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KHOA CÔNG TÁC XÃ HỘI, TRƢỜNG ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT:
15 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN
NGUYỄN HỮU TÂN*

1. Lịch sử thành lập
Năm 1988, dƣới sự tài trợ của Cơ quan Phát triển quốc tế Canada (CIDA) và nằm
trong khuôn khổ Chƣơng trình Hợp tác khoa học Việt Nam - Canada về giảm nghèo tại
các địa phƣơng Việt Nam, gọi tắt là chƣơng trình LPRV (Localized Poverty Reduction in
Vietnam), trƣờng Đại học Đà Lạt cùng bốn trƣờng đại học khác trong cả nƣớc thành lập
mạng lƣới các trung tâm nghiên cứu giảm nghèo, nhằm giúp các địa phƣơng xây dựng và
triển khai các chiến lƣợc và mô hình xóa đói giảm nghèo. Trong bối cảnh đó, Trung tâm
Nghiên cứu Giảm nghèo trƣờng Đại học Đà Lạt đƣợc thành lập và hoạt động từ năm 1988
đến năm 2003.
Năm 2002, đƣợc sự cho phép của trƣờng Đại học Đà Lạt, Trung tâm Nghiên cứu
Giảm nghèo trƣờng Đại học Đà Lạt đã phối hợp với khoa Công tác xã hội và Nghiên cứu
gia đình thuộc Đại học British Columbia, Canada cùng các chuyên gia Công tác xã hội và
Phát triển cộng đồng trong nƣớc và quốc tế xây dựng đề án đào tạo ngành Công tác xã hội
và Phát triển cộng đồng tại trƣờng Đại học Đà Lạt.
Năm 2003, Khoa Công tác xã hội và Phát triển cộng đồng đƣợc thành lập và thực
hiện nhiệm vụ đào tạo về Công tác xã hội. Sự ra đời của Khoa và ngành học mới về Công
tác xã hội tại trƣờng Đại học Đà Lạt đƣợc ghi nhận là một trong những kết quả đầy ý
nghĩa có đƣợc từ sự hợp tác giữa Chƣơng trình LPRV và Trung tâm Nghiên cứu Giảm
nghèo - Đại học Đà Lạt.
Bên cạnh đó, với xu hƣớng mở rộng quy mô, đa dạng hóa các ngành nghề và hình
thức đào tạo nhằm đáp ứng hơn nữa các nhu cầu của xã hội, trƣờng Đại học Đà Lạt cũng
đã phát triển thêm nhiều ngành học mới trong đó có ngành Xã hội học. Năm 2006, Ban
Xã hội học đƣợc thành lập và có nhiệm vụ đào tạo về Xã hội học.
Năm 2008, do yêu cầu của công tác tổ chức, Ban Xã hội học đƣợc sáp nhập cùng
Khoa Công tác xã hội và Phát triển cộng đồng hình thành nên Khoa Xã hội học và Công
tác xã hội. Năm 2014, do nhu cầu tham gia dự án quốc tế nâng cao năng lực đào tạo Công
tác xã hội, Khoa Xã hội học và Công tác xã hội đƣợc đổi tên thành Khoa Công tác xã hội.
Trong giai đoạn tới, Khoa tập trung phát triển và kiện toàn bộ máy nhân sự ngành Xã hội
học để tiến đến đề xuất Nhà trƣờng thành lập Khoa Xã hội học.
*

Đại học Đà Lạt.
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2. Sứ mệnh và mục tiêu
Sứ mệnh của Khoa Công tác xã hội là phát triển và phổ biến tri thức Công tác xã
hội và Xã hội học thông qua nghiên cứu, giáo dục và đào tạo. Qua đó một mặt góp phần
đào tạo nguồn nhân lực chất lƣợng cao về Công tác xã hội và Xã hội học, phục vụ cho sự
nghiệp xây dựng và phát triển đất nƣớc nói chung, đặc biệt khu vực Tây Nguyên nói
riêng, mặt khác góp phần thúc đẩy công bằng xã hội và kinh tế, hỗ trợ các cá nhân, gia
đình và cộng đồng ngày càng phát triển vững mạnh trong một xã hội Việt Nam phát triển,
hiện đại, đa dạng và hội nhập quốc tế.
Các mục tiêu phát triển chính của Khoa bao gồm:
-

Chƣơng trình đào tạo đƣợc cải tiến nhằm đáp ứng nhu cầu của xã hội, nhu cầu
phát triển của cá nhân ngƣời học, đồng thời hƣớng đến các chuẩn đào tạo Công
tác xã hội và Xã hội học trong khu vực và quốc tế.

-

Quá trình đào tạo đƣợc cải tiến nhằm giúp ngƣời học phát huy tối đa tiềm năng
học tập của mình, phát triển năng lực trí tuệ cũng nhƣ khả năng vận dụng vào
thực tế nhằm đáp ứng các nhu cầu nghề nghiệp trong xã hội.

-

Năng lực của giảng viên đƣợc nâng cao về các mặt bao gồm: năng lực chuyên
môn, năng lực nghiên cứu và triển khai ứng dụng, năng lực giảng dạy và năng
lực tham gia các hợp tác trong nƣớc và quốc tế cũng nhƣ các hoạt động xã hội.

-

Nâng cao năng lực của Ban Lãnh đạo Khoa, bao gồm các mặt: hoạch định, tổ
chức điều hành, lãnh đạo và kiểm soát nhằm sử dụng hiệu quả nguồn lực của
nhà trƣờng và xã hội, bảo đảm cho việc thực hiện quá trình đào tạo và nghiên
cứu đạt đƣợc các mục tiêu đã đề ra.

3. Công tác tổ chức cán bộ
Hiện tại, Khoa Công tác xã hội có 11 giảng viên, đƣợc tổ chức thành ba tổ bộ môn
là Xã hội học; Công tác xã hội cá nhân và nhóm; Phát triển cộng đồng. Tất cả các giảng
viên đều có trình độ từ thạc sĩ trở lên, trong số đó 1 tiến sĩ, 2 nghiên cứu sinh ở nƣớc
ngoài và 2 nghiên cứu sinh trong nƣớc. Nhìn chung các giảng viên đều đƣợc đào tạo bài
bản, có phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực chuyên môn vững vàng, có kinh nghiệm giảng
dạy và nghiên cứu khoa học, có kỹ năng mềm thuần thục, đặc biệt là kỹ năng tin học ứng
dụng, kỹ năng sử dụng ngoại ngữ, kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm. Bên cạnh đó, các
giảng viên luôn có ý thức và tinh thần học tập, không ngừng nâng cao khả năng tự học và
trau dồi đạo đức nghề nghiệp, tích lũy kiến thức và kinh nghiệm chuyên môn. Trên nền
tảng nhƣ vậy, các giảng viên luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ đào tạo cũng nhƣ nghiên
cứu khoa học đƣợc giao.
Về đội ngũ cộng tác viên, Khoa luôn chú trọng phát triển và duy trì các mối quan hệ
hợp tác với các chuyên gia đến từ nhiều cơ quan, tổ chức khác nhau (Viện Xã hội học,
Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ, Hiệp hội Giáo dục nghề nghiệp và Công tác xã hội
Việt Nam, Trung tâm Nghiên cứu - Tƣ vấn Công tác xã hội và Phát triển cộng đồng,
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trƣờng Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP. Hồ Chí Minh, trƣờng Đại học Khoa
học Xã hội và Nhân văn Hà Nội, trƣờng Đại học Mở TP. Hồ Chí Minh, Câu lạc bộ Công
tác xã hội chuyên nghiệp TP. Hồ Chí Minh), có trình độ chuyên môn cao, giàu kinh
nghiệm nghiên cứu trong các lĩnh vực Công tác xã hội, Xã hội học và các lĩnh vực có mối
quan hệ liên ngành nhƣ Tâm lý học, Quản trị học, Văn hóa học, Đô thị học.
4. Công tác đào tạo
Khoa đƣợc giao nhiệm vụ đào tạo hai ngành Công tác xã hội và Xã hội học ở bậc
học Cử nhân. Từ khi thành lập đến nay, đối với hệ đào tạo chính quy, Khoa đã đào tạo
đƣợc 12 khóa tốt nghiệp ngành Công tác xã hội với tổng số 1.156 sinh viên tốt nghiệp, và
8 khóa tốt nghiệp ngành Xã hội học với tổng số 478 sinh viên tốt nghiệp. Đối với hệ đào
tạo vừa học vừa làm, Khoa đã đào tạo đƣợc 6 khóa tốt nghiệp ngành Công tác xã hội với
tổng số học viên tốt nghiệp là 495 học viên.
Các sinh viên tốt nghiệp sau khi ra trƣờng đƣợc tuyển dụng vào làm việc ở nhiều
ngành nghề và lĩnh vực khác nhau, bao gồm: các sở, phòng lao động thƣơng binh xã hội
địa phƣơng; các trung tâm bảo trợ xã hội, công tác xã hội địa phƣơng; các trung tâm
giảm nghèo địa phƣơng; các trung tâm tƣ vấn, điều trị và giáo dục dành cho ngƣời cai
nghiện; các trƣờng, trung tâm giáo dục trẻ khuyết tật, trẻ tự kỷ; các trung tâm dân số kế
hoạch hóa gia đình; các tổ chức phi chính phủ (NGO) quốc tế; các dự án phát triển cộng
đồng, phát triển xã hội; các văn phòng ủy ban và các tổ chức chính trị-xã hội; các
trƣờng học và bệnh viện…
Hiện nay khoa đang thực hiện nhiệm vụ đào tạo 4 khóa sinh viên ngành Công tác xã
hội, 2 khóa sinh viên ngành Xã hội học hệ chính quy, với tổng số 340 sinh viên thuộc cả
hai ngành học. Bên cạnh đó, Khoa cũng đào tạo 1 khóa sinh viên ngành Công tác xã hội
hệ vừa học vừa làm với tổng số 31 học viên.
Về phƣơng thức đào tạo, khoa Công tác xã hội thực hiện đào tạo theo học chế tín
chỉ dựa trên quy định đào tạo theo học chế tín chỉ của Bộ Giáo dục và Đào tạo và trƣờng
Đại học Đà Lạt. Về chƣơng trình đào tạo, từ khi thành lập đến nay, Khoa đã tiến hành 3
lần cải tiến chƣơng trình đào tạo. Lần cải tiến gần đây nhất là năm 2016, Khoa đã xây
dựng chƣơng trình đào tạo hai ngành Công tác xã hội và Xã hội học dùng cách tiếp cận
chuẩn đầu ra theo mô hình CDIO (Conceive-Design-Implement-Operate Model) và CBE
(Competence-Based Education Model).
Để quá trình đào tạo đƣợc đảm bảo chất lƣợng, Khoa không chỉ chú trọng vào việc
xây dựng các chuẩn đầu ra, mục tiêu và nội dung đào tạo mà còn chú trọng đến các yếu tố
khác bao gồm: bối cảnh giáo dục nghề nghiệp; tính tích hợp của chƣơng trình đào tạo;
môi trƣờng học tập và thực hành nhằm giúp ngƣời học hình thành và phát triển các trải
nghiệm thực hành nghề nghiệp và ứng dụng vào thực tiễn; các điều kiện nâng cao năng
lực giảng viên ở các mặt phƣơng pháp giảng dạy, năng lực ứng dụng công nghệ thông tin
vào giảng dạy, phƣơng pháp đo lƣờng và đánh giá kết quả học tập ở ngƣời học, kỹ năng
hƣớng dẫn và kiểm huấn thực tập nghề nghiệp.
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5. Công tác nghiên cứu khoa học
Về công tác nghiên cứu khoa học, tất cả các giảng viên đều nhận thức đƣợc đây là
một nhiệm vụ quan trọng nên luôn tích cực đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu. Từ khi
thành lập đến nay, các giảng viên đã tham gia thực hiện nhiều đề tài nghiên cứu khoa học
ở các cấp khác nhau trong cả hai lĩnh vực Công tác xã hội và Xã hội học. Trung bình, mỗi
năm khoa có 3 đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở. Bên cạnh đó, các giảng viên cũng
tích cực tổ chức và trình bày các seminar khoa học ở mỗi học kỳ, chú trọng vào việc viết
và trình bày các bài tham luận khoa học trong các hội thảo, hội nghị, tạp chí chuyên
ngành. Hoạt động này một mặt giúp các giảng viên có cơ hội truyền bá kết quả nghiên
cứu của mình đến cộng đồng và mạng lƣới chuyên môn, mặt khác cũng là cơ hội để tiếp
cận và học hỏi kinh nghiệm từ các chuyên gia và đồng nghiệp.
Về các ấn phẩm đã xuất bản, ngoài các bài báo đăng trên các tạp chí chuyên ngành,
hội thảo khoa học quốc tế và trong nƣớc, Khoa đã có xuất bản phẩm “Việc làm của ngƣời
lao động nhập cƣ ở Đà Lạt hiện nay” (TS Vũ Thị Thùy Dung) do Nhà xuất bản Đại học
Quốc gia Hà Nội ấn hành. Cuốn sách này không chỉ là sách chuyên khảo dành cho sinh
viên chuyên ngành, mà còn là nguồn tài liệu cần thiết cho những ai quan tâm đến sự biến
đổi và phát triển của Đà Lạt và Tây Nguyên trong những năm gần đây.
6. Công tác quan hệ trong nước và quốc tế
Xây dựng và phát triển các mối quan hệ trong nƣớc cũng nhƣ quốc tế là mảng hoạt
động ngày càng quan trọng bên cạnh hai mảng hoạt động chính (công tác đào tạo và
nghiên cứu khoa học) của Khoa.
Đối với mảng quan hệ trong nƣớc, Khoa có mối quan hệ hợp tác với Viện Xã hội
học và Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ (thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội việt
Nam), Cục Bảo trợ xã hội, Trung tâm Nghiên cứu - Tƣ vấn Công tác xã hội và Phát triển
cộng đồng, Câu lạc bộ Công tác xã hội chuyên nghiệp TP. Hồ Chí Minh và một số khoa
có đào tạo về Công tác xã hội và Xã hội học ở các trƣờng đại học trong nƣớc.
Đối với mảng quan hệ quốc tế, Khoa có mối quan hệ hợp tác với một số khoa có
đào tạo về công tác xã hội và giáo dục thuộc một số trƣờng đại học nƣớc ngoài nhƣ Đại
học San Jose (Hoa Kỳ), Đại học British Columbia (Canada), Đại học Simon Fraser
(Canada); một số tổ chức quốc tế nhƣ AIYUGO (Nhật Bản), AYAD (Australia), World
Vision (Hoa Kỳ), Fulbright (Hoa Kỳ). Khoa cũng là thành viên của Hiệp hội Đào tạo
Công tác xã hội thế giới (IASSW - International Association of Schools of Social Work).
Các hoạt động chính trong mảng quan hệ trong nƣớc và quốc tế thƣờng tập trung
vào hợp tác giảng dạy và nghiên cứu; tƣ vấn thiết kế chƣơng trình đào tạo; xây dựng học
phần mới và thiết kế tài liệu giảng dạy; tập huấn nâng cao năng lực giảng dạy, nghiên cứu
cho giảng viên; tập huấn nâng cao năng lực lãnh đạo và quản lý cho cấp lãnh đạo khoa.
Hai dự án hợp tác quốc tế nổi bật mà Khoa tham gia trong thời gian qua là: 1) Dự
án Thăng tiến đào tạo Công tác xã hội Việt Nam (gọi tắt là Dự án SWEEP - The Vietnam
Social Work Education Enhancement Program) do USAID tài trợ và trƣờng Đại học San
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Jose, Hoa Kỳ triển khai (2012-2015); 2) Dự án Những nẻo đƣờng đến đại học (gọi tắt là
Dự án PHE - Pathways to Higher Education) do Ford Foundation tài trợ và trƣờng Đại
học Nông nghiệp 1 Hà Nội triển khai.
7. Phương hướng phát triển
Trong thời gian tới, Khoa Công tác xã hội, trƣờng Đại học Đà Lạt sẽ tiếp tục đẩy
mạnh các hoạt động nhằm xây dựng Khoa ngày càng vững mạnh và phát triển. Sau đây là
một số điểm nhấn chính trong kế hoạch phát triển của Khoa:
Về tổ chức cán bộ: Phát triển đội ngũ giảng viên về số lƣợng và chất lƣợng, trong
đó 80% giảng viên đạt trình độ tiến sĩ. Bên cạnh chuyên môn, các giảng viên cần nâng
cao hơn nữa kỹ năng sử dụng ngoại ngữ và ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác
giảng dạy và nghiên cứu, chuẩn bị khả năng đáp ứng những yêu cầu mới của giáo dục đại
học trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp 4.0.
Về công tác đào tạo: Tiếp tục hoàn thiện chƣơng trình đào tạo đáp ứng các chuẩn
đầu ra tƣơng thích với các chuẩn đào tạo Công tác xã hội và Xã hội học trong khu vực và
thế giới, đồng thời hƣớng đến đáp ứng nhu cầu của xã hội nói chung và khu vực Tây
Nguyên nói riêng trong tình hình mới. Khoa cũng phấn đấu đạt đƣợc kiểm định chất
lƣợng chƣơng trình theo chuẩn AUN trong thời gian tới.
Về công tác nghiên cứu khoa học: Đẩy mạnh hơn nữa công tác nghiên cứu khoa
học, đặc biệt chú trọng gắn kết với sự phát triển khoa học công nghệ ở địa phƣơng và khu
vực. Đồng thời nâng cao năng lực nghiên cứu của giảng viên sao cho có thể gia tăng số
lƣợng các bài báo nghiên cứu khoa học xuất bản ở các tạp chí nghiên cứu có uy tín trong
và ngoài nƣớc.
Về công tác quan hệ trong nƣớc và quốc tế: Tiếp tục chủ động phát triển các mối
quan hệ hợp tác trong giảng dạy và nghiên cứu với các tổ chức đào tạo về Công tác xã hội
và Xã hội học ở trong nƣớc và khu vực nhƣ Thái Lan, Philippines, Singapore cũng nhƣ
quốc tế. Xây dựng các hoạt động hợp tác hiệu quả sao cho hai bên cùng có lợi và cùng
phát triển, qua đó tác động tích cực vào việc nâng cao chất lƣợng đào tạo và nghiên cứu.
Với lịch sử hình thành và phát triển 15 năm, một chặng đƣờng không quá dài nhƣng
rất ý nghĩa, Khoa Công tác xã hội đã nhận đƣợc sự quan tâm và chỉ đạo của Đảng Ủy,
Ban Giám hiệu Nhà trƣờng, sự phối hợp, hợp tác và tạo điều kiện thuận lợi của các khoa
và phòng ban trong Nhà trƣờng, đặc biệt là sự đoàn kết và nỗ lực không ngừng của các
thế hệ cán bộ giảng viên trong các bộ môn, Khoa đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ đƣợc
giao. Những thành quả tốt đẹp này sẽ là nền tảng để tin tƣởng Khoa sẽ ngày càng phát
triển, trở thành một khoa vững mạnh trong tƣơng lai, đóng góp ngày càng nhiều hơn, có ý
nghĩa hơn vào sự nghiệp đào tạo và nghiên cứu của trƣờng Đại học Đà Lạt nói riêng cũng
nhƣ của Việt Nam nói chung.
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