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  CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

CAO ĐẲNG 
 

 

 T H Ờ I  G I A N  Đ À O  T Ạ O 

Thời gian đào tạo dự kiến 03 năm dành cho 

học sinh đã tốt nghiệp THPT 

 P H Ư Ơ N G T H Ứ C TUYỂN SINH 
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CÔNG TÁC XÃ HỘI 
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KIẾN THỨC TỰ 
CHỌN 

KIẾN THỨC CƠ SỞ VÀ CHUYÊN 
NGÀNH 

CTXH Với người 
cao tuổi 

Nhập môn công 
tác xã hội 

Truyền thông giáo 
dục 

CTXH trong bệnh 
viện 

Xã hội học đại 
cương 

PP nghiên cứu 
trong CTXH 

PP biện hộ trong 
CTXH 

Công tác xã hội 
cá nhân 

Thực hành CTXH 
cá nhân và nhóm 

 
CTXH với người 

khuyết tật 
Kỹ năng sống Tham vấn cơ bản 

CTXH với người 
nhiễm HIV 

An sinh xã hội 
Pháp luật các vấn 

đề xã hội 

CTXH trong 
trường học 

Hành vi con 
người và môi 
trường xã hội 

Quản lý dự án 

Tham vấn trẻ  em có 
hoàn cảnh đặc biệt 

Tâm lý học 
phát triển 

Phát triển cộng 
đồng 

   CTXH nhóm Quản trị CTXH 

   Chính sách xã 
hội 

Giới và phát triển 

    
Thực hành phát 

cộng đồng 

 

Kiến thức 
chung 

Kiến thức CS 
và chuyền 

ngành 

Thực tập 

 21 Tín chỉ (TC) 

 Kiến thức bắt buộc: 57 TC 

 Kiến thức tự chọn: 7 TC 

 5 Tín chỉ (TC) 

 Học bạ lớp 12 

 Xét tuyển dựa vào kết quả 
kỳ thi THPT Quốc gia, xét tổng 
điểm 3 môn: Văn – Lịch sử – 
Địa lý hoặc Toán – Văn – 
Tiếng Anh hoặc Văn – Tiếng 
Anh – GDCD hoặc Toán –  
Văn – GDCD 

 VÙNG TUYỂN: cả nước               

 THỜI GIAN XÉT TUYỂN: Đợt 1: 01/05–01/07/2018; Đợt 2: 09/07–28/07/2018; 

Đợt 3: 08/08 – 20/08/2018.  

 

 
 
 

 HỌC PHÍ: Thu theo quy định của nhà nước 

đối với trường công lập: 225.000 đồng/tín chỉ 

( trung bình khoảng 3.250.000 đồng/học kỳ)              

Dự án 

  LIÊN HỆ TƯ VẤN 

 Ban tư vấn tuyển sinh  

- Điện thoại: 08 88 33 01 80 – 08 88 33 06 08 

-Email: tuyensinhhce@kthcm.edu.vn; 

www.facebook.com/kthcm.edu.vn 

- Trang web: www.kthcm.edu.vn 

- Địa chỉ: 33 Vĩnh Viễn, P.2, Q.10, TP.HCM 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

mailto:tuyensinhhce@kthcm.edu.vn
http://www.facebook.com/kthcm.edu.vn
http://www.kthcm.edu.vn/


 

 

MÃ NGÀNH: 60.90.01.01 

 
 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỬ NHÂN CAO ĐẲNG 

NGÀNH CÔNG TÁC XÃ HỘI 

 MỤC TIÊU ĐÀO TẠO: 

Chương trình đào tạo cử nhân Cao đẳng Công tác xã 

hội trang bị cho người học có những kiến thức, kĩ năng và 

thái độ: 

  Cung cấp kiến thức cơ sơ và chuyên ngành công 

tác xã hội. 

 Có khả năng hỗ trợ các cá nhân, gia đình, nhóm và 

cộng đồng giải quyết những vấn đề tâm lý, xã hội.  

 Nâng cao năng lực con người, cộng đồng và thực 

hiện tốt các chức năng xã hội. 

 Thực hành kỹ năng nghề công tác xã hội.  

 Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, có sức khỏe và 

có tinh thần say mê yêu nghề. 

 

 

 VỊ TRÍ VIỆC LÀM SAU TỐT NGHIỆP 

 Khu vực làm việc: Làm việc tại các cơ quan nhà nước, trường học, bệnh 

viện, doanh nghiệp, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, các tổ chức phi chính phủ, 

các công ty. 

 Cung ứng dịch vụ Công tác xã hội tại các cơ sở và tổ chức xã hội  

 Thực hành nghề Công tác xã hội chuyên nghiệp trong các lĩnh vực 

khác nhau như: sức khoẻ, giáo dục, pháp luật, truyền thông, văn hoá, môi 

trường …  

 Chức danh có thể đảm nhận sau khi tốt nghiệp (tùy thuộc vào vị trí 

công tác: Công chức, viên chức, nhân viên xã hội, công tác xã hội viên). 

 

 LIÊN HỆ TƯ VẤN 

 Ban tư vấn tuyển sinh  

- Điện thoại: 08 88 33 01 80 – 08 88 33 06 08 

- Email: tuyensinhhce@kthcm.edu.vn;   www.facebook.com/kthcm.edu.vn 

- Trang web: www.kthcm.edu.vn 

- Địa chỉ: 33 Vĩnh Viễn, P.2, Q.10, TP.HCM 

 Hoặc văn phòng khoa Công tác xã hội  

- Điện thoại: (028) 383. 59560 

- Email: khoactxh@kthcm.edu.vn 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỬ NHÂN CAO ĐẲNG 

NGÀNH CÔNG TÁC XÃ HỘI 

mailto:tuyensinhhce@kthcm.edu.vn
http://www.facebook.com/kthcm.edu.vn
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