
Biểu mẫu 17 

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA HÀ NỘI 

 

 

BÁO CÁO 

Công khai cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở giáo dục đại học 

năm học 2018-2019 

 

 

1. Ngành Văn hóa học 

1.1 Chuyên ngành đào tạo: Nghiên cứu văn hóa  

STT Nội dung Đại học chính quy 

I 
Điều kiện đăng ký 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. 

II 

Mục tiêu kiến thức, kỹ 

năng, thái độ và trình độ 

ngoại ngữ đạt được 

* Mục tiêu kiến thức:  

- Kiến thức chung: Lý luận chính trị; Khoa học xã hội; Quốc 

phòng – An ninh 

+ Biết, hiểu và có thể trình bày rõ về thế giới quan, nhân 

sinh quan Cộng sản chủ nghĩa; 

+ Hiểu rõ chủ trương, đường lối chính sách của Đảng 

Cộng sản Việt Nam; 

+ Biết, hiểu và có thể vận dụng hệ thống kiến thức của 

khoa học xã hội để hình thành tư duy tổng quan toàn diện của 

một nhà hoạt động văn hoá trong thời kỳ hội nhập quốc tế; 

+ Hiểu, biết và vận dụng các kiến thức Quốc phòng và 

An ninh nhân dân. 

- Kiến thức chuyên môn: 

+ Cơ sở ngành:  

• Có kiến thức tổng quát về văn hoá; 

• Có hiểu biết về văn hoá khu vực và văn hoá thế 

giới. 

+ Chuyên ngành cơ bản và nâng cao: 

• Có kiến thức lý luận về văn hóa, lịch sử văn hoá, 

kinh tế học văn hoá; 

• Có kiến thức vững chắc về các lý thuyết nghiên 

cứu văn hoá hiện đại; 

• Có kiến thức nền tảng và chuyên sâu về văn hóa 

Việt Nam; 

• Hiểu biết xu hướng, tình hình phát triển và nhu 

cầu văn hoá trong xã hội đương đại; 

• Hiểu biết về chính sách văn hoá Việt Nam và một 

số nước trên thế giới; 

• Có kiến thức cụ thể về các lĩnh vực văn hoá ứng 

dụng trong xã hội hiện đại như:  văn hoá cộng đồng, văn hoá 

nông thôn, văn hoá đô thị, phát triển các ngành công nghiệp 



văn hóa; 

• Có kiến thức về các phần mềm chuyên dụng được 

sử dụng trong nghiên cứu văn hoá. 

* Kỹ năng: 

- Về chuyên môn: 

+ Sử dụng thành thạo các phương pháp nghiên cứu văn 

hoá hiện đại; 

+ Khả năng hoạch định, lập kế hoạch, xây dựng dự án 

nghiên cứu văn hoá; 

+ Kỹ năng phân tích, dự đoán được xu hướng và nhu 

cầu văn hoá của từng nhóm đối tượng khác nhau; 

+ Kỹ năng phân tích và đánh giá các sự kiện văn hoá 

được tổ chức; 

+ Áp dụng được các kỹ năng trong nhận biết vấn đề, đặt 

vấn đề và giải quyết vấn đề trong lĩnh vực văn hoá gia đình, 

văn hoá tổ chức; 

+ Kỹ năng nắm bắt tâm lý và cách thức giao tiếp văn 

hoá; 

+ Sử dụng thành thạo các trang thiết bị công nghệ hiện 

đại phục vụ công tác nghiên cứu văn hoá. 

- Kỹ năng mềm: Tối thiểu sinh viên đạt được 05 kỹ năng 

sau: 

+ Kỹ năng giao tiếp; 

+ Kỹ năng viết và trình bày; 

+ Kỹ năng làm việc nhóm; 

+ Kỹ năng học tập hiệu quả; 

+ Kỹ năng rèn luyện sức khoẻ và tinh thần đồng đội. 

* Trình độ ngoại ngữ:  

- Đạt trình độ B1 châu Âu hoặc bậc 3 theo khung năng lực 

ngoại ngữ của Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020. 

III 

Các chính sách, hoạt động 

hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho 

người học 

- Phối hợp với các Phòng, Ban hướng dẫn 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... 

IV 
Chương trình đào tạo mà 

nhà trường thực hiện 

Chương trình đào tạo ban hành kèm theo quyết định số: 

1026/QĐ-ĐHVHHN, ngày 31/12/2012 của Hiệu trưởng 

Trường Đại học Văn hóa Hà Nội. 

(http://daotao.huc.edu.vn/index.php/trinh-do-dai-hoc/) 

V 
Khả năng học tập, nâng 

cao trình độ sau khi ra 

- Cử nhân ngành Văn hóa học có thể học tiếp để nhận các học 

vị cao hơn như Thạc sĩ, Tiến sĩ Văn hóa học; 

http://daotao.huc.edu.vn/index.php/trinh-do-dai-hoc/


trường - Cử nhân ngành Văn hóa học cũng có thể theo học trình độ 

Thạc sỹ, Tiến sỹ ở các chuyên ngành khoa học xã hội nhân 

văn nhóm ngành gần như: Báo chí - truyền thông, Du lịch, 

Quản lý văn hoá, Nhân học, Đông phương học, Khu vực học, 

Lịch sử,… 

VI 
Vị trí làm việc sau khi tốt 

nghiệp 

- Các đơn vị, cơ quan văn hoá thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch; 

- Các Viện và Trung tâm nghiên cứu văn hóa, các Tổ chức xã 

hội trực thuộc Trung ương và địa phương; 

- Các Trung tâm văn hoá của nước ngoài, Tổ chức văn hoá 

phi chính phủ, Quỹ văn hoá; 

- Các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp văn hóa - nghệ 

thuật trực thuộc trung ương và địa phương; 

- Các trường nghiệp vụ của các tổ chức xã hội (thanh niên, 

thiếu niên, công đoàn).  

Hà Nội, ngày 16  tháng 10 năm 2018 

 HIỆU TRƯỞNG 


