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14. Ngành: Kinh doanh xuất bản phẩm 

ST

T 
Nội dung 

Đại học chính quy 

I 
Điều kiện đăng ký 

tuyển sinh 

Người đã tốt nghiệp THPT và trúng tuyển theo quy định tại 

điều 5 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 

Yêu cầu về kiến thức: 

*Nhóm kiến thức chung   

- Hiểu và vận dụng các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – 

Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối cách mạng của Đảng 

Cộng sản Việt Nam. 

- Hiểu và vận dụng kiến thức toán và khoa học tự nhiên, khoa học 

xã hội – nhân văn, công nghệ thông tin và kiến thức cơ sở vào 

ngành đào tạo. 

- Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh B1 theo khung châu Âu hoặc 

tương đương. 

- Hiểu biết các vấn đề đương đại liên quan đến lĩnh vực chuyên 

môn. 

*Nhóm kiến thức chuyên ngành cơ bản và nâng cao    

Hiểu biết và vận dụng các kiến thức chuyên môn sau: 

- Kiến thức về kinh tế học, kinh tế học văn hóa, toán kinh tế, lịch sử 

ngành, đại cương kinh doanh xuất bản phẩm, nguyên lý kế toán. 

- Kiến thức về pháp luật (Luật Doanh nghiệp, Luật Thương mại, 

Luật Xuất bản, Luật sở hữu trí tuệ,..) 

- Kiến thức về tài chính doanh nghiệp, phân tích và quản trị doanh 

nghiệp kinh doanh xuất bản phẩm. 

- Kiến thức về đạo đức nghề nghiệp, văn hóa kinh doanh, giao dịch 

và đàm phán kinh doanh. 

- Kiến thức về xuất bản: xuất bản điện tử, thiết kế xuất bản phẩm. 

- Các kiến thức chuyên môn sâu để tổ chức thực hiện các hoạt động 

kinh doanh xuất bản phẩm, cụ thể là: 

 + Nghiên cứu mặt hàng kinh doanh. 

 + Các nghiệp vụ về marketing và thị trường, xúc tiến thương mại, 



tổ chức sự kiện, truyền thông và quan hệ công chúng. 

 + Các nghiệp vụ tạo nguồn: khai thác xuất bản phẩm, khai thác 

bản quyền, tổ chức bản thảo. 

 + Các nghiệp vụ xuất nhập khẩu, thương mại điện tử và tổ chức 

tiêu thụ. 

* Nhóm kiến thức bổ trợ   

- Tin học: 

+ Kiến thức tin học trình độ B.         

+ Kiến thức về tìm kiếm thông tin trên mạng  máy tính.   

+ Kiến thức về phần mềm quản lý dữ liệu.   

+ Kiến thức về xây dựng và bảo mật dữ liệu.   

+ Kiến thức xây dựng và quản trị website.   

- Ngoại ngữ:  

- Đạt trình độ tiếng Anh bậc B1 khung Châu Âu, có khả  nãng  

giao  tiếp  và  tra  cứu  phục  vụ  cho  công  tác  nghiệp vụ 

chuyên môn.   

- Ngoài ra, có kiến thức bổ trợ và phát triển sang các  ngành đào 

tạo khác và các trường thuộc khối  Báo chí – Xuất bản – Truyền 

thông và Sản phẩm, dịch vụ vãn hóa.  

 Yêu cầu về kỹ nãng:   

- Kỹ nãng cứng:   

+ Kỹ năng lập kế hoạch, phân tích và điều hành các hoạt 

động Marketing và dự báo xu thế phát triển kinh doanh của 

doanh nghiệp. 

+ Kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức, thực hiện các công việc 

liên quan đến tạo nguồn và khai thác nguồn hàng cho doanh 

nghiệp như: kỹ năng phát hiện đề tài, khai thác bản thảo; kỹ 

năng phân tích, đánh giá, lựa chọn hàng hóa, nhà cung cấp 

hàng hóa. 

+ Kỹ năng xác định nhu cầu về vốn kinh doanh, lựa chọn các 

hình thức huy động vốn, sử dụng vốn đúng mục đích, bảo 

toàn và phát triển vốn.  

+ Kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức, thực hiện các hoạt động về: 

quan hệ công chúng, văn hóa kinh doanh, truyền thông cho 

hình ảnh doanh nghiệp và sản phẩm của doanh nghiệp… 

+ Kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức, thực hiện các hoạt động 

tiêu thụ như: thiết lập kênh phân phối; lựa chọn, tổ chức các 

điểm bán hàng, các hình thức tiêu thụ, biện pháp xúc tiến 

tiêu thụ XBP trên thị trường trong và ngoài nước. 

+ Kỹ năng phân tích, đánh giá, quản trị hoạt động kinh doanh, 

ra quyết định và lập kế hoạch kinh doanh ngắn hạn, dài hạn. 

- Kỹ năng mềm: 



+ Kỹ năng kiểm soát bản thân, làm việc độc lập. 

+ Kỹ năng làm việc theo nhóm và tương tác giữa các cá 

nhân. 

+ Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, giao dịch qua điện thoại, 

email… 

+ Kỹ năng tư duy sáng tạo và đổi mới. 

+ Kỹ năng quản lý và lãnh đạo. 

+ Sử dụng ngoại ngữ và ứng dụng công nghệ thông tin phục 

vụ công việc chuyên môn và quản lý. 

Yêu cầu về thái độ:   

- Có lập trường chính trị vững vàng, ý thức tổ chức kỷ luật tốt, hiểu 

biết về các giá trị đạo đức và ý thức trách nhiệm công dân. 

-  Có ý thức giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa – xã hội. 

-  Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp. 

-  Tự tin, hoạt bát, có khả năng làm việc trong môi trường biến 

động và áp lực cao, có ý thức học tập để nâng cao năng lực và trình 

độ, có khát vọng trở thành doanh nhân giỏi. 

-  Có đủ sức khỏe để làm việc. 

III 

Các chính sách, hoạt 

động hỗ trợ học tập, sinh 

hoạt cho người học 

- Thực hiện các chính sách miễn giảm, hỗ trợ học phí cho 

những sinh viên thuộc hộ nghèo và con thương binh xã hội. 

Cấp học bổng cho sinh viên đạt danh hiệu học sinh Khá, 

Giỏi. 

- Thường xuyên tổ chức các hoạt động thực tế cho sinh viên 

tham gia hội chợ sách, tổ chức các hoạt động thực tập tại các 

cơ sở kinh doanh xuất bản phẩm để sinh viên trau dồi kỹ 

năng nghề nghiệp, tổ chức tọa đàm, trao đổi với doanh 

nghiệp để hướng nghiệp cho sinh viên... 

IV 

Chương trình đào tạo 

mà nhà trường thực 

hiện 

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

1035/QĐ-ĐHVHHN ngày 31 tháng 12 năm 2012. 

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

V 

Khả năng học tập, nâng 

cao trình độ sau khi ra 

trường 

- Sau khi ra trường, sinh viên có thể học lên trình độ sau đại 

học các ngành Văn hóa học, Xuất bản, Kinh tế, Thương mại, 

Quản trị kinh doanh...  

VI 
Vị trí làm việc sau khi 

tốt nghiệp 

1. Cơ sở kinh doanh xuất bản phẩm: Nhà xuất bản, nhà sách, 

doanh nghiệp kinh doanh xuất bản phẩm và các cơ quan, doanh 

nghiệp truyền thông khác. 

Có thể đảm nhận các vị trí: 

- Chuyên viên bán hàng (bộ phận cửa hàng/phòng phát hành) 

- Chuyên viên thị trường (bộ phận thị trường) 

- Chuyên viên marketing (bộ phận Marketing) 

- Chuyên viên tổ chức sản xuất (phòng kế hoạch xuất bản, in, 

kho) 

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


- Chuyên viên tổ chức sự kiện, truyền thông xuất bản 

- Chuyên viên khai thác bản quyền và tạo nguồn (bộ phận 

bản quyền, tổ chức bản thảo) 

- Trợ lý giám đốc kinh doanh, trợ lý giám đốc marketing, 

nhân sự. 

- Giám đốc kinh doanh, chủ các nhà sách. 

2. Cơ quan quản lý nhà nước về xuất bản: 

Có thể đảm nhận các vị trí: 

- Chuyên viên thuộc các cơ quan chỉ đạo, quản lý nhà nước 

như: Ban Tuyên giáo Trung ương (Vụ Báo chí - Xuất bản); 

Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Xuất bản, In và Phát 

hành; Cục Thông tin cơ sở); Bộ Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch (Cục Bản quyền tác giả văn học nghệ thuật; Cục Văn 

hóa cơ sở); Sở Thông tin và Truyền thông (Phòng quản lý 

Báo chí - Xuất bản); Phòng Văn hóa - Thông tin các quận, 

huyện.  

- Chuyên viên phân tích và tư vấn kinh doanh xuất bản phẩm 

tại các trung tâm nghiên cứu và ứng dụng thuộc lĩnh vực 

chuyên môn, có thể đảm nhận các công việc phân tích và lập 

báo cáo về thị trường xuất bản phẩm, xây dựng các chiến 

lược, kế hoạch phát triển của ngành…. 

3. Cơ quan nghiên cứu và giảng dạy: 

Có thể đảm nhận các vị trí: 

- Nghiên cứu viên thuộc các viện nghiên cứu về Văn hóa, 

Thư viện, Xuất bản, in, phát hành xuất bản phẩm. 

- Giảng viên thuộc các trường Đại học, Cao đẳng đào tạo về 

Văn hóa, Thư viện, xuất bản, in, phát hành xuất bản phẩm. 

 

             Hà Nội, ngày 16  tháng 10  năm 2018 
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