
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO 

 
CHUẨN ĐẦU RA  

NGÀNH QUẢN LÝ VĂN HÓA (Culture Management) 
 

  Mã ngành: 51220342 
 

  Hình thức đào tạo: Chính quy tập trung 

  Trình độ đào tạo: Cao đẳng 

  Thời gian: 03 năm 
 

1. Yêu cầu về kiến thức 

Hiểu những kiến thức về văn hoá xã hội, kiến thức cơ sở ngành nghề được 

đào tạo ở bậc Cao đẳng như: Văn hoá dân gian, Đại cương các loại hình nghệ 

thuật, Dân ca các dân tộc thiểu số, Nhạc lí, Xướng âm, Hoá trang...  

Có kiến thức cơ bản về nghiệp vụ văn hoá của ngành Văn hoá thông tin 

như: Văn học dân gian, Thanh nhạc, Nhạc cụ, Múa dân gian cơ bản, Mỹ thuật 

ứng dụng, công tác thông tin tuyên truyền cổ động, dàn dựng chương trình nghệ 

thuật tổng hợp. 

Có kiến thức quản lí Nhà nước về văn hoá, quản lí thiết chế văn hoá, quản 

lí di tích lịch sử, di sản văn hoá, quản lí lễ hội, quản lí thị trường dịch vụ văn 

hoá, các tổ chức hoạt động văn hoá - thông tin ở cơ sở và các tổ chức văn hoá xã 

hội khác ở cộng đồng dân cư.  

Có trình độ Tin học tương đương chứng chỉ B. Có trình độ Tiếng Anh tương 

đương với trình độ A2 - Key (KET).  

2. Yêu cầu về kĩ năng 

 Có kĩ năng thực hành một số loại hình nghệ thuật cơ bản (biết sử dụng 

một số nhạc cụ dân tộc, biết thể hiện một số loại hình văn nghệ, có kĩ năng xây 

dựng kịch bản, dàn dựng và tổ chức các chương trình văn hóa nghệ thuật…). 

 Có kĩ năng tuyên truyền, vận động, tổ chức, quản lí hoạt động văn hoá ở cơ 

sở, các thiết chế văn hoá và các tổ chức văn hoá xã hội khác ở cộng đồng dân cư. 

3. Yêu cầu về thái độ 

 Thấm nhuần chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh; có niềm 

tin và ủng hộ đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; yêu nước, yêu 

chủ nghĩa xã hội; có ham muốn phấn đấu trở thành người công dân tốt, người 

lao động tốt.  

Năng động sáng tạo, biết đúc rút kinh nghiệm, áp dụng vào thực tiễn đời 

sống, sẵn sàng học tập ở trình độ cao hơn. Có ý thức làm việc độc lập, sáng tạo, 

có tinh thần đoàn kết, hợp tác. 



 Nắm vững đường lối, các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước 

về văn hoá nghệ thuật; có phẩm chất đạo đức tốt đẹp và nếp sống văn hoá lành 

mạnh; chấp hành nghiêm chỉnh những quy định và pháp luật đối với hoạt động 

văn hoá nghệ thuật. 

4. Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp 

 Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có đủ tri thức và kĩ năng nghề nghiệp để làm 

việc tại các cơ quan nhà nước, trường học, các đơn vị cơ sở xã phường, các nhà 

văn hoá, câu lạc bộ ở địa phương; làm việc tại các phòng chức năng (phòng 

Nghiệp vụ văn hóa, phòng Xây dựng nếp sống văn hóa gia đình, phòng Nghiệp 

vụ du lịch và Trung tâm văn hóa triển lãm, Ban quản lí các khu du tích lịch sử 

trực thuộc các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch) 

 Quản lí, tổ chức, thực hiện các hoạt động văn hoá thông tin ở cộng đồng 

dân cư, tại Trung tâm văn hoá các cấp, câu lạc bộ nghệ thuật, khu vui chơi giải 

trí, các cơ sở kinh doanh văn hóa - du lịch...  

 Quản lí các thiết chế văn hoá.  

 Tổ chức, hướng dẫn, điều khiển và quản lí các chương trình hoạt động 

văn hoá của quần chúng nhân dân. 

 Xây dựng các phong trào văn hoá quần chúng. 

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

 Có khả năng tự học, tự nghiên cứu để nâng cao trình độ chuyên môn 

nghiệp vụ; có khả năng tiếp tục học tập ở bậc học cao hơn. 

  


