
 BỘ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA HÀ NỘI

STT Tên chủ đề hội nghị, hội thảo khoa học
Thời gian

tổ chức
Địa điểm tổ chức

Số lượng đại 

biểu tham dự

30 Đào tạo tín chỉ của Trường Đại học Văn hóa Hà Nội
2018

Trường Đại học Văn hóa Hà Nội 70-80

31
Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và những vấn đề đặt ra đối với công tác 

đào tạo nguồn nhân lực văn hóa, thể thao và du lịch
2018 Trường Đại học Văn hóa Hà Nội 70-80

32 Nâng cao chất lượng đào tạo chuyên ngành đạo diễn sự kiện 
2018

Khoa Nghệ Thuật Đại chúng 20-25

33 Ý nghĩa và giá trị trường tồn của đề cương văn hoá Việt Nam 1943 2018
Khoa Lý luận chính trị & Khoa học cơ 

bản
25-30

34
Biến đổi cấu trúc gia đình so sánh liên châu lục

2018 Khoa Gia đình & Công tác xã hội 20-25

35
Hội thảo khoa Văn hóa dân tộc thiểu số "Nâng cao chất lượng điều tra, 

nghiên cứu thực địa của giảng viên"
2018 Khoa Văn hóa Dân tộc thiểu số 20-25

36
Kỷ yếu Khoa Mối liên hệ giữa cơ sở đào tạo với xã hội trong đào tạo nhân 

lực du lịch ở Việt Nam hiện nay
2018 Khoa Văn hóa Du lịch 25- 30

37
Hội thảo khoa Đào tạo cán bộ xuất bản, phát hành trong bối cảnh cách mạng 

công nghiệp 4.0
2018 Khoa Xuất bản phát hành 20- 25

38 Hội thảo khoa "Đổi mới đào tạo quản lý văn hóa" 2018 Khoa Quản lý Văn hóa - Nghệ thuật 20- 25

39
Hôi thảo cấp khoa  "Bảo tàng với việc bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn 

hóa phi vật thể
2018 Khoa Di sản văn hóa 20-25

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

H.  Công khai hội nghị, hội thảo khoa học do cơ sở giáo dục tổ chức 
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