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HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA 

HỒ CHÍ MINH 

HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN 

* 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 4972-QĐ/HVBCTT-ĐT ngày 26 tháng 10 năm 2018 

của Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền) 

 

Cơ sở giáo dục : Học viện Báo chí và Tuyên truyền 

Chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục: 

Tên văn bằng : Cử nhân Quảng cáo 

Tên chương trình: Quảng cáo - Marketing 

Trình độ đào tạo : Đại học 

Ngành đào tạo : Quảng cáo    Mã số  : 7320110 

1. Mục tiêu 

1.1. Mục tiêu chung 

Đào tạo đội ngũ chuyên nghiệp có trình độ chuyên môn bậc đại học về chuyên 

ngành Quảng cáo, khả năng thực hiện công tác Quảng cáo và quản lý Quảng cáo trong 

các cơ quan, đoàn thể chính trị - xã hội và doanh nghiệp; đồng thời có thể tự học để nâng 

cao trình độ hoặc tiếp tục được đào tạo ở trình độ sau đại học.  

1.2. Mục tiêu cụ thể 

1.2.1.Về kiến thức:  

- Người học được trang bị kiến thức chung, cơ bản về khoa học tự nhiên, khoa 

học xã hội và nhân văn, về ngôn ngữ, văn hóa, đất nước, con người Việt Nam và thế 

giới. Sau khi hoàn thành chương trình đào tạo cử nhân ngành Quảng cáo - marketing, 

người học được trang bị những kiến thức chuyên ngành như sau:  

- Nắm vững bản chất của quảng cáo và marketing: Khái niệm, sự hình thành và 

phát triển của quảng cáo-marketing trên thế giới và tại Việt Nam, vai trò của nó trong 

đời sống xã hội, các nguyên tắc hoạt động của quảng cáo- marketing; 

- Hiểu rõ chức năng, nhiệm vụ của cán bộ quảng cáo và marketing trong doanh 

nghiệp; lập kế hoạch và triển khai kế hoạch quảng bá sản phẩm tới đông đảo khách 

hàng, thay đổi nhận thức và hành vi của khách hàng, nhằm đem lại lợi nhuận cao cho 

doanh nghiệp; 

- Có tri thức vững vàng về các phương tiện truyền thông đại chúng, biết cách tận 

dụng các phương tiện này để quảng cáo và hoạch định chiến lược marketing, có tri thức 

cơ bản về quản trị tài chính và nhân lực trong hoạt động marketing, quảng cáo và phân 

tích nhu cầu thị trường. 

1.2.2.Về kỹ năng: 

- Kỹ năng cứng: 
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+ Có các kỹ năng nghiên cứu ở mức độ cơ sở trong lĩnh vực khoa học xã hội và 

nhân văn.  

+ Có khả năng lập kế hoạch marketing, thực hiện các ý tưởng quảng bá sản phẩm 

bằng cách viết quảng cáo trên báo in, báo điện tử, sản xuất chương trình quảng cáo phát 

thanh, truyền hình và và trên các loại hình truyền thông đa phương tiện để đưa sản phẩm 

quảng cáo tới khách hàng. 

- Kỹ năng mềm: 

+ Có kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, thảo luận, làm việc nhóm;  

+ Có kỹ năng tổng hợp, phân tích và xử lý tình huống trong tác nghiệp báo chí;  

+ Có kỹ năng sử dụng ngoại ngữ, tin học trong công việc chuyên môn. 

1.2.3. Về phẩm chất chính trị, đạo đức: 

- Có bản lĩnh chính trị vững vàng, yêu nước, trung thành với mục tiêu, lý tưởng độc 

lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; nắm vững chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí 

Minh, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Có đạo đức 

tác phong của người cán bộ cách mạng, ý thức kỷ luật tốt, tinh thần trách nhiệm cao, say 

mê nghề nghiệp và có mối quan hệ chặt chẽ gắn bó mật thiết với quần chúng nhân dân. 

- Được đào tạo cơ bản, hệ thống về Quảng cáo trên nền tảng chủ nghĩa Mác - Lênin, 

tư tưởng Hồ Chí Minh, đương lối quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà 

nước. 

- Có tri thức khoa học, đặc biệt là tri thức chuyên sâu về Quảng cáo, đồng thời am 

hiểu rộng các khoa học có liên quan, đủ khả năng hoàn thành tốt nhiệm vụ theo mục tiêu 

tổng quát đã nêu. 

1.3. Vị trí công tác sau tốt nghiệp 

Người được đào tạo có khả năng đảm nhiệm các vị trí việc làm sau đây: 

- Làm việc tại các công ty quảng cáo, truyền thông chuyên nghiệp trong và ngoài 

nước.  

- Làm quảng cáo, truyền thông, PR, Marketing cho tất cả các tổchức của Nhà nước, 

doanh nghiệp, các tổ chức phi chính phủ. 

1.4. Trình độ ngoại ngữ 

Người học khi tốt nghiệp đạt trình độ ngoại ngữ B2 khung châu Âu (tương đương 

600 điểm TOEIC hoặc 550 điểm TOEFL hoặc 5.5 điểm IELTS).  

1.5. Trình độ Tin học 

Người học sau khi tốt nghiệp có kiến thức tin học ứng dụng trình độ B, có khả năng 

ứng dụng công nghệ thông tin trong thực tiễn công tác. 

2. Căn cứ xây dựng chương trình 

2.1. Căn cứ thực tiễn 

2.1.1. Các chương trình đào tạo tham khảo 

- Chương trình đào tạo trong nước: Chương trình cử nhân chất lượng cao ngành 

Truyền thông Marketing của Khoa Quan hệ công chúng và Quảng cáo, Học viện Báo chí 

và Tuyên truyền, năm 2017 
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- Chương trình quốc tế: Chương trình cử nhân quốc tế Quảng cáo, PR và truyền 

thông của Đại học Middlesex Vương Quốc Anh tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 

năm 2016 

2.1.2. Kết quả khảo sát  

* Khảo sát nhu cầu xã hội 

Hình thức khảo sát bằng phiếu điều tra và phỏng vấn vào tháng 6/2017 với đối 

tượng khảo sát gồm: (1) Đơn vị sử dụng lao động (05): Các đơn vị tuyển dụng có sử dụng 

lao động là sinh viên tốt nghiệp ngành Quảng cáo của Khoa QHCC và QC bao gồm 4 

doanh nghiệp và 1 cơ quan nhà nước. (2) Chuyên gia (trên 20): Các giám đốc truyền 

thông của các tập đoàn đầu ngành, các học giả, nhà khoa học nghiên cứu truyền thông nói 

chung và chuyên ngành quảng cáo nói riêng, các chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực 

quảng cáo. (3) Cựu sinh viên, người học (trên 30): thuộc 7 khoá học, đảm nhiệm các 

công việc liên quan đến chuyên ngành quảng cáo của tại các doanh nghiệp và các cơ 

quan truyền thông. 

Kết quả khảo sát liên quan đến nhu cầu nhân lực như sau: (1) Kết quả khảo sát ý 

kiến của các doanh nghiệp, nhà tuyển dụng chương trình cử nhân Quảng cáo, đa số ý kiến 

các chuyên gia cho rằng chương trình đã trang bị những kiến thức tổng quát về quảng cáo 

cho người học. Tuy nhiên cần bổ sung khối kiến thức bổ trợ về marketing, thương hiệu 

và chú trọng các môn học mang tính thực hành cao. (2) Theo ý kiến của các chuyên gia 

trong ngành nhìn chung chương trình đào tạo chương trình cử nhân chuyên ngành Quảng 

cáo đã đáp ứng được những yêu cầu cơ bản của thị trường lao động. Tuy nhiên, để cập 

nhật kịp thời với thực tiễn Khoa cần xem xét và điều chỉnh một số vấn đề cụ thể như: 

tăng cường khối kiến thức giảng dạy về marketing, quản trị kinh doanh, sáng tạo nội 

dung, các môn thực hành, nghiên cứu các xu hướng phát triển công nghệ… (3) Hầu hết 

các sinh viên tốt nghiệp ra trường đều làm việc toàn thời gian: 67.3%, làm việc bán thời 

gian là 12.7%. Tuy nhiên vẫn có 10.9% lựa chọn học tiếp hoặc không làm việc. Có tới 

53% sinh viên ra trường làm việc trong công ty liên quan tới quảng cáo và 34% sinh viên 

ra trường làm các công việc không liên quan tới quảng cáo. Chỉ có 13% sinh viên ra 

trường làm công việc trong các công ty chuyên quảng cáo. 

*  Khảo sát chất lượng đào tạo với đối tượng sinh viên trước tốt nghiệp năm 2017, 

2018 (báo cáo kết quả khảo sát lưu tại Trung tâm Khảo thí và Đảm bảo chất lượng đào tạo). 

2.2. Các căn cứ pháp lý 

- Quyết định số 17/VBHN-BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 

Đào tạo ban hành Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ; 

- Thông tư số 07/2015/TT-BGDĐT ngày 16/4/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 

Đào tạo quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học 

đạt được sau khi tốt nghiệp đối với mỗi trình độ đào tạo của giáo dục đại học và quy trình 

xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ; 

- Thông tư số 04/2016/TT-BGDĐT ngày 14/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 

Đào tạo ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo các 
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trình độ của giáo dục đại học; 

- Quyết định số 1982/QĐ-TTg ngày 18/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê 

duyệt Khung trình độ quốc gia Việt Nam. 

- Thông tư số 22/2017/TT-BGDĐT ngày 06/9/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 

Đào tạo quy định điều kiện, trình tự, thủ tục mở ngành đào tạo và đình chỉ tuyển sinh, thu 

hồi quyết định mở ngành đào tạo trình độ đại học; 

- Thông tư số 24/2017/TT-BGDĐT ngày 10/10/2017 của Bộ trường Bộ Giáo dục và 

Đào tạo ban hành Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ đại học; 

- Quyết định số 3777/QĐ-HVBCTT-ĐT ngày 18/10/2017 của Giám đốc Học viện 

Báo chí và Tuyên truyền ban hành Quy định đào tạo đại học hệ chính quy theo hệ thống 

tín chỉ của Học viện Báo chí và Tuyên truyền; 

- Công văn số 769/QLCL-KĐCLGD ngày 20/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 

Đào tạo Về việc sử dụng tài liệu hướng dẫn đánh giá theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng 

chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học. 

3. Chuẩn đầu ra 

3.1. Kiến thức 

Kiến thức đại cương 

CĐR 1. Xác định được các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng 

Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của ĐCS Việt Nam. 

CĐR 2. Hiểu được một cách hệ thống kiến thức các lĩnh vực khoa học xã hội nhân 

văn có liên quan đến ngành học, như chính trị, pháp luật, văn hóa, xã hội, văn hóa, ngôn 

ngữ, tâm lý, văn học… 

CĐR 3. Vận dụng được phương pháp nghiên cứu khoa học xã hội nhân văn trong 

nghiên cứu. 

Kiến thức cơ sở ngành 

CĐR 4. Phân tích được các lý thuyết, mô hình truyền thông, các loại hình truyền 

thông đại chúng; đặc điểm, xu hướng báo chí truyền thông thế giới và Việt Nam. 

CĐR 5. Phân tích được vấn đề trong lý luận và thực tiễn truyền thông, bao gồm lịch 

sử, văn hóa, tâm lý và mạng xã hội. 

CĐR 6. Vận dụng được pháp luật và đạo đức báo chí - truyền thông trong các hoạt 

động tác nghiệp. 

CĐR 7. Xác định được đặc điểm ngôn ngữ truyền thông, bao gồm ngôn ngữ viết, 

nói và hình ảnh. 

CĐR 8. Xác định được các đối tượng công chúng truyền thông và phương pháp 

nghiên cứu công chúng. 

Kiến thức ngành 

CĐR 9. Phân tích được cơ sở lý luận quảng cáo, bao gồm các khái niệm, đặc điểm, 

đối tượng, nguyên tắc và cách tiếp cận trong lĩnh vực truyền thông. 

CĐR 10. Xác định được các công việc, yêu cầu trong lao động, nguyên tắc hoạt 

động của người làm quảng cáo chuyên nghiệp. 
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CĐR 11. Phân biệt được các loại hình truyền thông trong tổ chức: quan hệ công 

chúng, quảng cáo, marketing, tuyên truyền, dân vận. 

CĐR 12. Hiểu và có khả năng phân tích, đánh giá ảnh hưởng của các yếu tố ngoại cảnh 

như chính trị xã hội, văn hóa bản địa… đối với các sản phẩm và chiến dịch quảng cáo. 

CĐR 13. Vận dụng được quy trình và phương pháp sáng tạo, thực hành quảng cáo 

theo từng lĩnh vực. 

Kiến thức chuyên ngành 

CĐR 14. Xây dựng, vận hành được các chiến lược quảng cáo đa dạng, phù hợp, 

hiệu quả, đồng thời biết cách đánh giá hiệu quả của các chiến lược để đưa ra được những 

điều chỉnh phù hợp. 

CĐR 15. Nắm vững và áp dụng được nhuần nhuyễn những bước trong quá trình 

xây dựng kế hoạch quảng cáo. Đồng thời xây dựng được hệ thống thu thập và phân tích 

thông tin chuyên nghiệp.  

CĐR 16. Phân tích và vận dụng phù hợp, sáng tạo các phương tiện truyền thông, 

đặc biệt liên tục cập nhật những tiến bộ trong công nghệ và những thay đổi về xu hướng 

truyền thông để đưa ra những chiến lược quảng cáo phù hợp. 

3.2. Về kỹ năng 

Kỹ năng chung  

CĐR 17. Kỹ năng phân tích có phản biện thông tin và dữ liệu: Khả năng sử dụng 

thông tin từ các nguồn khác nhau, so sánh đối chiếu thông tin, đưa ra nhận định và kết 

luận.  

CĐR 18. Kỹ năng giải quyết vấn đề sáng tạo: Khả năng xác định và phân tích 

những tình huống phức tạp, đưa ra nhiều phương án lựa chọn để xử lý các vấn đề. 

CĐR 19. Kỹ năng giao tiếp sử dụng ngôn ngữ lời nói, ngôn ngữ cơ thể và văn bản 

một cách trôi chảy, chuẩn xác, hiệu quả.  

CĐR 20. Kỹ năng giao tiếp sử dụng ngoại ngữ bậc 3/6 theo mô tả trong Khung 

trình độ ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam, ban hành kèm thông tư 01/2014/TT-

BGDĐT. 

CĐR 21. Kỹ năng sử dụng CNTT và truyền thông trình độ cơ bản theo mô tả trong 

Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin ban hành kèm thông tư 03/2014/TT-BTTT. 

Kỹ năng chuyên biệt cho ngành Quảng cáo 

CĐR 22. Kỹ năng thu thập, thẩm định, chọn lọc, phân tích thông tin từ các nguồn 

khác nhau, phân tích nội dung văn bản; thực hiện các phương pháp nghiên cứu định tính, 

định lượng; sử dụng các phần mềm để phân tích số liệu thống kê; ứng dụng nghiên cứu 

trong thực tiễn truyền thông – quảng cáo. 

CĐR 23. Kỹ năng phân tích và sáng tạo các chiến lược quảng cáo phù hợp với từng 

thể loại và đối tượng, bao gồm: nghiên cứu công chúng, sáng tạo thông điệp, lựa chọn 

phương tiện và cách thức truyền thông hiệu quả. 

CĐR 24. Kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các dự án quảng cáo. 
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CĐR 25. Kỹ năng sử dụng công cụ, trang thiết bị, phần mềm trong trình bày và 

thiết kế các sản phẩm quảng cáo. 

CĐR 26. Kỹ năng tổ chức, phát triển và quản lý các hoạt động quảng cáo – truyền 

thông trong các cơ quan nhà nước, các tổ chức phi chính phủ và doanh nghiệp. 

CĐR 27. Kỹ năng đánh giá chất lượng, hiệu quả truyền thông khi thực hiện các 

hoạt động, kế hoạch quảng cáo. 

CĐR 28. Kỹ năng sử dụng ngoại ngữ trong lĩnh vực chuyên môn ở mức có thể hiểu 

được ý chính của bài nói hoặc viết về các chủ đề quen thuộc trong lĩnh vực quảng cáo - 

truyền thông và có thể diễn đạt được nội dung, ý tưởng về chủ đề dưới hình thức nói và 

viết.  

3.3. Về năng lực tự chủ và trách nhiệm 

CĐR 29. Năng lực làm việc độc lập và làm việc nhóm trong điều kiện làm việc thay 

đổi, chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm với nhóm. 

CĐR 30. Năng lực lãnh đạo, dẫn dắt trong hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ của 

ngành quảng cáo - truyền thông. 

CĐR 31. Năng lực thích nghi với các môi trường làm việc khác nhau. 

CĐR 32. Năng lực tự học tập, nghiên cứu, tích lũy kiến thức và kinh nghiệm. 

CĐR 33. Năng lực lập kế hoạch, điều phối, quản lý các nguồn lực và đánh giá hiệu 

quả công việc.  

4. Thời gian đào tạo: 4 năm. 

Tuỳ theo năng lực và điều kiện cụ thể mà sinh viên có thể sắp xếp để rút ngắn tối đa 

2 học kỳ chính hoặc kéo dài tối đa 4 học kỳ chính so với thời gian đào tạo quy định trên. 

Các đối tượng được hưởng chính sách ưu tiên theo quy định tại Quy chế tuyển sinh đại 

học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành không bị hạn chế về thời gian tối đa để hoàn thành 

chương trình. 

5. Khối lượng kiến thức toàn khoá: 130 tín chỉ (chưa bao gồm Giáo dục thể chất 

và Giáo dục Quốc phòng-An ninh) 

6. Đối tượng, tiêu chí tuyển sinh 

Mọi công dân Việt Nam không phân biệt dân tộc, tôn giáo, giới tính, nguồn gốc gia 

đình, hoàn cảnh kinh tế đều có thể dự thi vào ngành Quảng cáo nếu có đủ các điều kiện sau: 

- Có kết quả xếp loại học lực từng năm học trong 3 năm THPT đạt 6,0 trở lên; 

- Hạnh kiểm 3 năm THPT xếp loại Khá trở lên. 

-  Có đủ sức khỏe để học tập và lao động theo các quy định hiện hành của Nhà 

nước; 

-Đạt điểm xét tuyển theo quy định của Học viện Báo chí và Tuyên truyền. 

 Đối tượng là người nước ngoài được tuyển sinh theo quy định hiện hành của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo. 

7. Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp 

Quy trình đào tạo thực hiện theo học chế tín chỉ theo Quy định đào tạo đại học 

chính quy theo hệ thống tín chỉ, được ban hành kèm theo Quyết định số 3777/QĐ-
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HVBCTT-ĐT ngày 18/10/2017 của Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền. 

Điều kiện xét tốt nghiệp và công nhận tốt nghiệp được thực hiện theo Điều 27 Quy 

định nêu trên. 

8. Cách thức đánh giá 

Điểm đánh giá bộ phận và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 

10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân. Điểm học phần được làm tròn đến 

một chữ số thập phân, được chuyển thành thang điểm 4 và điểm chữ theo quy định tại 

điều 23; điểm trung bình chung học kỳ và điểm trung bình chung tích luỹ được tính theo 

công thức và cách thức quy định tại Điều 24 Quy định đào tạo đại học chính quy theo hệ 

thống tín chỉ, được ban hành kèm theo Quyết định số 3777/QĐ-HVBCTT-ĐT ngày 

18/10/2017 của Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền. 

9. Nội dung chương trình 

9.1. Cấu trúc chương trình 

Tổng số tín chỉ phải tích luỹ: 130 tín chỉ (chưa bao gồm 12 tín chỉ Giáo dục thể 

chất và Giáo dục Quốc phòng - An ninh), trongđó: 

Khối kiến thức giáo dục đại cương 44 

- Khoa học Mác - Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh  11 

- Khoa học xã hội và nhân văn 15 

Bắt buộc 9 

Tự chọn 6 

- Tin học  3 

- Ngoại ngữ 15/30 

Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp 86 

- Kiến thức cơ sở ngành 18 

Bắt buộc 12 

Tự chọn 6 

- Kiến thức ngành 26 

Bắt buộc 17 

     Kiến tập 3 

    Tự chọn 6/12 

- Kiến thức bổ trợ 12 

Bắt buộc 9 

Tự chọn 3/9 

- Kiến thức chuyên ngành 30 

Bắt buộc 17 

     Thực tập nghề nghiệp 4 

     Khóa luận/các học phần thay thế khóa luận tốt nghiệp 6 

Tự chọn 3/9 
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9.2. Chương trình khung 

TT 
Mã học 

phần 
Học phần 

Nội dung cần đạt được 

của từng học phần 

Khối lượng 

kiến thức 

(LT/TH) 

Ghi chú 

1. Kiến thức giáo dục đại cương 44  

1.1. Khoa học Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh 11  

1 TM01012 
Triết học Mác 

- Lênin 

Cung cấp những kiến thức cơ bản, tổng hợp, có hệ thống những vấn đề về của 

triết học Mác – Lênin (chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch 

sử); từ đó, người học có cơ sở và phương pháp nghiên cứu, học tập hợp lý, vận 

dụng vào quá trình đánh giá các hiện tượng đời sống. 

3,0 

(2,5:0,5) 

 

2 KT01011 

Kinh tế chính 

trị Mác - 

Lênin 

Nội dung học phần gồm kiến thức về các phạm trù kinh tế cơ bản: hàng hóa, tiền 

tệ, giá trị, giá cả, cạnh tranh, cung cầu, giá trị thặng dư, tư bản, tích lũy, tuần 

hoàn, chu chuyển của tư bản, tư bản thương nghiệp, tư bản cho vay, tư bản nông 

nghiệp, địa tô tư bản, chủ nghĩa tư bản độc quyền, sở hữu, thành phần kinh tế, 

công nghiệp hóa, hiện đại hóa, sản xuất hàng hóa, kinh tế thị trường định hướng 

xã hội chủ nghĩa… 

2,0 

(1,5:0,5) 

 

3 CN01002 
Chủ nghĩa xã 

hội khoa học 

Trang bị những kiến thức cơ bản và hệ thống về các nguyên lý của CNXHKH: 

quy luật ra đời và phát triển của hình thái kinh tế - xã hội Cộng sản chủ nghĩa; sứ 

mệnh lịch sử của giai cấp công nhân; các vấn đề chính trị - xã hội có tính quy luật 

trong tiến trình xây dựng xã hội xã hội chủ nghĩa. 

2,0 

(1,5:0,5) 

 

4 LS01002 

Lịch sử Đảng 

Cộng sản Việt 

Nam 

Những kiến thức cơ bản, hệ thống về sự ra đời của Đảng CSVN, sự lãnh đạo của 

Đảngtrong đấu tranh giành chính quyền, giải phóng dân tộc và xây dựng CNXH 

từ năm 1930đến nay. 

2,0 

(1,5:0,5) 

 

5 TH01001 
Tư tưởng Hồ 

Chí Minh 

Học phần cung cấp kiến thức cơ bản về Khái niệm, đối tượng, phương pháp 

nghiên cứu và ý nghĩa học tập môn học; về nguồn gốc, quá trình hình thành và 

phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh; về vấn đề dân tộc và cách mạng giải phóng dân 

tộc; về CNXH và thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt Nam; về Đảng Cộng sản Việt 

Nam; về nhà nước của dân, do dân, vì dân; về đại đoàn kết dân tộc và đoàn kết 

quốc tế; về nhân văn, đạo đức và văn hóa. 

2,0 

(1,5:0,5) 

 

1.2. Khoa học xã hội và nhân văn 15  

Bắt buộc 9  
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6 NP01001 
Pháp luật đại 

cương 

Bao gồm những vấn đề lý luận cơ bản về nhà nước nói chung và Nhà nước 

CHXHCN Việt Nam nói riêng; Những kiến thức cơ bản về pháp luật và hệ thống 

pháp luật XHCN; Những kiến thức cơ bản về phòng, chống tham nhũng và pháp 

luật về phòng chống tham nhũng ở Việt Nam. 

3,0 

(2,0:1,0) 

TM01012 
CN01002 

 

7 CT01001 Chính trị học 

Trang bị những vấn đề lý luận chung nhất của lĩnh vực chính trị, từ việc làm rõ 

khái niệm chính trị, chính trị học, đối tượng, phương pháp nghiên cứu chính trị 

học, khái lược lịch sử tư tưởng chính trị đến việc làm rõ các phạm trù: quyền lực 

chính trị, chủ thể quyền lực chính trị, cơ chế thực thi quyền lực chính trị, quan hệ 

chính trị với kinh tế, văn hoá chính trị và đặc biệt làm rõ xu hướng chính trị của 

thế giới và định 

2,0 

(1,5:0,5) 

 

8 XD01001 
Xây dựng 

Đảng 

Nội dung học phần gồm: vị trí, đối tượng, phương pháp nghiên cứu môn học; 

những vấn đề lý luận về xây dựng Đảng, học thuyết Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí 

Minh về xây dựng Đảng; các mặt xây dựng nội bộ Đảng (xây dựng Đảng về chính 

trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức); công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; 

công tác dân vận của Đảng; Đảng lãnh đạo hệ thống chính trị và các lĩnh vực đời 

sống xã hội. 

2,0 

(1,5:0,5) 

 

9 TG01004 

Phương pháp 

nghiên cứu 

khoa học xã 

hội và nhân 

văn 

Nội dung học phần gồm: nhập môn phương pháp nghiên cứu khoa học; vấn đề 

nghiên cứu, xây dựng và kiểm chứng giả thuyết nghiên cứu; đề tài nghiên cứu 

khoa học: Căn cứ lựa chọn   đề tài khoa học; xây dựng cơ sở lý thuyết cho một đề 

tài khoa học; xây dựng đề cương nghiên cứu một đề tài khoa học. Phương pháp 

luận nghiên cứu khoa học; phương pháp và phân loại phương pháp nghiên cứu; 

một số phương pháp nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn. 

2,0 

(1,5:0,5) 

 

Tự chọn  6/18  

10 XH01001 
Xã hội học 

đại cương 

Nội dung môn học này làm rõ các kiến thức cơ bản liên quan đến bộ môn Xã hội 

học như đối tượng nghiên cứu, lịch sử hình thành, chức năng, nhiệm vụ, các 

khái niệm cơ bản của Xã hội học; các phương pháp nghiên cứu và cách thức tiến 

hành điều tra Xã hội học. Ngoài ra còn tìm hiểu các nội dung cần quan tâm của 

một số chuyên ngành nghiên cứu Xã hội học như: xã hội học gia đình, xã hội 

học nông thôn - đô thị, xã hội học truyền thông đại chúng. 

2,0 

(1,5:0,5) 

 

11 QT02552 
Địa chính trị 

thế giới 

Môn học gồm những nội dung cơ bản về vị trí chiến lược của địa lý các khu vực 

và châu lục trên thế giới: Các đặc điểm địa - chính trị; sự vận động - địa chính trị 

2,0 

(1,5:0,5) 
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các châu lục, khu vực trên thế giới qua từ chiến tranh thế giới lần hai nhất đến 

nay; Địa - chính trị Việt Nam; Địa - chính trị của biển và địa - chính trị biển 

Đông. 

12 ĐC01001 
Tiếng Việt 

thực hành 

Những nội dung cơ bản, khái quát về lý thuyết tiếng Việt và thực hành tiếng Việt. 

Sinh viên sẽ thực hành các kỹ năng phân tích, phản biện, sáng tạo sản phẩm báo 

chí bằng ngôn từ. 

2,0 

(1,5:0,5) 

 

13 KT01006 
Kinh tế học 

đại cương 

Trang bị  những kiến thức cơ bản về bản chất kinh tế của các hoạt động kinh tế 

và các hiện tượng kinh tế, các quyết định kinh tế của người tiêu dùng, của nhà 

quản trị doanh nghiệp và nhà hoạch định chính sách. Đưa ra những công cụ để 

xác định các chỉ tiêu đo lường sản lượng quốc gia, phân tích các mối quan hệ 

lớn trên phạm vi toàn thể nền kinh tế như tăng trưởng kinh tế, lạm phát, thất 

nghiệp; trang bị những hiểu biết về vai trò điều tiết vĩ mô của chính phủ thông 

qua hệ thống các chính sách kinh tế chủ yếu như: chính sách tài khoá, chính sách 

tiền tệ, chính sách tỷ giá, giúp vận dụng những kiến thức này vào các hoạt động 

và tình huống thực tiễn. 

2,0 

(1,5:0,5) 

 

14 TT01002 
Cơ sở văn hóa 

Việt Nam 

Cung cấp những kiến thức nền tảng, chung nhất về văn hóa Việt Nam trên các 

mặt: những vấn đề lý luận cơ bản về văn hóa; diễn trình lịch sử văn hóa Việt 

Nam; vấn đề giao lưu tiếp biến trong văn hóa Việt Nam; mối quan hệ giữa văn 

hóa với môi trường… 

2,0 

(1,5:0,5) 

 

15 ĐC01006 
Ngôn ngữ học 

đại cương 

Trang bị cho sinh viên hiểu biết cơ bản và khái quát về các vấn đề ngôn ngữ học 

đại cương và trong báo chí - truyền thông; các kỹ năng xử lý ngôn từ, kỹ năng 

sáng tạo ngôn ngữ trong mối quan hệ với đối tượng tiếp nhận. 

2,0 

(1,5:0,5) 

 

16 TG01007 
Tâm lý học xã 

hội 

Trang bị cho sinh viên nắm vững các tri thức cơ bản của Tâm lý học xã hội nhằm 

phát hiện, lý giải và hình thành các tác động đối với các hiện tượng tâm lý xã hội, 

củng cố niềm tin trong việc tổ chức có hiệu quả các hoạt động nghề nghiệp tương 

lai. Sinh viên sẽ thực hành các kỹ năng phân tích, đánh giá các hiện tượng tâm lý 

xã hội và xây dựng các chiến lược truyền thông nhằm phát triển các mối quan hệ 

xã hội tốt đẹp. 

2,0 

(1,5:0,5) 

 

17 QT01001 
Quan hệ quốc 

tế đại cương 

Môn học gồm các nội dung cơ bản và hệ thống về quan hệ quốc tế như khái niệm, 

đặc trưng của quan hệ quốc tế; chủ thể và các mối quan hệ giữa các chủ thể trong 

quan hệ quốc tế, đặc biệt nhấn mạnh đến quốc gia độc lập có chủ quyền và tổ 

2,0 

(1,5:0,5) 
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chức quốc tế; các quy luật trong quan hệ quốc tế; xung đột và hợp tác trong quan 

hệ quốc tế; các vấn đề toàn cầu; đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà 

nước Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. 

18 ĐC01004 
Lý luận văn 

học 

Những kiến thức cơ bản về lý luận văn học và ứng dụng trong thực tiễn, lí giải rõ các 

thành tố làm nên văn học và mối quan hệ biện chứng giữa các thành tố đó với văn 

học; tìm hiểu mối quan hệ giữa văn học và các loại hình nghệ thuật, định vị chính 

xác Văn học trong các hệ thống, trong các mối quan hệ. 

2,0 

(1,5:0,5) 

 

1.3. Tin học 3  

19 ĐC01005 
Tin học ứng 

dụng 

Trang bị các kiến thức cơ bản về CNTT; sử dụng máy tính và mạng; sử dụng các 

phần mềm xử lý văn bản (Microsoft Word,…), xử lý bảng tính (Microsoft Excel,…), 

thiết kế trình chiếu (Microsoft PowerPoint,…) và yêu cầu sinh viên làm bài tập ứng 

dụng. 

3,0  

(1,0:2,0) 

 

1.4. Ngoại ngữ (chọn học tiếng Anh hoặc tiếng Trung) 15/30  

20 NN01015 
Tiếng Anh 

học phần 1 

Môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về:  Các thời thể ngữ 

pháp tiếng Anh dành cho sinh viên trình độ tiền trung cấp(Pre-intermediate); từ 

vựng được sử dụng trong các tình huống hàng ngày; các kỹ năng ngôn ngữ đọc, 

nghe, nói, viết ở mức độ tiền trung cấp. Bước đầu sinh viên tập nghe giảng bằng 

tiếng Anh trong các bài học tiếng Anh. 

4,0  

 (2,0:2,0) 

 

21 NN01016 
Tiếng Anh 

học phần 2 

Môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về: Các thời thể ngữ 

pháp tiếng Anh ở mức độ nâng cao hơn so với học phần Tiếng Anh 1. So sánh 

đối chiếu sự khác nhau giữa các hành động lời nói. Cung cấp từ vựng để nói về 

các chủ điểm quen thuộc như gia đình, sở thích, công việc…. Cách cấu tạo, kết hợp 

và sử dụng các loại từ vựng.Rèn luyện các kỹ năng ngôn ngữ đọc, nghe, nói, viết 

ở mức độ giữa tiền trung cấp và trung cấp. 

4,0  

 (2,0:2,0) 

 

22 NN01017 
Tiếng Anh 

học phần 3 

Học phần này giúp sinh viên ôn tập và củng cố những kiến thức cơ bản về: các 

hiện tượng ngữ pháp ở mức phức tạp như so sánh, bị động, câu điều kiện…Cung 

cấp từ vựng ở hầu hết các chủ điểm quen thuộc trong cuộc sống hàng ngày. Rèn 

luyện các kỹ năng Nghe Nói Đọc Viết thông qua các dạng bài tập đa dạng: kỹ 

năng đọc hiểu, nghe hiểu, viết thư/viết đoạn văn, trao đổi về một số chủ đề quen 

thuộc. 

4,0  

(2,0:2,0) 

 

23 NN01023 Tiếng Anh Học phần ôn tập và củng cố những kiến thức cơ bản về các bình diện ngôn ngữ, 3,0   
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học phần 4 kỹ năng thực hành tiếng. Từng bước trang bị một số lượng từ vựng liên quan đến 

các lĩnh vực học tập chuyên môn thuộc các ngành khoa học xã hội và nhân văn. 

Rèn luyện các kỹ năng ngôn ngữ đọc, nghe, nói, viết ở mức độ trung cấp 

(Intermediate). Học phần cũng cung cấp một số kiến thức và kỹ thuật làm bài thi 

tiếng Anh theo các dạng thức đề thi hiện đang được sử dụng tại Việt Nam. 

(1,5:1,5) 

24 NN01019 
Tiếng Trung 

học phần 1 

Môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về phần ngữ âm, các nét 

cơ bản và các nguyên tắc viết chữ Hán đề có thể viết chữ Hán. Rèn luyện các kỹ 

năng giao tiếp cơ bản như: chào hỏi, giới thiệu được bản thân, gia đình, bạn bè, 

mua bán….Rèn luyện các kỹ năng nghe, đọc, viết với các chủ đề đơn giản. 

4,0 

 (2,0:2,0) 

 

25 NN01020 
Tiếng Trung 

học phần 2 

Môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản vềcách viết chữ Hán, so 

sánh được một số  âm Hán Việt, nắm được một số hiện tượng ngữ pháp cơ bản, 

cung cấp từ vựng cơ bản để trình bày về các chủ điểm thông thường như công 

việc, sở thích, học tập, gia đình... Rèn luyện các kỹ năng ngôn ngữ đọc, nghe, nói, 

viết tiếng Hán ở mức độ tiền trung cấp. 

4,0  

(2,0:2,0) 

 

26 NN01021 
Tiếng Trung 

học phần 3 

Môn học cung cấp kiến thức về các loại câu trong tiếng Hán và cách diễn đạt phổ 

biến với các chủ điểm gần gũi với cuộc sống hàng ngày. Giao tiếp trong những 

tình huống đơn giản thông qua việc trao đổi thông tin trực tiếp. Miêu tả về các 

tình huống giao tiếp và những vấn đề gần gũi, liên quan trực tiếp đến cuộc sống. 

Học phần cũng cung cấp một số kiến thức và kỹ thuật làm bài thi tiếng Trung 

HSK3 nhằm giúp sinh viên đạt được chuẩn đầu ra phù hợp. 

4,0  

(2,0:2,0) 

 

27 NN01024 
Tiếng Trung 

học phần 4 

Học phần ôn tập và củng cố những kiến thức cơ bản về các bình diện ngôn ngữ 

tiếng Hán, các kỹ năng thực hành tiếng Hán. Từng bước trang bị một số lượng từ 

vựng liên quan đến các lĩnh vực học tập chuyên môn thuộc các ngành khoa học 

xã hội và nhân văn. Rèn luyện các kỹ năng ngôn ngữ đọc, nghe, nói, viết ở mức 

độ trung cấp. Học phần cũng cung cấp một số kiến thức và kỹ thuật làm bài thi 

tiếng Trung HSK4 cho sinh viên  đáp ứng chuẩn đầu ra 

3,0  

(1,5:1,5) 

 

2. Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp 86  

2.1. Kiến thức cơ sở ngành 18  

Bắt buộc 12  

28 BC02801 
Lý thuyết 

truyền thông 

Kiến thức chung về mô hình và lý thuyết truyền thông; truyền thông liên cá 

nhân, truyền thông đại chúng và mạng xã hội; truyền thông trong khủng hoảng; 

3,0  

(1,5:1,5) 
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chu trình truyền thông, lập kế hoạch truyền thông; giám sát, đánh giá và duy trì 

hoạt động truyền thông. Những kỹ năng và nguyên lý truyền thông thông qua 

phân tích các chiến dịch, kế hoạch truyền thông trong thực tế và thực hành lập 

kế hoạch chương trình/chiến dịch truyền thông nhằm thay đổi nhận thức, 

ttruyền thông vận động và truyền thông thay đổi hành vi. 

29 PT02306 

Pháp luật và 

đạo đức báo 

chí – truyền 

thông 

Những tri thức cơ bản, hệ thống và cập nhật về pháp luật liên quan đến hoạt 

động truyền thông; các văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực truyền thông, 

quản lý nhà nước trong lĩnh vực truyền thông; tự do ngôn luận, tự do ngôn luận 

trên báo chí; địa vị pháp lý của báo chí và nhà báo; Quan niệm về đạo đức nghề 

nghiệp báo chí truyền thông; cơ sở quy định đạo đức nghề nghiệp; các quy ước 

đạo đức nghề nghiệp; tiêu chí đánh giá về đạo đức nghề nghiệp; vấn đề tu 

dưỡng và rèn luyện đạo đức nghề nhiệp của nhà báo - nhà truyền thông... 

3,0  

(1,5:1,5) 

 

30 BC02115 

Công chúng 

báo chí - 

truyền thông 

Học phần cung cấp kiến thức, kỹ năng về công chúng báo chí - truyền thông: 

khái niệm, phân loại, đặc điểm, vai trò công chúng; Hoạt động tiếp nhận của 

công chúng; Phương pháp tiếp cận công chúng; Chiến lược và giải pháp phát 

triển công chúng. Sinh viên được thực hành nghiên cứu công chúng báo chí - 

truyền thông, rèn luyện các kỹ năng tiếp cận, nghiên cứu công chúng bằng các 

sản phẩm truyền thông. 

3,0  

(1,5:1,5) 

 

31 QQ02101 

Quan hệ công 

chúng và 

quảng cáo 

Trang bị cho người học hệ thống lý thuyết cơ bản về quan hệ công chúng và 

quảng cáo và các mô hình truyền thông được sử dụng trong lĩnh vực này. 

Người học có thể phân biệt rõ được sự khác nhau giữa khái niệm, vai trò và 

chức năng của quan hệ công chúng và quảng cáo; làm rõ mối quan hệ của các 

ngành nghề này với các ngành nghề khác trong lĩnh vực truyền thông. Người 

học được trang bị các kỹ năng phân tích và đánh giá các sản phẩm hoặc các 

chiến dịch truyền thông; kỹ năng lập kế hoạch truyền thông trong hoạt động 

PR, quảng cáo. 

3,0  

(1,5:1,5) 

 

Tự chọn  6/18  

32 QQ02601 

Các phương 

tiện truyền 

thông 

Trang bị những kiến thức căn bản về báo chí học như: nhà báo, tác phẩm báo 

chí, đặc trưng loại hình phương tiện (truyền hình – phát thanh, báo in, báo 

mạng), cơ chế tác động báo chí, vài hướng nghiên cứu về công chúng. Môn học 

này hướng đến việc giúp người học tự đưa ra quan điểm cá nhân trước bất kỳ 

sự việc, hiện tượng, vấn đề nào nảy sinh trong cuộc sống, và sắp xếp, trình bày 

3,0  

(2,0:1,0) 
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nó một cách logic, có sức thuyết phục. Kết hợp với các yếu tố về phương pháp 

tư duy sáng tạo tác phẩm báo chí, đặc trưng của từng loại hình phương tiện 

người học có thể rèn luyện kỹ năng tự sáng tạo tác phẩm của riêng mình. 

33 QQ02456 
Ngôn ngữ 

truyền thông 

Trang bị những kiến thức về đặc điểm ngôn ngữ truyền thông đại chúng nhằm 

vận dụng đúng đặc trưng ngôn ngữ của từng loại hình, phương tiện truyền 

thông là báo in, báo ảnh, báo phát thanh, truyền hình, báo điện tử, ngôn ngữ 

quảng cáo. Trên cơ sở đó, người học có kỹ năng xác định hành vi ngôn ngữ 

đúng đắn, sử dụng ngôn ngữ phù hợp với hoàn cảnh, thể loại báo chí và đối 

tượng truyền thông.  

3,0 

 (2,0:1,0) 

 

34 QQ02602 
Kinh tế truyền 

thông 

Trang bị những kiến thức về những hoạt động kinh tế đặc thù trong lĩnh vực 

báo chí, truyền thông. Môn học này cũng sẽ giúp sinh viên hiểu được tầm quan 

trọng của kinh tế truyền thông trong thời kỳ công nghệ thông tin đang diễn ra 

trên thế giới cũng như ở Việt Nam và sẽ cung cấp cho người học những khung 

lý thuyết để đi sâu phân tích thực tế kinh tế ở trong mỗi lĩnh vực truyền thông 

cụ thể; Giúp sinh viên hiểu biết về các hệ thống sở hữu, tài chính, quy định và 

phát triển chương trình truyền thông trên thế giới; có tư duy tích cực và có kỹ 

năng đánh giá đúng đắn các vấn đề quan trọng hiện nay trong lĩnh vực kinh tế 

truyền thông. 

3,0  

 (2,0:1,0) 

 

35 QQ02603 
Văn hoá 

doanh nghiệp 

Trang bị kiến thức cơ bản về sự vận hành và các quy luật của kinh tế thị 

trường, khái quát cách tiếp cận về văn hóa, các loại hình đạo đức, nắm vững 

kiến thức chuyên ngành về đạo đức kinh doanh và văn hóa doanh nghiệp 

(VHDN). Trên cơ sở nghiên cứu quá trình hình thành, phát triển của lý luận về 

đạo đức kinh doanh và VHDN, sinh viên sẽ rèn luyện kỹ năng nghiên cứu đặc 

thù của việc xây dựng và phát triển VHDN tại Việt Nam, trong các cơ quan báo 

chí – truyền thông và kinh doanh truyền thông.  Môn học cũng đề cập đến mối 

quan hệ giữa PR, QC và VHDN. 

3,0  

(2,0:1,0) 

 

36 QQ02801 
Báo chí và dư 

luận xã hội 

Trang bị cho sinh viên những kiến thức, kỹ năng cơ bản về báo chí và dư luận 

xã hội. Cụ thể, môn học giúp sinh viên có được: khái niệm công cụ về báo chí 

và dư luận xã hội; Hiểu được vị trí, vai trò, và đồng thời có kỹ năng cơ bản để 

sáng tạo tác phẩm báo chí và ảnh hưởng của nó đến cộng đồng – xã hội… 

3,0  

(2,0:1,0) 

 

37 QQ02609 
Truyền thông 

nội bộ 

Trang bị những kiến thức cơ bản về cơ cấu tổ chức, mô hình tổ chức bộ máy 

quản trị của các doanh nghiệp, công ty, các tổ chức, cơ quan nhà nước; tìm hiểu 

3,0  

(2,0:1,0) 
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các hoạt động truyền thông nội bộ của các tổ chức này. Kết thúc học phần, sinh 

viên phải có hiểu biết về cơ cấu tổ chức và hoạt động bên trong của các cơ 

quan, tổ chức, nắm được hoạt động quan hệ công chúng nội bộ, có kỹ năng tác 

nghiệp trong lĩnh vực quan hệ công chúng nội bộ nhằm xây dựng và duy trì 

quan hệ tốt đẹp trong tổ chức, góp phàn hoàn thành mục tiêu của tổ chức. 

2.2. Kiến thức ngành 26  

Bắt buộc 20  

38 QQ02454 
Nhập môn 

quảng cáo 

Trang bị kiến thức chung về quảng cáo, cơ sở lý thuyết cho các hoạt động 

quảng cáo bao gồm khái niệm, quá trình hình thành và phát triển quảng cáo, 

các loại hình và chiến lược quảng cáo, công chúng và các phương tiện quảng 

cáo, quy trình lập kế hoạch quảng cáo, cách tổ chức hoạt động quảng cáo, quy 

trình sáng tạo và sản xuất sản phẩm quảng cáo. Có kỹ năng nghiên cứu và xây 

dựng một chiến lược quảng cáo cơ bản. 

3,0  

 (1,5:1,5) 

 

39 QQ02453 
Nhập môn 

Marketing 

Trang bị những kiến thức cơ bản về lý thuyết Marketing, những quy trình 

nghiên cứu trong marketing, lý thuyết về thuơng hiệu, chiến lược, 4P trong 

marketing và định vị thương hiệu. Trên cơ sở đó, người học có khả năng và kỹ 

năng vận dụng lý thuyết vào các tình huống thực tiễn kinh doanh trên thương 

trường, biết cách lập một chiến lược marketing căn bản. 

3,0  

(2,0:1,0) 

 

40 QQ03459 

Nhập môn 

quan hệ công 

chúng 

Trang bị cơ sở lý thuyết chung của quan hệ công chúng, những kiến thức về 

khái niệm, vai trò, chức năng, quá trình hình thành và phát triển của quan hệ 

công chúng trên thế giới và tại Việt Nam. Trang bị cho sinh viên những kiến 

thức và kỹ năng cơ bản về các hoạt động quan hệ công chúng bao gồm kỹ năng 

xử lý khủng hoảng, quan hệ báo chí và tổ chức sự kiện. Môn học cũng trang bị 

cho sinh viên những nguyên tắc tác nghiệp, những kỹ năng giao tiếp trong 

nhiều tình huống như thuyết trình, tranh luận, liên hệ với các nhóm đối tượng 

khác nhau. 

3,0  

 (1,5:1,5) 

 

41 QQ03477 
Hành vi 

khách hàng 

Trang bị những kiến thức cơ bản về hành vi khách hàng, quy trình ra quyết 

định mua, tâm lý học ảnh hưởng đến quyết định mua và lựa chọn thương 

hiệu/sản phẩm, các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi, khả năng nghiên cứu hành vi 

khách hàng để phục vụ cho việc ra các quyết định marketing. Trên cơ sở đó, 

người học có khả năng và kỹ năng vận dụng lý thuyết vào các tình huống thực 

3,0  

 (1,5:1,5) 
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tiễn kinh doanh trên thương trường.  

42 QQ03506 

Nghiên cứu 

Quảng cáo - 

Marketing 

Trang bị những kiến thức, kỹ năng chuyên môn cốt lõi về quy trình, các 

phương pháp và công cụ hỗ trợ nghiên cứu quảng cáo, marketing. Quy trình 

thực hiện dự án nghiên cứu bao gồm: phát hiện vấn đề và xác định mục tiêu 

nghiên cứu; lập kế hoạch nghiên cứu, thu thập thông tin, phân tích xử lý dữ 

liệu, báo cáo và trình bày kết quả nghiên cứu. Các phương pháp nghiên cứu bao 

gồm thu thập dữ liệu sơ cấp và thứ cấp, nghiên cứu định tính, định lượng, phân 

tích nội dung, lập sơ đồ nhận thức, phương pháp Q, các phương pháp phân tích 

giải thích dữ liệu. Học phần cũng đề cấp đến các khả năng ứng dụng nghiên 

cứu quảng cáo, marketing trong thực tiễn. 

3,0  

(1,5:1,5) 

 

43 QQ02802 
Thực tế chính 

trị - xã hội 

Học phần nhằm giúp sinh viên thâm nhập, nắm bắt và nghiên cứu thực tiễn trên 

các mặt như: chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội… vận dụng những kiến thức đã 

học để thực hành kỹ năng hoạt động nghề nghiệp của hoạt động quảng cáo 

2,0  

(0,5:1,5) 

 

44 QQ03516 
Kiến tập nghề 

nghiệp 

Trang bị kỹ năng trải nghiệm công việc và học hỏi thêm những điều mới chưa 

được học trên lớp: trải nghiệm văn hóa làm việc, rèn luyện đạo đức nghề 

nghiệp, phát hiện điểm mạnh điểm yếu của bản thân, xây dựng các mối quan 

hệ…  

3,0  

(0,5:2,5) 
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45 QQ02607 

Truyền 

thông tiếp 

thị tích hợp 

(IMC) 

Trang bị kiến thức cơ bản về mục tiêu, đối tượng, đưa ra thông điệp/ý tưởng 

sáng tạo và chọn kênh phù hợp trong một chiến dịch truyền thông tiếp thị tích 

hợp; truyền thông tiếp thị tích hợp (những khái niệm, quy trình trong một chiến 

dịch IMC, các case studies…) bước đầu có thể vận dụng trong hoạt động PR, 

Quảng cáo, Marketing phù hợp với sự phát triển của nền kinh tế xã hội và yêu 

cầu của nghề nghiệp. Trang bị kỹ năng phân tích, đánh giá trong việc ứng dụng 

và tích hợp các công cụ truyền thông và marketing. 

3,0  

(1,5:1,5) 

 

46 QQ02619 
Viết cho 

PR 

Trang bị những kiến thức, kỹ năng thực hành trong việc sử dụng báo chí như là 

một công cụ cơ bản của người hoạt động quan hệ công chúng. Sau khi hoàn 

thành học phần, người học sẽ có khả năng viết thông cáo báo chí,viết tin bài, 

khả năng sắp xếp và chuẩn bị các cuộc trả lời phỏng vấn, khả năng sản xuất các 

bộ  túi thông tin, các tài liệu thông tin như ấn phẩm, băng hình giới thiệu, tờ 

rơi…nhằm phục vụ công việc truyền thông của cơ quan, tổ chức, cá nhân… 

3,0  

(1,0:2,0) 
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47 
QQ03508 

Các chuyên 

đề quảng 

cáo 

Trang bị những kiến thức về 10 nội dung chính gồm: tính sáng tạo trong quảng 

cáo, phát triển ý tưởng quảng cáo, marketing nội dung (content marketing), yếu 

tố hình ảnh và âm nhạc trong quảng cáo truyền hình, thẩm mĩ thiết kế trong 

quảng cáo in ấn, quảng cáo trên mạng xã hội, quảng cáo trên nền tảng di động, 

quảng cáo sắp đặt (product placement), quảng cáo lan truyền (viral 

advertising), tối đa hóa công cụ tìm kiếm (SEO) và các dạng quảng cáo từ 

khóa. 

3,0  

(1,5:1,5) 

 

48 QQ03509 
Chiến lược 

quảng cáo 

Trang bị những kiến thức cơ bản về xây dựng và triển khai chiến lược quảng 

cáo như: các yếu tố cơ bản của một chiến lược quảng cáo và những loại hình 

chiến lược quảng cáo thường gặp, vai trò của nghiên cứu trong việc lập kế 

hoạch, những vấn đề cần đặt ra trong quá trình nghiên cứu và các mô hình phân 

tích, mối quan hệ giữa chiến lược và các kế hoạch quảng cáo. Môn học cũng 

nhằm rèn luyện cho sinh viên các kỹ năng, phương pháp xây dựng mục tiêu, 

thông điệp, ý tưởng, lựa chọn kênh truyền thông và phương thức thực hiện hoạt 

động quảng cáo, cách thức đánh giá, thẩm định mức độ thành công của một 

chiến dịch/kế hoạch quảng cáo và những lưu ý trong xây dựng chiến lược 

quảng cáo. 

3,0  

(1,5:1,5) 

 

49 QQ02612 

Lập kế 

hoạch quan 

hệ công 

chúng 

Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về Lập kế hoạch quan hệ công 

chúng. Qua môn học, học viên được nghiên cứu các chiến lược quan hệ công 

chúng ở các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp. Học viên cũng được thực hành 

các kỹ năng lập, thực hiện và đánh giá những kế hoạch quan hệ công chúng 

mang tính chiến lược. 

3,0  

(1,5:1,5) 

 

50 QQ02610 

Trách 

nhiệm xã 

hội của 

doanh 

nghiệp 

Trang bị kiến thức cơ bản về các vấn đề liên quan đến đạo đức kinh doanh, các 

vấn đề về việc thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp. Từng chủ để của 

môn học bao gồm mối quan hệ giữa doanh nghiệp và xã hội, tìm hiểu mối quan 

hệ giữa các nhóm công chúng cùng những vấn đề phát sinh có liên quan, cơ sở 

lý thuyết về đạo đức doanh nghiệp, đạo đức kinh doanh trong quản lý và lãnh 

đạo, cơ sở lý thuyết về trách nhiệm xã hội, mối quan hệ giữa môi trường và 

doanh nghiệp, các vấn đề của toàn cầu hóa và trách nhiệm của doanh nghiệp. 

Trang bị kỹ năng thực hành tìm hiểu và nghiên cứu các nhóm công chúng, so 

sánh sự khác biệt giữa việc xây dựng trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp với 

các nhóm này. 

3,0  

(1,5:1,5) 
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2.3. Kiến thức bổ trợ (nếu có) 12  

Bắt buộc 9  

51 QQ02613 

Kỹ năng 

giao tiếp 

đàm phán 

và phát 

ngôn 

Trang bị những kiến thức căn bản về kỹ năng giao tiếp – đàm phán; trọng tâm 

là hình thành các kỹ năng giao tiếp đàm phán, ứng xử hàng ngày trong công 

việc cũng như trong cuộc sống thông qua việc rèn luyện kỹ năng vận dụng lý 

thuyết vào các tình huống giao tiếp hàng ngày cũng như trong hoạt động nghề 

nghiệp sau này.  

3,0  

 (1,5:1,5) 

 

52 QQ02504 

Truyền 

thông mạng 

xã hội 

Trang bị cho người học kiến thức cơ bản về truyền thông và các phương tiện 

truyền thông mới, đặc biệt là các phương tiện trên Internet – mạng xã hội. Bên 

cạnh đó, cập nhật những xu hướng sử dụng phương tiện truyền thông mới hiện 

nay, những nguyên tắc, kinh nghiệm và bài học để người học rèn luyện kỹ năng 

truyền thông mạng xã hội một cách hiệu quả. 

3,0  

(1,5:1,5) 

 

53 QQ02604 

Tác động 

quảng cáo 

trong xã 

hội 

Trang bị cho sinh viên những kiến thức về mối quan hệ giữa quảng cáo và các 

vấn đề xã hội, tác động của quảng cáo đối với sự phát triển của đời sống văn 

hóa, xã hội. Môn học cũng rèn luyện cho học viên những kĩ năng phân tích, 

đánh giá các ảnh hưởng tích cực và tiêu cực của quảng cáo đối với xã hội để từ 

đó người học nhận diện được vai trò của quảng cáo trong xã hội và trở thành 

những nhà thực hành nghề có đạo đức và trách nhiệm. 

3,0  

(1,5:1,5) 
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54 QQ03465 

Quản lý 

vấn đề và 

xử lý 

khủng 

hoảng 

Trang bị cho sinh viên những kiến thức, kỹ năng cần thiết trong hoạt động quản 

lý vấn đề và quản lý khủng hoảng. Cụ thể, sinh viên được cung cấp các kiến 

thức về các vấn đề văn hóa, chính trị, xã hội đang ảnh hưởng tới tổ chức, các lý 

thuyết về quản lý vấn đề và khủng hoảng, các quy trình xử lý khủng hoảng và 

phục hồi sau khủng hoảng. 

3,0  

(1,5:1,5) 

 

55 QQ02605 
Quan hệ 

báo chí 

Trang bị kiến thức đặc thù về hoạt động báo chí tại Việt Nam hiện nay. Môn 

học cũng đề cập đến mối quan hệ giữa PR và báo chí; cũng các nguyên tắc cần 

thiết trong quan hệ báo chí. Trang bị kiến thức tổng quan về hoạt động báo chí 

tại Việt Nam hiện nay và mối quan hệ qua lại giữa báo chí và PR. Trên cơ sở 

kiến thức nền tảng, người học được trang bị những kỹ năng cơ bản về hoạt 

động quan hệ với báo chí của một người làm PR, truyền thông tại Việt Nam. 

3,0  

 (1,5:1,5) 

 

56 QQ02615 PR doanh Trang bị kiến thức cơ bản giúp phân biệt hoạt động PR doanh nghiệp với hoạt 3,0   
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nghiệp động PR của các tổ chức nhà nước, các tổ chức phi chính phủ; trang bị các kiến 

thức về vai trò, chức năng, các loại hình, mô hình và các hoạt động của PR 

doanh nghiệp. Trang bị các kiến thức về bối cảnh thị trường, sự vận hành, các 

quy luật của kinh tế thị trường, thực trạng và xu hướng của hoạt động PR 

doanh nghiệp, các kiến thức về ngành nghề, các kỹ năng, nguyên tắc và đạo 

đức hành nghề của nhân viên PR doanh nghiệp.  

(1,5:1,5) 

2.4. Kiến thức chuyên ngành 30  

Bắt buộc 27  

57 QQ03472 
Viết lời 

quảng cáo 

Trang bị những kiến thức về khái niệm, mục đích, vai trò và các yêu cầu cơ bản 

của viết lời quảng cáo (copywriting); hiểu được những nguyên tắc của viết lời 

quảng cáo, nắm rõ quy trình và kế hoạch viết quảng cáo và biết cách so sánh 

các dạng sản phẩm viết quảng cáo. Rèn luyện các kỹ năng về viết lời quảng 

cáo, lập kế hoạch và so sánh để hoàn thiện sản phẩm. 

3,0  

 (1,0:2,0) 

 

58 QQ03505 
Thiết kế 

quảng cáo 

Trang bị kiến thức về hệ thống lý thuyết và kỹ năng thiết kế, trình bày các sản 

phẩm in và mạng điện tử. Từ đó, người học được rèn luyện khả năng sắp xếp, 

thiết kế, trình bày  để vận dụng vào việc tổ chức xuất bản các sản phẩm truyền 

thông,  phục vụ cho quá trình quảng cáo.     

3,0  

(0,5:2,5) 

 

59 QQ02804 
Dự án 

Marketing 

Trang bị kiến thức cơ bản về Chiến lược marketing: hoạch định chiến lược 

marketing trong các tổ chức. Môn học giúp người học hiểu được những công 

việc cụ thể của người làm marketing và vận dụng những kỹ năng để quản lý 

các công việc đó một cách hiệu quả. Môn học giúp sinh viên có được khung cơ 

bản về quá trình quản trị hoạt động marketing và có khả năng vận dụng kiến 

thức đó để xây dựng được một Dự án Marketing cho một tổ chức. 

4,0  

 (1,5:2,5) 

 

60 QQ02805 
Sản xuất 

quảng cáo 

Trang bị những kiến thức, kỹ năng về nguyên tắc và phong cách sản xuất các 

sản phẩm quảng cáo. Môn học sẽ trang bị những kiến thức về tầm quan trọng 

củatruyền thông hình ảnh, nghệ thuật âm thanh và màu sắc trong quảng cáo. 

Sinh viên sẽ đượcứng dụng những kiến thức về thiết kế, trình bày và quá trình 

lao động quảng cáo sáng tạo đểs ản xuất ra các sản phẩm quảng cáo trên  phát 

thanh, truyền hình, Internet và cácloại hình quảng cáo phong phú, đa dạng 

khác. 

4,0  

 (1,5:2,5) 

 

61 QQ02616 Marketing Trang bị những kiến thức cơ bản về những ứng dụng marketing mới trong môi 3,0  
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kỹ thuật số trường công nghệ thông tin đang ngày càng phát triển. Trong đó, môn học tập 

trung nghiên cứu về công nghệ và lịch sử mạng Internet, phân tích hành vi 

người tiêu dùng (nội địa và quốc tế) trên mạng, mô hình kinh doanh, quảng cáo 

và truyền thông, thiết kế trang web, định giá, nghiên cứu marketing sử dụng 

mạng Internet; những công việc cụ thể của người làm marketing kỹ thuật số và 

vận dụng những kỹ năng để quản lý các công việc đó một cách hiệu quả. 

 (1,5:1,5) 

62 QQ03517 
Thực tập 

cuối khóa 

Trang bị lý thuyết: Củng cố tất cả những kiến thức lý thuyết đã học trong 

chương trình đào tạo ngành Quan hệ công chúng và Quảng cáo, có cơ hội áp 

dụng những lý thuyết đã học trên lớp vào thực tế công việc. Rèn luyện thực 

hành: Sinh viên có cơ hội trải nghiệm công việc và học hỏi thêm những điều 

mới chưa được học trên lớp. 

4,0  

 (0,5:3,5) 

 

63 QQ04025 

Khóa luận/ 

Sản phẩm 

tốt nghiệp / 

Dự án tốt 

nghiệp 

Hướng dẫn và định hướng cách nghiên cứu, đánh giá, phân tích và trình bày để 

có được kỹ năng hoàn thiện sản phẩm tốt nghiệp/ Khoá luận tốt nghiệp/Dự án 

tốt nghiệp tốt. 

6,0  

 (0,5:5,5) 

 

Học phần thay thế khoá luận/Sản phẩm tốt nghiệp 6  

64 QQ03482 

Quản trị 

thương 

hiệu 

Trang bị những kiến thức cơ bản về nghiên cứu quá trình xây dựng và quản trị 

thương hiệu bao gồm: tạo dựng hình ảnh thương hiệu, phân tích thị trường; 

phân tích tình trạng của thương hiệu; định vị thương hiệu; kiểm nghiệm 

phương án mới; lập kế hoạch và đánh giá sự thực hiện. Môn học cũng giới 

thiệu các kiểu loại chiến lược thương hiệu điển hình và các hình thức tổ chức 

bộ phận quản lý thương hiệu.Môn học giúp người học hiểu được những công 

việc cụ thể của người làm marketing, xây dựng thương hiệu và vận dụng những 

kỹ năng để quản trị thương hiệu đó một cách hiệu quả. 

3,0  

 (1,0:2,0) 

 

65 QQ03466 
Tổ chức sự 

kiện 

Trang bị những kiến thức cơ bản nhất về sự kiện và tổ chức sự kiện, về nghề tổ 

chức sự kiện, nắm vững các nguyên tắc tổ chức sự kiện chuyên nghiệp để 

truyền đạt có hiệu quả thông điệp của tổ chức, doanh nghiệp đến công chúng. 

Đồng thời, người học cũng được biết về quy trình quản lý rủi ro trong sự kiện 

và được học các kỹ năng phân tích, đánh gía, kỹ năng xủ lý tình huống,… 

3,0  

(1,0:2,0) 

 

Tự chọn  3/9  
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66 QQ03473 

Quản lý 

bán hàng 

và quan hệ 

khách 

hàng 

Trang bị những kiến thức cơ bản về quản lý bán hàng và mối quan hệ khách 

hàng. Môn học giúp người học hiểu được những công việc cụ thể của người 

phụ trách bán hàng và xây dựng mối quan hệ với khách hàng và vận dụng 

những kỹ năng để quản lý các công việc đó một cách hiệu quả. Môn học giúp 

sinh viên có được khung cơ bản về quá trình bán hàng và các chiến lược quản 

trị mối quan hệ với khách hàng và có khả năng vận dụng kiến thức đó để xây 

dựng được một quy trình bán hàng và quản trị mối quan hệ khách hàng phù với 

doanh nghiệp mình. 

3,0  

(1,5:1,5) 

 

67 QQ02614 

Các 

chuyên đề 

quan hệ 

công 

chúng 

Trang bị kiến thức chuyên ngành quan hệ công chúng theo các chuyên đề riêng 

biệt,  mở rộng các kiến thức, tiếp cận các xu hướng mới xuất hiện trong ngành 

truyền thông, marketing và quan hệ công chúng. Sinh viên rèn luyện các kỹ 

năng khi gặp gỡ, giao lưu với những người thực hành nghề và góp phần giúp 

người học định hướng con đường nghề nghiệp trong các lĩnh vực chuyên môn 

thuộc ngành quan hệ công chúng. 

3,0 

(1,5:1,5) 

 

68 QQ02618 
Chiến dịch 

quảng bá 

Trang bị những kiến thức về quy trình nghiên cứu, lập kế hoạch, cũng như phân 

tích đánh giá một chiến lược quảng cáo, quan hệ công chúng. Từ việc xây dựng 

triển khai các dự án sáng tạo, cho đến đẩy mạnh chiến dịch truyền thông trên 

mạng xã hội, người học dần dần sẽ tiếp thu được kỹ năng từ nghiên cứu cho 

đến lên ý tưởng sáng tạo và sẽ hiểu được tầm quan trọng của việc lên kế hoạch 

cho quảng cáo và quan hệ công chúng. 

3,0  

(1,0:2,0) 

 

9.3. Ma trận chuẩn đầu ra chương trình đào tạo 

TT 
Mã học 

phần 

CHUẨN ĐẦU RA 

Kiến thức Kỹ năng Năng lực tự chủ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 

1 TM01012 2                2 2 2               

2 KT01011 2                2 2 2               

3 CN01002 2                2 2 2               

4 LS01001 2                2 2 2               

5 TH01001 2                2 2 2               
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6 NP01001  2               2 2 2               

7 CT01001  2               2 2 2               

8 XD01001  2               2 2 2               

9 TG01004   2              2 2 2               

10 XH01001 2                2 2 2               

11 QT02552 2                2 2 2               

12 ĐC01001 2                2 2 2               

13 KT01006 2                2 2 2               

14 TT01002                 2 2 2               

15 ĐC01006 2                2 2 2               

16 TG01007 2                2 2 2               

17 QT01001 2                2 2 2               

18 ĐC01004 2                2 2 2               

19 ĐC01005                 2 2 2               

20 NN01015                 2 2  2              

21 NN01016                 2 2  2              

22 NN01017                 2 2  2              

23 NN01023                 2 2  2              

24 NN01019                 2 2  2              

25 NN01020                 2 2  2              

26 NN01021                 2 2  2              

27 NN01024                 2 2  2              

28 BC02801    2             2 2  2              

29 PT02306      2           2    1             

30 BC02115    2             2 2  2              
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31 QQ02101    2             2                 

32 QQ02601    2 2   2        2 2 1 1 1 1        2  2  2 

33 QQ02456     2 2   2        2   1         2  2  2 

34 QQ02602    2 2 1           2   1         2  2  2 

35 QQ02603     2 1     2      2   1         2  2  2 

36 QQ02801    2             2 2  2              

37 QQ02609        2 1   2 2    2   2 1 1 2 2 2 2 2 2 2  2  2 

38 QQ02454            2 2    2           1      

39 QQ02453           1      2   2 2        2  2  2 

40 QQ03459         2 2 2 2 2    2   2 2 2 2 2 2 2 2 2 2  2  2 

41 QQ03477           1      2   2 2        2  2  2 

42 QQ03506         2  2  2    2   1 1       2 2  2  2 

43 QQ02802            2 2    2   1 1     2   2  2  2 

44 QQ03516                 2 2 2 2 2     2  1 2 2 2 2 2 

45 QQ02607         1  1      2 2  2 2 2 2 2 2 2 2 2 2  2  2 

46 QQ02619         2        2  1 2 2 2 2 2  2 2  2  2  2 

47 QQ03508         2 2 2 2 2    2   2 2 2 2 2 2 2 2 2 2  2  2 

48 QQ03509        2 2   2 2 2 2 2 2  2 2 2        2  2  2 

48 QQ03476      1 2          2  2 1 2 1 2   2   2  2  2 

49 QQ02612         2  2     2 2 2 2 2         2  2  2 

50 QQ02610         2   2 2    2 2 1 1 1        2   2 2 

51 QQ02613                 2 2 2 1 1     1   2  2  2 

52 QQ02504    2 2   2        2 2 2 1 1 2        2  2  2 

53 QQ02604      2  2    2     2  1 2 1        2  2  2 
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54 QQ03465  2  2     2 2 2     2 2  1 2      2 2 2 2  2  2 

55 QQ02605     2      2      2    1     2   2  2  2 

56 QQ02615       2 2  2 2  2    2  2  1  2  2 2   2   2 2 

57 QQ03472       2 2   2      2  2 1 1       1 2   2  

58 QQ03505        2  2   2   2 2    2      2  2 2  2 2 

59 QQ02804    2  1 2 2  2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2  

60 QQ02805        2  2   2   2 2    2      2  2 2  2 2 

61 QQ02616       2 2   2      2    2    2    2   2 2 

62 QQ03517          2   2    2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

63 QQ04025    2 2 2  2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 

64 QQ03482        2  1 1 2 2 2 2 2 2 2    2 2 2     2   2 2 

65 QQ03466          2   2 1 2 2 2 2 2  2 1 2 2 1 2 2  2 2 2 2 2 

66 QQ03465        2  1 1 2 2 1 2 1 2 2    2       2   2 2 

67 QQ02609     2   2  2 2 2 2    2 2 1 1 1     2   2   2 2 

68 QQ02618    2  1 2 2  2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2  
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10. Hướng dẫn thực hiện: 

10.1. Kế hoạch đào tạo dự kiến: 

 

TT Học phần 
Số 

TC 

Phân bổ theo học kỳ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

69.  TM01012 3  x       

70.  KT01011 2  x       

71.  CN01002 2 x        

72.  LS01001 2    x     

73.  TH01001 2 x        

74.  NP01001 3     x    

75.  CT01001 2 x        

76.  XD01001 2       x  

77.  TG01004 2 x        

78.  XH 01001 2   x      

79.  QT 02552 2    x     

80.  ĐC 01001 2   x      

81.  KT 01006 2      x   

82.  TT 01002 2     x    

83.  ĐC 01006 2    x     

84.  TG 01007 2 x        

85.  QT01001 2   x      

86.  ĐC01004 2    x     

87.  ĐC01005 3  x       

88.  NN01015 4 x        

89.  NN01016 4  x       

90.  NN01017 4    x     

91.  NN01023 3      x   

92.  NN01019 4 x        

93.  NN01020 4  x       

94.  NN01021 4    x     

95.  NN01024 3      x   

96.  BC02801 3 x        

97.  PT02306 3  x       

98.  BC02115 3   x      

99.  QQ02101 3   x      
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100.  QQ02601 3    x     

101.  QQ02456 3    x     

102.  QQ02602 3    x     

103.  QQ02603 3    x     

104.  QQ02801 3    x     

105.  QQ02609 3    x     

106.  QQ02454 3    x     

107.  QQ02453 3    x     

108.  QQ03459 3    x     

109.  QQ03477 3    x     

110.  QQ03506 3    x     

111.  QQ02802 2    x     

112.  QQ03516 3     x    

113.  QQ02607 3     x    

114.  QQ02619 3     x    

115.  QQ03508 3     x    

116.  QQ03509 3      x   

117.  QQ02612 3      x   

118.  QQ02610 3      x   

119.  QQ02613 3      x   

120.  QQ02504 3      x   

121.  QQ02604 3      x   

122.  QQ03465 3      x   

123.  QQ02605 3      x   

124.  QQ02615 3      x   

125.  QQ03472 3       x  

126.  QQ03505 3       x  

127.  QQ02804 4       x  

128.  QQ02805 4       x  

129.  QQ02616 3        x 

130.  QQ03517 4        x 

131.  QQ04025 6        x 

132.  QQ03482 3        x 

133.  QQ03466 3        x 

134.  QQ03465 3       x  

135.  QQ02609 3       x  

136.  QQ02618 3       x  
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10.2. Các điều kiện đảm bảo thực hiện chương trình:  

Học viện Báo chí và Tuyên truyền có trụ sở tại số 36, đường Xuân Thuỷ, quận Cầu 

Giấy, Thành phố Hà Nội với tổng diện tích đất 80.464m2 và diện tích sử dụng là 57.310 

m2.  

Để phục vụ việc giảng dạy và nghiên cứu, Học viện có một hệ thống giảng đường 

với 1 hội trường lớn (800 chỗ); 1 giảng đường trên 200 chỗ; 8 phòng học từ 100 – 200 

chỗ, 56 phòng học cho 50 – 100 học viên và 29 phòng học dưới 50 chỗ. Hầu hết các 

giảng đường và phòng học của Học viện đều được lắp đặt máy chiếu Projector để giảng 

viên sử dụng vào quá trình giảng dạy. Tất cả các giảng đường và phòng học đều được lắp 

đặt hệ thống âm thanh. Hơn 100 phòng học đã được trang bị điều hòa. Học viện có 3 

phòng học ngoại ngữ, 5 phòng giảng dạy và thực hành máy vi tính. Trung tâm Thông tin 

Tư liệu - Thư viện với các phòng: phòng đọc sách, phòng đọc tạp chí, phòng mượn, 

phòng ngoại văn, sẵn sàng đáp ứng các nhu cầu đa dạng của cán bộ công nhân viên chức 

và sinh viên trong trường. Ngoài ra, Học viện có phòng dựng phim, phòng máy 

photocopy, máy in siêu tốc, máy Fax. 

Học viện có trang Web được đưa lên mạng Internet và sử dụng các phần mềm tin 

học ứng dụng trong quản lý, khai thác các dữ liệu, tư liệu, tài liệu đào tạo. Khoa Quan hệ 

công chúng và Quảng cáo có hệ thống mạng internet wifi và các thiết bị hiện đại phục vụ 

công tác giảng dạy và học tập. Đặc biệt, Khoa còn xây dựng riêng một tủ sách chuyên 

ngành PR, quảng cáo, truyền thông – marketing gồm cả tiếng Việt và tiếng Anh, tổ chức 

phục vụ sinh viên ngay tại văn phòng khoa.  

10.3. Kế hoạch điều chỉnh chương trình: 

- Việc điều chỉnh chương trình đào tạo được thực hiện theo các bước: 

(1) Tổ chức thu thập thông tin, minh chứng liên quan đến sự cần thiết phải cập nhật 

chương trình đào tạo (những thay đổi trong quy định của nhà nước, của Học viện Báo chí 

và Tuyên truyền về chương trình đào tạo; những tiến bộ mới trong lĩnh vực khoa học 

thuộc ngành, chuyên ngành truyền thông; các vấn đề kinh tế xã hội, kết quả nghiên cứu 

liên quan đến chương trình đào tạo; phản hồi của các bên liên quan; những thay đổi học 

phần, môn học hoặc nội dung chuyên môn…). 

 (2) Dự thảo những nội dung cần sửa đổi, cập nhật chương trình đào tạo và tổ chức 

lấy ý kiến của giảng viên trong Khoa về các nội dung điều chỉnh. 

(3) Trình Hội đồng khoa học Khoa xem xét thông qua các nội dung điều chỉnh. 

(4) Khoa nộp cho Học viện bản đề xuất các nội dung điều chỉnh chương trình đào 

tạo, các tài liệu và biên bản theo quy định.  

- Việc điều chỉnh chương trình đào tạo phải tuân thủ theo nguyên tắc: 

(1) Thời lượng của chương trình đào tạo gồm 130 tín chỉ. Chương trình phải đảm 

bảo tính khoa học và hội nhập; cấu trúc, khối lượng kiến thức cần thiết của chương trình 

đảm bảo mục tiêu đào tạo và chuẩn đầu ra.  
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(2) Các học phần mới bổ sung vào chương trình đào tạo hoặc các học phần thuộc 

chương trình đào tạo có nội dung được điều chỉnh phải có đề cương chi tiết học phần 

theo mẫu quy định, được Bộ môn thông qua.  

(3) Việc đưa môn học mới, bổ sung và điều chỉnh nội dung học phần phải được Hội 

đồng Khoa học của Khoa thông qua. 

 

 

 GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Trương Ngọc Nam 

 

 

 


