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THÔNG BÁO
Công khai cam kết chất lượng đào tạo của
cơ sở giáo dục đại học năm học 2014-2015
Ngành: Việt Nam học
STT
I

Nội dung
Điều kiện tuyển sinh

Hệ đào tạo chính quy
Đại học, Cao đẳng
1. Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc Gia.
2. Trường tổ chức tuyển sinh riêng theo đề án tuyển
sinh của Nhà trường.

II

Điều kiện cơ sở vật chất

Nhà trường trang bị đầy đủ phòng học, phòng máy,
thư viện phục vụ cho việc dạy và học đạt hiệu quả tốt
nhất.

III

Đội ngũ giảng viên

Khoa có 9 giảng viên cơ hữu và hợp đồng dài hạn và
17 giảng viên là cộng tác viên.

IV

Các hoạt động hỗ trợ - Hệ thống Cố vấn học tập
học tập, sinh hoạt cho - Hệ thống cung cấp tài liệu tham khảo
người học

- Hệ thống thư viện với 10000 đầu sách
- Các câu lạc bộ học thuật
- Các hoạt động thể thao văn hóa, hoạt động xã hội.

V

Yêu cầu về thái độ học - Chấp hành nghiêm túc pháp luật của Nhà nước
tập của người học

- Chấp hành nghiêm túc các quy định, quy chế của
Nhà trường.
- Có ý thức kỷ luật, có tinh thần trách nhiệm cao, tác
phong chuyên nghiệp và tự tin trong học tập.
- Năng động, sáng tạo, cầu tiến trong công việc.
- Có khả năng học tập và nghiên cứu suốt đời.

VI

Mục tiêu kiến thức, kỹ 1. Kiến thức
năng, trình độ ngoại ngữ - Có các kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học xã
đạt được

hội và nhân văn phù hợp với chuyên ngành được đào
tạo; có sức khoẻ, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ

1

Tổ quốc.
- Có thể hiểu biết sâu rộng về kiến thức cơ sở ngành,
tạo điều kiện thuận lợi cho việc học tập các môn
chuyên ngành, nghiên cứu chuyên sâu, tiếp cận dễ
dàng với các công nghệ mới.
- Có kiến thức cơ bản, hệ thống, hiện đại và thiết thực
về Việt Nam học; kiến thức cơ sở về ngôn ngữ học,
kiến thức về tiếng Việt, văn hoá Việt Nam, một số
kiến thức về nghiệp vụ du lịch,…
2. Kỹ năng
- Có kỹ năng sử dụng những tri thức về Việt Nam
học, kỹ năng sử dụng tiếng Việt, kỹ năng thực hiện
một số hoạt động nghiệp vụ khác như hoạt động du
lịch, tổ chức lễ hội,…
- Có các kỹ năng khác như: làm việc nhóm, soạn thảo
văn bản, diễn thuyết, ứng xử giao tiếp, nghiên cứu
khoa học, tổ chức quản lí và thực thi công việc,…
VII

Vị trí làm việc sau khi - Làm việc trong các cơ quan, tổ chức về văn hoá,
tốt nghiệp ở các trình độ giáo dục, ngoại giao, đầu tư, thương mại, du lịch; các
viện, trung tâm, cơ sở nghiên cứu và đào tạo về Việt
Nam học; các tổ chức chính phủ và phi chính phủ,…
ở trong và ngoài nước.
- Cán bộ giảng dạy ở các trường đại học; học viện.
Người lập biểu
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