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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 

 

 

11. Ngành: Gia đình học  

STT Nội dung Hệ đào tạo 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 Yêu cầu về thái độ học 

tập của người học  

- Có lập trường tư tưởng vững vàng, có đạo 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 gia 

đình và xã hội.  

- Có đạo đức nghề nghiệp, tinh thần trách nhiệm với 

công việc được giao.  

III Mục tiêu kiến thức, kỹ 

năng, 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. 

Kiến thức về các lĩnh vực thuộc ngành gia đình và công tác xã 

hội   

+ 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 
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Gia đình. 

+ Biết tư vấn các vấn đề xã hội, tâm lý và tư vấn kinh 

doanh. 

3. Đảm bảo vận dụng được thành thục các 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. 

4. 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 

IV Các chính sách,  hoạt 

động hỗ trợ học tập, sinh 

hoạt cho người học 

- Định hướng chọn môn học phù hợp với sinh viên 

- Đảm bảo sinh viên tích lũy đủ tín chỉ theo năm học 

- Gặp gỡ sinh viên, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và giải đáp 

thắc mắc của sinh viên 

- Tổ chức hoạt động ngoại khóa gắn với chuyên môn 

- Tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên ngành với sự tham gia 

của các chuyên gia 

-Tổ chức cho sinh viên tham gia các lớp bồi dưỡng  do các tổ 

chức, trung tâm nghề nghiệp liên quan 

- Tổ chức các hoạt động văn, thể, mỹ nâng cao tố chất, năng 

lực, sức khỏe cho sinh viên 

V Chương trình đào tạo mà 

Nhà trường thực hiện 

Chương trình đào tạo ngành Gia đình học theo quyết định số 

662/QĐ – ĐHVHHN, ngày 29/06/2015. 

VI Khả năng học tập, nâng 

cao trình độ sau khi ra 

trường 

- Đủ trình độ để học bằng đại học thứ 2 của các chuyên 

ngành liên quan như Quản lý văn hóa, Văn hóa truyền thông, 

Văn hóa du lịch… 

- Tùy theo khả năng và điều kiện cá nhân có thể tiếp tục học 

tập ở trình độ cao hơn như Thạc sĩ, Tiến sĩ tại trường Đại học 

Văn hóa Hà Nội và các cơ sở đào tạo khác trong hệ thống đào 

tạo quốc dân ở Việt Nam và quốc tế.  

VII Vị trí làm việc sau khi tốt 

nghiệp  

+ Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể làm việc trong các 

cơ quan nhà nước về lĩnh vực gia đình, hoặc có thể tham gia 

hoạt động trong các tổ chức Phi chính phủ thuộc các lĩnh vực 

gia đình, trẻ em, công tác xã hội.  

+ Trở thành nghiên cứu viên tại các viện chiến lược 
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quốc gia, viện phụ nữ cán bộ, viện nghiên cứu Văn hóa Nghệ 

thuật, viện Xã hội học, viện Con người… 

+ 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. 

 

 

             Hà Nội, ngày 16  tháng 10  năm 2018 

                 HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

 Đỗ Thị Quyên 

 


