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PHẦN I. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
1. Một số thông tin về chương trình đào tạo
- Tên chuyên ngành đào tạo:
+ Tiếng Việt: Tâm lý học lâm sàng trẻ em và vị thành niên
(Chuyên ngành đào tạo thí điểm)
+ Tiếng Anh: Child and Adolescent Clinical Psychology
- Tên ngành đào tạo:
+ Tiếng Việt: Tâm lý học
+ Tiếng Anh: Psychology
- Trình độ đào tạo: Thạc sĩ
- Thời gian đào tạo: 2 năm
- Tên văn bằng tốt nghiệp:
+ Tiếng Việt: Thạc sĩ ngành Tâm lý học
+ Tiếng Anh: The Degree of Master in Psychology
- Đơn vị đào tạo: Trường Đại học Giáo dục – Đại học Quốc gia Hà Nội
2. Mục tiêu của chương trình đào tạo
2.1. Mục tiêu chung
- Đào tạo các nhà chuyên môn về tâm lý học lâm sàng, có kiến thức chuyên
sâu về tâm lý học nói chung và các kiến thức thuộc tâm lý học lâm sàng, giáo dục
và can thiệp sức khỏe tâm thần nói riêng, có năng lực nghiên cứu về tâm lý học;
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- Đảm bảo cho học viên nắm vững lý thuyết, có trình độ cao về thực hành, có
khả năng phát hiện, giải quyết các vấn đề khoa học và thực tiễn của tâm lý lâm
sàng trẻ em và vị thành niên.
2.2. Mục tiêu cụ thể
- Trang bị cho học viên năng lực phát hiện và giải quyết các vấn đề thực tiễn
liên quan đến trẻ em và vị thành niên dựa trên nền tảng khoa học và dữ liệu: các
vấn đề về tâm lý, xã hội, các vấn đề tâm lý học học đường, trị liệu các vấn đề liên
quan đến tâm bệnh, đánh giá tâm bệnh lý, v.v…
- Cung cấp cho người học phương pháp và các kỹ năng nghiên cứu cơ bản, các
kỹ năng nghiên cứu ứng dụng tâm lý học vào cuộc sống. Học viên tiếp tục thực
hiện được các nghiên cứu về các vấn đề tâm lý trẻ em và vị thành niên.
3. Thông tin tuyển sinh
3.1. Môn thi tuyển sinh:
- Môn thi Cơ bản: Đánh giá năng lực (Khối ngành Khoa học Xã hội và Nhân
văn)
- Môn thi Cơ sở: Tâm lý học phát triển.
- Môn Ngoại ngữ: 1 trong 5 ngoại ngữ sau: Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc.
3.2. Đối tượng tuyển sinh
Thí sinh dự tuyển vào chương trình đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Tâm lý học
lâm sàng trẻ em và vị thành niên đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau đây:
 Có lí lịch bản thân rõ ràng, hiện không bị truy cứu trách nhiệm hình sự;
+ Có bằng tốt nghiệp đại học ngành đúng hoặc phù hợp với ngành Tâm lý
học, hoặc có bằng tốt nghiệp đại học ngành gần với ngành Tâm lý học và đã học bổ
túc kiến thức để có trình độ tương đương với bằng tốt nghiệp đại học ngành Tâm lý
học;
 Có đủ sức khỏe để học tập;
 Nộp đầy đủ, đúng thủ tục, đúng thời hạn các văn bằng, chứng chỉ, giấy tờ và lệ
phí dự thi theo quy định của Đại học Quốc gia Hà Nội và của Trường Đại học Giáo
dục;
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+ Kinh nghiệm công tác: Những người có bằng tốt nghiệp đại học ngành gần
với ngành Tâm lý học cần có ít nhất 1 năm kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực
tâm lý, tâm thần.
3.3. Danh mục các ngành đúng, ngành phù hợp, ngành gần
+ Ngành đúng: Tâm lý học;
+ Ngành phù hợp: Tâm lý học Giáo dục;
+ Ngành gần: Giáo dục học, Giáo dục công dân, Giáo dục tiểu học; Giáo dục
mầm non; Giáo dục đặc biệt, Công tác xã hội; Xã hội học; Y tế công cộng, Y đa
khoa, Y học dự phòng, Điều dưỡng, Vật lý trị liệu và phục hồi chức năng, Y học cổ
truyền, ngành Nhân học của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn,
ĐHQGHN; các ngành Sư phạm Ngữ văn, Sư phạm Toán học, Sư phạm Vật lý, Sư
phạm Hóa học, Sư phạm Sinh học, Sư phạm Lịch sử của Trường Đại học Giáo dục,
ĐHQGHN.
3.4. Danh mục các học phần bổ sung kiến thức
+ Những người có bằng tốt nghiệp đại học ngành gần với ngành tâm lý
học phải hoàn thành việc bổ sung kiến thức như sau:
TT
I
1
2
3
4
II
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Học phần
Các học phần bắt buộc
Sinh lý hoạt động thần kinh cấp cao
Những vấn đề cơ bản của tâm lý học
Tâm lý học tham vấn
Tâm lý học lâm sàng đại cương
Các học phần tự chọn
Tâm lý học nhân cách
Tâm lý học lao động hướng nghiệp
Tâm lý học khác biệt
Giao tiếp trong quản lí kinh doanh
Tâm lí học học đường/giáo dục
Tham vấn cho trẻ em và thanh thiếu niên
Tâm lí học gia đình
Đánh giá tâm lý
Tâm lí học giới
Tâm lí học phát triển
Tổng

Số tín chỉ
13
3
4
3
3
12/30
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
25
3

PHẦN II. CHUẨN ĐẦU RA CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
1. Chuẩn về kiến thức chuyên môn, năng lực chuyên môn
1.1. Khối kiến thức chung
- Hiểu được nền tảng triết học, chủ nghĩa Mác – Lê nin và tư tưởng Hồ Chí
Minh, có phương pháp luận nghiên cứu khoa học tiên tiến áp dụng vào việc giải
quyết các vấn đề của thực tiễn;
- Đạt trình độ ngoại ngữ tương đương bậc 3 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6
bậc dùng cho Việt Nam (một trong 5 ngoại ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Nga, Tiếng
Pháp, Tiếng Trung, Tiếng Đức).
1.2. Kiến thức cơ sở và chuyên ngành
- Làm chủ kiến thức chuyên ngành, có thể đảm nhiệm công việc của chuyên gia
trong lĩnh vực được đào tạo; có tư duy phản biện; có kiến thức lý thuyết chuyên sâu
để có thể phát triển kiến thức mới và tiếp tục nghiên cứu ở trình độ tiến sĩ; có kiến
thức tổng hợp về pháp luật, quản lý và bảo vệ môi trường liên quan đến lĩnh vực
được đào tạo;
- Mô tả được các khái niệm, nguyên lý và quy trình thực hiện các nghiên cứu
trong lĩnh vực tâm lý học nói chung và tâm lý học lâm sàng nói riêng;
- Hiểu được các khái niệm cơ bản về các hiện tượng tâm lý bình thường và bất
thường của cá nhân và xã hội;
- Khái quát hóa được các vấn đề mang tính lý luận và phương pháp luận chuyên
sâu về sự phát triển tâm lý bình thường và bất thường của cá nhân;
- Phân tích được nguyên nhân, cơ chế hình thành chung các vấn đề sức khỏe
tâm thần và từ đó định hình, áp dụng vào từng trường hợp cụ thể;
- Hiểu và phân tích được các lý thuyết về can thiệp tâm lý;
- Đánh giá và chẩn đoán được các vấn đề tâm lý;
- Hiểu và phân tích, lựa chọn được các can thiệp dựa trên các nghiên cứu khoa
học nhằm tối đa hoá hiệu quả của hoạt động tư vấn trong việc điều trị, xử lý các
vấn đề sức khoẻ tâm thần trẻ em và vị thành niên;
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- Hiểu và phân tích được các yếu tố gia đình, xã hội và trường học ảnh hưởng
đến cá nhân và tạo ra các thay đổi tích cực ở môi trường để hỗ trợ cá nhân.
1.3. Yêu cầu đối với luận văn
- Là một công trình nghiên cứu chuyên sâu về các vấn đề liên quan đến Tâm lý
lâm sàng trẻ em và vị thành niên, nhà trường, các lĩnh vực hoạt động trong nhà
trường;
- Là công trình nghiên cứu của riêng học viên, nội dung luận văn đề cập và giải
quyết trọn vẹn một vấn đề tâm lý lâm sàng trẻ em và vị thành niên. Kết quả nghiên
cứu trong luận văn phải là kết quả lao động của chính tác giả và chưa được công bố
trong bất cứ công trình nghiên cứu nào của tác giả khác;
- Nội dung và kết quả nghiên cứu của luận văn phải thể hiện tác giả nắm vững
và vận dụng được các kiến thức về lý thuyết và thực tiễn để nghiên cứu các vấn đề
chuyên môn và chứng tỏ được khả năng nghiên cứu của tác giả;
- Được trình bày mạch lạc, rõ ràng, theo trình tự: mở đầu, các chương, kết luận,
danh mục công trình khoa học của tác giả liên quan đến luận văn, tài liệu tham
khảo và phụ lục (nếu có);
- Luận văn có khối lượng từ 70 đến 120 trang A4, được chế bản theo mẫu quy
định; thông tin luận văn có khối lượng khoảng 3 đến 5 trang A4 bằng tiếng Việt và
tiếng Anh, trình bày những nội dung cơ bản, những điểm mới và đóng góp quan
trọng nhất của luận văn.
1.4. Về năng lực tự chủ và trách nhiệm
- Có năng lực phát hiện và giải quyết các vấn đề thuộc chuyên môn đào tạo
và đề xuất những sáng kiến có giá trị; có khả năng tự định hướng phát triển năng
lực cá nhân, thích nghi với môi trường làm việc có tính cạnh tranh cao và năng lực
dẫn dắt chuyên môn; đưa ra được những kết luận mang tính chuyên gia về các vấn
đề phức tạp của chuyên môn, nghiệp vụ; bảo vệ và chịu trách nhiệm về những kết
luận chuyên môn; có khả năng xây dựng, thẩm định kế hoạch; có năng lực phát huy
trí tuệ tập thể trong quản lý và hoạt động chuyên môn; có khả năng nhận định đánh
giá và quyết định phương hướng phát triển nhiệm vụ công việc được giao; có khả
năng dẫn dắt chuyên môn để xử lý những vấn đề lớn.
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2. Chuẩn về kĩ năng
2.1. Kĩ năng nghề nghiệp
- Có kỹ năng hoàn thành công việc phức tạp, không thường xuyên xảy ra,
không có tính quy luật, khó dự báo; có kỹ năng nghiên cứu độc lập để phát triển và
thử nghiệm những giải pháp mới, phát triển các công cụ mới trong lĩnh vực tâm lý
học lâm sàng trẻ em và vị thành niên;
- Kĩ năng làm việc với các trẻ em và vị thành niên gặp vấn đề về sức khoẻ tâm
thần ví dụ như trầm cảm, lo âu, và có vấn đề về hành vi khác;
- Kĩ năng đánh giá các vấn đề tâm lý của thân chủ;
- Kĩ năng trị liệu;
- Kĩ năng tham vấn sức khỏe;
- Kĩ năng tổ chức và xây dựng các chương trình phòng ngừa các vấn đề về sức
khỏe tinh thần trong trường học hoặc ở cộng đồng;
- Kĩ năng nghiên cứu trong lĩnh vực tâm lý học lâm sàng.
2.2. Kĩ năng bổ trợ
- Có kỹ năng ngoại ngữ chuyên ngành ở mức có thể hiểu được một báo cáo hay
bài phát biểu về hầu hết các chủ đề trong công việc liên quan đến ngành được đào
tạo; có thể diễn đạt bằng ngoại ngữ trong hầu hết các tình huống chuyên môn thông
thường; có thể viết báo cáo liên quan đến công việc chuyên môn; có thể trình bày
rõ ràng các ý kiến và phản biện một vấn đề chuyên môn bằng ngoại ngữ;
- Có khả năng lắng nghe, thấu hiểu và tôn trọng người khác, đặc biệt là khách
hàng mà mình phục vụ;
- Sử dụng được các kĩ năng về công nghệ thông tin trong các bối cảnh xã hội và
nghề nghiệp;
- Phối hợp và sử dụng được các phương tiện, nguyên tắc và kĩ thuật giao tiếp
bằng ngôn ngữ và phi ngôn ngữ phù hợp với từng tình huống; làm chủ được cảm
xúc của bản thân, biết thuyết phục và chia sẻ;
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- Giao tiếp hiệu quả với các thành viên trong hoạt động nhóm, nhằm mục đích
hoàn thành nhiệm vụ chung của nhóm;
- Lập kế hoạch, tổ chức, phối hợp và huy động được các nguồn lực cùng tham
gia giải quyết nhiệm vụ, ra quyết định;
- Tự đánh giá được điểm mạnh và điểm yếu trên cơ sở đối chiếu các yêu cầu
của nghề nghiệp và yêu cầu thực tiễn với phẩm chất, năng lực của bản thân;
- Sử dụng các kết quả tự đánh giá để lập được kế hoạch bồi dưỡng, phát triển
năng lực nghề nghiệp cho bản thân.
3. Chuẩn về phẩm chất đạo đức
3.1. Trách nhiệm công dân
- Có phẩm chất đạo đức, ý thức chính trị và ý thức xã hội;
- Ứng xử và giao tiếp theo những tiêu chuẩn đạo đức xã hội;
- Minh bạch và công bằng trong các mối quan hệ.
3.2. Đạo đức, ý thức cá nhân, đạo đức nghề nghiệp, thái độ phục vụ
- Chấp hành các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước;
- Sống và làm việc theo pháp luật;
- Có tinh thần hợp tác, chia sẻ trong các hoạt động tập thể và cộng đồng;
- Có ý thức xã hội, sẵn sàng tham gia các hoạt động xã hội và phục vụ cộng đồng.
3.3. Thái độ tích cực, yêu nghề
- Ứng xử và giao tiếp theo những tiêu chuẩn về phẩm chất, đạo đức của nhà
tâm lý học lâm sàng;
- Làm việc với tác phong khoa học, thể hiện được tính chuyên nghiệp trong giải
quyết vấn đề về tâm lý trẻ em và vị thành niên;
- Trung thực trong nghiên cứu khoa học, say mê với nghề nghiệp;
- Đam mê học hỏi, nghiên cứu để nâng cao trình độ của bản thân.
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4. Vị trí việc làm học viên có thể đảm nhiệm sau khi tốt nghiệp
Sau khi tốt nghiệp, người học có thể đảm nhiệm công việc ở các vị trí sau
đây: cán bộ tham vấn, cán bộ tâm lý, cán bộ tâm lý trị liệu, cán bộ đánh giá tâm lý
tại các trường học, các bệnh viện và cơ sở y tế, cơ sở chăm sóc sức khỏe, trung tâm
chăm sóc và hỗ trợ tâm lý, các tổ chức phi chính phủ, tổ chức xã hội; nghiên cứu và
giảng dạy tại các trường trung cấp, cao đẳng, đại học.
5. Khả năng học tập nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp
Tham gia chương trình đào tạo trình độ cao hơn (tiến sĩ) của chuyên ngành
phù hợp trong và ngoài nước.
6. Các chương trình, tài liệu chuẩn quốc tế mà đơn vị đào tạo tham khảo
- Tên chương trình: Doctor of Philosophy in Clinical Psychology.
- Tên cơ sở, nước đào tạo: Vanderbilt University (VU), Hoa Kì.

8

PHẦN III: NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
1. Tóm tắt yêu cầu chương trình đào tạo
Tổng số tín chỉ của chương trình đào tạo:

65 tín chỉ

- Khối kiến thức chung:

8 tín chỉ

- Khối kiến thức cơ sở và chuyên ngành:

42 tín chỉ

+ Bắt buộc:

21 tín chỉ

+ Tự chọn:

21 /42 tín chỉ

- Luận văn:

15 tín chỉ

2. Khung chương trình đào tạo
Số giờ tín chỉ
TT

I
1

Mã số
học phần

Tên học phần

Khối kiến thức chung
PHI 5002

Triết học
Philosophy

Ngoại ngữ cơ bản
(Chọn 1 trong 5 thứ tiếng)*
ENG 5001

Tiếng Anh cơ bản
General English

RUS 5001

Tiếng Nga cơ bản
General Russian

FRE 5001

Tiếng Pháp cơ bản
General French

CHI 5001

Tiếng Trung cơ bản
General Chinese

GER 5001

Tiếng Đức cơ bản
General German

2

II
II.1

Khối kiến thức cơ sở và chuyên ngành

Các học phần bắt buộc

Số
tín chỉ

Lí
thuyết

Thực
hành

Tự
học

Mã số
các học
phần
tiên
quyết

8
4

60

4

30

30

42
21

9

Số giờ tín chỉ
Mã số
học phần

Tên học phần

Số
tín chỉ

3

PSE 6024

Phương pháp nghiên
cứu khoa học giáo dục
Research Methodology
in Education

4

PSE 6701

TT

5

6

7

8

9
II.2
10

11

12

Lí
thuyết

Thực
hành

3

36

9

Tâm bệnh học
Psychopathology

3

15

25

5

PSE 6702

Định hình trường hợp
tâm lý
Case formulation

3

15

25

5

PSE 6701

PSE 6703

Điều trị các vấn đề
hướng nội
Treatment of
internalizing problems

3

15

24

6

PSE 6702

PSE 6013

Thực hành tâm lý 1
Psychological
Practicum 1

3

20

20

5

PSE 6703

PSE 6704

Điều trị các vấn đề
hướng ngoại
Treatment of
externalizing problems

3

15

24

6

PSE 6702

PSE 6705

Lý thuyết trị liệu tâm lý
Theories of
Psychotherapy

3

20

20

5

Các học phần tự chọn

Tự
học

Mã số
các học
phần
tiên
quyết

21/42

TMT 6012

Tiếng Anh học thuật
English for Academic
Purposes

3

20

20

5

PSE 6706

Can thiệp ứng dụng và
phỏng vấn động cơ
Applied introduction to
intervention and
Motivational Interview

3

25

15

5

PSE 6015

Thực hành tâm lý 2
Psychological
Practicum 2

3

20

20

5

ENG 5001

PSE 6704

10

Số giờ tín chỉ
TT

Mã số
học phần

Tên học phần

Số
tín chỉ

PSE 6707

Lý thuyết phát triển con
người
Theories of Human
Development

Lí
thuyết

Thực
hành

Tự
học

3

30

10

5

PSE 6708

Thống kê trong khoa
học xã hội
Statistics in Social
Sciences

3

15

27

3

15

PSE 6709

Đánh giá và chẩn đoán
tâm lý
Psychological
Evaluations and
Diagnosis

3

20

20

5

16

PSE 6023

Tâm lý học giáo dục
Educational Psychology

3

40

5

PSE 6711

Tâm lý học xuyên văn
hóa
Cross-cultural
Psychology

3

30

10

5

PSE 6712

Can thiệp học đường
School & classroom
intervention

3

25

15

5

19

PSE 6713

Trị liệu dược lý
Pharmacological
Intervention for Mental
Illness

3

22

20

3

20

PSE 6714

Các rối loạn học tập
Learning disorders.

3

20

20

5

PSE 6715

Đánh giá và can thiệp
tự kỷ
Assessment and
intervention for autism

3

20

20

5

13

14

17

18

21

Mã số
các học
phần
tiên
quyết

11

Số giờ tín chỉ
TT

22

Mã số
học phần

PSE 6716

Tên học phần

Can thiệp các rối loạn
nghiện
Intervention for
addictive disorders
Can thiệp rối loạn
stress sau sang chấn
Intervention for posttraumatic stress
disorder

23

PSE 6717

III

Luận văn thạc sĩ
Tổng cộng

Số
tín chỉ

Lí
thuyết

Thực
hành

Tự
học

3

20

20

5

3

20

20

5

Mã số
các học
phần
tiên
quyết

15
65

Ghi chú: (*) Học phần ngoại ngữ cơ bản là học phần điều kiện, có khối lượng 4 tín chỉ,
được tổ chức đào tạo chung trong toàn ĐHQGHN cho các học viên có nhu cầu và được
đánh giá theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương. Kết
quả đánh giá học phần ngoại ngữ không tính trong điểm trung bình chung tích lũy nhưng
vẫn được tính vào tổng số tín chỉ của chương trình đào tạo.

12

3. Tài liệu tham khảo
TT
(1)
I.
1

Mã học
phần
(2)

Tên học phần
(3)

Số tín

Danh mục tài liệu tham khảo

chỉ

(Tài liệu bắt buộc – Tài liệu tham khảo thêm)

(4)

(5)

Khối kiến thức chung

8

PHI 5001

4

Triết học
Philosophy

Ngoại ngữ cơ bản
(Chọn 1 trong 5 thứ tiếng)*

ENG 5001

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia Hà
Nội

4

Tiếng Anh cơ bản
General English

RUS 5001

Tiếng Nga cơ bản
General Russian

2

FRE 5001

Tiếng Pháp cơ bản

Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

General French
CHI 5001

Tiếng Trung cơ bản
General Chinese

GER 5001

Tiếng Đức cơ bản
General German
13

TT
(1)
II.
II.1.

Mã học
phần
(2)

Tên học phần
(3)

Khối kiến thức cơ sở và chuyên ngành
Học phần bắt buộc

Số tín

Danh mục tài liệu tham khảo

chỉ

(Tài liệu bắt buộc – Tài liệu tham khảo thêm)

(4)

(5)

41
21
1. Tài liệu bắt buộc
1. Vũ Cao Đàm, Phương pháp luận nghiên cứu khoa học, NXB KHKT,
2005
2. Lưu Xuân Mới, Phương pháp luận nghiên cứu khoa học, NXB

Phương pháp nghiên cứu

ĐHSP, 2003.

khoa học giáo dục
3

PSE 6024

3
Research Methods in

2. Tài liệu tham khảo thêm
1. Phạm Viết Vượng, Phương pháp luận nghiên cứu khoa học, NXB

Education

ĐHQG Hà Nội, 2004.
2. Burke Johnson and Larry Christensen, Educational Research, SAGE
Inc. 2014

1. Tài liệu bắt buộc
Tâm bệnh học
4

PSE 6701

3
Psychopathology

1. Hội tâm thần học (2013) Sổ tay hướng dẫn tâm thần, NXB Tâm
thần
2. Nguyễn Văn Siêm (2010) Tâm bệnh học trẻ em và vị thành niên,
14

TT
(1)

Mã học
phần
(2)

Tên học phần
(3)

Số tín

Danh mục tài liệu tham khảo

chỉ

(Tài liệu bắt buộc – Tài liệu tham khảo thêm)

(4)

(5)
NXB ĐHQGHN
2. Tài liệu tham khảo thêm
1. American Psychiatric Association. (2013). Diagnostic and
statistical manual of mental disorders (5th ed., Text Revision).
Washington, DC: Author

1. Tài liệu bắt buộc
1. Nguyễn Khắc Viện (1999) Tâm lý lâm sàng trẻ em Việt Nam. Hà
Nội: NXB Y học.
2. Farmer, R. F., & Chapman, A. L. (2008). Behavioral case
formulation. In Behavioral interventions in cognitive behavior

Định hình trường hợp tâm lý
5

PSE 6702

3
Case formulation

therapy: Practical guidance for putting theory into action. (pp. 5370): Washington, DC, US: American Psychological Association.
2. Tài liệu tham khảo thêm
1. Persons, J. B. (2008). The case formulation approach to cognitivebehavior therapy. New York, NY: Guilford Press
2. Dudley, R., & Kuyken, W. (2006). Formulation in cognitive15

TT
(1)

Mã học

Tên học phần

phần
(2)

(3)

Số tín

Danh mục tài liệu tham khảo

chỉ

(Tài liệu bắt buộc – Tài liệu tham khảo thêm)

(4)

(5)
behavioural therapy: 'There is nothing either good or bad, but
thinking makes it so'. In L. Johnstone & R. Dallos (Eds.),
Formulation in psychology and psychotherapy: Making sense of
people's problems. (pp. 17-46): Routledge: New York.
3. Eells, T. D. (Ed.). (2007). Handbook of psychotherapy case
formulation (2nd ed). New York: Guilford Press.

1. Tài liệu bắt buộc
1. Nguyễn Công Khanh (2006) Tâm lý học lâm sàng, NXBĐHQGHN
2. Foa, E. B., Huppert, J.D., & Cahill, S.P. (2006). Update on
Điều trị các vấn đề hướng

Emotional Processing Theory. In (Rothbaum, B.O., Ed). The

nội
6

PSE 6703

3
Treatment of internalizing
problems

Nature and Treatment of Pathological Anxiety. New York:
Guilford Press, pp 3-24.
2. Tài liệu tham khảo thêm
1. Moses, E. B., & Barlow, D. H. (2006). A new unified treatment
approach for emotional disorders based on emotion science.
Current Directions in Psychological Science, 15, 146–150.
16

TT
(1)

Mã học
phần
(2)

Tên học phần
(3)

Số tín

Danh mục tài liệu tham khảo

chỉ

(Tài liệu bắt buộc – Tài liệu tham khảo thêm)

(4)

(5)

Thực hành tâm lý 1
7

PSE 6013

3
Psychological Practicum 1
1. Tài liệu bắt buộc
1. Võ Văn Bản (2002) Thực hành điều trị tâm lý. Hà Nội: NXB Y
học
2. Friedberg, R.D. & McClure, J.M. (2002). Clinical Practice of

Điều trị các vấn đề hướng

Cognitive Therapy with Children and Adolescents. NYC:

ngoại
8

PSE 6704

3
Treatment of externalizing

Guilford Press.
2. Tài liệu tham khảo thêm

problems

1. Kazdin, A.E. & Weisz, J.R. (2003). Evidence-based
psychotherapies for children and adolescents. NYC: Guilford
Press.

1. Tài liệu bắt buộc

Lý thuyết trị liệu tâm lý
9

PSE 6705

3
Theories of Psychotherapy

1. Võ Văn Bản (2002). Thực hành điều trị tâm lý, Nxb Y học.
2. Kazdin, A.E. & Weisz, J.R. (2003). Evidence-based
17

TT
(1)

Mã học
phần
(2)

Tên học phần
(3)

Số tín

Danh mục tài liệu tham khảo

chỉ

(Tài liệu bắt buộc – Tài liệu tham khảo thêm)

(4)

(5)
psychotherapies for children and adolescents. NYC: Guilford
Press.
2. Tài liệu tham khảo thêm
1. Pope, K.S. & Vasquez, M.J.T. (2007). Ethics in Psychotherapy
and Counseling: A Practical Guide. San Francisco: Wiley.
2. Weisz, J. R. (2004). Psychotherapy for Children and Adolescents:
Evidenced-based treatments and case examples. NYC: Cambridge
University Press

II.2

Các học phần tự chọn

21/42
1. Tài liệu bắt buộc
1. Bailey, Sthephen. (2006). A Handbook for International Students,

Tiếng Anh học thuật
10

TMT 6012

English for Academic
Purposes

London: Routledge.
3

2. McCarthy, Michael & O'Dell, Felicity. (2005). English
Collocations in Use (Edition with answers) Intermediate, Upperintermediate. Cambridge: CUP.

18

TT
(1)

Mã học
phần
(2)

Tên học phần
(3)

Số tín

Danh mục tài liệu tham khảo

chỉ

(Tài liệu bắt buộc – Tài liệu tham khảo thêm)

(4)

(5)
2. Tài liệu tham khảo thêm
1. Powell, Mark. (2002). Presenting in English. How to Give
Successful Presentations, Boston: Thomson-Heinle.
1. Tài liệu bắt buộc

11

PSE 6706

Can thiệp ứng dụng và

1. Trần Thị Minh Đức, (2012). Tham vấn tâm lý. NXB ĐHQGHN

phỏng vấn động cơ

2. Miller, W. R and Rollnick, S; (2002) Motivation Interviewing,

Applied introduction to

3

preparation people to change. Guilford press
2. Tài liệu tham khảo thêm

intervention and

1. Sydney Bloch & Bruce S.Singh (1999) Cơ sở Lâm sàng Tâm thần

Motivational Interview

học. NXB Y học (bản dịch tiếng Việt)
Thực hành tâm lý 2
12

PSE 6015

3
Psychological Practicum 2

19

TT
(1)

Mã học
phần
(2)

Tên học phần
(3)

Số tín

Danh mục tài liệu tham khảo

chỉ

(Tài liệu bắt buộc – Tài liệu tham khảo thêm)

(4)

(5)
1. Tài liệu bắt buộc
1. Đào thị Oanh (chủ biên), 2007, Vấn đề nhân cách trong tâm lý học
ngày nay, NXB Giáo dục.
2. Barry. Smith & Harold. Vetter, 2005, Các học thuyết về nhân
cách, NXB Văn hoá thông tin.
3. Patricia. Miler, 1989, Các thuyết về tâm lý học phát triển, NXB

Lý thuyết phát triển con

Văn hoá thông tin.

người
13

PSE 6707

3
Theories of Human
Development

4. Nicky Hayes, 2005, Nền tảng tâm lý học, NXB Lao động.
2. Tài liệu tham khảo thêm
1. Phạm Minh Hạc, Lê Đức Phúc, 2004, Một số vấn đề nghiên cứu
nhân cách, NXB Chính trị Quốc gia.
2. Trần Trọng Thuỷ, 1992, Khoa học chẩn đoán tâm lý, NXB Giáo
dục Hà Nội.
3. Susan Cloniger, 2003, Theory of personality: understanding
person, Prentice Hall, England.

20

TT
(1)

Mã học

Tên học phần

phần
(2)

(3)

Số tín

Danh mục tài liệu tham khảo

chỉ

(Tài liệu bắt buộc – Tài liệu tham khảo thêm)

(4)

(5)
1. Tài liệu bắt buộc
1. Võ Văn Bản (2002). Thực hành điều trị tâm lý, Nxb Y học.
2. Kazdin, A.E. & Weisz, J.R. (2003). Evidence-based
psychotherapies for children and adolescents. NYC: Guilford
Press.

Lý thuyết trị liệu tâm lý
PSE 6705

3
Theories of Psychotherapy

2. Tài liệu tham khảo thêm
1. Pope, K.S. & Vasquez, M.J.T. (2007). Ethics in Psychotherapy
and Counseling: A Practical Guide. San Francisco: Wiley.
2. Weisz, J. R. (2004). Psychotherapy for Children and Adolescents:
Evidenced-based treatments and case examples. NYC: Cambridge
University Press.
1. Tài liệu bắt buộc
1. Phạm Xuân Kiều (2004) Giáo trình xác suất và thống kê, NXB

Thống kê trong khoa học xã
14

PSE 6708

hội
Statistics in Social Sciences

3

Giáo dục.
2. Tài liệu tham khảo thêm
1. Đào Hữu Hồ (2007) Giáo trình thống kê xã hội học: Dùng cho các
trường Đại học khối Xã hội và Nhân văn, các trường Cao đẳng.
21

TT
(1)

Mã học

Tên học phần

phần
(2)

(3)

Số tín

Danh mục tài liệu tham khảo

chỉ

(Tài liệu bắt buộc – Tài liệu tham khảo thêm)

(4)

(5)
NXB Giáo dục.
1. Tài liệu bắt buộc
1. Nguyễn Văn Nhận, Nguyễn Sinh Phúc (2008), Trắc nghiệm tâm lý
lâm sàng, Nxb Quân đội nhân dân
2. Trần Trọng Thủy (1998). Khoa học chẩn đoán Tâm lý.

Đánh giá và chẩn đoán tâm

NXBĐHQGHN.

lý
15

PSE 6709

3
Psychological Evaluations

2. Tài liệu tham khảo thêm
1. Paniaqua, F.A (2000), Handbook of Multicultural Mental Health:

and Diagnosis

Assessment and Treatment of Diverse Populations
2. Barker, P.J (1997), Assessment in Psychiatric and Mental Health
Nursing: In Search of the Whole Person, Nelson Thornes Ltd.
1. Tài liệu bắt buộc

16

PSE 6023

Tâm lý học giáo dục
(Educational Psychology)

1. Nguyễn Thị Mỹ Lộc, Đinh Thị Kim Thoa, Trần Văn Tính, 2009,
3

Tâm lý học giáo dục, NXB ĐHQGHN.
2. Phan Trọng Ngọ, 2000, TLH hoạt động và khả năng ứng dụng
vào lĩnh vực dạy học, NXB ĐHQGHN.
22

TT
(1)

Mã học
phần
(2)

Tên học phần
(3)

Số tín

Danh mục tài liệu tham khảo

chỉ

(Tài liệu bắt buộc – Tài liệu tham khảo thêm)

(4)

(5)
3. Nguyễn Thị Mỹ Lộc, Đinh Thị Kim Thoa và các tác giả, Giáo
dục giá trị sống và kỹ năng sống cho học sinh (tiểu học, THSC,
THPT), NXB ĐHQGHN, 2010.
4. Đinh Thị Kim Thoa, Nguyễn Sỹ Thư (2012), Kỹ năng quản lý lớp
học hiệu quả, NXB GD
2. Tài liệu tham khảo thêm
1. Jean-Marc Denommé và Madeleine Roy, 2000, Tiến tới một
phương pháp sư phạm tương tác, NXB Thanh niên.
2. Pierre Daco, 2004, Những thành tựu lẫy lừng trong tâm lý học
hiện đại, NXB thống kê.
3. Edward De Bono, 2004, Sáu chiếc mũ tư duy, NXB Mũi Cà Mau.
4. Đinh Thị Kim Thoa, Xây dựng chương trình hoạt động trải
nghiệm sáng tạo trong chương trình giáo dục phổ thông mới. Kỷ
yếu Hội thảo quốc tế 5/2015 về phát triển năng lực người học tại
Học Viện quản lý Giáo dục
5. Gaudencio V. Aquino and Perpetua U. Razon, 1993, Educational
Psychology, Malina, Philippines.
23

TT
(1)

Mã học
phần
(2)

Tên học phần
(3)

Số tín

Danh mục tài liệu tham khảo

chỉ

(Tài liệu bắt buộc – Tài liệu tham khảo thêm)

(4)

(5)
6. Elliott and others, 2000, Educational Psychology, McGraw Hill
USA
1. Tài liệu bắt buộc
1. Lê Văn Hảo (2009) Tâm lý học xã hội, NXBKHKT.
2. Larsen K. & Lê Văn Hảo (2010). Tâm lý học xã hội. Nxb Từ điển
Bách khoa.
2. Tài liệu tham khảo thêm
1. Kenneth D. Keith (Ed.) (2010).Cross-Cultural Psychology:

Tâm lý học xuyên văn hóa
17

PSE 6711

3
Cross-cultural Psychology

Contemporary Themes and Perspectives. Willey-Blacwell.
2. Triandis, H. (1994). Culture and social behavior. McGraw-Hill,
Inc.
3.

Matsumoto D. (1997). Cuture and mordern life. Brook/Cole
Publishing Company.

4. Matsumoto D. (2000). Culture and Psychology – People around
the world. Wadsworth Thomson Learning.
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TT
(1)

Mã học
phần
(2)

Tên học phần
(3)

Số tín

Danh mục tài liệu tham khảo

chỉ

(Tài liệu bắt buộc – Tài liệu tham khảo thêm)

(4)

(5)
1. Tài liệu bắt buộc
1. Bahr Weiss, Susan Han, Đặng Hoàng Minh, Nguyễn Cao Minh
(2014) Nối kết-Chương trình giáo dục kĩ năng xã hội: Các bài học
trên lớp dành cho học sinh lớp 1-5, NXB GTVT. ISBN:978-60476-0280-3
2. CASP-I (2014) Kỷ yếu hội thảo TLHHĐ IV “Xây dựng và quản
lý chất lượng chương trình đào tạo và cơ sở thực hành tâm lý học

Can thiệp học đường
18

PSE 6712

School & classroom
intervention

học đường ở Việt Nam, NXB ĐHQGHN.
3

3. CASP-V (2012) Kỉ yếu hội thảo quốc tế Tâm lý học đường lần III
“Phát triển mô hình và kĩ năng hoạt động Tâm lý học đường”,
NXB ĐHSPTPHCM
2. Tài liệu tham khảo thêm
1. American Psychiatric Association. (2013). Diagnostic and
statistical manual of mental disorders (5th ed., Text Revision).
Washington, DC: Author
2. Weare, K. (2002). Promoting Mental, Emotional, and Social
Health: A Whole School Approach. NYC: Routledge
25

TT
(1)

Mã học
phần
(2)

Tên học phần
(3)

Số tín

Danh mục tài liệu tham khảo

chỉ

(Tài liệu bắt buộc – Tài liệu tham khảo thêm)

(4)

(5)
1. Tài liệu bắt buộc
1. Lâm Tứ Trung (2009), Bài giảng trị liệu dược lý cho các bệnh
tâm thần, ĐHYHN.
2. Tài liệu tham khảo thêm
1. Sammons, M. T., & Schmidt, N. B. (2001). Combined treatment

Trị liệu dược lý
19

PSE 6713

Pharmacological
Intervention for Mental
Illness

for mental disorders: A guide to psychological and
3

pharmacological interventions. American Psychological
Association.
2. Ollendick, T. H., & March, J. S. (Eds.) (2003). Phobic and
anxiety disorders in children and adolescents: a clinician's guide
to effective psychosocial and pharmacological interventions.
Oxford University Press.
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TT
(1)

Mã học
phần
(2)

Tên học phần
(3)

Số tín

Danh mục tài liệu tham khảo

chỉ

(Tài liệu bắt buộc – Tài liệu tham khảo thêm)

(4)

(5)
1. Tài liệu bắt buộc
1. Harwell, H.M (2012) Cẩm nang hoàn chỉnh về khuyết tật học tập,
NXB GDVN
2. Bender, W.N.,(2008). Learning Disabilities: Characteristics,
Identification, and Teaching Strategies (6th ed.). New York:

Các rối loạn học tập
20

PSE 6714

3
Learning disorders.

Pearson Education, Inc.
2. Tài liệu tham khảo thêm
1. Bender, W.N.,(2008). Learning Disabilities: Characteristics,
Identification, and Teaching Strategies (6th ed.). New York:
Pearson Education, Inc.
1. Tài liệu bắt buộc
1. Phạm Toàn, Lâm Hiếu Minh (2014). Thấu hiểu và hỗ trợ trẻ tự

Đánh giá và can thiệp tự kỷ
21

PSE 6715

Assessment and intervention
for autism

kỷ. NXB Trẻ.
3

2. Johnny Matson (2008). Clinical Assessment and Intervention for
Autism Spectrum Disorders. Elsevier Inc.
3. Sam Goldstein, Jack A. Naglieri, & Sally Onzonoff (2009).
Assessment of autism spectrum disorder. The Guildford Press.
27

TT
(1)

Mã học
phần
(2)

Tên học phần
(3)

Số tín

Danh mục tài liệu tham khảo

chỉ

(Tài liệu bắt buộc – Tài liệu tham khảo thêm)

(4)

(5)
4. Matson, J. L., & Minshawi, N. F. (2006). Early intervention for
autism spectrum disorders: A critical analysis (Vol. 1). Elsevier.
5. Schopler, E., & Mesibov, G. B. (Eds.). (2013). Diagnosis and
assessment in autism. Springer Science & Business Media.
2. Tài liệu tham khảo thêm
1. Lee A. Wilkinson (2010). A best practice guide to assessment
and intervention for autism and Asperger syndrome in schools.
Jessica Kingsley Publishers.
2. Sally J. Rogers, Geraldine Dawson (2010). Early Start Denver
Model for Young Children with Autism - Promoting Language,
Learning, and Engagement. The Guildford Press.
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TT
(1)

Mã học
phần
(2)

Tên học phần
(3)

Số tín

Danh mục tài liệu tham khảo

chỉ

(Tài liệu bắt buộc – Tài liệu tham khảo thêm)

(4)

(5)

3

1. Tài liệu bắt buộc
1. Bùi Thị Xuân Mai (chủ biên) (2013). Giáo trình chất gây nghiện
và xã hội. Trường ĐHLĐXH
2. United Nations, World Health Organization (2008). Các nguyên
tắc điều trị cai nghiện lệ thuộc ma tuý
3. Peter M. Miller et al (2013). Interventions for Addiction:

22

Can thiệp các rối loạn

Comprehensive Addictive Behaviors and Disorders.

nghiện

Massachusetts: Academic Press.

PSE 6716

2. Tài liệu tham khảo thêm

Intervention for addictive

1. Jean Kinney (2014). Loosening the Grip: A Handbook of Alcohol

disorders

Information. NY: McGraw-Hill Education.
2. Shulamith L.A. Straussner (2013). Clinical work with substance
abusing clients. NY: The Guilford Press.
3. Shulamith L.A. Straussner (2006). Impact of Substance Abuse on
Children and Families: Research and Practitioner Implications.
Routledge.
23

PSE 6717

Can thiệp rối loạn stress sau

3

1. Tài liệu bắt buộc
29

TT
(1)

Mã học
phần
(2)

Tên học phần
(3)
sang chấn
Intervention for posttraumatic stress disorder

Số tín

Danh mục tài liệu tham khảo

chỉ

(Tài liệu bắt buộc – Tài liệu tham khảo thêm)

(4)

(5)
1. Sidney Bloch và Bruce S.Singh (2001). Cơ sở của lâm sàng tâm
thần học. NXB Y học (Dịch bởi Trần Viết Nghị và các cộng sự).
2. Herman, Judith (1997). Trauma and Recovery. The Aftermath of
Violence from Domestic Abuse to Political Terror.
2. Tài liệu tham khảo thêm
1. Friedman, Matthew J; Resick, Patricia A; Bryant, Richard A;
Brewin, Chris R (Sep 2011). Considering PTSD for DSM-5.
Depression and Anxiety 28, 9: 750-769.
2. Pole, N., Gone, J. P., & Kulkarni, M. (2008). Posttraumatic stress
disorder among ethnoracial minorities in the United States.
Clinical Psychology: Science and Practice, 15(1), 35-61.
3. Cloitre, M, et al. (2009). A Developmental Approach to Complex
PTSD: Childhood and Adult Cumulative Trauma as Predictors of
Symptom Complexity
4. Brown, E.J., & Goodman, R.F. (2005). Childhood Traumatic
Grief: An Exploration of the Construct in Children Bereaved on
September 11. Journal of Clinical Child and Adolescent
30

TT
(1)

Mã học
phần
(2)

Tên học phần
(3)

Số tín

Danh mục tài liệu tham khảo

chỉ

(Tài liệu bắt buộc – Tài liệu tham khảo thêm)

(4)

(5)
Psychology, 34 (2), 248259.
5. Sprung, M. (2008). Unwanted intrusive thoughts and cognitive
functioning in kindergarten and young school-age children
following Hurricane Katrina. Journal of Clinical Child and
Adolescent Psychology, 37, 575-587.
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4. Đội ngũ giảng viên tham gia đào tạo
Cán bộ giảng dạy
TT

Mã học
phần

Tên học phần

Số
tín
chỉ

(1)

(2)

(3)

(4)

I.
1

Khối kiến thức chung

7

PHI 5001

3

Triết học

II.

(5)

Chuyên ngành đào tạo

Đơn vị công tác

(7)

(8)

Trường Đại học Khoa học XH&NV, Đại học Quốc gia Hà Nội

Philosophy
Ngoại ngữ cơ bản
(Chọn 1 trong 5 thứ tiếng)*

2

Họ và tên

Chức
danh
khoa
học, học
vị
(6)

ENG 5001 Tiếng Anh cơ bản
General English
RUS 5001 Tiếng Nga cơ bản
General Russian
FRE 5001 Tiếng Pháp cơ bản
General French
CHI 5001 Tiếng Trung cơ bản
General Chinese
Tiếng Đức cơ bản
GER 5001
General German
Khối kiến thức cơ sở và chuyên

4

Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội

41
32

Cán bộ giảng dạy
TT

Mã học
phần

Tên học phần

Số
tín
chỉ

(1)

(2)

(3)

(4)

Họ và tên

(5)

Chức
danh
khoa
học, học
vị
(6)

Chuyên ngành đào tạo

Đơn vị công tác

(7)

(8)

ngành
II.1 Học phần bắt buộc
Phương pháp nghiên cứu
3

4

PSE 6024

PSE 6701

khoa học giáo dục

21

3

Educational Research

Tâm bệnh học
Psychopathology

3

Lê Thái Hưng

TS

Vật lý

ĐHGD

Trần Văn Tính

TS

Tâm lý học

ĐHGD

Trần Văn Công

TS

Tâm lý học

ĐHGD

Trần Anh Tuấn

TS

GD học

ĐHGD

Bahr Weiss

PGS. TS

TLH Lâm sàng

ĐH Vanderbilt, Hoa Kì

Đặng Hoàng Minh

PGS. TS

TLH xã hội phát triển

ĐHGD

Nguyễn Minh Hằng

PGS. TS

TLH phát triển

ĐHKHXH&NV

PGS.

TLH lâm sàng

ĐH Vanderbil, Hoa Kì

TS

TLH lâm sàng

Viện ĐB chất lượng,

TLH

ĐHQGHN-Viện TLH

(đồng giảng dạy)
Bahr Weiss

Định hình trường hợp tâm
5

PSE 6702

lý
Case formulation

3

Trần Thành Nam
Đỗ Ngọc Khanh

PGS. TS

(đồng giảng dạy)

33

Cán bộ giảng dạy
TT

Mã học
phần

Tên học phần

Số
tín
chỉ

(1)

(2)

(3)

(4)

6

PSE 6703

Họ và tên

(5)

Chức
danh
khoa
học, học
vị
(6)

Chuyên ngành đào tạo

Đơn vị công tác

(7)

(8)

Điều trị các vấn đề hướng

Amie Pollack

TS

TLH lâm sàng

ĐH Vanderbilt, Hoa Kì

nội

Đặng Hoàng Minh

PGS.TS

TLH xã hội phát triển

Trường ĐHGD,

Treatment of internalizing

3

(đồng giảng dạy)

ĐHQGHN

problems

7

PSE 6013

Thực hành tâm lý 1
Psychological Practicum 1

Amie Pollack

TS

TLH lâm sàng

ĐH Vanderbilt, Hoa Kì

Đặng Hoàng Minh

PGS.TS

TLH xã hội phát triển

Trường ĐHGD,
ĐHQGHN

3
Nguyễn Hữu Chiến

TS.BS

Tâm thần học

BV TTTW 1

TS

TLH lâm sàng

ĐH Vanderbilt, Hoa Kì

TLH lâm sàng

Viện ĐBCL

(đồng giảng dạy)
Điều trị các vấn đề hướng
8

PSE 6704

ngoại
Treatment of

Amie Pollack
3

Trần Thành Nam
(đồng giảng dạy)

TS

externalizing problems

34

Cán bộ giảng dạy
TT

Mã học
phần

Tên học phần

Số
tín
chỉ

(1)

(2)

(3)

(4)

Lý thuyết trị liệu tâm lý
9

PSE 6705

Theories of

Họ và tên

(5)

Chức
danh
khoa
học, học
vị
(6)

Chuyên ngành đào tạo

(7)

(8)

Amie Pollack

TS

TLH lâm sàng

ĐH Vanderbilt, Hoa Kì

Trần Thành Nam

TS

TLH lâm sàng

Trường ĐHGD,
ĐHQGHN

3
Trần Lệ Thu

Psychotherapy

Đơn vị công tác

PGS.TS

TLH

ĐHSPHN

TS

QLGD

ĐHGD, ĐHQGHN

TS

TLH lâm sàng

ĐH Vanderbilt, Hoa Kì

(đồng giảng dạy)

II.2 Các học phần tự chọn
Tiếng Anh học thuật
10

TMT 6012

21/4
2
3

English for Academic

Bích

Purposes

Can thiệp ứng dụng và
11

PSE 6706

Nguyễn Thị Ngọc

phỏng vấn động cơ

Amie Pollack
3

Applied introduction to
35

Cán bộ giảng dạy
TT

Mã học
phần

Tên học phần

Số
tín
chỉ

(1)

(2)

(3)

(4)

PSE 6015

(5)

intervention and

Đỗ Ngọc Khanh

Motivational Interview

đồng giảng dạy)

Thực hành tâm lý 2
12

Họ và tên

Psychological Practicum

3

Chức
danh
khoa
học, học
vị
(6)
PGS.TS

Chuyên ngành đào tạo

Đơn vị công tác

(7)

(8)

TLH

Viện TLH

Amie Pollack

TS

TLH lâm sàng

ĐH Vanderbilt, Hoa Kì

Trần Thành Nam

TS

TLH lâm sàng

Trường ĐHGD,

(đồng giảng dạy)

ĐHQGHN

2
Lý thuyết phát triển con
13

PSE 6707

người
Theories of Human

Đinh Thị Kim Thoa
3

PGS. TS TLH lứa tuổi và sư phạm Trường ĐHGD,
ĐHQGHN

Trần Văn Tính

TS

TLH

Development

ĐHQGHN

Thống kê trong khoa học
14

PSE 6708

xã hội
Statistics in Social

Trường ĐHGD,

3

Bahr Weiss

PGS. TS TLH lâm sàng

ĐH Vanderbilt, Hoa Kì

Trần Văn Công

TS

Trường ĐHGD,

TLH lâm sàng

(đồng giảng dạy)

ĐHQGHN

Sciences
15

PSE 6709

Đánh giá và chẩn đoán

3

Bahr Weiss

PGS.

TLH lâm sàng

ĐH Vanderbilt, Hoa Kì
36

Cán bộ giảng dạy
TT

Mã học
phần

Tên học phần

Số
tín
chỉ

(1)

(2)

(3)

(4)

tâm lý

Họ và tên

(5)
Trần Thành Nam

Chức
danh
khoa
học, học
vị
(6)
TS

Chuyên ngành đào tạo

(7)
TLH lâm sàng

Psychological

Đơn vị công tác

(8)
Viện Đảm bảo chất
lượng, ĐHQGHN

Evaluations and
Diagnosis

16

PSE 6023

Tâm lý học giáo dục
(Educational Psychology)

3

Tâm lý học xuyên văn

Đinh Thị Kim Thoa

PGS.TS

Tâm lý

Trường ĐH GD

Đặng Hoàng Minh

PGS.TS

Tâm lý

Trường ĐH GD

Trần Văn Tính

TS

Tâm lý

Trường ĐH GD

Trần Văn Công

TS

Tâm lý

Trường ĐH GD

Lê Văn Hảo

PGS. TS Tâm lý học

Viện Tâm lý học

hóa
17

PSE 6711

Cross-cultural

3

Psychology

37

Cán bộ giảng dạy
TT

Mã học
phần

Tên học phần

Số
tín
chỉ

(1)

(2)

(3)

(4)

Can thiệp học đường
18

19

PSE 6712

PSE 6713

School & classroom

3

Họ và tên

(5)

Chức
danh
khoa
học, học
vị
(6)

Chuyên ngành đào tạo

Đơn vị công tác

(7)

(8)

Bahr Weiss

PGS. TS TLH lâm sàng

ĐH Vanderbil, Hoa Kì

Đặng Hoàng Minh

PGS. TS TLH lâm sàng

Trường ĐHGD,

intervention

(đồng giảng dạy)

Trị liệu dược lý

Lâm Tứ Trung

BS.

Trần Thị Lệ Thu

PGS. TS. Tâm lý học

ĐH Sư phạm Hà Nội

Trần Văn Công

TS.

Trường ĐH Giáo dục

Pharmacological
Intervention for Mental

ĐHQGHN
Tâm thần học

BV Tâm thần Đà Nẵng

3

Illness

20

PSE 6714

Các rối loạn học tập
Learning disorders.

3

Đánh giá và can thiệp tự
21

PSE 6715

kỷ
Assessment and

TLH lâm sàng

3

intervention for autism
38

Cán bộ giảng dạy
TT

Mã học
phần

Tên học phần

Số
tín
chỉ

(1)

(2)

(3)

(4)

Can thiệp các rối loạn
22

PSE 6716

3

Họ và tên

(5)

Chức
danh
khoa
học, học
vị
(6)

Chuyên ngành đào tạo

(7)

Đơn vị công tác

(8)

Lâm Tứ Trung

TS.BS

Tâm thần học

BV Tâm thần Đà Nẵng

Amie Pollack

TS

TLH Lâm sàng

ĐH Vanderbilt, Hoa Kì

Đỗ Ngọc Khanh

PGS. TS TLH Lâm sàng

nghiện
Intervention for addictive
disorders
Can thiệp rối loạn stress

23

PSE 6717

sau sang chấn
Intervention for post-

3

Viện Tâm lý học

(đồng giảng dạy)

traumatic stress disorder
III
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5. Hướng dẫn thực hiện chương trình đào tạo
Thời gian thực hiện chương trình: 2 năm, thời gian đào tạo được phép kéo
dài không quá hai năm.
5.1. Lịch trình cụ thể cho từng phần học:
STT

Công việc chính

I

Học kỳ I

1

Nhập học

2

Thời gian thực hiện

Tháng 11 năm thứ
nhất

Tổ chức dạy học các học phần học kỳ I trong chương
trình đào tạo

Từ tháng 12 năm thứ
nhất đến tháng 06 năm
thứ hai

II

Học kỳ II

1

Học các học phần học kỳ II trong chương trình đào tạo

Từ tháng 07 đến tháng
12 năm thứ hai

Triển khai việc giao đề tài luận văn cho học viên:
- Các Khoa công bố công khai cho tất cả các học viên
các hướng nghiên cứu, thông tin về các giảng viên, yêu
cầu về nội dung, hình thức, cấu trúc... của đề cương
luận văn thạc sĩ (đề cương)
2

- Học viên đăng ký tên đề tài và hoàn thiện đề cương
- Đánh giá đề cương luận văn
- Đề xuất dự kiến tên đề tài và cử cán bộ hướng dẫn

Trước 20/12 năm thứ

lên trường

hai

- Quyết định giao đề tài và cử giáo viên hướng dẫn
III
1

2

Trước 31/12 năm thứ
hai

Học kỳ III
Tổ chức dạy học các học phần học kỳ III trong chương Từ tháng 01 đến 06
trình đào tạo

năm thứ ba

Học viên thực hiện đề tài luận văn

40

Từ tháng 01 đến tháng
11 năm thứ ba

IV

Học kỳ IV

2

Học viên tiếp tục thực hiện đề tài luận văn

2

Bảo vệ luận văn

3

Từ tháng 07 đến tháng
10 năm thứ ba
Linh hoạt theo điều
kiện thực tế

Các thủ tục hoàn thành khóa học, công nhận học vị và

Trước 15/03 năm thứ

cấp bằng thạc sĩ

ba

5.2. Kiểm tra đánh giá
Kiểm tra - đánh giá kết quả học tập là một khâu trong quy trình đào tạo và là
khâu đột phá để nâng cao chất lượng giảng dạy của chương trình đào tạo. Chính vì
vậy, việc triển khai, quản lí hoạt động kiểm tra – đánh giá kết quả học phần được
thực hiện chặt chẽ, đúng quy trình, đã có sự tham gia phối hợp của các giảng viên
và Phòng ĐT, đảm bảo được tính chất nghiêm túc, khách quan và công bằng.
Việc thực hiện kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học viên được thực hiện
trong suốt quá trình học tập cho đến khi tốt nghiệp. Các hình thức, tiêu chí kiểm tra
đánh giá kết quả học phần phải công được bố công khai ngay từ khi bắt đầu dạy
học phần. Áp dụng triệt để quan điểm đánh giá thường xuyên, liên tục, đánh giá
giữa kỳ và cuối kỳ, đảm bảo cho học viên có thể chủ động lập kế hoạch học tập,
theo dõi và quản lý được sự tiến bộ của chính mình trong quá trình học tập. Với
phương pháp và hình thức kiểm tra – đánh giá quá trình, đánh giá được người học
về mặt kiến thức chuyên môn, kỹ năng thực hành áp dụng và giải quyết vấn đề. Kết
quả kiểm tra đánh giá được phản hồi kịp thời tới người học.
Đánh giá việc hoàn thành môn học được thực hiện dưới hình thức tiểu luận
hoặc thi hết môn; dù hình thức nào thì chủ yếu hướng vào mục tiêu đánh giá khả
năng thực hiện (Performance Assessment).
Luận văn tốt nghiệp là một trong những hình thức đánh giá kết thúc khóa học
của chương trình thạc sỹ Tâm lý học lâm sàng trẻ em và vị thành niên.
Mục đích của kiểm tra đánh giá không chỉ để xác nhận kết quả học tập của học
viên mà còn thúc đẩy và hỗ trợ việc học của học viên. Do đó, cần áp dụng phương
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pháp kiểm tra đánh giá đa dạng và có tính liên tục, bao gồm kiểm tra đánh giá
thường xuyên và định kỳ. Kiểm tra đánh giá thường xuyên được sử dụng như một
phương pháp dạy học và được thực hiện trong suốt quá trình dạy học; điểm học
phần không dựa chủ yếu vào bài kiểm tra/thi cuối cùng mà là sự kết hợp điểm của
các hình thức KT/ĐG thường xuyên. Tỉ trọng của các bài KT-ĐG được qui định:
kiểm tra thường xuyên chiếm 10-15%, kiểm tra giữa kỳ 25-30%, điểm đánh giá
cuối học phần chiếm 60%.
5.3. Phương pháp giảng dạy:
Áp dụng phương pháp dạy học tích cực để phát huy vai trò của giảng viên,
tính chủ động, sáng tạo của học viên trong học tập, nghiên cứu và vận dụng kinh
nghiệm của học viên vào việc phát hiện vấn đề, giải quyết vấn đề. Chú trọng sự
tương tác trong quá trình học tập, nghiên cứu, rèn luyện của giảng viên và học viên.
6. So sánh chương trình đào tạo đã xây dựng với chương trình đào tạo tiên
tiến của nước ngoài (đã sử dụng để xây dựng chương trình)
a) Giới thiệu về chương trình đã sử dụng để xây dựng chương trình
Tên chương trình, tên văn bằng sau khi tốt nghiệp: Doctor of Philosophy in
Clinical Psychology. Chương trình đào tạo tiến sĩ trong 5 năm, bao gồm 3 năm học
đầu học các môn chuyên ngành (coursework) (tương đương trình độ thạc sĩ) và 2
năm sau đi thực tập (practicum), thực tế (intership) và hoàn thiện luận án. Trong 3
năm đầu, học viên cũng cần hoàn thành luận văn thạc sĩ và được cấp bằng Thạc sĩ
tâm lý học lâm sàng, nhưng vẫn cần tiếp tục học lên để hoàn thành bậc tiến sĩ. Tại
Hoa Kì, chương trình sau đại học về tâm lý học lâm sàng ở tất cả các trường đại
học đều là các chương trình tiến sĩ vì yêu cầu nghề nghiệp tối thiểu đối với nhân
viên tâm lý lâm sàng là có bằng tiến sĩ (do Hiệp hội Tâm lý học Hoa Kỳ - APA quy
định và kiểm định các chương trình đào tạo của các trường đại học).
Tên cơ sở, nước đào tạo: Vanderbilt University (VU), Hoa Kì.
Xếp hạng của cơ sở đào tạo: 38/100 các trường đại học trên thế giới.
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b) So sánh các học phần
STT

Tên học phần trong
chương trình đào tạo

Tên học phần trong

Thuyết minh về

chương trình đào tạo của những điểm giống và

cụ thể của trường ĐH

đơn vị

thế giới

khác nhau giữa các
học phần của
chương trình đào
tạo.

1

Statistical Inference I

Thống kê trong KHXH Giống nhau
(PSE 6005)

2

Statistical Inference I

Chương trình tiến sĩ
của VU có môn thống
kê nâng cao, phục vụ
cho nghiên cứu đề tài
luận án

3

Psychological

Trắc nghiệm tâm lý (PSE Giống nhau

Measurement

6016)
Đánh giá chẩn đoán (PSE
6017)

4

Research Seminar

Xemina

Giống nhau

5

Psychopathology

Tâm bệnh học (PSE 6009)

Giống nhau

6

Research Methods in Phương pháp nghiên cứu Giống nhau
Clinical Psych

trong tâm lý học lâm sàng
(PSE 6003)

7

Cognitive Assessment

Trắc nghiệm tâm lý (PSE

Chương trình của VU

6016) Đánh giá chẩn đoán

tách thành từng môn

(PSE 6017)

sâu hơn, dựa theo các
lĩnh vực đánh giá
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STT

Tên học phần trong
chương trình đào tạo

Tên học phần trong

Thuyết minh về

chương trình đào tạo của những điểm giống và

cụ thể của trường ĐH

đơn vị

thế giới

khác nhau giữa các
học phần của
chương trình đào
tạo.

8

Personality

Trắc nghiệm tâm lý (PSE

Assessment

6016), Đánh giá chẩn đoán tách thành từng môn
(PSE 6017)
sâu hơn, dựa theo các

Chương trình của VU

lĩnh vực đánh giá
9

Theories

of Các lý thuyết tâm lý trị liệu Giống nhau

Psychotherapy
10

Ethics

and

(PSE 6001)
Cultural Can thiệp ứng dụng (PSE Môn PSE6002 có đề

Diversity

6002)

cập đến phần đạo đức
nghề nghiệp. Chương
trình của VU tách
riêng phần đạo đức
nghề

nghiệp

thành

một môn.
11

Additional

Định hình

trường hợp Môn PSE giúp hiểu

Psychopathology

(PSE 6011)

thêm về tâm bệnh học

Course

và các lý thuyết trị
liệu tâm lý

12

Additional

Điều trị các vấn đề hướng Giống nhau

Intervention Course

nội (PSE 6012)
Điều trị các vấn đề hướng
ngoại (PSE 6014)
Phỏng vấn động cơ (PSE
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STT

Tên học phần trong
chương trình đào tạo

Tên học phần trong

Thuyết minh về

chương trình đào tạo của những điểm giống và

cụ thể của trường ĐH

đơn vị

khác nhau giữa các

thế giới

học phần của
chương trình đào
tạo.
6020)
Can

thiệp

học

đường

(PSE6016)
13

Biological

Bases

of

Chương trình của VU

Behavior

đi sâu vào cơ sở sinh
học của hành vi

14

Human Development

Các lý thuyết phát triển

Giống nhau

người (PSE 6004)
15

Social

Bases

of

Chương trình của VU

Behavior

đi sâu vào cơ sở xã
hội của hành vi

16

Individual Differences

Chương trình của VU

in Behavior

phân tích sự khác biệt
của cá nhân về hành
vi

17

Pre-Practicum

18

Practicum

Giống nhau
Thực hành tâm lý 1, 2

Giống nhau

(PSE 6013, PSE 6015)
19

Clinical Internship

Chương trình đào tạo
tiến sĩ về tâm lý học
lâm sàng yêu cầu học
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STT

Tên học phần trong
chương trình đào tạo
cụ thể của trường ĐH

Tên học phần trong

Thuyết minh về

chương trình đào tạo của những điểm giống và
đơn vị

thế giới

khác nhau giữa các
học phần của
chương trình đào
tạo.
viên làm thực tập nội
trú (full-time) tại cơ
sở trong vòng 1 năm.
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7. Tóm tắt nội dung học phần
I. Khối kiến thức chung (8 tín chỉ)
1. PHI 5001. Triết học (4 tín chỉ)
Học phần tiên quyết: Không
Tóm tắt nội dung: Tóm tắt nội dung học phần: chương trình triết học Mac –
Lênin cho đối tượng học viên thạc sỹ là chương trình nâng cao vì triết họ là học
phần mà mọi sinh viên đã được học trong chương trình đại học. Triết học dành cho
Thạc sỹ Tâm lý học lâm sàng trẻ em và vị thành niên bao gồm các nội dung chuyên
sâu và các bài tập vận dụng thực tế vào công tác giáo dục và tham vấn, như: các
phép biện chứng triết học, ứng dụng tư duy duy vật biện chứng vào giải quyết các
vấn đề thực tiễn giáo dục, các quan điểm tiếp cận hệ thống, phương pháp luận tư
duy và logic triết học trong tham vấn là những vấn đề được chú trọng.
2. Ngoại ngữ cơ bản (4 tín chỉ)
Học phần tiên quyết: Không
Tóm tắt nội dung: Ngoại ngữ là công cụ hết sức quan trọng để hội nhập
cũng như để thu thập và xử lý thông tin, và cũng là phương tiện để nghiên cứu khoa
học trong thời đại ngày nay. Đối với những người đã có một trình độ nhất định về
ngoại ngữ như học viên sau đại học, chương trình sẽ nâng cao khả năng nói, nghe,
đọc hiểu và viết. Người học sẽ đạt trình độ tương đương bậc 3 của Khung năng lực
ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam
II. Khối kiến thức cơ sở và chuyên ngành (42 tín chỉ)
II.1 Học phần bắt buộc (21 tín chỉ)
3. PSE 6024. Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục (3 tín chỉ)
Học phần tiên quyết: không
Tóm tắt nội dung: Học phần Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục
trang bị cho học viên những kiến thức chung, nâng cao kỹ năng nghiên cứu trong
khoa học giáo dục. Học viên sẽ được hướng dẫn cách phát hiện và hình thành vấn
đề nghiên cứu, cách xác định mẫu nghiên cứu phù hợp với mục đích, lựa chọn
phương pháp nghiên cứu giúp thực hiện được hiệu quả các nhiệm vụ nghiên cứu.
Ngoài ra, học viên biết xây dựng công cụ nghiên cứu và cách xử lý kết quả nghiên
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cứu bằng một số phần mềm chuyên dụng. Biết rút ra ý nghĩa thực tiễn và cách thay
đổi thực tiễn từ kết quả nghiên cứu. Học viên xây dựng được một đề cương nghiên
cứu và phát triển hướng nghiên cứu.
4. PSE 6701. Tâm bệnh học (3 tín chỉ)
Học phần tiên quyết: Không
Tóm tắt nội dung: Trọng tâm của học phần về tâm bệnh lý của trẻ em và
thanh thiếu niên. Học phần gồm có tâm bệnh học nội tâm (lo âu, trầm cảm, bệnh
tâm thể, tự tử) và tâm bệnh học ngoại tâm (Hành vi chống đối, sự hung hăng, sự
phạm tội).
Trong những phạm vi đó, học phần sẽ cung cấp
(a) mô tả về hội chứng;
(b) bệnh dịch học cơ bản của vấn đề (ví dụ như: sự lây nhiễm…);
(c) quá trình rối loạn;
(d) thảo luận từ góc độ nghiên cứu và khoa học về nguyên nhân của những vấn
đề này.
Chương trình còn thảo luận về mô hình khoa học cơ bản về hành vi con người,
đặc biệt là mô hình nhận thức và hành vi về chức năng của những mô hình hành vi
người đó.
5. PSE 6702. Định hình trường hợp tâm lý (3 tín chỉ)
Học phần tiên quyết: PSE 6701 – Tâm bệnh học.
Tóm tắt nội dung: Học phần cung cấp kiến thức và quy trình đánh giá chẩn
đoán tâm lý toàn diện (bao gồm cả đánh giá nhận thức trí tuệ và đánh giá đặc điểm
nhân cách, hành vi cảm xúc ở trẻ em và vị thành niên). Học phần cũng giới thiệu
kiến thức cũng như kỹ năng để học viên có thể thực hiện được các thao tác đánh giá
lâm sàng như quan sát lâm sàng, hỏi chuyện lâm sàng, phân tích hành vi chức năng
đồng thời sử dụng các phương pháp cận lâm sàng để đánh giá như những trắc
nghiệm có hiệu lực và đã được thích nghi ở Việt Nam. Trên cơ sở những thông tin
thu được, học phần sẽ cung cấp kiến thức và thực hành các bước cơ bản để xây
dựng định hình trường hợp. Học viên sẽ được hướng dẫn lý thuyết và thực hành
trên những ca cụ thể cách (1) thu thập dữ liệu để phát triển vấn đề; (2) xây dựng
chẩn đoán và chọn mô hình lý giải sự phát triển hành vi cảm xúc không thích nghi;
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(3) phát triển kế hoạch can thiệp hỗ trợ dựa trên giả thuyết định hình và (4) thực
hiện chữa trị.
6. PSE 6703. Điều trị các vấn đề hướng nội (3 tín chỉ)
Học phần tiên quyết: PSE 6702 - Định hình trường hợp tâm lý.
Tóm tắt nội dung: Học phần này tập trung vào việc điều trị những vấn đề
sức khoẻ tâm thần bên trong gồm sự lo âu, trầm nhược và thể chất hoá
(somatization). Những kĩ thuật điều trị gồm có:
(a) Can thiệp hành vi như hoạt hoá hành vi;
(b) Can thiệp nhận thức như rèn luyện tránh tái phạm (re – attribution training);
(c) Các kĩ thuật quan tâm.
Học phần này liên quan đến việc xây dựng những hướng dẫn điều trị. Học phần
cũng xem lại những nghiên cứu khoa học liên quan đến những cách thức điều trị có
hiệu quả đối với những vấn đề nội tâm.
7. PSE 6013. Thực hành tâm lý 1 (3 tín chỉ)
Học phần tiên quyết: PSE 6703 – Điều trị các vấn đề hướng nội.
Tóm tắt nội dung: Phần học thực hành này giúp cho học viên làm việc trong
mảng lâm sàng hay mảng khác mà người học sẽ thực hành tư vấn. Có 2 mảng đối
với chương trình thực hành này và số học viên sẽ được chia đôi để thực hành trong
2 mảng này. Mỗi tuần, học viên phải chịu 1 giờ giám sát nhóm (5 sinh viên/1
nhóm) trong mảng lâm sàng và 1 giờ giám sát đôi (2 sinh viên/1 cặp) tại VNU. Sẽ
có 2 giám sát của giáo viên Khoa Sư phạm.
8. PSE 6704. Điều trị các vấn đề hướng ngoại (3 tín chỉ)
Học phần tiên quyết: PSE 6702 – Định hình trường hợp tâm lý.
Tóm tắt nội dung: Học phần này tập trung vào điều trị những vấn đề sức
khoẻ tâm thần ngoại tâm gồm hành vi chống đối, hành vi hung hăng và sự phạm
tội. Kĩ thuật điều trị tập trung vào:
(a) Đào tạo cha mẹ;
(b) Các kĩ năng xã hội và rèn các qui định đối với trẻ.
Học phần này liên quan đến việc xây dựng những hướng dẫn điều trị. Học phần
cũng xem lại những nghiên cứu khoa học liên quan đến những cách thức điều trị có
hiệu quả đối với những vấn đề ngoại tâm.
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9. PSE 6705.

Lý thuyết trị liệu tâm lý (3 tín chỉ)

Học phần tiên quyết: PSE 6010
Tóm tắt nội dung: Học phần các lý thuyết trị liệu tập trung giới thiệu cho
học viên những kiến thức về các lý thuyết nền tảng được áp dụng trong can thiệp trị
liệu cho trẻ em và thanh thiếu niên bao gồm (i) tiếp cận phân tâm học; (ii) tiếp cận
nhân văn; (iii) tiếp cận hành vi; (iv) tiếp cận nhận thức; (v) tiếp cận chánh niệm
tỉnh thức. Ở mỗi tiếp cận can thiệp, học viên sẽ nắm được những quan điểm lý
thuyết nền tảng, cơ chế hình thành hành vi cảm không thích nghi, các kỹ thuật can
thiệp chính. Bên cạnh đó, học phần sẽ giới thiệu các nghiên cứu về can thiệp trẻ
em và các loại hình can thiệp có hiệu quả dựa trên bằng chứng nghiên cứu cũng
như các yếu tố chung ảnh hưởng đến hiệu quả trị liệu và các nguyên tắc đạo đức
khi can thiệp trị liệu cho cá nhân.
II.2. Các học phần tự chọn (21/42 tín chỉ)
10. TMT 6012. Tiếng Anh học thuật (3 tín chỉ)
Học phần tiên quyết: ENG 5001 – Tiếng Anh cơ bản
Tóm tắt nội dung: Học phần trang bị, rèn luyện và phát triển các kĩ năng
giao tiếp cơ bản bằng tiếng Anh gắn với bối cảnh giáo dục, bao gồm 2 nội dung
chính: Tiếng Anh chuyên ngành Giáo dục và tiếng Anh chuyên ngành. Học phần
được thiết kế theo tiếp cận giao tiếp trong học tập và nghiên cứu định hướng học
thuật (Communicative English in academic context) với vốn từ vựng thuộc lĩnh vực
giáo dục nói chung và chuyên môn của người học, hệ thống cấu trúc ngữ pháp theo
định hướng phát triển kĩ năng đọc, viết, dịch và trình bày các bài báo khoa học.
11. PSE 6706. Can thiệp ứng dụng và phỏng vấn động cơ (3 tín chỉ)
Học phần tiên quyết: Không
Tóm tắt nội dung: Học phần này gồm 2 phần đưa ra những giới thiệu ứng
dụng về can thiệp hành vi ở trẻ em và thanh thiếu niên. Phần I của học phần tập
trung vào những kĩ năng trị liệu cơ bản như nghe phân tích, thấu cảm, kĩ năng đánh
giá, hiểu thân chủ qua biểu hiện hành vi và giới hạn môi trường ..vv. Phần II gồm
những vấn đề chuyên nghiệp như vai trò chuyên nghiệp của nhà tư vấn, đạo đức
nghề nghiệp (nhấn mạnh vào nhu cầu của khách hàng hơn là nhu cầu của nhà tư
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vấn) và tầm quan trọng của sự tin tưởng và làm thế nào để thân chủ tin tưởng vào
nhà tư vấn v.v.
12. PSE 6015. Thực hành tâm lý 2 (3 tín chỉ)
Học phần tiên quyết: PSE 6704 – Điều trị các vấn đề hướng ngoại
Tóm tắt nội dung: Chương trình thực hành 2 tương tự như chương trình thực
hành 1, chỉ có khác là học viên làm việc trong mảng trường học nhiều hơn mảng
lâm sàng.
13. PSE 6707. Lý thuyết phát triển con người (3 tín chỉ)
Học phần tiên quyết: Không
Tóm tắt nội dung: Học phần đề cập đến những vấn đề chung về sự phát triển
con người từ khái niệm đến những thời kỳ phát triển của con người; Ngoài ra học
phần còn phân tích những lý thuyết tiêu biểu về sự phát triển con người: Lý thuyết
Phân tâm; Hành vi và nhận thức; Phát triển nhận thức của Piaget; Xử lý thông tin;
Thích nghi xã hội; Văn hoá xã hội của Vygotsky; Sinh thái. So sánh và đánh giá
các lý thuyết giải thích sự phát triển người. Học phần còn đề cập đến các phương
pháp nghiên cứu sự phát triển, các phác thảo nghiên cứu chung, các phác thảo
nghiên cứu phát triển.
14. PSE 6708. Thống kê trong khoa học xã hội (3 tín chỉ)
Học phần tiên quyết: Không
Tóm tắt nội dung: Học phần nhằm cung cấp kiến thức về thống kê trong
khoa học xã hội và hình thành kỹ năng thực hành về xử lý số liệu trong nghiên cứu
khoa học thông qua việc học xử lý một số phần mềm ứng dụng của công nghệ
thông tin vào nghiên cứu. Những phần mềm như SPSS hay QUEST... sẽ được giới
thiệu cho học viên. Việc nắm vững chương trình sẽ giúp người học có những quyết
định khách quan trong nghiên cứu và có thước đo độ tin cậy, độ khách quan, độ
tương quan v.v của các đại lượng được đo.
15. PSE 6709. Đánh giá và chẩn đoán tâm lý (3 tín chỉ)
Học phần tiên quyết: Không
Tóm tắt nội dung: Học phần cung cấp kiến thức và quy trình đánh giá chẩn
đoán tâm lý toàn diện (bao gồm cả đánh giá nhận thức trí tuệ và đánh giá đặc điểm
nhân cách, hành vi cảm xúc ở trẻ em và vị thành niên). Học phần cũng giới thiệu
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kiến thức cũng như kỹ năng để học viên có thể thực hiện được các thao tác đánh giá
lâm sàng như quan sát lâm sàng, hỏi chuyện lâm sàng, phân tích hành vi chức năng
đồng thời sử dụng các phương pháp cận lâm sàng để đánh giá như những trắc
nghiệm có hiệu lực và đã được thích nghi ở Việt Nam. Bên cạnh đó, học phần cũng
hướng dẫn cho học viên cách thức tích hợp các nguồn thông tin thu được để trình
bày theo cấu trúc một báo cáo đánh giá tâm lý toàn diện.
16. PSE 6710. Tâm lý học giáo dục nâng cao (3 tín chỉ)
Học phần tiên quyết: Không
Tóm tắt nội dung: Học phần Tâm lý học giáo dục nâng cao nhằm trang bị
cho học viên những kiến thức tâm lý học cơ bản và nâng cao làm cơ sở lý luận cho
việc giáo dục nhân cách học sinh, từ đó học viên có thể xây dựng được các phương
pháp giáo dục hiệu quả, làm người học tự giác hoàn thiện bản thân theo chuẩn mực
đạo đức xã hội. Nội dung học phần sẽ cung cấp kiến thức về học thuyết nhận thức –
hành vi, các trường phái của tâm lý học nhân văn, tâm lý học hoạt động và các học
thuyết tâm lý học hiện đại ứng dụng trong giáo dục nhân cách; học phần sẽ cung
cấp cách thức và con đường hình thành và phát triển các giá trị sống, niềm tin, lý
tưởng...
17. PSE 6711. Tâm lý học xuyên văn hóa (3 tín chỉ)
Học phần tiên quyết: Không
Tóm tắt nội dung: Học phần này tập trung vào những ảnh hưởng của văn
hóa tới hành vi của con người trong các bối cảnh văn hóa khác nhau. Ngoài ra học
phần này còn đề cập đến phương pháp nghiên cứu tâm lý học văn hóa, tâm lý học
xuyên văn hóa/đa văn hóa. Học phần được chia làm 2 phần chính:
(1) Một số vấn đề chung
(2) Một số vấn đề nổi bật trong các nghiên cứu tâm lý học văn hóa và ứng
dụng.
18. PSE 6712. Can thiệp học đường (3 tín chỉ)
Học phần tiên quyết: Không
Tóm tắt nội dung: Học phần này tập trung vào những can thiệp đối với
những vấn đề sức khoẻ tâm thần trẻ em ở trường học. Học phần sẽ đề cập đến mạng
lưới sức khoẻ tâm thần học đường và tại sao trường học là một mảng quan trọng
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đối với chương trình sức khoẻ tâm thần, nhận biết học sinh có những vấn đề sức
khoẻ tâm thần, vai trò của giáo viên đối với sức khoẻ tâm thần, tư vấn cho giáo viên
về sức khoẻ tâm thần trẻ em, chương trình sức khoẻ tâm thần trong lớp học, tư vấn
bạn bè và tiến hành can thiệp tâm lý tại trường học.
19. PSE 6713. Trị liệu dược lý (3 tín chỉ)
Học phần tiên quyết: Không
Tóm tắt nội dung: Cán bộ tâm lý lâm sàng thường xuyên làm việc với bác sĩ
tâm thần, và thường xuyên phải tiếp xúc với các thông tin và vấn đề liên quan đến
thuốc. Tuy cán bộ tâm lý lâm sàng không được phép kê thuốc, nhưng việc nắm
được tên, tác dụng, hiệu quả, tác dụng phụ của các loại thuốc có ý nghĩa vô cùng
quan trọng trong công việc. Khi có kiến thức về lĩnh vực này, cán bộ tâm lý lâm
sàng có thể tư vấn cho gia đình, cũng như xác định hướng điều trị phù hợp khi bệnh
nhân đang sử dụng thuốc.
20. PSE 6714. Các rối loạn học tập (3 tín chỉ)
Học phần tiên quyết: không
Tóm tắt nội dung: Học phần trang bị các kiến thức về rối loạn học tập từ góc
độ cá nhân và góc độ cha mẹ bao gồm định nghĩa, đặc điểm, phân loại và tỷ lệ,
nguyên nhân, đánh giá chẩn đoán. Học phần cũng giới thiệu những chiến lược giáo
dục cơ bản để hỗ trợ các rối loạn này như hỗ trợ trang thiết bị lớp học, can thiệp
hành vi, thiết kế chương trình giáo dục cá nhân hóa
21. PSE 6715. Đánh giá và can thiệp tự kỷ (3 tín chỉ)
Học phần tiên quyết: Không
Tóm tắt nội dung: Học phần giúp học viên có những kiến thức nền tảng tổng
quát về đánh giá và can thiệp cho trẻ tự kỷ. Phần 1 của học phần tập trung vào
những kiến thức cơ bản về đánh giá, bao gồm nội dung khái niệm, dấu hiệu nhận
biết và các triệu chứng của tự kỷ, các tiêu chí để thực hành chẩn đoán, phát hiện và
sàng lọc trẻ bị tự kỷ. Phần 2 của học phần gồm những vấn đề về can thiệp cho trẻ
như các nguyên lý chung về can thiệp, chương trình và kỹ thuật can thiệp cho trẻ.
22. PSE 6716. Can thiệp các rối loạn nghiện (3 tín chỉ)
Học phần tiên quyết: Không
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Tóm tắt nội dung: Học phần giới thiệu tổng quan về rối loạn nghiện: bao
gồm khái niệm, phân loại, lịch sử nghiên cứu và tiêu chuẩn chẩn đoán; giải thích
rối loạn nghiện dưới 3 góc độ: sinh học, tâm lý, xã hội. Từ đó giúp người học cách
thức đánh giá, chẩn đoán, định hình trường hợp và lên kế hoạch trị liệu; sử dụng
các mô hình lý thuyết trong can thiệp rối loạn nghiện: (1) hành vi, (2) nhận thức,
(3) hệ thống gia đình, (4) động cơ. Cuối cùng, hướng dẫn phối hợp với các cán bộ
khác trong phòng ngừa và theo dõi sau quá trình can thiệp; và các vấn đề về áp
dụng nghiên cứu thực chứng và đạo đức.
23. PSE 6717. Can thiệp rối loạn stress sau sang chấn (3 tín chỉ)
Học phần tiên quyết: Không
Tóm tắt nội dung: Học phần cung cấp những kiến thức cơ bản về chấn
thương trong cuộc sống như chấn thương là gì, những phản ứng bình thường của
con người với chấn thương, ảnh hưởng của chấn thương với con người, đánh giá
chấn thương, nền tảng sinh học, các yếu tố nguy cơ và sự phát triển của rối loạn
stress sau sang chấn. Học phần cũng sẽ đề cập đến các kỹ thuật can thiệp nhận thức
hành vi đã được chứng minh có hiệu quả để can thiệp với rối loạn stress sau sang
chấn trong tình huống khẩn cấp như sau khi trải qua thiên tai, thảm họa. Một số kỹ
thuật được trang bị cho học viên chủ yếu tập trung vào các kỹ thuật giúp điều chỉnh
cảm xúc, giảm cảm giác tội lỗi và tự sỉ nhục; đối phó với những hình ảnh và suy
nghĩ xâm nhập, giảm việc kích động cơ thể.

Hà Nội, ngày

tháng

năm 2015

HIỆU TRƯỞNG

PGS.TS. Lê Kim Long
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ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN

TÊN HỌC PHẦN : PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC GIÁO DỤC
1. Thông tin về đơn vị đào tạo
-

Trường: Đại học Giáo dục – Đại học Quốc gia Hà Nội

-

Khoa: Các Khoa học Giáo dục

-

Bộ môn:

2. Thông tin về học phần
-

Tên học phần: Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục

-

Mã học phần: PSE6024

-

Học phần bắt buộc / tự chọn: bắt buộc

-

Số lượng tín chỉ: 03

-

Học phần tiên quyết: Không

3. Mục tiêu và chuẩn năng lực cần hình thành
3.1. Mục tiêu chung:
Sau khi học xong học phần này, học viên hệ thống được những kiến thức cơ
bản của phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục, vận dụng chúng để thiết kế, triển
khai nghiên cứu theo quy trình chặt chẽ, bước đầu biết thực hiện một nghiên cứu khoa
học như nghiên cứu khoa học học viên, làm khóa luận tốt nghiệp.
3.2. Chuẩn năng lực:
3.2.1. Kiến thức:
- Trình bày và giải thích được các thuật ngữ trong nghiên cứu khoa học giáo
dục, loại hình khoa học và nghiên cứu khoa học giáo dục; yêu cầu về đạo đức trong
nghiên cứu khoa học giáo dục; quy trình thực hiện một nghiên cứu; các tiêu chí đánh
giá một công trình nghiên cứu.
- Hệ thống được khái niệm, cách thức triển khai, điểm mạnh yếu của các
phương pháp thu thập thông tin trong nghiên cứu khoa học giáo dục; cách thức triển
khai một nghiên cứu khoa học giáo dục.
- Trình bày được quy trình xử lý và phân tích dữ liệu, các tham số thống kê của
dữ liệu nghiên cứu.
3.2.2. Kỹ năng:
- Xây dựng kế hoạch và triển khai được một nghiên cứu khoa học giáo dục.
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- Vận dụng kiến thức về thống kê và phần mềm để phân tích và trình bày được
kết quả nghiên cứu dưới nhiều hình thức khác nhau.
3.2.3. Thái độ:
- Hình thành thái độ khách quan, nghiêm túc trong nghiên cứu khoa học giáo
dục.
- Say mê nghiên cứu và tích cực áp dụng các kết quả nghiên cứu trong khoa
học giáo dục vào đổi mới quá trình dạy học, quản lý giáo dục.
3.2.4. Mục tiêu khác:
- Phát triển tư duy khoa học (khả năng phê phán, suy luận ...)
- Nâng cao kỹ năng viết theo văn phong khoa học.
4. Nội dung học phần
4.1 Tóm tắt
“Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục” là học phần bắt buộc trong các
chương trình đào tạo thạc sỹ tại trường đại học giáo dục. Học phần được thiết kế với
thời lượng 3 tín chỉ và nhằm mục đích cung cấp cho người học kiến thức và kỹ năng
thiết yếu trong nghiên cứu khoa học giáo dục, để có thực hiện và công bố các nghiên
cứu. Nội dung của học phần sẽ giới thiệu về qui trình nghiên cứu khoa học, cách đặt
vấn đề, câu hỏi nghiên cứu, giả thuyết nghiên cứu, vấn đề sử dụng lý thuyết rong
nghiên cứu; cung cấp cho học viên những kiến thức và kỹ năng về phương pháp cụ thể
trong thu thập thông tin, phương pháp chọn mẫu cũng như cách thức viết một công
trình khoa học. Học phần sẽ được thực hiện dưới hình thức đan xen các phần lý thuyết
và thực hành dưới các hình thức khác nhau như cá nhân, nhóm, seminar ...
4.2 Nội dung cụ thể
TT
1

Thời
lượng
- Trình bày và giải Chương 1. Tổng quan về nghiên cứu
8
Mục tiêu

Nội dung

thích được các khái khoa học giáo dục
niệm; phân loại và 1.1. Khái niệm và phân loại khoa học
khoa

học,

nghiên 1.2. Khái niệm và phân loại nghiên cứu

cứu khoa học; ý
nghĩa

của

khoa học

nghiên 1.3. Tầm quan trọng của nghiên cứu khoa

cứu khoa học và các

học

yêu cầu về đạo đức 1.4. Đạo đức trong nghiên cứu khoa học
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Ghi
chú

TT

Mục tiêu
trong

nghiên

Nội dung

Thời
lượng

cứu 1.5. Quy trình nghiên cứu khoa học

khoa học; quy trình 1.6. Hướng nghiên cứu khoa học giáo dục
nghiên cứu
-

Cập

nhật

các

hướng nghiên cứu
khoa học giáo dục
2

- Trình bày được Chương 2. Xây dựng đề kế hoạch

10

khái niệm, yêu cầu nghiên cứu
về chủ đề, mục đích, 2.1. Vấn đề nghiên cứu và đặt tên đề tài
câu hỏi, giả thuyết, 2.2. Xác định mục đích nghiên cứu
phương pháp nghiên 2.3. Đối tượng và khách thể nghiên cứu
cứu.

2.4. Câu hỏi và giả thuyết nghiên cứu

- Vận dụng viết một 2.5. Nhiệm vụ nghiên cứu
đề cương nghiên cứu 2.6. Lựa chọn phương pháp nghiên cứu
hoàn chỉnh

2.7. Kết quả và kế hoạch nghiên cứu dự
kiến

3

- Trình bày khái Chương 3. Kĩ thuật triển khai các

12

niệm, kĩ thuật triển phương pháp thu thập thông tin
khai, ưu và hạn chế 3.1. Phương pháp phân tích tài liệu
của

từng

phương 3.2. Phương pháp quan sát

pháp; phối hợp giữa 3.3. Phương pháp điều tra
các phương pháp.

3.4. Phương pháp thực nghiệm

- Vận dụng thiết kế 3.5. Phương pháp trắc nghiệm
công cụ nghiên cứu 3.6. Phương pháp nghiên cứu trường hợp
với
pháp

từng
cho

phương 3.7. Phối hợp các phương pháp nghiên cứu
đề

tài

nghiên cứu.
4

- Trình bày các khái Chương 4. Kĩ thuật triển khai phương
niệm về đo lường, pháp xử lý, phân tích thông tin và trình
thang đo và phân bày kết quả nghiên cứu
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10

Ghi
chú

TT

Mục tiêu

Nội dung

Thời
lượng

Ghi
chú

loại, quy trình xử lý 4.1. Đo lường và thang đo trong giáo dục
và phân tích thông 4.2. Xử lý thông kê dữ liệu giáo dục
tin bằng phần mềm; 4.3. Sai số của đo lường trong nghiên cứu
các hình thức báo 4.3. Phân tích thông tin trong nghiên cứu
cáo kết quả nghiên 4.5. Sử dụng các phần mềm phân tích dữ
cứu khoa học.

liệu nghiên cứu
4.4. Trình bày báo cáo kết quả nghiên cứu

5

- Vận dụng các kiến Chương 5. Tổ chức thực hiện và đánh

5

thức đã học để thực giá nghiên cứu
hiện một nghiên cứu 5.1. Tổ chức nghiên cứu
khoa học giáo dục

5.2. Đánh giá nghiên cứu

- Đánh giá được một
công trình nghiên
cứu khoa học giáo
dục

5. Phương pháp, hình thức dạy học
5.1 Phân bổ thời lượng: theo hình thức dạy học
Lý thuyết: 36
Thực hành/làm việc nhóm: 9
Hướng dẫn tự học, nghiên cứu: 0
5.2. Các phương pháp dạy học chủ yếu:
- Phương pháp thuyết trình kết hợp hỏi đáp
- Phương pháp dạy học nhóm
- Tổ chức seminar
6. Học liệu:
6.1. Tài liệu bắt buộc:
[1]. Vũ Cao Đàm (2008), Phương pháp luận nghiên cứu khoa học, NXB Giáo dục.
[2]. Phạm Văn Quyết, Nguyễn Quý Thanh (2003), Phương pháp nghiên cứu xã hội
học, NXB ĐHQGHN, in lần thức 2.
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[3]. Dương Thiệu Tống (2005), Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục và tâm lý,
NXB Khoa học xã hội.
6.2. Tài liệu tham khảo:
[1]. Louis Cohen & Lawre nghiên cứu Manion, “Research methods in Education” (4th
edition), Routledge, London & NewYork, 1994
[2]. University of New England (UNE), “Research methods in education” (Module 13), UNE, Armidale, AUS, 2004.
[3]. L. Therese Baker, thực hành nghiên cứu xã hội, NXB CTQG, Hà Nội, 1998.
[4]. John W. Creswel, Research Design: Qualtative, Quantitative, and mixed methods,
Sage publication, second edition, 2003.
[5]. Tạp chí Khoa học giáo dục
[6]. Luận văn thạc sỹ của học viên trường ĐHGD-ĐHQGHN.
7. Phương pháp và hình thức kiểm tra, đánh giá
LOẠI HÌNH

CÁC HÌNH THỨC

TRỌNG SỐ

Kiểm tra miệng
Thường xuyên

Kiểm tra viết

Định kỳ,

Bài tập cá nhân

Giữa kỳ

Bài tập nhóm

10%

30 %

Kiểm tra giữa kỳ
Tiểu luận
Hết môn (một trong các
hình thức)

Thi viết

60%

Vấn đáp/Thực hành

CHỦ NHIỆM KHOA

Giảng viên phụ trách

PGS.TS. Đinh Thị Kim Thoa

TS. Lê Thái Hưng
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ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN

TÊN HỌC PHẦN : TÂM BỆNH HỌC
1. Thông tin về đơn vị đào tạo
-

Trường: Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội

-

Chương trình: Tâm lý học lâm sàng trẻ em và vị thành niên

2. Thông tin về học phần
-

Tên học phần: Tâm bệnh học

-

Mã học phần: PSE 6010

-

Học phần bắt buộc / tự chọn: bắt buộc

-

Số lượng tín chỉ: 03

-

(Các) học phần tiên quyết: không có

3. Mục tiêu và chuẩn năng lực (góp phần vào chuẩn đầu ra) cần hình thành
3.1. Mục tiêu chung:
Học phần này cung cấp cho học viên kiến thức về tiêu chuẩn chẩn đoán hiện tại
cho bệnh nhân tâm thần, các lý thuyết liên quan đến bệnh tâm thần, từ đó giúp học
viên hiểu được các biểu hiện, triệu chứng của bệnh tâm thần, hiểu được các mô hình
lý thuyết giải thích về từng bệnh tâm thần. 3.2. Chuẩn năng lực:
3.2.1. Kiến thức:
-

Một nền tảng cơ bản khái niệm về nguyên nhân của rối loạn tâm lý cụ thể, cũng
như cách các nguyên nhân có thể liên quan đến điều trị các rối loạn.

-

Hiểu được các khái niệm cơ bản, phân loại, đặc điểm lâm sàng, tiêu chuẩn chẩn
đoán và nguyên tắc điều trị các rối loạn tâm thần.

-

Hiểu được cơ chế, nguyên nhân bệnh sinh

-

Hiểu được cách phân chia, các khái niệm chẩn đoán theo sổ tay chẩn đoán bệnh
quốc tế DSM và ICD

-

Danh sách các tiêu chí về triệu chứng để chẩn đoán các rối loạn tâm thần

-

Phân biệt điểm khác biệt giữa các rối loạn tâm thần dựa trên các tiêu chí về
triệu chứng.

-

So sánh và đối nguồn gốc của rối loạn tâm thần từ nhiều khía cạnh lý thuyết

-

Danh sách và mô tả phương pháp điều trị thường được sử dụng cho các rối loạn
tâm thần.
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Xác định các khía cạnh đạo đức và pháp lý trong điều trị các rối loạn tâm thần3.2.2.
Kỹ năng:
-

Sử dụng thành thạo DSM và ICD để chẩn đoán bệnh

-

Chẩn đoán phân biệt các rối loạn

-

Kỹ năng tự đánh giá, phản tỉnh

-

Kỹ năng tự học nâng cao trình độ

-

Kỹ năng tự rèn luyện phẩm chất đạo đức, xây dựng uy tín cá nhân

-

Kỹ năng lập kế hoạch phát triển sự nghiệp cá nhân

-

Kỹ năng chuyển dịch

-

Kỹ năng tư duy

3.2.3. Thái độ:
a. Phẩm chất chính trị
-

Yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội;

-

Chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà
nước;

-

Tham gia các hoạt động chính trị - xã hội; thực hiện nghĩa vụ công dân.

b. Đạo đức nghề nghiệp
-

Không gây hại – Từ tâm

-

Tự chủ

-

Công bằng

-

Chính trực

c. Thái độ với học sinh và đồng nghiệp
-

Cầu thị

-

Hành động và phản biện dựa trên bằng chứng xác thực

d. Lối sống, tác phong
-

Cởi mở và thấu cảm

4. Nội dung học phần
4.1 Tóm tắt
Trọng tâm của học phần về tâm bệnh lý của trẻ em và thanh thiếu niên. Học
phần gồm có tâm bệnh học các vấn đề hướng nội bao gồm rối loạn lo âu, trầm cảm,
phàn nàn cơ thể và tâm bệnh học các vấn đề hướng ngoại bao gồm hành vi chống đối,
rối loạn hành vi, sự phạm tội. Học phần thảo luận về mô hình khoa học cơ bản về
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hành vi con người, đặc biệt là mô hình nhận thức và hành vi về chức năng của những
mô hình hành vi.
4.2 Nội dung cụ thể
Thứ
tự

Thời
lượng
chương, Chương 1: Tổng quan lịch sử nghiên 4 giờ

Mục tiêu
Kết

thúc

Nội dung

HV cần phải:

cứu về hành vi bất thường

tín

- Nêu được định 1.1. Định nghĩa bất thường1.2. Đa dạng chí
1

nghĩa bất thường,

văn hóa trong định nghĩa hành vi bất

- Hiểu được tính văn thường
hóa trong việc định 1.3. Mô tả về hội chứng: bệnh dịch học
nghĩa hành vi bất cơ bản của vấn đề (ví dụ như: sự lây
thường

2

Kết

thúc

nhiễm…); quá trình rối loạn

chương, Chương 2: Đánh giá lâm sàng, chấn

HV cần phải:

đoán và nghiên cứu trong tâm bệnh học

- Nêu và hiểu khái 2.1. Đánh giá lâm sàng
niệm, có kiến thức 2.2. Chẩn đoán
nền tảng về đánh giá 2.3. Nghiên cứu
lâm sàng, chấn đoán
và nghiên cứu trong
tâm bệnh học
3

Kết

thúc

chương, Chương 3: Mô hình khoa học về nguyên 4 giờ

HV cần phải:

nhân của các rối loạn tâm thần3.1. Mô tín

- Nêu được cơ bản hình một khía cạnh
các

nguyên

nhân 3.2. Mô hình đa khía cạnh

sinh học với rối loạn
tâm thần
- Giải thích được cơ
chế của các rối loạn
theo mỗi mô hình lý
thuyết tâm lý;
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chỉ

Ghi
chú

- Giải thích được
ảnh hưởng của các
yếu tố xã hội và
tương tác giữa cá
nhân-môi

trường-

hành vi
Kết

thúc

chương, Chương 4: Các vấn đề hướng nội4.1. 5 giờ

HV cần phải:

Rối loạn lo âu4.1.1. Định nghĩa

- Tổng hợp và phân 4.1.2. Tiêu chuẩn chẩn đoán
4

tín
chí

tích các mô hình giải 4.1.3. Căn nguyên
thích cơ chế với các 4.1.4. Các rối loạn lo âu thường gặp
rối loạn hướng nội;

4.1.5. Điều trị

- Sử dụng được các 4.2. Rối loạn cảm xúc4.2.1. Định nghĩa
mô hình lý thuyết để 4.2.2. Tiêu chuẩn chẩn đoán
phân tích trường hợp 4.2.3. Căn nguyên
và từ đó lên kế 4.2.4. Điều trị
hoạch trị liệu.

Kết

thúc

4.3. Tự tử

chương, Chương 5: Rối loạn phân ly và dạng cơ 16 giờ

HV cần phải:

thể

tín

- Tổng hợp và phân 5.1. Rối loạn phân ly
5

tích các mô hình giải 5.2. Rối loạn dạng cơ thể
thích cơ chế với các
rối loạn hướng nội;
- Sử dụng được các
mô hình lý thuyết để
phân tích trường hợp
và từ đó lên kế
hoạch trị liệu.
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chí

Kết

thúc

chương, Chương 6: Các vấn đề hướng ngoại

HV cần phải:

6.1. Chống đối/không tuân thủ

- Tổng hợp và phân 6.2. Rối loạn hành vi
6

4 giờ
tín
chí

tích các mô hình giải 6.3. Các rối loạn liên quan đến sử dụng
thích cơ chế với các chất kích thích
rối loạn hướng nội;
- Sử dụng được các
mô hình lý thuyết để
phân tích trường hợp
và từ đó lên kế
hoạch trị liệu.

7

Kết

thúc

chương, Chương 7: Rối loạn nhân cách

HV cần phải:

7.1. Các rối loạn đặc trưng bởi hành vi kì

- Tổng hợp và phân quặc
tích các mô hình giải 7.2. Các rối loạn đặc trưng bởi hành vi
thích cơ chế với các không ổn định, kịch tính
rối loạn hướng nội;

7.3. Các rối loạn đặc trưng bởi các hành

- Sử dụng được các vi hoảng sợ, lo âu.
mô hình lý thuyết để
phân tích trường hợp
và từ đó lên kế
hoạch trị liệu.
5. Phương pháp, hình thức dạy học
5.1 Phân bổ thời lượng: theo hình thức dạy học
Lý thuyết: 15
Thực hành/làm việc nhóm: 25
Hướng dẫn tự học, nghiên cứu: 5
5.2. Các phương pháp dạy học chủ yếu
•

Thuyết trình kết hợp với trình chiếu PPT, video clip, xử lý tình huống, hỏi đáp,

thảo luận….
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•

Làm việc nhóm/đóng vai: được triển khai với nội dung công việc kéo dài trong

một thời gian nhất định và thực hiện ngoài giờ lên lớp là chủ yếu và một phần thời
gian trên lớp, có thể dưới dạng PP Dự án, bài tập nghiên cứu, khảo sát…
6. Học liệu:
6.1. Tài liệu bắt buộc
- Hội tâm thần học (2013), Sổ tay hướng dẫn tâm thần, NXB Tâm thần.
- Nguyễn Văn Siêm (2010), Tâm bệnh học trẻ em và vị thành niên, NXB ĐHQGHN.
-David H. Barlow and V. Mark Durand (2015), Abnormal Psychology: An Integrative
Approach, 6th ed. Stanford, CT: Cengage Learning.
6.2. Tài liệu tham khảo
- American Psychiatric Association. (2013), Diagnostic and statistical manual of
mental disorders (5th ed., Text Revision), Washington, DC: Author.
- Wolfe, D. A. and Mash, E. J. (Eds.). (2008), Behavioral and Emotional Disorders in
Adolescents: Nature, Assessment, and Treatment, New York: Guilford Press. Hersen, M., Turner, S., Beidel, D., (2007), Adult Psychopathology and Diagnosis, 5th
Edition. John Wiley & Sons, Inc.

7. Phương pháp và hình thức kiểm tra, đánh giá
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Hình thức

Tính chất
của nội
dung kiểm
tra

Đánh giá
thường
xuyên

Lý thuyết

Bài tập cá
nhân

Lý thuyết
và kỹ năng

Mục đích kiểm tra

Kiểm tra kiến thức học phần

Trọng số

10 %

Đánh giá khả năng vận dụng lý thuyết vào
thực tiễn và các phẩm chất trí tuệ; kỹ năng viết

10%

khoa học
Đánh giá khả năng tổng hợp kiến thức của

Bài tập
nhóm

Kỹ năng

nhóm và Đánh giá kỹ năng phối kết hợp trong
làm việc nhóm để tạo ra được sản phẩm có ý

20%

nghĩa.
Năng lực vận dụng, giải thích…. các vấn đề
Bài thi
hết môn

Tổng hợp

của thực tiễn bằng kiến thức chuyên môn và
đưa ra được giải pháp hiệu quả (thông qua

60%

nghiên cứu)

+ Tiêu chí đánh giá các loại bài tập, KT – ĐG
Hoàn thiện bài tập theo yêu cầu về hình thức, nội dung và mục đích của kiểm tra đánh
giá.

CHỦ NHIỆM KHOA

CHỦ NHIỆM BỘ MÔN

PGS.TS. Đinh Thị Kim Thoa

PGS.TS. Đặng Hoàng Minh
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ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN

TÊN HỌC PHẦN: ĐỊNH HÌNH TRƯỜNG HỢP TÂM LÝ
1. Thông tin về đơn vị đào tạo
-

Trường: Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội

-

Chương trình: Tâm lý học lâm sàng trẻ em và vị thành niên

2. Thông tin về học phần
-

Tên học phần: Định hình trường hợp tâm lý

-

Mã học phần: PSE 6011

-

Học phần bắt buộc / tự chọn: Bắt buộc

-

Số lượng tín chỉ: 3

-

(Các) học phần tiên quyết: PSE 6010

3. Mục tiêu và chuẩn năng lực (góp phần vào chuẩn đầu ra) cần hình thành
3.1. Mục tiêu chung:
Học phần giúp trang bị cho người học những kiến thức cơ bản và phát triển khả
năng của họ trong đánh giá một trẻ hay thanh thiếu niên đang gặp phải những khó
khăn tâm lý, khiếm khuyết chức năng hoặc tổn thương sức khoẻ tâm thần. Người học
sẽ có kỹ năng xác định những vấn đề của trẻ, đưa ra các giả thuyết về nguyên nhân và
phân tích nó dưới góc nhìn của các lý thuyết tâm lý đồng thời có kỹ năng xây dựng kế
hoạch giúp đỡ trẻ cải thiện tình hình.
3.2. Chuẩn năng lực:
3.2.1. Kiến thức:
- Hiểu được mục đích của định hình trường hợp và cấu trúc tổng thể của một báo cáo
định hình trường hợp
- Hiểu được các bước xây dựng định hình trường hợp
- Biết quy trình phát triển kế hoạch can thiệp dựa trên định hình trường hợp
như thế nào
- Hiểu được các tiêu chuẩn để có một định hình trường hợp tốt

.

3.2.2. Kỹ năng
a. Kỹ năng nghề nghiệp
- Phân tích được ưu điểm của tiếp cận định hình trường hợp so với các tiếp cận khác.
- Phân tích các nguồn dữ liệu thu được để phát triển danh sách vấn đề
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- Vận dụng các mô hình lý thuyết về trị liệu đã học để cá nhân hóa định hình trường
hợp
- Xây dựng được kế hoạch can thiệp dựa trên định hình trường hợp
- Vận dụng kiến thức xây dựng định hình trường hợp theo quan điểm nhạn thức hành
vi của một số nhóm rối loạn tâm thần cơ bản như (RL ám ảnh sợ, RL lo âu lan tỏa, RL
trầm cảm, RL stress sau sang trấn)
b. Kỹ năng phát triển cá nhân
-

Kỹ năng phân tích, đánh giá vấn đề
Kỹ năng vận dụng các mô hình lý thuyết tâm lý để hiểu về hành vi cảm xúc của
người khác

c. Kỹ năng tương tác xã hội
- Kỹ năng giao tiếp
- Kỹ năng lên kế hoạch
3.2.3. Thái độ:
a. Phẩm chất chính trị
-

Yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội;

-

Chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước;

-

Tham gia các hoạt động chính trị - xã hội; thực hiện nghĩa vụ công dân.

b. Đạo đức nghề nghiệp
- Không gây hại – Từ tâm
- Tự chủ
- Công bằng
- Chính trực
c. Thái độ với học sinh và đồng nghiệp
- Cầu thị
- Hành động và phản biện dựa trên bằng chứng xác thực
d. Lối sống, tác phong
- Cởi mở và thấu cảm
4. Nội dung học phần
4.1 Tóm tắt
Nội dung chính trong học phần này cung cấp cho kiến thức và kỹ năng để xây
dựng một định hình trên cơ sở khoa học có lợi cho vấn đề của thân chủ. Học phần sẽ
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giới thiệu về khái niệm và giá trị của định hình trường hợp. Nêu các tiếp cận định hình
trường hợp theo các trường phái lý thuyết tâm lý chính. Cung cấp kiến thức và thực
hành các bước cơ bản để xây dựng định hình trường hợp. Học viên sẽ được hướng dẫn
lý thuyết và thực hành trên những ca cụ thể cách (1) thu thập dữ liệu để phát triển vấn
đề; (2) xây dựng chẩn đoán và chọn mô hình lý giải sự phát triển hành vi cảm xúc
không thích nghi; (3) phát triển kế hoạch can thiệp hỗ trợ dựa trên giả thuyết định hình
và (4) thực hiện chữa trị.
4.2 Nội dung cụ thể
Thứ
tự

Mục tiêu
Kết

thúc

Nội dung

chương, Chương 1: Những vấn đề chung trong

HV cần phải:

định hình trường hợp

- Trình bày được 1.1. Giới thiệu về mục đích và cấu trúc
1

khái niệm định hình của học phần và nhiệm vụ của học viên
trường hợp

1.2. Khái niệm định hình trường hợp

- Trình bày và diễn 1.3. Tổng quan về các thành phần chính
giải được tổng quan của định hình trường hợp
về các thành phần 1.4. Mục đích của định hình trường hợp
chính của định hình 1.5. Minh họa bằng một số trường hợp
trường hợp.

kinh điển trong Y văn

- Hiểu mục đích của
định

hình

trường

hợp và các trường
hợp minh họa
2

Kết

thúc

chương, Chương 2: Bằng chứng nghiên cứu chỉ

HV cần phải:
-Nêu

được

quan

các

rõ giá trị của tiếp cận định hình trường
tổng hợp trong can thiệp cho trẻ tổn thương
nghiên sức khỏe tâm thần.

cứu, bài viết về giá 2.1. Tổng quan các nghiên cứu, bài viết
trị của định hình về giá trị của định hình trường hợp
trường hợp

2.1.1. Định hình trường hợp giúp ứng

- Trình bày được dụng lý thuyết và kết quả nghiên cứu cho
tổng

quan

các từng cá nhân cụ thể
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Thời
lượng

Ghi
chú

nghiên cứu về hiệu 2.1.2. Cung cấp một cấu trúc chặt chẽ để
quả của định hình tổ chức thông tin
trường

giúp 2.1.3. Giúp định hướng can thiệp một cách

hợp

thân chủ phục hồi nhất quán
khỏi tổn thương sức 2.1.4. Giúp thân chủ tự nhận ra những
khỏe tâm thần so với thay đổi tích cực
các

pháp 2.1.5. Cải thiện quan hệ trị liệu

phương

khác.

2.2. Tổng quan các nghiên cứu về hiệu
quả của định hình trường hợp giúp thân
chủ phục hồi khỏi tổn thương sức khỏe
tâm thần so với các phương pháp khác.

3

Kết

thúc

chương, Chương 3: Những yếu tố chung trong

HV cần phải:

định hình ca

- Trình bày và diễn 3.1. Lấy dữ liệu
giải được những yếu 3.1.1. Phát triển danh sách vấn đề
tố chung trong định 3.1.2. Chẩn đoán
hình ca

3.2. Cá nhân hóa định hình trường hợp

- Vận dụng kiến 3.2.1. Mô hình lý thuyết lý giải sự phát
thức vào việc phát triển và những yếu tố duy trì những vấn đề
triển kế hoạch can hành vi cảm xúc không thích nghi
thiệp dựa trên định 3.3. Phát triển kế hoạch can thiệp dựa
hình

trường

hợp, trên định hình trường hợp

thực hiện can thiệp 3.4. Thực hiện can thiệp và theo dõi thay
và theo dõi thay đổi đổi trong can thiệp
trong can thiệp

3.5. Những tiêu chuẩn để có một định

- Nêu và diễn giải hình trường hợp tốt.
được

những

tiêu

chuẩn để có một
định

hình

trường

hợp tốt
4

Kết

thúc

chương, Chương 4: Thực hành các bước định

HV cần phải:

hình trường hợp trên một ca lâm sàng
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- Vận dụng kiến 4.1. Phát triển danh sách vấn đề trên ca
thức để thực hành cụ thể
các bước định hình 4.1.1. Hiểu mục đích của việc đưa ra danh
trường hợp trên một sách vấn đề
4.1.2. Có được một bức tranh tổng thể về

ca lâm sàng.

- Trình bày được mối quan hệ giữa các vấn đề
mục đích của việc 4.1.3. Rà soát và phân loại vấn đề theo
đưa ra danh sách vấn nhóm (mối quan hệ, sức khỏe tâm thần,
đề, những yêu cầu hoạt động chức năng)
và cách thức để phát 4.1.4. Cách thức xác định vấn đề ở thân
triển danh sách vấn chủ (Sắp xếp ưu tiên những vấn đề quan
trọng)

đề trên ca cụ thể

- Vận dụng kiến 4.2. Chẩn đoán dựa trên những thông tin
thức để chẩn đoán thu được trên ca cụ thể
dựa

những 4.2.1. Khái niệm

trên

thông tin thu được 4.2.2. Mục đích
4.2.3. Những giới hạn

trên ca cụ thể.

- Vận dụng được 4.2.4. Cách để đưa ra chẩn đoán
những kiến thức về 4.3. Xác định mô hình lý giải sự phát
các học thuyết tâm triển hành vi cảm xúc không thích nghi
lý lý giải nguyên 4.4. Thực hành xây dựng kế hoạch can
nhân gây ra vấn đề thiệp dựa trên định hình
và

áp

dụng

trên 4.4.1. Xác định mục tiêu đầu ra.

trường hợp cụ thể 4.4.2. Xác định mục tiêu quá trình để đạt
mà giáo viên đưa ra.

được mục tiêu đầu ra.

- Vận dụng kiến 4.5. Can thiệp chữa trị.
thức để xây dựng kế
hoạch can thiệp dựa
trên định hình
5

Kết

thúc

chương, Chương 5: Các trường phái tiếp cận

HV cần phải:

định hình và tiếp cận định hình nhận

- Có kỹ năng xây thức hành vi
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dựng một định hình 5.1. Ôn lại các mô hình lý thuyết trị liệu
trường

hợp

hoàn chính (phân tâm, nhân văn, hành vi,

chỉnh từ việc phát nhận thức, chánh niệm – tỉnh thức) và lý
triển danh sách vấn giải của những mô hình này về sự phát
đề,

đưa

ra

chẩn triển các rối loạn tâm thần

đoán, lập kế hoạch 5.2. Định hướng tiếp cận định hình
chuẩn bị can thiệp, trường hợp theo quan điểm nhận thức
xác định các mục hành vi
tiêu quá trình và 5.3. Áp dụng định hình trường hợp theo
mục tiêu đầu ra của quan điểm nhận thức hành vi trên một số
quá trình can thiệp

nhóm rối loạn tâm thần cơ bản
5.3.1. Rối loạn ám ảnh sợ
5.3.2. Rối loạn lo âu lan tỏa
5.3.3. Rối loạn trầm cảm
5.3.4. Rối loạn stress sau sang chấn.

6

Kết

thúc

chương, Chương 6: Thực hành xây dựng định

HV cần phải:
-

Có

hình trường hợp theo quan điểm nhận

kiến

thức thức hành vi trên ca lâm sàng cụ thể

chuyên sâu bổ sung 6.1. Giới thiệu thông tin về trường hợp.
về lý thuyết thông Học viên tự thực hiện các bước để xây
qua thực hành.

dựng định hình trường hợp

- Vận dụng được 6.2. Giảng viên định hướng thảo luận và
trong việc xây dựng đưa ra nhận xét kết luận
định

hình

trường

hợp theo quan điểm
nhận thức hành vi
trên ca lâm sàng cụ
thể

7

Kết

thúc

chương, Chương 7: Định hình trường hợp theo

HV cần phải:

tiếp cận chánh niệm – tỉnh thức

- Nêu được khái 7.1. Khái niệm cơ bản của tiếp cận chánh
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niệm cơ bản của tiếp niệm tỉnh thức
cận chánh niệm tỉnh 7.2. Thực hành định hình ca theo tiếp
thức

cận chánh niệm tỉnh thức (nhận diện vấn

- Vận dụng vào việc đề, tìm hiểu cơ chế và tạo động cơ thay
thực hành định hình đổi) trên trường hợp cụ thể
ca theo tiếp cận
chánh

niệm

tỉnh

thức trên trường hợp
cụ thể
5. Phương pháp, hình thức dạy học
5.1 Phân bổ thời lượng: theo hình thức dạy học
Lý thuyết:
Thực hành/làm việc nhóm:
Hướng dẫn tự học, nghiên cứu:
5.2. Các phương pháp dạy học chủ yếu
 Thuyết trình kết hợp với trình chiếu PPT, video clip, xử lý tình huống, hỏi đáp,
thảo luận….
 Làm việc nhóm/đóng vai: được triển khai với nội dung công việc kéo dài trong
một thời gian nhất định và thực hiện ngoài giờ lên lớp là chủ yếu và một phần
thời gian trên lớp, có thể dưới dạng PP Dự án, bài tập nghiên cứu, khảo sát…
6. Học liệu:
6.1. Tài liệu bắt buộc
1. Nguyễn Khắc Viện (1999) Tâm lý lâm sàng trẻ em Việt Nam. Hà Nội: NXB Y học.
2. Farmer, R. F., & Chapman, A. L. (2008). Behavioral case formulation. In
Behavioral interventions in cognitive behavior therapy: Practical guidance for putting
theory into action. (pp. 53-70): Washington, DC, US: American Psychological
Association.
6.2. Tài liệu tham khảo
1. Persons, J. B. (2008). The case formulation approach to cognitive-behavior therapy.
New York, NY: Guilford Press
2. Dudley, R., & Kuyken, W. (2006). Formulation in cognitive-behavioural therapy:
'There is nothing either good or bad, but thinking makes it so'. In L. Johnstone & R.
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Dallos (Eds.), Formulation in psychology and psychotherapy: Making sense of
people's problems. (pp. 17-46): Routledge: New York.
3. Eells, T. D. (Ed.). (2007). Handbook of psychotherapy case formulation (2nd ed.).
New York: Guilford Press.
7. Phương pháp và hình thức kiểm tra, đánh giá

Hình thức

Tính chất
của nội
dung kiểm
tra

Đánh giá
thường
xuyên

Lý thuyết

Bài tập cá
nhân

Lý thuyết
và kỹ năng

Mục đích kiểm tra

Kiểm tra kiến thức học phần

Trọng số

10 %

Đánh giá khả năng vận dụng lý thuyết vào
thực tiễn và các phẩm chất trí tuệ; kỹ năng viết

10%

khoa học
Đánh giá khả năng tổng hợp kiến thức của

Bài tập
nhóm

Kỹ năng

nhóm và Đánh giá kỹ năng phối kết hợp trong
làm việc nhóm để tạo ra được sản phẩm có ý

20%

nghĩa.
Năng lực vận dụng, giải thích…. các vấn đề
Bài thi
hết môn

Tổng hợp

của thực tiễn bằng kiến thức chuyên môn và
đưa ra được giải pháp hiệu quả (thông qua

60%

nghiên cứu)

+ Tiêu chí đánh giá các loại bài tập, KT – ĐG
Hoàn thiện bài tập theo yêu cầu về hình thức, nội dung và mục đích của kiểm tra đánh
giá.
CHỦ NHIỆM KHOA

CHỦ NHIỆM BỘ MÔN

PGS.TS. Đinh Thị Kim Thoa

PGS.TS. Đặng Hoàng Minh
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TÊN HỌC PHẦN: ĐIỀU TRỊ CÁC VẤN ĐỀ HƯỚNG NỘI
1. Thông tin về đơn vị đào tạo
-

Trường: Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội

-

Chương trình: Tâm lý học lâm sàng trẻ em và vị thành niên

2. Thông tin về học phần
-

Tên học phần: Điều trị các vấn đề hướng nội

-

Mã học phần: PSE 6012

-

Học phần bắt buộc / tự chọn: bắt buộc

-

Số lượng tín chỉ: 03

-

(Các) học phần tiên quyết: PSE 6010, PSE 6011

3. Mục tiêu và chuẩn năng lực (góp phần vào chuẩn đầu ra) cần hình thành
3.1. Mục tiêu chung:
Học phần này cung cấp cho học viên hiểu và phân tích được cơ chế hình thành
các rối loạn hướng nội, các kĩ thuật trị liệu dựa trên thực chứng cho các vấn đề hướng
nội; Thực hành các kĩ thuật trị liệu các vấn đề hướng nội; Áp dụng các kĩ thuật này để
trị liệu cho một trường hợp cụ thể.
3.2. Chuẩn năng lực:
3.2.1. Kiến thức:
-

Định nghĩa và hiểu được nội hàm các vấn đề hướng nội.

-

Biết được các mô hình can thiệp có hiệu quả dựa trên bằng chứng cho

các vấn đề hướng nội.
-

Hiểu nguyên lý chung của can thiệp nhận thức-hành vi đối với điều trị

các rối loạn hướng nội.
-

Hiểu được quy trình và các cấu phần cơ bản trong chương trình trị liệu

các vấn đề hướng nội.
3.2.2. Kỹ năng:
-

Xây dựng được quy trình và kế hoạch can thiệp cho các rối loạn hướng

nội dựa trên định hình trường hợp
-

Thành thạo các kĩ năng trị liệu cho rối loạn lo âu và rối loạn trầm cảm

-

Thực hiện được các phiên trị liệu cho các rối loạn hướng nội

-

Xây dựng được nội dung các buổi can thiệp cụ thể và cách thức điều

chỉnh giải quyết khó khăn phát sinh trong các phiên trị liệu
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-

Kỹ năng tự đánh giá, phản tỉnh

-

Kỹ năng tự học nâng cao trình độ

-

Kỹ năng tự rèn luyện phẩm chất đạo đức, xây dựng uy tín cá nhân

-

Kỹ năng lập kế hoạch phát triển sự nghiệp cá nhân

-

Kỹ năng chuyển dịch

Kỹ năng tư duy3.2.3. Thái độ:
e. Phẩm chất chính trị
-

Yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội;

-

Chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của

Nhà nước;
-

Tham gia các hoạt động chính trị - xã hội; thực hiện nghĩa vụ công dân.

f. Đạo đức nghề nghiệp
-

Không gây hại – Từ tâm

-

Tự chủ

-

Công bằng

-

Chính trực

g. Thái độ với học sinh và đồng nghiệp
-

Cầu thị

-

Hành động và phản biện dựa trên bằng chứng xác thực

h. Lối sống, tác phong
-

Cởi mở và thấu cảm

3.2.4. Mục tiêu khác:
4. Nội dung học phần
4.1 Tóm tắt
Học phần tập trung vào mô hình trị liệu tâm lý dựa vào thực chứng đối với các
vấn đề hướng nội bao gồm rối loạn lo âu, trầm cảm. Học phần tạo điều kiện để người
học thực hành các kĩ thuật trị liệu như đối mặt, thư giãn, hoạt hóa hành vi, v.v.
4.2 Nội dung cụ thể
Thứ
tự

Thời
lượng
chương, Chương 1: Định nghĩa và chẩn đoán rối 6 giờ

Mục tiêu
Kết

thúc

HV cần phải:

Nội dung

loạn lo âu

tín

- Nêu được định 1.1. Lo âu lan tỏa
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chí

Ghi
chú

1

nghĩa các rối loạn lo 1.2. Ám sợ đặc hiệu
âu

1.3. Ám sợ xã hội

- Phân biệt các triệu 1.4. PTSD
chứng của từng rối 1.5. Lo âu hoảng loạn
loạn lo âu
2

Kết

thúc

chương, Chương 2: Can thiệp rối loạn lo âu

HV cần phải:

15 giờ

2.1. Mô hình nhận thức hành vi giải tín

- Phân tích mô hình thích cơ chế và duy trì rối loạn lo âu

chỉ

nhận thức- hành vi 2.2. Liệu pháp đương đầu (phơi nhiễm)
với rối loạn lo âu

2.3. Nhóm liệu pháp quản lý lo âu

- Áp dụng được các
liệu pháp tâm lý trị
liệu lo âu
Kết

thúc

chương, Chương 3: Định nghĩa và chẩn đoán rối

HV cần phải:

loạn trầm cảm

- Tổng hợp và phân 3.1. Định nghĩa rối loạn trầm cảm
3

tích các mô hình giải 3.2. Các mô hình lý thuyết về rối loạn
thích cơ chế với các trầm cảm
rối loạn trầm cảm

3.3. Chẩn đoán rối loạn trầm cảm

- Sử dụng được các
mô hình lý thuyết để
phân tích trường hợp
và từ đó lên kế
hoạch trị liệu.
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5 giờ
tín
chí

Kết

thúc

chương, Chương 4: Đánh giá và can thiệp, điều 19 giờ

HV cần phải:

trị rối loạn trầm cảm

tín

- Phân tích mô hình 4.1. Mô hình nhận thức-hành vi với rối chí
nhận thức- hành vi loạn trầm cảm

4

với rối loạn trầm 4.1.1. Đánh giá toàn diện
cảm

4.1.2. Chiến lược điều trị hành vi nhận

- Áp dụng được các thức cụ thể nhắm mục tiêu vào các triệu
liệu pháp tâm lý trị chứng và chẩn đoán các vấn đề
liệu trầm cảm

4.1.3. Bảng câu hỏi tự báo cáo của bệnh
nhân.
4.2. Một số liệu pháp tâm lý trị liệu trầm
cảm
4.3. Một số cách điều trị dựa trên thực
chứng

5. Phương pháp, hình thức dạy học
5.1 Phân bổ thời lượng: theo hình thức dạy học
Lý thuyết: 15
Thực hành/làm việc nhóm: 24
Hướng dẫn tự học, nghiên cứu: 6
5.2. Các phương pháp dạy học chủ yếu
- Thuyết trình kết hợp với trình chiếu PPT, video clip, xử lý tình huống, hỏi đáp, thảo
luận….
- Làm việc nhóm/đóng vai: được triển khai với nội dung công việc kéo dài trong một
thời gian nhất định và thực hiện ngoài giờ lên lớp là chủ yếu và một phần thời gian
trên lớp, có thể dưới dạng PP Dự án, bài tập nghiên cứu, khảo sát…
6. Học liệu:
6.1. Tài liệu bắt buộc
- Nguyễn Công Khanh (2006) Tâm lý học lâm sàng, NXBĐHQGHN
- Foa, E. B., Huppert, J.D., & Cahill, S.P. (2006). Update on Emotional Processing
Theory. In (Rothbaum, B.O., Ed). The Nature and Treatment of Pathological Anxiety.
New York: Guilford Press, pp 3-24.
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6.2. Tài liệu tham khảo
- Moses, E. B., & Barlow, D. H. (2006). A new unified treatment approach for
emotional disorders based on emotion science. Current Directions in Psychological
Science, 15, 146–150.
7. Phương pháp và hình thức kiểm tra, đánh giá

Hình thức

Tính chất
của nội
dung kiểm
tra

Đánh giá
thường
xuyên

Lý thuyết

Bài tập cá
nhân

Lý thuyết
và kỹ năng

Mục đích kiểm tra

Kiểm tra kiến thức học phần

Trọng số

10 %

Đánh giá khả năng vận dụng lý thuyết vào
thực tiễn và các phẩm chất trí tuệ; kỹ năng viết

10%

khoa học
Đánh giá khả năng tổng hợp kiến thức của

Bài tập
nhóm

Kỹ năng

nhóm và Đánh giá kỹ năng phối kết hợp trong
làm việc nhóm để tạo ra được sản phẩm có ý

20%

nghĩa.
Năng lực vận dụng, giải thích…. các vấn đề
Bài thi
hết môn

Tổng hợp

của thực tiễn bằng kiến thức chuyên môn và
đưa ra được giải pháp hiệu quả (thông qua

60%

nghiên cứu)
+ Tiêu chí đánh giá các loại bài tập, KT – ĐG
Hoàn thiện bài tập theo yêu cầu về hình thức, nội dung và mục đích của kiểm tra đánh
giá.
CHỦ NHIỆM KHOA

CHỦ NHIỆM BỘ MÔN

PGS.TS. Đinh Thị Kim Thoa

PGS.TS. Đặng Hoàng Minh
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TÊN HỌC PHẦN: ĐIỀU TRỊ CÁC VẤN ĐỀ HƯỚNG NGOẠI
1. Thông tin về đơn vị đào tạo
-

Trường: Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội

-

Chương trình: Tâm lý học lâm sàng trẻ em và vị thành niên

2. Thông tin về học phần
-

Tên học phần: Điều trị các vấn đề hướng ngoại

-

Mã học phần:

-

Học phần bắt buộc / tự chọn: Bắt buộc

-

Số lượng tín chỉ: 3

-

(Các) học phần tiên quyết: Các lý thuyết trị liệu tâm lý (PSE 6001), Định hình
trường hợp tâm lý (PSW6011)

3. Mục tiêu và chuẩn năng lực (góp phần vào chuẩn đầu ra) cần hình thành
3.2. Chuẩn năng lực
3.2.1. Kiến thức:
- Hiểu được nội hàm các vấn đề hướng ngoại
- Biết được các mô hình can thiệp có hiệu quả dựa trên bằng chứng cho các vấn
đề hướng ngoại
- Biết nguyên lý chung của can thiệp hành vi
- Hiểu được quy trình và các cấu phần cơ bản trong chương trình huấn luyện
hành vi làm cha mẹ.
- Hiểu được triết lý can thiệp mà chương trình huấn luyện hành vi làm cha mẹ
sử dụng
3.2.2. Kỹ năng
b. Kỹ năng nghề nghiệp
- Vận dụng kiến thức đã học để tư vấn tâm lý giáo dục cho cha mẹ, lôi kéo sự
tham gia của cha mẹ vào các nội dung can thiệp
- Thực hiện được các phiên trị liệu hướng dẫn kỹ năng (thời gian chơi đặc biệt,
khen, thưởng, phớt lờ chủ động, chỉ dẫn hiệu quả, phạt khoảng lặng, quản lý hành vi
ngoài gia đình...) cho cha mẹ
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- Xây dựng được nội dung các buổi can thiệp cụ thể và cách thức điều chỉnh
giải quyết khó khăn phát sinh trong các phiên trị liệu
b. Kỹ năng phát triển cá nhân
-

Kỹ năng phân tích, đánh giá vấn đề

-

Kỹ năng vận dụng các mô hình can thiệp hành vi làm cha mẹ vào trong
cuộc sống của cá nhân sau này

c. Kỹ năng tương tác xã hội
- Kỹ năng giao tiếp
- Kỹ năng lên kế hoạch
- Kỹ năng thấu cảm
3.2.3. Thái độ:
a. Phẩm chất chính trị
-

Yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội;

-

Chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà
nước;

-

Tham gia các hoạt động chính trị - xã hội; thực hiện nghĩa vụ công dân.

b. Đạo đức nghề nghiệp
- Không gây hại – Từ tâm
- Tự chủ
- Công bằng
- Chính trực
c. Thái độ với học sinh và đồng nghiệp
- Cầu thị
- Hành động và phản biện dựa trên bằng chứng xác thực
d. Lối sống, tác phong
- Cởi mở và thấu cảm
3.2.4. Mục tiêu khác:
4. Nội dung học phần
4.1 Tóm tắt
Học phần này tập trung vào điều trị những vấn đề sức khoẻ tâm thần hướng
ngoại gồm hành vi chống đối, hành vi hung hăng và sự phạm tội. Kĩ thuật điều trị tập
trung vào: (a) Đào tạo kỹ năng làm cha mẹ;(b) Các kĩ năng xã hội và rèn các qui định
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đối với trẻ. Học phần này liên quan đến việc xây dựng quy trình điều trị tổng thể và
hướng dẫn cụ thể cho từng phiên điều trị tập trung vào những kỹ năng cụ thể như (thời
gian chơi đặc biệt, khen, thưởng, phớt lờ chủ động, chỉ dẫn hiệu quả, phạt khoảng
lặng, quản lý hành vi ngoài gia đình). Học phần cũng xem lại những nghiên cứu khoa
học liên quan đến những cách thức điều trị có hiệu quả đối với những vấn đề hướng
ngoại.
4.2 Nội dung cụ thể
Thứ
tự

Mục tiêu

Nội dung

Thời
lượng

Kết thúc chương, SV Chương 1: Giới thiệu về rối loạn hành 5 giờ

1

cần phải nắm được vi và can thiệp rối loạn hành vi

tín

khái niệm rối loạn 1.1 Khái niệm rối loạn hành vi

chí

hành vi, tổng quan 1.2 Các dạng rối loạn hành vi
về cách can thiệp rối 1.3 Ảnh hưởng của rối loạn hành vi
loạn hành vi, các 1.4 Tổng quan can thiệp các vấn đề rối
nguyên lý can thiệp loạn hành vi
hành vi cho trẻ nhỏ o
và trẻ vị thành niên

Các chương trình can thiệp hành vi

1.5 Học các nguyên lý chung của can
thiệp hành vi
o

Can thiệp hành vi cho trẻ nhỏ

o

Can thiệp hành vi cho trẻ lớn và

VTN
2

Kết thúc chương, SV Chương 2: Chương trình huấn luyện 5 giờ
cần phải nắm được hành vi cho cha mẹ

tín

những thành tố cơ 2.1 Giới thiệu chung

chỉ

bản về chương trình 2.2 Các thành tố cơ bản trong chương
huấn luyện hành vi trình huấn luyện hành vi cho cha mẹ
cho cha mẹ, hiểu 2.3 Mục tiêu chương trình huấn luyện
được mục tiêu và hành vi cho cha mẹ
triết lý can thiệp; 2.4 Triết lý can thiệp
biết một số chương o

Xây dựng mối quan hệ cha mẹ -

trình can thiệp hành con cái tích cực
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Ghi
chú

vi làm cha mẹ có o
hiệu quả ở Việt Nam

Dạy cha mẹ tham gia/chú ý vào

những hành vi tích cực
o

Dạy kỹ năng quản lý hành vi thích

hợp và tích cực
2.5 Bằng chứng về hiệu quả của chương
trình huấn luyện hành vi cho cha mẹ trên
đối tượng người Việt
3

Kết thúc chương, SV Chương 3: Các thành tố của can thiệp 8 giờ 3
cần phải hiểu một cho rối loạn hành vi

tín

quy trình trị liệu 3.1 Tổng quan về cấu trúc các phiên trị chỉ
thông

thường

với liệu thông thường

mục tiêu của các 3.2 Lưu ý với các nhóm trẻ tăng động
phiên trị liệu; hiểu giảm chú ý (ADHD)
được sự khác biệt 3.3 Cấu trúc cụ thể
trong trị liệu cho đối o

Đánh giá

tượng rối loạn hành o

Đinh hình

vi và rối loạn tăng o

Xác định mục tiêu

động giảm chú ý; o

Lên kế hoạch can thiệp

Vận dụng được quy o

Can thiệp

trình từ đánh giá, o

Chấm dứt trị liệu

định hình, xác định o

Các kỹ năng tham vấn cơ bản tham

mục tiêu, lên kế gia vào trong các phiên trị liệu
hoạch,

can

thiệp, 3.4 Lôi kéo sự tham gia của cha mẹ vào

chấm dứt và theo nội dung can thiệp
dõi; biết cách lôi - Giới thiệu
kéo sự tham gia của - Giáo dục tâm lý xã hội cho cha mẹ
cha mẹ vào quá - Xây dựng động cơ cho cha mẹ
trình can thiệp, huấn 3.5 Học về hành vi
luyện cho cha mẹ - Tại sao trẻ ứng xử sai
trên thực tế về hành - Hành vi và mục đích của hành vi
vi ứng xử sai của - Mô hình 4 yếu tố
trẻ.

- Đóng vai học về hành vi
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4

Kết thúc chương, SV Chương 4: Thực hành các kỹ thuật cụ 12 giờ
cần phải hiểu mục thể

tín

tiêu nội dung của 4.1 Kỹ thuật thời gian chơi đặc biệt

chỉ

từng kỹ thuật cũng - Mục tiêu
như

thành

trong

việc

thạo - Nội dung
hướng - Thực hành đóng vai

dẫn thân chủ thực 4.2 Kỹ thuật khen
hiện các kỹ thuật - Mục tiêu
(thời gian chơi đặc - Nội dung
biệt, khen, phớt lờ - Thực hành đóng vai
chủ động, chỉ dẫn 4.3 Kỹ thuật phớt lờ chủ động
hiệu quả, thưởng, - Mục tiêu
phạt khoảng lặng; - Nội dung
quản
không

lý

hành

thích

vi - Thực hành đóng vai

nghi 4.4 Kỹ thuật chỉ dẫn hiệu quả

ngoài gia đình, cách - Mục tiêu
thức phối hợp với - Nội dung
giáo viên trong giúp - Thực hành đóng vai
đỡ con trẻ và những 4.5 Kỹ thuật thưởng
chiến lược ứng xử - Mục tiêu
trong

những

tình - Nội dung

huống đặc biệt như - Thực hành đóng vai
đi siêu thị, đến chỗ 4.6 Kỹ thuật phạt khoảng lặng
đông người…

- Mục tiêu
- Nội dung
- Thực hành đóng vai
4.7 Kỹ thuật quản lý hành vi không thích
nghi ngoài gia đình
- Mục tiêu
- Nội dung
- Thực hành đóng vai
4.8 Giúp giáo viên hỗ trợ con bạn
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- Mục tiêu
- Nội dung
- Thực hành đóng vai
4.9 Các chiến lược cho các tình huống
đặc biệt
- Mục tiêu
- Nội dung
- Thực hành đóng vai

5. Phương pháp, hình thức dạy học
5.1 Phân bổ thời lượng: theo hình thức dạy học
Lý thuyết: 15 giờ tín chỉ
Thực hành/làm việc nhóm: 24 giờ tín chỉ
Hướng dẫn tự học, nghiên cứu: 6 giờ tín chỉ
5.2. Các phương pháp dạy học chủ yếu
 Thuyết trình kết hợp với trình chiếu PPT, video clip, xử lý tình huống, hỏi đáp,
thảo luận….
 Làm việc nhóm/đóng vai: được triển khai với nội dung công việc kéo dài trong
một thời gian nhất định và thực hiện ngoài giờ lên lớp là chủ yếu và một phần
thời gian trên lớp, có thể dưới dạng PP Dự án, bài tập nghiên cứu, khảo sát…
6. Học liệu:
6.1. Tài liệu bắt buộc
- Võ Văn Bản (2002) Thực hành điều trị tâm lý. Hà Nội: NXB Y học
- Friedberg, R.D. & McClure, J.M. (2002). Clinical Practice of Cognitive Therapy
with Children and Adolescents. NYC: Guilford Press.
6.2. Tài liệu tham khảo
- Kazdin, A.E. & Weisz, J.R. (2003). Evidence-based psychotherapies for children and
adolescents. NYC: Guilford Press.
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7. Phương pháp và hình thức kiểm tra, đánh giá

Hình thức

Tính chất
của nội
dung kiểm
tra

Đánh giá
giữa kì

Lý thuyết

Mục đích kiểm tra

Trắc nghiệm đa lựa chọn

Trọng số

40 %

Năng lực vận dụng, giải thích…. các vấn đề
Đánh giá
cuối kì

Tổng hợp

của thực tiễn bằng kiến thức chuyên môn và
đưa ra được giải pháp hiệu quả (thông qua

60%

nghiên cứu)

+ Tiêu chí đánh giá các loại bài tập, KT – ĐG
Hoàn thiện bài tập theo yêu cầu về hình thức, nội dung và mục đích của kiểm
tra đánh giá.

CHỦ NHIỆM KHOA

CHỦ NHIỆM BỘ MÔN

PGS. TS. Đinh Thị Kim Thoa

PGS.TS. Đặng Hoàng Minh
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ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN

TÊN HỌC PHẦN: LÝ THUYẾT TRỊ LIỆU TÂM LÝ
1. Thông tin về đơn vị đào tạo
-

Trường: Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội

-

Chương trình: Tâm lý học lâm sàng trẻ em và vị thành niên

2. Thông tin về học phần
-

Tên học phần: Lý thuyết trị liệu tâm lý

-

Mã học phần: PSE 6001

-

Học phần bắt buộc / tự chọn: Tự chọn

-

Số lượng tín chỉ: 3

-

(Các) học phần tiên quyết: Không

3. 3. Mục tiêu và chuẩn năng lực (góp phần vào chuẩn đầu ra) cần hình thành
3.1. Mục tiêu chung:
Học phần học viên hiểu vai trò định hướng của lý thuyết trị liệu cho thực hành
can thiệp. Học viên sẽ được giới tiệu các lý thuyết trị liệu tâm lý chính và tìm hiểu các
nguyên tắc đạo đức quan trọng của trị liệu tâm lý.
3.2. Chuẩn năng lực
3.2.1. Kiến thức:
- Hiểu được vai trò định hướng của lý thuyết trị liệu trong can thiệp tâm lý cho
thân chủ.
- Hiểu được cơ chế nguyên nhân các rối loạn tâm thần, cũng như cách tiếp cận
can thiệp theo quan điểm của từng trường phái.
- Hiểu được quy trình tiến hành trị liệu theo từng trường phái lý thuyết.
- Hiểu được cách thức đánh giá theo dõi kết quả trị liệu .
- Hiểu được tại sao nghiên cứu là yếu tố cơ bản để khẳng định một phương
pháp điều trị là có hiệu quả hay không.
- Hiểu được các yếu tố chung, các yếu tố thuộc nhà tâm lý học, các yếu tố
thuộc về thân chủ và ảnh hưởng của chúng đến tiến trình trị liệu.
- Hiểu được các nguyên tắc đạo đức quan trọng của người làm công tác trị liệu
tâm lý.
3.2.2. Kỹ năng
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a. Kỹ năng nghề nghiệp
- Vận dụng được các lý thuyết trị liệu chính để giải thích cơ chế nguyên nhân
các rối loạn tâm thần.
- Vận dụng được các kiến thức đã học để lên kế hoạch can thiệp cho các trường
hợp cụ thể trên thực tế.
- Đánh giá được ưu và nhược điểm của các kỹ thuật trị liệu trong giải quyết
những trường hợp cụ thể.
- Vận dụng được kiến thức đã học về các nguyên tắc đạo đức để phân tích xử lý
các tình huống khó khăn có thể gặp phải trên thực tế.
b. Kỹ năng phát triển cá nhân
-

Kỹ năng phân tích, đánh giá vấn đề

-

Kỹ năng thấu cảm

c. Kỹ năng tương tác xã hội
- Kỹ năng giao tiếp
- Kỹ năng lên kế hoạch
3.2.3. Thái độ:
a. Phẩm chất chính trị
-

Yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội;

-

Chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà
nước;

-

Tham gia các hoạt động chính trị - xã hội; thực hiện nghĩa vụ công dân.

b. Đạo đức nghề nghiệp
- Không gây hại – Từ tâm
- Tự chủ
- Công bằng
- Chính trực
c. Thái độ với học sinh và đồng nghiệp
- Cầu thị
- Hành động và phản biện dựa trên bằng chứng xác thực
d. Lối sống, tác phong
- Cởi mở và thấu cảm
3.2.4. Mục tiêu khác:
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Không có
4. Nội dung học phần
4.1 Tóm tắt
Học phần các lý thuyết trị liệu tập trung giới thiệu cho học viên những kiến
thức về các lý thuyết nền tảng được áp dụng trong can thiệp trị liệu cho trẻ em và
thanh thiếu niên bao gồm (i) tiếp cận phân tâm học; (ii) tiếp cận nhân văn; (iii) tiếp
cận hành vi; (iv) tiếp cận nhận thức; (v) tiếp cận chánh niệm tỉnh thức. Ở mỗi tiếp cận
can thiệp, học viên sẽ nắm được những quan điểm lý thuyết nền tảng, cơ chế hình
thành hành vi cảm không thích nghi, các kỹ thuật can thiệp chính. Bên cạnh đó, học
phần sẽ giới thiệu các nghiên cứu về can thiệp trẻ em và các loại hình can thiệp có
hiệu quả dựa trên bằng chứng nghiên cứu cũng như các yếu tố chung ảnh hưởng đến
hiệu quả trị liệu và các nguyên tắc đạo đức khi can thiệp trị liệu cho cá nhân.
4.2 Nội dung cụ thể
Thứ
tự

1

Thời
lượng
Kết thúc chương, SV Chương 1: Định nghĩa, đối tượng, 3 giờ
Mục tiêu

Nội dung

cần phải:nắm được nhiệm vụ của trị liệu tâm lý

tín

khái niệm, mục tiêu, 1.1. Định nghĩa khái niệm

chí

đối tượng của trị 1.2. Mục tiêu của hoạt động trị liệu
liệu tâm lý, tầm 1.3. Tầm quan trọng của việc hiểu các lý
quan trọng của lý thuyết trị liệu tâm lý
thuyết trị liệu tâm lý 1.4. Lược sử phát triển các lý thuyết trị
và lược sử phát triển liệu tâm lý.
các lý thuyết

2

Kết thúc chương, SV Chương 2: Tiếp cận phân tâm học

4 giờ

cần phải nắm được 2.1 Giới thiệu về Sigmund Freud, cha đẻ tín
những quan điểm của phân tâm học
chính của phân tâm 2.2 Những quan điểm chính của phân
học như các tầng tâm học
bậc nhân thức, cấu 2.3 Cấu trúc lý thuyết cơ bản
trúc nhân cách, các 2.3.1 Các tầng bậc nhận thức (ý thức, tiền
giai đoạn phát triển, ý thức, vô thức)
các cơ chế phòng vệ, 2.3.2 Cấu trúc nhân cách theo quan điểm
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chỉ

Ghi
chú

cơ chế hình thành phân tâm
hành vi cảm xúc 2.3.3 Các giai đoạn phát triển và các rối
không thích nghi và loạn có liên quan theo quan điểm phân tâm
các kỹ thuật trị liệu 2.3.4 Các cơ chế phòng vệ
chính

theo

điểm phân tâm.

quan 2.4 Hình thành hành vi và cảm xúc
không thích nghi theo quan điểm phân
tâm
2.5 Mục tiêu của trị liệu theo quan điểm
phân tâm
2.6 Các kỹ thuật trị liệu cụ thể (liên
tưởng tự do, giải mẫn cảm, phân tích và
diễn giải, giải mộng)
2.7 Vai trò của nhà trị liệu
2.8 Các bằng chứng nghiên cứu về hiệu
quả của trị liệu phân tâm.

3

Kết thúc chương, SV Chương 3: Tiếp cận Nhân văn

4 giờ

cần phải nắm được 3.1 Giới thiệu về C. Roger và các nguyên tín
những quan điểm tắc lý thuyết chung của tiếp cận nhân văn chỉ
chính của tiếp cận 3.2 Cấu trúc lý thuyết cơ bản (về tiềm
nhân văn, cấu trúc năng con người, cái nhìn tích cực vô điều
lý thuyết cơ bản, cơ kiện và tiếp cận mang tính hiện tượng)
chế hình thành hành 3.3 Cơ chế hình thành hành vi cảm xúc
vi cảm xúc không kém thích nghi theo quan điểm nhân văn
thích nghi cũng như 3.4 Các nguyên tắc chiến lược trị liệu cơ
các nguyên tắc chiến bản
lược can thiệp trị 3.5 Các mục tiêu cần đạt được trong can
liệu và hiệu quả của thiệp trị liệu theo tiếp cận nhân văn
nó

3.6 Bằng chứng về tính hiệu quả của can
thiệp trị liệu theo tiếp cận nhân văn

4

Kết thúc chương, SV Chương 4: Trị liệu hành vi

4 giờ

cần phải nắm được 4.1 Những nguyên lý chung

tín

những quan điểm 4.2 Các thành tố lý thuyết cơ bản

chỉ

91

chính của tiếp cận - Điều kiện hóa cổ điển
hành vi, các thành tố - Điều kiện hóa thực thi
lý thuyết cơ bản, các - Các loại hình củng cố, khái quát hóa và
loại hình củng cố, phân biệt, dập tắt và tập quen
khái quát hóa, phân 4.3 Quy trình phân tích hành vi chức
biệt, dập tắt và tập năng
quen; quy trình phân 4.4 Cơ chế hình thành phát triển hành vi
tích hành vi chức cảm xúc kém thích nghi
năng, chiến lược trị 4.5 Những chiến lược trị liệu theo tiếp
liệu

cận hành vi (kiểm soát kích thích, quản
lý sự ngẫu nhiên, tập huấn đào tạo kỹ
năng, tràn ngập, chìm ngập, kích hoạt
hành vi)
4.6 Vai trò của nhà trị liệu theo tiếp cận
hành vi
4.7 Bằng chứng về tính hiệu quả của
can thiệp trị liệu theo tiếp cận hành vi

5

Kết thúc chương, SV Chương 5: Tiếp cận trị liệu nhận thức

4 giờ

cần phải nắm được 5.1 Những nguyên tắc chung

tín

những quan điểm 5.2 Những khái niệm cơ bản (sơ cấu chỉ
chính của tiếp cận nhận thức, niềm tin cơ bản, suy nghĩ tự
nhận thức, những động)
khái niệm cơ bản, 5.3 Các lỗi nhận thức thường gặp ở từng
những lỗi nhận thức nhóm bệnh
thường

gặp,

mục 5.4 Mục tiêu của trị liệu nhận thức

tiêu và chiến lược trị 5.5 Các chiến lược trị liệu cụ thể
liệu cụ thể

5.6 Vai trò của nhà trị liệu theo tiếp cận
nhận thức
5.7 Bằng chứng về tính hiệu quả của can
thiệp trị liệu theo tiếp cận nhận thức
5.8 Xu hướng kết hợp trị liệu nhận thức
hành vi và tính hiệu quả của can thiệp
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nhận thức hành vi.
6

Kết thúc chương, SV Chương 6: Tiếp cận trị liệu chấp nhận 4 giờ
cần phải nắm được và tỉnh thức

tín

những quan điểm 6.1 Nguyên tắc chung của tiếp cận trị chỉ
chính của tiếp cận liệu chấp nhận và tỉnh thức.
trị liệu chấp nhận và 6.2 Thành tố cơ bản: Chấp nhận – Tỉnh
tỉnh

thức,

những thức

thành tố cơ bản, sự 6.3 Sự phát triển hành vi cảm xúc kém
phát triển hành vi thích nghi theo tiếp cận chấp nhận tỉnh
cảm xúc không thích thức
nghi, kỹ thuật và 6.4 Chiến lược trị liệu cụ thể
chiến lược trị liệu, 6.5 Các mục tiêu kỳ vọng của can thiệp
các mô hình phái theo tiếp cận chấp nhận tỉnh thức
sinh

6.6 Giải thích về tính hiệu quả
6.7 Vai trò của nhà trị liệu theo tiếp cận
này
6.8 Các mô hình phái sinh của tiếp cận
can thiệp trị liệu chấp nhận, tỉnh thức.

7

Kết thúc chương, SV Chương 7: Nghiên cứu về tính hiệu quả 3 giờ
cần phải nắm được và các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả tín
cách tiến hành một can thiệp trị liệu tâm lý.

chỉ

nghiên cứu xác định 7.1 Tại sao cần nghiên cứu
hiệu quả can thiệp 7.2 Tính hiệu quả và hiệu lực của nghiên
trị liệu, nắm được cứu
các

yếu

tố

ảnh 7.3 Những yếu tố chung ảnh hưởng đến

hưởng đến hiệu quả hiệu quả can thiệp tâm lý
can thiệp tâm lý

7.4 Những yếu tố thuộc về nhà trị liệu
ảnh hưởng đến hiệu quả can thiệp
7.5 Những yếu tố thuộc về thân chủ có
ảnh hưởng đến hiệu quả can thiệp

8

Kết thúc chương, SV Chương 8: Quy điều đạo đức

3 giờ

cần phải nắm được 8.1 Các nguyên tắc chung

tín
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các nguyên tắc đạo 8.2 Phân tích nguyên tắc Từ tâm – chỉ
đức chung khi tiến không gây hại
hành can thiệp trị 8.3 Phân tích nguyên tắc Chính trực
liệu và vận dụng nó 8.4 Phân tích nguyên tắc Tự chủ
trong các tình huống 8.5 Phân tích nguyên tắc Công bằng
thực tế

8.6 Phân tích các tình huống lưỡng nan
khi vận dụng các quy điều đạo đức

5. Phương pháp, hình thức dạy học
5.1 Phân bổ thời lượng: theo hình thức dạy học
Lý thuyết: 20 giờ tín chỉ
Thực hành/làm việc nhóm: 20 giờ tín chỉ
Hướng dẫn tự học, nghiên cứu: 5 giờ tín chỉ
5.2. Các phương pháp dạy học chủ yếu
 Thuyết trình kết hợp với trình chiếu PPT, video clip, xử lý tình huống,
hỏi đáp, thảo luận….
 Làm việc nhóm/đóng vai: được triển khai với nội dung công việc kéo dài
trong một thời gian nhất định và thực hiện ngoài giờ lên lớp là chủ yếu và một
phần thời gian trên lớp, có thể dưới dạng PP Dự án, bài tập nghiên cứu, khảo
sát…
6. Học liệu:
6.1. Tài liệu bắt buộc
- Võ Văn Bản (2002). Thực hành điều trị tâm lý, Nxb Y học.
- Kazdin, A.E. & Weisz, J.R. (2003). Evidence-based psychotherapies for children and
adolescents. NYC: Guilford Press.
6.2. Tài liệu tham khảo
- Pope, K.S. & Vasquez, M.J.T. (2007). Ethics in Psychotherapy and Counseling: A
Practical Guide. San Francisco: Wiley.
- Weisz, J. R. (2004). Psychotherapy for Children and Adolescents: Evidenced-based
treatments and case examples. NYC: Cambridge University Press.
7. Phương pháp và hình thức kiểm tra, đánh giá
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Hình thức
Đánh giá
giữa kì

Tính chất
của nội
dung kiểm
tra
Lý thuyết

Mục đích kiểm tra

Trắc nghiệm đa lựa chọn

Trọng số

40 %

Năng lực vận dụng, giải thích…. các vấn đề
Đánh giá

Tổng hợp

cuối kì

của thực tiễn bằng kiến thức chuyên môn và
đưa ra được giải pháp hiệu quả (thông qua

60%

nghiên cứu)

+ Tiêu chí đánh giá các loại bài tập, KT – ĐG
Hoàn thiện bài tập theo yêu cầu về hình thức, nội dung và mục đích của kiểm
tra đánh giá.

CHỦ NHIỆM KHOA

CHỦ NHIỆM BỘ MÔN

PGS. TS. Đinh Thị Kim Thoa

PGS.TS. Đặng Hoàng Minh
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ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN

TÊN HỌC PHẦN: TIẾNG ANH HỌC THUẬT
1. Thông tin về đơn vị đào tạo
-

Trường: Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội

-

Khoa Sư phạm

-

Bộ môn: Lí luận và công nghệ dạy học

2. Thông tin về học phần
-

Tên học phần: Tiếng Anh học thuật (English for academic purposes)

-

Mã học phần: TMT 6012

-

Học phần bắt buộc / tự chọn: Bắt buộc

-

Số lượng tín chỉ: 3

-

Các học phần tiên quyết:
+ Tiếng Anh cơ bản

3. Mục tiêu và chuẩn năng lực cần hình thành
3.1. Mục tiêu chung:
Kết thúc học phần, học viên có khả năng:
- Sử dụng được kĩ năng nghe, nói, đọc, viết ở mức độ cơ bản (tương đương B1)
- Thực hiện được hoạt động giao tiếp ngôn ngữ thuộc lĩnh vực chuyên môn
- Áp dụng các chiến lược giao tiếp ngôn ngữ để trình bày vấn đề nghiên cứu
- Đọc hiểu và trình bày lại tóm tắt nội dung chính của vấn đề liên quan đến lĩnh
vực giáo dục và chuyên môn của người học
- Viết được tóm tắt vấn đề nghiên cứu liên quan đến đề tài luận văn
3.2. Chuẩn năng lực:
3.2.1. Kiến thức:
- Lĩnh hội và sử dụng được vốn từ vựng cơ bản (khoảng 400-500 từ và cụm từ)
để giao tiếp (nói và viết) theo các chủ đề về lĩnh vực giáo dục, chuyên môn dạy học
- Sử dụng được một số cấu trúc ngữ pháp và kĩ năng ngôn ngữ (nghe, nói, đọc,
viết) trong triển khai hoạt động giao tiếp chuyên môn (trình bày vấn đề, thuyết trình,
viết báo cáo tóm tắt v.v)
- Sử dụng được các cấu trúc câu trong văn phong viết, văn phong khoa học; kĩ
thuật lập dàn ý, viết tóm tắt bài báo khoa học bằng tiếng Anh
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- Sử dụng được hệ thống các kĩ thuật, thủ thuật thuyết trình nâng cao trong
tiếng Anh (đặt câu hỏi tu từ, kĩ thuật tạo sự tương phản, cách kết luận súc tích, cách sử
dụng ngôn từ hiệu quả, cách trả lời chất vấn của cử tọa)
- Vận dụng được lí thuyết cơ bản, các chiến lược dịch văn bản, dịch đoạn văn
bản và các kĩ thuật dịch (biên – phiên dịch) để đọc và dịch các tài liệu chuyên môn
giúp nâng cao kiến thức và nghiệp vụ
3.2.2. Kỹ năng:
3.2.2.1. Kĩ năng Nghe: Thực hiện nghe và ghi lại được thông tin chính (notetaking), nghe hiểu trả lời câu hỏi hoặc nói lại được ý chính của một đoạn văn hoặc
đoạn tin, nghe và tóm tắt bài khoá
3.2.2.2. Kĩ năng Nói: Thực hiện giao tiếp, trao đổi theo các chủ đề về lĩnh vực
giáo dục, dạy học chuyên môn, các báo cáo khoa học
3.2.2.3. Kĩ năng Đọc: Đọc các bài liên quan đến chủ đề về giáo dục, dạy học
chuyên môn (đọc xác định ý chính, đọc tìm thông tin chi tiết, đọc suy luận
(inferencing), nhận dạng các nguồn tin, các quan điểm, nêu chính kiến…)
3.2.2. 4. Kĩ năng Viết: Biết cách lập đề cương bài luận, viết bài luận hoàn
chỉnh về các chủ đề giáo dục, dạy học, học phần…; Biết cách viết tóm tắt bài báo khoa
học và các loại bài luận khác nhau trong tiếng Anh như tường thuật, miêu tả, so sánh
– đối chiếu, phân tích nguyên nhân – hậu quả, bình luận, đánh giá; Sử dụng đúng các
phép chấm câu, phép viết hoa và cách trích dẫn học liệu tham khảo
3.2.2.5. Kĩ năng Dịch: Vận dụng lí thuyết, chiến lược và kỹ thuật dịch cơ bản
nhất được trang bị để củng cố kỹ năng dịch câu đơn, đoạn tin, đoạn văn bản ngắn từ
ngôn ngữ nguồn (tiếng Anh) ra ngôn ngữ đích (tiếng Việt) và ngược lại (biên dịch –
phiên dịch) trong phạm vi các chủ đề giáo dục, dạy học, nội dung học phần
3.2.2.6. Kĩ năng Thuyết trình: Thực hiện các kĩ năng thuyết trình hiệu quả trước
đám đông (mở đầu, đặt câu hỏi tu từ, tạo sự tương phản, cách kết luận súc tích, cách
giải đáp các thắc mắc, phản hồi ý kiến); kĩ năng lắng nghe, phản biện, nêu quan điểm
cá nhân, chất vấn và thảo luận…
3.2.3. Thái độ:
- Hiểu biết sâu sắc về trách nhiệm, vai trò, sứ mạng của người giáo viên trong giai
đoạn mới
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- Có tinh thần chủ động thích ứng với sự thay đổi, tự tin trong giao tiếp học thuật
bằng tiếng Anh
- Say mê nghề nghiệp, tinh thần không ngừng học hỏi
- Có ý thức, tinh thần trách nhiệm trong việc nâng cao kĩ năng giao tiếp bằng tiếng
Anh trong quá trình dạy học chuyên môn
- Hình thành ý thức thường xuyên trau dồi, phát triển nghề nghiệp
3.2.4. Mục tiêu khác:
- Có khả năng thu thập và xử lý thông tin, tự nghiên cứu, tự học
- Phát triển kỹ năng xã hội, học tập suốt đời, làm việc hợp tác
4. Nội dung học phần
4.1. Tóm tắt
Học phần tiếng Anh học thuật được thiết kế bao gồm hệ thống từ vựng, cấu trúc
ngữ pháp nâng cao, kiến thức và kĩ năng viết hàn lâm, kiến thức và kĩ năng thuyết
trình, kiến thức và kỹ năng dịch và các chủ đề thuộc lĩnh vực giáo dục, dạy học, nội
dung học phần chuyên môn nhằm cung cấp những kiến thức ngữ pháp nâng cao, vốn
từ vựng tối thiểu (khoảng 400 – 500 từ và cụm từ).
Học phần được thiết kế theo định hướng giao tiếp giúp người học trau dồi và
phát triển các kĩ năng hoạt động lời nói cơ bản và nâng cao phục vụ công tác chuyên
môn thuộc lĩnh vực giáo dục và dạy học. Trên cơ sở đó, người học có thể sử dụng,
khai thác và mở rộng các nguồn tài liệu bằng tiếng Anh phục vụ cho việc nghiên cứu
và giao tiếp chuyên môn.
4.2. Nội dung cụ thể
Thứ
tự
1

Mục tiêu

Nội dung

Thực hiện được kĩ Academic Writing Course
năng cơ bản theo 1. Research and using the library
yêu cầu viết văn 2. Writing descriptions of places,
bản khoa học: xây objects etc.
dựng đề cương, viết 3. Describing processes and
tóm tắt báo cáo developments
khoa học

4. Developing an argument
5. Writing an essay
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Thời
lượng
10

Ghi
chú*
5/4/1

Thứ
tự

2

Mục tiêu

Nội dung

Thực hiện được các Academic Reading Course

Thời
lượng

Ghi
chú*

10

5/3/2

10

5/4/1

15

5/9/1

kĩ thuật đọc cơ bản: 1. Understanding meaning
đọc nhanh, đọc hiểu 2. Understanding relationships in the
văn bản, tóm tắt ý text
chính

3. Understanding important points
4. Reading efficiently
5. Reading skills

3

Thực hiện được các Academic Listening Course
kĩ thuật nghe, hiểu ý 1. Introduction
chính

trong

giao 2. Understanding meaning

tiếp, thảo luận và 3. Understanding relationships in the
trình bày

lecture/discussion/demonstration
4. Evaluating the importance of
information
5. Listening skills

4

Tham gia, thực hiện Seminar Skills Course
các hoạt động giao 1. Introduction
tiếp trong hoạt động 2. Making a presentation
trao

đổi

chuyên 3. Controlling the discussion

môn: thuyết trình, 4. Participating in the discussion
tranh luận, dịch…

5. Listening and note taking

*Ghi chú: 5/3/2 là tỉ lệ giữa Giờ lí thuyết/Giờ thực hành/Giờ tự học, tự nghiên cứu
5. Phương pháp, hình thức dạy học
5.1 Phân bổ thời lượng:
Lý thuyết:

20
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Thực hành/làm việc nhóm:

20

Hướng dẫn tự học, nghiên cứu:

5

5.2. Các phương pháp dạy học
- Thuyết trình, thảo luận nhóm
- Tình huống, nêu và giải quyết vấn đề
- Làm việc nhóm, dự án
6. Học liệu:
6.1. Tài liệu bắt buộc
1. Tập bài giảng “Tiếng Anh học thuật chuyên ngành Giáo dục”, Khoa Sư
phạm, Đại học Giáo dục, 2015.
2. Alice Oshima & Ann Hogue.

Writing Academic English. Third

Edition/Second Edition. Pearson PTR Interactive, 2005
3. Mark Powell. Presenting in English – How to Give Successful Presentation.
Thomson ELT, 1996
6.2. Tài liệu tham khảo
4. Milada Broukal. Weaving it Together (Connecting Reading and Writing).
Book 2, Second Edition. Thomson Heinle, 2003
5. Milada Broukal. Weaving it Together (Connecting Reading and Writing).
Book 4, Second Edition. Thomson Heinle, 2003
6.3. Website
http://www.effective-public-speaking.com/
7. Phương pháp và hình thức kiểm tra, đánh giá
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Tính chất của
nội dung kiểm
tra
Lý thuyết +

Hình
thức

Mục đích kiểm tra

Trọng số

Đánh giá
Đánh giá mức độ tích cực học tập, tham
thường Thực hành giao
gia xây dựng bài
xuyên
tiếp
Bài tập
cá nhân

Lý thuyết và kĩ

Bài tập
nhóm

Lý thuyết và kĩ Trình bày, thảo luận theo chủ đề/viết tóm

Bài thi
hết môn

năng

năng
Tổng hợp

Đánh giá khả năng thực hiện các

10 %

10%

hoạt động giao tiếp chức năng

tắt báo cáo khoa học
Viết tiểu luận/Đề cương nghiên cứu khoa
học/dự án tổ chức seminar khoa học

20%

60%

7.1. Bài tập cá nhân/nhóm (tổng thuật, báo cáo)
Xác định được vấn đề nghiên cứu

2đ

Cấu trúc logic

2đ

Sử dụng cấu trúc ngữ pháp, văn phong phù hợp

3đ

Từ vựng phong phú

2đ

Trích dẫn tài liệu tham khảo hợp lệ

1đ

Tổng:

10đ

7.2. Bài thi hết môn: chọn một trong các phương án sau
- Bài luận học phần (theo chủ đề chuyên môn)
Xác định vấn đề rõ ràng

1đ

Sử dụng cấu trúc ngữ pháp, văn phong phù hợp

3đ

Cấu trúc logic

1đ

Từ vựng phong phú

1đ

Sử dụng các chiến lược, kĩ thuật viết đa dạng

2đ

Trích dẫn đúng qui định

1đ

Sáng tạo trong cách trình bày

1đ
Tổng:

- Tổ chức seminar khoa học, chuyên môn bằng tiếng Anh
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10đ

Thiết kế kịch bản

1đ

Thực hiện các kĩ năng giao tiếp

5đ

Nội dung

1đ

Tổ chức hoạt động tương tác

2đ

Sáng tạo trong thiết kế trình bày

1đ
Tổng:

10đ

CHỦ NHIỆM KHOA

CHỦ NHIỆM BỘ MÔN

TS. Tôn Quang Cường

TS. Phạm Kim Chung

)
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ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN

TÊN HỌC PHẦN: CÁC LÝ THUYẾT PHÁT TRIỂN CON NGƯỜI
1. Thông tin về đơn vị đào tạo
-

Trường: Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội

-

Chương trình: Tâm lý học lâm sàng trẻ em và vị thành niên

2. Thông tin về học phần
-

Tên học phần: Các lý thuyết phát triển con người

-

Mã học phần: PSE 6004

-

Học phần bắt buộc / tự chọn:

-

Số lượng tín chỉ: 3 (40; 5; 0)

-

(Các) học phần tiên quyết: không có

3. Mục tiêu và chuẩn năng lực (góp phần vào chuẩn đầu ra) cần hình thành
3.1. Mục tiêu chung:
Người học được trang bị những lý thuyết cơ bản trong tâm lý học về sự phát triển
con người làm cơ sở khoa học cho các nghiên cứu về đánh giá con người từ
nhiều góc độ khác nhau cũng như đánh giá nhiều mặt tâm lý khác nhau trong sự
phát triển ấy.
3.2. Chuẩn năng lực:
- Người học phân tích được bản chất của các lý thuyết và có thể vận dụng vào
phân tích các hiện tượng tâm lý của con người.
- Người học chỉ ra được cơ sở tâm lý trong việc thiết kế công cụ đo cũng như nhìn
nhận người học trong sự phát triển, đánh giá trong sự phát triển.
- Người học biết được cách nghiên cứu về tâm lý con người.
4. Nội dung học phần
4.1 Tóm tắt
Học phần đề cập đến những vấn đề chung về sự phát triển con người từ khái
niệm đến những thời kỳ phát triển của con người; Ngoài ra học phần còn phân tích
những lý thuyết tiêu biểu về sự phát triển con người: Lý thuyết Phân tâm; Hành vi và
nhận thức; Phát triển nhận thức của Piaget; Xử lý thông tin; Thích nghi xã hội; Văn
hoá xã hội của Vygotsky; Sinh thái. So sánh và đánh giá các lý thuyết giải thích sự
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phát triển người. Học phần còn đề cập đến các phương pháp nghiên cứu sự phát triển,
các phác thảo nghiên cứu chung, các phác thảo nghiên cứu phát triển.
4.2 Nội dung cụ thể
Thứ
tự

Thời
lượng
chương, Chương 1: Những vấn đề chung về sự 4/0/0

Mục tiêu
Kết

thúc

Nội dung

HV cần phải:
Hiểu
1

đúng

phát triển con người
quan 1.1.

Khái niệm con người, cá nhân, cá

điểm duy vật biện

tính, nhân cách

chứng về sự phát 1.2.

Lý thuyết và nghiên cứu về sự phát

triển con người

triển con người
 Lý thuyết và các thành tố của lý thuyết
 Những yếu tố cơ bản trong nghiên cứu
con người

2

Kết

thúc

chương, Chương 2: Lý thuyết phân tâm về sự 6/0/0

HV cần phải:

phát triển con người

Phân tích được bản 2.1.

Một số nét chung của thuyết

chất của thuyết phân

 Xu hướng của thuyết

tâm, các giai đoạn

 Cấu trúc nhân cách theo Freud

và giải thích một số 2.2. Quan điểm phát triển của thuyết
hiện tượng tâm lý
theo quan điểm này.

 Các giai đoạn phát triển tâm sinh
học
 Cơ chế của sự phát triển và quan
điểm

Kết

thúc

chương, Chương 3: Thuyết hành vi về sự phát 10/2/0

HV cần phải:

triển tâm lý con người

CHỉ ra được bản 3.1. Những luận điểm chủ yếu về trẻ em và
chất của học thuyết sự phát triển
và

đưa

ra

được 3.2. Các mô hình dạy học điều khiển hành

những ứng dụng vào vi của trẻ em
công tác giáo dục
cũng như đánh giá

 Mô hình dạy học điều kiện hóa cổ
điển của Watson
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Ghi
chú

 Mô hình dạy học hành vi tạo tác
của Skinner
 Mô hình học tập nhận thức của
E.C.Tolman
 Mô hình học tập nhận thức xã hội
của A.Bandura
Kết

thúc

chương, Chương 4: Thuyết nhận thức

HV cần phải:

4.1.

Học thuyết về chức năng, cấu

Hiểu được các giai

trúc và sự phát sinh, phát triển

đoạn phát triển nhận

của trí tuệ (Tâm lý học phát

thức làm cơ sở cho

sinh);

việc xây dựng thang

4.2.

đo đánh giá

6/1/0

Học thuyết về các giai đoạn phát
triển trí tuệ ở trẻ em (Tâm lý
học lứa tuổi).

Kết

thúc

chương, Chương 5: Học thuyết văn hóa xã hội

HV cần phải:
CHỉ

ra

được

6/1/0

5.1. Một số nét chung của học thuyết
tư 5.2. Quan điểm về sự phát triển tâm lý,

tưởng chủ đạo của nhân cách
học thuyết và những 5.3. Cách nhìn mới về hoạt động dạy và
vận dụng vào công học
tác giáo dục

5.4. Vấn đề lứa tuổi trong sự phát triển của
trẻ em

Kết

thúc

chương, Chương 6: Một số lý thuyết khác về sự 8/1/0

HV cần phải:

phát triển con người

Giải thích được một 6.1. Thuyết xử lý thông tin
số hiện tượng tâm lý 6.2. Thuyết nhân văn
dưới góc độ của học 6.3. Lý thuyết về mối quan hệ
thuyết và đưa ra
quan điểm riêng.
5. Phương pháp, hình thức dạy học
5.1 Phân bổ thời lượng: theo hình thức dạy học
Lý thuyết: 30
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Thực hành/làm việc nhóm: 10
Hướng dẫn tự học, nghiên cứu: 5
5.2. Các phương pháp dạy học chủ yếu
-

Thuyết trình kết hợp với trình chiếu PPT, video clip, xử lý tình huống, hỏi đáp,
thảo luận….

-

Làm việc nhóm/đóng vai: được triển khai với nội dung công việc kéo dài trong
một thời gian nhất định và thực hiện ngoài giờ lên lớp là chủ yếu và một phần
thời gian trên lớp, có thể dưới dạng PP Dự án, bài tập nghiên cứu, khảo sát…

6. Học liệu:
6.1. Tài liệu bắt buộc
- Đào thị Oanh (chủ biên), 2007, Vấn đề nhân cách trong tâm lý học ngày nay, NXB
Giáo dục.
- Barry. Smith & Harold. Vetter, 2005, Các học thuyết về nhân cách, NXB Văn hoá
thông tin.
- Patricia. Miler, 1989, Các thuyết về tâm lý học phát triển, NXB Văn hoá thông tin.
Nicky Hayes, 2005, Nền tảng tâm lý học, NXB Lao động.
6.2. Tài liệu tham khảo
- Phạm Minh Hạc, Lê Đức Phúc, 2004, Một số vấn đề nghiên cứu nhân cách, NXB
Chính trị Quốc gia
- Trần Trọng Thuỷ, 1992, Khoa học chẩn đoán tâm lý, NXB Giáo dục Hà Nội
- Susan Cloniger, 2003, Theory of personality: understanding person, Prentice Hall,
England.
7. Phương pháp và hình thức kiểm tra, đánh giá
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Tính chất
Hình thức

của nội

Mục đích kiểm tra

dung kiểm

Trọng số

tra
Đánh giá
thường

Lý thuyết

Kiểm tra kiến thức học phần

10 %

xuyên
Bài tập cá

Lý thuyết

nhân

và kỹ năng

Đánh giá khả năng vận dụng lý thuyết vào thực
tiễn và các phẩm chất trí tuệ; kỹ năng viết khoa

10%

học
Đánh giá khả năng tổng hợp kiến thức của

Bài tập
nhóm

Kỹ năng

nhóm và Đánh giá kỹ năng phối kết hợp trong
làm việc nhóm để tạo ra được sản phẩm có ý

20%

nghĩa.
Năng lực vận dụng, giải thích…. các vấn đề
Bài thi
hết môn

Tổng hợp

của thực tiễn bằng kiến thức chuyên môn và
đưa ra được giải pháp hiệu quả (thông qua

60%

nghiên cứu)

+ Tiêu chí đánh giá các loại bài tập, KT – ĐG
Hoàn thiện bài tập theo yêu cầu về hình thức, nội dung và mục đích của kiểm tra đánh
giá.

CHỦ NHIỆM KHOA

CHỦ NHIỆM BỘ MÔN

PGS.TS. Đinh Thị Kim Thoa

PGS.TS. Đặng Hoàng Minh
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ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN

TÊN HỌC PHẦN: THỐNG KÊ TRONG KHOA HỌC XÃ HỘI
1. Thông tin về đơn vị đào tạo
-

Trường: Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội

-

Chương trình: Tâm lý học lâm sàng trẻ em và vị thành niên

2. Thông tin về học phần
-

Tên học phần: Thống kê trong khoa học xã hội

-

Mã học phần: PSE 6005

-

Học phần bắt buộc / tự chọn: tự chọn

-

Số lượng tín chỉ: 3

-

(Các) học phần tiên quyết: không có

3. Mục tiêu và chuẩn năng lực (góp phần vào chuẩn đầu ra) cần hình thành
3.1. Mục tiêu chung:
Học viên hiểu được kiến thức về thống kê và có khả năng vận dụng, thực hành
các test thống kê trong nghiên cứu khoa học xã hội.
3.2. Chuẩn năng lực:
3.2.1. Kiến thức:
-

Học phần cung cấp những kiến thức lý thuyết và thực hành về thống kê trong
khoa học xã hội.

3.2.2. Kỹ năng:
-

Kỹ năng thực hành xử lý số liệu trong nghiên cứu khoa học thông qua việc học
xử lý một số phần mềm ứng dụng của công nghệ thông tin vào nghiên cứu.

-

Vận dụng các phần mềm thống kê để xử lý số liệu trong nghiên cứu.

3.2.3. Thái độ:
-

Khách quan, trung thực, linh hoạt trong việc xử lý số liệu trong nghiên cứu.

4. Nội dung học phần
4.1 Tóm tắt
Học phần nhằm cung cấp kiến thức về thống kê trong khoa học xã hội và hình
thành kỹ năng thực hành về xử lý số liệu trong nghiên cứu khoa học thông qua việc
học xử lý một số phần mềm ứng dụng của công nghệ thông tin vào nghiên cứu. Những
phần mềm như SPSS, QUEST v.v., sẽ được giới thiệu cho học viên. Việc nắm vững
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chương trình sẽ giúp người học có những quyết định khách quan trong nghiên cứu và
có thước đo độ tin cậy, độ khách quan, độ tương quan v.v. của các đại lượng được đo.
4.2 Nội dung cụ thể
Thứ

Mục tiêu

tự

Nội dung

Thời

Ghi

lượng

chú

Kết thúc chương, học Chương 1: Giới thiệu chung về khoa 2 giờ
viên cần phải:

học thống kê

tín

- Hiểu vai trò của phân 1.1. Khai mạc, giới thiệu nội dung chí
1

tích và xử lý số liệu chương trình và kế hoạch tập huấn
trong quá trình nghiên 1.2. Những vấn đề chung về phân tích
cứu

và xử lý số liệu trong nghiên cứu khoa

- Có kiến thức cơ bản học xã hội
về quy trình đo lường, 1.2.1. Vai trò của phân tích và xử lý số
lựa chọn xây dựng liệu
công cụ nghiên cứu.

1.2.2. Quy trình đo lường

- Có kiến thức cơ bản 1.2.3. Thang đo và lựa chọn thang đo
về quy trình xử lý số 1.2.4. Quy trình xử lý số liệu
liệu với các phép thống 1.2.5. Các phép thống kê cơ bản
kê cơ bản sử dụng
trong

trong

nghiên

cứu.
2

Kết thúc chương, học Chương 2: Làm quen với phần mềm 2 giờ
viên cần phải:

SPSS

tín

- Cài đặt phần mềm 2.1. Hướng dẫn cài đặt phần mềm trên chỉ
thống kê (SPSS).

laptop và sử dụng tài liệu của khóa tập

- Có kiến thức cơ bản huấn.
và bước đầu thực hành 2.2. Làm quen với môi trường làm việc
sử dụng phần mềm của phần mềm SPSS:
SPSS.

2.2.1. Các cửa sổ

- Vận dụng các thao 2.2.2. Thanh công cụ
tác cơ bản để xử lý số + 3 thành phần chính: cửa sổ dữ liệu,
liệu thống kê.

cửa sổ output, cửa sổ Syntax
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2.2.3. Các thao tác cơ bản
+ Khởi động, lưu, đóng, backup dữ
liệu…
+ Mở và tạo file dữ liệu
+ Lưu ý khi nhập dữ liệu
+ Chuyển định dạng file dữ liệu
+ Các phép biến đổi dữ liệu
3

Kết thúc chương, học Chương 3: Thống kê mô tả

2 giờ

viên cần phải:

3.1. Đánh giá tần suất, các thông số tín

- Hiểu các khái niệm

tập trung và phân tán của mảng dữ chỉ

- Biết và vận dụng để liệu bằng thủ tục Frequencies
mô tả số liệu trong 3.2. Kiểm tra và mô tả phân bố của các
nghiên cứu.

loại dữ liệu theo các nhóm bằng thủ

- Vận dụng thống kê tục Explorer với đồ thị Boxplot
mô tả trong quá trình 3.3. Làm sạch số liệu
xử lý số liệu bằng 3.4. Phân bố chuẩn và không chuẩn:
SPSS.

độ nhọn (sknewness) và độ nghiêng
(curtosis)
3.5. Đánh giá quan hệ giữa các biến
bằng thủ tục Crosstabs với thống kê
Chi- bình phương, Cramer V, Lambda,
hệ

số

liên

hợp

(Coefficient

of

contingency)
3.6. Lập bảng chéo ba biến với thủ tục
General Tables
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4

Kết thúc chương, học Chương 4: So sánh
viên cần phải:

4.1. Thống kê suy luận trong SPSS

- Hiểu các khái niệm và 4.2. Nền tảng lý thuyết (công thức)
biết vận dụng kiến thức 4.2.1. Kiểm định T để so sánh giá trị
thống kê suy luận trong trung bình của biến với hằng số
SPSS.

4.2.2. Kiểm định T để so sánh giá trị

- Có kiến thức lý thuyết trung bình hai mẫu độc lập
nền tảng về các công 4.2.3. Kiểm định T để so sánh các các
thức so sánh trong giá trị trung bình
SPSS.

4.2.4. Phân tích phương sai (ANOVA)

- Thực hành và vận
dụng các công thức để
so sánh với số liệu
bằng các công thức đã
học.
5

Kết thúc chương, học Chương 5: Tương quan và hồi quy
viên cần phải:

5.1. Nền tảng lý thuyết (công thức)

- Hiểu, thực hành và 5.1.1. Tương quan
vận dụng được công 5.1.2. Hồi quy tuyến tính và hồi quy đa
thức và quy trình tính biến trong SPSS
tương quan và hồi quy 5.1.3. Hồi quy logit
với số liệu thống kê.
6

Kết thúc chương, học Chương 6: Phân tích nhân tố
viên cần phải:

6.1. Nền tảng lý thuyết (công thức)

- Hiểu lý thuyết cơ bản 6.2. Phân tích nhân tố và hiệu lực của
về phân tích nhân tố

công cụ đo lường

- Vận dụng phân tích
nhân tố để phân tích số
liệu trong nghiên cứu,
xem xét hiệu lực của
công cụ đo lường.
7

Kết thúc chương, học Chương 7: Phân tích nhân tố (tiếp)
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viên cần phải:

7.1. Phân tích nhân tố và hiệu lực của

- Vận dụng phân tích công cụ đo lường
nhân tố để phân tích số 7.2. Trình bày kết quả phân tích bằng
liệu trong nghiên cứu, SPSS
xem xét hiệu lực của
công cụ đo.
- Có kỹ năng trình bày
kết quả phân tích bằng
SPSS.
8

Kết thúc chương, học Chương 8: Phân tích độ tin cậy thang
viên cần phải:

đo

- Có kiến thức căn bản 8.1. Phân tích độ tin cậy của công cụ
về độ tin cậy của công đo lường
cụ đo lường

8.2. Phân tích độ tin cậy của công cụ

- Vận dụng phân tích đo lường (tiếp)
được độ tin cậy của
công cụ đo lường trong
nghiên cứu.

5. Phương pháp, hình thức dạy học
5.1 Phân bổ thời lượng:theo hình thức dạy học
Lý thuyết: 15
Thực hành/làm việc nhóm: 27
Hướng dẫn tự học, nghiên cứu: 3
5.2. Các phương pháp dạy học chủ yếu
- Thuyết giảng
- Thực hành trên máy
- Bài tập theo nhóm
6. Học liệu:
6.1. Tài liệu bắt buộc
- Phạm Xuân Kiều (2004) Giáo trình xác suất và thống kê, NXB Giáo dục.
6.2. Tài liệu tham khảo
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- Đào Hữu Hồ (2007) Giáo trình thống kê xã hội học: Dùng cho các trường Đại học
khối Xã hội và Nhân văn, các trường Cao đẳng. NXB Giáo dục.
7. Phương pháp và hình thức kiểm tra, đánh giá

Hình thức

Tính chất
của nội
dung kiểm
tra

Đánh giá
thường
xuyên

Lý thuyết

Bài tập cá
nhân

Lý thuyết
và kỹ năng

Mục đích kiểm tra

Kiểm tra kiến thức học phần

Trọng số

10 %

Đánh giá khả năng vận dụng lý thuyết vào thực
tiễn và các phẩm chất trí tuệ; kỹ năng viết khoa

10%

học
Đánh giá khả năng tổng hợp kiến thức của

Bài tập
nhóm

Kỹ năng

nhóm và Đánh giá kỹ năng phối kết hợp trong
làm việc nhóm để tạo ra được sản phẩm có ý

20%

nghĩa.
Năng lực vận dụng, giải thích…. các vấn đề
Bài thi
hết môn

Tổng hợp

của thực tiễn bằng kiến thức chuyên môn và
đưa ra được giải pháp hiệu quả (thông qua

60%

nghiên cứu)

+ Tiêu chí đánh giá các loại bài tập, KT – ĐG
Hoàn thiện bài tập theo yêu cầu về hình thức, nội dung và mục đích của kiểm tra đánh
giá.
CHỦ NHIỆM KHOA

CHỦ NHIỆM BỘ MÔN

PGS. TS. Đinh Thị Kim Thoa

PGS.TS. Đặng Hoàng Minh
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ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN

TÊN HỌC PHẦN: ĐÁNH GIÁ VÀ CHẨN ĐOÁN TÂM LÝ
1. Thông tin về đơn vị đào tạo
-

Trường: Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội
Chương trình: Tâm lý học lâm sàng trẻ em và vị thành niên

2. Thông tin về học phần
-

Tên học phần: Đánh giá và chẩn đoán tâm lý

-

Mã học phần: PSE 6018

-

Học phần bắt buộc / tự chọn: Tự chọn

-

Số lượng tín chỉ: 3

-

(Các) học phần tiên quyết:

3. Mục tiêu và chuẩn năng lực (góp phần vào chuẩn đầu ra) cần hình thành
3.1. Mục tiêu chung:
Học phần giúp cho học viên hiểu được sự quy trình và các bước thực hiện đánh
giá tâm lý một cách toàn diện. Học viên ứng dụng những kiến thức được học trong học
phần này để đánh giá tâm lý toàn diện một trường hợp lâm sàng cụ thể.
3.2. Chuẩn năng lực:
3.2.1. Kiến thức:
- Hiểu được nội hàm các khái niệm đánh giá tâm lý, trắc nghiệm tâm lý, độ tin
cậy, độ hiệu lực, tiêu chuẩn hóa và các đặc tính của một trắc nghiệm tâm lý tốt
- Biết được kỹ thuật thu thập thông tin trong tâm lý học lâm sàng gồm quan sát
lâm sàng, phỏng vấn lâm sàng, phân tích hành vi chức năng...
- Biết các bộ công cụ, trắc nghiệm đang được sử dụng tại Việt Nam để đánh giá
các lĩnh vực nhận thức, nhân cách, hành vi cảm xúc...
- Hiểu ý nghĩa của các hệ số điểm và cách thức chuyển đổi từ hệ điểm chuẩn
này sang hệ điểm chuẩn khác.
- Biết cấu trúc của một báo cáo chẩn đoán đánh giá.
3.2.2. Kỹ năng:
b. Kỹ năng nghề nghiệp
- Vận dụng lý thuyết để thực hiện quan sát lâm sàng và tổng hợp thông tin qua quan
sát lâm sàng cho báo cáo đánh giá tổng hợp.
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- Vận dụng lý thuyết thực hiện hỏi chuyện lâm sàng và tổng hợp thông tin từ hỏi
chuyện lâm sàng cho báo cáo đánh giá tổng hợp.
- Vận dụng lý thuyết thực hiện phân tích hành vi chức năng và tổng hợp thông tin từ
phân tích hành vi chức năng để xuất hướng can thiệp phù hợp.
- Biết cách tiến hành một số trắc nghiệm tâm lý, thang đo cơ bản và cách diễn giải
điểm số dựa trên thông tin về độ tin cậy và độ hiệu lực.
- Biết cách tổng hợp thông tin thành báo cáo đánh giá tâm lý tổng hợp theo cấu trúc đã
được đề xuất.
b. Kỹ năng phát triển cá nhân
-

Kỹ năng phân tích, đánh giá vấn đề

-

Kỹ năng tích hợp thông tin và diễn giải dựa trên bằng chứng

c. Kỹ năng tương tác xã hội
- Kỹ năng giao tiếp
- Kỹ năng lên kế hoạch
- Kỹ năng thấu cảm
3.2.3. Thái độ:
a. Phẩm chất chính trị
-

Yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội;

-

Chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước;

-

Tham gia các hoạt động chính trị - xã hội; thực hiện nghĩa vụ công dân.

b. Đạo đức nghề nghiệp
- Không gây hại – Từ tâm
- Tự chủ
- Công bằng
- Chính trực
c. Thái độ với học sinh và đồng nghiệp
- Cầu thị
- Hành động và phản biện dựa trên bằng chứng xác thực
d. Lối sống, tác phong
- Cởi mở và thấu cảm
4. Nội dung học phần
4.1 Tóm tắt
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Học phần cung cấp kiến thức và quy trình đánh giá chẩn đoán tâm lý toàn diện
(bao gồm cả đánh giá nhận thức trí tuệ và đánh giá đặc điểm nhân cách, hành vi cảm
xúc ở trẻ em và vị thành niên). Học phần cũng giới thiệu kiến thức cũng như kỹ năng
để học viên có thể thực hiện được các thao tác đánh giá lâm sàng như quan sát lâm
sàng, hỏi chuyện lâm sàng, phân tích hành vi chức năng đồng thời sử dụng các phương
pháp cận lâm sàng để đánh giá như những trắc nghiệm có hiệu lực và đã được thích
nghi ở Việt Nam. Bên cạnh đó, học phần cũng hướng dẫn cho học viên cách thức tích
hợp các nguồn thông tin thu được để trình bày theo cấu trúc một báo cáo đánh giá tâm
lý toàn diện.
4.2 Nội dung cụ thể
Thứ
tự

Mục tiêu
Kết

thúc

Nội dung

chương, Chương 1: Khái niệm định nghĩa

HV cần phải:

1.1. Khái niệm đánh giá chẩn đoán tâm

- HV cần phải phân lý
1

biệt được khái niệm 1.2. Khái niệm trắc nghiệm tâm lý
đánh giá tâm lý, trắc 1.1.1. Thế nào là một trắc nghiệm tâm lý
tốt

nghiệm tâm lý

- Hiểu và vận dụng 1.1.1. Tiêu chuẩn hóa
khái niệm để xác 1.12. Độ hiệu lực
định, đánh giá một 1.1.3. Độ tin cậy
trắc nghiệm tâm lý
tốt
2

Kết

thúc

chương, Chương 2: Các phương pháp thu thập

HV cần phải:

thông tin cho đánh giá, chẩn đoán

- Trình bày và diễn 2.1. Quan sát lâm sàng
giải
phương

được
pháp

các 2.1.1. Giới thiệu về kỹ thuật quan sát lâm
thu sàng

thập thông tin cho 2.1.2. Bảng liệt kê các biểu hiện hành vi
đánh giá, chẩn đoán

cảm xúc thể hiện trạng thái tâm thần cần

- Trình bày được kỹ được quan sát
thuật quan sát lâm 2.1.3. Mẫu báo cáo hành vi cảm xúc qua

116

Thời
lượng

Ghi
chú

sàng,

thực

hành quan sát ban đầu
2.1.4. Quan sát hành vi qua xem băng hình

quan sát.

- Trình bày được kỹ một phiên trị liệu thực
thuật phỏng vấn lâm 2.1.5. Thực hành quan sát trên thân chủ
sàng, biết cách dùng thực và viết báo cáo quan sát hành vi
và thực hành với các 2.2. Phỏng vấn lâm sàng
bảng phỏng vấn bán 2.2.1. Giới thiệu về kỹ thuật phỏng vấn
lâm sàng

cấu trúc.

- Nêu và hiểu cấu 2.2.2. Giới thiệu về các bảng phỏng vấn
trúc, cách sử dụng, bán cấu trúc cho trẻ em và vị thành niên
mục đích sử dụng được ưa chuộng trên thế giới
một số trắc nghiệm 2.2.3. Giới thiệu bộ phỏng vấn cấu trúc
đã được thích ứng/ DISC-IV đã được việt hóa và bộ phỏng
Việt hóa và sử dụng vấn của WHO
2.2.4. Phỏng vấn tự do ( trong tiếp cận

ở Việt Nam.

- Thực hành sử dụng ban đầu)
các

trắc

nghiệm, 2.2.5. Các lĩnh vực cần phỏng vấn

thang đo chuẩn hóa 2.2.6. Những lưu ý về nguồn giới thiệu
có hiệu lực để thu bệnh nhân
thập thông tin từ 2.2.7. Những yếu tố bối cảnh xã hội có ảnh
thân chủ/người bệnh

hưởng
2.2.8. Bài tập về nhà thực hành phỏng vấn
bằng DISC-IV
2.3. Phỏng vấn phân tích hành vi chức
năng
2.3.1. Mục tiêu
2.3.2. Cách thức tiến hành
2.3.3. Bài tập về nhà thực hành phân tích
hành vi chức năng cho một vấn đề hành vi
ở trẻ em hoặc vị thành niên
2.4. Giới thiệu một số trắc nghiệm đã
được thích ứng/ Việt hóa và sử dụng ở
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Việt Nam
2.4.1. Các trắc nghiệm trí tuệ: WISC-IV,
WAIS-IV
2.4.2. Các trắc nghiệm nhân cách, NEOPI,
CPAI
2.4.3. Các trắc nghiệm hành vi thích ứng:
Vineland-II
2.4.4. Các trắc nghiệm đánh giá hành vi
cảm xúc: hệ thống bảng hỏi của ASEBA,
Conner, CDI, PHQ-9, GAD-10.
3

Kết

thúc

chương, Chương 3: Diễn giải số liệu trắc nghiệm

HV cần phải:

3.1. Các loại điểm số mà trắc nghiệm

- Trình bày được các phản ánh
khái niệm, nêu được 3.1.1. Điểm thô
ý nghĩa của các loại 3.1.2. Điểm chuẩn
điểm số mà trắc 3.1.3. Điểm Statine
nghiệm phản ánh.

3.1.4. Điểm thang đo

- Trình bày và diễn 3.1.5. Điểm T
giải

được

điểm 3.1.6. ĐIểm Z

mạnh và điểm yếu 3.1.6. Điểm cutoff
của từng loại trắc 3.2. Điểm mạnh và điểm yếu của từng
nghiệm.

loại trắc nghiệm

- Biết và hiểu, vận 3.3. Cách thức diễn giải từng loại điểm số
dụng cách thức diễn trên
giải từng loại điểm 3.4. Tích hợp và đưa ra kết luận từ các
số trên trong trắc hệ số điểm
nghiệm cụ thể.

3.5. Thực hành diễn giải số liệu đánh giá

- Vận dụng thực trên một trường hợp lâm sàng cụ thể
hành diễn giải số
liệu đánh giá trên
một trường hợp lâm
sàng cụ thể
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4

Kết

thúc

chương, Chương 4: Viết báo cáo chẩn đoán đánh

HV cần phải:

giá

- Trình bày và hiểu 4.1. Cấu trúc của báo cáo đánhg giá tâm
cấu trúc của báo cáo lý toàn diện
đánhg giá tâm lý 4.2. Những lưu ý khi viết báo cáo
toàn diện

4.3. Thực hành viết một báo cáo đánh giá

- Nêu và hiểu được tâm lý toàn diện
một số lưu ý khi viết
báo cáo
- Vận dụng vào việc
viết một báo cáo
đánh giá tâm lý toàn
diện.
5. Phương pháp, hình thức dạy học
5.1 Phân bổ thời lượng: theo hình thức dạy học
Lý thuyết:
Thực hành/làm việc nhóm:
Hướng dẫn tự học, nghiên cứu:
5.2. Các phương pháp dạy học chủ yếu
 Thuyết trình kết hợp với trình chiếu PPT, video clip, xử lý tình huống, hỏi đáp,
thảo luận….
 Làm việc nhóm/đóng vai: được triển khai với nội dung công việc kéo dài trong
một thời gian nhất định và thực hiện ngoài giờ lên lớp là chủ yếu và một phần
thời gian trên lớp, có thể dưới dạng PP Dự án, bài tập nghiên cứu, khảo sát…
6. Học liệu:
6.1. Tài liệu bắt buộc
1. Nguyễn Văn Nhận, Nguyễn Sinh Phúc (2008), Trắc nghiệm tâm lý lâm sàng, Nxb
Quân đội nhân dân
2. Trần Trọng Thủy (1998). Khoa học chẩn đoán Tâm lý. NXBĐHQGHN.
6.2. Tài liệu tham khảo
1. Paniaqua, F.A (2000), Handbook of Multicultural Mental Health: Assessment and
Treatment of Diverse Populations
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2. Barker, P.J (1997), Assessment in Psychiatric and Mental Health Nursing: In Search
of the Whole Person, Nelson Thornes Ltd.
7. Phương pháp và hình thức kiểm tra, đánh giá

Hình thức

Tính chất
của nội
dung kiểm
tra

Đánh giá
thường
xuyên

Lý thuyết

Bài tập cá
nhân

Lý thuyết
và kỹ năng

Mục đích kiểm tra

Kiểm tra kiến thức học phần

Trọng số

10 %

Đánh giá khả năng vận dụng lý thuyết vào thực
tiễn và các phẩm chất trí tuệ; kỹ năng viết khoa

10%

học
Đánh giá khả năng tổng hợp kiến thức của

Bài tập
nhóm

Kỹ năng

nhóm và Đánh giá kỹ năng phối kết hợp trong
làm việc nhóm để tạo ra được sản phẩm có ý

20%

nghĩa.
Năng lực vận dụng, giải thích…. các vấn đề
Bài thi
hết môn

Tổng hợp

của thực tiễn bằng kiến thức chuyên môn và
đưa ra được giải pháp hiệu quả (thông qua

60%

nghiên cứu)

+ Tiêu chí đánh giá các loại bài tập, KT – ĐG
Hoàn thiện bài tập theo yêu cầu về hình thức, nội dung và mục đích của kiểm
tra đánh giá.
CHỦ NHIỆM KHOA

CHỦ NHIỆM BỘ MÔN

PGS. TS. Đinh Thị Kim Thoa

PGS.TS. Đặng Hoàng Minh
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ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN

TÊN HỌC PHẦN: TÂM LÝ HỌC DẠY HỌC
1. Thông tin về đơn vị đào tạo
-

Trường: Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội

-

Khoa: Các Khoa học Giáo dục

-

Bộ môn: Tâm lý

2. Thông tin về học phần
-

Tên học phần: Tâm lý học giáo dục

-

Mã học phần: PSE 6023

-

Học phần bắt buộc / tự chọn: Bắt buộc

-

Số lượng tín chỉ: 3

-

(Các) học phần tiên quyết: Không

3. Mục tiêu và chuẩn năng lực (góp phần vào chuẩn đầu ra) cần hình thành
3.1. Mục tiêu chung:
Người học được trang bị những cơ sở tâm lý của công tác giáo dục học sinh trong nhà
trường. Dựa trên những cơ sở tâm lý, giáo viên có thể thiết kế các phương pháp dạy
học và giáo dục hiệu quả cũng như công tác quản lý hoạt động giáo dục trong lớp học
cũng như trong nhà trường.
3.2. Chuẩn năng lực
3.2.1. Kiến thức
-

Người học hiểu rõbản chất các lý thuyết tâm lý trong việc giáo dục nhân cách

-

Người học hiểu rõ bản chất tâm lý của giáo dục đạo đức

-

Người học hiểu rõ sự phát triển trí tuệ của người học và các biện pháp phát triển
trí tuệ cho người học

-

Người học hiểu rõ bản chất tâm lý của hoạt động dạy học

-

Người học hiểu rõ những vấn đề cơ bản về năng lực sư phạm và các con đường
nâng cao năng lực sư phạm

3.2.2. Kỹ năng
-

Người học ứng dụng được tư tưởng của một số học thuyết trong tâm lý học vào
quá trình giáo dục nói chung và giáo dục đạo đức nói riêng.
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-

Người học xây dựng và đánh giá được hệ thống các biện pháp tạo môi trường
tâm lý thuận lợi cho học sinh học tập và phát triển.

-

Người học hoàn thành một nghiên cứu khoa học về con đường hình thành giá
trị sống, niềm tin, đạo đức, phẩm chất nhân cách…

-

Người học được phát triển các kỹ năng xã hội khác như kỹ năng hợp tác, kỹ
năng thương thuyết, chia sẻ…

3.2.3. Thái độ
-

Nhìn nhận các vấn đề giáo dục một cách khoa học, từ đó tích cực áp dụng các kiến
thức học được giải quyết tốt các vấn đề thực tiễn

4. Nội dung học phần
4.1 Tóm tắt
Học phần Tâm lý học giáo dục nhằm trang bị cho học viên những kiến thức tâm lý học
cơ bản làm cơ sở lý luận cho việc giáo dục nhân cách học sinh, từ đó học viên có thể
xây dựng được các phương pháp giáo dục hiệu quả, làm người học tự giác hoàn thiện
bản thân theo chuẩn mực đạo đức xã hội. Nội dung học phần sẽ cung cấp kiến thức về
học thuyết nhận thức – hành vi, các trường phái của tâm lý học nhân văn, tâm lý học
hoạt động và các học thuyết tâm lý học hiện đại ứng dụng trong giáo dục nhân cách;
học phần sẽ cung cấp cách thức và con đường hình thành và phát triển các giá trị sống,
niềm tin, lý tưởng...
4.2 Nội dung cụ thể
Thứ

Mục tiêu

tự

Thời

Ghi

lượng

chú

Kết thúc chương, CHƯƠNG 1: LÝ THUYẾT TÂM LÝ

8 giờ

SV cần phải:

tín

1

Nội dung

Hiểu

rõ

TRONG VIỆC GIÁO DỤC NHÂN CÁCH
bản 1.1. Lý thuyết hành vi

chất của các lý 1.1.1. Bản chất tâm lý của lý thuyết hành vi
thuyết tâm lý và 1.1.2. Ứng dụng của lý thuyết hành vi trong
ứng dụng trong việc giáo dục nhân cách
việc giáo dục 1.2. Lý thuyết nhân văn
nhân cách.

1.2.1. Bản chất tâm lý của lý thuyết nhân văn
1.2.2. Ứng dụng của lý thuyết nhân văn trong
việc giáo dục nhân cách
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chí

1.3. Lý thuyết nhận thức (Piaget)
1.3.1. Bản chất tâm lý của lý thuyết nhận thức
1.3.2. Ứng dụng của lý thuyết nhận thức trong
việc giáo dục nhân cách
1.4. Lý thuyết hoạt động
1.4.1. Bản chất tâm lý của thuyết hoạt động
1.4.2. Ứng dụng của thuyết hoạt động trong
việc giáo dục nhân cách
1.5. Lý thuyết cấu trúc (Gestalt)
1.5.1. Bản chất tâm lý của thuyết cấu trúc
1.5.2. Ứng dụng của thuyết cấu trúc
2

Kết thúc chương, CHƯƠNG 2: BẢN CHẤT TÂM LÝ CỦA

12

10 giờ

SV cần phải:

giờ

lý

tín

thuyết

chỉ

+

-

Hiểu

rõ

GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC
bản (10/2/0)

chất tâm lý của 2.1. Bản chất đạo đức
đạo đức.
-

Hiểu

rõ

2.1.1. Khái niệm về đạo đức
bản 2.2.2. Chức năng của đạo đức

chất tâm lý của 2.2. Tâm lý học giáo dục đạo đức và giáo
giáo dục đạo dục đạo đức
đức và các vấn 2.2.1. Hành vi đạo đức
đề giáo dục đạo 2.2.2. Các yếu tố trong cấu trúc tâm lý của
đức

hành vi đạo đức
2.2.3. Con đường hình thành hành vi đạo đức
2.3. Giá trị sống và con đường giáo dục giá
trị sống
3.2.1. Một số giá trị sống cần được hình
thành cho học sinh
3.2.2. Một số thái độ cần hình thành cho học
sinh
2.4. Kỹ năng sống và con đường hình thành
giá trị sống
3.3.1. Các kỹ năng sống của thế kỷ 21
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2h

thực
hành

3.3.2. Con đường hình thành kỹ năng sống
2.5. Kỹ năng quản lý lớp học hiệu quả
Kết thúc chương, CHƯƠNG 3: SỰ PHÁT TRIỂN TRÍ TUỆ

6 giờ

SV cần phải:

tín

-

CỦA NGƯỜI HỌC

Hiểu rõ được 3.1. Trí tuệ và sự phát triển trí tuệ

chỉ

bản chất của trí 3.1.1. Một số khái niệm liên quan: trí khôn,
tuệ và trí tuệ trí thông minh, năng lực, tài năng, thiên tài
của người học, 3.1.2. Khái niệm trí tuệ và bản chất của sự
cách đánh giá phát triển trí tuệ
các chỉ số trí 3.1.3. Các chỉ số của sự phát triển trí tuệ
tuệ.

3.2. Các chỉ số trí tuệ và đánh giá
3.2.2. Chỉ số thông mình (IQ) và cách đánh
giá
3.2.3. Chỉ số cảm xúc (EQ) và cách đánh giá
3.2.4. Chỉ số sáng tạo (CQ) và cách đánh giá
3.2.5. Chỉ số vượt khó (AQ) và cách đánh giá

Kết thúc chương, CHƯƠNG 4: BẢN CHẤT TÂM LÝ CỦA

12

10 giờ

SV cần phải:

giờ

lý

tín

thuyết

chỉ

+ 2 h

-

Hiểu

rõ

HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC
bản 4.1. Sự hình thành khái niệm

chất của Khái 4.1.1. Bản chất của khái niệm

-

niệm và sự hình 4.1.2. Sự hình thành khái niệm

thực

thành khái niệm 4.1.3. Một số yếu tố tham gia hình thành khái

hành

Hiểu rõ các kĩ niệm
năng học tập

-

4.2. Hình thành các kĩ năng học tập

Hiểu rõ về động 4.2.1. Một số vấn đề liên quan đến kĩ năng
cơ học tập và học tập
các

phương 4.2.2. Qui trình chung cho việc rèn kỹ năng

pháp tạo dựng 4.2.3. Hình thành một số kỹ năng học tập cơ
động cơ học tập bản
cho người học
-

Hiểu

rõ

4.2.4. Xây dựng kế hoạch học tập

bản 4.3. Hình thành động cơ học tập

chất của hứng 4.3.1. Khái niệm động cơ học tập
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thú học tập và 4.3.2. Động cơ học tập trong nhà trường và
các cách thức vai trò của người thầy
nâng cao hứng 4.3.3. Mục tiêu học tập và động cơ
thú học tập cho 4.3.4. Thông tin phản hồi và chấp nhận mục
người học.

tiêu
4.3.5. Nhu cầu và động cơ
4.3.6. Động cơ thành tích
4.3.7. Lý thuyết qui kết về động cơ
4.4. Hứng thú học tập
4.4.1. Khái niệm hứng thú
4.4.2. Cấu trúc tâm lý của hứng thú
4.4.3. Hứng thú nhận thức và hứng thú học
tập
4.4.4. Đặc điểm của hứng thú
4.4.5. Một số chiến lược tạo hứng thú học tập

Kết thúc chương, CHƯƠNG 5: NĂNG LỰC SƯ PHẠM VÀ

7 giờ 6 giờ

SV cần phải:

tín

lý

chỉ

thuyết

-

CON ĐƯỜNG NÂNG CAO NĂNG LỰC

Hiểu được đặc SƯ PHẠM
điểm của nghề (6/1/0)

+

dạy học, năng 5.1. Đặc điểm của nghề dạy học

giờ

lực sư phạm và 5.1.1. Đặc điểm lao động sư phạm

thực

các con đường 5.1.2. Các phẩm chất sư phạm

hành

nâng cao năng 5.2. Năng lực sư phạm
lực sư phạm
-

Hiểu

rõ

5.2.1. Năng lực dạy học
bản 5.2.2. Năng lực giáo dục

chất tâm lý của 5.3. Con đường nâng cao năng lực sư phạm
uy tín và cách 5.3.1. Mở rộng vốn kiến thức về học phần của
tạo dựng uy tín người dạy
ở người giáo 5.3.2. Tăng cường kiến thức sư phạm
viên.

5.3.3. Nghiên cứu phương pháp học của bản
thân
5.4. Uy tín người giáo viên
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1

5.4.1. Uy tín là gì?
5.4.2. Uy tín sư phạm
5.4.3. Phân loại uy tín sư phạm
5. Phương pháp, hình thức dạy học
-

Phương pháp thuyết trình

-

Phương pháp Xêmina

-

Phương pháp trắc nghiệm tâm lý

-

Phương pháp vấn đáp/ thảo luận

5.1 Phân bổ thời lượng: theo hình thức dạy học
Lý thuyết: 40
Thực hành/làm việc nhóm: 5
Hướng dẫn tự học, nghiên cứu: 0
5.2. Các phương pháp dạy học chủ yếu
6. Học liệu:
6.1. Tài liệu bắt buộc (từ 2 đến 4 tài liệu)
1. Nguyễn Thị Mỹ Lộc, Đinh Thị Kim Thoa, Trần Văn Tính, 2009, Tâm lý học
giáo dục, NXB ĐHQGHN.
2. Phan Trọng Ngọ, 2000, TLH hoạt động và khả năng ứng dụng vào lĩnh vực
dạy học, NXB ĐHQGHN.
3. Nguyễn Thị Mỹ Lộc, Đinh Thị Kim Thoa và các tác giả, Giáo dục giá trị sống
và kỹ năng sống cho học sinh (tiểu học, THSC, THPT), NXB ĐHQGHN,
2010.
4. Đinh Thị Kim Thoa, Nguyễn Sỹ Thư (2012), Kỹ năng quản lý lớp học hiệu
quả, NXB GD
6.2. Tài liệu tham khảo (nên tài liệu mới)
-

Jean-Marc Denommé và Madeleine Roy, 2000, Tiến tới một phương pháp sư
phạm tương tác, NXB Thanh niên.

-

Pierre Daco, 2004, Những thành tựu lẫy lừng trong tâm lý học hiện đại, NXB
thống kê.

-

Edward De Bono, 2004, Sáu chiếc mũ tư duy, NXB Mũi Cà mau.
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-

Đinh Thị Kim Thoa, Xây dựng chương trình hoạt động trải nghiệm sáng tạo
trong chương trình giáo dục phổ thông mới. Kỷ yếu Hội thảo quốc tế 5/2015
về phát triển năng lực người học tại Học Viện quản lý Giáo dục

-

Gaudencio V. Aquino and Perpetua U. Razon, 1993, Educational Psychology,
Malina, Philippines.

-

Elliott and others, 2000, Educational Psychology, McGraw Hill USA

7. Phương pháp và hình thức kiểm tra, đánh giá

Hình thức

Tính chất
của nội
dung kiểm
tra

Đánh giá
thường
xuyên

Lý thuyết

Mục đích kiểm tra

Kiểm tra kiến thức học phần

Trọng số

20 %

Đánh giá khả năng tổng hợp kiến thức của
Bài tập
nhóm

Lý thuyết

nhóm và Đánh giá kỹ năng phối kết hợp trong

và Kỹ năng

làm việc nhóm để tạo ra được sản phẩm có ý

20%

nghĩa.
Năng lực vận dụng, giải thích…. các vấn đề
Bài thi
hết môn

Tổng hợp

của thực tiễn bằng kiến thức chuyên môn và
đưa ra được giải pháp hiệu quả (thông qua

60%

nghiên cứu)

+ Tiêu chí đánh giá các loại bài tập, KT – ĐG
Hoàn thiện bài tập theo yêu cầu về hình thức, nội dung và mục đích của kiểm tra đánh
giá.
CHỦ NHIỆM KHOA

CHỦ NHIỆM BỘ MÔN

PGS. TS. Đinh Thị Kim Thoa

PGS.TS. Đặng Hoàng Minh
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ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN

TÊN HỌC PHẦN: TÂM LÝ HỌC XUYÊN VĂN HÓA
1. Thông tin về đơn vị đào tạo
-

Trường: Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội

-

Chương trình: Tâm lý học lâm sàng trẻ em và vị thành niên

2. Thông tin về học phần
-

Tên học phần: Tâm lý học xuyên văn hóa

-

Mã học phần: PSE 6009

-

Học phần bắt buộc / tự chọn: bắt buộc

-

Số lượng tín chỉ: 03

-

(Các) học phần tiên quyết: PSE 6007

3. Mục tiêu và chuẩn năng lực cần hình thành
3.1. Mục tiêu chung:
Học phần này cung cấp cho học viên hiểu được các biểu hiện, triệu chứng của
bệnh tâm thần, hiểu được các mô hình lý thuyết giải thích về từng bệnh tâm thần.
3.2. Chuẩn năng lực:
3.2.1. Kiến thức:
- Sau học phần, học viên sẽ có kiến thức về những vấn đề lý luận, thực tiễn của tâm lý
học văn hóa ở Việt Nam và trên thế giới.
- Phát triển cách nhìn nhận, đánh giá về ảnh hưởng của văn hóa/đa văn hóa tới hành vi
của con người trong các bối cảnh khác nhau.
3.2.2. Kỹ năng:
- Phát triển năng lực thu thập và xử lý tư liệu từ góc độ Tâm lý học Văn hóa.
- Có kỹ năng tổng hợp, phân tích, so sánh, hệ thống hóa, phát hiện các vấn đề liên
quan đến tâm lý học văn hóa
- Có năng lực bàn luận, đánh giá, đề xuất giải pháp cho các vấn đề tâm lý khác nhau
trong các nền văn hóa như nhận thức, hành vi xã hội, hành vi tổ chức, văn hóa và giao
tiếp, văn hóa và giới, ảnh hưởng của văn hóa tới quan trình phát triển của trẻ.
4. Nội dung học phần
4.1 Tóm tắt
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Học phần này tập trung vào những ảnh hưởng của văn hóa tới hành vi của con
người trong các bối cảnh văn hóa khác nhau. Ngoài ra học phần này còn đề cập đến
phương pháp nghiên cứu tâm lý học văn hóa, tâm lý học xuyên văn hóa/đa văn hóa.
Học phần được chia làm 2 phần chính:
(1) Một số vấn đề chung
(2) Một số vấn đề nổi bật trong các nghiên cứu tâm lý học văn hóa và ứng dụng.
4.2 Nội dung cụ thể
Thứ

Mục tiêu

tự
Kết

thúc

Nội dung

chương, Chương 1: Một số vấn đề chung

HV cần phải:

1.1. Giới thiệu chung

- Nêu được định 1.2. Văn hóa và TLH Văn hóa là gì
1

nghĩa

Thời

Ghi

lượng

chú

3 giờ
tín
chí

1.3. Tại sao cần các nghiên cứu TLH văn

- Hiểu được nguyên hóa
nhân cần nghiên cứu 1.4. Phương pháp nghiên cứu trong TLH
và các phương pháp Văn hóa
nghiên cứu TLH văn 1.5. Những vấn đề cơ bản của trong Tâm
hóa.

2

Kết

lý học Văn hóa đương đại

thúc

chương, Chương 2: Một số vấn đề trong tâm lý 3 giờ

HV cần phải:

học văn hóa đương đại

- Nêu được cơ bản 2.1. Cái Tôi nhìn từ góc độ văn hóa
các vấn đề trong tâm 2.2. Cái tôi độc lập và cái tôi phụ thuộc lẫn
lý học văn hóa, cái nhau
Tôi nhìn từ góc độ 2.3. Hệ quả của cái Tôi độc lập và phụ
văn hóa.

thuộc lẫn nhau

- Hiểu và nêu được
hệ quả của cái Tôi
độc lập và cái Tôi
phụ thuộc.
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tín
chỉ

Kết

thúc

chương, Chương 3: Văn hóa, ngôn ngữ và giao 3 giờ

HV cần phải:

tiếp

tín

- Tổng hợp và phân 3.1. Ngôn ngữ tư duy và giao tiếp
3

tích, nêu được các 3.2. Hành vi phi ngôn ngữ
khái niệm.
Kết

thúc

3.3. Phong cách giao tiếp
chương, Chương 4: Ảnh hưởng của văn hóa tới 3 giờ

HV cần phải:

hành vi xã hội

- Tổng hợp và phân 4.1. Tính cá nhân và tính cộng đồng
4

chí

tín
chí

tích ảnh hưởng của 4.2. Yếu tố Khổng giáo
văn hóa đến hành vi 4.3. Nhóm nội và nhóm ngoại
xã hội.

4.4. A dua, tuân thủ và phục tùng
4.5. Hành vi nhóm: năng suất, lười biếng
xã hội

Kết

thúc

chương, Chương 5: Ảnh hưởng của văn hóa tới 3 giờ

HV cần phải:

hành vi trong tổ chức

tín

- Tổng hợp và phân 5.1. Sự khác biệt văn hóa trong các giá trị chí
5

tích được sự ảnh liên quan đến làm việc
hưởng của văn hóa 5.2. Khoảng cách quyền lực
tới hành vi trong tổ 5.3. Né tránh bất định
chức trên các khía 5.4. Tính cá nhân/cộng đồng
cạnh khác nhau

5.5. Nam tính/nữ tính
5.6. Ảnh hưởng của Khổng giáo

6

Kết

thúc

chương, Chương 6: Văn hóa và giới

HV cần phải:

6.1. Giới và khác biệt giới

3 giờ
tín

- Tổng hợp và phân 6.2. Xã hội hóa con trai và con gái trong chí
tích được mối quan các nền văn hóa
hệ giữa văn hóa và 6.3. Định khuôn giới và khác biệt cá nhân
giới.

6.4. Chỉ số xã hội mang xu hướng nam
tính/nữ tính ở các quốc gia
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7

Kết

thúc

chương, Chương 7: Văn hóa và quá trình phát 3 giờ

HV cần phải:

triển của trẻ em

- Nêu và hiểu những 7.1. Xã hội hóa

tín
chí

kiến thức khái quát 7.2. Mẫu hình gắn bó cha mẹ-con
về văn hóa và sự 7.3. Thách thức của tuổi teen từ góc độ
phát triển của trẻ.

văn hóa

5. Phương pháp, hình thức dạy học
5.1 Phân bổ thời lượng: theo hình thức dạy học
Lý thuyết: 30
Thực hành/làm việc nhóm: 10
Hướng dẫn tự học, nghiên cứu: 5
5.2. Các phương pháp dạy học chủ yếu
•

Thuyết trình kết hợp với trình chiếu PPT, video clip, xử lý tình huống, hỏi đáp,

thảo luận….
•

Làm việc nhóm/đóng vai: được triển khai với nội dung công việc kéo dài trong

một thời gian nhất định và thực hiện ngoài giờ lên lớp là chủ yếu và một phần thời
gian trên lớp, có thể dưới dạng PP Dự án, bài tập nghiên cứu, khảo sát…
6. Học liệu:
6.1. Tài liệu bắt buộc
- Lê Văn Hảo (2009) Tâm lý học xã hội, NXBKHKT.
- Larsen K. & Lê Văn Hảo (2010). Tâm lý học xã hội. Nxb Từ điển Bách khoa.
6.2. Tài liệu tham khảo
- Kenneth D. Keith (Ed.) (2010), Cross-Cultural Psychology: Contemporary Themes
and Perspectives. Willey-Blacwell.
- Triandis, H. (1994), Culture and social behavior. McGraw-Hill, Inc., tr. 144-145
- Matsumoto D. (1997). Cuture and mordern life. Brook/Cole Publishing Company,
chapter 2, p. 15-30
- Matsumoto D. (2000), Culture and Psychology – People around the world.
Wadsworth Thomson.
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7. Phương pháp và hình thức kiểm tra, đánh giá

Hình thức

Tính chất
của nội
dung kiểm
tra

Đánh giá
thường
xuyên

Lý thuyết

Bài tập cá
nhân

Lý thuyết
và kỹ năng

Mục đích kiểm tra

Kiểm tra kiến thức học phần

Trọng số

10 %

Đánh giá khả năng vận dụng lý thuyết vào thực
tiễn và các phẩm chất trí tuệ; kỹ năng viết khoa

10%

học
Đánh giá khả năng tổng hợp kiến thức của

Bài tập
nhóm

Kỹ năng

nhóm và Đánh giá kỹ năng phối kết hợp trong
làm việc nhóm để tạo ra được sản phẩm có ý

20%

nghĩa.
Năng lực vận dụng, giải thích…. các vấn đề
Bài thi
hết môn

Tổng hợp

của thực tiễn bằng kiến thức chuyên môn và
đưa ra được giải pháp hiệu quả (thông qua

60%

nghiên cứu)

+ Tiêu chí đánh giá các loại bài tập, KT – ĐG
Hoàn thiện bài tập theo yêu cầu về hình thức, nội dung và mục đích của kiểm tra đánh
giá.

CHỦ NHIỆM KHOA

CHỦ NHIỆM BỘ MÔN

PGS. TS. Đinh Thị Kim Thoa

PGS.TS. Đặng Hoàng Minh
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ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
TÊN HỌC PHẦN: CAN THIỆP HỌC ĐƯỜNG
1. Thông tin về đơn vị đào tạo
-

Trường: Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội

-

Chương trình: Tâm lý học lâm sàng trẻ em và vị thành niên

2. Thông tin về học phần
-

Tên học phần: Can thiệp học đường

-

Mã học phần: PSE 6016

-

Học phần bắt buộc / tự chọn: tự chọn

-

Số lượng tín chỉ: 03

-

(Các) học phần tiên quyết: PSE 6012, PSE 6014

3. Mục tiêu và chuẩn năng lực (góp phần vào chuẩn đầu ra) cần hình thành
3.1. Mục tiêu chung:
-

Hiểu được vai trò của cán bộ tâm lý lâm sàng trong nhà trường

-

Hiểu được các chương trình can thiệp sức khỏe tâm thần dựa vào trường học

-

Có kĩ năng làm việc với giáo viên, nhà trường để hỗ trợ học sinh

3.2. Chuẩn năng lực:
3.2.1. Kiến thức:
-

Hiểu được ý nghĩa và vai trò của hỗ trợ, chăm sóc SKTT trong trường học, lịch
sử của chương trình chăm sóc SKTT dựa vào trường học.

-

Phân biệt rõ sự khác nhau về vai trò của chuyên viên tâm lý lâm sàng trong
trường học và chuyên viên tâm lý lâm sàng ở bệnh viện và phòng khám.

-

Hiểu được nội hàm các vấn đề tâm lý trong trường học

-

Hiểu được các mô hình can thiệp SKTT dựa vào trường học

Phân tích được quy trình và các cấu phần cơ bản trong chương trình can thiệp SKTT ở
nhà trường.3.2.2. Kỹ năng:
-

Xây dựng được mô hình chăm sóc sức khỏe tâm thần trong trường học

-

Tư vấn, hỗ trợ trường học trong xây dựng chương trình giáo dục toàn diện và
phòng ngừa các vấn đề sức khỏe tâm thần

-

Tư vấn giáo viên về cách thức hỗ trợ học sinh và quản lý lớp học
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-

Trị liệu cá nhân cho học sinh; Xây dựng được nội dung các buổi can thiệp cụ
thể và cách thức điều chỉnh giải quyết khó khăn phát sinh trong các phiên trị
liệu

-

Trị liệu nhóm học sinh

-

Vận dụng kiến thức đã học để tư vấn tâm lý giáo dục cho cha mẹ, lôi kéo sự
tham gia của cha mẹ vào các nội dung can thiệp

-

Thực hiện được các phiên trị liệu

-

Xây dựng được nội dung các buổi can thiệp cụ thể và cách thức điều chỉnh giải
quyết khó khăn phát sinh trong các phiên trị liệu

-

Kỹ năng tự đánh giá, phản tỉnh

-

Kỹ năng tự học nâng cao trình độ

-

Kỹ năng tự rèn luyện phẩm chất đạo đức, xây dựng uy tín cá nhân

-

Kỹ năng lập kế hoạch phát triển sự nghiệp cá nhân

-

Kỹ năng chuyển dịch

-

Kỹ năng tư duy

3.2.3. Thái độ:
i. Phẩm chất chính trị
-

Yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội;

-

Chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà
nước;

-

Tham gia các hoạt động chính trị - xã hội; thực hiện nghĩa vụ công dân.

j. Đạo đức nghề nghiệp
-

Không gây hại – Từ tâm

-

Tự chủ

-

Công bằng

-

Chính trực

k. Thái độ với học sinh và đồng nghiệp
-

Cầu thị

-

Hành động và phản biện dựa trên bằng chứng xác thực

l. Lối sống, tác phong
-

Cởi mở và thấu cảm

4. Nội dung học phần
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4.1 Tóm tắt Học phần này tập trung vào những can thiệp đối với những vấn đề sức
khoẻ tâm thần trẻ em ở trường học. Học phần sẽ đề cập đến mạng lưới sức khoẻ tâm
thần học đường và tại sao trường học là một mảng quan trọng đối với chương trình sức
khoẻ tâm thần, nhận biết học sinh có những vấn đề sức khoẻ tâm thần, vai trò của giáo
viên đối với sức khoẻ tâm thần, tư vấn cho giáo viên về sức khoẻ tâm thần trẻ em,
chương trình sức khoẻ tâm thần trong lớp học, tư vấn bạn bè và tiến hành can thiệp
tâm lý tại trường học.
4.2 Nội dung cụ thể
Thứ
tự

Chương 1: Nâng cao chất lượng

Thời
lượng
10 giờ

HV cần phải:

giáo dục qua chăm sóc SKTT cho

tín

- Phân tích được vai

học sinh

chí

trò của hỗ trợ tâm lý

1.1. Sứ mệnh/vai trò của trường

trong trường học

học

- Nêu được lịch sử

1.2. Chăm sóc SKTT trong trường

của mô hình chăm

học

sóc

1.3. Các mô hình chăm sóc SKTT

Mục tiêu
Kết

1

thúc

Nội dung

chương,

SKTT

trong

trường học

dựa vào trường học và hiệu quả

-Biết cách đánh giá

chương trình

hiệu quả của chương
trình
2

Kết

thúc

chương,

Chương 2: Các kĩ năng của cán

20 giờ

HV cần phải:

bộ tâm lý để làm việc trong

tín

- Hiểu rõ các kỹ

trường học

chỉ

năng của cán bộ tâm

2.1. Làm việc với giáo viên

lý trong trường học

2.2. Làm việc với cán bộ quản lý

- Thực hành và Áp

2.3. Làm việc với các nhân viên

dụng các kĩ năng để

khác trong nhà trường

làm việc với học

2.4. Quy trình hỗ trợ và can thiệp

sinh, giáo viên, nhân

cho học sinh

viên,

phụ

huynh

trong trường học.
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Ghi
chú

Kết

thúc

chương, Chương 3: Chương trình chăm sóc

HV cần phải:

3

SKTT

dựa

vào

trường

học

15

NỐI giờ

- Hiểu rõ cấu trúc KẾT3.1. Thành tố lớp học

tín

của chương trình

chí

3.2. Thành tố trị liệu cá nhân

-Hiểu rõ ý nghĩa, 3.3. Thành tố hỗ trợ cha mẹ
mục

tiêu

và

nội

dung của từng thành
tố
- Áp dụng các kỹ
năng trong thực tế.
5. Phương pháp, hình thức dạy học
5.1 Phân bổ thời lượng: theo hình thức dạy học
Lý thuyết: 25
Thực hành/làm việc nhóm: 15
Hướng dẫn tự học, nghiên cứu: 5
5.2. Các phương pháp dạy học chủ yếu
•

Thuyết trình kết hợp với trình chiếu PPT, video clip, xử lý tình huống, hỏi đáp,

thảo luận….
•

Làm việc nhóm/đóng vai: được triển khai với nội dung công việc kéo dài trong

một thời gian nhất định và thực hiện ngoài giờ lên lớp là chủ yếu và một phần thời
gian trên lớp, có thể dưới dạng PP Dự án, bài tập nghiên cứu, khảo sát…
6. Học liệu:
6.1. Tài liệu bắt buộc
- Bahr Weiss, Susan Han, Đặng Hoàng Minh, Nguyễn Cao Minh (2014) Nối kếtChương trình giáo dục kĩ năng xã hội: Các bài học trên lớp dành cho học sinh lớp 15, NXB GTVT. ISBN:978-604-76-0280-3
- CASP-I (2014) Kỷ yếu hội thảo TLHHĐ IV “Xây dựng và quản lý chất lượng
chương trình đào tạo và cơ sở thực hành tâm lý học học đường ở Việt Nam, NXB
ĐHQGHN.
- CASP-V (2012) Kỉ yếu hội thảo quốc tế Tâm lý học đường lần III “Phát triển mô
hình và kĩ năng hoạt động Tâm lý học đường”, NXB ĐHSPTPHCM
6.2. Tài liệu tham khảo
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- American Psychiatric Association. (2013). Diagnostic and statistical manual of
mental disorders (5th ed., Text Revision). Washington, DC: Author
- Weare, K. (2002). Promoting Mental, Emotional, and Social Health: A Whole
School Approach. NYC: Routledge
- Akin-Little, A., Little, S. G., Bray, M. A., & Kehle, T. J. (2009). (Eds.). Behavioral
interventions in schools: Evidence-based positive strategies. Washington, DC:
American Psychological Association.
7. Phương pháp và hình thức kiểm tra, đánh giá

Hình thức

Tính chất
của nội
dung kiểm
tra

Đánh giá
thường
xuyên

Lý thuyết

Bài tập cá
nhân

Lý thuyết
và kỹ năng

Mục đích kiểm tra

Kiểm tra kiến thức học phần

Trọng số

10 %

Đánh giá khả năng vận dụng lý thuyết vào thực
tiễn và các phẩm chất trí tuệ; kỹ năng viết khoa

10%

học
Đánh giá khả năng tổng hợp kiến thức của

Bài tập
nhóm

Kỹ năng

nhóm và Đánh giá kỹ năng phối kết hợp trong
làm việc nhóm để tạo ra được sản phẩm có ý

20%

nghĩa.
Năng lực vận dụng, giải thích…. các vấn đề
Bài thi
hết môn

Tổng hợp

của thực tiễn bằng kiến thức chuyên môn và
đưa ra được giải pháp hiệu quả (thông qua

60%

nghiên cứu)
+ Tiêu chí đánh giá các loại bài tập, KT – ĐG
Hoàn thiện bài tập theo yêu cầu về hình thức, nội dung và mục đích của kiểm tra đánh
giá.
CHỦ NHIỆM KHOA

CHỦ NHIỆM BỘ MÔN

PGS. TS. Đinh Thị Kim Thoa

PGS.TS. Đặng Hoàng Minh
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ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
TÊN HỌC PHẦN: TRỊ LIỆU DƯỢC LÝ
1. Thông tin về đơn vị đào tạo
-

Trường: Đại học Giáo dục - ĐHQGHN

-

Chương trình: Tâm lý học lâm sàng trẻ em và vị thành niên

2. Thông tin về học phần
-

Tên học phần: Trị liệu dược lý

-

Mã học phần: PSE 6019

-

Học phần bắt buộc / tự chọn: tự chọn

-

Số lượng tín chỉ: 3

-

(Các) học phần tiên quyết: PSE 6010

3. Mục tiêu và chuẩn năng lực (góp phần vào chuẩn đầu ra) cần hình thành
3.1. Mục tiêu chung:
-

Khi học xong học phần, học viên nắm được kiến thức cơ bản về cơ chế hoạt
động cơ bản của não bộ, cụ thể là các cơ chế sinh lý – thần kinh.

-

Học viên nắm được tên các loại thuốc cơ bản và thường gặp trong điều trị các
bệnh tâm thần, bao gồm thành phần của thuốc, chỉ định và chống chỉ định.

-

Từ kiến thức này, học viên có khả năng tư vấn cho gia đình về việc sử dụng
thuốc và điều chỉnh kế hoạch can thiệp, điều trị phù hợp với việc dùng thuốc.

3.2. Chuẩn năng lực:
3.2.1. Kiến thức:
-

Học phần cung cấp những kiến thức cơ bản về cơ chế hoạt động cơ bản của não
bộ, cụ thể là các cơ chế sinh lý – thần kinh.

-

Các kiến thức về tên các loại thuốc cơ bản và thường gặp trong điều trị các
bệnh tâm thần, bao gồm thành phần của thuốc, chỉ định và chống chỉ định, các
quan điểm điều trị.

3.2.2. Kỹ năng:
-

Trang bị cho học viên có khả năng tư vấn cho gia đình về việc sử dụng thuốc và
điều chỉnh kế hoạch can thiệp, điều trị phù hợp với việc dùng thuốc.

3.2.3. Thái độ:
-

Chuyên nghiệp, có tinh thần, trách nhiệm cao, cẩn trọng, tuân thủ các nguyên
tắc, chỉ định và chống chỉ định trong việc trong trị liệu dược lý.
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4. Nội dung học phần
4.1. Tóm tắt
Cán bộ tâm lý lâm sàng thường xuyên làm việc với bác sĩ tâm thần, và thường
xuyên phải tiếp xúc với các thông tin và vấn đề liên quan đến thuốc. Tuy cán bộ tâm lý
lâm sàng không được phép kê thuốc, nhưng việc nắm được tên, tác dụng, hiệu quả, tác
dụng phụ của các loại thuốc có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong công việc. Khi có
kiến thức về lĩnh vực này, cán bộ tâm lý lâm sàng có thể tư vấn cho gia đình, cũng như
xác định hướng điều trị phù hợp khi bệnh nhân đang sử dụng thuốc.
4.2. Nội dung cụ thể
Thứ
tự

Mục tiêu

Nội dung

Thời

Ghi

lượng

chú

Kết thúc chương, học Chương 1: Cơ sở sinh lý của hệ thần 2 giờ
viên cần phải:

kinh

tín

- Có kiến thức cơ bản, 1.1. Xy-náp thần kinh
1

chí

hiểu các khái niệm về 1.2. Các chất trung gian thần kinh
cơ sở sinh lý của hệ 1.2.1. Các axit amin:
thần kinh.

1.2.2. Các monoamin và các amin sinh
học khác
1.2.3. Các piptid
1.2.4.Các chất khác

2

Kết thúc chương, học Chương 2: Phân loại các thuốc hướng 2 giờ
viên cần phải:

thần

tín

- Biết phân loại các 2.1. Thuốc chống trầm cảm
loại thuốc hướng thần.

2.2. Thuốc bình thần

- Vận dụng trong tư 2.3. Thuốc chống lọan thần
vấn điều trị có sử dụng 2.4. Thuốc chỉnh khí sắc
thuốc hướng thần.
3

Chương 2: Phân loại các thuốc hướng
thần (tiếp)
2.5. Thuốc cường thần
2.6. Thuốc cải thiện nhận thức
2.7. Các thuốc hỗ trợ khác
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chỉ

4

Kết thúc chương, học Chương 3: Nguyên tắc sử dụng các 2 giờ
viên cần phải:

thuốc hướng thần

- Hiểu các nguyên tắc 3.1. Chỉ định của từng loại thuốc
sử

dụng

các

tín
chỉ

thuốc 3.2. Chống chỉ định của từng loại

hướng thần.

thuốc

- Hiểu chỉ định sử dụng 3.3. Các quan điểm khi điều trị
cho từng loại thuốc
hướng thần.
-Có kiến thức về các
quan điểm điều trị khác
nhau trong việc sử
dụng các loại thuốc
hướng thần.
5

Kết thúc chương, học Chương 4: Điều trị cụ thể của các rối 2 giờ
viên cần phải:

loạn tâm thần

tín

- Hiểu được kiến thức 4.1. Thuốc điều trị cho tâm tầm phân chỉ
điều trị cụ thể cho các liệt
rối loạn tâm thần

4.2. Thuốc điều trị các rối loạn khí sắc

- Phân loại các thuốc 4.3. Thuốc điều trị các rối loạn hành vi
cụ thể điều trị cho từng
loại rối loạn tâm thần.
6

Chương 4: Điều trị cụ thể của các rối 2 giờ
loạn tâm thần (tiếp)

tín

4.4. Thuốc hỗ trợ cho các rối loạn phát chỉ
triển thần kinh
4.5. Thuốc điều trị các vấn đề nhân
cách
5. Phương pháp, hình thức dạy học
5.1 Phân bổ thời lượng:theo hình thức dạy học
Lý thuyết: 22
Thực hành/làm việc nhóm: 20
Hướng dẫn tự học, nghiên cứu: 3
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5.2. Các phương pháp dạy học chủ yếu
-

Thuyết trình kết hợp với trình chiếu PPT, video clip, xử lý tình huống, hỏi đáp,
thảo luận, giải quyết vấn đề.

-

Làm việc nhóm/đóng vai: được triển khai với nội dung công việc kéo dài trong
một thời gian nhất định và thực hiện ngoài giờ lên lớp là chủ yếu và một phần
thời gian trên lớp, có thể dưới dạng PP Dự án, bài tập nghiên cứu, khảo sát

6. Học liệu:
6.1. Tài liệu bắt buộc
- Lâm Tứ Trung (2009), Bài giảng trị liệu dược lý cho các bệnh tâm thần, ĐHYHN.
6.2. Tài liệu tham khảo
- Sammons, M. T., & Schmidt, N. B. (2001). Combined treatment for mental
disorders: A guide to psychological and pharmacological interventions. American
Psychological Association.
- Ollendick, T. H., & March, J. S. (Eds.) (2003). Phobic and anxiety disorders in
children and adolescents: a clinician's guide to effective psychosocial and
pharmacological interventions. Oxford University Press.
7. Phương pháp và hình thức kiểm tra, đánh giá
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Hình thức

Tính chất
của nội
dung kiểm
tra

Đánh giá
thường
xuyên

Lý thuyết

Bài tập cá
nhân

Lý thuyết
và kỹ năng

Mục đích kiểm tra

Kiểm tra kiến thức học phần

Trọng số

10 %

Đánh giá khả năng vận dụng lý thuyết vào thực
tiễn và các phẩm chất trí tuệ; kỹ năng viết khoa

10%

học
Đánh giá khả năng tổng hợp kiến thức của

Bài tập
nhóm

Kỹ năng

nhóm và Đánh giá kỹ năng phối kết hợp trong
làm việc nhóm để tạo ra được sản phẩm có ý

20%

nghĩa.
Năng lực vận dụng, giải thích…. các vấn đề
Bài thi
hết môn

Tổng hợp

của thực tiễn bằng kiến thức chuyên môn và
đưa ra được giải pháp hiệu quả (thông qua

60%

nghiên cứu)

+ Tiêu chí đánh giá các loại bài tập, KT – ĐG
Hoàn thiện bài tập theo yêu cầu về hình thức, nội dung và mục đích của kiểm tra đánh
giá.
CHỦ NHIỆM KHOA

CHỦ NHIỆM BỘ MÔN

PGS. TS. Đinh Thị Kim Thoa

PGS.TS. Đặng Hoàng Minh
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ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN

TÊN HỌC PHẦN: RỐI LOẠN HỌC TẬP
1. Thông tin về đơn vị đào tạo
-

Trường: Đại học Giáo dục - ĐHQGHN

-

Chương trình: Tâm lý học lâm sàng trẻ em và vị thành niên

2. Thông tin về học phần
-

Tên học phần: Rối loạn học tập

-

Mã học phần: PSE 6021

-

Học phần bắt buộc / tự chọn: tự chọn

-

Số lượng tín chỉ: 03

-

(Các) học phần tiên quyết: PSE 6010

3. Mục tiêu và chuẩn năng lực (góp phần vào chuẩn đầu ra) cần hình thành
3.1. Mục tiêu chung:
Học phần này cung cấp những kiến thức về rối loạn học tập như khái niệm, triệu
chứng, nguyên nhân, cách can thiệp cho học sinh rối loạn học tập, giới thiệu và phân
tích các mô hình lý thuyết để giái thích rối loạn học tập. Từ đó, học viên được trang bị
kiến thức căn bản và có kỹ năng làm việc với giáo viên, nhà trường để hỗ trợ học sinh
có rối loạn học tập.
3.2. Chuẩn năng lực:
3.2.1. Kiến thức:
-

Hiểu được nội hàm rối loạn học tập, mô tả được các đặc điểm của rối loạn học
tập

-

Hiểu được tỉ lệ mắc các rối loạn học tập ở trẻ em

-

Hiểu được nguyên nhân rối loạn học tập

-

Hiểu được các mô hình hỗ trợ, can thiệp rối loạn học tập

-

Phân tích được quy trình và các cấu phần cơ bản trong chương trình can thiệp
rối loạn học tập
3.2.2. Kỹ năng:

-

Kĩ năng nhận diện, đánh giá, chẩn đoán các rối loạn học tập

-

Xây dựng quy trình can thiệp rối loạn học tập

-

Xây dựng chiến lược sư phạm cho học sinh có rối loạn học tập
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-

Điều phối, làm việc với giáo viên và nhà trường để tư vấn lớp và cách dạy cho
học sinh có rối loạn học tập

-

Kỹ năng tự rèn luyện phẩm chất đạo đức, xây dựng uy tín cá nhân

-

Kỹ năng lập kế hoạch phát triển sự nghiệp cá nhân

Kỹ năng tư duy phê phán3.2.3. Thái độ:
* Phẩm chất chính trị
-

Yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội;

-

Chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà
nước;

-

Tham gia các hoạt động chính trị - xã hội; thực hiện nghĩa vụ công dân.

* Đạo đức nghề nghiệp
-

Không gây hại – Từ tâm

-

Tự chủ

-

Công bằng

-

Chính trực

* Thái độ với học sinh và đồng nghiệp
-

Cầu thị

-

Hành động và phản biện dựa trên bằng chứng xác thực

* Lối sống, tác phong
-

Cởi mở và thấu cảm

3.2.4. Mục tiêu khác:
4. Nội dung học phần
4.1 Tóm tắt Học phần này tập trung vào rối loạn học tập: triệu chứng, cách đánh
giá/chẩn đoán, can thiệp, hỗ trợ. Học phần cũng phân tích những đặc điểm cá nhân có
rối loạn học tập. Người học sẽ hiểu được bản chất của rối loạn học tập qua các mô
hình lý thuyết và thực hành trong lớp học cũng như can thiệp cá nhân.

4.2 Nội dung cụ thể
Thứ
tự

Chương 1: Tổng quan Rối loạn

Thời
lượng
10 giờ

HV cần phải:

học tập1.1. Khía cạnh y tế

tín

- Nhận biết triệu

1.2. Các loại rối loạn học tập

chí

Mục tiêu
Kết

thúc

chương,

Nội dung
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Ghi
chú

1

chứng của rối loạn

1.3. Các kĩ năng bị tác động trong

học tập

rối loạn học tập

-

Hiểu

được tác

1.4. Lý thuyết học tập

động của RLHT đến
sự phát triển các kĩ
năng
2

Kết

thúc

chương,

HV cần phải:

Chương 2: Đánh giá, chẩn đoán

5 giờ

rối loạn học tập

tín

- Hiểu rõ phương 2.1. Xác định sớm và can thiệp sớm đối chỉ
pháp đánh giá, chẩn với rối loạn học tập
đoán rối loạn học 2.2. Đánh giá, chẩn đoán rối loạn học tập
tập
- Thực hành và Áp
dụng đánh giá rối
loạn học tập
Kết

thúc

chương, Chương 3: Kiểu học và rối loạn học tập

HV cần phải:

3

3.1. Kiểu học

10
giờ

- Hiểu và trình bày 3.2. Các loại rối loạn học tập

tín

được các các loại rối 3.2.1. Rối loạn đọc - dyslexia

chí

loạn

3.2.2. Rối loạn viết - dysgraphia

-Hiểu đặc trưng rối 3.2.3.

Rối loạn trong toán học -

loạn học tập theo độ dyscalculia
tuổi

3.2.4. Rối loạn học tập không lời,

- Vận dụng kiến Dyspraxia, rối loạn vận động cảm quan
thức về các loại rối 3.2.5. Biểu hiện thứ cấp - vấn đề tình cảmloạn và đặc trưng rối xã hội trong rối loạn học tập
loạn học tập theo độ 3.3. Đặc trưng rối loạn học tập theo độ
tuổi vào việc thực tuổi
hành xác định, đánh 3.3.1. Rối loạn học tập ở trẻ nhỏ
giá và can thiệp

3.3.2. Rối loạn học tập ở vị thành niên

-Phân tích được ảnh

3.3.3. Rối loạn học tập ở người

hưởng của kiểu học

lớn
145

đến rối loạn học tập.

4

Kết

thúc

chương, Chương 4: Chiến lược học tập và Kĩ 15 giờ

HV cần phải:

năng học tập

- Hiểu rõ chiến lược 4.1. Chiến lược học tập
học tập

tín
chí

4.2. Kĩ năng học tập

-Hiểu rõ ý nghĩa,
mục

tiêu

và

nội

dung của các kĩ
năng học tập
- Xây dựng kế hoạch
can thiệp
5

Kết

thúc

chương, Chương 5: Làm việc với gia đình người

HV cần phải:

rối loạn học tập

- Hiểu và biết cách
vận dụng khi làm
việc với gia đình của
người rối loạn học
tập

5. Phương pháp, hình thức dạy học
5.1 Phân bổ thời lượng: theo hình thức dạy học
Lý thuyết: 20
Thực hành/làm việc nhóm: 20
Hướng dẫn tự học, nghiên cứu: 5
5.2. Các phương pháp dạy học chủ yếu
•

Thuyết trình kết hợp với trình chiếu PPT, video clip, xử lý tình huống, hỏi đáp,

thảo luận….
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•

Làm việc nhóm/đóng vai: được triển khai với nội dung công việc kéo dài trong

một thời gian nhất định và thực hiện ngoài giờ lên lớp là chủ yếu và một phần thời
gian trên lớp, có thể dưới dạng PP Dự án, bài tập nghiên cứu, khảo sát…
6. Học liệu:
6.1. Tài liệu bắt buộc - Harwell, H.M (2012) Cẩm nang hoàn chỉnh về khuyết tật học
tập, NXB GDVN
- Bender, W.N.,(2008). Learning Disabilities: Characteristics, Identification, and
Teaching Strategies (6th ed.). New York: Pearson Education, Inc.
6.2. Tài liệu tham khảo
- Bender, W.N.,(2008). Learning Disabilities: Characteristics, Identification, and
Teaching Strategies (6th ed.). New York: Pearson Education, Inc.
- Lerner, J. W. & Kline, F., (2006), Learning Disabilities and Related Disorders:
Characteristics and Teaching Strategies (10th ed.)New York: Houghton Mifflin
Company.- Ayers, H. (2006). An A to Z practical guide to learning
difficulties. London, UK: David Fulton.
7. Phương pháp và hình thức kiểm tra, đánh giá
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Hình thức

Tính chất
của nội
dung kiểm
tra

Đánh giá
thường
xuyên

Lý thuyết

Bài tập cá
nhân

Lý thuyết
và kỹ năng

Mục đích kiểm tra

Kiểm tra kiến thức học phần

Trọng số

10 %

Đánh giá khả năng vận dụng lý thuyết vào thực
tiễn và các phẩm chất trí tuệ; kỹ năng viết khoa

10%

học
Đánh giá khả năng tổng hợp kiến thức của

Bài tập
nhóm

Kỹ năng

nhóm và Đánh giá kỹ năng phối kết hợp trong
làm việc nhóm để tạo ra được sản phẩm có ý

20%

nghĩa.
Năng lực vận dụng, giải thích…. các vấn đề
Bài thi
hết môn

Tổng hợp

của thực tiễn bằng kiến thức chuyên môn và
đưa ra được giải pháp hiệu quả (thông qua

60%

nghiên cứu)

+ Tiêu chí đánh giá các loại bài tập, KT – ĐG
Hoàn thiện bài tập theo yêu cầu về hình thức, nội dung và mục đích của kiểm tra đánh
giá.

CHỦ NHIỆM KHOA

CHỦ NHIỆM BỘ MÔN

PGS.TS. Đinh Thị Kim Thoa

PGS.TS. Đặng Hoàng Minh
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ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN / CHUYÊN ĐỀ

TÊN HỌC PHẦN: ĐÁNH GIÁ VÀ CAN THIỆP TỰ KỶ
1. Thông tin về đơn vị đào tạo
-

Trường: Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội

-

Chương trình: Tâm lý học lâm sàng trẻ em và vị thành niên

2. Thông tin về học phần
-

Tên học phần: Đánh giá và can thiệp tự kỷ

-

Mã học phần:

-

Học phần bắt buộc / tự chọn: tự chọn

-

Số lượng tín chỉ: 3

-

(Các) học phần tiên quyết: PSE 6010

3. Mục tiêu và chuẩn năng lực (góp phần vào chuẩn đầu ra) cần hình thành
3.1. Mục tiêu chung:
Khi học xong học phần, học viên nắm được các kiến thức tổng quát về tự kỷ/rối
loạn phổ tự kỷ, hình thành các kỹ năng đánh giá, chẩn đoán, sàng lọc và can thiệp và
có khả năng vận dụng, thực hành trong từng vấn đề, từng trường hợp trẻ bị tự kỷ.
3.2. Chuẩn năng lực:
3.2.1. Kiến thức:
-

Học phần cung cấp những kiến thức tổng quát cơ bản về rối loạn phổ tự kỷ ở trẻ
em, là cơ sở phục vụ cho việc đánh giá, chẩn đoán, sàng lọc và can thiệp cho trẻ
bị tự kỷ.

-

Những kiến thức chung và các yêu cầu cần thực hiện trong quá trình đánh giá,
chẩn đoán, sàng lọc trẻ bị tự kỷ.

-

Về can thiệp, có kiến thức chung về quá trình can thiệp, các chương trình và kỹ
thuật can thiệp cho trẻ bị tự kỷ.

3.2.2. Kỹ năng:
-

Hình thành các kỹ năng đánh giá, chẩn đoán, sàng lọc và can thiệp cũng như có
khả năng thực hành, ứng dụng các kỹ năng này vào trong từng trường hợp trẻ bị
tự kỷ cụ thể.

3.2.3. Thái độ:
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-

Cẩn trọng, nhạy bén, chuyên nghiệp, xử lý từng trường hợp dựa trên kiến thức
và kỹ năng bài bản.

4. Nội dung học phần
4.1 Tóm tắt
Học phần giúp học viên có những kiến thức nền tảng tổng quát về đánh giá và
can thiệp cho trẻ tự kỷ. Phần 1 của học phần tập trung vào những kiến thức cơ bản về
đánh giá, bao gồm nội dung khái niệm, dấu hiệu nhận biết và các triệu chứng của tự
kỷ, các tiêu chí để thực hành chẩn đoán, phát hiện và sàng lọc trẻ bị tự kỷ. Phần 2 của
học phần gồm những vấn đề về can thiệp cho trẻ như các nguyên lý chung về can
thiệp, chương trình và kỹ thuật can thiệp cho trẻ.

4.2 Nội dung cụ thể
Thứ

Mục tiêu

tự

Nội dung

Thời lượng

Kết thúc chương, Phần 1: Đánh giá, chẩn đoán và sàng
học

viên

phải:
1

cần lọc
Chương 1: Khái quát về đánh giá và

- Hiểu khái niệm các rối loạn phát triển và rối loạn phổ
và các kiến thức tự kỷ ở trẻ em
cơ sở về đánh giá 1.1. Tổng quan về các rối loạn phát 2 giờ tín chí
cho trẻ rối loạn triển ở trẻ em
phát triển.

1.2. Tổng quan về nhận biết, đánh
giá và can thiệp về các dạng rối loạn
phát triển ở trẻ em
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Ghi
chú

2

Kết thúc chương, Chương 2: Tự kỷ / Rối loạn phổ tự kỷ
học

viên

cần 2.1. Khái niệm Tự kỷ / Rối loạn phổ Tự

phải:

kỷ

- Hiểu khái niệm, 2.3. Dấu hiệu nhận biết trẻ Tự kỷ và
xác định và nhận lưu ý khi nhận biết trẻ tự kỷ
biết được các dấu 2.4. Can thiệp cho tự kỷ
hiệu

và

2 giờ tín chí

triệu

chứng, cách can
thiệp cho trẻ.

3

Kết thúc chương, Chương 3: Phát hiện và sàng lọc
học

viên

phải:

cần 3.1. Tầm quan trọng của phát hiện sớm
và can thiệp sớm

- Hiểu tầm quan 3.2. Đánh giá
trọng của phát 3.3. Các phương pháp phát hiện sàng
hiện và can thiệp lọc
sớm, có kiến thức 3.3.1. Phỏng vấn

2 giờ tín chí

và thực hành các 3.3.2. Quan sát
phương

pháp 3.3.3. Tương tác trực tiếp với trẻ

phát hiện, sàng 3.3.4. Sử dụng công cụ sàng lọc
lọc.

4

Kết thúc chương, Phần 2: Can thiệp cho trẻ tự kỷ
học

viên

phải:

cần Chương 1: Khái quát về can thiệp cho
trẻ tự kỷ

- Có kiến thức 1.1. Định hướng can thiệp dành cho
tổng quát về can các mức độ tự kỷ khác nhau
thiệp cho trẻ rối 1.2. Các nguyên lý chung về can thiệp
loạn phát triển cho trẻ tự kỷ
chung và
kỷ.

trẻ tự 1.3. Giới thiệu một số chương trình can
thiệp cho trẻ tự kỷ
1.4. Thực hành lên chương trình can
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2 giờ tín chí

thiệp cho trẻ tự kỷ
5

Kết thúc chương, Chương 2: Một số kỹ thuật dạy/can
học

viên

cần thiệp cơ bản

phải:

2.1. Đưa trẻ vào bàn học

- Hiểu và vận 2.2. Giới thiệu kỹ năng mới
dụng được một số 2.3. Dạy kỹ năng mới: “cầm tay chỉ
kỹ thuật dạy can việc”

2 giờ tín chí

thiệp cơ bản cho 2.4. Củng cố kỹ năng đã được học
trẻ tự kỷ.

2.5. Khái quát hóa kỹ năng đã được học
2.6. Kỹ năng bắt chước
2.7. Kỹ năng chú ý, quan sát

6

Kết thúc chương, Chương 3: Một số chủ đề thường dạy
học

viên

cần trẻ

phải:

3.1. Ngôn ngữ

- Nắm được một 3.2. Nhận thức
số chủ đề thường 3.3. Giao tiếp và tương tác
dạy trẻ.

3.4. Chơi

2 giờ tín chí

3.5. Vận động (tinh và thô)
3.6. Kỹ năng cá nhân, kỹ năng tự phục
vụ
3.7. Kỹ năng xã hội
7

Kết thúc chương, Chương 4: Quản lý hành vi và điều
học

viên

cần hòa cảm giác

phải:

4.1. Thiết lập mối quan hệ ban đầu với

- Nắm được cách trẻ
thức và quy trình 4.2. Quản lý hành vi nói chung
can thiệp bằng 4.3. Quản lý hành vi trong giờ dạy
quản lý hành vi 4.4. Điều hòa cảm giác cho trẻ
và điều hòa cảm
giác cho trẻ.
8

Kết thúc chương, Chương 5: Tư vấn cho phụ huynh
học

viên

cần 5.1. Tư vấn – trao đổi với phụ huynh
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2 giờ tín chí

phải:

lựa chọn chương trình can thiệp phù

- Có kiến thức và hợp
kỹ năng tư vấn, 5.2. Tư vấn – trao đổi với phụ huynh
trao đổi với phụ trong quá trình can thiệp
huynh.

Kết thúc chương, Chương 6: Vai trò của cán bộ tâm lý

9

học

viên

cần lâm sàng với gia đình và trẻ tự kỷ

phải:

6.1. Ở Mỹ

- Nhận biết vai 6.2. Áp dụng vào Việt Nam (thảo luận)
trò của cán bộ

2 giờ tín chí

tâm lý lâm sàng
và áp dụng tại
Việt Nam.

5. Phương pháp, hình thức dạy học
5.1 Phân bổ thời lượng:theo hình thức dạy học
Lý thuyết: 20
Thực hành/làm việc nhóm: 20
Hướng dẫn tự học, nghiên cứu: 5
5.2. Các phương pháp dạy học chủ yếu
-

Thuyết trình cá nhân hoặc nhóm, kết hợp với trình chiếu PPT, video clip, xử lý
tình huống, hỏi đáp, thảo luận….

-

Làm việc nhóm/đóng vai: được triển khai với nội dung công việc kéo dài trong
một thời gian nhất định và thực hiện ngoài giờ lên lớp là chủ yếu và một phần
thời gian trên lớp, có thể dưới dạng PP Dự án, bài tập nghiên cứu, khảo sát…

6. Học liệu:
6.1. Tài liệu bắt buộc
- Phạm Toàn, Lâm Hiếu Minh (2014). Thấu hiểu và hỗ trợ trẻ tự kỷ. NXB Trẻ.
- Sam Goldstein, Jack A. Naglieri, & Sally Onzonoff (2009). Assessment of autism
spectrum disorder. The Guildford Press.
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- Matson, J. L., & Minshawi, N. F. (2006). Early intervention for autism spectrum
disorders: A critical analysis (Vol. 1). Elsevier.
- Schopler, E., & Mesibov, G. B. (Eds.). (2013). Diagnosis and assessment in autism.
Springer Science & Business Media.
6.2. Tài liệu tham khảo
- Lee A. Wilkinson (2010). A best practice guide to assessment and intervention for
autism and Asperger syndrome in schools. Jessica Kingsley Publishers.
- Sally J. Rogers, Geraldine Dawson (2010). Early Start Denver Model for Young
Children with Autism - Promoting Language, Learning, and Engagement. The
Guildford Press.
7. Phương pháp và hình thức kiểm tra, đánh giá
Tính chất
Hình thức

của nội

Mục đích kiểm tra

dung kiểm

Trọng số

tra
Đánh giá
thường

Lý thuyết

Kiểm tra kiến thức học phần

10 %

xuyên
Bài tập cá

Lý thuyết

nhân

và kỹ năng

Đánh giá khả năng vận dụng lý thuyết vào thực
tiễn và các phẩm chất trí tuệ; kỹ năng viết khoa

10%

học
Đánh giá khả năng tổng hợp kiến thức của

Bài tập

Kỹ năng

nhóm

nhóm và Đánh giá kỹ năng phối kết hợp trong
làm việc nhóm để tạo ra được sản phẩm có ý

20%

nghĩa.
Năng lực vận dụng, giải thích…. các vấn đề
Bài thi
hết môn

Tổng hợp

của thực tiễn bằng kiến thức chuyên môn và
đưa ra được giải pháp hiệu quả (thông qua
nghiên cứu)

+ Tiêu chí đánh giá các loại bài tập, KT – ĐG
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60%

Hoàn thiện bài tập theo yêu cầu về hình thức, nội dung và mục đích của kiểm tra đánh
giá.

CHỦ NHIỆM KHOA

CHỦ NHIỆM BỘ MÔN

PGS.TS. Đinh Thị Kim Thoa

PGS.TS. Đặng Hoàng Minh

155

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN

TÊN HỌC PHẦN: CAN THIỆP CÁC RỐI LOẠN NGHIỆN
1. Thông tin về đơn vị đào tạo
-

Trường: Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội

-

Chương trình: Tâm lý học lâm sàng trẻ em và vị thành niên

2. Thông tin về học phần
-

Tên học phần: Can thiệp các rối loạn nghiện

-

Mã học phần:

-

Học phần bắt buộc / tự chọn: tự chọn

-

Số lượng tín chỉ: 03

-

(Các) học phần tiên quyết: PSE 6010, PSE 6014

3. Mục tiêu và chuẩn năng lực (góp phần vào chuẩn đầu ra) cần hình thành
3.1. Mục tiêu chung:
Học phần này cung cấp cho học viên các thông tin cập nhật và các kiến thức
ứng dụng trong vấn đề rối loạn nghiện, giúp học viên hiểu bản chất và các loại rối loạn
nghiện, nguyên nhân cũng như cơ chế của hành vi nghiện. Học viên sẽ học cách đánh
giá, chẩn đoán, lên kế hoạch can thiệp và hợp tác với các cán bộ chuyên môn khác
trong phòng ngừa và trị liệu rối loạn nghiện.
3.2. Chuẩn năng lực:
3.2.1. Kiến thức:
-

Nắm được bản chất nghiện và các loại rối loạn nghiện;

-

Hiểu rõ về cơ chế sinh học, tâm lý và xã hội của rối loạn nghiện;

-

Hiểu các nguyên nhân và hậu quả của các rối loạn nghiện;

-

Biết các phương pháp đánh giá và nắm được các đặc điểm của những tiếp cận
đánh giá rối loạn nghiện;

-

Hiểu đặc điểm và kĩ thuật của các mô hình can thiệp rối loạn nghiện;

-

Hiểu đặc điểm mối quan hệ trong nhóm can thiệp với rối loạn nghiện và nắm
được phương pháp làm việc nhóm và những khách thể có liên quan;

-

Giải thích được mối quan hệ thực chứng – thực hành – lý thuyết;
-

Hiểu các vấn đề về đạo đức trong nghiên cứu và thực hành trị liệu rối

loạn nghiện.
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3.2.2. Kỹ năng:
-

Vận dụng được tiếp cận lý thuyết và công cụ phù hợp trong đánh giá –

chẩn đoán rối loạn nghiện;
-

Vận dụng được các mô hình lý thuyết để định hình trường hợp và lên kế

hoạch can thiệp;
-

Đánh giá ưu – nhược điểm và điều chỉnh chọn lựa sử dụng các kỹ thuật

trị liệu trong can thiệp trường hợp cụ thể;
-

Vận dụng các kiến thức về nguyên tắc và nan đề đạo đức để xử lý tình

huống thực tế;
-

Vận dụng kỹ năng lắng nghe, kỹ năng thấu cảm và tương tác với thân chủ.

3.2.3. Thái độ:
* Phẩm chất chính trị
-

Yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội;

-

Chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà
nước;

-

Tham gia các hoạt động chính trị - xã hội; thực hiện nghĩa vụ công dân.

* Đạo đức nghề nghiệp
-

Không gây hại – Từ tâm

-

Tự chủ

-

Công bằng

-

Chính trực

* Thái độ với học sinh và đồng nghiệp
-

Cầu thị

-

Hành động và phản biện dựa trên bằng chứng xác thực

* Lối sống, tác phong
-

Cởi mở và thấu cảm

3.2.4. Mục tiêu khác:
4. Nội dung học phần
4.1 Tóm tắt
Trọng tâm học phần tập trung giới thiệu một số vấn đề như sau:
1. Tổng quan về rối loạn nghiện: bao gồm khái niệm, phân loại, lịch sử nghiên cứu
và tiêu chuẩn chẩn đoán;
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2. Giải thích rối loạn nghiện dưới 3 góc độ: sinh học, tâm lý, xã hội;
3. Hướng dẫn đánh giá, chẩn đoán, định hình trường hợp và lên kế hoạch trị liệu;
4. Sử dụng các mô hình lý thuyết trong can thiệp rối loạn nghiện: (1) hành vi, (2)
nhận thức, (3) hệ thống gia đình, (4) động cơ
5. Hướng dẫn phối hợp với các cán bộ khác trong phòng ngừa và theo dõi sau quá
trình can thiệp;
6. Các vấn đề về áp dụng nghiên cứu thực chứng và đạo đức.
4.2 Nội dung cụ thể
Thứ

Mục tiêu

tự

Nội dung

Thời

Ghi

lượng

chú

Kết thúc chương, SV Chương 1: Tổng quan về rối loạn 4 giờ
cần phải:

nghiện

tín

- Nêu được các đặc 1.1. Định nghĩa rối loạn nghiện
1

điểm và biểu hiện cơ

chí

1.1.1. Khái niệm

bản của rối loạn
1.1.2. Lịch sử nghiên cứu

nghiện;

- Nêu được các loại 1.1.3. Tiêu chuẩn chẩn đoán (theo
rối loạn (hành vi) DSM và ICD)
nghiện, các nét đặc
trưng và hậu quả của
mỗi loại, các khác
biệt nhằm ứng dụng
trong trị liệu

1.2. Các loại rối loạn nghiện
1.2.1. Nghiện chất
1.2.2. Hành vi nghiện (sex, cá cược,
internet, game…)
1.2.3. Rối loạn ăn uống
1.2.4. Các nghiên cứu gần đây

2

Kết thúc chương, SV Chương 2: Các lý thuyết về nguyên 4 giờ
cần phải:

nhân và cơ chế của rối loạn nghiện

- Nêu được cơ bản 2.1. Nền tảng sinh học
các

nguyên

nhân 2.1.1. Lý thuyết gen

sinh học với rối loạn 2.1.2. Lý thuyết sinh hóa
nghiện;

2.1.3. Lý thuyết dịch tễ

- Giải thích được cơ 2.1.4. Các nghiên cứu gần đây
chế của các rối loạn 2.2. Cơ chế tâm lý
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tín
chỉ

nghiện theo mỗi mô 2.2.1. Phân tâm học
hình lý thuyết tâm 2.2.2. Thuyết hành vi
2.2.3. Thuyết nhận thức

lý;

- Giải thích được 2.2.4. Thuyết nhân văn hiện sinh
ảnh hưởng của các 2.2.5. Các lý thuyết về nhân cách
yếu tố xã hội và 2.3. Dưới góc độ văn hóa – xã hội
tương tác giữa cá 2.3.1. Văn hóa và hành vi nghiện
nhân-môi

trường- 2.3.2. Tương tác cá nhân – đối tượng
nghiện – môi trường sống

hành vi nghiện

2.3.3. Các yếu tố về tộc người/tôn giáo
2.3.4. Tình hình kinh tế-xã hội
2.3.5. Truyền thông
Kết thúc chương, SV Chương 3: Đánh giá, chẩn đoán, định 5 giờ
cần phải:

hình trường hợp và lên kế hoạch trị liệu tín

- Tổng hợp và phân đối với rối loạn nghiện
3

chí

tích các yếu tố tham 3.1. Đánh giá & chẩn đoán
gia theo từng tiếp

3.1.1. Tiếp cận đa phương diện

cận;
- Sử dụng được công

3.1.2. Tiếp cận theo thời gian

cụ trong đánh giá rối 3.1.3. Các công cụ đánh giá
loạn nghiện;

3.2. Định hình trường hợp và lên kế

- Sử dụng được các
mô hình lý thuyết để
phân tích trường hợp
và từ đó lên kế

hoạch trị liệu
3.2.1. Mô hình hành vi
3.2.2. Mô hình nhận thức
3.2.3. Mô hình hệ thống

hoạch trị liệu.
Kết thúc chương, SV Chương 4: Các tiếp cận trị liệu
cần phải:

4.1. Các mô hình điều kiện hóa và tiếp tín

- Giải thích được cận quản lý hệ quả
4

nguyên lý duy trì rối
loạn

nghiện

16 giờ

và

4.1.1. Điều kiện hóa hành vi: khởi đầu
và tiếp diễn các hành vi nghiện

nguyên lý can thiệp
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chí

theo từng mô hình;

4.1.2. Mối quan hệ giữa nghiện và sự

- Đánh giá được ưu phụ thuộc về sinh lý cơ thể
– nhược điểm của
từng kỹ thuật;

4.1.3. Ngừng sử dụng chất và tái
nghiện

- Biết cách chọn lọc
và điều chỉnh vận
dụng các kỹ thuật

4.1.4. Áp dụng kĩ thuật quản lý hệ quả
trong can thiệp hành vi nghiện

phù hợp cho những 4.2. Các mô hinh nhận thức
trường hợp cụ thể.

4.2.1. Các khái niệm chức năng xã hộinhận thức
4.2.2. Các hình mẫu và hành vi sử dụng
chất gây nghiện
4.2.3. Tự hiệu quả (self-efficacy) và đầu ra
của trị liệu
4.2.4. Vai trò của kì vọng
4.2.5. Tương tác nhận thức trong tái
nghiện
4.3. Mô hình hệ thống gia đình
4.3.1. Tương tác giữa gen và môi trường
4.3.2. Ba mô hình trị liệu gia đình trong
can thiệp rối loạn nghiện
4.3.3. Các tiếp cận dựa trên gia đình trong
trị liệu lạm dụng chất
4.4. Tăng động cơ và tính tự chủ để thay
đổi cá nhân
4.4.1. Động cơ và mô hình thay đổi
4.4.2. Phỏng vấn động cơ
4.4.3. Lý thuyết tự xác định (selfdetermination)
4.4.4. Kết hợp các mô hình 1,2,3 trong trị
liệu
4.4.5. Tiếp cận giảm nguy cơ
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4.4.6. Tiếp cận chú tâm (Mindfulness)
4.4.7. Mô hình phụ trợ 12 bước

Kết thúc chương, SV Chương 5: Phối hợp với các cán bộ 12 giờ
cần phải:

chuyên môn trong can thiệp rối loạn tín

- Nắm được trách nghiện
5

chí

nhiệm và chức năng 5.1. Tương tác trong nhóm trị liệu
của những cán bộ
khác trong nhóm can
thiệp,

trong

5.1.1. Đặc điểm các cơ sở trị liệu rối
loạn nghiện

tình

huống cụ thể ở Việt
Nam;

5.1.2. Chức năng các cán bộ chuyên
môn trong nhóm trị liệu

- Nắm được các qui 5.1.3. Phân bố trách nhiệm và hợp tác
trình phòng ngừa và trong quá trình trị liệu
theo dõi sau can
thiệp;
- Vận dụng các kĩ
năng lập kế hoạch,
giao tiếp, lắng nghe
và tập huấn trong
các qui trình trên.

5.2. Tham gia trong quản lý trường hợp
5.2.1. Các yếu tố thúc đẩy tái nghiện
5.2.2. Kế hoạch theo dõi sau trị liệu
5.2.3. Kế hoạch hướng nghiệp và tái hòa
nhập cộng đồng
5.2.4. Xây dựng nhóm đồng đẳng
5.3. Tham gia trong phòng ngừa
5.3.1. Hợp tác với y tế cộng đồng
5.3.2. Các dạng chương trình và chiến
lượng phòng ngừa
5.3.3. Xây dựng các nhóm hỗ trợ cộng
đồng
5.3.4. Luyện tập kĩ năng tham vấn phổ
thông cho các nhóm hỗ trợ
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Kết thúc chương, SV Chương 6: Bàn về các vấn đề nghiên 4 giờ
cần phải:
6

cứu và đạo đức

Nắm được tác 6.1. Nghiên cứu thực chứng

dụng của các nghiên
cứu thực chứng và

tín
chí

6.1.1. Các vấn đề nghiên cứu trong trị
liệu rối loạn nghiện

mối quan hệ giữa lý
thuyết-nghiên

cứu-

thực hành;

6.1.2. Mối quan hệ giữa lý thuyết,
nghiên cứu thực chứng và thực hành

- Vận dụng được các 6.2. Vấn đề đạo đức
kết quả nghiên cứu 6.2.1. Chẩn đoán thuộc rối loạn tâm thần
trong thực hành can và nguy cơ định kiến xã hội
thiệp tình huống cụ 6.2.2. Nan đề đạo đức trong nghiên cứu và
thể;

thực hành trị liệu

- Giải thích được
bản chất các nan đề
đạo đức và vận dụng
xử lý tình huống
thực tế tương ứng.
5. Phương pháp, hình thức dạy học
5.1 Phân bổ thời lượng: theo hình thức dạy học
Lý thuyết: 20
Thực hành/làm việc nhóm: 20
Hướng dẫn tự học, nghiên cứu: 5
5.2. Các phương pháp dạy học chủ yếu
•

Thuyết trình kết hợp với trình chiếu PPT, video clip, xử lý tình huống, hỏi đáp,

thảo luận….
•

Làm việc nhóm/đóng vai: được triển khai với nội dung công việc kéo dài trong

một thời gian nhất định và thực hiện ngoài giờ lên lớp là chủ yếu và một phần thời
gian trên lớp, có thể dưới dạng PP Dự án, bài tập nghiên cứu, khảo sát…
6. Học liệu:
6.1. Tài liệu bắt buộc
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- Bùi Thị Xuân Mai (chủ biên) (2013). Giáo trình chất gây nghiện và xã hội. Trường
ĐHLĐXH
- United Nations, World Health Organization (2008). Các nguyên tắc
điều trị cai nghiện lệ thuộc ma tuý. Link: http://www.unodc.org/documents/hivaids/publications/People_who_use_drugs/D_PrinciplesDrugDependenceTreatment_20
09_VI.pdf
- Peter M. Miller et al (2013). Interventions for Addiction: Comprehensive Addictive
Behaviors and Disorders. Massachusetts: Academic Press.
6.2. Tài liệu tham khảo
- Jean Kinney (2014). Loosening the Grip: A Handbook of Alcohol Information. NY:
McGraw-Hill Education.
- Shulamith L.A. Straussner (2013). Clinical work with substance abusing clients. NY:
The Guilford Press.
- Shulamith L.A. Straussner (2006). Impact of Substance Abuse on Children and
Families: Research and Practitioner Implications. Routledge.
7. Phương pháp và hình thức kiểm tra, đánh giá

163

Hình thức

Tính chất
của nội
dung kiểm
tra

Đánh giá
thường
xuyên

Lý thuyết

Bài tập cá
nhân

Lý thuyết
và kỹ năng

Mục đích kiểm tra

Trọng số

Kiểm tra kiến thức học phần

10 %

Đánh giá khả năng vận dụng lý thuyết vào thực
tiễn và các phẩm chất trí tuệ; kỹ năng viết khoa

10%

học
Đánh giá khả năng tổng hợp kiến thức của

Bài tập
nhóm

Kỹ năng

nhóm và Đánh giá kỹ năng phối kết hợp trong
làm việc nhóm để tạo ra được sản phẩm có ý

20%

nghĩa.
Năng lực vận dụng, giải thích…. các vấn đề
Bài thi
hết môn

Tổng hợp

của thực tiễn bằng kiến thức chuyên môn và
đưa ra được giải pháp hiệu quả (thông qua

60%

nghiên cứu)

+ Tiêu chí đánh giá các loại bài tập, KT – ĐG
Hoàn thiện bài tập theo yêu cầu về hình thức, nội dung và mục đích của kiểm tra đánh
giá.

CHỦ NHIỆM KHOA

CHỦ NHIỆM BỘ MÔN

PGS.TS. Đinh Thị Kim Thoa

PGS.TS. Đặng Hoàng Minh
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ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN / CHUYÊN ĐỀ

TÊN HỌC PHẦN: CAN THIỆP RỐI LOẠN STRESS SAU SANG CHẤN
1. Thông tin về đơn vị đào tạo
-

Trường: Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội

-

Chương trình: Tâm lý học lâm sàng trẻ em và vị thành niên

2. Thông tin về học phần
-

Tên học phần: Can thiệp rối loạn stress sau sang chấn

-

Mã học phần:

-

Học phần bắt buộc / tự chọn: Tự chọn

-

Số lượng tín chỉ: 3

-

(Các) học phần tiên quyết: PSE 6010, PSE 6012

3. 3. Mục tiêu và chuẩn năng lực (góp phần vào chuẩn đầu ra) cần hình thành
3.1. Mục tiêu chung:
Học phần giúp học viên phát triển những kiến thức và kỹ năng cơ bản trong
việc nhận diện những ảnh hưởng của chấn thương tâm lý đối với trẻ em cũng như
những yếu tố nguy cơ làm vấn đề trở nên trầm trọng hơn. Học viên sẽ được trang bị
những công cụ đánh giá và kỹ thuật can thiệp cụ thể cho đối tượng trẻ em và vị thành
niên bị rối loạn stress sau sang chấn.
3.2. Chuẩn năng lực
3.2.1. Kiến thức:
- Hiểu và mô tả được tỉ lệ dịch tễ những người bị rối loạn stress sau sang chấn
trong cộng đồng dân số nói chung và tỉ lệ đối với trẻ em và vị thành niên nói riêng.
- Hiểu và đánh giá được các yếu tố nguy cơ dẫn đến rối loạn stress sau sang
chấn, các biểu hiện triệu chứng của rối loạn stress sau sang chấn và các dạng bệnh kết
hợp với rối loạn stress sau sang chấn.
- Hiểu được những phản ứng tức thời của trẻ sau một sự kiện gây sang chấn và
những nguyên tắc, chiến lược chung can thiệp khủng hoảng phù hợp với trẻ ở từng độ
tuổi.
- Hiểu được các nguyên lý chung của các phương pháp can thiệp thực chứng
cho vấn đề rối loạn stress sau sang chấn trên đối tượng trẻ em và vị thành niên.
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3.2.2. Kỹ năng
c. Kỹ năng nghề nghiệp
- Có khả năng thực hiện trên thực tế với bạn học và trên thân chủ thực một
phiên tư vấn tâm lý giáo dục về rối loạn stress sau sang chấn cũng như các
chiến lược chung để đối phó
- Có khả năng đánh giá trên thực tế mức độ chấn thương và các yếu tố nguy cơ
để đề ra các chiến lược chăm chữa phù hợp
- Có khả năng thực hiện trên thực tế vói bạn học và trên thân chủ thực các kỹ
thuật giúp điều chỉnh cảm xúc, giảm cảm giác tội lỗi và tự sỉ nhục; đối phó với
những hình ảnh và suy nghĩ xâm nhập, giảm việc kích động cơ thể.
- Có khả năng làm việc nhóm với cha mẹ để lên kế hoạch hỗ trợ trẻ
- Có khả năng huy động sự hỗ trợ từ các tổ chức cộng đồng góp phần thúc đẩy
sự tiến triển vấn đề rối loạn stress sau sang chấn ở trẻ
b. Kỹ năng phát triển cá nhân
-

Kỹ năng phân tích, đánh giá vấn đề

-

Kỹ năng thấu cảm

c. Kỹ năng tương tác xã hội
- Kỹ năng giao tiếp
- Kỹ năng lên kế hoạch
3.2.3. Thái độ:
a. Phẩm chất chính trị
-

Yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội;

-

Chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà
nước;

-

Tham gia các hoạt động chính trị - xã hội; thực hiện nghĩa vụ công dân.

b. Đạo đức nghề nghiệp
- Không gây hại – Từ tâm
- Tự chủ
- Công bằng
- Chính trực
c. Thái độ với học sinh và đồng nghiệp
- Cầu thị
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- Hành động và phản biện dựa trên bằng chứng xác thực
d. Lối sống, tác phong
- Cởi mở và thấu cảm
3.2.4. Mục tiêu khác:
Không có
4. Nội dung học phần
4.2 Tóm tắt
Học phần cung cấp những kiến thức cơ bản về chấn thương trong cuộc sống
như chấn thương là gì, những phản ứng bình thường của con người với chấn thương,
ảnh hưởng của chấn thương với con người, đánh giá chấn thương, nền tảng sinh học,
các yếu tố nguy cơ và sự phát triển của rối loạn stress sau sang chấn. Học phần cũng sẽ
đề cập đến các kỹ thuật can thiệp nhận thức hành vi đã được chứng minh có hiệu quả
để can thiệp với rối loạn stress sau sang chấn trong tình huống khẩn cấp như sau khi
trải qua thiên tai, thảm họa. Một số kỹ thuật được trang bị cho học viên chủ yếu tập
trung vào các kỹ thuật giúp điều chỉnh cảm xúc, giảm cảm giác tội lỗi và tự sỉ nhục;
đối phó với những hình ảnh và suy nghĩ xâm nhập, giảm việc kích động cơ thể.
4.2 Nội dung cụ thể
Thứ

Mục tiêu

tự

Nội dung

Thời

Ghi

lượng

chú

Kết thúc chương, SV Chương 1: Rối loạn stress sau sang chấn 4 giờ

1

cần phải nắm được những vấn đề chung

tín

định

chí

nghĩa

khái 1.1. Định nghĩa khái niệm

niệm, các biểu hiện 1.2. Các biểu hiện triệu chứng
triệu chứng của rối 1.3. Đo lường đánh giá rối loạn stress
loạn stress sau sang sau sang chấn – các công cụ đo
chấn, biết cách sử 1.4. Các yếu tố nguy cơ, sự phát triển và
dụng các thang đo chu kỳ của rối loạn stress sau sang chấn
đánh giá rối loạn có
độ hiệu lực cao, hiểu
được các yếu tố
nguy cơ, chu kỳ hoạt
động và sự phát
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triển của rối loạn
này

2

Kết thúc chương, SV Chương 2: Nền tảng sinh học và tâm lý 4 giờ
cần phải nắm được của người chấn thương

tín

những kiến thức về 2.1 Phản ứng tâm lý bình thường của chỉ
phản ứng tâm lý của con người với thảm họa
người

sau

chấn - Ảnh hưởng tâm lý của thảm họa

thương, các thách - Phương diện gia đình
thức và nguy cơ tâm 2.2 Tương tác giữa thảm họa và bạo
lý sau chấn thương; hành gia đình
sự phát triển não bộ 2.3 Thách thức tâm lý và các nguy cơ
và các cơ chế sinh lý 2.4 Sự phát triển não bộ của con người
sinh hóa sau chấn và chấn thương
thương

- Ảnh hưởng của chấn thương và PTSD
đến các chức năng các chất dẫn truyền
thần kinh và cấu trúc của nó.
- Cơ chế can thiệp của thuốc và những vấn
đề khác có liên quan

3

Kết thúc chương, SV Chương 3: Hỗ trợ trẻ sau sự kiện chấn 8 giờ
cần phải nắm được thương – những nguyên tắc chung

tín

nguyên tắc chung 3.1 Theo dõi sát cá nhân và gia đình

chỉ

trong việc hỗ trợ trẻ 3.2 Hỗ trợ tức thì
sau sự kiện gây chấn 3.3 Tăng hiểu biết của cha mẹ và người
thương

chăm sóc
3.4 Người lớn có thể hỗ trợ như thế nào
sau mất mát
3.5 Môi trường gia đình thuận lợi
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3.6 Can thiệp gia đình
3.7 Tạo sự thuận lợi trong sự tương tác
giữa các thành viên trong gia đình
3.8 Can thiệp sớm cho trẻ
3.9 Hội thoại với trẻ
3.10 Những ghi nhớ quan trọng liên
quan đến trẻ trong gia đình
4

Kết thúc chương, SV Chương 4: Giúp trẻ bằng các kỹ thuật 16 giờ
cần phải nắm được hành vi nhận thức thực chứng

tín

những kiến thức cơ 4.1 Điều chỉnh cảm xúc

chỉ

bản và kỹ năng để o

Tự hướng dẫn

tiến hành những kỹ o

Tam giác nhận thức

thuật như điều chỉnh o

Nhận diện và điều chỉnh

cảm xúc, giải quyết 4.2 Tăng sự hiểu biết của trẻ về những
hình ảnh, suy nghĩ vấn đề đã xảy ra.
xâm nhập, giảm cảm o

Tường thuật về chấn thương

giác tội lỗi và tự sỉ o

Viết vẽ và hoàn thành câu

nhúc, giảm sự kích o

Tập trung vào những điểm nóng

động cơ thể…

4.3 Làm việc với cảm giác tội lỗi và tự sỉ
nhục
4.4 Làm việc với hình ảnh xâm nhập
o

Sử dụng các phương pháp hình ảnh

o

Phản điều kiện hóa

o

Người giúp đỡ ảo

4.5 Làm việc với suy nghĩ xâm nhập
o

Các bài tập tạm dừng lo lắng

o

Kiểm soát suy nghĩ và xao nhãng

4.6 Làm việc giảm kích động cơ thể
o

Phương pháp thư giãn

o

Can thiệp vào giấc ngủ, làm giảm

tần xuất ác mộng.
4.7 Tập nhiễm
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o

Xác định những yếu tố gợi lại chấn

thương
o

Tập nhiễm qua tưởng tượng và tình

huống thực
o

Sử dụng phương pháp thay đổi ký

ức theo tiếp cận nhóm để giúp trẻ.
o

Tại sao lại tiến hành theo nhóm

o

Cấu trúc và quy trình nhóm

4.8 Phương pháp viết
4.9 Làm việc với cha mẹ
4.10 Thảo luận, thực hành, trình bày ca
mẫu
5. Phương pháp, hình thức dạy học
5.1 Phân bổ thời lượng: theo hình thức dạy học
Lý thuyết: 30 giờ tín chỉ
Thực hành/làm việc nhóm: 20 giờ tín chỉ (= 10 giờ lý thuyết)
Hướng dẫn tự học, nghiên cứu: 10 giờ tín chỉ (= 4 giờ lý thuyết)
5.2. Các phương pháp dạy học chủ yếu
 Thuyết trình kết hợp với trình chiếu PPT, video clip, xử lý tình huống, hỏi đáp,
thảo luận….
 Làm việc nhóm/đóng vai: được triển khai với nội dung công việc kéo dài trong
một thời gian nhất định và thực hiện ngoài giờ lên lớp là chủ yếu và một phần
thời gian trên lớp, có thể dưới dạng PP Dự án, bài tập nghiên cứu, khảo sát…
6. Học liệu:
6.1. Tài liệu bắt buộc
- Sidney Bloch và Bruce S.Singh (2001) . Cơ sở của lâm sàng tâm thần học. NXB Y
học (Dịch bởi Trần Viết Nghị và các cộng sự).
- Herman, Judith (1997). Trauma and Recovery. The Aftermath of Violence

from

Domestic Abuse to Political Terror.
6.2. Tài liệu tham khảo
- Friedman, Matthew J; Resick, Patricia A; Bryant, Richard A; Brewin, Chris R (Sep
2011). Considering PTSD for DSM-5. Depression and Anxiety 28, 9: 750-769.
170

- Pole, N., Gone, J. P., & Kulkarni, M. (2008). Posttraumatic stress disorder among
ethnoracial minorities in the United States. Clinical Psychology: Science and Practice,
15(1), 35-61.
- Cloitre, M, et al. (2009). A Developmental Approach to Complex PTSD: Childhood
and Adult Cumulative Trauma as Predictors of Symptom Complexity
- Brown, E.J., & Goodman, R.F. (2005). Childhood Traumatic Grief: An Exploration
of the Construct in Children Bereaved on September 11. Journal of Clinical Child and
Adolescent Psychology, 34 (2), 248259.
- Sprung, M. (2008). Unwanted intrusive thoughts and cognitive functioning in
kindergarten and young school-age children following Hurricane Katrina. Journal of
Clinical Child and Adolescent Psychology, 37, 575-587.
7. Phương pháp và hình thức kiểm tra, đánh giá
Tính chất
của nội

Hình thức

Mục đích kiểm tra

dung kiểm

Trọng số

tra
Đánh giá

Lý thuyết

giữa kì

Trắc nghiệm đa lựa chọn

40 %

Năng lực vận dụng, giải thích…. các vấn đề
Đánh giá

Tổng hợp

cuối kì

của thực tiễn bằng kiến thức chuyên môn và
đưa ra được giải pháp hiệu quả (thông qua

60%

nghiên cứu)
+ Tiêu chí đánh giá các loại bài tập, KT – ĐG
Hoàn thiện bài tập theo yêu cầu về hình thức, nội dung và mục đích của kiểm
tra đánh giá.
CHỦ NHIỆM KHOA

CHỦ NHIỆM BỘ MÔN

PGS.TS. Đinh Thị Kim Thoa

PGS.TS. Đặng Hoàng Minh
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PHỤ LỤC (Tài liệu tham khảo xây dựng chương trình)
Clinical Science
Quick Navigation
Admissions | Research | Curriculum | Clinical Internship | Graduates | Accreditation
Vanderbilt University Clinical Psychological Science
View list of Clinical Science Faculty here
The Clinical Science Program in Psychological Sciences at Vanderbilt University subscribes
to the clinical scientist model of training, with the primary goal of training clinical scientists.
The Clinical Science Program, which is ranked 14th in the country by US News and World
Report , is part of the outstanding program in Psychological Sciences at Vanderbilt that
includes over 60 faculty spanning two departments (the Department of Psychology and the
Department of Psychology and Human Development).
All students complete a core set of required coursework, research, and clinical training. This
includes courses in the biological, social, cognitive, and affective bases of behavior; human
development; individual differences; research design and statistics; psychopathology;
psychological assessment; psychological intervention; and professional ethics.
In addition to these core requirements common to all students, the program has sufficient
flexibility to allow students to concentrate their training and to develop specialized expertise
in given areas that draw on the strengths of our faculty and the opportunities for research and
clinical training. Students can focus their training in the following areas:
 Psychopathology , including the identification, etiology, treatment, and prevention of
psychopathology in children, adolescents and adults. Within psychopathology students
can further concentrate their training in any of three areas:


Developmental psychopathology , including the identification, etiology, treatment,
and prevention of psychopathology in children and adolescents (particularly with
respect to mood disorders), and the study of typical and atypical development
(particularly with respect to autism and intellectual disabilities). Faculty who are
involved in the mentoring of students in this area include Drs. Bachorowski, Cole,
Compas, Dykens, Garber, Hollon, Smith, Tomarken, Walker, and Weiss.



Adult psychopathology , including the identification, etiology, treatment and
prevention of psychopathology in adults including mood disorders, anxiety disorders,
somatoform disorders, schizophrenia, and psychopathy. Faculty involved in the
mentoring of students in this area include Drs. Bachorowski, Compas, Davis, Garber,
Hollon, Olatanji, Park, Schlundt, Tomarken, Walker, Weiss, and Zald.



Developmental disabilities , including the identification, etiology and treatment of
autism, Prader-Willi Syndrome, and Williams Syndrome. Faculty mentors include
Drs. Bachorowski and Dykens.



Clinical neuroscience , including neuropsychological, psychophysiological, and
neuroimaging approaches to studying normal and abnormal behavior. Faculty mentors
include Drs. Cole, Compas, Hollon, Olatunji, Park, Tomarken, and Zald.



Basic emotional processes , including the biological, cognitive, and interpersonal
factors influencing basic emotion-related processes, as well as individual differences
in affective traits. Faculty mentors include Drs. Bachorowski, Compas, Dykens,
Garber, Hollon, Olatunji, Smith, Tomarken, and Zald.
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Prevention and intervention , including the development and evaluation of optimal
interventions for various psychopathologies, the prevention of diabetes and other
biomedical disorders, and the identification of potential etiological or vulnerability
markers that are linked to heightened risk for depressive disorders among children and
adolescents. Faculty mentors include Drs. Compas, Garber, Hollon, Olatunji, and
Weiss.



Health psychology , emphasizing a biopsychosocial approach to health and illness
throughout the life span, including chronic and recurrent pain, cancer, and eating
disorders. Faculty mentors include Drs. Compas, Garber, Olatunji, Schlundt, Smith,
and Walker.



Quantitative analysis , including the application of advanced statistical techniques to
the study of psychopathology and other clinical issues. Faculty mentors include Drs.
Cole and Tomarken.

All students take the following courses as part of their core training in clinical science:
Advanced Statistics (two semesters), Clinical Research Methods, Psychopathology,
Psychological Measurement, Introduction to Psychotherapy, Cognitive Assessment,
Psychological Assessment, Ethics and Cultural Diversity, and courses in the fundamental
areas of psychological science (biological bases of behavior, cognitive/affective bases of
behavior, human development, and individual differences).
Applicants to Our Program
We typically receive from over 300 applications each year to our program. Applicants apply
to the Clinical Science Program and can express an interest in any of the areas of
concentration listed above.
Year

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Applicants

321

301

317

332

354

353

396

Offered Admission

11

16

14

13

13

10

9

5
5
6
9
9
4
7
Admitted
A number of criteria are considered in reviewing applications for admission. These include
undergraduate grade point average and performance on the GRE. However, we also carefully
consider applicants' research and applied experience and the degree to which applicants'
research interests represent a good match with the research of our faculty. Characteristics of
our admitted students for the last 9 years are:
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

3.72

3.76

3.67

3.78

3.93

3.70

3.75

Verbal

678

726

635

684

655

703

639

Quantitative

738

744

700

712

688

755

737

Undergraduate GPA

GRE

1416
1470
1335
1396
1343
1458
1376
Total
Program Costs. For the 2011-2012 academic year, semester tuition rates are approximately
$15,408 per semester for students taking a full graduate course load of 9 credits per semester.
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However, tuition costs for all students admitted to the program are covered through support
associated with teaching assistantships, research assistantships, or fellowships for up to 5
years.
Program Costs
Description
2012-2013 1st-year Cohort Cost
Tuition for full-time students (in-state)
$41,088 per year ($1,712 per credit hour)
Tuition for full-time students (out-of-state)
$41,088 per year ($1,712 per credit hour)
Tuition per credit hour for part-time students (if
N/A
applicable )
Health Insurance $2,382/year; Activity and
University/institution fees or costs
recreation fee $202/semester
Additional estimated fees or costs to students (e.g.
$500
books, travel, etc.)
Financial Support
All admitted Ph.D. students receive funding for up to five years of study. The financial
package includes full tuition, a monthly stipend that is highly competitive with comparable
programs around the country, and a health insurance package. Based upon presented
qualifications, selected students are nominated for additional honor scholarships and
fellowships awarded by both the college and the graduate school. These merit awards
supplement the baseline financial package. Financial support for students comes from a wide
range of sources. Teaching assistantships and fellowships are available from Vanderbilt
University. As of September 1, 2011, our program is supported by a training Grant from the
National Institute of Mental Health that provide fellowships for several of our students.
Students are also supported by research assistantships on grants awarded to our faculty; as of
September 1, 2011, the Clinical Science faculty held over $20 million dollars in current
research grants. Our students have been successful in obtaining individual predoctoral
fellowships, including National Research Service Awards from the National Institutes of
Health and predoctoral training fellowships from the National Science Foundation.
Student Financial Aid
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

1st year

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

2nd year

100% 100% 100% 100% 100% 100%

3rd year

100% 100% 100% 100% 100%

4th year

100% 100% 100% 100%

Financial Aid Awarded

5th year 100% 100% 100%
Attrition. Over the past 7 years, 46 applicants have enrolled in the Vanderbilt University
Clinical Psychological Science program. Three of these students have left the program, an
overall attrition rate of 6.5%. All 3 of these students, transferred to another psychology
program at another university.
Attrition
Year of First Enrollment
Variable
200720082009 20102011 2012 2013
N % N % N% N % N% N% N%
Students for whom this is the year of first enrollment (i.e. new
6 - 7 - 6- 9 - 4- 7- 7students)
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Year of First Enrollment
200720082009 20102011 2012 2013
N % N % N% N % N% N% N%

Variable

Students whose doctoral degrees were conferred on their
1 17 1 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
transcripts
Students still enrolled in program
4 67 5 71 6 1008 89 4 1004 1007 100
Students no longer enrolled for any reason other than conferral
1 17 1 14 0 0 1 11 0 0 0 0 0 0
of doctoral degree
Research training
Our program offers training in research through a mentoring model in which students work
closely with their primary advisor/mentor on research throughout their time in the program.
Clinical faculty research areas include:
 Basic cognitive and emotional processes, including the biological, cognitive, and
interpersonal factors influencing basic emotion-related processes, as well as individual
differences in affective traits.


Clinical neuroscience, including neuropsychological, psychophysiological, and
neuroimaging approaches to studying normal and abnormal behavior.



Developmental psychopathology, including the identification, etiology, treatment, and
prevention of psychopathology in children and adolescents (particularly with respect
to mood disorders), and the study of typical and atypical development (particularly
with respect to autism and mental retardation).



Prevention and intervention, including the development and evaluation of optimal
interventions for various psychopathologies, the prevention of diabetes and other
biomedical disorders, and the identification of potential etiological or vulnerability
markers that are linked to heightened risk for depressive disorders among children and
adolescents.



Health psychology, emphasizing a biopsychosocial approach to health and illness
throughout the life span.



Quantitative analysis, including the application of advanced statistical techniques to
the study of psychopathology and other clinical issues.

Underlying each of these areas is a common philosophy that emphasizes theoretical
development, empirical validation, methodological rigor, and the establishment of links
between normal and abnormal processes using multiple methods and levels of analysis.
The Program faculty enjoy strong relationships with the John F. Kennedy Center for Research
on Human Development; the Center for Integrative and Cognitive Neuroscience; the
Departments of Psychiatry, Pediatrics, and Medicine in the Vanderbilt School of Medicine;
the Vanderbilt University Institute for Imaging Science; the Vanderbilt Brain Institute;
theVanderbilt-Ingram Cancer Center; the Center for Developmental Medicine; the Vanderbilt
Institute for Public Policy Studies; the Meharry Medical College and Vanderbilt Memory and
Alzheimer's Center.
A strong focus of Clinical Science at Vanderbilt is the integration of research with
professional expertise. Students are actively involved in research on a continuing basis
throughout their graduate training. The primary orientations are cognitive-behavioral,
interpersonal, and neurobiological. The program is able to provide students with a wealth of
training experiences, both scientific and professional, that is unmatched even by programs
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much larger in size. Students are involved in clinical practicum work at a number of
Vanderbilt sites and more broadly throughout the Nashville community. They receive
supervised research and clinical training in a wide variety of agencies that serve children,
adolescents, and adults, and that address a wide spectrum of psychological problems.
Clinical Internship
As with practicum training, the clinical internship is carefully planned to meet each student's
career goals and needs. Our students typically intern at highly regarded, APA-approved
internship sites. The vast majority of our students are matched at the internship ranked as their
first or second choice. Evaluations of internship placements indicate both that our students are
well prepared for internship by our training program and that they find the internship
experience to be highly rewarding.
Internship Placement - Table 1
Year Applied for Internship
2007- 2008- 2009- 2010- 2011- 2012- 2013Outcome
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
N% N% N% N% N % N % N%
Students who sought or applied for internships* 6 6 5 7 8 - 6 - 5 Students who obtained internships
6 100 6 100 5 100 7 100 7 88 5 83 5 100
Students who obtained APA/CPA-accredited
6 100 6 100 5 100 7 100 7 88 4 67 5 100
internships
Students who obtained APPIC member
internships that were not APA/CPA-accredited 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(if applicable)
Students who obtained other membership
organization internships (e.g. CAPIC) that were 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 1 17 0 0
not APA/CPA-accredited (if applicable)
Students who obtained internships conforming to
CDSPP guidelines that were not APA/CPA0 0
00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
accredited (if applicable)
Students who obtained other internships that
00
00 0 0
00 0 0 0 0 0 0
were not APA/CPA-accredited (if applicable)
*This includes students that withdrew from the internship application process
Internship Placement - Table 2
Year Applied for Internship
2007- 2008- 2009- 2010- 2011- 2012- 2013Outcome
2008
2009
2010
2011
2012
2031
2014
N % N % N % N % N % N % N %
Students who obtained internships
6 100 6 100 5 100 7 100 7 100 5 100 5 100
Students who obtained paid internships 6 100 6 100 5 100 7 100 7 100 5 88 5 100
Students who obtained half-time
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
internships* (if applicable)
*Should only include students that applied for internship and are included in the number that
"sought or applied for internship" from "Internship Placement - Table1" for each year.
Our Graduates
Graduates of the Clinical Science Program over the last decade occupy important positions in
academic as well as service institutions, and have research interests that are at the cutting edge
of clinically and socially relevant issues. Their success is evidence of the effective
combination of research and clinical training we offer, and of their own commitment to
professional, research, and academic careers in clinical psychology.
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Time to Completion for Students entering the Program with a Bachelor's Degree (if
applicable)
Year in which Degrees were Conferred
Outcome
2007- 2008- 2009- 2010- 2011- 2012- 20132008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Total number of students with
doctoral degree conferred on
6
3
6
6
10
5
0
transcript
Mean number of years to complete
6.2
6.7
6.2
6.7
6.1
7.0
0
the program
Median number of years to complete
6
6
6
7
6
7
0
the program
Time to Degree Ranges
N % N % N % N % N % N % N %
Students in less than 5 years
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Students in 5 years
1 25 0 0 1 17 0 0 1 10 1 20 0 0
Students in 6 years
3 25 1 33 3 50 2 33 7 70 0 0 0 0
Students in 7 years
2 0 2 67 2 33 4 67 2 20 2 40 0 0
Students in more than 7 years
0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 2 40 0 0

Total
36
6.4
6
N %
0 0
5 14
16 43
14 38
2 5

Psychology licensure
Thirty-seven students graduated from our program between 2 and 10 years ago (i.e., between
2002 and 2009). Of these 37 graduates, 30 are currently licensed (81%). Of the 7 students
who are not licensed, 3 are working in positions that are purely research positions, 2 are not
working in psychology, and 2 graduated in 2009 and are currently preparing for licensure.
Licensure
2002-2003 to
Outcome
2010-2011
Total number of students with doctoral degrees conferred on transcript in time
48
period
Number of students with doctoral degrees conferred on transcripts who became
36
licensed doctoral psychologists in time period
Licensure percentage
75%
"Our training program meets educational requirements for doctoral level licensure to practice
clinical psychology. Psychology licensure is obtained on a state-by-state basis. For more
information, see www.psychologist-license.com.
Accreditation
The graduate training program in Clinical Science is fully accredited by the American
Psychological Association (last accredited 2009; next site visit 2014). For more information
concerning accreditation, contact:
Office of Program Consultation and Accreditation
American Psychological Association
750 First Street, NE
Washington, DC 20002-4242
Phone:
202-336-5979
Website: http://www.apa.org/ed/accreditation
For more information, please contact the program Co-Directors: Bruce Compas or Bunmi
Olatunji
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