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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 

 

 

I. THẠC SĨ 

1. Chuyên ngành: Văn hóa học 

STT Nội dung Hệ đào tạo Thạc sĩ chính quy 

I 

Điều kiện tuyển sinh  Thí sinh đã tốt nghiệp đại học có văn bàng đáp ứng điều 6 

của Qui chế đào tạo trình độ thạc sĩ của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo 

II 

Mục tiêu kiến thức, kỹ 

năng, thái độ và trình độ 

ngoại ngữ đạt được 

 

- Mục tiêu kiến thức: Trang bị cho người học trình độ lý luận 

về văn hoá học, những kiến thức về văn hoá Việt Nam và 

văn hoá thế giới  

- Kỹ năng: Nghiên cứu  khoa học giải quyết những vấn đề 

mới đặt ra trong từng lĩnh vực xã hội hiện nay. Năng lực 

giảng dạy và nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực văn hóa. 

- Trình độ ngoại ngữ (Tiếng Anh): Trình độ B1 Khung châu 

Âu chung và tương đương theo qui định của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo. 

III 

Các chính sách, hoạt động 

hỗ trợ học tập, sinh hoạt 

cho người học 

 

Thư viện, Ký túc xá 

IV 

Chương trình đào tạo mà 

nhà trường thực hiện 

 

Quyết định số 1443/QĐ-ĐHVHHN ngày 31/12/2015 của 

Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hóa Hà Nội về việc ban 

hành chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành Văn 

hóa học 

V 

Khả năng học tập, nâng 

cao trình độ sau khi ra 

trường 

 

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

cứu 

-Tổ chức các sinh hoạt khoa học, báo cáo chuyên đề, tìm 

hiểu  

- Tiếp tục tự học, nghiên cứu nâng cao lên trình độ Tiến sĩ 
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các ngành thuộc lĩnh vực Văn hóa học. 

VI 

Vị trí làm việc sau khi tốt 

nghiệp 

 

Sau khi tốt nghiệp có bằng thạc sĩ học viên có thể công tác 

tại:  

-Tham gia giảng dạy tại các trường trung cấp, cao đẳng và 

đại học thuộc khối ngành Văn hóa nghệ thuật nói riêng và 

các trường thuộc khối Khoa học xã hội nhân văn nói chung.   

-Là nghiên cứu viên ở các viện nghiên cứu khoa học, các 

trường đại học;  

-Là  cán bộ lãnh đạo và quản lý  có năng lực nghiên cứu và 

hoạch định chiến lược, chính sách giỏi, có khả năng tổ chức 

thực tiễn tốt ở các Bộ, ban, ngành, các tổ chức xã hội và các 

doanh nghiệp. 

 

2. Chuyên ngành:  Quản lý văn hóa 
 

STT Nội dung Hệ đào tạo Thạc sĩ chính quy 

I Điều kiện tuyển sinh  Thí sinh đã tốt nghiệp đại học có văn bằng đáp ứng điều 6 

của Qui chế đào tạo trình độ thạc sĩ của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo 

II Mục tiêu kiến thức, kỹ 

năng, trình độ ngoại ngữ 

đạt được 

- Mục tiêu kiến thức: Phát triển, mở rộng kiến thức văn hoá 

học một cách có hệ thống. Nắm chắc kiến thức cơ bản về 

khoa học quản lý và các lĩnh vực bổ trợ cho hoạt động quản 

lý văn hoá, đặc biệt trong điều kiện phát triển kinh tế thị 

trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa. 

- Kỹ năng: Quản lý, lãnh đạo, điều hành các hoạt động văn 

hoá cụ thể trong cơ chế kinh tế thị trường. Trên cơ sở kiến 

thức được trang bị, vận dụng để tổ chức, quản lý các hoạt 

động văn hoá cụ thể  (bảo tàng, xuất bản, nhà văn hoá, điện 

ảnh, sân khấu....) đạt hiệu quả cao, đồng thời biết giữ gìn 

phát huy bản sắc văn hoá dân tộc trong quá trình tổ chức, 

quản lý và phát triển các hoạt động văn hoá. 

- Trình độ ngoại ngữ (Tiếng Anh): Trình độ B1 Khung châu 

Âu chung và tương đương theo qui định của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo. 

III Các chính sách, hoạt động 

hỗ trợ học tập, sinh hoạt 

cho người học 

 

Thư viện, Ký túc xá 

IV Chương trình đào tạo mà - Quyết định số 1444/QĐ-ĐHVHHN ngày 31/12/2015 của 
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3. Ngành:  Khoa học thư viện 

nhà trường thực hiện 

 

Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hóa Hà Nội về việc ban 

hành chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành 

Quản lý văn hóa theo định hướng nghiên cứu 

- Quyết định số 1445/QĐ-ĐHVHHN ngày 31/12/2015 của 

Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hóa Hà Nội về việc ban 

hành chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành 

Quản lý văn hóa theo định hướng ứng dụng  

V Khả năng học tập, nâng 

cao trình độ sau khi ra 

trường 

 

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

cứu 

-Tổ chức các sinh hoạt khoa học, báo cáo chuyên đề, tìm 

hiểu  

- Tiếp tục tự học, nghiên cứu nâng cao lên trình độ Tiến sĩ 

các ngành thuộc lĩnh vực Quản lý văn hóa. 

VI Vị trí làm việc sau khi tốt 

nghiệp ở các trình độ  

Sau khi tốt nghiệp có bằng thạc sĩ Quản lý văn hóa học viên 

có thể công tác tại: có thể đảm đương các vị trí chủ chốt 

trong các nhà văn hoá, bảo tàng và các thiết chế văn hoá 

khác, có khả năng lãnh đạo, quản lý, điều hành các hoạt 

động văn hoá trong phạm vi một địa phương (huyện, tỉnh). 

- Là giảng viên của các trường trung cấp, cao đẳng và đại 

học trong lĩnh vực văn hóa. 

STT Nội dung Hệ đào tạo đại học chính quy 

I Điều kiện tuyển sinh  Thí sinh đã tốt nghiệp đại học có văn bàng đáp ứng điều 6 

của Qui chế đào tạo trình độ thạc sĩ của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo 

II Mục tiêu kiến thức, kỹ 

năng, trình độ ngoại ngữ 

đạt được 

-Mục tiêu kiến thức: Nâng cao trình độ lý luận thông tin-thư 

viện,  nắm vững những thành tựu mới nhất trong lĩnh vực 

thông tin-thư viện. 

-Nâng cao kiến thức về quản lý thư viện và cơ quan thông 

tin trong xã hội hiện đại. 

-Kỹ năng: Kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin và công 

nghệ hiện đại trong hoạt động thông tin thư viện. 

   Kỹ năng quản lý và khai thác các nguồn tin trong môi 

trường điện tử. 

   Kỹ năng quản lý, lãnh đạo, điều hành cơ quan thông tin - 

thư viện trong xã hội hiện đại. 
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B. TIẾN SĨ 

1.Chuyên ngành:  Văn hóa học 
 

STT Nội dung Hệ đào tạo Tiến sĩ chính quy 

I. Điều kiện tuyển sinh  Người dự tuyển đáp ứng qui định tại Điều 8 và Điều 9 của 

Qui chế đào tạo trình độ tiến sĩ của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

II. Mục tiêu kiến thức, kỹ 

năng, thái độ và trình độ 

- Mục tiêu kiến thức: Đào tạo tiến sĩ chuyên ngành Văn hóa 

học nhằm đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao về lý luận 

   Kỹ năng độc lập nghiên cứu khoa học. 

-Trình độ ngoại ngữ (Tiếng Anh): Trình độ B1 Khung châu 

Âu chung và tương đương theo qui định của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo. 

III Các chính sách, hoạt động 

hỗ trợ học tập, sinh hoạt 

cho người học 

 

Thư viện, Ký túc xá 

IV Chương trình đào tạo mà 

nhà trường thực hiện 

 

Quyết định số 1442/QĐ-ĐHVHHN ngày 31/12/2015 của 

Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hóa Hà Nội về việc ban 

hành chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành 

Khoa học thông tin-thư viện  

V Khả năng học tập, nâng 

cao trình độ sau khi ra 

trường 

 

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

cứu 

-Tổ chức các sinh hoạt khoa học, báo cáo chuyên đề, tìm 

hiểu  

- Tiếp tục tự học, nghiên cứu nâng cao lên trình độ Tiến sĩ 

các ngành thuộc lĩnh vực Khoa học thư viện. 

VI Vị trí làm việc sau khi tốt 

nghiệp ở các trình độ  

Sau khi tốt nghiệp có bằng thạc sĩ Thông tin-thư viện học 

viên có thể công tác tại:  

- Trực tiếp thực hiện các công tác chuyên môn về thông tin-

thư viện trong các cơ quan thông tin thư viện  hoặc các cơ 

quan quản lý, các viện nghiên cứu.  

- Đảm nhận các nhiệm vụ nghiên cứu, giảng dạy bộ môn 

Thông tin-Thư viện  trong các trường đại học;  

- Tổ chức, quản lý, điều hành các hoạt động Thông tin-Thư 

viện và các cơ quan Thông tin-Thư viện trên lãnh thổ Việt 

Nam. 
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STT Nội dung Hệ đào tạo Tiến sĩ chính quy 

ngoại ngữ đạt được 

 

và kiến thức thực tiễn trong lĩnh vực văn hoá nói chung và 

Văn hóa học nói riêng; có khả năng nghiên cứu độc lập, 

sáng tạo, cũng như phát hiện và giải quyết được những vấn 

đề mới nảy sinh trong quá trình quản lý hoạt động văn hoá;  

- Về kỹ năng: Có khả năng nghiên cứu độc lập, sáng tạo, 

khả năng phát hiện và giải quyết những vấn đề mới nảy sinh 

trong sự nghiệp xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, 

đậm đà bản sắc dân tộc, giao lưu, hội nhập quốc tế; có năng 

lực giảng dạy và nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực văn 

hóa. 

- Trình độ ngoại ngữ (Tiếng Anh): Trình độ B2 Khung châu 

Âu chung và tương đương theo qui định của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo. 

III 

Các chính sách, hoạt động 

hỗ trợ học tập, sinh hoạt 

cho người học 

 

Thư viện, Ký túc xá 

 

IV 

Chương trình đào tạo mà 

nhà trường thực hiện 

 

Quyết định số 1447/QĐ-ĐHVHHN ngày 31/12/2015 của 

Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hóa Hà Nội về việc ban 

hành chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ chuyên ngành 

Văn hóa học 

V 

Khả năng học tập, nâng 

cao trình độ sau khi ra 

trường 

 

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

cứu 

-Tổ chức các sinh hoạt khoa học, báo cáo chuyên đề, tìm 

hiểu  

VI 

Vị trí làm việc sau khi tốt 

nghiệp 

 

Sau khi tốt nghiệp có bằng hoặc tiến sĩ Văn hóa học, nghiên 

cứu sinh có thể công tác tại:  

-Tham gia giảng dạy tại các trường trung cấp, cao đẳng và 

đại học thuộc khối ngành Văn hóa nghệ thuật nói riêng và 

các trường thuộc khối Khoa học xã hội nhân văn nói chung.   

-Là nghiên cứu viên ở các viện nghiên cứu khoa học, các 

trường đại học;  

-Là  cán bộ lãnh đạo và quản lý  có năng lực nghiên cứu và 

hoạch định chiến lược, chính sách giỏi, có khả năng tổ chức 

thực tiễn tốt ở các Bộ, ban, ngành, các tổ chức xã hội và các 

doanh nghiệp. 



6 

 

2. Chuyên ngành:  Quản lý văn hóa 

STT Nội dung Hệ đào tạo Tiến sĩ chính quy 

I Điều kiện tuyển sinh  Người dự tuyển đáp ứng qui định tại Điều 8 và Điều 9 của 

Qui chế đào tạo trình độ tiến sĩ của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

II Mục tiêu kiến thức, kỹ 

năng, trình độ ngoại ngữ 

đạt được 

- Mục tiêu kiến thức: nghiên cứu sinh chuyên ngành Quản 

lý văn hoá, sau khi tốt nghiệp nhận bằng tiến sĩ Quản lý văn 

hoá sẽ tham gia trực tiếp vào công tác Quản lý văn hóa, một 

bộ phận có thể trở thành cán bộ lãnh đạo và quản lý  có 

năng lực nghiên cứu và hoạch định chiến lược, chính sách 

giỏi và khả năng tổ chức thực tiễn tốt trong các cơ quan và 

doanh nghiệp thuộc ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch, 

các cơ quan báo chí và các tổ chức xã hội; 

- Hướng tới việc cung cấp hệ thống kiến thức nâng cao và 

chuyên sâu, đồng thời mang tính liên ngành về văn hoá học, 

khoa học quản lý và các lĩnh vực bổ trợ cho quản lý văn 

hoá, đặc biệt trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường 

theo định hướng xã hội chủ nghĩa; 

- Về kỹ năng: Quản lý, lãnh đạo, điều hành các hoạt động 

văn hoá một cách năng động và sáng tạo, mang lại hiệu quả 

cao trong thời kỳ đổi mới và hội nhập; 

   - Có khả năng nghiên cứu độc lập, sáng tạo, khả năng phát 

hiện và giải quyết những vấn đề có ý nghĩa khoa học và thực 

tiễn về quản lý văn hoá và hoạch định chính sách văn hoá và 

khả năng thực hiện thành công các nghiên cứu này; 

- Trình độ ngoại ngữ (Tiếng Anh): Trình độ B2 Khung châu 

Âu chung và tương đương theo qui định của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo. 

III Các chính sách, hoạt động 

hỗ trợ học tập, sinh hoạt 

cho người học 

 

Thư viện, Ký túc xá 

 

IV Chương trình đào tạo mà 

nhà trường thực hiện 

 

Quyết định số 1446/QĐ-ĐHVHHN ngày 31/12/2015 của 

Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hóa Hà Nội về việc ban 

hành chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ chuyên ngành 

Quản lý văn hóa 

V Khả năng học tập, nâng 

cao trình độ sau khi ra 

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

cứu 
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3. Ngành:  Khoa học thư viện 

STT Nội dung Hệ đào tạo đại học chính quy 

I Điều kiện tuyển sinh  Người dự tuyển đáp ứng qui định tại Điều 8 và Điều 9 của 

Qui chế đào tạo trình độ tiến sĩ của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

II Mục tiêu kiến thức, kỹ 

năng, trình độ ngoại ngữ 

đạt được 

- Mục tiêu kiến thức: có trình độ cao về lý luận trong lĩnh 

vực khoa học  thông tin và thư viện. Có hiểu biết cơ bản về 

công nghệ thông tin và xu hướng ứng dụng công nghệ thông 

tin vào hoạt động thông tin-thư viện trên thế giới. 

- Về kỹ năng: có khả năng giải quyết các vấn đề nảy sinh 

trong thực tiễn  một cách khoa học, hợp lý, sáng tạo và đạt 

hiệu quả.  

  Có kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động 

thông tin- thư viện,  

  Có năng lực quản lý và khai thác các nguồn tin, đáp ứng 

nhu cầu xã hội. 

- Trình độ ngoại ngữ (Tiếng Anh): Trình độ B2 Khung châu 

Âu chung và tương đương theo qui định của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo. 

III Các chính sách, hoạt động 

hỗ trợ học tập, sinh hoạt 

cho người học 

Thư viện, Ký túc xá 

 

trường 

 

-Tổ chức các sinh hoạt khoa học, báo cáo chuyên đề, tìm 

hiểu  

VI Vị trí làm việc sau khi 

tốt nghiệp ở các trình độ  

Sau khi tốt nghiệp có bằng tiến sĩ  Quản lý văn hóa nghiên 

cứu sinh có thể công tác tại:  

- Giảng viên giảng dạy Lý luận văn hoá và quản lý văn hoá 

trong các trường đại học, cao đẳng trong ngành Văn hoá, 

Thể thao và Du lịch nói riêng, khối ngành khoa học xã hội 

và nhân vă.n  

- Làm công tác nghiên cứu ở các viện nghiên cứu khoa học.  

- Là cán bộ lãnh đạo và quản lý  có năng lực nghiên cứu và 

hoạch định chiến lược, chính sách giỏi và khả năng tổ chức 

thực tiễn tốt trong các cơ quan và doanh nghiệp thuộc ngành 

Văn hoá, Thể thao và Du lịch, các cơ quan báo chí và các tổ 

chức xã hội. 
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STT Nội dung Hệ đào tạo đại học chính quy 

 

IV Chương trình đào tạo mà 

nhà trường thực hiện 

 

Quyết định số 1448/QĐ-ĐHVHHN ngày 31/12/2015 của 

Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hóa Hà Nội về việc ban 

hành chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ chuyên ngành 

Khoa học thông tin-thư viện 

V Khả năng học tập, nâng 

cao trình độ sau khi ra 

trường 

 

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

cứu 

-Tổ chức các sinh hoạt khoa học, báo cáo chuyên đề, tìm 

hiểu  

VI Vị trí làm việc sau khi 

tốt nghiệp ở các trình độ  

Sau khi tốt nghiệp có bằng tiến sĩ Thông tin-thư viện, 

nghiên cứu sinh có thể công tác tại:  

- Trực tiếp thực hiện các công tác chuyên môn về thông tin-

thư viện trong các cơ quan thông tin thư viện  hoặc các cơ 

quan quản lý, các viện nghiên cứu.  

- Đảm nhận các nhiệm vụ nghiên cứu, giảng dạy bộ môn 

Thông tin-Thư viện  trong các trường đại học;  

- Tổ chức, quản lý, điều hành các hoạt động Thông tin-Thư 

viện và các cơ quan Thông tin-Thư viện trên lãnh thổ Việt 

Nam. 

 

             Hà Nội, ngày 16  tháng 10  năm 2018 

                 HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

 Đỗ Thị Quyên 
 


