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BÁO CÁO 

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

năm học 2018-2019 

 

 

8. Ngành: Báo chí 

STT Nội dung Đại học chính qui  

I 

Điều kiện đăng ký tuyển 

sinh  

1. 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. 

2. Đầu vào xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi THPT quốc gia 

hàng năm theo các tổ hợp: C00, D01, D78 

II 

Mục tiêu kiến thức, kỹ 

năng, thái độ và trình độ 

ngoại ngữ đạt được 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Mục tiêu chung 

 Chương trình đào tạo ngành Báo chí nhằm trang bị cho 

người học những kiến thức cơ bản về lý luận, thực tiễn báo 

chí và những kiến thức về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội 

có liên quan đến lĩnh vực báo chí; có định hướng chuyên sâu 

vào các loại hình nghiệp vụ cụ thể, rèn luyện kỹ năng và 

phẩm chất người làm báo; giúp người học có kỹ năng giải 

quyết được các vấn đề cơ bản trong lĩnh vực báo chí – 

truyền thông trong thời đại kỹ thuật số, trong bối cảnh hội 

nhập quốc tế và toàn cầu hóa; có khả năng nghiên cứu, 

giảng dạy về các vấn đề của báo chí - truyền thông tại các cơ 

sở giáo dục đại học, các cơ sở nghiên cứu. 

* Mục tiêu cụ thể (chuẩn đầu ra) 

Sinh viên ngành Báo chí  sau khi ra trường đáp ứng các mục 

tiêu/chuẩn đầu ra về phẩm chất đạo đức, kiến thức, kỹ năng 

cụ thể như sau: 

1. Phẩm chất đạo đức 

- Phẩm chất đạo đức cá nhân: sẵn sàng đương đầu với khó 

khăn; kiên trì, chăm chỉ, nhiệt tình, say mê sáng tạo; cảm 

thông, chia sẻ với đồng nghiệp; chính trực, tự tin, linh hoạt, 

phản biện. 

- Phẩm chất đạo đức nghề nghiệp: công bằng, trung thực, 

trách nhiệm; tác phong làm việc chuyên nghiệp, chủ động, 

độc lập; có văn hóa ứng xử của phóng viên báo chí/người 

hoạt động trong lĩnh vực truyền thông. 



- Phẩm chất đạo đức xã hội: tuân thủ pháp luật và các chủ 

trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; giữ gìn và phát huy 

bản sắc văn hóa dân tộc; đấu tranh cho công bằng, dân chủ, 

văn minh xã hội; giữ gìn và quảng bá hình ảnh của người 

phóng viên/người hoạt động trong lĩnh vực truyền thông. 

2. Kiến thức 

* Kiến thức đại cương 

- Khối kiến thức chung: hiểu và vận dụng được kiến thức, 

phương pháp luận của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ 

Chí Minh, có nhân sinh quan, thế giới quan duy vật biện 

chứng, có giác ngộ chính trị và lập trường giai cấp rõ ràng; 

có trình độ tin học văn phòng ở mức sử dụng thành thạo 

chương trình soạn thảo văn bản. 

- Trình độ ngoại ngữ - Tiếng Anh B1 tương đương 4.0 

IELTS  

- Khối kiến thức Khoa học xã hội và nhân văn: sinh viên 

hiểu và thể hiện được nhận thức của mình về nền tảng, vai 

trò Khoa học xã hội và nhân văn, đặc biệt là các lĩnh vực 

tâm lý học, xã hội học, lịch sử, kinh tế...trong đời sống xã 

hội, đặc biệt trong thời đại kỹ thuật số, hội nhập và toàn cầu 

hóa.  

- Khối kiến thức chung của nhóm ngành: hiểu và có khả 

năng vận dụng các học thuyết, nguyên tắc của nghệ thuật 

giao tiếp, truyền thông liên cá nhân và truyền thông qua 

phương tiện đại chúng để truyền thông một cách hiệu quả, 

đa dạng; hiểu được những vấn đề cơ bản, cốt lõi của Pháp 

luật và Đạo đức báo chí -truyền thông trong hoạt động tác 

nghiệp. 

* Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp 

- Kiến thức cơ sở ngành: hiểu và phân tích được vai trò, thế 

mạnh của các kênh truyền thông đại chúng trong xã hội; 

hiểu được mô hình hoạt động của các cơ quan báo chí - 

truyền thông và vai trò, nhiệm vụ của các cá nhân trong tổ 

chức hoạt động đó; thể hiện sự hiểu biết về các khái niệm, 

đặc trưng cơ bản của truyền thông đại chúng (vai trò của báo 

chí truyền thông, các nguyên tắc về  đạo đức báo chí...) để 

trở thành chuyên gia truyền thông và nhà báo chuyên 

nghiệp. 

- Kiến thức ngành: thể hiện nhận thức, hiểu biết và khả năng 

thực hiện quyền, trách nhiệm của người làm báo trong xã 

hội; hiểu được yêu cầu về tính chính xác, công bằng và 

trung thực của hoạt động truyền thông và ứng dụng các yêu 



cầu này trong quá trình tác nghiệp báo chí; hiểu vai trò và 

mối quan hệ giữa các cá nhân trong qui trình sản xuất sản 

phẩm truyền thông; thể hiện khả năng tư duy, phản biện độc 

lập, sáng tạo khi đánh giá, thẩm định tin tức; khả năng tổ 

chức và thể hiện thông tin  dưới dạng các bài báo thuộc các 

loại hình báo chí khác nhau (báo in, báo mạng, phát thanh, 

truyền hình, quan hệ công chúng...); nắm vững kiến thức cơ 

bản về các thành tố và nguyên tắc thiết kế trình bày báo in, 

báo mạng, xây dựng chỉnh thể chương trình phát thanh, 

truyền hình...  

 * Kiến thức thực tập và tốt nghiệp: hiểu rõ mô hình tổ chức 

và qui trình hoạt động của tòa soạn báo chí hoặc cơ quan 

truyền thông; áp dụng các kiến thức, kỹ năng đã học vào 

thực tiễn nghề nghiệp dưới sự hướng dẫn của các nhà báo, 

chuyên gia truyền thông; có khả năng thích ứng với môi 

trường làm việc nhiều áp lực; có khả năng phối hợp làm việc 

với nhóm/ekip sản xuất tác phẩm/sản phẩm báo chí, truyền 

thông.  

3. Kỹ năng 

- Kỹ năng nghề nghiệp (kỹ năng cứng): kỹ năng sử dụng 

thiết bị truyền thông (máy quay phim, máy ảnh, ghi âm..), 

sử dụng các phần mềm xử lý thông tin ở cấp độ cơ bản; kỹ 

năng thu thập, thẩm định, xử lý và tổ chức thông tin; kỹ 

năng biên tập tác phẩm truyền thông; kỹ năng thiết kế và sản 

xuất ấn phẩm báo chí, chương trình phát thanh, truyền hình; 

kỹ năng lập luận tư duy và giải quyết vấn đề; kỹ năng 

nghiên cứu và khám phá kiến thức; kỹ năng tư duy theo hệ 

thống; kỹ năng phân tích bối cảnh xã hội và ngoại cảnh; kỹ 

năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn;  kỹ năng sáng tạo, 

phát triển và dẫn dắt sự thay đổi trong nghề nghiệp... 

- Các kỹ năng mềm: kỹ năng làm việc độc lập; làm việc theo 

nhóm; kỹ năng giao tiếp và biểu đạt thông tin trong các hoạt 

động chuyên môn; đối thoại, chia sẻ, tiếp nhận các quan 

điểm, tranh luận; tự trau dồi, học hỏi và thích ứng với các 

điều kiện, môi trường công việc khác nhau; quản lí và lãnh 

đạo nhóm; sử dụng ngoại ngữ - tiếng Anh B1 tương đương 

4.0 IELTS; sử dụng thành thạo các phần mềm thông dụng: 

WORD, EXEL, POWER POINT, SPSS..., đặc biệt các phần 

mềm chuyên dụng phục vụ hoạt động tác nghiệp báo chí: 

Photoshop, Adobe Audition, Adobe Premiers, CoolEdit,... 

III 
Các chính sách, hoạt động 

hỗ trợ học tập, sinh hoạt 

 Tổ chức hướng dẫn lập kế hoạch học tập, kỹ năng học 

đại học, tư vấn chọn môn học,... 



cho người học  Tổ chức các hoạt động ngoại khóa, tình nguyện, thực 

tế, các buổi sinh hoạt chuyên môn về thời sự và tác nghiệp 

báo chí. 

 Tổ chức các câu lạc bộ nghề nghiệp, hoạt động cộng 

đồng, định hướng kỹ năng tác nghiệp báo chí. 

- Kết nối, giới thiệu giao lưu với các cá nhân hoặc cơ quan, 

tòa soạn báo chí – truyền thông trên địa bàn Hà Nội và các 

địa phương (nếu sinh viên có nhu cầu). 

- Được áp dụng chương trình đào tạo mới, hiện đại, cập 

nhật. 

- Được học tập và hướng dẫn tác nghiệp báo chí bởi đội ngũ 

giảng viên chất lượng cao, chuyên gia truyền thông, nhà 

báo, phóng viên, biên tập viên có uy tín trong cả nước. 

- Hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao  

IV 
Chương trình đào tạo mà 

nhà trường thực hiện 

Chương trình đào tạo ban hành kèm theo quyết định số 

79/QĐ ngày 26 tháng 1 năm 2016 

 

V 

Khả năng học tập, nâng 

cao trình độ sau khi ra 

trường 

Tiếp tục tự học, nghiên cứu lên trình độ Thạc sĩ, Tiến sĩ; 

trau dồi chuyên môn trở thành nhà báo chuyên nghiệp, 

chuyên gia truyền thông trong và ngoài nước. 

VI 

Vị trí làm việc sau khi 

tốt nghiệp 

Cử nhân ngành Báo chí sau khi tốt nghiệp có thể đảm nhiệm 

các vị trí:  

- Phóng viên, biên tập viên tại các cơ quan báo chí, truyền 

thông 

- Cán bộ nghiên cứu, giảng dạy tại các cơ sở đào tạo và 

nghiên cứu về lĩnh vực Báo chí – truyền thông 

- Cán bộ chức năng trong các cơ quan lãnh đạo, quản lý 

thông tin báo chí. 

- Chuyên viên/nhân viên tại các công ty truyền , quan hệ 

công chúng (PR) 

- Chuyên viên/nhân viên tại các cơ quan, đơn vị liên quan 

đến lĩnh vực báo chí và truyền thông đại chúng như: cơ quan 

văn hóa - tư tưởng, tổ chức truyền thông vận động xã hội, bộ 

phận thông tin tổng hợp của các cơ quan, đơn vị, tổ chức 

chính trị - xã hội, công ty, tập đoàn, doanh nghiệp kinh tế, 

thương mại, dịch vụ, tổ chức phi chính phủ trong và ngoài 

nước... 

 

 Hà Nội, ngày 16  tháng 10  năm 2018 

HIỆU TRƯỞNG 

 


