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QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Danh mục ngành đúng, phù hợp và ngành gần, ngành khác  với chuyên 

ngành tuyển sinh trình độ thạc sĩ Quản lý Văn hóa, năm 2016 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH  

 

Căn cứ Quyết định số 438/QĐ-UBND ngày 15/2/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh 

Thanh Hóa về việc ban hành quy chế tổ chức hoạt động của Trường Đại học Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch Thanh Hóa;  

Căn cứ Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ ban hành kèm theo Thông tư số 

15/2014/TT-BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

Căn cứ Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ ban hành kèm theo Quyết định số 

800/QĐ - ĐVTDT ngày 01/11/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch Thanh Hóa; 

Căn cứ Quyết định số: 3073/QĐ-BGDĐT ngày 29/8/2016 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo về việc cho phép Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa 

đào tạo chuyên ngành Quản lý Văn hóa trình độ thạc sĩ;  

Xét đề nghị của Trưởng phòng Đào tạo Sau Đại học. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1: Ban hành kèo theo Quyết định này Danh mục ngành đúng, ngành phù hợp, 

ngành gần và ngành khác với chuyên ngành tuyển sinh trình độ thạc sĩ Quản lý Văn hóa. 

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 3: Các ông (bà) Trưởng phòng Đào tạo Sau Đại học, các tổ chức, cá nhân có liên 

quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. 

 

Nơi nhận:          HIỆU TRƯỞNG  

-Như Điều 3 (để thực hiện);                  (Đã ký) 

-Bộ Giáo dục và Đào tạo (để b/c); 

-Lưu: VP, Phòng Đào tạo SĐH 

 

                PGS.TS Trần Văn Thức 

 

 



DANH  MỤC 

Các ngành đúng,  ngành phù hợp, ngành gần và ngành khác 

trong tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ chuyên ngành Quản lý Văn hóa 

(Ban hành kèm theo Quyết định số:    756/QĐ-ĐVTDT  ngày  18/10/2016 của Hiệu 
trưởng Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa) 

 

Nhóm đối 

tượng dự 

thi 

Tên chuyên ngành Các học phần bổ sung 

Ngành 

đúng 

Quản lý Văn hóa Không  

Ngành 

gần 

Các ngành thuộc nhóm ngành Nhân 

văn khác:  

1. Triết học,  

2. Lịch sử,  

3. Ngôn ngữ học,  

4. Văn học 

5. Văn hóa học 

6. Quản lý Thể dục Thể thao 

04 học phần chuyên ngành/ 11 tín chỉ, gồm: 

1. Xây dựng văn hóa cộng đồng (3 TC) 

2. Quản lý Nhà nước về Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch (3 TC). 

3. Quản lý nguồn nhân lực trong các tổ 

chức văn hóa-nghệ thuật (3 TC) 

4. Kinh tế học văn hóa (2 TC) 

Ngành 

khác 

Các ngành còn lại trong Danh mục 

giáo dục đào tạo cấp IV trình độ cao 

đẳng, đại học, ban hành theo Thông 

tư số 15/2014/TT- BGDĐT ngày 

15/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo 

07 học phần (03HP cơ sở ngành; 04 HP 

chuyên ngành/ 19 tín chỉ, gồm: 

1. Tiến trình lịch sử Việt Nam (3 TC) 

2. Văn hóa học đại cương (3 TC) 

3. Văn hóa dân gian (2 TC)  

4. Xây dựng văn hóa cộng đồng (3 TC) 

5. Quản lý Nhà nước về Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch (3 TC). 

6. Quản lý nguồn nhân lực trong các tổ 

chức văn hóa-nghệ thuật (3 TC) 

7. Kinh tế học văn hóa (2 TC) 

 


