BỘ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA HÀ NỘI
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Biểu mẫu 20
(Kèm theo công văn số 5901/BGDĐT-KHCT ngày 17 tháng 10 năm 2014
của Bộ Giáo dục và đào tạo)

THÔNG BÁO
Công khai cam kết chất lượng đào tạo của
cơ sở giáo dục đại học năm học 2017-2018

A. ĐẠI HỌC
1. Ngành: Báo chí
Hệ đào tạo đại học chính qui
1. Người đã tốt nghiệp THPT và tương đương
theo quy định tại điều 5 Quy chế tuyển sinh đại học,
cao đẳng hệ chính quy của Bộ GD&ĐT
2. Đầu vào xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi THPT
quốc gia hàng năm theo các nhóm môn: Văn, Sử, Địa
hoặc Văn, Toán, Ngoại ngữ/tổ hợp xã hội
Điều kiện cơ sở vật
 Diện tích đất: 2,1ha
chất của cơ sở giáo dục  Diện tích xây dựng: 25.894 m2. Trong đó:
cam kết phục vụ người
 Diện tích phòng học các loại: 15.634 m2
học (như: phòng học,
 Diện tích thư viện: 1.600 m2
trang thiết bị, thư viện
+ Diện tích nhà Văn hóa, hội trường: 2.230 m2
...)
+ Diện tích nhà thi đấu đa năng: 4.613 m2
Diện tích ký túc xá: 6981 m2

STT
Nội dung
I
Điều kiện tuyển sinh

II

III
IV

Đội ngũ giảng viên
Các hoạt động hỗ trợ
học tập, sinh hoạt cho
người học

Tổng số giảng viên cơ hữu (theo biểu mẫu 23)
 Tổ chức hướng dẫn lập kế hoạch học tập, kỹ năng
học
đại học, tư vấn chọn môn học,...
 Tổ chức các hoạt động ngoại khóa, tình nguyện,
thực
tế, các buổi sinh hoạt chuyên môn về thời sự và tác
nghiệp báo chí.
 Tổ chức các câu lạc bộ nghề nghiệp, hoạt động cộng
đồng, định hướng kỹ năng tác nghiệp báo chí.
- Kết nối, giới thiệu giao lưu với các cá nhân hoặc cơ
quan, tòa soạn báo chí – truyền thông trên địa bàn Hà
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V

Yêu cầu về thái độ học
tập của người học

VI

Mục tiêu kiến thức, kỹ
năng, trình độ ngoại
ngữ đạt được

VII

Vị trí làm việc sau khi
tốt nghiệp ở các trình
độ

Nội và các địa phương (nếu sinh viên có nhu cầu).
- Hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao
- Thực hiện nghiêm túc các nội quy, quy định, quy
chế học vụ của Nhà trường; có phẩm chất chính trị tốt,
có ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần làm việc theo
nhóm.
- 10% sinh viên tốt nghiệp vượt tiến độ; 60-70% sinh
viên tốt nghiệp đạt loại Khá – Giỏi.
- Tích cực, chủ động, linh hoạt trong việc thực hiện kế
hoạch học tập và thực hành nghiệp vụ tác nghiệp báo
chí bên ngoài.
- Về kiến thức:
+ Khối kiến thức chung, cơ bản về khoa học MacLênin, Khoa học xã hội và nhân văn, Nghệ thuật học,
Văn hóa học….
+ Khối kiến thức cơ bản, hệ thống về lý thuyết và kỹ
năng nghề nghiệp báo chí – truyền thông, đặc biệt là
Báo chí về lĩnh vực Văn hóa - văn nghệ.
- Về kỹ năng
+ Các kỹ năng cơ bản để có thể hành nghề phù hợp
với lĩnh vực đào tạo báo chí – truyền thông như làm
phóng viên, biên tập viên, thư ký tòa soạn….
+ Các kỹ năng tác nghiệp cụ thể: kỹ năng thu thập, xử
lý thông tin; sáng tạo tác phẩm báo chí đa phương
tiện, tổ chức sản xuất sản phẩm báo chí; nghiên cứu
công chúng và kinh doanh…
- Trình độ ngoại ngữ chuẩn đầu ra: tiếng Anh trình
độ A2 – khung tham chiếu Châu Âu.
Sinh viên ngành Báo chí sau khi tốt nghiệp có thể đảm
nhiệm các công việc:
- Phóng viên, biên tập viên tại các tòa soạn/cơ quan
báo chí, xuất bản trung ương và địa phương.
- Nhân viên/chuyên viên nghiệp vụ Truyền thông –
PR của cơ quan, tổ chức trong và ngoài nước.
- Nghiên cứu, giảng dạy tại các cơ sở đào tạo và nghiê
cứu về Báo chí – truyền thông
- Nhân viên/chuyên viên tại các đơn vị có liên quan
đến báo chí – truyền thông khác: cơ quan văn hóa – tư
tưởng; bộ phận thông tin – tổnghợp, trang tin, website
của cơ quan, tổ chức chính trị - xã hội,
2

2. Ngành: Sáng tác văn học
STT
Nội dung
I
Điều kiện tuyển sinh

II

Điều kiện cơ sở vật
chất của cơ sở giáo dục
cam kết phục vụ người
học (như: phòng học,
trang thiết bị, thư viện
...)

III
IV

Đội ngũ giảng viên
Các hoạt động hỗ trợ
học tập, sinh hoạt cho
người học

Hệ đào tạo đại học chính quy
1. Người đã tốt nghiệp THPT và tương đương
theo quy định tại điều 5 Quy chế tuyển sinh đại học,
cao đẳng hệ chính quy của Bộ GD&ĐT.
2. Đã qua vòng sơ tuyển (theo thông báo chính thức
của trường).
3. Thi chung tuyển theo đợt riêng không trùng với kỳ
thi quốc gia hàng năm. Điểm xét tuyển gồm các điểm:
Ngữ văn (lấy từ kết quả kỳ thi quốc gia môn Ngữ văn
với thí sinh vừa tốt nghiệp THPT trong năm đó hoặc
tổ chức đợt riêng với thí sinh tự do), Sáng tác tại chỗ,
Phỏng vấn trực tiếp (về tác phẩm, công việc sáng
tác…)
4. Tuyển thẳng với thí sinh đạt giải chính thức trong
kỳ thi HSG Quốc gia môn Văn hoặc đạt giải thưởng
về văn học nghệ thuật của các Báo, tạp chí chuyên
ngành, Hội nhà văn Việt Nam.
5. Có chế độ ưu tiên (cộng từ 1-2 điểm) với thí sinh
đạt giải chính thức trong kỳ thi HSG Quốc gia môn
Lịch sử, Địa lý, Ngoại ngữ (tiếng Anh, Pháp, Nga,
Trung, Nhật)…hoặc đạt giải thưởng về văn học nghệ
thuật của các Báo, tạp chí, Hội VHNT địa phương; có
nhiều tác phẩm đã xuất bản hoặc đăng tải trên các
báo, tạp chí trung ương và địa phương về VHNT…
 Diện tích đất: 2,1ha
 Diện tích xây dựng: 25.894 m2. Trong đó:
 Diện tích phòng học các loại: 15.634 m2
 Diện tích thư viện: 1.600 m2
+ Diện tích nhà Văn hóa, hội trường: 2.230 m2
+ Diện tích nhà thi đấu đa năng: 4.613 m2
Diện tích ký túc xá: 6981 m2
Tổng số giảng viên cơ hữu (theo biểu mẫu 23)
 Tổ chức hướng dẫn lập kế hoạch học tập, kỹ năng
học đại học, tư vấn chọn môn học,...
 Tổ chức các hoạt động ngoại khóa, tình nguyện,
thực tế, các buổi nói chuyện chuyên đề, giới thiệu tác
phẩm mới...
 Tổ chức các câu lạc bộ nghề nghiệp, hoạt động
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STT

Nội dung

V

Yêu cầu về thái độ học
tập của người học

VI

Mục tiêu kiến thức, kỹ
năng, trình độ ngoại
ngữ đạt được

VII

Vị trí làm việc sau khi
tốt nghiệp ở các trình
độ

Hệ đào tạo đại học chính quy
cộng đồng, định hướng kỹ năng sáng tác hoặc tác
nghiệp báo chí.
- Kết nối, giới thiệu giao lưu với các cá nhân hoặc địa
chỉ văn chương, báo chí trên địa bàn Hà Nội và các
địa phương (nếu sinh viên có nhu cầu).
- Hỗ trợ in tác phẩm tốt nghiệp hoặc giới thiệu tác
phẩm mới xuất bản.
- Hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao
- Thực hiện nghiêm túc các nội quy, quy định, quy
chế học vụ của Nhà trường; có phẩm chất chính trị
tốt, có ý thức tổ chức kỷ luật; có đam mê với công
việc sáng tác.
- 10% sinh viên tốt nghiệp vượt tiến độ; 60-70%
sinh viên tốt nghiệp đạt loại Khá – Giỏi
- 100% tác phẩm tốt nghiệp đạt từ loại khá trở lên
- Về kiến thức:
+ Khối kiến thức chung, cơ bản về khoa học Mac –
Lênin, Khoa học xã hội và nhân văn, Nghệ thuật học,
Văn hóa học...
+ Khối kiến thức cơ bản, hệ thống về lý thuyết và kỹ
năng sáng tác (thơ, truyện ngắn, tiểu thuyết, phê
bình văn học…)
- Về kỹ năng
+ Kỹ năng cơ bản để có thể hành nghề phù hợp với
lĩnh vực đào tạo như làm biên tập viên các Nxb, các
tòa soạn/cơ quan báo chí về lĩnh vực Văn hóa –văn
nghệ; các trang/chuyên mục văn nghệ của một số ấn
phẩm báo chí; cán bộ/chuyên viên tại các Hội VHNT,
cơ quan văn hóa tư tưởng trung ương và địa phương.
+ Các kỹ năng tác nghiệp cụ thể: kỹ năng phân tích
và thẩm bình tác phẩm văn học; kỹ năng sáng tạo tác
phẩm văn học (thơ, truyện ngắn, tiểu thuyết), viết
kịch bản văn học, phê bình văn học, viết báo về văn
hóa – văn nghệ…
- Trình độ ngoại ngữ chuẩn đầu ra: Tiếng Anh
trình độ A2 – khung tham chiếu Châu Âu.
Sinh viên ngành Sáng tác văn học sau khi tốt nghiệp
có thể đảm nhiệm các công việc:
- Biên tập viên tại các Nxb, các tòa soạn/cơ quan báo
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STT

Nội dung

Hệ đào tạo đại học chính quy
chí…về lĩnh vực văn hóa – văn nghệ.
- Cán bộ/chuyên viên tại các Hội VHNT, cơ quan văn
hóa tư tưởng trung ương và địa phương.
- Nghiên cứu, giảng dạy tại các cơ sở đào tạo và
nghiên cứu về văn học, nghệ thuật.
-Tổ chức chính trị - xã hội, nghề nghiệp của cả nước

3. Ngành: Văn hoá các dân tộc thiểu số Việt Nam
STT
Nội dung
Hệ đào tạo đại học chính quy
I
Điều kiện tuyển sinh
Đối tượng tuyển sinh: Thí sinh đã tốt nghiệp
THPT, thí sinh tham dự kỳ thi THPT Quốc gia
để xét tuyển Đại học.
Phạm vi tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước
Tổ hợp môn xét tuyển: C00, D01, D78
II Điều kiện cơ sở vật chất của  Diện tích đất: 2,1ha
cơ sở giáo dục cam kết phục  Diện tích xây dựng: 25.894 m2. Trong đó:
vụ người học (như phòng học,
 Diện tích phòng học các loại: 15.634 m2
trang thiết bị, thư viện ...)
 Diện tích thư viện: 1.600 m2
+ Diện tích nhà Văn hóa, hội trường: 2.230
m2
+ Diện tích nhà thi đấu đa năng: 4.613 m2
 Diện tích ký túc xá: 6981 m2
III Đội ngũ giảng viên
Tổng số giảng viên cơ hữu (theo biểu mẫu 23)
IV Các hoạt động hỗ trợ học tập,  Tổ chức hướng dẫn lập kế hoạch học tập, kỹ
sinh hoạt cho người học
năng học đại học, tư vấn chọn ngành học,...
 Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ,
thể dục thể thao, các cuộc thi học thuật hoặc
chuyên đề, các hoạt động ngoại khóa ngoài giờ
học,...
 Báo cáo chuyên đề, tìm hiểu văn hoá các dân
tộc ở Việt Nam, tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng
mềm,...
 Tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu thực tập,
kiến tập, việc làm,...
V Yêu cầu về thái độ học tập Nghiêm túc, tham gia đầy đủ các buổi học trên
của người học
lớp và các giờ thực hành, tự nghiên cứu theo
đúng Quy chế của Bộ Giáo dục & Đào tạo đã
ban hành
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STT
Nội dung
Hệ đào tạo đại học chính quy
VI Mục tiêu kiến thức, kỹ năng, - Đào tạo cử nhân Văn hóa dân tộc thiểu số
trình độ ngoại ngữ đạt được
gồm 2 ngành:
Quản lý nhà nước về văn hóa vùng dân tộc
thiểu số
Tổ chức các hoạt dộng văn hóa dân tộc thiểu số
- Nắm vững kiến thức cơ bản, có khả năng
nghiên cứu, sưu tầm, bảo tồn các giá trị văn
hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc
thiểu số.
- Có kỹ năng thực hành, tổ chức các hoạt động
tác nghiệp văn hóa tại vùng đồng bào DTTS &
MN.
- Trình độ ngoại ngữ: Theo quy định đào tạo
của Trường Đại học văn hoá Hà Nội
VII Vị trí làm việc sau khi tốt Sinh viên sau khi tốt nghiệp ngành Văn hoá
nghiệp ở các trình độ
dân tộc thiểu số có thể làm việc tại:
- Các cơ quan quản lý nhà nước về văn hóa xã
hội
- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh
- Trung tâm Văn hóa, Phòng Văn hóa
- Viện Dân tộc học
- Ban Dân tộc, Tôn giáo TW, các tỉnh và các
huyện
- Các tổ chức chính trị xã hội TW, địa phương
- Ban văn hóa các xã vùng dân tộc và miền núi
- Các trường văn hóa nghệ thuật của các tỉnh
4. Ngành: Bảo tàng học
STT
Nội dung
I
Điều kiện tuyển sinh

II

Hệ đào tạo đại học chính quy
Người đã tốt nghiệp THPT và tương đương
theo quy định tại điều 5 Quy chế tuyển sinh đại
học, cao đẳng hệ Chính quy của Bộ GD & ĐT.
Điều kiện cơ sở vật chất của  Diện tích đất: 2,1ha
cơ sở giáo dục cam kết phục  Diện tích xây dựng: 25.894 m2. Trong đó:
vụ người học (như phòng học,
 Diện tích phòng học các loại: 15.634 m2
trang thiết bị, thư viện ...)
 Diện tích thư viện: 1.600 m2
+ Diện tích nhà Văn hóa, hội trường: 2.230
m2
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STT

III
IV

V

VI

Nội dung

Hệ đào tạo đại học chính quy
+ Diện tích nhà thi đấu đa năng: 4.613 m2
Diện tích ký túc xá: 6981 m2
Đội ngũ giảng viên
Tổng số giảng viên cơ hữu (theo biểu mẫu 23)
Các hoạt động hỗ trợ học tập, - Tổ chức hướng dẫn lập kế hoạch học tập, kỹ
sinh hoạt cho người học
năng học đại học, tư vấn chọn chuyên ngành
học,...
- Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ,
thể dục thể thao, các cuộc thi học thuật hoặc
chuyên đề, các hoạt động ngoại khóa ngoài giờ
học,...
- Báo cáo chuyên đề, tìm hiểu pháp luật,
tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng mềm,...
- Tổ chức Câu lạc bộ di sản văn hóa
- Tư vấn hướng nghiệp, thực hành môn
học, giới
thiệu
kiến tập, thực tập, việc làm...
Yêu cầu về thái độ học tập - Thực hiện nghiêm túc các nội quy, quy
của người học
định, quy chế đào tạo của Nhà trường, có
ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần làm việc
theo nhóm.
Mục tiêu kiến thức, kỹ năng, Yêu cầu về kiến thức:
trình độ ngoại ngữ đạt được
* Nhóm kiến thức chung
- Kiến thức lý luận chính trị về chủ nghĩa Mác
- Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh.
- Kiến thức cơ bản về đường lối cách mạng,
đường lối văn hóa văn nghệ của Đảng Cộng
sản Việt Nam.
- Kiến thức cơ bản về luật pháp.
- Kiến thức cơ bản về khoa học xã hội và nhân
văn như: văn hóa học, xã hội học, mỹ học, tâm
lý học, lịch sử văn minh thế giới, lịch sử tư
tưởng phương Đông và Việt Nam.
- Kiến thức cơ bản về văn hóa khu vực.
*Nhóm kiến thức chuyên ngành cơ bản và
nâng cao
+ Kiến thức cơ bản về lịch sử Việt Nam
+ Kiến thức đại cương về bảo tàng học
+ Kiến thức đại cương về bảo tồn di tích
+ Kiến thức cơ bản về di tích lịch sử - văn hóa
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Việt Nam
+ Kiến thức cơ bản về cổ vật ở Việt Nam
+ Kiến thức cơ bản về di sản văn hóa Việt
Nam
+ Kiến thức về khoa học xã hội và nhân văn,
đặc biệt là kiến thức về lịch sử và văn hóa Việt
Nam.
+ Kiến thức lý luận bảo tàng học, nghiệp vụ
bảo tàng, bảo tồn di tích và các thành tựu khoa
học công nghệ mới để vận dụng vào hoạt động
của ngành bảo học Việt Nam.
* Nhóm kiến thức nghiệp vụ ngành:
+ Kiến thức về sưu tầm hiện vật
+ Kiến thức về kiểm kê và bảo quản hiện vật
+ Kiến thức về trưng bày hiện vật bảo tàng
+ Kiến thức về công tác giáo dục trong bảo
tàng
+ Kiến thức về kiểm kê và xếp hạng di tích
+ Kiến thức về tu sửa, bảo quản, phục hồi di
tích
+ Kiến thức về khai thác phát huy giá trị di sản
văn hóa
* Nhóm kiến thức bổ trợ
+ Kiến thức tin học trình độ B.
- Ngoại ngữ: Đạt trình độ A2 khung Châu Âu,
có khả năng giao tiếp và tra cứu phục vụ cho
công tác nghiệp vụ chuyên môn.
Yêu cầu về kỹ năng:
* Kỹ năng về nghiệp vụ bảo tàng:
- Tổ chức thực hiện được các khâu công tác
nghiệp vụ như: Nghiên cứu khoa học, sưu tầm,
kiểm kê, bảo quản, trưng bày hiện vật bảo tàng
ở hệ thống các bảo tàng công lập và ngoài công
lập.
- Tổ chức thực hiện được quy trình nghiên
cứu, kiểm kê, phân loại, tu sửa, bảo quản di
tích lịch sử văn hóa. Tổ chức, khai thác, phát
huy giá trị các loại hình di sản văn hóa vật thể
và phi vật thể.
* Kỹ năng công nghệ thông tin:
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- Khai thác được các thông tin từ những nguồn
khác nhau bổ sung, cập nhật những thông tin
thường xuyên. - Sử dụng được các phần mềm
ứng dụng trong công tác quản lý, trưng bày
hiện vật bảo tàng.
* Các kỹ năng khác
Có kỹ năng làm việc nhóm.
Kỹ năng giao tiếp, xử lý tình huống.
Kỹ năng tư duy biện chứng
Kỹ năng giải quyết vấn đề
Có tác phong làm việc chuyên nghiệp.
* Yêu cầu về thái độ:
- Cử nhân ngành Bảo tàng học có lập trường
tư tưởng vững vàng, có tư cách đạo đức tốt, có
lối sống lành mạnh, yêu nghề; Nắm vững
đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng,
pháp luật của Nhà nước trong lĩnh vực bảo tồn
di sản văn hóa; Có tác phong công nghiệp, tinh
thần trách nhiệm cao trong công việc; Có ý
thức giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, biết phát
huy giá trị các loại hình di sản văn hóa Việt
Nam; Luôn cập nhật kiến thức mới; ứng dụng
sáng tạo những tiến bộ khoa học trong công tác
chuyên môn.
Vị trí làm việc sau khi tốt Sau khi tốt nghiệp ra trường sinh viên ngành
nghiệp ở các trình độ
Bảo tàng học làm việc được tại các cơ quan
sau:
- Cục Di sản văn hóa
- Các bảo tàng từ trung ương đến địa phương
(bảo tàng công lập; ngoài công lập), các nhà
truyền thống.
- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
- Ban quản lý di tích tỉnh, thành phố
- Các Trung tâm Bảo tồn di tích lịch sử văn
hóa
- Phòng Quản lý Di sản văn hóa
- Các Đài phát thanh- truyền hình (Ban Văn
hóa - Xã hội)
- Các công ty Du lịch (Hướng dẫn viên du
lịch)
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- Các Viện Nghiên cứu văn hóa (Viện Khảo
cổ học, Viện Văn hóa, Viện Văn hóa - nghệ
thuật, Viện sử học,…).
- Giáo viên tại các trường phổ thông và đại
học với những chuyên ngành về Di sản văn
hóa.
- Phòng Văn hóa & Thông tin các quận,
huyện trực thuộc tỉnh, thành phố.
5. Ngành: Quản lý văn hóa
Chuyên ngành: Quản lý Di sản văn hóa
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Nội dung
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Điều kiện tuyển sinh

II

Điều kiện cơ sở vật chất của
cơ sở giáo dục cam kết phục
vụ người học (như phòng học,
trang thiết bị, thư viện ...)

III
IV

Đội ngũ giảng viên
Các hoạt động hỗ trợ học tập,
sinh hoạt cho người học

V

Yêu cầu về thái độ học tập

Hệ đào tạo đại học chính quy
Người đã tốt nghiệp THPT và tương đương
theo quy định tại điều 5 Quy chế tuyển sinh đại
học, cao đẳng hệ Chính quy của Bộ GD & ĐT.
 Diện tích đất: 2,1ha
 Diện tích xây dựng: 25.894 m2. Trong đó:
 Diện tích phòng học các loại: 15.634 m2
 Diện tích thư viện: 1.600 m2
+ Diện tích nhà Văn hóa, hội trường: 2.230
m2
+ Diện tích nhà thi đấu đa năng: 4.613 m2
Diện tích ký túc xá: 6981 m2
Tổng số giảng viên cơ hữu (theo biểu mẫu 23)
- Tổ chức hướng dẫn lập kế hoạch học tập, kỹ
năng học đại học, tư vấn chọn chuyên ngành
học,...
- Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ,
thể dục thể thao, các cuộc thi học thuật hoặc
chuyên đề, các hoạt động ngoại khóa ngoài giờ
học,...
- Báo cáo chuyên đề, tìm hiểu pháp luật,
tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng mềm,...
- Tổ chức Câu lạc bộ di sản văn hóa
- Tư vấn hướng nghiệp, thực hành môn
học, giới
thiệu
kiến tập, thực tập, việc làm...
- Thực hiện nghiêm túc các nội quy, quy
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định, quy chế đào tạo của Nhà trường, có
ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần làm việc
theo nhóm.
Mục tiêu kiến thức, kỹ năng, Yêu cầu về kiến thức:
trình độ ngoại ngữ đạt được
* Nhóm kiến thức chung
- Kiến thức lý luận chính trị về chủ nghĩa Mác
- Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh.
- Kiến thức cơ bản về đường lối cách mạng,
đường lối văn hóa văn nghệ của Đảng Cộng
sản Việt Nam.
- Kiến thức cơ bản về luật pháp.
- Kiến thức cơ bản về khoa học xã hội và nhân
văn như: văn hóa học, xã hội học, mỹ học, tâm
lý học, lịch sử văn minh thế giới, lịch sử tư
tưởng phương Đông và Việt Nam.
- Kiến thức cơ bản về văn hóa khu vực.
*Nhóm kiến thức chuyên ngành cơ bản và
nâng cao
Chương trình đào tạo chuyên ngành Quản lý di
sản văn hóa thuộc ngành Quản lý văn hóa cung
cấp những kiến thức về quản lý di sản văn hóa:
những kiến thức cơ bản về di sản văn hóa và
các hoạt động nghiệp vụ trong lĩnh vực quản lý
di sản văn hóa (kiểm kê, khai thác và phát huy
giá trị di sản văn hóa, xây dựng các dự án bảo
tồn di sản, hoạch định chính sách phát triển
làng nghề thủ công truyền thống, phát triển và
quản lý các nguồn lực đầu tư cho di sản văn
hóa...)
* Nhóm kiến thức bổ trợ
+ Kiến thức tin học trình độ B.
- Ngoại ngữ: Đạt trình độ A2 khung Châu Âu,
có khả năng giao tiếp và tra cứu phục vụ cho
công tác nghiệp vụ chuyên môn.
Yêu cầu về kỹ năng:
- Có kỹ năng nghiên cứu, phân tích và đề xuất
xây dựng các chính sách về di sản văn hóa.
- Có kỹ năng tổ chức, điều hành các hoạt động
quản lý di sản văn hóa như: quản lý các hoạt
động chuyên môn nghiệp vụ về di sản văn hóa,
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quản lý hoạt động bảo tồn di sản văn hóa, quản
lý dự án di sản văn hóa, quản lý nguồn lực bảo
tồn di sản văn hóa, chính sách phát triển và
quản lý làng nghề thủ công truyền thống.
- Các kỹ năng mềm như: khả năng thuyết trình,
làm việc độc lập, làm việc theo nhóm và với
cộng đồng, quản lý và lãnh đạo nhóm, phân
tích, xử lý tình huống và giải quyết các vấn đề,
giao tiếp.
-Khả năng sử dụng ngoại ngữ tiếng Anh trình
độ A2 khung Châu Âu, tin học trình độ B.
* Yêu cầu về thái độ:
- Có lập trường tư tưởng vững vàng, phẩm chất
đạo đức tốt, có lối sống lành mạnh.
- Biết trân trọng các giá trị của di sản văn hóa
dân tộc.
- Yêu nghề, say mê với các hoạt động trong
lĩnh vực di sản văn hóa, có tinh thần trách
nhiệm và đạo đức nghề nghiệp.
- Tác phong công nghiệp: tích cực, năng động,
sáng tạo khi thực hiện nhiệm vụ được giao.

Vị trí làm việc sau khi tốt - Sinh viên sau khi ra trường có thể đảm nhiệm
nghiệp ở các trình độ
nhiều vị trí công tác tại: các cơ quan, tổ chức
văn hóa thuộc khu vực nhà nước, tư nhân hay
các tổ chức văn hóa có yếu tố nước ngoài.
- Cục Di sản văn hóa, Bộ Văn hóa, Thể thao và
Du lịch
- Các bảo tàng quốc gia và các bảo tàng trên
địa bàn cả nước;
- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Các ban quản lý di tích, lễ hội; các nhà truyền
thống;
- Viện nghiên cứu văn hóa;
- Trung tâm bảo tồn phát huy giá trị di sản văn
hóa;
- Các cơ sở đào tạo và nghiên cứu trong lĩnh
vực quản lý văn hóa
- Phòng Văn hóa - Thông tin;
- Ban quản lý dự án làng nghề truyền thống.
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- Các công ty du lịch khai thác, phát huy giá trị
di sản văn hóa.

6. Ngành: Gia đình học
STT
Nội dung
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Điều kiện tuyển sinh

II

Điều kiện cơ sở vật chất của
cơ sở giáo dục cam kết phục
vụ người học (như phòng học,
trang thiết bị, thư viện ...)

III
IV

Đội ngũ giảng viên
Các hoạt động hỗ trợ học tập,
sinh hoạt cho người học

V

Yêu cầu về thái độ học tập
của người học

Hệ đào tạo Đại học chính quy
Người đã tốt nghiệp THPT và tương đương
theo quy định tại điều 5 Quy chế tuyển sinh đại
học, cao đẳng hệ chính quy của Bộ GD&ĐT.
 Diện tích đất: 2,1ha
 Diện tích xây dựng: 25.894 m2. Trong đó:
 Diện tích phòng học các loại: 15.634 m2
 Diện tích thư viện: 1.600 m2
+ Diện tích nhà Văn hóa, hội trường: 2.230
m2
+ Diện tích nhà thi đấu đa năng: 4.613 m2
Diện tích ký túc xá: 6981 m2
Tổng số giảng viên cơ hữu (theo biểu mẫu 23)
+ Hệ thống các câu lạc bộ “Kỹ năng gia đình”,
“ Tư vấn gia đình”, “Tình nguyện viên xã hội”
trực thuộc Đoàn trường và Khoa.
+ Thường niên tổ chức cuộc thi “Tư vấn viên
gia đình giỏi”, “Nhà hoạt động xã hội tiềm
năng”.
+ Đẩy mạnh các chương trình ngoại khóa, giao
lưu với các doanh nghiệp, các tổ chức xã hội,
các tổ chức phi chính phủ, các cơ sở đào tạo
trong nước và quốc tế.
+ Tổ chức tốt hoạt động của Đoàn Thanh niên,
Hội sinh viên.
Có lập trường tư tưởng vững vàng, nắm vững
đường lối chủ chương chính sách của Đảng,
pháp luật của Nhà nước nói chung và đặc biệt
trong các lĩnh vực công tác của ngành hiện nay.
Có tinh thần lao động say mê, sáng tạo, lòng
yêu nghề; ý thức vì cộng đồng và bảo vệ môi
trường;
Hành vi đạo đức nghề nghiệp tốt, tác phong
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công nghiệp, khiêm tốn, giản dị trong sinh
hoạt; sống lạc quan, giàu hoài bão, trung thực,
cẩn thận, thẳng thắn, khách quan và cầu thị...
Có ý thức giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, biết
phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của
đơn
vị;
Luôn cập nhật kiến thức mới; ứng dụng sáng
tạo những tiến bộ khoa học trong công việc
được giao.
Mục tiêu kiến thức, kỹ năng,
 Chuẩn về kiến thức
trình độ ngoại ngữ đạt được
+ Nắm được kiến thức chung về gia đình và
các lĩnh vực liên quan đến gia đình một cách
cơ bản, có hệ thống.
+ Nắm vững hành lang pháp lý và chức năng
nhiệm vụ của các đơn vị hoạt động trong lĩnh
vực gia đình.
+ Biết tổ chức thực hiện các công việc cụ thể
của ngành Gia đình học.
+ Biết ứng dụng trong quản trị và kinh doanh
dịch vụ Gia đình.
+ Biết tư vấn các vấn đề xã hội, tâm lý và tư
vấn kinh doanh.
 Chuẩn về kỹ năng
+ Có kỹ năng nghiên cứu, dự báo, xây dựng
các chính sách về gia đình và các hoạt động xã
hội có liên quan đến công tác gia đình.
+ Có kỹ năng tổ chức, điều hành các hoạt động
quản lý nhà nước về gia đình.
+ Tổ chức, thao tác các hoạt động nghiệp vụ
văn hóa trong lĩnh vực gia đình.
+ Có kỹ năng triển khai các hoạt động tư vấn
và cung cấp dịch vụ gia đình.
Vị trí làm việc sau khi tốt
Là chuyên viên, cán bộ gia đình, cán bộ
nghiệp ở các trình độ
văn hóa, các vấn đề xã hội trong các cơ quan
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội Liên
hiệp Phụ nữ Việt Nam, Bộ Lao động, Thương
binh và Xã hội, Bộ Ngoại giao; các cơ quan đối
ngoại của các sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
ở các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương,
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các cơ quan hành chính thuộc Trung ương và
địa phương; Ủy ban chăm sóc bà mẹ và trẻ
em…
+ Trở thành nghiên cứu viên tại các viện
chiến lược quốc gia, viện phụ nữ cán bộ, viện
nghiên cứu Văn hóa Nghệ thuật, viện Xã hội
học, viện Con người…
+ Chuyên viên của các tổ chức phi chính
phủ
+ Phóng viên, biên tập viên các báo, tạp
chí, các cơ quan thông tấn báo chí, đài phát
thanh, truyền hình từ TW đến địa phương, các
công ty cổ phần truyền thông và tổ chức sự
kiện về mảng phụ nữ, văn hóa gia đình, văn
hóa xã hội; trung tâm thông tin đối ngoại về
văn hóa, xã hội thuộc các Bộ, Ban, Ngành trực
thuộc Trung ương và địa phương.
+ Cán bộ, giảng viên, nghiên cứu tại các
trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên
nghiệp… đào tạo về công tác xã hội, phụ nữ
học, xã hội học… và các cơ quan, đơn vị có
chức năng đào tạo văn hóa khác.
+ Nhân viên/chuyên gia tư vấn, cán bộ thị
trường, marketing, PR cho các doanh nghiệp
sản xuất hàng tiêu dùng, các doanh nghiệp kinh
doanh dịch vụ gia đình, các tổ chức kinh tế…
+ Chuyên viên gia đình tại các trung tâm
nghiên cứu, phát triển cộng đồng, gia đình,
giới, các trung tâm giáo dưỡng, cai nghiện,
chăm sóc người già và trẻ em…
+ Cán bộ gia đình, cán bộ văn hóa phụ
trách mảng gia đình của các phòng chức năng
thuộc các phường, xã, quận, huyện các tỉnh,
thành phố hoặc thị ủy.

7. Ngành: Việt Nam học
Chuyên ngành: Hướng dẫn viên du lịch quốc tế
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Hệ đào tạo đại học chính quy

Nội dung
Điều kiện tuyển sinh

Người đã tốt nghiệp THPT và tương đương
theo quy định tại điều 5 Quy chế tuyển sinh đại
học, cao đẳng hệ chính quy của Bộ GD&ĐT.
Điều kiện cơ sở vật chất của  Diện tích đất: 2,1ha
cơ sở giáo dục cam kết phục  Diện tích xây dựng: 25.894 m2. Trong đó:
vụ người học (như phòng học,
 Diện tích phòng học các loại: 15.634 m2
trang thiết bị, thư viện ...)
 Diện tích thư viện: 1.600 m2
+ Diện tích nhà Văn hóa, hội trường: 2.230
m2
+ Diện tích nhà thi đấu đa năng: 4.613 m2
Diện tích ký túc xá: 6981 m2
Đội ngũ giảng viên
Tổng số giảng viên cơ hữu (theo biểu mẫu 23)
Các hoạt động hỗ trợ học tập,
 -Tổ chức hướng dẫn lập kế hoạch học tập, kỹ
sinh hoạt cho người học
năng học đại học, tư vấn chọn ngành học,...
 - Tổ chức các chương trình thực tế, tham quan
để bổ sung các kiến thức, nghiệp vụ mang tính
thực tiễn của công việc hướng dẫn viên du lịch
quốc tế.
 - Giới thiệu cơ hội trở thành các tình nguyện
viên cho các tổ chức quốc tế, các chương trình
dự án nước ngoài, giúp sinh viên được tiếp xúc
với môi trường giao tiếp đa văn hóa và đa ngôn
ngữ.
 -Tổ chức các cuộc thi nghiệp vụ du lịch, các
hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao,
các cuộc thi học thuật hoặc chuyên đề, các hoạt
động ngoại khóa ngoài giờ học,.. nhằm bồi
dưỡng kĩ năng mềm cho sinh viên.
 -Báo cáo chuyên đề, tìm hiểu về các thủ tục hải
quan, xuất nhập cảnh và kiểm dịch...
 - Tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu thực tập, kiến
tập, việc làm, nhà trọ,...
Yêu cầu về thái độ học tập của - Thực hiện nghiêm túc các nội quy, quy định,
người học
quy chế học vụ của Nhà trường
- Có phẩm chất chính trị tốt, nắm vững đường
lối, chủ trương, chính sách của đảng và pháp
luật của Nhà nước.
- Có ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần làm việc
16

ST
T

Hệ đào tạo đại học chính quy

Nội dung

theo nhóm và đặc biệt có đạo đức nghề nghiệp
trong các lĩnh vực công tác của hoạt động văn
hoá-du lịch.
VI Mục tiêu kiến thức, kỹ năng,
 Về kiến thức:
trình độ ngoại ngữ đạt được  - Nắm vững kiến thức cơ bản, cần thiết về khoa
học xã hội nhân văn và văn hoá Việt Nam.
 - Có kiến thức chuyên sâu về Khu vực học,
Quốc tế học
 - Có kiến thức chuyên môn sâu trong lĩnh vực
du lịch để có thể khai thác có hiệu quả các giá
trị văn hoá phục vụ phát triển du lịch; nâng cao
giá trị văn hoá trong các hoạt động kinh doanh
du lịch.
 Về kỹ năng:
 - Có kỹ năng khai thác giá trị của các di sản
phục vụ hoạt động du lịch; làm tốt công tác
quản lí hoạt động du lịch tại các địa phương
theo chức trách của mình.
 - Có kỹ năng tổ chức, quản lí, điều hành của
hoạt động của các doanh nghiệp du lịch, làm
tốt công tác quản trị tại các doanh nghiệp này.
 - Có kỹ năng tổ chức điều hành và thực hiện tốt
các hoạt động kinh doanh lữ hành, hướng dẫn
du lịch đạt chất lượng, hiệu quả cao.
 - Có kỹ năng áp dụng thành thục các ứng dụng
khoa học kĩ thuật vào phục vụ công việc như
vận dụng mạng internet, những tính năng của
công nghệ thông tin để quản lý dữ liệu, tính
toán, đặt chỗ và quảng cáo du lịch; vận dụng
các phương tiện truyền thông để quảng bá sản
phẩm...
 - Có kĩ năng giao tiếp đa văn hóa
 Trình độ ngoại ngữ (Tiếng Anh): Tương
đương TOEIC 450, hoặc B1 chuẩn Châu Âu.
VII Vị trí làm việc sau khi tốt - Sinh viên sau khi tốt nghiệp chuyên ngành
nghiệp ở các trình độ
Hướng dẫn viên du lịch quốc tế có thể làm việc
ở các vị trí:
+ Hướng dẫn viên suốt tuyến nội địa và quốc tế
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+ Quản lí du lịch (quản lý doanh nghiệp du
lịch, cơ sở dịch vụ du lịch, tài nguyên du lịch)
+ Điều hành du lịch (phân công công việc cho
các hưởng dẫn viên du lịch; nhận thông tin từ
các chương trình du lịch để phối hợp với các bộ
phận, cơ quan chức năng giải quyết những phát
sinh, yêu cầu của khách do hướng dẫn viên báo
về nhận và giải quyết các yêu cầu, khiếu nại
của khách về chương trình du lịch của đơn vị
mình v.v..).
+ Giảng viên dạy ngành Việt Nam học
+ Nghiên cứu viên ngành Việt Nam học
Ngoài ra, sinh viên còn có cơ hội việc làm ở
các vị trí như nhân viên lễ tân, nhân viên
markerting du lịch...
- Các cơ quan tuyển dụng có thể là:
+ Các công ty Du lịch-Lữ hành trong và ngoài
nước.
+ Các cơ quan nghiên cứu phát triển hoạt động
Du lịch-Lữ hành quốc tế.
- Các cơ sở đào tạo về du lịch.
- Các doanh nghiệp tổ chức sự kiện, truyền
thông

8. Ngành: Ngôn ngữ Anh
Hệ đào tạo đại học chính quy

Điều kiện tuyển sinh

Người đã tốt nghiệp THPT và tương đương
theo quy định tại điều 5 Quy chế tuyển sinh đại
học, cao đẳng hệ chính quy của Bộ GD&ĐT.
Điều kiện cơ sở vật chất của  Diện tích đất: 2,1ha
cơ sở giáo dục cam kết phục  Diện tích xây dựng: 25.894 m2. Trong đó:
vụ người học (như phòng học,
 Diện tích phòng học các loại: 15.634 m2
trang thiết bị, thư viện ...)
 Diện tích thư viện: 1.600 m2
+ Diện tích nhà Văn hóa, hội trường: 2.230
m2
+ Diện tích nhà thi đấu đa năng: 4.613 m2
Diện tích ký túc xá: 6981 m2
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Đội ngũ giảng viên
Tổng số giảng viên cơ hữu (theo biểu mẫu 23)
Các hoạt động hỗ trợ học tập,
 -Tổ chức hướng dẫn lập kế hoạch học tập, kỹ
sinh hoạt cho người học
năng học đại học, tư vấn chọn ngành học,...
 - Tổ chức các chương trình thực tế, tham quan
để bổ sung các kiến thức, nghiệp vụ mang tính
thực tiễn của công việc văn phòng về Tiếng
Anh du lịch.
 - Giới thiệu cơ hội trở thành các tình nguyện
viên, cộng tác viên trong các văn phòng, viện
nghiên cứu, cơ quan quản lý Nhà nước về du
lịch, doanh nghiệp trong lĩnh vực du lịch.
 -Báo cáo chuyên đề, tìm hiểu về văn hóa, du
lịch thể hiện bằng tiếng Anh.
 -Tổ chức các cuộc thi nghiệp vụ, các cuộc thi
học thuật hoặc chuyên đề du lịch bằng tiếng
Anh.
 - Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể
thao, các hoạt động ngoại khóa ngoài giờ
học,... nhằm bồi dưỡng kĩ năng mềm cho sinh
viên.
 - Tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu thực tập,
kiến tập, việc làm, nhà trọ,...
Yêu cầu về thái độ học tập của - Thực hiện nghiêm túc các nội quy, quy định,
người học
quy chế học vụ của Nhà trường
- Có phẩm chất chính trị tốt, nắm vững đường
lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp
luật của Nhà nước.
- Có ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần làm việc
theo nhóm và đặc biệt có đạo đức nghề nghiệp
trong các lĩnh vực công tác của hoạt động văn
hoá-du lịch.
Mục tiêu kiến thức, kỹ năng,
 Về kiến thức:
trình độ ngoại ngữ đạt được  - Nắm vững kiến thức cơ bản, cần thiết về địa lý
thế giới và thể hiện được các kiến thức đó bằng
tiếng Anh.
 - Nắm bắt và áp dụng được các khái niệm cơ bản
trong Ngữ âm học và Âm vị học tiếng Anh,
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phát âm đúng trong việc sử dụng tiếng Anh.
 - Nắm vững những vấn đề cơ bản của ngữ nghĩa
học tiếng Anh và những kỹ năng phân tích ngữ
nghĩa.
 - Nắm bắt những vấn đề cơ bản của ngữ pháp
tiếng Anh, diễn ngôn tiếng Anh.
 - Có kiến thức chuyên sâu về du lịch cũng như
các nghiệp vụ du lịch cơ bản. Sử dụng tốt tiếng
Anh trong hướng dẫn du lịch cũng như trong
quản lý du lịch.
 - Có trình độ tiếng Trung đạt chuẩn B1 theo
Khung tham chiếu năng lực ngoại ngữ chung
Châu Âu.
 Về kỹ năng:
 - Có kỹ năng thuyết trình, phân tích phê phán,
làm việc nhóm, nghiên cứu liên ngành và kỹ
năng tranh luận, nâng cao vốn từ vựng, các kỹ
năng tiếng Anh.
 - Có kỹ năng nghiệp vụ và các kỹ năng cần thiết
khác của người làm ngôn ngữ, làm quen với
thực tế thị trường công việc và xã hội, trở nên
tự tin với nghề nghiệp hơn.
 - Có kỹ năng tìm hiểu đối tượng và môi trường
làm việc, có phương pháp thu thập và xử lý
thông tin thường xuyên về nhu cầu và đặc điểm
của đối tượng, về tình hình chính trị, kinh tế,
văn hóa, xã hội của địa phương, quốc gia và
quốc tế, sử dụng các thông tin thu được vào
công tác.
 - Có kỹ năng về công nghệ thông tin như các
phần mềm văn phòng và các phần mềm phục
vụ công tác chuyên môn, thành thạo trong việc
tìm kiếm tài liệu trên Internet phục vụ cho việc
học tập, nghiên cứu.
 - Có kĩ năng giao tiếp đa văn hóa
 Trình độ ngoại ngữ (Tiếng Anh): Tương
đương TOEIC 780, hoặc C1 chuẩn Châu Âu.
VII Vị trí làm việc sau khi tốt - Sinh viên sau khi tốt nghiệp chuyên ngành
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nghiệp ở các trình độ

Tiếng Anh du lịch có thể làm việc ở các vị trí:
+ Đối ngoại, hợp tác, du lịch với các đối tác
nước ngoài, tham gia đàm phán, giao dịch, kí
kết hợp đồng kinh doanh, theo dõi hợp đồng
liên quan, lập kế hoạch, chương trình đón tiếp
khách quốc tế, tổ chức các tour du lịch, xử lí
các công việc có liên quan đến năng lực nói,
viết tiếng Anh.
+ Giảng viên dạy ngành Ngôn ngữ Anh
+ Nghiên cứu viên ngành Ngôn ngữ Anh
+ Ngoài ra, sinh viên còn có cơ hội việc làm ở
các vị trí như biên tập viên, phiên dịch viên,...
- Các cơ quan tuyển dụng có thể là:
 + Các công ty nước ngoài, liên doanh hoặc các
cơ quan quản lý Nhà nước về du lịch, doanh
nghiệp trong lĩnh vực du lịch.
 + Nhà xuất bản có xuất bản phẩm là tiếng Anh.
 + Tổ chức Nhà nước hoặc tư nhân trong lĩnh
vực kinh tế, xã hội.
 + Các cơ sở dạy ngoại ngữ.
 + Các viện nghiên cứu
9. Ngành: Kinh doanh xuất bản phẩm

STT
Nội dung
I
Điều kiện tuyển sinh

II

Điều kiện cơ sở vật chất của
cơ sở giáo dục cam kết phục
vụ người học (như phòng
học, trang thiết bị, thư viện
...)

III
IV

Đội ngũ giảng viên
Các hoạt động hỗ trợ học
tập, sinh hoạt cho người học

Hệ đào tạo chính quy
Người đã tốt nghiệp THPT và tương đương theo
quy định tại điều 5 Quy chế tuyển sinh đại học,
cao đẳng hệ Chính quy của Bộ GD & ĐT
 Diện tích đất: 2,1ha
 Diện tích xây dựng: 25.894 m2. Trong đó:
 Diện tích phòng học các loại: 15.634 m2
 Diện tích thư viện: 1.600 m2
+ Diện tích nhà Văn hóa, hội trường: 2.230 m2
+ Diện tích nhà thi đấu đa năng: 4.613 m2
Diện tích ký túc xá: 6981 m2
Tổng số giảng viên cơ hữu (theo biểu mẫu 23)
- Tổ chức hướng dẫn lập kế hoạch học tập, kỹ
năng học đại học, tư vấn chọn chuyên ngành
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học,...
- Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể
dục thể thao, các cuộc thi học thuật hoặc chuyên
đề, các hoạt động ngoại khóa ngoài giờ học,...
- Báo cáo chuyên đề, tìm hiểu pháp luật,
tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng mềm,...
- Tổ chức Câu lạc bộ Nhà kinh doanh trẻ
- Tư vấn hướng nghiệp, thực hành môn học,
giới thiệu kiến tập, thực tập, việc làm...
Yêu cầu về thái độ học tập - Thực hiện nghiêm túc các nội quy, quy
của người học
định, quy chế đào tạo của Nhà trường, có ý
thức tổ chức kỷ luật, tinh thần làm việc theo
nhóm.
- Có lập trường tư tưởng vững vàng, đạo đức và
lối sống lành mạnh. Trên cơ sở nắm vững đường
lối chủ chương chính sách của Đảng và pháp
luật của Nhà nước nói chung và đặc biệt trong
các lĩnh vực công tác của ngành hiện nay.
- Có tinh thần lao động say mê, sáng tạo,
lòng yêu nghề; ý thức vì cộng đồng và bảo vệ
môi trường.
- Hành vi đạo đức nghề nghiệp tốt, tác
phong công nghiệp, khiêm tốn, giản dị trong
sinh hoạt; sống lạc quan, giàu hoài bão, trung
thực, cẩn thận, thẳng thắn, khách quan và cầu
tiến bộ...
- Có ý thức giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, biết
phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của
đơn vị .
- Luôn cập nhật kiến thức mới; ứng dụng
sáng tạo những tiến bộ khoa học trong công
việc được giao.
Mục tiêu kiến thức, kỹ năng, Yêu cầu về kiến thức:
trình độ ngoại ngữ đạt được
*Nhóm kiến thức chung
Nắm vững những kiến thức cơ bản, cần
thiết về khoa học xã hội và nhân văn; kinh tế thị
trường định hướng xã hội chủ nghĩa trong
khung chương trình dành cho khối các ngành
khoa học xã hội nhân và văn hóa nghệ thuật.
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*Nhóm kiến thức chuyên ngành cơ bản và
nâng cao
Nắm vững hệ thống kiến thức nghiệp trong quá
trình tổ chức và quản lý kinh doanh xuất
bản phẩm (XBP):
- Nghiên cứu nhu cầu và thị trường XBP;
- Nghiên cứu các mặt hàng XBP, tổ chức khai
thác, tuyên truyền, quảng cáo, sắp xếp, phân loại
trưng bày XBP;
- Soạn thảo hợp đồng, thanh quyết toán trong
kinh doanh.
- Tổ chức thiết kế kênh phân phối, các hình thức
và biện pháp tiêu thụ XBP hiệu quả trên thị
trường;
- Phân tích và quản trị doanh nghiệp kinh
doanh XBP.
* Nhóm kiến thức bổ trợ
- Tin học:
+ Kiến thức tin học trình độ B.
+ Kiến thức về tìm kiếm thông tin trên mạng
máy tính.
+ Kiến thức về phần mềm quản lý dữ liệu.
+ Kiến thức về xây dựng và bảo mật dữ liệu.
+ Kiến thức xây dựng và quản trị website.
- Ngoại ngữ:
- Đạt trình độ tiếng Anh bậc A2 khung Châu Âu,
có khả năng giao tiếp và tra cứu phục vụ cho
công tác nghiệp vụ chuyên môn.
- Ngoài ra, có kiến thức bổ trợ và phát triển sang
các ngành đào tạo khác và các trường thuộc khối
Báo chí – Xuất bản – Truyền thông và Sản phẩm,
dịch vụ văn hóa.
Yêu cầu về kỹ năng:
- Kỹ năng cứng:
- Nắm vững kỹ năng ở tất cả các khâu
nghiệp vụ kinh doanh trong quá trình tổ chức và
quản lý kinh doanh xuất bản phẩm (XBP):
- Thực hành thành thạo các thao tác nghiên cứu
nhu cầu và thị trường XBP.
- Nghiên cứu các mặt hàng XBP, tổ chức khai
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thác, tuyên truyền, quảng cáo, marketing, sắp
xếp, phân loại trưng bày XBP.
- Hiểu, biết, vận dụng các quy định luật pháp
trong lĩnh vực kinh doanh XBP, giải quyết công
việc hiệu quả và đúng pháp luật.
- Soạn thảo hợp đồng, thanh quyết toán trong
kinh doanh,
- Tổ chức thiết kế kênh phân phối, các hình thức
và biện pháp tiêu thụ XBP hiệu quả trên thị
trường;
- Phân tích và quản trị doanh nghiệp kinh
doanh XBP.
- Thành tạo tin học văn phòng (Microsoft
Word, Excel, PowerPoint); sử dụng được các phần
mềm tin học trong quản lý bán hàng.
- Có khả năng làm việc độc lập; Sẵn sàng nhận
mọi nhiệm vụ được giao.
- Có khả năng độc lập trong nghiên cứu, khả năng
tự học và học tập liên tục.
- Kỹ năng mềm:
- Có tư duy logic, sáng tạo dám nghĩ, dám làm,
chủ động thực hiện nhiệm vụ được giao.
- Biết xây dựng kế hoạch và sử dụng thời gian,
các nguồn lực. Biết lựa chọn những công việc cần
ưu tiên và khả năng tổ chức thực hiện một
cách khoa học, hiệu quả.
- Biết lắng nghe, thảo luận, thuyết phục, tôn
trọng,
trợ giúp, chia sẻ, chung sức với các thành viên
trong và ngoài đơn vị. Biết tổ chức và điều hành
hoạt động nhóm làm việc hiệu quả sẵn sàng hợp
tác trong công việc và thiết lập các mối quan hệ
công việc với đồng nghiệp và khách hàng.
- Biết sử dụng tổng hợp các kỹ năng trong giao
tiếp như: Lắng nghe, đàm phán, đặt câu hỏi,
thuyết trình, xử lý các phản hồi của khách hàng và
giao tiếp qua điện thoại.
- Biết kết hợp giữa kỹ năng “cứng” và kỹ
năng “mềm” trong giải quyết công việc được giao
đạt hiệu quả cao.
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VII Vị trí làm việc sau khi tốt - Sinh viên tốt nghiệp ra trường có khả
nghiệp ở các trình độ
năng làm việc tại cơ quan quản lý nhà nước về
xuất bản, nhà xuất bản, các đơn vị kinh doanh
XBP, cơ quan báo chí truyền thông (đài phát
thanh-truyền hình, báo in, báo mạng điện tử), và
lĩnh vực văn hóa nghệ thuật; các viện, trường đại
học, cao đẳng trung học chuyên nghiệp thuộc
các lĩnh vực trên.
10. Ngành: Khoa học Thư viện
STT
Nội dung
Hệ đào tạo đại học chính quy
I
Điều kiện tuyển sinh
Người đã tốt nghiệp THPT và tương đương theo
quy định tại điều 5 Quy chế tuyển sinh đại học,
cao đẳng hệ chính quy của Bộ GD&ĐT.
II Điều kiện cơ sở vật chất của  Diện tích đất: 2,1ha
cơ sở giáo dục cam kết phục  Diện tích xây dựng: 25.894 m2. Trong đó:
vụ người học (như phòng
 Diện tích phòng học các loại: 15.634 m2
học, trang thiết bị, thư viện
 Diện tích thư viện: 1.600 m2
...)
+ Diện tích nhà Văn hóa, hội trường: 2.230 m2
+ Diện tích nhà thi đấu đa năng: 4.613 m2
 Diện tích ký túc xá: 6981 m2
III Đội ngũ giảng viên
Tổng số giảng viên cơ hữu (theo biểu mẫu 23)
IV Các hoạt động hỗ trợ học  Tổ chức hướng dẫn lập kế hoạch học tập, kỹ
tập, sinh hoạt cho người học năng học đại học, tư vấn chọn ngành học,
chương trình, kế hoạch học tập.
 Định hướng, hướng dẫn người học thực hiện
các công trình nghiên cứu khoa học, triển khai
các kết quả nghiên cứu khoa học vào thực tiễn.
 Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể
dục thể thao, các cuộc thi học thuật hoặc chuyên
đề, các hoạt động ngoại khóa ngoài giờ học.
 Báo cáo chuyên đề, tìm hiểu pháp luật, tập
huấn, bồi dưỡng kỹ năng mềm.
 Tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu thực tập, kiến
tập, việc làm.
V Yêu cầu về thái độ học tập - Có lập trường tư tưởng vững vàng, có đạo đức
của người học
và lối sống lành mạnh, có lòng say mê, yêu
nghề.
- Nắm vững đường lối, chủ trương của Đảng và
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chính sách, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt
trong lĩnh vực thư viện.
- Có đạo đức nghề nghiệp, tinh thần trách nhiệm
với công việc được giao.
Mục tiêu kiến thức, kỹ năng, Về kiến thức:
trình độ ngoại ngữ đạt được
1. Nhóm kiến thức chung
- Kiến thức lý luận chính trị về chủ nghĩa
Mác-Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh.
- Kiến thức cơ bản về đường lối cách
mạng, đường lối văn hóa văn nghệ của
Đảng Cộng sản Việt Nam.
- Kiến thức cơ bản về luật pháp.
- Kiến thức cơ bản về khoa học xã hội và
nhân văn như: văn hóa học, xã hội học,
mỹ học, tâm lý học, lịch sử văn minh thế
giới, lịch sử tư tưởng phương Đông và
Việt Nam
- Kiến thức cơ bản về văn hóa Việt Nam và
khu vực.
2. Nhóm kiến thức chuyên ngành cơ bản và
nâng cao
- Những kiến thức đại cương về khoa học
thư viện.
- Những vấn đề chính của khoa học thư
viện trong quan hệ với thông tin học và
một số ngành khoa học khác.
- Kiến thức về công nghệ thông tin ứng
dụng trong lĩnh vực thư viện như: Tin học
ứng dụng trong hoạt động thông tin – thư
viện, mạng máy tính và an toàn thông tin,
hệ thống thông tin quản lý, phân tích thiết
kế cơ sở dữ liệu.
3. Nhóm kiến thức nghiệp vụ ngành
- Hệ thống phân loại DDC, LCC.
- Tiêu chuẩn biên mục quốc tế ISBD và
quy tắc biên mục Anh – Mỹ AACR2,
RDA.
- Khổ mẫu biên mục MARC 21 và Dublin
Core.
- Kiến thức về xây dựng phát triển vốn tài
Nội dung
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liệu.
- Kiến thức về xử lý và tổ chức thông tin.
- Kiến thức về dịch vụ thư viện.
- Kiến thức về tra cứu thông tin
- Kiến thức về tự động hoá hoạt động
thông tin - thư viện.
- Kiến thức về xây dựng thư viện số.
- Kiến thức về quản lý hoạt động thư viện.
4. Nhóm kiến thức bổ trợ
- Tin học: Có trình độ C. Cụ thể:
+ Kiến thức về tin học văn phòng.
+ Kiến thức về mạng máy tính và an toàn
thông tin.
+ Kiến thức về cơ sở dữ liệu và hệ quản trị
cơ sở dữ liệu.
Về kỹ năng:
1. Kỹ năng về nghiệp vụ thư viện và quản lý
thông tin
- Tổ chức và quản lý các hoạt động nghiệp
vụ của thư viện và cơ quan thông tin.
- Xây dựng và phát triển vốn tài liệu cho
các thư viện.
- Hợp tác, chia sẻ nguồn lực thông tin.
- Xử lý thông tin: Phân loại, mô tả, tóm tắt
tổng quan tài liệu, định đề mục chủ đề, từ
khoá tài liệu.
- Tổ chức thông tin tạo lập các công cụ tra
cứu.
- Tổ chức các dịch vụ thông tin thư viện.
- Tra cứu, phân tích và đánh giá thông tin.
- Lập kế hoạch, đề xuất được các hệ thống
thư viện tự động hoá thư viện.
- Xây dựng, quản lý dự án phát triển thư
viện và cơ quan thông tin.
- Quản lý hoạt động thư viện.
2. Kỹ năng công nghệ thông tin
- Khai thác thông tin từ những nguồn tin
khác nhau đáp ứng nhu cầu của người
dùng tin.
- Vận hành, khai thác các phần mềm ứng
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dụng trong lĩnh vực thông tin thư viện.
- Thiết kế website từ các phần mềm mã
nguồn mở.
- Ứng dụng tin học trong các hoạt động
thông tin thư viện.
3. Các kỹ năng khác
- Có kỹ năng làm việc nhóm.
- Kỹ năng giao tiếp, xử lý tình huống.
- Kỹ năng tư duy biện chứng
- Kỹ năng giải quyết vấn đề
Trình độ ngoại ngữ (Tiếng Anh):
Đạt trình độ B1 châu Âu hoặc bậc 3 theo khung
năng lực ngoại ngữ của Đề án Ngoại ngữ Quốc
gia
Vị trí làm việc sau khi tốt Sau khi tốt nghiệp ngành Khoa học Thư viện,
nghiệp ở các trình độ
sinh viên có thể làm việc trong các lĩnh vực:
Thư viện – thông tin; Quản lý vận hành các loại
hình thư viện, trung tâm học liệu ở các bộ,
ngành, viện nghiên cứu, trường đại học, thư viện
công cộng; Quản lý thiết bị trường học; Tham
gia các hoạt động triển khai, ứng dụng công
nghệ thông tin trong lĩnh vực thư viện thông tin;
Làm việc trong các cơ quan bảo tàng, lưu trữ.
Nội dung
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I
Điều kiện tuyển sinh
Người đã tốt nghiệp THPT và tương đương
theo quy định tại điều 5 Quy chế tuyển sinh
đại học, cao đẳng hệ chính quy của Bộ
GD&ĐT.
II Điều kiện cơ sở vật chất của cơ sở  Diện tích đất: 2,1ha
giáo dục cam kết phục vụ người  Diện tích xây dựng: 25.894 m2. Trong
học (như phòng học, trang thiết đó:
bị, thư viện ...)
 Diện tích phòng học các loại: 15.634
m2
 Diện tích thư viện: 1.600 m2
+ Diện tích nhà Văn hóa, hội trường:
2.230 m2
+ Diện tích nhà thi đấu đa năng: 4.613 m2
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Diện tích ký túc xá: 6981 m2
Đội ngũ giảng viên
Tổng số giảng viên cơ hữu (theo biểu mẫu
23)
Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh  Tổ chức hướng dẫn lập kế hoạch học tập,
hoạt cho người học
kỹ năng học đại học, tư vấn chọn ngành
học, chương trình, kế hoạch học tập.
 Định hướng, hướng dẫn người học thực
hiện các công trình nghiên cứu khoa học,
triển khai các kết quả nghiên cứu khoa học
vào thực tiễn.
 Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn
nghệ, thể dục thể thao, các cuộc thi học
thuật hoặc chuyên đề, các hoạt động ngoại
khóa ngoài giờ học.
 Báo cáo chuyên đề, tìm hiểu pháp luật,
tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng mềm.
 Tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu thực
tập, kiến tập, việc làm.
Yêu cầu về thái độ học tập của - Có lập trường tư tưởng vững vàng, có đạo
người học
đức và lối sống lành mạnh, có lòng say mê,
yêu nghề.
- Nắm vững đường lối, chủ trương của
Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà
nước, đặc biệt trong lĩnh vực thư viện.
- Có đạo đức nghề nghiệp, tinh thần trách
nhiệm với công việc được giao.
Mục tiêu kiến thức, kỹ năng, trình Về kiến thức:
độ ngoại ngữ đạt được
Nhóm kiến thức chung
- Kiến thức lý luận chính trị về chủ
nghĩa Mác-Lê Nin và tư tưởng Hồ
Chí Minh.
- Kiến thức cơ bản về đường lối cách
mạng, đường lối văn hóa văn nghệ
của Đảng Cộng sản Việt Nam.
- Kiến thức cơ bản về luật pháp.
- Kiến thức cơ bản về khoa học xã hội
và nhân văn như: văn hóa học, xã
hội học, mỹ học, tâm lý học, lịch sử
văn minh thế giới, lịch sử tư tưởng
Nội dung
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phương Đông và Việt Nam.
- Kiến thức cơ bản về văn hóa Việt
Nam và khu vực.
2. Nhóm kiến thức chuyên ngành cơ bản và
nâng cao
- Những kiến thức đại cương về khoa
học thông tin.
- Những vấn đề chính của khoa học
thông tin trong quan hệ với thư viện
học và một số ngành khoa học khác.
- Kiến thức về người dùng tin và hành
vi thông tin.
- Kiến thức thông tin.
- Kiến thức về công nghệ thông tin
ứng dụng trong lĩnh vực thông tin
như: Tin học ứng dụng trong hoạt
động thông tin – thư viện, mạng máy
tính và an toàn thông tin, hệ thống
thông tin quản lý, lập trình, phần
mềm, phân tích thiết kế cơ sở dữ
liệu.
3. Nhóm kiến thức nghiệp vụ ngành
- Kiến thức về phát triển nguồn lực
thông tin
- Kiến thức về tổ chức thông tin cho
hệ thống truy hồi thông tin trong các
môi trường thông tin khác nhau.
- Kiến thức về các công cụ truy hồi
thông tin.
- Kiến thức về các chuẩn mã hóa dữ
liệu.
- Kiến thức về công nghệ thông tin và
thiết kế cơ sở dữ liệu.
- Kiến thức về siêu dữ liệu: phân loại,
mô tả, truy cập và kiểm soát tính
nhất quán
- Kiến thức về quản lý tri thức, trí tuệ
nhân tạo và tra cứu hình ảnh
- Dịch vụ thông tin
- Kiến thức về phân tích, thiết kế và
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xây dựng hệ thống thông tin.
- Lập kế hoạch, đề xuất được các hệ
thống thông tin tự động hoá.
- Kiến thức về quản lý hoạt động
thông tin.
4. Nhóm kiến thức bổ trợ
- Tin học: Có trình độ C. Cụ thể:
+ Kiến thức về tin học văn phòng.
+ Kiến thức về phần mềm ứng
dụng, phần mềm quản trị thông tin.
+ Kiến thức về mạng máy tính và
an toàn thông tin.
+ Kiến thức về xây dựng và quản
trị website và các hệ thống thông
tin
Về kỹ năng:
- Kỹ năng về nghiệp vụ quản lý thông
tin
- Có kỹ năng thực hành thành thạo các
hoạt động nghiệp vụ thông tin và
quản trị thông tin: Thu thập và nắm
vững các nguồn thông tin; Xử lý và
tổ chức thông tin; Nắm vững kỹ
năng và các công cụ truy hồi thông
tin.
- Tiếp nhận và phân tích yêu cầu tin;
Đánh giá thông tin; Biên tập, trình
bày thông tin cho người sử dụng; Tổ
chức các dịch vụ cung cấp và tư vấn
thông tin.
- Ứng dụng công nghệ mới, tự động
hoá quản lí thông tin; Đào tạo, tập
huấn, hướng dẫn người dùng tin.
- Xây dựng và phát triển nguồn lực
thông tin; Hợp tác, chia sẻ nguồn lực
thông tin.
- Tổ chức thông tin tạo lập các công
cụ tra cứu thông tin
- Phân tích, tổng hợp và đánh giá
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thông tin.
- Lập kế hoạch, đề xuất xây dựng các
hệ thống thông tin.
- Xây dựng, quản lý dự án phát triển
cơ quan thông tin.
- Kỹ năng công nghệ thông tin
- Vận hành, khai thác được các phần
mềm quản trị thông tin.
- Thiết kế và quản trị nội dung web
- Tham gia xây dựng được các hệ
thống thông tin số từ các phần mềm
mã nguồn mở.
- Ứng dụng tin học trong các hoạt
động văn phòng.
- Các kỹ năng khác
- Có kỹ năng làm việc nhóm.
- Kỹ năng giao tiếp, xử lý tình huống.
- Kỹ năng tư duy biện chứng
- Kỹ năng giải quyết vấn đề
Trình độ ngoại ngữ (Tiếng Anh):
Đạt trình độ B1 châu Âu hoặc bậc 3 theo
khung năng lực ngoại ngữ của Đề án Ngoại
ngữ Quốc gia
Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp Sau khi tốt nghiệp ngành Thông tin học
ở các trình độ
sinh viên có thể làm việc trong các lĩnh vực
như: Hoạt động thông tin truyền thông;
Quản trị thông tin trong các cơ quan, tổ
chức và doanh nghiệp; Quản trị cơ sở dữ
liệu; Quản lý nội dung web; Tham gia công
tác xuất bản điện tử; Quản trị hồ sơ; Quản
lý mạng thông tin; Quản trị thư viện điện
tử.
Nội dung

12. Ngành: Quản lý văn hóa
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Điều kiện tuyển sinh

Hệ đại học chính quy
Người đã tốt nghiệp THPT và tương đương
theo quy định tại điều 5 Quy chế tuyển sinh
đại học, cao đẳng hệ chính quy của Bộ
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II

Điều kiện cơ sở vật chất của cơ
sở giáo dục cam kết phục vụ
người học (như phòng học, trang
thiết bị, thư viện ...)

III

Đội ngũ giảng viên

IV

Các hoạt động hỗ trợ học tập,
sinh hoạt cho người học

V

Yêu cầu về thái độ học tập của
người học

GD&ĐT.
 Diện tích đất: 2,1ha
 Diện tích xây dựng: 25.894 m2. Trong đó:
 Diện tích phòng học các loại: 15.634
m2
 Diện tích thư viện: 1.600 m2
+ Diện tích nhà Văn hóa, hội trường:
2.230 m2
+ Diện tích nhà thi đấu đa năng: 4.613 m2
Diện tích ký túc xá: 6981 m2
Tổng số giảng viên cơ hữu (theo biểu mẫu
23)
 Tổ chức hướng dẫn lập kế hoạch học tập,
kỹ năng học đại học, tư vấn chọn ngành
học, chuyên ngành học...
 Tổ chức, hướng dẫn hoạt động nghiên
cứu khoa học trong sinh viên.
 Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn
nghệ, thể dục thể thao, các cuộc thi học
thuật hoặc chuyên đề, các hoạt động ngoại
khóa ngoài giờ học,...
 Tọa đàm, sinh hoạt theo chuyên đề giúp
sinh viên có cơ hội tìm hiểu kiến thức, bồi
dưỡng kỹ năng mềm,...
- Tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu thực tập,
kiến tập, cơ hội việc làm...
- Có lập trường tư tưởng vững vàng, phẩm
chất đạo đức tốt, có lối sống lành mạnh.
- Biết trân trọng giá trị của các sản phẩm
và dịch vụ văn hóa nghệ thuật, các di sản
văn hóa vật thể và phi vật thể.
- Yêu nghề, say mê với các hoạt động
trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, có tinh
thần trách nhiệm và đảm bảo đạo đức nghề
nghiệp.
- Tác phong công nghiệp hóa: khẩn
trương, tích cực, năng động, sáng tạo trong
thực hiện nhiệm vụ.
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Mục tiêu kiến thức, kỹ năng, 1. Về kiến thức:
trình độ ngoại ngữ đạt được
Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ
bản về khoa học xã hội và nhân văn; kiến
thức cơ bản về văn hóa nghệ thuật; kiến
thức cơ sở của ngành Quản lý văn hóa và
kiến thức chuyên ngành quản lý văn hóa bổ
trợ cho việc thực hành nghề nghiệp (chính
sách văn hóa, các ngành công nghiệp văn
hóa, marketing văn hóa nghệ thuật, quản lý
lễ hội và sự kiện, quản lý thiết chế văn hóa,
nghệ thuật thực hành….)
Về kỹ năng:
- Có kỹ năng nghiên cứu, phân tích và đề
xuất xây dựng chính sách văn hóa.
- Có kỹ năng tổ chức, điều hành các hoạt
động văn hóa nghệ thuật như marketing
văn hóa nghệ thuật, gây quĩ và thu hút tài
trợ, giáo dục nghệ thuật, quản lý nguồn
nhân lực văn hóa nghệ thuật, kỹ năng xây
dựng và quản lý dự án văn hóa, phát triển
văn hóa cộng đồng…
- Các kỹ năng hỗ trợ như kỹ năng thuyết
trình, kỹ năng làm việc nhóm, làm việc độc
lập, kỹ năng xử lý tình huống, phân tích và
giải quyết vấn đề, kỹ năng giao tiếp.
3. Trình độ ngoại ngữ:
Tiếng Anh trình độ A2 khung châu Âu
Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp Sinh viên sau khi tốt nghiệp ngành Quản lý
ở các trình độ
văn hóa có thể làm việc tại:
- Các tổ chức văn hóa nghệ thuật thuộc khu
vực nhà nước, tư nhân hay các tổ chức văn
hoá nghệ thuật có yếu tố nước ngoài.
- Các Sở và Phòng Văn hóa - Thể thao Du lịch, các Trung tâm Văn hóa, Nhà văn
hóa, Ban quản lý di tích, quản lý lễ hội, các
cơ quan thuộc các Bộ, Ngành có tổ chức
hoạt động văn hóa nghệ thuật.
- Các công ty tổ chức sự kiện, công ty
truyền thông, du lịch, các đơn vị tổ chức
biểu diễn nghệ thuật, các điểm vui chơi,
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giải trí, bộ phận marketing và quan hệ công
chứng của các tổ chức, doanh nghiệp.
- Thành lập các công ty biểu diễn nghệ
thuật, tổ chức sự kiện, mở các phòng tranh
(gallery) hoặc làm việc như những nhân
viên độc lập (freelancer) cho các chương
trình, sự kiện, hay dự án văn hóa nghệ
thuật.

13. Ngành: Quản lý văn hóa
Chuyên ngành: Đạo diễn sự kiện, Biêu diễn Âm nhạc,
Biên đạo múa Đại chúng
STT
Nội dung
I
Điều kiện tuyển sinh

II

Điều kiện cơ sở vật chất của cơ
sở giáo dục cam kết phục vụ
người học (như phòng học, trang
thiết bị, thư viện ...)

III

Đội ngũ giảng viên

IV

Các hoạt động hỗ trợ học tập,
sinh hoạt cho người học

V

Yêu cầu về thái độ học tập của
người học

Hệ đào tạo đại học chính quy
Người đã tốt nghiệp THPT và tương đương
theo quy định tại điều 5 Quy chế tuyển sinh
đại học, cao đẳng hệ chính quy của Bộ
GD&ĐT.
 Diện tích đất: 2,1ha
 Diện tích xây dựng: 25.894 m2. Trong đó:
 Diện tích phòng học các loại: 15.634
m2
 Diện tích thư viện: 1.600 m2
+ Diện tích nhà Văn hóa, hội trường:
2.230 m2
+ Diện tích nhà thi đấu đa năng: 4.613 m2
Diện tích ký túc xá: 6981 m2
Tổng số giảng viên cơ hữu (theo biểu mẫu
23)
 Tổ chức hướng dẫn lập kế hoạch học tập,
kỹ năng học đại học, tư vấn chọn môn
học,...
 Tổ chức các hoạt động ngoại khóa, tình
nguyện, thực tế, các cuộc thi tìm kiếm tài
năng, các buổi nói chuyện chuyên đề,...
 Tổ chức các câu lạc bộ nghề nghiệp
Thực hiện nghiêm túc các nội quy, quy
định, quy chế học vụ của Nhà trường, có
phẩm chất chính trị tốt, có ý thức tổ chức
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kỷ luật, tinh thần làm việc theo nhóm.
Mục tiêu kiến thức, kỹ năng, - Về kiến thức: Chương trình đào tạo
trình độ ngoại ngữ đạt được
ngành Quản lý văn hóa trình độ đại học
chuyên ngành Biểu diễn Âm nhạc, Đạo
diễn Sự kiện và Biên đạo múa Đại chúng
nhằm trang bị cho sinh viên những kiến
thức cơ bản về Quản lý văn hóa để quản lý,
tổ chức, điều hành các hoạt động văn hóa
nghệ thuật trong khu vực nhà nước và
ngoài nhà nước, đáp ứng nhu cầu xây dựng
phát triển nền văn hóa Việt Nam trong quá
trình hội nhập quốc tế cũng như các kiến
thức và kỹ năng cơ bản về biểu diễn thanh
nhạc, đạo diễn sự kiện và biên đạo múa.
- Về kỹ năng: Có kỹ năng tổ chức, điều
hành các tổ chức và hoạt động văn hóa nghệ
thuật; có kỹ năng biểu diễn thanh nhạc, hát
hợp xướng; có kỹ năng tổ chức, dàn dựng các
chương trình văn hóa nghệ thuật; có kỹ năng
dàn dựng, tổ chức các sự kiện tổng hợp, kinh
tế-xã hội, vui chơi- giải trí ; có kỹ năng biễu
diễn và có khả năng sáng tác, dàn dựng tác
phẩm múa thuộc các loại hình múa dân
gian, múa cổ điển châu Âu và múa hiện đại.
 Trình độ ngoại ngữ (Tiếng Anh):
Trình độ A2 khung châu Âu
Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp + Sinh viên sau khi tốt nghiệp chuyên
ở các trình độ
ngành Biểu diễn Âm nhạc, chuyên ngành
Đạo diễn Sự kiện, chuyên ngành Biên đạo
múa đại chúng có thể làm việc tại:
1- Các tổ chức văn hóa nghệ thuật
trong và ngoài khu vực Nhà nước
2- Các đơn vị tổ chức biểu diễn, các
công ty tổ chức sự kiện
3- Các trung tâm văn hóa nghệ thuật,
trung tâm đào tạo nghệ thuật
4- Các cơ quan, doanh nghiệp có các
phòng ban chức năng về hoạt động
văn thể
Nội dung
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5- Khối cơ quan hành chính như
UBND xã, phương, tỉnh, thành

14. Ngành: Văn hóa học
Nội dung
Hệ đào tạo Đại học chính quy
Điều kiện tuyển sinh
Người đã tốt nghiệp THPT và tương đương
theo quy định trong Quy chế tuyển sinh đại
học, cao đẳng hệ chính quy của Bộ
GD&ĐT.
Điều kiện cơ sở vật chất của cơ  Diện tích đất: 2,1ha
sở giáo dục cam kết phục vụ  Diện tích xây dựng: 25.894 m2. Trong đó:
người học (như phòng học, trang
 Diện tích phòng học các loại: 15.634
thiết bị, thư viện ...)
m2
 Diện tích thư viện: 1.600 m2
+ Diện tích nhà Văn hóa, hội trường:
2.230 m2
+ Diện tích nhà thi đấu đa năng: 4.613 m2
Diện tích ký túc xá: 6981 m2
Đội ngũ giảng viên
Tổng số giảng viên cơ hữu (theo biểu mẫu
23)
Các hoạt động hỗ trợ học tập, - Phối hợp với các Phòng, Ban hướng dẫn
sinh hoạt cho người học
lập kế hoạch học tập, cách đăng ký môn
học tín chỉ hay cung cấp những thông tin
cần thiết về các hoạt động học tập và sinh
hoạt cho sinh viên...
- Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ,
thể dục thể thao, các cuộc thi nghiên cứu
khoa học, tham gia các hoạt động tình
nguyện, thực tế... theo kế hoạch của Nhà
trường, Khoa.
- Tư vấn hướng nghiệp, thực tập, kiến tập,
việc làm cho sinh viên thông qua các buổi
tọa đàm, ngoại khóa, chào tân sinh viên...
Yêu cầu về thái độ học tập của - Nghiêm túc, chủ động, tích cực, sáng tạo,
người học
thường xuyên trau dồi các kỹ năng cần thiết
phục vụ cho hoạt động học tập.
- Đảm bảo đúng tiến độ quy định theo
chương trình đào tạo.
- Chấp hành đúng các nội quy học tập của
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lớp, khoa và trường đề ra.
Mục tiêu kiến thức, kỹ năng, - Về kiến thức: Đào tạo cử nhân Văn hóa
trình độ ngoại ngữ đạt được
học có kiến thức cơ bản, hệ thống, hiện đại
về văn hóa, có khả năng nghiên cứu, tổ
chức và tham gia các hoạt động văn hóa.
Khoa Văn hóa học hiện đang đào tạo 2
chuyên ngành: Nghiên cứu văn hóa và Văn
hóa truyền thông.
- Về kỹ năng:
+ Chuyên ngành Nghiên cứu văn hóa:
• Nghiên cứu, khảo sát, phân tích, điều
tra các giá trị văn hóa cá nhân và cộng
đồng.
• Thực hiện vai trò thẩm định, đánh giá
các chương trình tài trợ đầu tư phát triển
văn hóa xã hội.
• Dự báo, lập dự án văn hóa, hoạch định
các chính sách về văn hóa
• Tư vấn xây dựng và phát triển văn hóa
cộng đồng
• Giảng dạy, nghiên cứu về văn hóa và
văn hóa Việt Nam
+ Chuyên ngành Văn hóa truyền thông
• Phóng viên, biên tập viên, thông tín
viên, bình luận viên, phát thanh viên, người
sản xuất chương trình, người dẫn chương
trình...
• Chuyên viên quan hệ công chúng,
chuyên viên quảng cáo, cộng tác viên...
• Cán bộ giảng dạy, cán bộ nghiên cứu về
truyền thông.
- Trình độ ngoại ngữ (Tiếng Anh): trình
độ B1.
Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp Sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể làm việc
ở các trình độ
tại:
- Các đơn vị thuộc Bộ Văn hóa - Thể thao
và Du lịch, Bộ Văn hóa thông tin và truyền
thông.
- Các viện và trung tâm nghiên cứu văn hóa
Nội dung
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Hệ đào tạo Đại học chính quy
các cấp
- Các tổ chức, trung tâm nghiên cứu văn
hóa phi chính phủ.
- Các trường đại học, cao đẳng, trung cấp
văn hóa - nghệ thuật; các trường nghiệp vụ
về văn hóa - thông tin, chính trị - hành
chính, các trường nghiệp vụ của các tổ
chức xã hội (thanh niên, thiếu niên, công
đoàn)...
- Các báo, đài, tạp chí, các cơ quan thông
tấn của trung ương và địa phương.
- Các công ty truyền thông và tổ chức sự
kiện trong và ngoài nước…

Nội dung

15. Ngành: Việt Nam học
STT
Nội dung
I
Điều kiện tuyển sinh

II

Điều kiện cơ sở vật chất của cơ
sở giáo dục cam kết phục vụ
người học (như phòng học, trang
thiết bị, thư viện ...)

III

Đội ngũ giảng viên

IV

Các hoạt động hỗ trợ học tập,
sinh hoạt cho người học

Hệ đào tạo Đại học hệ chính quy
Người đã tốt nghiệp THPT và tương đương
theo quy định tại điều 5 Quy chế tuyển sinh
đại học, cao đẳng hệ Chính quy của Bộ GD
& ĐT
 Diện tích đất: 2,1ha
 Diện tích xây dựng: 25.894 m2. Trong đó:
 Diện tích phòng học các loại: 15.634
m2
 Diện tích thư viện: 1.600 m2
+ Diện tích nhà Văn hóa, hội trường:
2.230 m2
+ Diện tích nhà thi đấu đa năng: 4.613 m2
Diện tích ký túc xá: 6981 m2
Tổng số giảng viên cơ hữu (theo biểu mẫu
23)
- Tư vấn chọn chuyên ngành học, đăng ký
môn học...
- Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ,
thể dục thể thao, các hoạt động ngoại khóa
ngoài giờ học,...
- Thi Hành trình cùng HDV du lịch.
- Tổ chức hoạt động của các CLB sinh viên
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V

VI

Nội dung

Hệ đào tạo Đại học hệ chính quy
như Greentour; Tourist and Tourist;
Tourguide club; Câu lạc bộ Lễ tân du lịch.
- Tổ chức sinh hoạt khoa học, mời các
chuyên gia nói chuyện chuyên đề.
- Tăng cường thực hành, phát triển kỹ
năng; sáng tạo ý tưởng trong sinh viên;
- Tư vấn hướng nghiệp, thực hành môn
học,
giới
thiệu kiến tập, thực tập, việc làm...
- Tổ chức các chương trình tham quan – du
lịch học tập thực tế như Hành trình con
đường di sản miền Trung; Lên miền Tây
bắc; Ra miền Đông bắc...
Yêu cầu về thái độ học tập của - Có lập trường tư tưởng vững vàng, đạo
người học
đức và lối sống lành mạnh. Trên cơ sở nắm
vững đường lối chủ chương chính sách của
Đảng và pháp luật của Nhà nước nói chung
và đặc biệt trong các lĩnh vực công tác của
ngành hiện nay.
- Thực hiện nghiêm túc các nội quy, quy
định, quy chế đào tạo của Nhà trường, có ý
thức tổ chức kỷ luật, tinh thần làm việc
theo nhóm.
- Có tinh thần lao động say mê, sáng tạo,
lòng yêu nghề; ý thức vì cộng đồng và bảo
vệ môi trường.
- Có nhận thức và hành động đúng, giữ đạo
đức nghề nghiệp, tác phong làm việc công
nghiệp, năng động, sáng tạo; sống lạc quan,
trung thực, giàu hoài bão, thẳng thắn,
khách quan và luôn cầu tiến bộ...
- Có ý thức giữ gìn và phát huy giá trị của
bản sắc văn hóa dân tộc, đưa vị thế dân tộc
lên tầm cao mới.
- Luôn cập nhật kiến thức mới; ứng dụng
sáng tạo những tiến bộ khoa học trong công
việc được giao.
Mục tiêu kiến thức, kỹ năng, - Nắm vững kiến thức các môn khoa học cơ
trình độ ngoại ngữ đạt được
bản
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VII

Nội dung

Hệ đào tạo Đại học hệ chính quy
- Có kiến thức chuyên môn vững vàng có
thể hoàn thành tốt các nhiệm vụ ở các vị trí
khác nhau trong các cơ quan quản lý nhà
nước về du lịch, trong các doanh nghiệp lữ
hành, các khách sạn, nhà hàng hay các cơ
sở lưu trú du lịch khác.
- Có khả năng sáng tạo, xây dựng các
chương trình, dự án phát triển du lịch, các
hoạt động kinh tế - văn hóa - xã hội có liên
quan ở các địa phương. Tổ chức khai thác,
phát huy tiềm năng, lợi thế của các địa
phương để kinh doanh du lịch đạt hiệu quả
tối ưu.
- Có trình độ ngoại ngữ chuyên ngành tốt,
có thể làm việc trực tiếp với người nước
ngoài.
- Xây dựng và thực hiện có chất lượng,
hiệu quả các công đoạn chuyên môn nghiệp
vụ của Hướng dẫn viên trong các chương
trình du lịch.
- Làm tốt các nhiệm vụ điều hành các
chương trình du lịch; quản trị kinh doanh
trong các doanh nghiệp du lịch lữ hành.
Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp - Các cơ quan quản lý nhà nước về Văn
ở các trình độ
hóa, Thể thao và Du lịch từ Trung ương
đến các địa phương;
- Các doanh nghiệp lữ hành, các khách sạn,
nhà hàng hay các cơ sở lưu trú du lịch
khác.
- Các hướng dẫn viên tự do hoặc hướng
dẫn viên của các công ty du lịch hoặc
hướng dẫn viên tại các Ban quản lý di tích
và danh thắng mà ở đó có hoạt động du
lịch.
- Các cơ quan thông tin, truyền thông đại
chúng mà nội dung hoạt động có liên quan
đến các vấn đề kinh tế - văn hóa - xã hội
trong đó có kinh tế du lịch.
- Viện nghiên cứu phát triển du lịch.
- Giáo viên các trường Đại học và Cao
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Nội dung

Hệ đào tạo Đại học hệ chính quy
đẳng có đào tạo về Du lịch.
16. Ngành: Luật

STT
I

II

Nội dung

Hệ đào tạo đại học chính
quy
Điều kiện tuyển sinh
Người đã tốt nghiệp THPT và tương đương
theo quy định tại điều 5 Quy chế tuyển
sinh đại học, cao đẳng hệ Chính quy
của Bộ GD & ĐT.
Điều kiện cơ sở vật chất của cơ  Diện tích đất: 2,1ha
sở giáo dục cam kết phục vụ  Diện tích xây dựng: 25.894 m2. Trong đó:
người học (như phòng học, trang  Diện tích phòng học các loại: 15.634 m2
thiết bị, thư viện ...)
 Diện tích thư viện: 1.600 m2
+ Diện tích nhà Văn hóa, hội trường: 2.230
m2
+ Diện tích nhà thi đấu đa năng: 4.613 m2
Diện tích ký túc xá: 6981 m2

III

Đội ngũ giảng viên

IV

Các hoạt động hỗ trợ học tập, - Tổ chức hướng dẫn lập kế hoạch học tập,
sinh hoạt cho người học
kỹ năng học đại học, tư vấn chọn chuyên
ngành học,...
Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ,
thể dục thể thao, các cuộc thi học thuật
hoặc chuyên đề, các hoạt động ngoại khóa
ngoài giờ học,...
- Báo cáo chuyên đề, tìm hiểu pháp luật,
tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng mềm,...
- Tổ chức Câu lạc bộ Luật
- Tư vấn hướng nghiệp, thực hành môn
học, giới thiệu kiến tập, thực tập, việc
làm...
Yêu cầu về thái độ học tập của
- Thực hiện nghiêm túc các nội quy, quy
người học
định, quy chế
đào tạo của Nhà trường, có ý thức tổ
chức kỷ luật, tinh thần làm việc theo
nhóm.

V

Tổng số giảng viên cơ hữu (theo biểu mẫu
23)
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VI

Mục tiêu kiến thức, kỹ năng, + Kiến thức đai cương
trình độ ngoại ngữ đạt được
- Khối kiến thức chung: Sinh viên hiểu và
vận dụng được kiến thức và phương pháp
luận của chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng
Hồ Chí Minh, có nhân sinh quan, thế giới
quan duy vật biện chứng, có giác ngộ chính
trị và lập trường giai cấp vững vàng. Sinh
viên có trình độ tin học văn phòng ở mức sử
dụng thành thạo chương trình soạn thảo văn
bản.
- Khối kiến thức Khoa học xã hội và nhân
văn: Sinh viên hiểu và thể hiện được nhận
thức của mình về nền tảng khoa học xã hội
và nhân văn, đặc biệt là các lĩnh vực tâm lí
học, xã hội học, văn hóa học, sử học. Hiểu
về vai trò của các lĩnh vực khoa học xã hội
và nhân văn trong đời sống xã hội, để có thể
vận dụng trong các tình huống pháp lý phù
hợp.
- Khối kiến thức chung của nhóm ngành:
Sinh viên hiểu và có khả năng vận dụng các
kiến thức mang tính chất nền tảng về kinh
tế, văn hóa hành chính, chính trị, quốc tế
vào việc tiếp thu kiến thức của nhóm luật
chuyên ngành.
+ Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp
- Kiến thức cơ sở ngành
Sinh viên hiểu và phân tích được những vấn
đề cơ bản chung về pháp luật trên cơ sở các
nguyên lý, nguyên tắc hình thành hệ thống
luật pháp. Hiểu được các bộ phận cấu thành
bộ máy Nhà nước, hệ thống các cơ quan lập
pháp/ hành pháp và tư pháp. Trên cơ sở đó
năm chắc vai trò, nhiệm vụ của mỗi cá nhân
trong các tổ chức hoạt động này.
Sinh viên hiểu được những vấn đề cơ bản
nghề luật như lịch sử Nhà nước và pháp luật,
xây dựng văn bản pháp luật, các mối quan hệ
so sánh với hệ thống pháp luật của các mô
hình tổ chức xã họi khác nhau.
- Kiến thức ngành
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Thể hiện được nhận thức, sự hiểu biết và
khả năng thực hiện quyền và trách nhiệm
của người làm về luật pháp trong xã hội.
Hiểu và nhận thức được trách nhiệm xã hội,
luật pháp, đạo đức của người công tác trong
lĩnh vực luật pháp – nhà hoạt động chính trị
xã hội.
Hiểu được yêu cầu về tính chính xác, công
bằng và trung thực của hoạt động luật pháp
và ứng dụng các yêu cầu này trong quá trình
tác nghiệp. Có năng lực nhận thức và vận
dụng được sự khác biệt giữa thực tế và quan
điểm đánh giá.
Hiểu vai trò và mối quan hệ giữa các cá
nhân trong quy trình tác nghiệp.
Thể hiện được khả năng tư duy phản biện,
sáng tạo và độc lập, khi xử lý các vấn đề t huộc
lĩnh vực khác nhau (luật hành chính, luật kinh
tế, luật quốc tế, luật dân sự, hình sự, luật
pháp về văn hóa nghệ thuật…).
Nắm vững kiến thức cơ bản về các bước cụ
thể và cơ bản trong xây dựng và hướng dẫn
thực thi luật pháp.
- Kiến thức thực tập và tốt nghiệp
Hiểu rõ mô hình tổ chức và quy trình hoạt
động của cơ quan lập pháp/ hành pháp/ tư
pháp; các bộ phận thực hiện chức năng kiểm
soát liên quan đến pháp lý trong các tổ chức/
đơn vị.
Có khả năng áp dụng thành thạo các kiến
thức, kỹ năng đã học vào thực tiễn nghề
nghiệp dưới sự dẫn dắt của những chuyên
gia pháp lý, những người làm công tác liên
quan đến pháp luật. Có khả năng thích ứng
với môi trường làm việc nhiều áp lực của các
cơ quan có lien quan đến các vấn đề luật
pháp. Áp dụng linh hoạt các kỹ năng giao
tiếp cơ bản với đối tượng, đồng nghiệp, các
đơn vị phối hợp. Có khả năng phối hợp làm
việc với nhóm/êkip triển khai/xử lý các hồ
sơ pháp lý cụ thể.
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+ Về kĩ năng
Các kỹ năng nghề nghiệp
- Kỹ năng sử dụng thiết bị, công nghệ hiện
đại
- Kỹ năng thu thập và thẩm định thông tin
Có kỹ năng thu thập, thẩm định, phân tích
thông tin bằng các cách thức như phỏng vấn,
quan sát, thu thập tài liệu gốc hoặc tài liệu
thứ cấp một cách thành thạo. Có năng lực cơ
bản trong điều tra tìm kiếm thông tin độc
lập, tổ chức các cuộc phỏng vấn độc lập để
thu thập, phân tích, tổ chức, tổng hợp thông
tin (chữ viết, hình ảnh, số liệu) phục vụ cho
một vân đê nào đó.
- Kỹ năng xử lí và tổ chức thông tin: Có
kỹ năng thành thạo trong xử lí và tổ chức
thông tin theo yêu cầu của công việc.
- Kỹ năng tư vấn luật pháp trong các lĩnh vực
cụ thể
- Kỹ năng đàm phán, soạn thảo và thực hiện
hợp đồng
- Kỹ năng tham gia giải quyết các vấn đề
trong lĩnh vực hành chính, dân sự, các
tranh chấp trong vi phạm pháp.
Kỹ năng lập luận tư duy và giải quyết vấn
đề
- Có kỹ năng phát hiện, nhận thức, phản
biện, bày tỏ chính kiến về vấn đề đang diễn
ra và đề xuất, tiến hành triển khai các hoạt
động giải quyết vấn đề liên quan đến chuyên
môn.
- Biết liên kết nhiều nguồn lực khác nhau
trong xu hướng liên ngành để thúc đẩy việc
giải quyết vấn đề một cách hiệu quả.
Kỹ năng nghiên cứu và khám phá kiến thức
- Tìm kiếm, sưu tập tài liệu, phân tích nội
dung văn bản... một cách thành thạo.
- Biết cách thực hiện các phương pháp
nghiên cứu định tính, định lượng.
- Có khả năng ứng dụng nghiên
cứu trong thực tiễn. Kỹ năng tư
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duy theo hệ thống
Hệ thống hóa các lí thuyết cơ bản liên quan
đến chuyên ngành, tư duy chỉnh thể/ logic, tư
duy phân tích đa chiều.
- Kết hợp các kiến thức liên ngành để phát
hiện vấn đề, mối
tương quan giữa các vấn đề và tìm ra xu
hướng phát triển của lĩnh vực nghiên cứu.
- Xác định vấn đề ưu tiên và tìm
ra cách giải quyết. Kỹ năng phân
tích bối cảnh xã hội và ngoại
cảnh
- Đánh giá bối cảnh xã hội và ngoại cảnh
liên quan đến chuyên ngành, xác định được
vai trò của các cử nhân Luât .
- Lập kế hoạch và tìm phương án thích ứng
với những biến đổi và đòi hỏi của công việc,
tận dụng được kiến thức, kỹ năng của cá
nhân để phát triển.
- Tận dụng được tiến bộ trong sự phát triển
của nghề nghiệp trên thế giới.
Kỹ năng phân tích bối cảnh tổ chức
- Nhận thức về bối cảnh của tổ chức và
thích ứng với yêu cầu công việc trong các
mô hình tổ chức khác nhau.
- Kết nối bằng truyền thông trong nội bộ tổ
chức, góp phần hình thành văn hóa tổ chức,
làm việc thành công trong tổ chức. Kỹ năng
vận dụng kiến thức vào thực tiễn
- Người học có kỹ năng vận dụng linh hoạt
và phù hợp các khối kiến thức đa dạng và
kỹ năng được trang bị trong quá trình học
tập và thực tập nghề nghiệp, khả năng làm
chủ kiến thức và kỹ năng sử dụng các
phương tiện kĩ thuật của nghề luật.
- Tổng kết được các bài học về nghề nghiệp
cho bản thân rút ra trong thực tiễn trên cơ sở
đối chiếu với kiến thức đã được trang bị.
Kỹ năng sáng tạo, phát triển và dẫn dắt sự
thay đổi trong nghề nghiệp
- Có khả năng nghiên cứu và đề xuất các
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khuyến nghị nhằm nâng cao chất lượng hoạt
động pháp lý.
- Cập nhật và dự đoán xu thế phát
triển ngành nghề. Các kỹ năng cá
nhân
Thích ứng nhanh với sự thay đổi môi
trường sống và làm việc. Có kỹ năng hội
nhập và học tập suốt đời.
- Sắp xếp kế hoạch công việc khoa học và
hợp lí. Kỹ năng làm việc dưới áp lực thời
gian và hạn chót của công việc.
- Phân tích được phẩm chất của đồng nghiệp
để trao đổi, học hỏi.
Kỹ năng làm việc nhóm
- Chủ động, tích cực trong khi làm việc cùng
ê kíp để giải quyết nhnững công việc chuyên
môn cụ thể.
- Hiểu được quy trình và các công đoạn thực
thi để phối hợp với các bộ phận chuyên
trách các mảng công việc khác nhau.
- Biết tổ chức, phân công công việc trong
nhóm/ đơn vị.
- Có khả năng tham gia đánh giá hoạt động
của cá nhân và tập thể.
- Biết cách liên kết được với
các đối tác chủ yếu. Kỹ năng
giao tiếp
- Sắp xếp được ý tưởng, nội dung giao tiếp.
- Giao tiếp được bằng văn bản, qua thư điện
tử/các phương tiện truyền thông.
- Có kỹ năng giao tiếp chuyên nghiệp với
các cá nhân và tổ chức để phục vụ tác
nghiệp.
Kỹ năng giao tiếp sử dụng ngoại ngữ
- Sử dụng ngoại ngữ: tiếng Anh B1 tương
đương 4.0 IELTS. Các kỹ năng mềm khác
- Tin học và công nghệ thông tin: sử dụng
thành thạo các phần
mềm thông dụng (WORD,
EXCEL,
POWER POINT, SPSS…).
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Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp - Làm việc phù hợp và tốt tại các bộ phận
ở các trình độ
sau:
+ Bộ phận quản trị và chuyên gia pháp luật
trong các cơ quan, doanh nghiệp và các tổ
chức kinh tế, xã hội;
+ Bộ phận thực hiện các dịch vụ pháp lý
của luật sư hoặc người hành nghề luật sư
trong các tổ chức dịch vụ pháp luật;
+ Công chức trong các cơ quan nhà nước
các cấp về lập pháp, hành pháp và tư pháp.
+ Bộ phận nghiên cứu, giảng dạy về pháp
luật của các cơ sở
đào tạo.
- Có khả năng và cơ hội việc làm phù hợp
tại:
+ Các cơ quan Nhà nước về lập pháp, hành
pháp và tư pháp từ trung ương đến địa
phương với với vai trò: Cán bộ nghiên cứu,
soạn thảo chính sách, dịch vụ công, tổ
chức thực thi pháp luật. Có thể được bổ
nhiệm các chức danh tư pháp trong các cơ
quan kiểm sát, tòa án, thi hành án;
+ Các tổ chức kinh tế với vai trò: Chuyên
gia pháp lý trong lĩnh vực kinh tế và
thương mại, hoạt động trong lĩnh vực kinh
doanh xuất nhập khẩu, bảo hộ trí tuệ cho
doanh nghiệp tại Việt Nam và nước ngoài;
+ Các viện nghiên cứu, các trường đại học,
cao đẳng khối ngành luật
+ Tự thành lập hoặc tham gia các doanh
nghiệp, tổ chức tư
vấn và dịch vụ pháp lý.

17. Ngành Quản trị dịch vụ du lịch
STT
Nội dung
Hệ đào tạo đại học chính quy
I
Điều kiện tuyển sinh
Người đã tốt nghiệp THPT và tương đương
theo quy định tại điều 5 Quy chế tuyển sinh
đại học, cao đẳng hệ chính quy của Bộ
GD&ĐT.
II
Điều kiện cơ sở vật chất của cơ  Diện tích đất: 2,1ha
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III
IV

V

Nội dung
Hệ đào tạo đại học chính quy
sở giáo dục cam kết phục vụ  Diện tích xây dựng: 25.894 m2. Trong đó:
người học (như phòng học, trang
 Diện tích phòng học các loại: 15.634
thiết bị, thư viện ...)
m2
 Diện tích thư viện: 1.600 m2
+ Diện tích nhà Văn hóa, hội trường:
2.230 m2
+ Diện tích nhà thi đấu đa năng: 4.613 m2
Diện tích ký túc xá: 6981 m2
Đội ngũ giảng viên
Tổng số giảng viên cơ hữu (theo biểu mẫu
23)
Các hoạt động hỗ trợ học tập,  Tổ chức hướng dẫn lập kế hoạch học tập,
sinh hoạt cho người học
kỹ năng học đại học, tư vấn chọn môn
học,...
 Tổ chức các hoạt động ngoại khóa, tình
nguyện, thực tế, các cuộc thi tìm kiếm tài
năng, các buổi nói chuyện chuyên đề,...
 Tổ chức các câu lạc bộ nghề nghiệp
Yêu cầu về thái độ học tập của - Nắm vững kiến thức các môn khoa học cơ
bản
người học
- Có kiến thức chuyên môn vững vàng có
thể hoàn thành tốt các nhiệm vụ ở các vị trí
khác nhau trong các cơ quan quản lý nhà
nước về du lịch, trong các doanh nghiệp lữ
hành, các khách sạn, nhà hàng hay các cơ
sở lưu trú du lịch khác.
- Có khả năng sáng tạo, xây dựng các
chương trình, dự án phát triển du lịch, các
hoạt động kinh tế - văn hóa - xã hội có liên
quan ở các địa phương. Tổ chức khai thác,
phát huy tiềm năng, lợi thế của các địa
phương để kinh doanh du lịch đạt hiệu quả
tối ưu.
- Có trình độ ngoại ngữ chuyên ngành tốt,
có thể làm việc trực tiếp với người nước
ngoài.
- Xây dựng và thực hiện có chất lượng,
hiệu quả các công đoạn chuyên môn nghiệp
vụ của Hướng dẫn viên trong các chương
trình du lịch.
- Làm tốt các nhiệm vụ điều hành các
chương trình du lịch; quản trị kinh doanh
trong các doanh nghiệp du lịch lữ hành.
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STT
Nội dung
Hệ đào tạo đại học chính quy
VI Mục tiêu kiến thức, kỹ năng, Sinh viên phải tích luỹ đủ số học phần quy
trình độ ngoại ngữ đạt được
định trong chương trình đào tạo đại học
theo chuyên ngành được đào tạo, không
còn nợ học phần/môn học nào;
+ Có các chứng chỉ giáo dục quốc phòng và
giáo dục thể chất.
+ Có trình độ ngoại ngữ chuyên ngành tốt,
có thể làm việc trực tiếp với người nước
ngoài.
+ Sử dụng thành thạo tin học văn phòng và
các phần mềm ứng dụng trong chuyên
ngành được đào tạo.
+ Khái quát được các kiến thức cơ bản,
kiến thức cơ sở và kiến thức bổ trợ về Quản
trị dịch vụ du lịch và lữ hành.
+ Hiểu biết các nguyên lí cơ bản của Chủ
nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh,
đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản
Việt Nam; có kiến thức cơ bản trong lĩnh
vực Khoa học xã hội và Khoa học tự nhiên
để tiếp thu kiến thức giáo dục chuyên
nghiệp, học tập nâng cao trình độ chuyên
môn;
+ Vận dụng kiến thức về các lĩnh vực kinh
tế - xã hội và kiến thức cơ sở ngành Quản
trị du lịch và lữ hành làm nền tảng để
nghiên cứu kiến thức chuyên môn trình độ
đại học ngành Quản trị dịch vụ du lịch và
lữ hành.
+ Sinh viên tốt nghiệp ra trường là các nhà
quản lý theo các cấp độ khác nhau như xây
dựng chiến lược, kế hoạch, quản lý, điều
hành, giám sát, thực thi công việc cụ thể tại
các công ty du lịch lữ hành và dịch vụ du
lịch, các đại lý du lịch và các tổ chức du
lịch khác Trung tâm du lịch, Khu du lịch,
điểm du lịch, Khách sạn…
Yêu cầu về kỹ năng:
(i) Kỹ năng nghề nghiệp:
- Có kỹ năng cơ bản của cán bộ quản lý,
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Hệ đào tạo đại học chính quy
dịch vụ và thuần thục các kỹ năng của
chuyên ngành được đào tạo; có năng lực cơ
bản đáp ứng những đòi hỏi từ các công việc
quản lý dịch vụ của các doanh nghiệp du
lịch và lữ hành; đáp ứng nhu cầu của xã hội
về nguồn nhân lực có trình độ đại học
thuộc các lĩnh vực Du lịch và lữ hành.
- Biết quản lý, tổng hợp, phân tích, kiểm
tra, kiểm soát các hoạt động sản xuất kinh
doanh của doanh nghiệp;
- Biết lên kế hoạch và triển khai các hoạt
động về tổ chức và phát triển doanh
nghiệp: Lập kế hoạch, phân tích và đánh
giá thị trường, dự báo được sự phát triển
hay thay đổi của môi trường xung quanh để
tham mưu cho lãnh đạo đơn vị về lĩnh vực
Du lịch và lữ hành.
- Thẩm định được hiệu quả kinh doanh dịch
vụ du lịch và lữ hành; Có khả năng trình
bày và phân tích vấn đề.
(ii) Kỹ năng công cụ:
- Có khả năng sử dụng Tiếng Anh (nghe,
nói, viết) trong công việc chuyên môn.
- Có khả năng ứng dụng tin học vào công
tác chuyên môn. Biết soạn thảo các văn
bản, hợp đồng;
- Sử dụng thành thạo phần mềm chuyên
dụng trong lĩnh vực du lịch, lữ hành;
- Có năng lực đàm phán và ứng xử giao
tiếp;
- Có đủ sức khỏe và khả năng chịu áp lực
công việc
- Có khả năng tổ chức và làm việc nhóm.
Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp Đảm nhận các vị trí: nhân viên, trợ lí, cán
ở các trình độ
bộ quản lý trong các doanh nghiệp du lịch,
lữ hành và các tổ chức kinh tế - xã hội
khác;
+ Giảng dạy tại các trường đại học, cao
đẳng, trung cấp chuyên nghiệp khối ngành
Quản trị kinh doanh dịch vụ du lịch, lữ
Nội dung
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Hệ đào tạo đại học chính quy
hành; Nghiên cứu tại các đơn vị nghiên cứu
khoa học..

Nội dung

B. SAU ĐẠI HỌC
1. Ngành: Văn hóa học
STT
Nội dung
I
Điều kiện tuyển sinh

II

Điều kiện cơ sở vật chất của cơ
sở giáo dục cam kết phục vụ
người học (như phòng học, trang
thiết bị, thư viện ...)

III

Đội ngũ giảng viên

IV

Các hoạt động hỗ trợ học tập,
sinh hoạt cho người học

V

Yêu cầu về thái độ học tập của
người học

VI

Mục tiêu kiến thức, kỹ năng,
trình độ ngoại ngữ đạt được

Hệ đào tạo Thạc sĩ, Tiến sĩ chính quy
1. Đối với đào tạo thạc sĩ: Thí sinh đã tốt
nghiệp đại học có văn bàng đáp ứng điều 6
của Qui chế đào tạo trình độ thạc sĩ của Bộ
Giáo dục và Đào tạo
2. Đối với đào tạo tiến sĩ: Người dự tuyển
đáp ứng qui định tại Điều 8 và Điều 9 của
Qui chế đào tạo trình độ tiến sĩ của Bộ
Giáo dục và Đào tạo
 Diện tích đất: 2,1ha
 Diện tích xây dựng: 25.894 m2. Trong đó:
 Diện tích phòng học các loại: 15.634
m2
 Diện tích thư viện: 1.600 m2
+ Diện tích nhà Văn hóa, hội trường:
2.230 m2
+ Diện tích nhà thi đấu đa năng: 4.613 m2
Diện tích ký túc xá: 6981 m2
Tổng số giảng viên cơ hữu (theo biểu mẫu
23)
- Tổ chức hướng dẫn lập kế hoạch học tập,
kỹ năng nghiên cứu
- Tổ chức các sinh hoạt khoa học, báo cáo
chuyên đề, tìm hiểu
Thực hiện nghiêm túc các nội quy, quy
định, quy chế học vụ do Bộ Giáo dục và
Đào tạo ban hành, có phẩm chất chính trị
tốt, có ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần làm
việc theo nhóm.
+ Đối với trình độ thạc sĩ:
- Mục tiêu kiến thức: Trang bị cho người
học một trình độ lý luận về văn hoá học,
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Nội dung

Hệ đào tạo Thạc sĩ, Tiến sĩ chính quy
những kiến thức về văn hoá Việt Nam và
văn hoá thế giới
- Kỹ năng: Nghiên cứu khoa học giải
quyết những vấn đề mới đặt ra trong từng
lĩnh vực xã hội hiện nay. Năng lực giảng
dạy và nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực
văn hóa.
- Trình độ ngoại ngữ (Tiếng Anh): Trình
độ B1 Khung châu Âu chung và tương
đương theo qui định của Bộ Giáo dục và
Đào tạo.
+ Đối với trình độ tiến sĩ:
- Mục tiêu kiến thức: Đào tạo trình độ tiến
sĩ chuyên ngành Văn hóa học nhằm đào tạo
những nhà khoa học, có trình độ cao về lý
luận và năng lực thực tiễn trong lĩnh vực
văn hóa;
- Về kỹ năng: Có khả năng nghiên cứu độc
lập, sáng tạo, khả năng phát hiện và giải
quyết những vấn đề mới nảy sinh trong sự
nghiệp xây dựng nền văn hóa Việt Nam
tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, giao lưu,
hội nhập quốc tế; có năng lực giảng dạy và
nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực văn
hóa.
- Trình độ ngoại ngữ (Tiếng Anh): Trình độ
B2 Khung châu Âu chung và tương đương
theo qui định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp Sau khi tốt nghiệp có bằng thạc sĩ hoặc tiến
ở các trình độ
sĩ Văn hóa học, học viên và nghiên cứu
sinh có thể công tác tại:
- Tham gia giảng dạy tại các trường trung
cấp, cao đẳng và đại học thuộc khối ngành
Văn hóa nghệ thuật nói riêng và các trường
thuộc khối Khoa học xã hội nhân văn nói
chung.
- Là nghiên cứu viên ở các viện nghiên cứu
khoa học, các trường đại học;
- Là cán bộ lãnh đạo và quản lý có năng
lực nghiên cứu và hoạch định chiến lược,
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Nội dung

Hệ đào tạo Thạc sĩ, Tiến sĩ chính quy
chính sách giỏi, có khả năng tổ chức thực
tiễn tốt ở các Bộ, ban, ngành, các tổ chức
xã hội và các doanh nghiệp.
2. Ngành: Quản lý văn hóa

STT
Nội dung
I
Điều kiện tuyển sinh

II

Điều kiện cơ sở vật chất của cơ
sở giáo dục cam kết phục vụ
người học (như phòng học, trang
thiết bị, thư viện ...)

III

Đội ngũ giảng viên

IV

Các hoạt động hỗ trợ học tập,
sinh hoạt cho người học

V

Yêu cầu về thái độ học tập của
người học

VI

Mục tiêu kiến thức, kỹ năng,
trình độ ngoại ngữ đạt được

Hệ đào tạo Thạc sĩ, Tiến sĩ chính quy
1. Đối với đào tạo thạc sĩ: Thí sinh đã tốt
nghiệp đại học có văn bàng đáp ứng điều 6
của Qui chế đào tạo trình độ thạc sĩ của Bộ
Giáo dục và Đào tạo
2. Đối với đào tạo tiến sĩ: Người dự tuyển
đáp ứng qui định tại Điều 8 và Điều 9 của
Qui chế đào tạo trình độ tiến sĩ của Bộ
Giáo dục và Đào tạo
 Diện tích đất: 2,1ha
 Diện tích xây dựng: 25.894 m2. Trong đó:
 Diện tích phòng học các loại: 15.634
m2
 Diện tích thư viện: 1.600 m2
+ Diện tích nhà Văn hóa, hội trường:
2.230 m2
+ Diện tích nhà thi đấu đa năng: 4.613 m2
Diện tích ký túc xá: 6981 m2
Tổng số giảng viên cơ hữu (theo biểu mẫu
23)
- Tổ chức hướng dẫn lập kế hoạch học tập,
kỹ năng nghiên cứu
- Tổ chức các sinh hoạt khoa học, báo cáo
chuyên đề,
Thực hiện nghiêm túc các nội quy, quy
định, quy chế học vụ do Bộ Giáo dục và
Đào tạo ban hành, có phẩm chất chính trị
tốt, có ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần làm
việc theo nhóm.
+ Đối với trình độ thạc sĩ:
- Mục tiêu kiến thức: Phát triển, mở rộng
kiến thức văn hoá học một cách có hệ
thống. Nắm chắc kiến thức cơ bản về khoa
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Hệ đào tạo Thạc sĩ, Tiến sĩ chính quy
học quản lý và các lĩnh vực bổ trợ cho hoạt
động quản lý văn hoá, đặc biệt trong điều
kiện phát triển kinh tế thị trường theo định
hướng xã hội chủ nghĩa.
- Kỹ năng: Quản lý, lãnh đạo, điều hành
các hoạt động văn hoá cụ thể trong cơ chế
kinh tế thị trường. Trên cơ sở kiến thức
được trang bị, vận dụng để tổ chức, quản
lý các hoạt động văn hoá cụ thể (bảo tàng,
xuất bản, nhà văn hoá, điện ảnh, sân
khấu....) đạt hiệu quả cao, đồng thời biết
giữ gìn phát huy bản sắc văn hoá dân tộc
trong quá trình tổ chức, quản lý và phát
triển các hoạt động văn hoá.
- Trình độ ngoại ngữ (Tiếng Anh): Trình
độ B1 Khung châu Âu chung và tương
đương theo qui định của Bộ Giáo dục và
Đào tạo.
+ Đối với trình độ tiến sĩ:
- Mục tiêu kiến thức: Nhằm phát triển, mở
rộng và cập nhật hệ thống lý luận về quản
lý văn hoá và chính sách văn hoá ở trong
và ngoài nước;
- Hướng tới việc cung cấp hệ thống kiến
thức nâng cao và chuyên sâu, đồng thời
mang tính liên ngành về văn hoá học, khoa
học quản lý và các lĩnh vực bổ trợ cho quản
lý văn hoá, đặc biệt trong điều kiện phát
triển kinh tế thị trường theo định hướng xã
hội chủ nghĩa;
- Về kỹ năng: Quản lý, lãnh đạo, điều hành
các hoạt động văn hoá một cách năng động
và sáng tạo, mang lại hiệu quả cao trong
thời kỳ đổi mới và hội nhập;
- Có khả năng nghiên cứu độc lập, sáng
tạo, khả năng phát hiện và giải quyết những
vấn đề có ý nghĩa khoa học và thực tiễn về
quản lý văn hoá và hoạch định chính sách
văn hoá và khả năng thực hiện thành công
các nghiên cứu này;
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Hệ đào tạo Thạc sĩ, Tiến sĩ chính quy
- Trình độ ngoại ngữ (Tiếng Anh): Trình độ
B2 Khung châu Âu chung và tương đương
theo qui định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp Sau khi tốt nghiệp có bằng thạc sĩ hoặc tiến
ở các trình độ
sĩ Quản lý văn hóa, học viên và nghiên
cứu sinh có thể công tác tại:
+ Thạc sĩ Quản lý văn hoá: có thể đảm
đương các vị trí chủ chốt trong các nhà văn
hoá, bảo tàng và các thiết chế văn hoá
khác, có khả năng lãnh đạo, quản lý, điều
hành các hoạt động văn hoá trong phạm vi
một địa phương (huyện, tỉnh).
- Là giảng viên của các trường trung cấp,
cao đẳng và đại học trong lĩnh vực văn hóa.
+ Tiến sĩ Quản lý văn hóa:
- Giảng viên giảng dạy Lý luận văn hoá và
quản lý văn hoá trong các trường đại học,
cao đẳng trong ngành Văn hoá, Thể thao và
Du lịch nói riêng, khối ngành khoa học xã
hội và nhân văn
- Làm công tác nghiên cứu ở các viện
nghiên cứu khoa học.
- Là cán bộ lãnh đạo và quản lý có năng
lực nghiên cứu và hoạch định chiến lược,
chính sách giỏi và khả năng tổ chức thực
tiễn tốt trong các cơ quan và doanh nghiệp
thuộc ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch,
các cơ quan báo chí và các tổ chức xã hội.
3. Ngành: Thông tin-thư viện

STT
Nội dung
I
Điều kiện tuyển sinh

Hệ đào tạo đại học chính quy
1. Đối với đào tạo thạc sĩ: Thí sinh đã tốt
nghiệp đại học có văn bàng đáp ứng điều 6
của Qui chế đào tạo trình độ thạc sĩ của Bộ
Giáo dục và Đào tạo
2. Đối với đào tạo tiến sĩ: Người dự tuyển
đáp ứng qui định tại Điều 8 và Điều 9 của
Qui chế đào tạo trình độ tiến sĩ của Bộ
Giáo dục và Đào tạo
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Hệ đào tạo đại học chính quy
II Điều kiện cơ sở vật chất của cơ  Diện tích đất: 2,1ha
sở giáo dục cam kết phục vụ  Diện tích xây dựng: 25.894 m2. Trong đó:
người học (như phòng học, trang
 Diện tích phòng học các loại: 15.634
thiết bị, thư viện ...)
m2
 Diện tích thư viện: 1.600 m2
+ Diện tích nhà Văn hóa, hội trường:
2.230 m2
+ Diện tích nhà thi đấu đa năng: 4.613 m2
Diện tích ký túc xá: 6981 m2
Tổng số giảng viên cơ hữu (theo biểu mẫu
III Đội ngũ giảng viên
23)
IV Các hoạt động hỗ trợ học tập, - Tổ chức hướng dẫn lập kế hoạch học tập,
kỹ năng nghiên cứu
sinh hoạt cho người học
- Tổ chức các sinh hoạt khoa học, báo cáo
chuyên đề, tìm hiểu
V Yêu cầu về thái độ học tập của Thực hiện nghiêm túc các nội quy, quy
định, quy chế học vụ do Bộ Giáo dục và
người học
Đào tạo ban hành, có phẩm chất chính trị
tốt, có ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần làm
việc theo nhóm.
VI Mục tiêu kiến thức, kỹ năng, + Đối với trình độ thạc sĩ:
- Mục tiêu kiến thức: Nâng cao trình độ lý
trình độ ngoại ngữ đạt được
luận thông tin - thư viện, nắm vững những
thành tựu mới nhất trong lĩnh vực thông
tin- thư viện.
- Nâng cao kiến thức về quản lý thư viện và
cơ quan thông tin trong xã hội hiện đại.
- Kỹ năng: Kỹ năng ứng dụng công nghệ
thông tin và công nghệ hiện đại trong hoạt
động thông tin thư viện.
Kỹ năng quản lý và khai thác các nguồn
tin trong môi trường điện tử.
Kỹ năng quản lý, lãnh đạo, điều hành cơ
quan thông tin - thư viện trong xã hội hiện
đại.
Kỹ năng độc lập nghiên cứu khoa học.
- Trình độ ngoại ngữ (Tiếng Anh): Trình
độ B1 Khung châu Âu chung và tương
đương theo qui định của Bộ Giáo dục và
Đào tạo.
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Nội dung

Hệ đào tạo đại học chính quy
+ Đối với trình độ tiến sĩ:
- Mục tiêu kiến thức: có trình độ cao về lý
luận trong lĩnh vực khoa học thông tin và
thư viện. Có hiểu biết cơ bản về công nghệ
thông tin và xu hướng ứng dụng công nghệ
thông tin vào hoạt động thông tin-thư viện
trên thế giới.
- Về kỹ năng: có khả năng giải quyết các
vấn đề nảy sinh trong thực tiễn một cách
khoa học, hợp lý, sáng tạo và đạt hiệu quả.
Có kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin
trong hoạt động thông tin- thư viện,
Có năng lực quản lý và khai thác các
nguồn tin, đáp ứng nhu cầu xã hội.
- Trình độ ngoại ngữ (Tiếng Anh): Trình độ
B2 Khung châu Âu chung và tương đương
theo qui định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp Sau khi tốt nghiệp có bằng thạc sĩ hoặc tiến
sĩ Thông tin-thư viện, học viên và nghiên
ở các trình độ
cứu sinh có thể công tác tại:
- Trực tiếp thực hiện các công tác chuyên
môn về thông tin-thư viện trong các cơ
quan thông tin thư viện hoặc các cơ quan
quản lý, các viện nghiên cứu.
- Đảm nhận các nhiệm vụ nghiên cứu,
giảng dạy bộ môn Thông tin-Thư viện
trong các trường đại học;
- Tổ chức, quản lý, điều hành các hoạt
động Thông tin-Thư viện và các cơ quan
Thông tin-Thư viện trên lãnh thổ Việt
Nam.
Hà nội, ngày 29 tháng 12 năm 2017
KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Thị Việt Hương
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