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PHỤ LỤC
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HOÁ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
Biểu mẫu 17

THÔNG BÁO
Công khai cam kết chất lượng đào tạo của Trường Đại học VH,TT&DL Thanh Hóa

Năm học 2018-2019
1. Đối với đào tạo trình độ thạc sĩ

STT Nội dung Trình độ đào tạo Thạc sĩ (01 chuyên ngành)

I Điều kiện đăng ký tuyển
sinh Tốt nghiệp đại học (được cụ thể theo thông báo tuyển sinh)

II
Mục tiêu kiến thức, kỹ
năng, thái độ và trình độ
ngoại ngữ đạt được

1. Về kiến thức:
Cung cấp cho học viên những vấn đề lý luận cơ bản như:
- Quan điểm, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng  và Nhà nước về phát triển văn hóa;
- Những kiến thức lý luận chuyên sâu về Quản lý Nhà nước về văn hóa;
- Những kiến thức chuyên sâu vè tổ chức bộ máy và quản lý văn hóa bằng pháp luật trong điều

kiện hội nhập thế giới sâu rộng hiện nay.

2. Về kỹ năng
- Trang bị, bổ sung cho học viên kỹ năng quản lý và tổ chức các hoạt động trong lĩnh vực văn hóa-
nghệ thuật;
- Có năng lực phát hiện, phân tích và giải quyết các vấn đề về văn hóa, nghệ thuật;
- Có khả năng tư vấn về tổ chức và quản lý hoạt động văn hóa- nghệ thuật cho các tổ chức, cá nhân
trong và ngoài nước;
- Tham gia nghiên cứu các đề tài khoa học, các dự án nghiên cứu về quản lý của địa phương, đơn vị
công tác;

3. Khả năng ngoại ngữ
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Có trình độ ngoại ngữ tương đương bậc 3/6 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam

III
Các chính sách, hoạt động
hỗ trợ học tập, sinh hoạt
cho người học

- Sử dụng ký túc xá
- Sử dụng sách báo, tài liệu của thư viện Trường
- Tham gia các hội thi, hội thảo của Trường
- Tham gia làm việc với các nhóm nghiên cứu, các chuyên gia
- Công bố các kết quả nghiên cứu trên Tạp chí khoa học của Trường.

IV Chương trình đào tạo mà
nhà trường thực hiện

Chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ được xây dựng theo định hướng nghiên cứu được ghi trong
Đề án mở ngành.
- Chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ gồm ba phần: kiến thức chung, kiến thức cơ sở và chuyên

ngành, luận văn thạc sĩ: 63 tín chỉ
1. Phần kiến thức chung: bao gồm học phần Triết học và Tiếng Anh: 7 tín chỉ
2. Phần kiến thức cơ sở và chuyên ngành: 38 tín chỉ, trong đó các học phần tự chọn chiếm tối thiểu
21 % khối lượng chương trình đào tạo.
3. Luận văn thạc sĩ: 12 tín chỉ

V
Khả năng học tập, nâng
cao trình độ sau khi ra
trường

Người học có kiến thức thực tế, kiến thức lý thuyết sâu rộng ở mức độ làm chủ kiến thức trong
phạm vi của ngành đào tạo; có kỹ năng phản biện, phân tích, tổng hợp và đánh giá dữ liệu, thông tin
một cách khoa học và tiên tiến; kỹ năng truyển bá, phổ biến tri thức trong các lĩnh vực chuyên môn;
có khả năng tự định hướng, thích nghi với môi trường nghề nghiệp thay đổi; có khả năng hướng
dẫn người khác thực hiện nhiệm vụ và khả năng quản lý, đánh giá, cải tiến để nâng cao hoạt động
nghề nghiệp.

VI Vị trí làm sau khi tốt
nghiệp

Sau khi hoàn thành chương trình cao học Quản lý văn hóa, học viên có kiến thức chuyên môn, kỹ
năng quản lý, thích ứng với bối cảnh kinh tế- xã hội của địa phương và bối cảnh giao lưu, hội nhập
văn hóa. Cụ thể:

- Làm việc trong hệ thống ngành văn hóa, nghệ thuật, truyền thông, quản cáo, du lịch với các cương
vị khác nhau;
- Có thể giảng dạy chuyên ngành quản lý văn hóa, nghệ thuật tại các trường Đại học, Cao đẳng và
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các trường nghiệp vụ về văn hóa- thông tin, chính trị- hành chính và các tổ chức xã hội;
- Tư vấn về tổ chức và quản lý hoạt động văn hóa- nghệ thuật- thông tin cho các đơn vị Nhà nước
và các tổ chức kinh tế- xã hội.

2. Đối với đào tạo trình độ đại học

STT Nội dung
Trình độ đào tạo

Chính quy Liên thông chính quy

I Điều kiện đăng ký tuyển
sinh Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương Tốt nghiệp CĐ, TCCN (được cụ thể theo thông báo

tuyển sinh)

II
Mục tiêu kiến thức, kỹ
năng, thái độ và trình độ
ngoại ngữ đạt được

1. Mục tiêu chung:
- Đào tạo nhân lực, nâng cao dân trí, bồi
dưỡng nhân tài; nghiên cứu khoa học, công
nghệ tạo ra tri thức, sản phẩm mới, phục vụ
yêu cầu phát triển kinh tế- xã hội, bảo đảm
quốc phòng an ninh và hội nhập quốc tế;

- Đào tạo người học có phẩm chất chính trị,
đạo đức; có kiến thức, kỹ năng thực hành
nghề nghiệp, năng lực nghiên cứu và phát
triển ứng dụng khoa học và công nghệ tương
xứng với trình độ đào tạo; có sức khỏe, có
khả năng sáng tạo và trách nhiệm nghề
nghiệp, thích nghi với môi trường làm việc,
có ý thức phục vụ nhân dân.

1. Mục tiêu chung
- Đào tạo nhân lực, nâng cao dân trí, bồi dưỡng
nhân tài; nghiên cứu khoa học, công nghệ tạo ra tri
thức, sản phẩm mới, phục vụ yêu cầu phát triển
kinh tế- xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh và hội
nhập quốc tế;

- Đào tạo người học có phẩm chất chính trị, đạo
đức; có kiến thức, kỹ năng thực hành nghề nghiệp,
năng lực nghiên cứu và phát triển ứng dụng khoa
học và công nghệ tương xứng với trình độ đào tạo;
có sức khỏe, có khả năng sáng tạo và trách nhiệm
nghề nghiệp, thích nghi với môi trường làm việc,
có ý thức phục vụ nhân dân.

2. Mục tiêu cụ thể
Đào tạo trình độ đại học để sinh viên có kiến
thức chuyên môn toàn diện, nắm vững
nguyên lý, quy luật tự nhiên – xã hội, có kỹ
năng thực hành cơ bản, có khả năng làm việc

2. Mục tiêu cụ thể
Đào tạo trình độ đại học để sinh viên có kiến thức
chuyên môn toàn diện, nắm vững nguyên lý, quy
luật tự nhiên – xã hội, có kỹ năng thực hành cơ
bản, có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo và giải
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độc lập, sáng tạo và giải quyết những vấn đề
thuộc ngành được đào tạo.

quyết những vấn đề thuộc ngành được đào tạo.

3. Yêu cầu về ngoại ngữ
Đạt trình độ Tiếng Anh theo khung năng lực
ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam: Bậc 2/6

3. Yêu cầu về ngoại ngữ
Đạt trình độ Tiếng Anh theo khung năng lực ngoại
ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam: Bậc 2/6

III
Các chính sách, hoạt động
hỗ trợ học tập, sinh hoạt
cho người học

- Nhà trường cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp
thời các thông tin về việc học tập, nghiên
cứu; được sử dụng thư viện, tài liệu học tập,
phòng thực hành và các trang thiết bị của
Nhà trường.

- Được tạo mọi điều kiện để học tập, nghiên
cứu, tham gia các hội thảo khoa học, sinh
hoạt chuyên đề, các cuộc thi, hội thi,
NCKH…

- Được tham gia các hoạt động đoàn thể, các
hoạt động văn hóa, thể thao…

- Được thực hiện các chế độ chính sách kịp
thời cho người học

- Được theo dõi và đề xuất các hình thức
khen thưởng chính xác, kịp thời, đúng đối
tượng.

- Nhà trường cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời
các thông tin về việc học tập, nghiên cứu; được sử
dụng thư viện, tài liệu học tập, phòng thực hành và
các trang thiết bị của Nhà trường.

- Được tạo mọi điều kiện để học tập, nghiên

cứu, tham gia các hội thảo khoa học, sinh hoạt
chuyên đề, các cuộc thi, hội thi, NCKH…

- Được tham gia các hoạt động đoàn thể, các hoạt
động văn hóa, thể thao…

- Được thực hiện các chế độ chính sách kịp thời
cho người học

- Được theo dõi và đề xuất các hình thức khen
thưởng chính xác, kịp thời, đúng đối tượng.

IV Chương trình đào tạo mà
nhà trường thực hiện

Chương trình đào tạo trình độ đại học được
xây dựng theo định hướng ứng dụng và phát
huy năng lực người học, cụ thể:

- Tổng số tín chỉ của CTĐT: từ 120- 126 tín
chỉ (tùy theo ngành đào tạo)

- Khối kiến thức GDĐC  chiếm 30- 35% tổng

Chương trình đào tạo liên thông trình độ đại học
chính quy là chương trình đào tạo đang áp dụng tại
Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch
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số TC, trong đó có 30 TC dùng chung cho
các ngành đào tạo.

- Khối lượng kiến thức giáo dục chuyên
nghiệp chiếm 65- 70% tổng số tín chỉ.

- Số lượng các học phần trong mỗi CTĐT (kể
cả thực tập tốt nghiệp và học phần thay thế
khóa luận tốt nghiệp không kể GDTC và
GDQP: không quá 50 học phần.

V
Khả năng học tập, nâng
cao trình độ sau khi ra
trường

Học sau đại học hoặc văn bằng đại học thứ 2 Học liên thông lên Đại học hoặc sau ĐH

VI Vị trí làm sau khi tốt
nghiệp

1. Ngành Quản lý văn hóa:
- Cán bộ quản lý hoặc cán bộ chuyên môn trong các ban văn hóa xã, phường, thị trấn; phòng văn
hóa các huyện, thị; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; các cơ quan chuyên trách nhà nước về văn
hóa, thể thao và du lịch.
- Cán bộ nghiên cứu, giảng dạy trong các cơ quan nghiên cứu, đào tạo lĩnh vực văn hóa.
- Làm việc độc lập trong hoạt động kinh doanh, dịch vụ về văn hóa.

2. Ngành Thông tin – Thư viện
- Chuyên viên nghiệp vụ thư  viện điện tử; thư viện truyền thống;
- Chuyên viên quản trị thông tin tham mưu, lãnh đạo;
- Chuyên viên nghiệp vụ Quản trị văn phòng hành chính, doanh nghiệp;
- Chuyên viên Quản trị mạng.
3. Ngành Công tác xã hội
- Các cơ quan của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội; cán bộ phụ trách công tác xã hội cấp xã,
phường trở lên;
- Làm việc trong các tổ chức phi chính phủ, các dự án phát triển xã hội của các tổ chức trong và
ngoài nước.
- Làm việc độc lập với vai trò là nhà cán sự xã hội để trợ giúp cho cá nhân, gia đình và cộng đồng.
- Tiếp tục theo học ở bậc sau đại học (thạc sĩ, tiến sĩ) về Công tác xã hội, Phát triển cộng đồng; cũng
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có thể học bổ túc thêm kiến thức để chuyển đổi sang các lĩnh vực chuyên môn khác gần với Công tác
xã hội.
4. Ngành Du lịch
- Thuyết minh viên tại các điểm du lịch, Hướng dẫn viên du lịch;
- Quản trị, điều hành tour nội địa và du lịch có yếu tố nước ngoài;
- Chuyên gia thiết kế tour và tiếp thị du lịch;
- Quản trị kinh doanh lữ hành;
- Quản lý doanh nghiệp Lữ hành;
- Chuyên viên tại các cơ quan quản lý văn hóa - du lịch, trung tâm xúc tiến du lịch;
- Làm việc tại các bộ phận trong khách sạn: lễ tân, buồng, bàn, bar và bếp; Quản trị các dịch vụ
khách sạn; Quản lý doanh nghiệp khách sạn quy mô nhỏ và vừa;
- Kinh doanh độc lập trên thị trường lĩnh vực du lịch.

5. Ngành Quản trị khách sạn
- Bộ phận hoạch định chiến lược, chính sách và kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp khách sạn -
nhà hàng;
- Bộ phận quản trị dự án kinh doanh khách sạn; quản trị nhân lực doanh nghiệp khách sạn và lữ
hành; quản trị tác nghiệp khách sạn và lữ hành; quản trị chăm sóc khách hàng; quản trị chất lượng
dịch vụ; marketing trong doanh nghiệp du lịch;
- Có khả năng và cơ hội làm việc phù hợp ở các loại hình và tổ chức doanh nghiệp khác: Các
doanh nghiệp thương mại hàng hóa, dịch vụ, đầu tư và sở hữu trí tuệ; các bộ phận quản trị và
hoạt động thương mại ở các loại hình doanh nghiệp sản xuất - kinh doanh; các bộ phận R & D ở
các tổ chức kinh tế, tổ chức phi lợi nhuận, các viện nghiên cứu, các trường trung học nghề, cao
đẳng, đại học; các bộ phận có liên quan đến quản lý thị trường và thương mại ở các cơ quan quản
lý nhà nước các cấp.
6. Ngành Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành
- Bộ phận hoạch định chiến lược, chính sách và kế hoạch kinh doanh
- Bộ phận quản trị dự án kinh doanh dịch vụ du lịch và lữ hành
- Bộ phận quản trị nhân lực doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch và lữ hành
- Bộ phận quản trị tác nghiệp doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch và lữ hành
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- Bộ phận quản trị khách hàng và marketing dịch vụ du lịch và lữ hành
- Bộ phận quản trị chất lượng dịch vụ du lịch và lữ hành

7. Ngành Sư phạm âm nhạc
- Giảng dạy Âm nhạc ở trường Tiểu học, THCS và các trường TCCN;
- Cán bộ chuyên trách phong trào văn hóa nghệ thuật cơ sở (được bổ túc thêm chứng chỉ quản lý
văn hóa);
- Làm công tác nghiên cứu ở các cơ quan nghiên cứu khoa học về giáo dục âm nhạc;
- Làm việc độc lập trên thị trường về lĩnh vực âm nhạc.
- Có thể làm công tác nghiên cứu ở các cơ quan nghiên cứu khoa học về giáo dục âm nhạc.

8. Ngành Sư phạm Mỹ thuật
- Giáo viên Mỹ thuật ở trường Tiểu học,THCS và các trườngTCCN;
- Làm cán bộ chuyên trách phong trào văn hóa nghệ thuật cơ sở (được bổ túc thêm chứng chỉ
Quản lývăn hóa);
- Làm công tác nghiên cứu ở các cơ quan nghiên cứu khoa học vể giáo dục mỹ thuật;
- Làm việc độc lập trên thị trường về lĩnh vực mỹ thuật

- Có thể làm công tác nghiên cứu ở các cơ quan nghiên cứu khoa học về giáo dục mỹ thuật.

9. Ngành Giáo dục mầm non
- Giáo viên chăm sóc - giáo dục trẻ các độ tuổi trong các loại hình trường và cơ sở giáo dục mầm
non;
- Giáo viên dạy học phần phương pháp tổ chức hoạt động chăm sóc - giáo dục trẻ tại các khoa sư phạm
mầm non của các trường trung cấp, cao đẳng;

- Làm cán bộ quản lý giáo dục mầm non các cấp.
10. Ngành Thanh nhạc
- Diễn viên thanh nhạc chuyên nghiệp;
- Giảng dạy âm nhạc tại các trường tiểu học,THCS, cao đẳng, (khi trang bị thêm chứng chỉ nghiệp
vụ sưphạm).

- Biểu diễn độc lập trên thị trường âm nhạc.

11. Ngành Thiết kế Đồ họa
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- Chuyên gia thiết kế quảng cáo thương mại; thiết kế bao bì, mẫu hàng hóa thương mại; thiết kế
sản phẩm quà tặng, logo; thiết kế trang trí sách, báo, văn hóa phẩm; thiết kế, trang trí nội thất;
- Thiết kếviên tại cácCôngtyin,Nhà xuất bản; Chuyên viên văn hóa tại trung tâm văn hoá-thông tin
cơ sở;
- Làm việc độc lập trên thị trường về lĩnh vực mỹ thuật.
12. Ngành Hội họa
- Họa sĩ sáng tác độc lập, nghiên cứu hội họa;
- Hoạt động chuyên môn tại trung tâm văn hóa - thông tin cơ sở; các công ty quảng cáo;
- Dạy Mỹ thuật ở các trường THCS, Tiểu học, TCCN (khi trang bị chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm).
13. Ngành Thiết kế thời trang
- Kỹ thuật viên thiết kế trang phục trong các công ty, doanh nghiệp may mặc, thiết kếthời trang;
- Chuyên viên quản trị sản xuất thời trang; Chủ doanh nghiệp thời trang
14. Ngành Quản lý thể dục thể thao
- Giáo viên giảng dạy bộ môn giáo dục thể chất tại các trường THCS, THPT và các trường chuyên
nghiệp;
- Làm công tác quản lý, huấn luyện trong ngành thể dục thể thao;
- Cán bộ chuyên trách phong trào TDTT cơ sở.
15. Ngành Ngôn ngữ Anh
- Làm việc tại bộ phận đối ngoại của cơ quan quản lý nhà nước ở các ngành, các cấp.
- Làm việc tại các công ty liên doanh, tổ chức phi chính phủ, các công ty du lịch, thương mại.
- Làm việc tại các cơ sở nghiên cứu ngôn ngữ - văn hoá trong và ngoài nước.
- Giảng dạy tiếng Anh tại các cơ sở đào tạo (có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm)
16. Ngành Quản lý nhà nước
- Sinh viên tốt nghiệp ngành Quản lý nhà nước có thể đảm nhiệm công việc ở vị trí chuyên viên
hành chính trong các cơ quan thuộc khu vực công và khu vực tư cho tỉnh Thanh Hóa và các tỉnh
lân cận;
- Các tổ chức chính trị, chính trị - xã hội, các tổ chức phi lợi nhuận;
- Nghiên cứu viên về khoa học Hành chính, khoa học Quản lý ở các cơ sở nghiên cứu, các cơ quan
tham mưu hoạch định chiến lược, chính sách của Đảng và Nhà nước.
17. Ngành Luật
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- Sinh viên sau khi ra trường có thể đảm nhận công việc tốt ở mọi ngành nghề liên quan đến pháp
luật như: các cơ quan Tư pháp, các cơ quan Hành chính – sự nghiệp, các Doanh nghiệp, các tổ
chức chính trị, chính trị - xã hội, các tổ chức phi lợi nhuận đào tạo trở thành luật sư, các chức danh
tư pháp, chuyên gia pháp lý cho đất nước.
- Nghiên cứu viên về khoa học pháp lý, khoa học Quản lý ở các cơ sở nghiên cứu, các cơ quan tham
mưu hoạch định chiến lược, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Thanh Hóa,  ngày      tháng     năm 2019

HIỆU TRƯỞNG

PGS. TS Trần Văn Thức


