
f/f/ A
UBND TÌNH BÌNH ®pNG  HÒA XÃ     NAM

TR  M   -  do -  phúc

""CH  TRÌNH TRÌNH   
NGÀNH   CÔNG  XÃ 

  CHI   

1. Thông tin  quát

- Tên     TÓT 
- Tên tiêng Anh: SOCIAL WORK PRACTICE
- Mã   CX122
- E-leaming:
- E-portfolio:
-     

Giáo      ngành 
Chuyên ngành s  án/Khóa    

-  tín  07
+   lý  0
+    hành: 210
-   210 

+  tài  90 

+   khác  có):

- Thu  thông tin      và thân  30 

-   ký   50 

- Tham gia          40 
-   tiên    CTXH cá nhân,   CTXH nhóm,   
-    

2. Mô   

-   này      cho sinh viên  công tác CTXH  cá 
nhân, nhóm và  

- Giúp sinh viên   lý  và các   CTXH  các   thân 
  

-     sinh viên áp  quy trình, các  các giai   
  CTXH  cá nhân, nhóm và  

- Sinh viên           công tác xã  vào 
 

3.  tiêu  



- Cung   cách   và chuyên    hành công tác xã  cho 
 

- Thông qua     phát     can   chuyên môn 
  công tác xã  trong tham gia      thân 

4.   

Tài   

[1]   Thái Lan, Bùi  Xuân Mai (2011), Giáo trình công tác xã  cá 
nhân và gia  NXB  Hà 

[2]   Lâm (2014). Công tác xã  nhóm.    TPHCM

[3] Lê  An và Ngô Tùng  (2016),  tay   Phát    Nxb 
Thanh Niên, Hà 

Tài  không  
[4]    Trang,   Kham (2017). Giáo trình lý  vê  hành 
công tác xã  H.:    gia Hà  - 270tr.

[5] Glisson Charles A., Dulmus Catherine N., Sowers Karen M. (2012). Social work 
practice with groups, communities, and organizations :Evidence-based assessments 
and interventions. - Wiley & Sons, Inc.

[6] Tô Duy    Quang (2000). Phát    Lý  và  
 H. :  hóa - Thông tin.

Tài nguyên khác:

       

5.   ra   

   góp cho   ra   theo   sau:
N : Không  góp/không liên quan

s : Có  góp/liên quan  không 

H :  góp  quan 

Mã
HP

Tên 
HP

   góp

CX122 TTTN
ELOl ELO2 ELO3 ELO4 ELO5 ELO6 ELO7 ELO8 ELO9 ELO10

s H H H s H H H H H

Chi    ra  mô  trong  sau:

  ra  
   

(ELOx)

 
CELO1

Áp        ngành, 
 pháp nghiên     lý 

  pháp can  chuyên ngành 
   cho các     thu 

 thông tin,  giá, can  

ELO1, 2



6.  báo     ra

giá   thân 

CELO2         

các      CTXH vào các 
   hành  CTXH.

EL03

CELO3   phân tích,   chính xác các 
chính sách,       xã  
trong các    hành  CTXH 

     xã   

công dân, công  xã   thân  và 

tham gia vào  hành chính sách.

EL04

 CELO4   thành  các   trình bày, 
giao   nghe tích  quan sát,  

 làm  nhóm,    lý  
gian,     vào    

hành công tác xã 

ELO5,6

CELO5   thành  các    soát 
 xúc cá nhân,    quan   

   câu  thu  - phân tích 

thông tin,  xét -  giá thông tin,  
   thu hút  tham gia   

 vào        
chính 

ELO7

CELO6   thành  các     
tham    giám sát, can  

  làm   nhóm  ngành, 
 phán,   công   phù  
   phó   vào   
 hành 

EL08

 
  
 và 

trách 

CELO7   khát  tinh    sáng 
 ý   thân   vì  ích  

thân 
EL09

CELO8 Tuân  các giá     công tác 
xã  trong    hành  ELOIO


