
BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA HÀ NỘI

8. Ngành Bảo tàng học (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 ( 

HPI )

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

Môn học cung cấp cho sinh viên 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

Môn học 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 sinh viên 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 ĐCS 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

6
Tiếng Anh tuơng đương 

trình độ A1
3 Học kỳ 2

Thi hết học 

phần

KHỐI KIẾN THỨC ĐẠI CƯƠNG

Kiến thức lý luận chính trị

Kiến thức  tin học - ngoại ngữ

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.

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.
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7
Tiếng Anh tương đương 

trình độ A2
3 Học kỳ 3

Tiếng Anh tương đương 

trình độ B1
3 Học kỳ 4

8 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

Kiến thức xã hội - nhân văn

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.
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15
Lịch sử tư tưởng phương 

Đông và Việt Nam

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 1
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 2

Thi hết học 

phần

IV 8

18 Lịch sử Việt Nam I

Trang bị những kiến thức lịch sử Việt Nam từ nguồn gốc đến 1858 với hai phân kỳ cụ thể: Lịch sử Việt

Nam cổ đại (bao gồm: thời kỳ tiền Hùng Vương, thời kỳ dựng nước đầu tiên, thời kỳ Bắc thuộc) và Lịch sử

Việt Nam trung đại (bao gồm các sự kiện lớn diễn ra trong giai đoạn từ 905-1858). Những kiến thức lịch sử

Việt Nam từ 1858 đến nay với hai phân kỳ cụ thể: lịch sử Việt Nam cận đại (1858 đến năm 1945, bao gồm:

những kiến thức về diễn biến lịch sử Việt Nam dưới Triều Nguyễn, quá trình xâm lược của thực dân Pháp,

cuộc đấu tranh của nhân dân Việt Nam chống Pháp xâm lược, cách mạng tháng Tám – 1945) và lịch sử Việt

Nam hiện đại (từ Cách mạng tháng Tám đến nay, bao gồm: những kiến thức cơ bản về các cuộc kháng chiến

chống Pháp và chống Mỹ bảo vệ độc lập dân tộc và giải phóng đất nước, đồng thời tiếp tục thực hiện nhiệm

vụ bảo vệ Tổ quốc và xây dựng Chủ nghĩa xã hội).

4 Học kỳ 2
Thi hết học 

phần

19 Xã hội học văn hóa

Trang bị những vấn đề như cơ bản của xã hội học văn hóa bao gồm: hệ thống xã hội và hệ thống văn hoá,

nhu cầu sáng tạo văn hoá, sản phẩm văn hoá và đời sống văn hoá, lễ hội như một hiện tượng đặc trưng của

văn hoá nếp sống, các hình thức biểu hiện của văn hoá trong đời sống xã hội, sự tác động qua lại giữa xã hội

và văn hoá..

2 Học kỳ 2
Thi hết học 

phần

20
Phương pháp nghiên cứu 

khoa học

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

Kiến thức cơ sở của nhóm ngành 

KHỐI KIẾN THỨC GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP 3



I 21

Kiến thức bắt buộc 17

21 Lịch sử Việt Nam II

Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản và toàn diện về lịch sử Việt Nam qua từng thời kỳ: cổ đại-

trung đại- cận đại và hiện đại. Trong đó nhấn mạnh những đặc trưng của mỗi thời kỳ lịch sử, các sự kiện

lịch sử tiêu biểu, rút ra các khái niệm và khái quát thành quy luật lịch sử.

4 Học kỳ 3
Thi hết học 

phần

22 Khảo cổ học đại cương

Trang bị những kiến thức cơ bản về Khảo cổ học như: khái niệm, đối tượng, điều tra khai quật khảo cổ,

phương pháp nghiên cứu Khảo cổ học, nguồn gốc loài người, các nguồn tư liệu hiện vật Khảo cổ học, đặc

trưng các thời đại khảo cổ của thế giới và Việt Nam, mối quan hệ giữa Khảo cổ học và Bảo tàng học.     

2 Học kỳ 3
Thi hết học 

phần

23 Dân tộc học đại cương

Trang bị những kiến thức cơ bản về Dân tộc học như: khái niệm, đối tượng, nhiệm vụ và phương pháp

nghiên cứu của Dân tộc học, các tiêu chí, các loại hình cộng đồng tộc người, các dân tộc trên thế giới và ở

Việt Nam, quan hệ dân tộc và chính sách dân tộc của Đảng cộng sản Việt Nam, mối quan hệ giữa Dân tộc

học và Bảo tàng học.

2 Học kỳ 3
Thi hết học 

phần

24 Lịch sử mỹ thuật Việt Nam

Trang bị những kiến thức cơ bản về lịch sử mỹ thuật truyền thống như: khái niệm, đối tượng, phương pháp

nghiên cứu mỹ thuật, giá trị và đặc điểm mỹ thuật của các loại hình kiến trúc, điêu khắc, trang trí, mỹ thuật

truyền thống và hiện đại, mỹ thuật tộc người.

2 Học kỳ 3
Thi hết học 

phần

25 Hán Nôm I
Trang bị những kiến thức cơ bản về Hán Nôm, nguồn gốc và kết cấu chữ Hán, cách tra từ điển, giới thiệu

các bộ cơ bản của chữ Hán và các bài khóa minh họa, về văn bản hán nôm.
3 Học kỳ 3

Thi hết học 

phần

26
Tôn giáo và tín ngưỡng ở 

Việt Nam

những kiến thức cơ bản về tín ngưỡng và tôn giáo ở Việt Nam như: khái niệm tôn giáo và tín ngưỡng, các

loại tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam (Phật giáo, Nho giáo, Đạo giáo, Kitô giáo) và vai trò của tôn giáo, tín

ngưỡng trong đời sống văn hóa hiện nay

2 Học kỳ 3
Thi hết học 

phần

27
Văn bản và lưu trữ học đại 

cương

Trang bị những kiến thức cơ bản về văn bản và Lưu trữ học như: khái niệm, chức năng, các loại hình văn

bản, hình thức và nội dung của văn bản, phương pháp soạn thảo văn bản và lập hồ sơ, phân loại phông lưu

trữ, công cụ tra cứu phông và phương pháp xác định giá trị tài liệu lưu trữ.

2 Học kỳ 4
Thi hết học 

phần

Kiến thức tự chọn 4

28
Làng xã cổ truyền của 

người Việt

Trang bị những kiến thức cơ bản về quá trình hình thành làng xã; về diễn biến tên gọi; cơ cấu và các hình

thức tổ chức, đặc trưng kinh tế xã hội và các loại hình di sản văn hóa truyền thống của làng xã cổ truyền của

người Việt.

2 Học kỳ 7
Thi hết học 

phần

29
Giao lưu tiếp biến văn hóa 

ở Việt Nam

Trang bị những kiến thức cơ bản về văn hoá; giao lưu văn hoá và tiếp biến văn hoá ở Việt Nam trong tiến

trình lịch sử trên hai phương diện lịch đại và đồng đại nhằm xác định và khai thác những giá trị phù hợp với

sự phát triển, góp phần Bảo tồn xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc.

2 Học kỳ 4
Thi hết học 

phần

30
Lịch sử địa lý hành chính 

Việt Nam

Trang bị những kiến thức về sự phân chia địa giới hành chính, biên giới lãnh thổ của Việt Nam từ nguồn

gốc đến ngày nay. Giúp sinh viên hiểu được sự thay đổi tên gọi, vị trí địa lý các đơn vị hành chính; quá trình 

mở rộng biên giới lãnh thổ nước ta qua từng thời kỳ lịch sử.

2 Học kỳ 4
Thi hết học 

phần

Kiến thức cơ sở ngành
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31 Lịch sử mỹ thuật thế giới

Trang bị những kiến thức cơ bản về đặc điểm mỹ thuật qua các thời kỳ lịch sử của thế giới (từ thời nguyên

thủy cho đến nay), những trào lưu phong cách và một số tác giả, tác phẩm nghệ thuật tiêu biểu của nền mỹ

thuật phương Đông và phương Tây, sự ảnh hưởng của chúng đối với nền mỹ thuật Việt Nam.

2 Học kỳ 4
Thi hết học 

phần

II 50

Kiến thức bắt buộc 43

32 Bảo tàng học đại cương

Trang bị những kiến thức cơ bản về lý luận bảo tàng học như: khái niệm bảo tàng và bảo tàng học, đối

tượng, phương pháp nghiên cứu và cấu trúc của bảo tàng học, đặc trưng và các chức năng xã hội của bảo

tàng, phân loại bảo tàng, đặc điểm của hiện vật bảo tàng, hiện vật trưng bày và vai trò của chúng trong hoạt

động bảo tàng.

3 Học kỳ 4
Thi hết học 

phần

33
Di tích lịch sử văn hóa 

Việt Nam

Trang bị những kiến thức cơ bản như: khái niệm di tích, phân loại di tích lịch sử - văn hóa ở Việt Nam, đặc

điểm của từng loại hình di tích (di tích khảo cổ, lịch sử, kiến trúc nghệ thuật và di tích danh lam thắng cảnh).
3 Học kỳ 4

Thi hết học 

phần

34
Lịch sử sự nghiệp bảo tồn - 

 bảo tàng Việt Nam

Trang bị những kiến thức cơ bản về những thành tựu sự nghiệp Bảo tồn Bảo tàng ở Việt Nam qua các giai

đoạn lịch sử (trước và sau cách mạng tháng Tám 1945 cho đến nay) như: sự nghiệp bảo tồn - bảo vệ di tích

lịch sử - văn hóa, xây dựng bảo tàng, thành lập các cơ quan, các trung tâm bảo tồn di tích, đào tạo nguồn

nhân lực bảo tàng, biên soạn giáo trình, xây dựng hệ thống các văn bản pháp quy của ngành Bảo tồn Bảo

tàng Việt Nam, đặc biệt là Luật di sản văn hóa.

2 Học kỳ 4
Thi hết học 

phần

35 Di sản văn hóa 

Trang bị những kiến thức cơ bản về khái niệm di sản văn hoá, đối tượng và phương pháp nghiên cứu, cấu

trúc và phân loại di sản văn hoá, chức năng của di sản văn hoá trong đời sống xã hội, phương pháp quản lý

bảo tồn và phát huy giá trị của di sản văn hoá.

3 Học kỳ 5
Thi hết học 

phần

36 Đại cương bảo tồn di tích

Trang bị những kiến thức cơ bản về bảo tồn di tích LSVH như: khái niệm, chức năng bảo tồn di tích, các

hoạt động bảo tồn di tích trên thế giới và ở Việt Nam, các khâu nghiệp vụ bảo tồn di tích và bảo tàng hóa di

tích.

2 Học kỳ 5
Thi hết học 

phần

37 Cổ vật ở Việt Nam 

Trang bị kiến thức về những đặc điểm cơ bản của từng loại hình cổ vật ở Việt Nam và cổ vật của nước

ngoài ở Việt Nam, sự nhận diện chúng, làm rõ những giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học của các loại cổ vật

chất liệu bằng đá, đồng, đồ gốm sứ,.. công tác quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị của cổ vật trong tình hình

hiện nay.

5 Học kỳ 7
Thi hết học 

phần

38 Sưu tầm hiện vật bảo tàng

Trang bị những kiến thức cơ bản về lý thuyết và thực tiễn công tác sưu tầm hiện vật bảo tàng như: khái

niệm, vị trí, yêu cầu, nội dung, nhiệm vụ, tính chất nghiên cứu, đối tượng sưu tầm, nguyên tắc và các

phương pháp sưu tầm hiện vật bảo tàng, việc lập kế hoạch, đề cương sưu tầm, cách ghi chép, lập hồ sơ khoa

học - pháp lý cho hiện vật bảo tàng trong quá trình sưu tầm, đặc điểm công tác sưu tầm hiện vật bảo tàng ở

các loại hình bảo tàng khác nhau.

2 Học kỳ 5
Thi hết học 

phần

Kiến thức ngành
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39
Kiểm kê và bảo quản  hiện 

vật bảo tàng

Trang bị những kiến thức cơ bản về công tác kiểm kê hiện vật bảo tàng như: khái niệm, vị trí, yêu cầu, nội

dung, nhiệm vụ của công tác kiểm kê hiện vật bảo tàng, phương pháp đánh số cho hiện vật, xây dựng hệ

thống phiếu tra cứu, lập phiếu kiểm kê khoa học và miêu tả khoa học các hiện vật bảo tàng. Những kiến

thức cơ bản về công tác tổ chức kho - bảo quản hiện vật bảo tàng như: khái niệm và cấu trúc kho bảo tàng

mục đích, yêu cầu, nhiệm vụ của tổ chức kho, phân loại, sắp xếp và bảo quản hiện vật bảo tàng, các phương

pháp bảo quản phòng ngừa và bảo quản trị liệu cho hiện vật bảo tàng, đóng gói vận chuyển hiện vật bảo

tàng.

5 Học kỳ 5
Thi hết học 

phần

40
Kiểm kê và xếp hạng di 

tích lịch sử - văn hóa

những kiến thức cơ bản về công tác kiểm kê và xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa như: khái niệm, vị trí, mục

đích, tính chất và nội dung của công tác kiểm kê di tích lịch sử - văn hóa, phương pháp khảo sát di tích và

lập hồ sơ khoa học di tích, xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa.

2 Học kỳ 6
Thi hết học 

phần

41
Trưng bày hiện vật bảo 

tàng

Trang bị những kiến thức cơ bản về công tác trưng bày hiện vật bảo tàng như: khái niệm, vị trí, yêu cầu,

nhiệm vụ, các phương pháp trưng bày, thiết kế khoa học trưng bày (soạn thảo đề cương, xây dựng kế hoạch

đề cương, kế hoạch trưng bày), các giải pháp về kiến trúc và nghệ thuật trưng bày, tổ chức thi công lắp ráp

trưng bày.

3 Học kỳ 6
Thi hết học 

phần

42
Công tác giáo dục của bảo 

tàng

Trang bị những kiến thức cơ bản về công tác giáo dục của bảo tàng như: khái niệm, nội dung, mục đích,

nhiệm vụ, đặc trưng và các hình thức, biện pháp giáo dục của bảo tàng, phương pháp đánh giá khách tham

quan bảo tàng.

2 Học kỳ 5
Thi hết học 

phần

43
Bảo quản, tu bổ và phục 

hồi di tích

Học phần trang bị những kiến thức cơ bản về bảo quản, tu sửa di tích lịch sử - văn hóa như: khái niệm bảo

quản, tu sửa di tích, những nguyên nhân làm biến đổi, hủy hoại di tích, những nguyên tắc và phương pháp

bảo quản, tu sửa di tích, quy trình khoa học tiến hành bảo quản, tu sửa di tích.

3 Học kỳ 7
Thi hết học 

phần

44
Phát huy giá trị di tích lịch 

sử văn hóa

Trang bị những kiến thức cơ bản về việc khai thác, phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa như: khái niệm,

vị trí, ý nghĩa, mục đích và các hình thức khai thác, phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa.
2 Học kỳ 7

Thi hết học 

phần

45 Hán Nôm II

Trang bị những kiến thức cơ bản về các loại hình di sản văn hóa Hán Nôm ở nước ta qua văn bia, sắc

phong, hoành phi, câu đối, gia phả, ngọc phả, thần phả, chiếu, dụ… và vấn đề bảo tồn, phát huy giá trị di

sản văn hóa Hán Nôm.

5 Học kỳ 6
Thi hết học 

phần

46 Tiểu luận 1 Học kỳ 6
Thi hết học 

phần
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47
Xây dựng, phát huy giá trị 

sưu tập hiện vật bảo tàng

Trang bị những kiến thức cơ bản về xây dựng, khai thác sưu tập hiện vật bảo tàng như: khái niệm chung,

các yếu tố cấu thành, giá trị, vai trò của sưu tập trong hoạt động bảo tàng, những nguyên tắc xây dựng sưu

tập, công tác quản lý và khai thác hiện vật, sưu tập bảo tàng. 

2 Học kỳ 6
Thi hết học 

phần

48 Quản lý bảo tàng và di tích 
Trang bị những kiến thức cơ bản về khoa học quản lý, nội dung, nguyên tắc và đặc điểm của quản lý bảo

tàng và di tích trong điều kiện đổi mới nền kinh tế - mối quan hệ giữa bảo tồn và phát triển.
3 Học kỳ 6

Thi hết học 

phần
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49 Lễ hội Việt Nam

Trang bị những kiến thức cơ bản về lễ hội và lễ hội Việt Nam như: khái niệm, xác định nguồn gốc, bản chất,

chức năng, cấu trúc của lễ hội, sự phân loại lễ hội và đặc trưng của từng loại lễ hội truyền thống, công tác tổ

chức, quản lý và phát huy lễ hội truyền thống ở Việt Nam.

3 Học kỳ 6
Thi hết học 

phần

50
Xã hội hóa hoạt động bảo 

tàng và di tích 

Trang bị những kiến thức cơ bản về xã hội hóa hoạt động bảo tàng và di tích, các hình thức và biện pháp xã

hội hóa hoạt động bảo tàng và di tích lịch sử văn hóa.
2 Học kỳ 6

Thi hết học 

phần

51 Văn bản chữ Nôm
Trang bị những kiến thức cơ bản về cấu trúc, niên đại xuất hiện chữ nôm và kỹ năng thực hành khi tiếp xúc

với văn bản Nôm.
2 Học kỳ 6

Thi hết học 

phần

52 Kiến trúc cổ Việt Nam

Trang bị những kiến thức cơ bản về đặc điểm các công trình kiến trúc cổ Việt Nam, như bố cục mặt bằng,

kết cấu kiến trúc gỗ, kết cấu kiến trúc gạch đá…Những kiến thức này có ý nghĩa bổ trợ rất tích cực cho học

phần Di tích lịch sủ văn hóa Việt Nam.

2 Học kỳ 7
Thi hết học 

phần

53
Tiền cổ học và tiền cổ Việt 

Nam

kiến thức cơ bản: khái niệm, mục đích, đối tượng, phương pháp nghiên cứu tiền cổ và những đặc điểm cơ

bản của các loại hình tiền cổ ở Việt Nam, sự nhận diện chúng, làm rõ những giá trị lịch sử, văn hóa, khoa

học của các loại tiền cổ thuộc các chất liệu khác nhau,... công tác quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị của cổ

vật trong tình hình hiện nay.

3 Học kỳ 7
Thi hết học 

phần

54 Địa chí văn hóa Việt Nam

Trang bị những kiến thức cơ bản như: khái niệm, đặc trưng, phân loại các thể loại địa chí văn hóa; Lịch sử

hình thành và phát triển các công trình địa chí ở Việt Nam; phương pháp bổ sung, bảo quản, khai thác giá trị

bộ sưu tập địa chí về các vùng đất. 

2 Học kỳ 7
Thi hết học 

phần

55
Văn bản pháp quy Việt 

Nam về di sản văn hóa

Trang bị những kiến thức cơ bản về nội dung của các công ước quốc tế mà Việt Nam đã tham gia và hệ

thống các văn bản quy phạm pháp luật của quốc gia liên quan đến lĩnh vực di sản văn hoá; các nguyên tắc

cần tuân thủ trong lĩnh vực bảo tồn di sản văn hoá.

2 Học kỳ 7
Thi hết học 

phần

56 Tiếng Anh chuyên ngành
Trang bị một khối lượng Tiếng Anh tối thiểu về di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh, lễ hội, phong

tục tập quán, cổ vật, hệ thống bảo tàng ở Việt Nam và một số bảo tàng nổi tiếng trên thế giới.
3 Học kỳ 7

Thi hết học 

phần

III 11

57 Thực tập lần I 2 Học kỳ 6

58 Thực tập tốt nghiệp 3 Học kỳ 7

59
Khóa luận TN  hoặc tích 

lũy bổ sung
6
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