
BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA HÀ NỘI

2. Ngành Khoa học thư viện (Khóa học: 2015-2019; 2016-2020; 2017-2021; 2018-2022)

STT Tên môn học Mục đích môn học Số tín chỉ
Lịch trình 

giảng dạy 

Phương 

pháp đánh 

giá sinh viên

A 50

I 12

1

Những nguyên lý cơ bản 

của chủ nghĩa Mác Lênin 

HP I

2 Học kỳ 1
Thi hết học 

phần

2

Những nguyên lý cơ bản 

của chủ nghĩa Mác Lênin 

HP II

3 Học kỳ 2
Thi hết học 

phần

3 Tư tưởng Hồ Chí Minh

Cung cấp cho SV những hiểu biết có tính hệ thống về tư tưởng, đạo đức, giá trị văn hoá, Hồ Chí Minh.

Cùng với môn học Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin tạo lập những hiểu biết về nền tảng tư

tưởng, kim chỉ nam hành động của Đảng và của cách mạng nước ta. 

2 Học kỳ 2
Thi hết học 

phần

4
Đường lối cách mạng của 

Đảng cộng sản Việt Nam

Cung cấp cho sinh viên những nội dung cơ bản của đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam,

trong đó chủ yếu tập trung vào đường lối của Đảng thời kỳ đổi mới trên một số lĩnh vực cơ bản của đời sống

xã hội phục vụ cho cuộc sống và công tác. Xây dựng cho sinh viên niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, theo

mục tiêu, lý tưởng của Đảng. Giúp SV vận dụng kiến thức chuyên ngành để chủ động, tích cực trong giải

quyết những vấn đề kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội theo đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và

Nhà nước.

3 Học kỳ 2
Thi hết học 

phần

5

Đường lối văn hóa văn 

nghệ của Đảng CS Việt 

Nam 

Trang bị những quan điểm và nội dung cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin về văn hóa; vai trò của văn hóa

trong sự nghiệp cách mạng của giai cấp công nhân; quá trình hình thành phát triển và hoàn thiện những nội

dung cơ bản trong đường lối văn hóa - văn nghệ của Đảng Cộng sản Việt Nam; vai trò của Đảng Cộng sản

Việt Nam trong lãnh đạo văn hóa; những thành tựu lớn và những khó khăn tồn tại cần khắc phục về xây

dựng văn hóa; phương hướng cụ thể cho việc xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân

tộc.

2 Học kỳ 2
Thi hết học 

phần

II 12

KHỐI KIẾN THỨC ĐẠI CƯƠNG

Kiến thức lý luận chính trị

Biểu mẫu 18

BÁO CÁO

Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế của cơ sở giáo dục đại học năm học 2018-2019

C. Công khai các môn học của từng khóa học, chuyên ngành

Môn học Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin nhằm giúp cho sinh viên: Xác lập cơ sở lý luận

cơ bản nhất để từ đó có thể tiếp cận được nội dung môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh và Đường lối cách

mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, hiểu biết nền tảng tư tưởng của Đảng; Xây dựng niềm tin, lý tưởng

cách mạng cho sinh viên; Từng bước xác lập thế giới quan, nhân sinh quan và phương pháp luận chung nhất

để tiếp cận các khoa học chuyên ngành được đào tạo.

Kiến thức  tin học - ngoại ngữ

1



6
Tiếng Anh tương đương 

trình độ A1
3 Học kỳ 2

Thi hết học 

phần

7
Tiếng Anh tương đương 

trình độ A2
3 Học kỳ 3

8
Tiếng Anh tương đương 

trình độ B1
3 Học kỳ 4

9 Tin học đại cương

Trang bị những kiến thức cơ bản về tin học như: khái niệm về tin học và máy tính, cách sử dụng hệ điều

hành và một số tiện ích; soạn thảo văn bản trên máy tính, sử dụng bảng tính; khai thác dịch vụ cơ bản của

mạng Internet. Ngoài ra, còn giúp sinh viên hình thành, phát triển kỹ năng sử dụng máy tính và các phần

mềm thông dụng

3 Học kỳ 1
Thi hết học 

phần

 III 18

9 Văn hóa học đại cương

Trang bị những kiến thức cơ bản về văn hóa học, bao gồm: khái niệm,các thành tố và đặc điểm của văn hóa,

sự hình thành và phát triển của văn hóa, giao lưu và tiếp biến văn hóa, sự hội nhập văn hóa trong thời đại

hiện nay,vai trò của văn hóa trong đời sống xã hội

2 Học kỳ 1
Thi hết học 

phần

10 Cơ sở Văn hóa Việt Nam

Trang bị những kiến thức cơ bản về văn hóa Việt Nam trong tiến trình phát triển qua các giai đoạn lịch sử.

Trình bày biểu hiện của văn hóa Việt Nam thông qua: văn hóa nhận thức, văn hóa tổ chức đời sống cá nhân,

văn hóa tổ chức đời sống cộng đồng, văn hóa ứng xử với môi trường tự nhiên, văn hóa ứng xử với môi

trường xã hội của tộc người Việt giữ vai trò chủ thể và xác định rõ những đặc điểm của vùng văn hóa ở Việt

Nam.

2 Học kỳ 1
Thi hết học 

phần

11 Mỹ học đại cương

Trang bị những kiến thức cơ bản về đời sống thẩm mỹ bao gồm: khái niệm, các trường phái nghiên cứu;

những quy luật cơ bản và phổ quát trong quan hệ giữa chủ thể và khách thể thẩm mỹ; những vấn đề cơ bản

của mỹ học nghệ thuật 

2 Học kỳ 1
Thi hết học 

phần

12 Tâm lý học đại cương

Trang bị những kiến thức cơ bản về tâm lý học bao gồm: cơ sở tự nhiên và xã hội của tâm lý con người, các

hiện tượng tâm lý, bản chất của hiện tượng tâm lý người, sự hình thành nhân cách, tính cách và xu hướng

năng lực...; những quy luật chung trong sự hình thành, phát triển, vận hành tâm lý con người và sự vận dụng

những quy luật đó vào việc giáo dục, phát triển con người toàn diện 

2 Học kỳ 1
Thi hết học 

phần

13 Xã hội học đại cương

Hệ thống các khái niệm của xã hội học; khái quát lịch sử hình thành, phát triển khoa học xã hội học; đối

tượng, phương pháp nghiên cứu xã hội học; một số lĩnh vực nghiên cứu của xã hội học như xã hội học đô

thị và nông thôn, xã hội học hôn nhân và gia đình, xã hội học truyền thông, xã hội học văn hóa...

2 Học kỳ 1
Thi hết học 

phần

14
Nhà nước và pháp luật đại 

cương

Trang bị những kiến thức cơ bản về nhà nước và pháp luật bao gồm: các học thuyết về nhà nước và pháp

luật; bộ máy nhà nước trong tổng thể hệ thống chính trị Việt Nam; pháp luật XHCN Việt Nam; hệ thống

luật pháp Việt Nam; quy phạm pháp luật, pháp chế XHCN; quan hệ pháp luật.

2 Học kỳ 1
Thi hết học 

phần

Trang bị những kiến thức, kỹ năng cơ bản nhất về tiếng Anh làm nền tảng vững chắc giúp sinh viên có thể 

tiếp thu dễ dàng những bài học ở cấp độ cao hơn. Yêu cầu trình độ tiếng Anh tương đương B1 theo khung 

tham khảo châu Âu là điều kiện đầu ra đối với sinh viên sau khi kết thúc học phần.

Kiến thức xã hội - nhân văn

2



15
Lịch sử tư tưởng p Đông và 

VN

Trang bị những kiến thức lý luận và phương pháp nghiên cứu lịch sử tư tưởng phương Đông và Việt Nam;

tư tưởng tôn giáo và triết học ở Ấn Độ cổ đại (các hệ phái tư tưởng trong chính thống và phi chính thống

giáo); tư tưởng triết học và đạo đức ở Trung Quốc cổ đại (Các học thuyết từ Tam hoàng - Ngũ đế đến Xuân

thu - Chiến quốc: Nho giáo, Đạo gia, Pháp gia...; Phật giáo ở Trung Quốc...); lịch sử tư tưởng Việt Nam (ý

thức tư tưởng về cộng đồng, độc lập dân tộc, đạo đức và quan niệm nhân sinh...; sự ảnh hưởng của các

luồng tư tưởng).

2 Học kỳ 2
Thi hết học 

phần

16 Lịch sử văn minh thế giới

Trang bị những kiến thức cơ bản về tiến trình hình thành và phát triển của những nền văn minh lớn trên thế

giới thông qua lịch sử các quốc gia, các khu vực điển hình trong từng thời kỳ, bao gồm: văn minh Bắc Phi

và Tây Á (Ai Cập cổ đại, Lưỡng Hà cổ đại, Arập); văn minh Ấn Độ; văn minh Trung Hoa; văn minh Hy

Lạp; văn minh La Mã; văn minh Tây Âu.

2 Học kỳ 2
Thi hết học 

phần

17 Đông Nam Á học đại cương
Trang bị những kiến thức cơ bản về khu vực học bao gồm: lịch sử, địa lý, đặc điểm nhân chủng, quá trình di

chuyển cư, ngôn ngữ, văn hoá truyền thống... của các nước trong khu vực Đông Nam Á.
2 Học kỳ 1

Thi hết học 

phần

 IV 8

18 Logic học đại cương

Lược sử hình thành khoa học logic; Những vấn đề cơ bản của logíc học: Vấn đề Khái niệm; Phán đoán; các

quy luật lôgíc ( Luật đồng nhất, luật mâu thuẫn, luật bài trung, luật lý do đầy đủ..); suy luận ( diễn dịch, quy

nạp, loại suy)

2 Học kỳ 2
Thi hết học 

phần

19 Lịch sử văn học Việt Nam

Trang bị những kiến thức về lịch sử văn học Việt Nam qua các thời kỳ như: văn học Việt Nam thời kỳ Lý -

Trần, văn học Việt Nam thời Lê , văn học Việt Nam thời Nguyễn , văn học Việt Nam thời thuộc Pháp , văn

học cách mạng Việt Nam ; đặc điểm chung của văn học Việt Nam.

2 Học kỳ 2
Thi hết học 

phần

20
Mạng máy tính và an toàn 

thông tin

Học phần trang bị cho sinh viên các kiến thức tổng quan về mạng máy tính: khái niệm, cấu trúc, mô hình

quản lý và phân loại mạng. Tổng quan về an toàn thông tin dữ liệu: khái niệm; vai trò; những yếu tố ảnh

hưởng và cách đánh giá an toàn thông tin. Các giải pháp kỹ thuật đảm bảo an toàn thông tin dữ liệu: mã hoá; 

bức tường lửa, mạng riêng ảo; vi rút....  

2 Học kỳ 3
Thi hết học 

phần

21
Phương pháp nghiên cứu 

KH

Trang bị những khái niệm cơ bản về khoa học và nghiên cứu khoa học; chức năng cơ bản của nghiên cứu

khoa học, các đặc điểm của nghiên cứu khoa học và các loại hình nghiên cứu khoa học; khái niệm đề tài,

mục tiêu - nhiệm vụ nghiên cứu, đối tượng và phạm vi nghiên cứu; các giả thuyết nghiên cứu; các phương

pháp nghiên cứu cơ bản: phương pháp nghiên cứu lý thuyết, phương pháp nghiên cứu thực nghiệm, phương

pháp nghiên cứu phi thực nghiệm, quan hệ giữa phương pháp nghiên cứu và loại hình nghiên cứu...; trình tự

nghiên cứu: lựa chọn đề tài, xây dựng đề cương, kế hoạch nghiên cứu, tổ chức nghiên cứu, các phương tiện

và điều kiện tiến hành việc nghiên cứu.

2 Học kỳ 3
Thi hết học 

phần

B 82

I 19

22 Kiến thức thông tin

Học phần trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản về lý thuyết và thực hành liên quan đến kiến thức thông

tin. Cung cấp kĩ năng nhận diện nhu cầu tin, định vị, tìm kiếm, đánh giá và sử dụng thông tin phục vụ nhiệm

vụ học tập và nghiên cứu khoa học.

3 Học kỳ 3
Thi hết học 

phần

Kiến thức cơ sở của ngành

KHỐI KIẾN THỨC GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP

Kiến thức cơ sở của nhóm ngành  

3



23
Đại cương về khoa học thư 

viện

Học phần cung cấp những kiến thức cơ bản về lý luận khoa học thư viện như: khái niệm, bản chất và chức

năng của thư viện. Đối tượng nghiên cứu và sự hình thành của thư viện học trên thế giới và ở Việt Nam.

Chính sách thư viện Việt Nam, các loại hình thư viện ở Việt Nam và các nguyên tắc tổ chức sự nghiệp thư

viện.

3 Học kỳ 3
Thi hết học 

phần

24
Đại cương về khoa học 

thông tin

Học phần cung cấp những kiến thức cơ bản về lý luận khoa học thông tin như: Khái niệm và vai trò của

thông tin. Đối tượng nghiên cứu, nội dung, cơ sở lý luận và phương pháp luận của thông tin học. Các công

đoạn trong dây chuyền  hoạt động thông tin tư liệu và các loại hình cơ quan thông tin.

3 Học kỳ 3
Thi hết học 

phần

25 Hoạt động lưu trữ

Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về lưu trữ học, công tác lưu trữ, cách thức thu

thập bổ sung tài liệu lưu trữ, cách thức xác định giá trị của tài liệu lưu trữ, phương pháp bảo quản, thống kê,

tổ chức và sử dụng tài liệu lưu trữ. 

2 Học kỳ 3
Thi hết học 

phần

26

Pháp chế và tiêu chuẩn hoá 

hoạt động  thông tin - thư 

viện

Học phần bao gồm hai phần chính. Phần 1 cung cấp những kiến thức cơ bản về pháp chế thư viện, bao gồm:

những văn bản pháp quy hiện hành về công tác thư viện của Việt Nam; tình hình luật pháp thư viện hiện

nay của một số nước tiên tiến trên thế giới. Phần 2 cung cấp kiến thức cơ bản về tiêu chuẩn hóa trong hoạt

động thư viện - thông tin: Khái niệm, vai trò của tiêu chuẩn tiêu chuẩn hóa trong hoạt động thư viện - thông

tin (TV-TT); các đối tượng của dây chuyền hoạt động TV-TT cần phải chuẩn hóa; phương pháp luận xây

dựng và áp dụng tiêu chuẩn Việt Nam.

3 Học kỳ 4
Thi hết học 

phần

27
Tiếng Anh chuyên ngành 

TT-TV

Học phần cung cấp kiến thức và hệ thống từ vựng tiếng Anh ngành TV-TT cơ bản. Sau khi học sinh viên có

thể đọc và tham khảo các tài liệu chuyên môn nghiệp vụ bằng tiếng Anh.
3 Học kỳ 4

Thi hết học 

phần

28
Toán học trong hoạt động 

thư viện

Môn học trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản của toán học rời rạc: tập hợp, quan hệ, ánh xạ, logic

toán và thống kê toán học, cùng các ứng dụng của chúng trong biểu diễn thông tin, trong xử lý, lưu trữ và

tìm kiếm thông tin, trong phân tích và đánh giá số liệu, trong nhiều ứng dụng thực tiễn của hoạt động thư

viện, đặc biệt trong điều kiện tin học hoá.

2 Học kỳ 4
Thi hết học 

phần

II 52
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29
Xây dựng và phát triển vốn 

tài liệu

Học phần cung cấp kiến thức cơ bản về xây dựng vốn, phát triển vốn tài liệu: Khái niệm vốn tài liệu, bổ

sung và vấn đề xây dựng vốn, phát triển vốn tài liệu. Các nguồn bổ sung, các phương thức bổ sung, xây

dựng chính sách bổ sung và công tác thanh lý tài liệu.

2 Học kỳ 3
Thi hết học 

phần

30 Biên mục mô tả 

Học phần cung cấp những kiến thức cơ bản và kỹ năng thực hành biên mục tài liệu. Giới thiệu các quy tắc

và tiêu chuẩn mô tả thư mục tiêu biểu: Mô tả tài liệu theo tiêu chuẩn quốc tế (ISBD), Quy tắc biên mục Anh

- Mỹ (AACR 2); Các nguyên tắc, yêu cầu và phương pháp mô tả các loại hình tài liệu, tổ chức công tác biên

mục trong thư viện; Những kiến thức và kỹ năng biên mục theo Khổ mẫu biên mục đọc máy MARC 21 và

Chuẩn siêu dữ liệu Dublin Core.

4 Học kỳ 4
Thi hết học 

phần

Kiến thức ngành

Kiến thức bắt buộc

4



31 Phân loại tài liệu

Học phần cung cấp những kiến thức và kỹ năng thực hành phân loại tài liệu: Các khung phân loại tiêu biểu

trên thế giới và Việt Nam: khung phân loại thập phân Dewey (DDC), Khung phân loại thư viện Quốc hội

Hoa Kỳ (LCC), khung phân loại thập phân bách khoa (UDC), bảng phân loại dùng cho các thư viện học

tổng hợp. Phương pháp phân loại tài liệu: các nguyên tắc,yêu cầu và quy trình phân loại tài liệu.

4 Học kỳ 4
Thi hết học 

phần

32
Định đề mục chủ đề và từ 

khóa

Cung cấp những kiến thức cơ bản và kỹ năng định chủ đề và định từ khoá tài liệu: phân biệt các khái niệm:

đề mục chủ đề, từ chuẩn, từ khóa. Giới thiệu về các bảng đềm mục chủ đề tiêu biểu của thế giới và các bộ từ

khoá/từ điển từ khoá của Việt Nam. Phương pháp định chủ đề, từ khóa tài liệu: các yêu cầu và quy trình

định chủ đề và định từ khoá tài liệu.

3 Học kỳ 5
Thi hết học 

phần

33
Tóm tắt và tổng quan tài 

liệu

Học phần cung cấp những kiến thức cơ bản về các hình thức xử lý nội dung tài liệu như tóm tắt, chú giải,

tổng luận tài liệu, đồng thời rèn luyện kỹ năng thực hành về các loại tóm tắt và chú giải được sử dụng để tạo

ra các sản phẩm thông tin.

2 Học kỳ 5
Thi hết học 

phần

34 Hoạt động thư mục

Học phần cung cấp những kiến thức cơ bản về lý luận thư mục học như: Khái niệm và vai trò của thư mục,

các loại hình thư mục. Đối tượng, nội dung, cơ sở lý luận và phương pháp luận của thư mục học. Kiến thức

cơ bản và kỹ năng tổ chức hoạt động thông tin thư mục trong thư viện và cơ quan thông tin. Phương pháp

biên soạn thư mục, phục vụ thông tin thư mục cho người dùng tin

3 Học kỳ 5
Thi hết học 

phần

35 Bảo quản tài liệu

Học phần trang bị kiến thức và kỹ năng tổ chức vốn tài liệu, nguồn lực thông tin; Đăng ký và kiểm kê tài

liệu; Lý thuyết chung về bảo quản tài liệu và các phương thức bảo quản tài liệu: bảo quản thường xuyên,

bảo quản phục chế và chuyển dạng tài liệu.

2 Học kỳ 5
Thi hết học 

phần

36
Các hệ phần mềm ứng dụng 

trong TV

Học phần cung cấp những kiến thức cơ bản và kỹ năng sử dụng các phần mềm tư liệu và phần mềm quản trị

thư viện tích hợp trong hoạt động TV-TT. Các đặc trưng của phần mềm tư liệu, và các phân hệ cơ bản của

phần mềm quản trị tích hợp, các tiêu chí lựa chọn phần mềm quản trị thư viện. Phần mềm thư viện số, phần

mền cổng thông tin.

3 Học kỳ 5
Thi hết học 

phần

37
Tổ chức  thông tin trong bộ 

máy tra cứu

Trang bị cho sinh viên những kiến thức về tổ chức thông tin trong bộ máy tra cứu: Khái niệm, vai trò,

nguyên tắc, tiêu chuẩn đánh giá bộ máy tra cứu; Những kiến thức về tổ chức thông tin truyền thống và cách

thức tổ chức các công cụ tra cứu truyền thống; Những kiến thức về tổ chức thông tin hiện , tổ chức thông

tin, tạo lập các công cụ tra cứu hiện đại.

3 Học kỳ 5
Thi hết học 

phần

38 Tra cứu thông tin

Học phần bao gồm các nội dung: Khái niệm tra cứu thông tin, các dạng tra cứu thông tin, các bước của

phương thức tra cứu thông tin nói chung, các công cụ tra cứu thông tin, phương pháp tra cứu thông tin sử

dụng công cụ tra cứu thông tin truyền thống: tra cứu thông tin thư mục, tra cứu thông tin dữ kiện, phương

pháp tra cứu thông tin sử dụng công cụ tra cứu hiện đại: tra cứu thông tin trực tuyến, tra cứu thông tin trên

CD-ROM, tra cứu thông tin trên Internet.

3 Học kỳ 5
Thi hết học 

phần

39
Thiết kế và quản trị cơ sở 

dữ liệu

Trang bị cho sinh viên các kiến thức, Tổng quan về cơ sở dữ liệu; Các mô hình dữ liệu quan hệ; Ngôn ngữ

truy vấn SQL; Hướng dẫn sử dựng phần mềm phpMyAdmin để thiết kế và quản trị CSDL MySQL.
2 Học kỳ 6

Thi hết học 

phần
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40 Dịch vụ thông tin - thư viện

Học phần trang bị cho sinh viên kiến thức lý luận và thực hành liên quan đến dịch vụ thư viện. Các nguyên

tắc, hình thức và phương pháp tổ chức các dịch vụ thư viện cơ bản như: dịch vụ lưu thông tài liệu, dịch vụ

tham khảo, dịch vụ đào tạo người dùng tin, dịch vụ mượn liên thư viện, và dịch vụ phổ biến thông tin chọn

lọc.

3 Học kỳ 6
Thi hết học 

phần

41
Quản lý hoạt động thông tin 

- thư viện

Học phần cung cấp những kiến thức cơ bản về quản lý hoạt động thông tin thư viện; khái quát về khoa học

tổ chức, quản lý nhà nước về hoạt động thông tin thư viện, quản lý thư viện; tổ chức lao động khoa học và

định mức lao động trong hoạt động thư viện; áp dụng tiêu chuẩn ISO vào quản lý thư viện và trung tâm

thông tin.

3 Học kỳ 6
Thi hết học 

phần

42
Tự động hoá hoạt động TT - 

 TV 

Học phần trang bị cho sinh viên các kiến thức, kỹ năng về tự động hoá hoạt động tong tin thư viện: khái

niệm; mục tiêu; nguyên tắc của tự động hoá hoạt động thông tin thư viện. Các yếu tố cấu thành hệ thống tự

động hoá hoạt động thông tin thư viên. Các lĩnh vực tự động hoá trong hoạt động thông tin thư viện.

3 Học kỳ 6
Thi hết học 

phần

43 Thư viện số

Học phần trang bị cho sinh viên kiến thức lý thuyết và thực hành liên quan đến thư viện số. Phân biệt sự

khác nhau giữa thư viện và thư viện số, Giới thiệu tổng quan về tình hình phát triển thư viện số trên thế giới

và ở Việt Nam. Phân tích các yếu tố cấu thành của thư viện số. Cung cấp kiến thức về lập dự án và xây

dựng thư viện số với các vấn đề như: bản quyền, lựa chọn tài liệu, số hoá tài liệu; Các tiêu chuẩn có liên

quan đến thư viện số, phân tích vai trò và đặc điểm của siêu dữ liệu (metadata); Hướng dẫn thực hành xây

dựng thư viện số dựa trên phần mềm mã nguồn mở Greenstone, Dspace. 

3 Học kỳ 7
Thi hết học 

phần

44 Tiểu luận 1

* 8

45 Các loại hình thư viện

Môn học cung cấp những hiểu biết cơ bản về tính chất của các loại hình thư viện Việt Nam. Đặc điểm của

mỗi loại hình, trong đó chú trọng vào các loại hình thư viện đặc biệt: thư viện thiếu nhi và thư viện trường

học; thư viện dành cho người khuyết tật.

2 Học kỳ 6
Thi hết học 

phần

46
Công tác địa chí trong thư 

viện

Học phần cung cấp cho sinh viên lý luận địa chí thư viện, các khái niệm, đặc trưng, loại hình, giá trị của tài

liệu địa chí, vai trò, chức năng nhiệm vụ của công tác địa chí thư viện, sự hình thành và phát triển địa chí

qua các giai đoạn lịch sử dân tộc, phương pháp bổ sung, xử lý, bảo quản, khai thác, biên soạn địa chí. 

2 Học kỳ 6
Thi hết học 

phần

47
Marketing trong hoạt động 

TT - TV 

Giới thiệu tổng quan chung về marketing và lịch sử phát triển marketing cũng như vai trò của marketing

trong hoạt động thư viện. Giới thiệu các nguyên tắc marketing cơ bản; các dịch vụ và sản phẩm marketing.

Tổng quan chung về hiện trạng hoạt động marketing trong thư viện trên thế giới và tại Việt Nam. Hướng

dẫn việc lập kế hoạch marketing và những đặc thù trong hoạt động thư viện. Giới thiệu quy trình marketing,

phân tích khách hàng mục tiêu và nghiên cứu thị trường, lập kế hoạch hành động. Căn cứ trên những sản

phẩm và dịch vụ thư viện để xây dựng chiến lược marketing tổng hợp. Đồng thời liên hệ với những hoạt

động thương mại điện tử để ứng dụng marketing hoạt động thư viện trong kỷ nguyên điện tử.

2 Học kỳ 7
Thi hết học 

phần

Kiến thức tự chọn
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48 Thiết kế và quản trị Website

Học phần cung cấp kiến thức cơ bản về cấu trúc trang web; Học phần trang bị cho sinh viên những kiến

thức cơ bản để thiết kế, tạo lập một trang web bằng ngôn ngữ HTML; Sử dụng phần mềm Dreamwaver để

thiết kế website; Sử dụng phần mềm mã nguồn mở (Joomlar) để tạo và quản trị một website (động) cơ bản. 

2 Học kỳ 7
Thi hết học 

phần

49

Xây dựng và quản lý dự án 

phát  triển cơ quan thông 

tin thư viện

Học phần cung cấp kiến thức cơ bản về dự án và xây dựng, quản lý dự án thư viện; phương pháp điều tra

điều kiện thực trạng thư viện, hệ thống thư viện cần xây dựng dự án. Một số kỹ thuật thường được sử dụng

trong điều tra, xây dựng, quản lý và thực hiện dự án thư viện.

2 Học kỳ 7
Thi hết học 

phần

50
Kinh tế trong hoạt động 

TTTV

Môn học cung cấp cho sinh viên những khái niệm và kiến thức cơ bản của kinh tế trong hoạt động thông tin

- thư viện.
2 Học kỳ 7

Thi hết học 

phần

51
Trình bày thông tin khoa 

học

Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về trình bày thông tin khoa học; Kiến thức và kỹ năng cần

thiết cho việc trình bày thông tin khoa học; Trình bày thông tin trong bài viết học thuật, Trình bày thông tin

bằng lời.

2 Học kỳ 7
Thi hết học 

phần

52
Giao tiếp trong hoạt động 

TT -TV

Nghiên cứu  các quan hệ giao tiếp và đặc trưng giao tiếp trong hoạt động thông tin- th-ư viện;  Các nguyên

tắc giao tiếp có hiệu quả trong hoạt động thông tin – thư viện; Các kỹ năng giao tiếp trong hoạt động thông

tin – thư viện; Các phương pháp ứng xử có văn hóa giữa ng--ười dùng tin và cán bộ thông tin- thư-- viện,

nhằm thoả mãn và phát triển không ngừng nhu cầu tin của họ.

2 Học kỳ 7
Thi hết học 

phần

53

Công nghệ thông tin và 

truyền thông trong hoạt 

động TT-TV

Trang bị cho sinh viên các kiến thức: Tổng quan về công nghệ thông tin và truyền thông, vai trò của nó đối

với sự phát triển kinh tế, xã hội ; cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin và truyền thông, phần cứng, phần mềm,

hệ thống mạng máy tính; các kiến thức cơ bản về mạng Internet; ứng dụng của công nghệ thông tin trong

hoạt động thông tin thư viện.

2 Học kỳ 6
Thi hết học 

phần

54
Sở hữu trí tuệ trong hoạt 

động TT-TV

Học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức tổng quan về sở hữu trí tuệ, bao gồm: cơ sở lý luận và thực

tiễn về bảo hộ sở hữu trí tuệ, bảo hộ sở hữu trí tuệ theo các chuẩn mực quốc tế, bảo hộ sở hữu trí tuệ ở Việt

Nam, pháp luật quốc tế và pháp luật Việt Nam về sở hữu trí tuệ; bản quyền.

2 Học kỳ 8
Thi hết học 

phần
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55 Thực tập lần 1 2 Học kỳ 6
Báo cáo 

thực tập

56 Thực tập tốt nghiệp 3 Học kỳ 8
Báo cáo 

thực tập

57
Khoá luận tốt nghiệp hoặc 

tích lũy bổ sung
6
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