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         UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT 

Biểu mẫu 17 

THÔNG BÁO 

Công khai cam kết chất lượng đào tạo của Trường Đại học Thủ Dầu Một năm học 2020 – 2021 

 

Chương trình: VĂN HOÁ HỌC 

STT Nội dung 

Trình độ đào tạo 

Đại học 

Chính quy 

I Điều kiện đăng ký tuyển sinh 

Đáp ứng theo Quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT, Thông tư 32/2015/TT-BGDĐT ngày 

16/12/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; công văn số 897/BGDĐT-GDDH ngày 09/3/2018 của 

Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh năm 2018 của Trường Đại học Thủ 

Dầu Một.                                                                      

II 

Mục tiêu kiến thức, kỹ năng, 

thái độ và trình độ ngoại ngữ 

đạt được 

 Kiến thức 

- Trình bày được những kiến thức cơ bản về chính trị - xã hội; 

- Tổng hợp được những kiến thức cơ bản của lĩnh vực Khoa học Xã hội và Nhân văn; 

- Trình bày được các phương pháp nghiên cứu, các thành tố và các bình diện của văn hoá; 

- Diễn giải được chức năng của văn hoá trên các hình thức ứng dụng văn hoá cụ thể trong thực 

tế (như kinh doanh, quản lí văn hoá, tổ chức sự kiện, dẫn chương trình, du lịch, biên tập, thư 

kí…). 

 Kỹ năng: 

- Sử dụng được ngoại ngữ và tin học trong nghiên cứu và ứng dụng Văn hoá học; 

- Vận dụng được những kiến thức tổng hợp về Khoa học Xã hội và Nhân văn vào quá trình 

học tập và hoạt động thực tiễn; 

- Vận dụng được kiến thức và phương pháp nghiên cứu Văn hoá học vào các hoạt động thực 
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tiễn: tổ chức, điều hành, quản lí, xử lí tình huống, giải quyết vấn đề trong lĩnh vực văn hoá; 

- Thiết kế được các sản phẩm văn hoá phù hợp với thực tế của xã hội. 

 Thái độ và trình độ ngoại ngữ đạt được: 

- Hình thành ý thức chấp hành tốt chủ trương, chính sách pháp luật của nhà nước; xây dựng 

được tác phong công nghiệp; 

- Xây dựng đạo đức nghề nghiệp, có khát vọng cống hiến cho xã hội; 

- Có năng lực ngoại ngữ bậc 3/6 Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam. 

III 

Các chính sách, hoạt động hỗ 

trợ học tập, sinh hoạt cho 

người học 

- Tư vấn SV học tập, sinh hoạt, nghiên cứu KH thông qua bộ máy Cố vấn học tập, Giảng viên 

phụ trách học phần; 

- Thực hiện miễn giảm học phí theo đúng Quy định; 

- Hỗ trợ SV từ các cơ quan đoàn thể trong và ngoài trường; 

- Hệ thống internet miễn phí trong khuôn viên trường, với hệ thống truy cập dữ liệu online và 

trực tiếp tại thư viện… 

IV 
Chương trình đào tạo mà nhà 

trường thực hiện 
CDIO cấp độ 3 

V 
Khả năng học tập, nâng cao 

trình độ sau khi ra trường 

Có cơ hội học tiếp lên các bậc đào tạo Thạc sĩ, Tiến sĩ để đủ tiêu chuẩn tham gia công tác giảng 

dạy, nghiên cứu tại các trường Đại học, các Viện nghiên cứu. 

VI Vị trí làm sau khi tốt nghiệp 

- Làm việc trong các cơ quan quản lí nhà nước cần đến các tri thức về văn hoá, như: 

+ Các cơ quan đơn vị thuộc Sở Văn hoá – Thể thao – Du lịch: Phòng Văn hoá – Thể thao – Du 

lịch; Bảo tàng – khu di tích; Ban tuyên truyền văn hoá; Ban tuyên giáo…; 

+ Các cơ quan đơn vị thuộc Bộ Thông tin và truyền thông: Cục báo chí, Cục phát thanh – 

truyền hình và thông tin điện tử; Cục Xuất bản – In – Phát hành… 

- Làm việc tại các đơn vị, tổ chức liên quan đến thông tin - truyền thông:  

+ Các toà soạn báo, tạp chí (làm phóng viên, biên tập viên, thư kí tòa soạn);  

+ Các đài truyền thanh, đài truyền hình (làm biên tập, dẫn chương trình, xây dựng kịch bản…);  

+ Các công ty đơn vị truyền thông, các công ty/ đơn vị tổ chức sự kiện. 

- Làm việc trong các các tổ chức phát triển văn hoá cộng đồng ở các cấp, các đơn vị tư vấn 

xây dựng và quản lí dự án văn hoá; 

- Làm việc trong các công ty dịch vụ du lịch (hướng dẫn viên du lịch, điều hành quản lí tour, 
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thiết kế tour); 

- Làm việc tại bộ phận nhân sự của các cơ quan, đơn vị, công ty; 

- Giảng dạy về văn hoá và Văn hoá học tại các trường Cao đẳng, trung cấp; các trường nghiệp 

vụ về văn hoá - thông tin, chính trị - hành chính; các trường nghiệp vụ của các tổ chức xã hội; 

- Làm việc trong các viện hoặc trung tâm nghiên cứu có liên quan đến văn hoá và Văn hoá học. 

Bình Dương, ngày ........ tháng  6  năm 2021 

HIỆU TRƯỞNG 
Đã ký 

 

 

 

TS. Nguyễn Quốc Cường 

 


