là 4.000.000 đồng. 

 Tổng học phí dự kiến cho toàn khóa học gồm 8 học kỳ là 32.000.000 đồng. Chú ý mức học phí 
này chỉ áp dụng cho sinh viên hệ chính quy. 

Tư vấn tuyển sinh Trường Đại học Đà Lạt 

 Trang web: http://tuyensinh.dlu.edu.vn  
 Điện thoại: (0263) 382 5091.  
 E-mail: phongquanlydaotao@dlu.edu.vn  

 

 

 


