
ĐẢN G  CỘNG SẢN VIỆT NAM
Lào Cai, nqàyjJ / thảng 02 năm 2022

Kính gửi: - Các sở, ban, ngành, đoàn thê tỉnh,
- Các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc.

Căn cứ Quy định số 23-QĐ/TU ngày 04/9/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 
về việc cử cán bộ, công chức, viên chức đi đào tạo sau đại học;

Căn cứ Thông báo số 758-TB/HVBCTT-ĐT của Học viện Báo chí và Tuyên 
truyền về việc tuyên sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2022;

Căn cứ Thông báo số 759-TB/HVBCTT-ĐT của Học viện Báo chí và Tuyên 
truyền về việc đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2022;

Ban Tổ chức Tỉnh ủy thông báo đến các cơ quan, đơn vị có nhu câu cử 
cán bộ, công chức, viên chức dự thi trình độ thạc sĩ, tiến sĩ năm 2022 tại Học 
viện Báo chí và Tuyên truyền, hoàn thiện hồ sơ gửi Ban Tố chức Tỉnh ủy đê 
thẩm định trình Thường trực Tính ủy theo quy định. Thông tin chi tiết xem tại 
mục Văn bản chỉ đạo điều hành của cồng thông tin điện tử Ban Tố chức Tỉnh 
ủy, địa chi: bantochucJaocai.org.vn,

Tài liêu gũi kcm:

- Thông báo số 758-TB/HVBCTT-ĐT của Học viện Báo chí và Tuyên truyền về 
việc tuyến sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2022;

- Thông báo số 759-TB/HVBCTT-ĐT của Học viện Báo chí và Tuyên truyền về 
việc đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2022

Thời gian nhận hồ sơ dự tuyển đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ hết hạn ngày 20/3/2022 
(Hồ sơ  dự tuyền do Học viện Bảo chỉ và Tuyên truyền phát hành)./.

Nơi nhân K/T TRƯỞNG BAN
- Như trên, PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRựC
- Lãnh đạo Ban.
- Cổng thông tin điện tử Ban Tổ chức TU,
- Phòng Tổ chức -  Cán bộ,
- Lưu Ban Tồ chức Tinh ủy.

Lê Quang Minh

TỈNH UY LÀO CAI 
BAN TÔ CHỨC

*

S ọ ế Ể Ĩ  -CV/BTCTU 
V/v tuyển sinh đào lạo trình độ thạc 
sĩ, tiến s ĩ tại học viện Báo chí và 

Tuyên truyền năm 2022





IIỌC' VIỆN CI 1ÍNII TRỊ QUỔC GIA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
! lò  CHÍ MINH 

HỌC VIỆN BÁO C HÍ VẢ TUYÊN TRUYỀN

TB/HVBCTT ĐT Hà nsàydOthảng 02 năm 2022

THÔNC BÁO TUYẾN SINH 
ĐÀO TAO TRÌNH ĐỎ TIẾN s ĩ  NÃM 2Ü22

— - ■ -J

I lọc viện Báo chí và Tuyên truyền ihông báo tuyên sinh dào tạo trình độ tiến sĩ 
năm 2022 như sau:

1. Chi tiêu, ngành tuyên sinh và yêu cầu chuycn môn phù họp
1.1. Chi tiêu tuyển sinh’. 70 chỉ tiêu.
1.2. Ngành tuyên sinh vù chi tiêu cụ thê:

TT Ngành/chuyên ngành đào tạo tiến sĩ Chí
ticu

Chiro’ng trình 
đào tạo theo 

Đe án 89
1 Ngành Báo chí học 12 X
2 Ngành Triêt học 12 X
3 Ngành Chính trị học, chuyên ngành Công tác tư tưởng 10 X
4 Ngành Xây dựng Đảng và Chính quyên nhà nước 12
5 Ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 6
6 Ngành Xuât bản 6
7 Ngành Quan hệ công chúng 12

1.3. Yêu cầu chuyên môn phù hợp : Theo quy định tại Danh mục ngành đúng, 
ngành phù họp, ngành gần trình độ đại học và thạc s ĩ  xét tuyển đào tạo trình độ tiến 
s ĩ  được đính kèm Thông báo này.

2. Ke hoạch và phương thức tuyển sinh
2. ỉ. Kế hoạch tuyển sinh:
- Đợt 1: Tháng 5/2022.
- Đợt 2: Tháng 11/2022.
2.2. Phương tlíức tuyên sinh: Xét tuyên.
3. Hình thức và thòi gian đào tạo:
3.1. Hình thức đào tạo: Tập trung.

3.2. Thòi gian đào tạo:
- Đôi với người đã có bằng thạc sĩ: 3 năm;
- Đôi với người có băng đại học: 4 năm.

4. Đối tượng và điều kiện dự tuycn
4.1. Yêu cầu chung đoi với người dự tuyến:
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- Đà tôt nghiệp thạc sĩ hoặc tôt nghiệp dại học hạng giói trớ lẻn nuành đúng, 
niiành phủ họp (xem Dcinh mục ngìm ỉĩ LỈúng. ngành phỉt hợp. ngành ván trong tuyciỉ 

s in h  Ví) i ỉù o lạ o  I r ì n l ĩ  độ  liữn sì ).

- Có kinh nghiệm n g h iê n  cửu thẻ hiện qua luận văn thạc sĩ cua chương trình 
dào lạo định hướng nghiên cửu; hoặc bài báo, báo cáo khoa học đã công bô; hoặc có 
thời gian công tác từ 02 năm (24 tháng) trớ lên là giáng viên, nghiên cứu viên của các 
CO' sơ đảo tạo, tô chức khoa học và công nghệ;

- Có dự tháo đề cương nghiên cửu và dự kiên kẽ hoạch học tập, nghiên cứu 
toàn khỏa.

4.2. Yêu cầu về ngoại ngữ đối với người dự tuyên
- Người dự tuyên là công dân Việt Nam phải đạt yêu cầu vê năng lực ngoại 

ngữ được minh chứng bằng một trong những văn băng, chứng chỉ sau:
+ Bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên do một cơ sở đào tạo nước ngoài, 

phân hiệu của cơ sở đào tạo nước ngoài ở Việt Nam hoặc cơ sở đào tạo của Việt Nam 
cấp cho người học toàn thời gian bằng tiếng nước ngoài;

+ Bằng tốt nghiệp trình độ đại học ngành ngôn ngữ tiếng nước ngoài do các cơ 
sở đào tạo của Việt Nam cấp;

+ Có một trong các chứng chỉ ngoại ngữ dưới đây, còn hiệu lực tính đẻn ngày 
đăng ký dự tuyến hoặc các chúng chỉ ngoại ngữ khác tương đương trình độ bậc 4 
(theo khung năng ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam) do Bộ Giáo dục Giáo dục 
Đào tạo công bố:

TT Ngôn ngữ Bằng/Chứng chí/Chứng nhận Trình độ/Thang đicm

1 Tiêng Anh

TOEFL iBT Từ 46 trở lên
IELTS Từ 5.5 trở lên

Cambridge Assessment English
B2 First/B2 Business 
V antage/L in auask i 11 
Thang điểm: từ 160 trở lên

2 '1’iếng Pháp
Cl CP/Alliance 
française diplomas

TCF từ 400 trở lên 
DELF B2 trở lên 
Diplôme de Langue

3 Tiếng Đức
Goethe -Institut Goethe- Zertifikat B2 trở Ien
The German TestDaF language 
certificate

TestDaF level 4 (TON 4) trở 
lên

4 Tiếng Trung Quốc
Chinese Hanyu Shuiping 
Kaoshi (HSK)

HSK level 4 trở lên

5 Tiếng Nhật
Japanese L anguage P roficiency  

Test (JLPT)
N3 trở lên
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6 Tiêng Nga

TPKH - Teci 110 pyccKOMY 
ínblKỴ KilK IHIOCTpailIlOMy 
(TORFL - Test of Russian as a 
Foreign Language)

TPKM-2 trở lên

Chứng chi đánh giá theo Khung 
lìăns lực ngoại ngữ 6 bậc dùng 
cho Việt Nam

7
Các ngôn nạừ tiêng 
nước ngoài khác Từ bậc 4 trở len

- Người dự tuyên thuộc các đối tượng nêu trên phải có khá năng giao tiếp được

bằng tiếng Anh trong chuyên môn (có thể diễn dạt những vấn đề thuộc lĩnh vực 

chuyên môn cho người khác hiếu bằng tiếng Anh và hiểu được người khác trình bày 

những vấn đô chuyên môn bằng tiếng Anh).

+ Đạt đủ điêu kiện vẽ kinh nghiệm quản lý và thâm niên công tác theo yêu cầu 

cụ thế của từng ngành dự tuyên theo quy định.

- Người dự tuyên là công dân nước ngoài nếu đăng ký theo học chương trình 

đào tạo trình độ tiến sĩ bang tiếng Việt phải có chứng chỉ tiếng Việt tối thiểu từ bậc 4 

trở lên theo Khung năng lực tiếng Việt dùní* cho người nước ngoài và phải đáp ứng 

yêu câu vê ngoại ngữ thứ hai do cơ sở đào tạo quyết định, trừ trường hợp là người 

bản ngữ của ngôn ngữ được sử dụng trong chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ.

5. Hồ SO' dự tuyển nghiên cứu sinh gồm:
1. Đơn xin dự tuyền đào tạo tiến sĩ (theo mẫu);
2. Công văn cử di dự tuyển của cơ quan quản lý trực tiếp theo quy định hiện hành về việc 

dào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức (nếu ngựời dự tuyến lù công chức, viên chức);
3. Lý lịch khoa học (theo mẫu);
4. Bản sao văn bàng, bảng điểm tốt nghiệp đại học, văn bằne và bảng điểm thạc sĩ, chứng 

chỉ ngoại ngừ (có công chứng). Băng tôt nghiệp đại học, thạc sĩ do cơ sở đào tạo nước 
ngoài cấp phải có xác nhận của Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giảo dục và Đùo tạo (trừ 
văn bằng do Cộng hòa Liên bang N%a cấp), có bản dịch kèm theo.

5. Minh chứng kinh nghiệm nghiên cứu khoa học đóng thành quyển gồm: trang bìa, trang 
mục lục và toàn bộ nội dung bài báo/báo cáo khoa học...; có bảng kê khai danh mục ở 
sau trang bìa lót (nếu là các công trình khoa học dã công bố) hoặc văn bản xác nhận 
kinh nghiệm nghiên cứu theo quy định tại điểm thứ 2, mục 4.1 nêu trên.

6. Dự thảo đề cương nghiên cứu và dự kiến kế hoạch học tập, nghiên cứu toàn khỏa 
(theo mẫu);Lưu ỷ\ Đe cương nghiên cứu của thí sinh phải có chữ ký xác nhận của 
người được đê xuất dự kiến hướng dẫn. Hướng đề tài nghiên cứu và người hướng 
dẫn được đề nghị phải nằm trong Danh mục các hướng nghiên cứu và cỉanh sách 
các nhà khoa học cỏ thể nhận hướng dãn nghiên cứu sinh của Học viện Bcìo chí và 
Tuyên truyền (xem lại trang tuyến sinh của Học viện: https://daotaoajc.cdu.vn). 
Những Ihay đổi khác phải do Giám đốc Học viện quyết định.
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7. rhu o i (Vi thiệu đảnh giá pliâm chãi imhê Mìihiệp. năn ỈZ lực chuvên môn vã kha năiiLi 
thực hiện nghicn  cứu  cua  người  d ự  luyen cua  02 nhà  k h o a  học  cỏ chức  danh g iáo  SƯ. 

piló iziáo sư hoặc có học  vị liên sĩ  khoa  học. l iên sĩ dà  t h a m  2Ìa hoạt  lỉộnLi chuyên m ô n  

với imưìri dự tuyên và am hièu lĩnh Nực mà người dự luvên dự dịnh nghiên cửu. trong 
dó có 01 nhà khoa học dự kicn là người hướng dan nghiên cứu sinh.
I hư üiói ihiệu phải có những nhận xél. (lánh giá về năng lực và phàm châl cùa naười 
dự luyen, cụ thê:

- Phấm chất dạo đức. dặc biệt dạo đức nghề nahiệp;
- Năng lực hoạt dộng chuyên môn:
- Phương pháp làm việc;
- Kha năng nghiên cứu:
- Khả năng làm việc theo nhỏm;
- Diem mạnh và yếu của nmrời dự tuyến;
- Triển vọng phái triển về mặt chuyên môn;
- Những nhận xét khác và mức độ ủng hộ, giới thiệu thí sinh học nghiên cứu sinh.

8. Bản sao (có cômy chửng) các giấy tờ  hợp pháp về dối tư ợ ng  ưu tiên {nếu có);

9. Các giấy tờ xác nhận thâm niên nghề nghiệp (nếu cớ);
10. 04 ảnh 4 x 6  cho vào phong bì ghi rõ họ tên;
11. 03 phong bì có tem và ghi rõ dịa chỉ liên hệ của thí sinh (Địa chỉ trên phong bì thư phải ghi 

rõ, đầy dủ thông tin người nhận chuyến theo đường bưu điện và số điện thoại liên hệ).

(Lưu ý: Hồ sơ ẹpm 1 ban gốc và 7 bản photo các giấy tờ từ mục 1 đến mục 9).
6. T h ò i g ian phát hành và  nhận hồ SO' xét tuyến:

- Phát hành và nhận hồ sơ:
+ Đợt tháng 1: Từ ngày 10/2/2022 đến hết ngày 14/5/2022;
+ Đọt tháng 2: Từ ngày 01/6/2022 đến hết ngày 05/11/2022.
(Hồ sơ xét tuyến thí sinh nộp Nhà trường không trả lại).
- Địa điếm nhận hồ sơ: Bộ phận Sau đại học và Bồi dưỡng, Ban Quản lý Đào tạo, 

Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 36 Xuân Thuỷ, quận cầu  Giấy, thành phố Hà Nội.
Điện thoại liên hệ: (04) 37. 546. 963 (máy lẻ 306) hoặc 0983783375; 0932340456.
7. Lệ phí xét tuyến và học phí loàn khóa học:
7.1. Lệ p h í xét tuyển :
- Lệ phí (nộp cùng hồ sơ);
+ Lệ phí đăng ký dự tuyến: 60.000đ/người dự tuyến;
+ Lệ phí xét tuyển NCS: 200.000đ/người dự tuyển;
7.2. Học ph ỉ toàn khóa học: 73.500.000đ người/khóa (có thế đóng theo từng năm).
8. Thòi gian xét tuyển, công bố kết quả, nhập học và học bổ sung kiến thức:
S. 1. Thời gian xét tuyển:
- Đợt 1: Dự kiến vào ngày 27 và 28/5/2022;
- Đợt 2: Dự kiến vào ngày 18 và 19/11/2022.
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(S.2. Thời ÍỊÌÍIỈI CỎIILỊ bô két (Ịita x é t  tuyên:

- I)ợt 1: 30/5/2022
- Ocn 2: 21/1 1/2022

8.3. Thời qitut nhập học:
- Dợt 1: 15/6/2022
- Đợt 2: 05/12/2022
8.4. Thời íỊÌan học bô sung kiên thức'. Sau khi trúng tuyên.
- Dôi với nghiên cứu sinh đã có bằng thạc sĩ: Căn cứ vào các học phần đã lích 

lũy ở trình độ thạc sĩ, kiến thức cần cập nhật, bố sung và yêu cầu cua lĩnh vực, đề tài 
nghiên cứu, Giám đốc Học viện xác dịnh số học phần và khối lượng tín chỉ nghiên 
cứu sinh cân phải học bô sung.

- Đối với nghiên cứu sinh chưa có bằng thạc sĩ: Các học phần bố sung bao gồm 
các học phân ở trình độ thạc sĩ thuộc ngành hoặc chuyên ngành tương ứng, trừ các 
học phần ngoại ngữ và luận văn.

Nơi nhắn:
- Học viện CTQG Hồ Chí Minh (để báo cáo),
- Bộ GD và ĐT (để báo cáo),
- Mội đồng Trường 11V.
- Ban Giám dốc Học viện,
- Các đơn vị trong Học viện,
- Các trường Chính trị linh, thành phố,
- Các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp,
- Ban Tổ chức Tỉnh ủy các tỉnh, thành phố,
- Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố,
- Các CƯ quan Báo chí, Xuất bản,
Trung ương và địa phương,

- Các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, quận ủy,
- Các trường dào tạo, bồi dưỡng cán bộ của các bộ, 

ban. ngành,
- Lưu V I , ĐT.
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DANH MỤC NGÀNH ĐÚNG, NGÀNH PHÙ HỢP, NGÀNH GẰN 
TRONG TUYÊN SINH VÀ ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN s ĩ

ỉ. Dành cho đối ỉirọìig tốt nghiệp đại học 

/. Ngành Triết học
Ngành đúng: Chủ nghĩa xã hội khoa học; Tôn giáo học; Lịch sử; Ngôn ngừ 

học; Văn học; Văn hóa học; Quản lý văn hóa; Gia đình học

2. Ngành Chính trị học, chuyên ngành Công tác tư tưởng 

Nẹành đủng: Chính Irị học

yVẹừ/7/7 phù hợp'. Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước; Quan hệ quôc tê; 

Quản lý nhà nước

3. Ngành Lịch sử Đảng Cộng sán Việt Nam
Ngành đúng: Lịch sử (Lịch sử Việt Nam; Lịch sử thế giới; Lịch sử phong trào 

cộng sản, công nhân quốc tế và giải phóng dân tộc; Lịch sử sử học và sử liệu học: 

Phương pháp luận sử học; Khảo cô học; Dân tộc học).

Ngành phù hợp: Triết học; Chủ nghĩa xã hội khoa học; Tôn giáo học; Ngôn 

ngữ học; Văn học; Văn hóa học; Quản lý văn hóa; Gia đình học.

4. Ngành Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước
Ngành đủng: Xây dựng Đảng và Chính quyên nhà nước; Cử nhân chính trị 

chuyên ngành Công tác tổ chức, Công tác kiểm tra, Công tác dân vận.

Ngành phù họp: Triết học; Chủ nghĩa xã hội khoa học; Chính trị học; Quản lý 

nhà nước; Quan hệ quốc tế; Khoa học quản lý; Quản lý công

5. Ngành Báo chí học
Ngành đúng: Báo chí; Truyền thông đại chúng

Ngành phù hợp: Quản trị truyền thông; Quản lý truyên thông; Truyền thông sô; 

Truyền thông đa phương tiện; Công nghệ truyền thông; Truyền thông quôc tê; Quan 

hệ công chúng; Quảng cáo; Xuất bản; Chuyên ngành Thông tin đối ngoại (thuộc ngành 

Quan hệ quốc tế); Ngôn ngữ học; Thiết kế truyền thông; Truyền thông marketing.
Truyền thông đại chúng; Đồ họa, lý luận, lịch sử phê bình điện ảnh, truyên 

hình; Biên kịch điện ảnh, truyền hình; Đạo diễn điện ảnh, truyền hình; Quay phim; 

Nhiếp ảnh; Công nghệ điện ảnh, truyền hình; Thiết kế âm thanh, ánh sáng; Thiêt kê 

mỹ thuật sân khấu điện ảnh; Thiết kế đồ họa.

6. Ngành Xuất bản
Ngành phù hợp: Kinh doanh xuất bản phẩm
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7. Ngỉitĩlĩ  Quan hệ cô n g  chlUì”

Ngành đúng: Quan hệ công chúng; Ọuảng cáo; Truyền thông Marketing; 

Chương trinh quốc tế Ọuảng cáo, PR và Truyền thông; Chương trình quốc tế Ọuảng 

cáo, PR và Thương hiệu

Ngành phù hợp: Báo chí, Truyên thông đại chúng, Truyền thông đa phương tiện, 

Quản trị truyền thông, Quản lý truyền thông, Truyền thông số, Công nghệ truyền thông, 

Truyền thông quốc te, Xuất bản, Marketing, Thông tin đối ngoại, Chính trị học (chuyên 

ngành Quản lý hoạt dộng tư tưởng - văn hoá, Truyền thông chính sách).

II. Dành cho đối tượng tốt nghiệp thạc sĩ

/. Ngành Triết học
Ngành phù hợp: Chủ nghĩa xã hội khoa học; Tôn giáo học; Lịch sử thế giới; 

Lịch sử phong trào cộng sản, công nhân quốc tế và giải phóng dân tộc; Lịch sử Việt 

Nam; Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Khảo cổ học; Ngôn ngũ’ học; Văn học; Văn 

học so sánh; Văn hóa học; Văn hóa dân gian; Ọuản lý văn hóa; Văn hóa so sánh.

Ngành gân nhóm J: Kinh tế học; Kinh tế chính trị; Chính trị học; Xây dựng 

Đảng và Chính quyền nhà nước; Hồ Chí Minh học; Quan hệ quốc tế; Xã hội học; 

Nhân học; Dân tộc học; Phát tri en bền vững; Phát triển con người; Ọuyền con người; 

Tâm lý học; Quốc tế học; Châu Ả học; Đông phương học; Trung Ọuốc học; Nhật Bản 

học; Đông Nam Á học; Việt Nam học; Báo chí học; Truyền thông dại chúng; Thông 

tin học; Khoa học quản lý; Chính sách công; Quản lý công; Quản trị nhân lực; Ọuản 

lý khoa học và công nghệ; Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật; Khoa học môi 

trường; Quản lý tài nguyên và môi trường; Công tác xã hội; Nghệ thuật quân sự; Lịch 

sử nghệ thuật quân sự; Chiến lược quân sự; Chiến lược quốc phòng; Giáo dục học; Lý 

luận và phương pháp dạy học; Quản lý giáo dục; Lý luận và lịch sử mỹ thuật; Lý luận 

và lịch sử mỹ thuật ứng dụng; Ngôn ngữ học so sánh đối chiếu.

Ngành gân nhóm 2: Tât cả các ngành còn lại (phương diện triết học trong các lĩnh 

vực cụ thê) Có tôi thiêu 2 năm công tác trong lĩnh vực có liên quan đến ngành dự thi.

2. Ngành Chínlì trị học, chuyên ngành Công tác tư  tưởng
Ngành phũ hợp nhóm 1: Có thâm niên công tác trong lĩnh vực công tác tư 

tưởng, khoa giáo 02 năm trở lên.

Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước; Quản lý nhà nước; Quan hệ quốc tế; 

Hồ Chí Minh học; Triết học; Kinh tế chính trị; Chủ nghĩa xã hội khoa học; Lịch sử 

Đảng Cộng sản Việt Nam; Báo chí học; Xuất bản; Xã hội học; Chính sách công; 

Quan hệ công chúng; Truyền thông đại chúng; Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam;
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Lịch sư phoim trào cộnu san. côim nhân quôc lê và phong, trào giai phónu, dân tộc; 

Giáo dục học; Quán lý uiáo dục.
Nạàỉĩh phù hợp nhóm 2: Nhùng neành không thuộc danh mục nêu trên nhưng 

ứng viên có thâm niên công tác trong lĩnh vực công tác tuyên giáo 03 năm trở lên.

3. Ngành Lịch sử Đànq Cộng sản Việt Nan ì
Ngành phù hợp nhóm ì: Triết học; Chủ nghĩa xã hội khoa học; Tôn giáo học 

Lịch sử Việt Nam; Lịch sứ thế giới; Lịch sử phong trào cộng sản, công nhân quôc tô 

và giải phóng dân tộc; Khảo cô học; Ngôn ngữ học; Văn học; Văn học so sánh; Văn 

hóa học; Văn hóa dân gian; Quản lý văn hóa; Văn hóa so sánh.

Ngành phù hợp nhỏm 2: Lịch sử sử học và sử liệu học: Phương pháp luận sử 

học; Dân tộc học; Chính trị học; Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước; Hô Chí 

Minh học; Quan hệ quốc tế; Xã hội học; Nhân học; Đông phương học; Châu A học; 

Lưu trữ học; Bảo tàng học; Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật.

4. Ngành Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nưóc
Ngành phủ hợp: Chính trị học; Hồ Chí Minh học; Quan hệ quốc tế.

Ngành gần nhóm 1: Chính sách công, Quản lý xã hội; Lịch sử phong trào cộng 

sản, công nhân quốc tế và giải phóng dân tộc; Triết học; Lịch sử Đảne Cộng sản Việt 

Nam, Chủ nghĩa xã hội khoa học; Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật; Kinh tê 

chính trị; Quản lý kinh tế; Quản lý nhà nước về an ninh trật tự; Quản lý, giáo dục và 

cải tạo phạm nhân; Nghệ thuật quân sự; Chiên lược quôc phòng; Quản lý công; Quản 

trị văn phòng; Quản lý hành chính công; Quản lý khoa học và công nghệ; Quản lý 

văn hóa; Quản trị nhân lực; Hệ thống thông tin quản lý; Quản trị kinh doanh; Quản trị 

kinh doanh quốc tế.

Ngành gần nhóm 2: ú n g  viên có bằng thạc sĩ các ngành khôno, thuộc danh 

mục nêu trên được đăng ký dự tuyển nếu đáp ứng đủ 3 điều kiện sau:

- Có bằn g  h o ặ c  chứng n h ậ n  tư ơ n g  đ ư ơ n g  tr ìn h  đ ộ  C ao  c ấ p  lý lu ận  c h ín h  trị;

- Có thâm niên công tác tối thiếu 3 năm (36 tháng) trong lĩnh vực công tác 

Đảng hoặc quản lý nhà nước.

- Đang công tác trong hệ thống chính trị các cấp và có quyết định của cơ quan 

cử đi học.

5. Ngành Báo chỉ học
Ngành đím%\ Báo chí; Truyên thông đại chúng.

Ngciìih phù hợp: Quản trị truyền thông; Quản lý truyền thông; Truyền thông 

số; Quan hệ công chúng; Xuất bản.
V
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I rường hợp thí sinh có băng tôt nghiệp đại học loại giói các ngành trên: Yêu cầu 
có thâm ni ôn công tác tỏi thiêu 02 năm (24 tháng) lại cơ quan báo chí truyền thông.

Ngìỉỉĩh gân: Giáo dục học; Quan lý giáo dục; Lý luận và lịch sử mỹ thuật; Mỹ 

thuật tạo hình; Lý luận và lịch sử sân khau; Lý luận và lịch sử điện ảnh, truyền hình; 
Nghệ thuật điện ảnh, truyền hình; Lý luận và lịch sử mỹ thuật ứng dụng; Thiết ke đồ 
họa, Thiết kế mỹ thuật sân khấu điện ảnh; Mỹ thuật ứng dụng; Ngôn ngữ Việt Nam; 

ỉ lán Nôm; Ngôn ngữ các dân tộc thiểu số Việt Nam; Lý luận văn học; Văn học Việt 

Nam; Văn học dân gian; Ngôn ngừ Anh; Ngôn ngữ Nga; Nu,ôn ngữ Pháp; Ngôn ngừ 

Trung Ọuôc, Ngôn ngừ Đức; Ngôn ngữ Nhật; Ngôn ngữ I làn Quốc; Ngôn ngữ học so 

sánh, đôi chiếu; Văn học nước ngoài; Triết học; Chủ nghĩa xã hội khoa học; Tôn giáo 

học, Lịch sử thế giới, Lịch sứ phong trào cộng sản, công nhân quốc tế và giải phóng 

dân tộc; Lịch sử Việt Nam; Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Ngôn ngữ học; Văn 

học; Văn hóa học; Văn hóa dân gian; Quản lý văn hóa; Văn hóa so sánh; Kinh tế học; 

Kinh tế chính trị; Kinh tế phát triển; Kinh tế đầu tư; Kinh tế quốc tế; Thống kê kinh 

tế; Quản lý kinh tế; Chính trị học; Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước ; Hồ 

Chí Minh học; Quan hệ quốc tế; Xã hội học; Nhân học; Dân tộc học; Phát triến bền 

vừng; Phát trien con người; Quyền con người; Tâm lý học; Quốc tế học; Châu Á học; 

Dông phương học; Đông Nam Á học, Việt Nam học; Thông tin học; Khoa học quản 

lý; Chính sách công; Quản lý công; Quản trị nhân lực; Hệ thống thông tin quản lý; 
Quản lý khoa học và công nghệ; Khoa học máy tính; Mạng máy tính và truyền thông 

dừ liệu; Kỹ thuật phần mềm; Hệ thống thông tin; Kỹ thuật máy tính; Công nghệ thông 

tin; An toàn thông tin; Quản lý công nghệ thông tin; Kỹ thuật in; Kỹ thuật viễn thông;

Trường họp thỉ sinh có bằng tốt nghiệp đại học loại giỏi các ngành trên: Yêu cầu 

có thâm niên công tác tối thiêu 03 năm (36 tháng) tại cơ quan báo chí truyền thông.

6. Ngành Xuất bản
Ngành phù hợp: Báo chí; Quan hệ quốc tế; Quan hệ công chúng; Lưu trữ học; 

Bảo tàng học; Thông tin học; Khoa học thư viện; Quản lý hoạt động tư tưởng - văn 

hóa; Quản lý văn hóa, giáo dục và khoa học;

Ngành gân nhóm ì: Có băng thạc sĩ các ngành khoa học xã hội và nhân văn: 

Yêu cầu có ít nhất 3 năm (36 tháng) kinh nghiệm thực tiễn hoạt động xuất bản.

Ngành gần nhóm 2: Có bằng thạc sĩ các ngành khoa học tự nhiên và công nghệ: 

Yêu câu có ít nhất 3 năm (36 tháng) kinh nghiệm thực tiễn hoạt động xuất bản.
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7. Ngành Quan hệ CÔM* chúng
Ngìmh đímọ;: Quan hệ công chúng; Ọuáim cáo; Truyên thông Marketing; 

Chương trình quôc tê Ọuảng cáo, PR và Truyên thông; Chương trinh quôc tê Quang 

cáo, PR và Thương hiệu
N%ành phù hợp: Báo chí, Truyền thông đại chúng, Truyền thòng đa phương tiện, 

Ọuản trị truyền thông, Quản lý truyền thông, Truyền thông số, Công nghệ truyền thông, 

Truyền thông quốc tế, Xuất bản, Marketing, Thông tin đối ngoại, Chính trị học (chuyên 

ngành Quản lý hoạt động tư tướng - văn hoá, Truyền thông chính sách).

Ngành gần Đồ họa, lý luận, lịch sử phê bình điện ảnh, truyền hình, Biên kịch 

điện ảnh, truyền hình, Đạo diễn điện ảnh, truyên hình, Ọuay phim, Nhiếp ảnh, Công 

nghệ điện ảnh, truyền hình, Thiết kế âm thanh, ánh sáng, Thiết kế đô họa; Kinh 

doanh xuất bản phấm; Triết học; Chủ nghĩa xã hội khoa học; Ngôn ngữ học; Văn 

học; Văn hoá học; Quản lý văn hoá; Chính trị học (các chuyên ngành khác thuộc 

ngành Chính trị học), Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước; Quan hệ quôc tê; 

Xã hội học; Nhân học, Tâm lý học; Tâm lý học giáo dục; Khu vực học; Ọuôc tê học; 

Châu Á học; Việt Nam học; Kinh doanh quốc tế, Quản trị kinh doanh; Kinh doanh 

thương mại; Thương mại điện tử; Khoa học quản lý; Quản lý công; Ọuản trị nhân 

lực; Quan hệ lao động; Các ngành thuộc nhóm Ngôn ngữ, văn học và văn hóa nước 

ngoài Sư phạm Tiếng Anh, Sư phạm Tiếng Nga; Sư phạm tiếng Phap, Sư phạm tiêng 

Trung Quốc; Sư phạm Tiếng Đức; Sư phạm Tiếng Nhật; Sư phạm Tiếng Hàn Quôc; 

Dân tộc học; Phát triển bền vững; Việt Nam học; Thông tin học; Công nghệ thông 

tin; An toàn thông tin; Quản lý công nghệ thông tin; Quản lý Hệ thống thông tin; Kỹ 

thuật viễn thông; Quản trị kinh doanh; Kinh doanh thương mại; Khoa học quản lý; 

Chính sách công; Hệ thống thông tin quản lý; Quản lý khoa học và công nghệ; Tôn 

giáo học, Lịch sử thế giới, Lịch sử phong trào cộng sản, công nhân quốc tê và giải 

phóng dân tộc; Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Kinh tế; Kinh tế học; Kinh tế 

chính trị; Kinh tế quốc tế, Kinh tế phát triển; Kinh tế đầu tư; Quản lý kinh tế; Lý luận 

và lịch sử mỹ thuật; Mỹ thuật tạo hình; Lý luận và lịch sử sân khấu; Lý luận và lịch 

sử điện ảnh, truyền hình; Lý luận và lịch sử mỹ thuật ứng dụng, Thiết kế mỹ thuật sân 

khấu điện ảnh; Mỹ thuật ứng dụng; Ngôn ngữ Việt Nam; Hán Nôm; Ngôn ngữ các 

dân tộc thiểu số Việt Nam; Lý luận văn học; Văn học Việt Nam; Văn học dân gian.
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HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
HÒ CHÍ MINH

HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN Hà Nội, ngày 10 thảng 02 năm 2022
BAN TO CHU'wr¥INH uy *

số  r t ?  -TB/HVBCTT-ĐT>ÈNSo AL
u

"(tuyên:...IT...Í..C■ m THÔNG BÁO
TUYỂN SINH ĐÀO TAO TRÌNH Đ ô  THAC s ĩ  NĂM 2022

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 
2022 như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển sinh: 450.
2. Hình thức và thòi gian đào tạo

- Hình thức đào tạo: Chính quy không tập trung;
- Thời gian đào tạo: 2 năm.

3. Kế hoạch và phương thức tuyển sinh
a) Kế hoạch tuyển sinh

- Đợt 1: Tháng 5 năm 2022

- Đợt 2: Tháng 10 năm 2022

TT Ngành, chuyên ngành Mã ngành Chi tiêu
Đọt 1 (tháng 5/2022) 185

Hình thức đào tạo chỉnh quy không tập trung (học thứ Bảy, Chứ nhật hàttỊi tuân)

1

Báo chí học, gôm các chuyên ngành:
- Báo chí;
- Quản lý háo chí truyền thông;
- Phát thanh - Truyền hình;
- Quản lý phát thanh, truyền hình và báo mạng điện tử.

8320101 80

2
Chính trị học, sôm các chuyên ngành:
- Chính trị phát triển;
- Ọuản lý xã hội;

8310201 30

3 Xây dựng Đảng và Chính quyên nhà nước 8310202 40

4 Ọuan hệ quôc tê, chuyên ngành Quản lý hoạt động đôi 
ngoại 8310206 15

5
Quan hệ công chúng, gòm các chuyên ngành:
- Quan hệ công chúng chuyên nghiệp;
- Quàn trị truyền thông.

8320108 20

Đot 2 (tháng 10/2022) 265
Hình thức đào tạo chính qu\ không tập trung (học thứ Bảy, Chú nhật hàng tuân)

1 Triêt hoc 8229001 15
2 Chủ nehĩa xã hội khoa học 8229008 15
3 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 8229015 15
4 Xây dựng Đảng và Chính quyên nhà nước 8310202 25

5 Quan hệ quôc tê, chuyên ngành Quản lý hoạt động đôi 
ngoại 8310206 15

6 Xã hôi hoc 8310301 15
7 Hô Chí Minh hoc 8310204 15
8 Chính trị học, gôm các chuyên ngành: 8310201

\/



- Chính trị phát triên;
- Quản lý xã hội;
- Quản lý hoạt động tư tưởng - văn hóa.

40

9

Báo chí học, gôm các chuyên ngành:
- Báo chí;
- Quản lý báo chí truyền thông;
- Phát thanh - Truyền hình;
- Quản lý phát thanh, truyền hình và báo mạng điện tử

8320101 65

10
Quan hệ công chúng, gôm các chuyên ngành:
- Quan hệ công chúng chuyên nghiệp;
- Ọuản trị truyền thông.

8320108 15

11
Xuất bản, gồm các chuyên ngành:
- Biên tập xuất bản;
- Q uản lý xuất bản.

8320401 15

12 Kinh tê chính trị 8310102 15

b) Phương thức tuyển sinh: Thi tuyển.
4. Đối tượng và điều kiện dự tuyến
a) Đổi tượng tuyển sinh

uUg dân Việt Nam và người nước ngoài đáp ứng các điều kiện tại Mục b dưới đây.
b) Điều kiện dự tuyển
- Điều kiện về vãn bằng'.
+ Có bằng tốt nghiệp đại học ngành dúng, ngành phù hợp với ngành, chuyên ngành 

đào tạo trình độ thạc sĩ.
+ Có bàng tốt nghiệp đại học ngành đúng nhưníĩ khác chuyên neành; ngành gần hoặc 

ngành khác với ngành, chuyên ngành đào tạo trình độ thạc sĩ và có giấy chứng nhận hoàn thành 
các môn học bổ sung kiến thức do Học viện Bảo chí và Tuyên truyền cấp.

+ Có bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ nước ngoài phù hợp với ngành dự tuyển (phải 
có xác nhận của Cục Quản lý chất lượng. Bộ Giáo dục và Đào tạo).

- Điều kiện về thâm niên công tác\
+ Người có bằng tốt nghiệp đại học naành đúng, ngành phù hợp: Được dự thi ngay sau 

khi tốt nghiệp đại học nếu xếp loại tốt nghiệp từ Khá trở lên. Trường hợp bằng tốt nghiệp xếp 
loại khác, phải có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực chuyên môn đãng kí dự 
thi kể từ  ngày có quyết định tiếp nhận công tác đến ngày nộp hồ sơ dự thi.

+ Người có bàng tốt nghiệp đại học ngành gần: Phải có ít nhất 1 năm kinh nghiệm 
làm việc trong lĩnh vực chuyên môn đăng kí dự thi kể từ ngày có quyết định tiếp nhận công 
tác đến ngày nộp hồ sơ dự thi.

+ Người có bằng tốt nghiệp đại học neành khác với ngành đăng ký dự thi: Phải có ít 
nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực chuyên môn đăng kí dự thi kể từ ngày có 
quyết định tiếp nhận công tác đến ngày nộp hồ sơ dự thi (xem Danh mục ngành đủng, 
ngành phũ hợp, ngành gần, ngành khác và các môn học bô sung kiến thức dự thi đào tạo 
trình độ thạc sĩ đính kèm Thông báo này). Trường hợp đặc biệt do Hội đồng tuyển sinh 
quyết định.



- Điền kiện về sức khỏe’. Đủ sức khoé để học tập và công tác (có giấy chứng nhận sức 
khỏe của Bệnh viện đa khoa cấp huyện trở lên).

- Điểu kiện về hồ sơ: Nộp đầy đủ hồ sơ theo mẫu và đúng thời hạn quy định của Học viện.
5. Môn thi tuyển sinh
a) Người dự thi đào tạo trình độ thạc sĩ phải tham dự kỳ thi tuyển sinh do Học viện Báo 

chí và Tuyên truyền tổ chức, gồm các môn quy định cho từng ngành/chuyên ngành như sau:

TT Ngành, chuyên ngành Môn chủ chốt Môn chuyên ngành

1

Báo chí học, chuyên 
ngành Báo chí và 
chuyên ngành Quản lý 
báo chí truyền thông

Triết học Mức - Lênin Cơ sở lý luận báo chí

2

3

Báo chí học, chuyên 
ngành Phát thanh - 
Truyền hình và chuyên 
ngành Quản lý phát 
thanh, tmvền hình và 
báo mạng điện tử

Triết học Mác - Lênin
Tác phẩm báo chí phát 
thanh, truyền hình

Auât bản, chuyên 
ngành Biên tập xuất 
bản và chuyên ngành 
Quản lý xuất bản

Triết học Mác - Lênin C ơ sở  lý luận xuất bản

4

Ọuan hệ công chúng, 
chuyên ngành Quan hệ 
công chúng chuyên 
nghiệp và chuyên ngành 
Quản trị truyền thôn£

Triết học Mác - Lênin
Lý thuyết quan hệ cỏng 
chúng

5 Xã hội học Triết học Mác - Lênin
Phương pháp nghiên cửu Xã 
hội học

6 Triết học Triêt học Mác - Lênin Lịch sử Triêt học

7
Chủ nghĩa xã hội khoa 
học Triết học Mác - Lên in

Chu nghĩa xã hội khoa học 
chuyên ngành

8 Kinh tế chính trị Triết học Mác - Lênin
Kinh tê chính trị Mác-Lênin 
chuyên n^ành

9
Lịch sử Đảng Cộng 
sản Việt Nam Triết học Mác - Lênin

Đảng lãnh đạo kháng chiên 
chống Mỹ, cứu nước và xây 
dựng chủ nghĩa xã hội ở 
miền Bắc (1954-1975)

10 Xây dựng Đảng và 
Chính quyền nhà nưức Triết học Mác - Lênin Lý luận về xây dựng Đảng

11 Hồ Chí Minh học Triết học Mác - Lênin
Tư tưởng Hô Chí Minh vê 
độc lập dân tộc gắn liền với 
chủ nghĩa xã hội

12
Chính trị học, chuyên 
ngành Quản lý xã hội Triết học Mác - Lênin

Lý thuycl chưng vê quản lý 
xã hội

3



13
Chính trị học, chuyên 
ngành Quản lý hoạt 
động tư tưởng - văn hóa

Triết học Mác - Lênin Nguyên lý công tác tư tưởng

14
Chính trị học, chuyên 
ngành Chính trị phát 
triển

Triết học Mác - Lênin Lịch sử tư tưởng chính trị

15
Quan hệ quôc tê, 
chuyên ngành Quản lý 
hoạt động đối ngoại

Triết học Mác - Lênin Lịch sử quan hệ quốc tê

b) Môn Ngoại ngũ’
- Miễn thi môn Ngoại ngừ đối với thí sinh thuộc một trong các trường họp sau:
+ Có bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên ngành ngôn ngữ nước ngoài; hoặc 

bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên mà chương trình được thực hiện chủ yếu bàng 

ngôn ngừ nước ngoài;
+ Có bàng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên do Học viện Báo chí và Tuyên 

truyền cấp trong thời gian không quá 02 năm kể từ ngày kí mà chuấn đầu ra của 
chương trình đă đáp ứng yêu cầu ngoại ngữ đạt trình độ Bậc 3 trở lên theo Khung 
năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

+ Một trong các văn bàng hoặc chứng chỉ ngoại ngữ đạt trình độ tương đương 
Bậc 3 trớ lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam quy định 
dưới đây hoặc các chứng chỉ tương đương khác do Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố, 
còn hiệu lực tính đến ngày đăng ký dự tuyến.

TT Ngôn ngữ Chúng chỉ /Văn 
băng

T rình đô/T l a n g  diêm
Tưong đưong Bậc 3 Tu-oug Rậc4

1 Tiếng Anh

TOEFL iBT 30-45 46-93
TOEFL ITP 450-499
IELTS 4.0-5.0 5.5 -6.5

Cambridge
Assessment
English

Bl Preliminary/B 1 Business 
Preliminary/ Linguaskill. 
Thang điểm: 140-159

B2 First/B2 Business 
Vantage/
Linguaskill. Thang điểm: 
160-179

TOEIC (4 kỹ năng)

Nghe: 275-399 
Đọc: 275-384 
Nói: 120-159 
Viết: 120-149

Nghe: 400-489 
Đọc: 385-454 
Nói: 160-179 
Viết: 150-179

2 Tiếng Pháp
CIEP/Alliance
française
diplomas

TCF: 300-399 
Văn bàng DELF BI 
Diplôme de Langue

TCF: 400-499 
Văn bàng DELF B2 
Diplôme de Langue

3 Tiếng Đức

Goethe - Institut Goethe-Zertifikat B 1 Goethe-Zertifikat B2
The German 
TestDaF language 
certificate

TestDaF Bậc 3 
(TDN 3)

TestDaF Bậc 4 
(TDN 4)

4 Tiêng Trung 
Quốc

Hanyu Shuiping 
Kaoshi (HSK) HSK Bậc 3 HSK Bậc 4

4
/



5 Tiếng Nhật
Japanese Language 
Proiìciency Test 
(JLPT)

N4 N3

6 Tiếng Nga

TPKM - Tcct h u  

pyccKOMy »3MKy 
K ílK

TPKĨĨ-1 TPKH-2

IIH O C T P U H H O M V

Trong trường hợp cần thiêt, Giảm đốc Học viện sẽ thẳm định chứng chỉ hoặc thành 
lập Hội đồng kiếm tra năng lực ngoại n%ữ của các thí sình đã cỏ chứng chỉ. Kết quả kiềm 
tra sẽ được sử dụng làm kết quả chính thức để xét miễn thi đầu vào, đầu ra về ngoại ngữ tại 
Học viện hoặc hủy kết quà thi, xét đầu vào nếu phát hiện các sai phạm.

- Thí sinh không thuộc diện miễn thi môn Ngoại ngữ phải thi môn Tiếng Anh đánh giá 
năng lực ngoại ngữ đàu vào trong kỳ thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ.

Lim ỷ: Học viện có tô chức các lứp nẹoại ngữ:
- Lớp học. thi và cấp chứng chỉ tiếng Anh theo Khung năna lực ngoại ngữ 6 bậc dùng 

cho Việt Nam (được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép cấp) vào các tháng trong năm. Thông 
tin xem trên cống thông tin điện tử của Học viện;

Lớp ôn tập đê dự thi môn tiếng Anh đánh giá năng lực ngoại ngữ đầu vào trong kỳ

tuyến sinh đào tạo trình độ thạc sĩ. Thông tin chi tiết xem trên cổng thông tin điện tử của Học 

viện hoặc điện thoại: 0912723236 (ThS. Lưu Thị Bích Thủy).

c) ủng viên dự tuyến tà công dăn nirởc ngoàỉ nếu đăng ký theo học các 
chương trình đào tạo thạc sĩ bằng tiếng Việt phải đạt trình độ tiếng Việt từ Bậc 4 trở 
lên theo Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài hoặc đã tốt nghiệp 
đại học (hoặc trình độ tương đương trở lên) mà chương trình đào tạo được giảng dạy 
bằng tiếng Việt.

6. Đối tưọng và chính sách ưu tiên
a) Đối tượng ưu tiên

- N gườ i có thời gian công  tác liên tục từ  2 năm  trở lên (tính  đến ngày hét hạn  nộp hồ 

sơ đăng ký dự thi) tại các địa phương được quy định là khu vực 1 trong Quy chế tuyến sinh 
đại học, cao dẳng hệ chính quy hiện hành. Trong trường hợp này, thí sinh phải có quyết định 
tiếp nhận công tác hoặc điều động, biệl phái còng tác của cơ quan, tổ chức cỏ thầm quyên;

- Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh;
- Con liệt sĩ;
- Anh hùng lực lượng vũ trane, anh hùng lao động;
- Người dân tộc thiểu số có hộ khấu thường trú từ 2 năm trở lên ở địa phương được quy định 

là khu vực 1 trong Quy chế tuyển sinh đại học. cao đẳng hệ chính quy hiện hành;
- Con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học, được Ưỷ ban 

nhân dân cấp tỉnh công nhận bị dị dạng, dị tật, suy giảm khả nãng tự lực trong sinh hoạt, học 
tập do hậu quả của chất độc hoá học.

- Đối với lưu học sinh Lào thực hiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

/
5



h) Chinh sách ưu tiên
- Người dự thi thuộc đối tượng ưu tiên được cộng vào kết quả thi một điểm cho môn 

Ngoại ngữ (thang điếm 10) nếu không thuộc diện được miễn thi ngoại ngữ theo quy định và 
cộng một điểm (thang điểm 10) cho môn chủ chốt;

- Người thuộc nhiều đối tượng ưu tiên chỉ được hưởng chế độ ưu tiên của một đối 
tượng ưu tiên (Lim V, các giấy tờ xác nhận đối tượng tru tiên, chứng chi Ngoại n^ữ để xét miễn 
thi phải nộp cũng với hẻ sơ đăng kỷ dự thi và trong thời hạn nộp hồ sơ đãng kỷ> dự thi).

7. Hồ sơ dự thi đào tạo trình độ thạc sĩ gồm có:
1. Phiéu đăng ký dự thi đào tạo trình độ thạc sĩ 02 bản (theo mẫu)',
2. Công văn cử đi thi của cơ quan quản lý (nếu có);
3. Sơ yếu lý lịch (theo mẫu);
4. Bản sao công chứng bàng đại học và bảng điểm (Bang tot nghiệp đại học và bảng 

điếm do nước ngoài cap phải có bản dịch kèm theo xác nhận của Cục Kiêm định 
chắt đào tạo-BỘ Giáo dục và Đào tạo, trừ các trường hợp học tại Cộng hòa Liên 
bang Nga);

5. Bản sao công chứng các giấy tờ hợp pháp về đối tượng ưu tiên (nếu có);
"ác giấy tờ xác nhận thâm niên nghề nghiệp (bắt buộc với các đoi tượng ngcmh 
g.an, ngành phũ họp và ngành khác);

7. 01 giấy chứng nhận sức khoẻ của bệnh viện đa khoa cấp Huyện trở lên;
8. 02 ảnh 3 x 4  cho vào phong bì ghi rõ họ tên;
9. 02 phong bì ghi rõ họ tên, địa chỉ liên hệ của th í sinh (địa chỉ trên phong bì thư 

phải ghi rõ ràng, đây đủ thông tin người nhận chuyển theo đường him điện và sô 
điện thoại để liên hệ).

8. Thòi gian, địa điểm phát hành và nhận hồ SO’
Hồ sơ dự thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ do Học viện Báo chí và Tuyên truyền 

phát hành.
a) Thời gian phát hành và nhận hồ sơ:
Đợt 1: Từ ngày 10/02/2022 đến hết ngày 20/4/2022. Thí sinh thuộc đối tượng học bổ 

sung kiến thức phải nộp hồ sơ trước ngày 03/3/2022.
Đựt 2: Từ ngày 15/6/2022 đến hết ngày 06/10/2022. Thí sinh thuộc đối tượng học bổ 

sunạ kiến thức phải nộp hồ sơ trước ngày 18/8/2022.
Hồ sơ dự thi đã nộp không trả lại.
b) Địa điểm phát hành và nhận hồ sơ
Bộ phận Đào tạo Sau Đại học và Bồi dưỡng, Ban Quản lý Đào tạo, phòng 304, nhà 

AI Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 36 Xuân Thuỷ, cầu  Giấy, Hà Nội. Điện thoại liên 
hệ: (024) 37. 546. 963 (máy lẻ 307) hoặc ThS. Tạ Như Sơn 0968645468.

9. Thòi gian, địa điểm học bổ sung kiến thức, ôn tập và thi tuyển sinh
a) Thời gian học bo sung kiến thức, ôn tập và thi tuyến sinh
- Đợt 1:
+ Thời gian học bố sung kiến thức'. Từ ngày 03/3/2022 đèn ngày 17/4/2022, học vào 

các ngày thứ Bảy, chủ Nhật hàng tuần và các buổi tối.
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+ Thời gian ôn tập thi tuyển sinh: Từ ngày 22/4/2022 đến ngày 12/5/2022. Tổ chức 
ôn tập liên tục vào các ngày thứ Bảy, chủ Nhật và các buổi tối.

+ Thời gian thi tuyển sinh: Ngày 14, 15/5/2022 (Thứ Bảy và Chủ nhật).
- Đợt 2:
+ Thời gian học bổ sung kiến thức: Từ ngày 18/8/2022 đến ngày 02/10/2022, học 

vào các ngày thứ Bảy, chủ Nhật hàng tuần và các buổi tối.
+ Thời gian òn tập thi tuyển sinh: Từ ngày 07/10/2022 đến ngày 23/10/2022. Tổ

chức ôn tập liên tục vào các ngày thứ Bảy, chủ Nhật và các buổi tối.
+ Thời gian thi tuyển sinh: Ngày 29 và 30/10/2022 (Thứ Bảy và Chủ nhật).
b) Địa điểm
Địa điểm tổ chức học bố sung kiến thức, ôn tập và thi tuyến sinh được tổ chức tại

Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 36 Xuân Thuỷ, cầu Giấy, Hà Nội.
10. Kinh phí tuyến sinh và đào tạo toàn khóa học
a) Kinh ph ỉ tuyển sinh
- Lệ phí đăng ký tuyển sinh: 60.000 đồng/hồ sơ.
- Lệ phí thi tuyển sinh: 360.000 đồng/thí sinh. Thí sinh diện miễn thi Ngoại naữ nộp 
"hi 240.000 đồng/thí sinh
- Lệ phí ôn thi: 500.000 đồng/môn (đối với môn chủ chốt và môn chuyên ngành); 

môn tiếng Anh 1.000.000 đồng/đợt học.
- Lệ phí học bổ sung kiến thức: 400.000 đồng/tín chỉ (lệ phí đăng ký dự thi và lệ phi 

thi nộp cùng hồ sơ).
Thông tin chi tiết về tuyển sinh trình độ thạc sĩ được cập nhật trên cổng thông tin 

điện tử của Học viện Báo chí và Tuyên truyền: https://daotaoajc.edu.vn
b) Kinh phỉ đào tạo loàn khỏa học: 44.100

Nơi nhân:
- Học viện CTQG Hồ Chí Minh (đế b/c),
- Bộ Giáo dục và Đào tạo (để b/c),
- Hội đồng trường Học viện,
- Các Bộ, Ban, ngành ở Trung ương,
- Các báo, đài của Trung ương và địa phương,
- Các nhà xuất bản Trung ương và địa phương,
- Sở Nội vụ, BTC Tỉnh uỷ, Ban TG Tỉnh uỷ,
- VP Tỉnh uỷ, Trường CT tỉnh. TP trong cả nước,
- Các trường CĐ, đại học, học viện trong cả nước,
- Các trường đào tạo, bồi dưỡng của Đảng,

Nhà nước và các đoàn thể chính trị-xã hội,
- Lưu VT, ĐT.
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DANH MỤC NGÀNH ĐỦNG, NGÀNH PHÙ HỌP, NGÀNH GẦN, 
NGÀNH KHÁC VÀ CÁC MÔN HỌC BỎ SUNG KIÉN THÚ C 

D ự  T H I ĐÀO TẠO TRÌN H Đ ộ  THẠ C s ĩ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 6374-QĐ/HVBCTT-ĐT 

Ngciy 30/ỉ 2/20 ỉ 9 của Giám đốc Học viện Báo chỉ và Tuyên truyền)

r  •
Đôi tưọng Tên ngành/chuyên ngành

- - - ■■ "> ■ " £
Môn học bô sung kiên thức

1. Ngành Báo chí học, chuyên ngành Bảo chí và chuyên ngành Quản lý bảo chítruyêỉt thông
Ngành đúng Báo chí; Truyên thông đại chúng Không

Ngành phù 
họp

Quản trị truyên thông; Quản lý truyên 
thông: Truyền thông số; Truyền thông đa 
phương tiện; Công nghệ truyền thông; 
Truyền thông quốc tế; Quan hệ công 
chúng; Quảng cáo; Xuất bản; Chuyên 
ngành Thông tin đối ngoại (thuộc ngành 
Ọuan hệ quốc tế); Ngôn ngữ học; Thiết kế 
truyền thông; Truyền thông marketing.

1. Cơ sử lý luận háo chí (3 tín chỉ)
2. Pháp luật và đạo đức báo chí truyền 
thông (3 tín chỉ)
3. Lao động nhà báo (3 tín chỉ)

Ngành gần
Thâm niên công 
tác trong ngành 
Báo chí 02 năm 

trở lên.

Kinh doanh xuât bản phâm; Ngôn ngữ 
Việt Nam; Hán Nôm; Ngôn ngừ các dân 
tộc thiểu số Việt Nam; Văn học; Lý luận 
văn học; Văn học Việt Nam: Văn học dân 
gian; Vãn hóa học; Vãn hóa dân gian; 
Quản lý văn hóa; Văn hóa so sảnh; Lý 
luận và lịch sử diện ảnh. truyền hình; 
Thiết kế đồ họa; Lý luận và lịch sử mỹ 
thuật; Mỹ thuật tạo hình; Lý luận và lịch 
sử sân khấu; Lý luận và lịch sử mỳ thuật 
ứng đụng; Thiết kế mỹ thuật sân khấu 
điện ảnh; Mỳ thuật ứng dụng; Các ngành 
thuộc nhóm Ngôn ngữ, văn học và văn 
hóa nước ngoài; Ngôn ngữ học so sánh, 
đối chiếu; Văn học nước ngoài; Triết học; 
Chủ nghĩa xã hội khoa học; Tôn giáo học, 
Lịch sử thê giới, Lịch sử phong trào cộng 
sản, công nhân quốc tế và giải phóng dân 
tộc; Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; 
Kinh tế học; K inh tế chính trị; Kinh tế 
phát triển; Kinh tế dầu tư; Kinh tế quốc tế; 
Thống kê kinh tế; Quản lý kinh tê; Chính 
trị học; Xây dựng Đàng và Chính quyên 
Nhà nước; Hồ Chí Minh học; Quan hệ 
quốc tế; Xà hội học; Nhân học; Dân tộc 
học; Phát triển bền vững; Việt Nam học; 
Thông tin học; Khoa học thư viện; Lưu 
trừ học; Quản trị kinh doanh; Kinh doanh 
thương mại; Khoa học quản lý; Chính 
sách công; Quản lý công; Quản trị nhàn 
lực; Hệ thống thông tin quản lý; Quản ]ý 
khoa học và công nghệ.

1. Cơ sở lý luận báo chí (3 tín  chỉ)
2. Pháp luật và đạo đức báo chí truyền 
thông (3 tín  chỉ)
3. Lao động nhà báo (3 tín chỉ)
4. T ác phẩm  báo chí thông tấn  (3 tín 
chỉ)
5. Lý thuyết và kỹ năng báo chí - 
truyền thông dữ liệu (3 tín chỉ)

Ngành khác
(đối với thí sinh Tất cả các ngành còn lai. 1. Lý Ihuyết truyền thông (3 tín chỉ)

2. Cơ sở lý luận báo chí (3 tín chỉ)

8



dự thi chuyên 
ngành Quản lý 
báo chí truyền 

thông): Thâm niên 
công tác trong 

ngành Bảo chỉ 03 
năm trở lên.

3. Pháp luật và đạo đức báo chí truyền 
thông (3 tín chỉ)
4. Lao động nhà báo (3 tín chỉ)
5. Tác phẩm báo chí thông tấn (3 tín chỉ)
6. Lý thuyết và kv năng báo chí - 
truyền thông dữ liệu (3 tín chỉ)

2. Ngành Báo chí học, chuyên ngành Phát thanh - Truyền hình và chuyên ngành Quản lý phát 
thanh, truyền hình và báo mạng điện tử

Ngành phù 
họp

Quản trị truyên thông; Quản lý truyên 
thông; Truyền thông số; Truyền thông đa 
phương tiện; Truyền thông đại chúng; 
Công nghệ truyền thông; Truyền thông 
quốc tế; Quan hệ công chúng; Quảng 
cáo; Xuất bản; Chuyên ngành Thông tin 
đối ngoại (thuộc ngành Quan hệ quốc tế); 
Ngôn ngữ học; Thiết kế truyền thông; 
Truyền thông marketing; Đồ họa, lý luận, 
lịch sử phê bình điện ảnh, truyền hình; 
Biên kịch điện ảnh, truyền hình; Đạo 
diễn điện ảnh, truyền hình; Quay phim; 
Nhiếp ảnh; Công nghệ điện ảnh, truyền 
hình; Thiết kế âm thanh, ánh sáng; Thiết 
kế mỹ thuật sân khấu điện ảnh; Thiết kế 
đồ hoa.

1. Cơ sở lý luận báo chí (3 tín chỉ)
2. Pháp luật và đạo đức báo chí truyền 
thông (3 tín chỉ)
3. Tác phẩm báo Phát thanh, Truyền 
hình (3 tín chỉ)

Ngành gần

Văn hoá dân gian; Văn học; Văn hoá 
học; Quản lý văn hoá; Kinh doanh xuất 
bản phẩm; Ngôn ngữ Việt Nam; Hán 
Nôm; Ngôn ngữ các dân tộc thiểu số Việt 
Nam; Lý luận văn học; Văn học Việt 
Nam; Văn học dân gian; Lý luận và lịch 
sử mỹ thuật; Mỹ thuật tạo hình; Lý luận 
và lịch sừ sân khấu; Lý luận và lịch sử 
điện ảnh, truyền hình; Lý luận và lịch sử 
mỹ thuật ứng dụng; Mỹ thuật ứng dụng; 
Các ngành thuộc nhóm Ngôn ngữ, văn 
học và văn hóa nước ngoài; Ngôn ngữ 
học so sánh, đối chiếu; Văn học nước 
ngoài; Triết học; Chủ nghĩa xã hội khoa 
học; Tôn giáo học, Lịch sử thê giới, Lịch 
sử phong trào cộng sản, công nhân quốc 
tế và giải phóng dân tộc; Lịch sử Đảng 
Cộng sân Việt Nam; Kinh tế học; Kinh tê 
chính trị; Kinh tế phát triển; Kinh tế đầu 
tư; Kinh tế quốc tế; Thống kê kinh tế; 
Toán kinh tế; Quản lý kinh tế; Chính trị 
học; Xây dựng Đảng và Chính quyền 
Nhà nước; Hồ Chí Minh học; Quan hệ 
quốc tể; Xã hội học; Nhân học; Dân tộc 
học; Phát triển bền vừng; Việt Nam học; 
Thông tin học; Khoa học thư viện; Lưu 
trữ học; Mạng máy tính và truyên thông

1. Cơ sở lý luận báo chí (3 tín chỉ)
2. Pháp luật và đạo đức báo chí truyền 
thông (3 tín chỉ)
3. Tác phẩm báo Phát thanh, Truyền 
hình (3 tín chỉ)
4. Tổ chức sản xuất chương trình Phát 
thanh. Truyền hình (3 tín chỉ)
5. Tác phẩm báo mạng điện tử (3 tín chỉ)
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dữ liệu; Kỹ thuật phân mêm; Hệ thông 
thông tin; Kỹ thuật máy tính; Cồng nghệ 
thông tin; An toàn thông tin; Quản lý 
công nghệ thông tin; Quản lý hệ thống 
thông tin: Kỹ thuât in; Kỹ thuât viễn
thông; Quản trị kinh doanh; Kinh doanh 
thương mại; Khoa học quản lý; Chính 
sách công; Quản lý công: Quản trị nhân 
lực; Hệ thống thông tin quản lý; Quản lý 
khoa học và công nghệ.

Ngành khác
(đối với thí sinh 
dự thi chuyên 
ngành Quản lý 

phát thanh, 
truyền hình và 
báo mạng điện 

tử)

Tất cả các ngành còn lại.

1. Cơ sở lý luận báo chí (3 tín chỉ)
2. Pháp luật và đạo đức báo chí truyẻn 
thông (3 tín chỉ)
3. Tác phẩm báo Phát thanh, Truyền 
hình (3 tín chỉ)
4. Tồ chức sản xuất chương trình Phát 
thanh, Truyền hình (3 tín chi)
5. Tác phẳm báo mạng điện tử (3 tín chỉ)
6. N»ồn ngữ báo chí (3 tín chỉ)

3. Ngành Xuất bản, chuyên ngành Biên tập xuất bản, chuyên ngành Quản lý xuất bàn

Ngành phù 
họp Kinh doanh xuất bản phẩm

1. Cơ sở lý luận xuât bản (3 tín chỉ)
2. Tố chức và biên tập bản thào (5 tín chỉ)
3. Ọuản lý nhà nước về xuất bản (2 tín chi)

Ngành gần
Thám niên công 
tác trong ngành 

Xuất bản 02 
năm trở lên.

Vãn hoá dân gian; Văn học; Văn hoá 
học; Quản lý văn hoá; Ngôn ngữ Việt 
Nam; Hán Nôm; Ngôn ngừ các dân tộc 
thiểu số Việt Nam; Lý luận vãn học; Văn 
học Việt Nam; Văn học dân gian; Lý 
luận và lịch sử mỹ thuật; Mỹ thuật tạo 
hình; Lý luận và lịch sử sân khấu; Lý 
luận và lịch sử điện ảnh, truyền hình; Lý 
luận và lịch sử mỹ thuật ứng dụng; Mỹ 
thuật ứng dụng; Các ngành thuộc nhỏm 
Ngôn ngữ, văn học và văn hóa nước 
ngoài; Ngôn ngữ học so sánh, đối chiếu; 
Văn học nước ngoài; Triết học; Chù 
nghĩa xã hội khoa học; Tôn giáo học, 
Lịch sử thế giới, Lịch sử phong trào cộng 
sản. công nhân quốc tế và giải phóng dân 
tộc; Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; 
Kinh tế học; Kinh tế chính trị; Kinh tế 
phát triển; Kinh tế đầu tư; Kinh tế quốc 
tế; Thống kê kinh tế; Toán kinh tế; Quản 
lý kinh tế; Chính trị học; Xây dựng Đảng 
và Chính quyền Nhà nước; Hồ Chí Minh 
học: Quan hệ quốc tế; Xã hội học; Nhân 
học; Dân tộc học; Phát triển bền vững; 
Việt Nam học; Thông tin học; Khoa học 
thư viện; Lưu trữ học; Mạng máy tính và 
truyền thông dữ liệu; Kỹ thuật phần 
mềm; Hệ thống thông tin; Kỹ thuật máy

1. Cơ sở lý luận xuất bản (3 tín chỉ)
2. Tổ chức và biên tập bản thảo (5 túi chi)
3. Quản lý nhà nước về xuất bản (2 lín 
chi)
4. Trình bày và minh họa xuất bản 
phẩm (2 tín chỉ)
5. Biên tập sách điện tử (3 tín chỉ)
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tính; Công nghệ thông tin; An toàn thông 
tin; Quản lý công nghệ thông tin; Quản 
lý hệ thống thông tin; Kỹ thuật in; Kỹ 
thuật viễn thône; Quản trị kinh doanh; 
Kinh doanh thương mại; Khoa học quản 
lý; Chính sách công; Quản lý công; Quản 
trị nhân lực; Hệ thống thông tin quản lý; 
Quản lý khoa học và công nghệ; Báo chí, 
Truyền thòng đa phương tiện, Truyền 
thông đại chúng, Công nghệ truyền 
thông, Truyền thông quốc tế, Quan hệ 
cône chúng, Ọuảng cáo

Ngành khác
(đối với thí sinh 
dự thi chuyên 
ngành Quản lý 

xuất bản): 
Thảm niên công 
tác trong ngành 

Xuất bản 02 
năm ti'ở lên.

Tất cả các ngành còn lại

1. Cơ sở lý luận xuất bản (3 tín chỉ)
2. Tồ chức và biên tập bân thảo (5 tín chỉ)
3. Quản lý nhà nước về xuất bản (2 túi chỉ)
4. Trình bày và minh họa xuất bàn 
phẩm (2 tín chỉ)
5. Biên tập sách điện tử (3 tín chỉ)
6. Biên tập ngôn ngữ vãn bản (4 tín chi)

4. Ngành Quan hệ quốc tể, chuyên ngành Quàn lý hoạt động đối ngoại

Ngành phù 
họp

Chính trị học; Truyên thông quôc tê, Xây 
dựns, Đảng và Chỉnh quyên nhà nước; 
Quản lý nhà nước; Quốc tế học; Châu Á 
học; Thái Bình Dương học; Đông 
phương học; Trung Quốc học; Nhật Bản 
học; Hàn Quốc học; Đông Nam Á học; 
Việt Nam học, Báo chí (chuyên ngành 
Thông tin đối nsoại)

1. Ọuan hệ quốc tế (3 tín chỉ)
2. Lịch sử quan hệ quốc té (3 tín chỉ)
3. Lý luận báo chí quốc tế (3 tín chỉ)

Ngành gần

Triêt học; Chủ nghĩa xã hội khoa học; 
Tôn giáo học; Lịch sử; Ngôn ngữ học; 
Văn học; Quan lý văn hóa; Gia đình học; 
Xã hội học, Nhân học; Báo chí; Truyền 
thông đa phương tiện; Truyền thông đại 
chúng; Công nghệ truyền thông; Quan hệ 
công chúng; Quảng cáo; Thông tin -  thư 
viện; Quản lý thông tin; Lưu trữ học; 
Xuất bản; Kinh doanh xuất bản phẩm; 
nhóm ngành Kinh tế (có định hướng 
chuyên sâu về kinh tế đối naoại, kinh tể 
quốc tế); nhóm ngành Luật (có định 
hướng chuyên sàu về Luật quốc tế); 
Quản lý công, các ngành thuộc nhóm 
ngành “Ngôn ngữ, văn học và văn hóa 
nước ngoài”.

1. Quan hệ quốc tế (3 tín chỉ)
2. Lịch sử quan hệ quốc tế (3 tín chỉ)
3. Lý luận báo chí quốc tế (3 tín chỉ)
4. Thông tin đối ngoại Việt Nam (3 tín 
chỉ)
5. Địa chính trị thế giới (3 tín chỉ)

Ngành khác Tất cả các ngành còn lại

1. Quan hệ quôc tê (3 tín chỉ)
2. Lịch sử quan hệ quốc tế (3 tín chi)
3. Lý luận báo chí quốc tế (3 tín chỉ)
4. Thông tin đối ngoại Việt Nam (3 tínchỉ)
5. Địa chính trị thế giới (3 tín chỉ)
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6. Lịch sử ngoại giao và chính sách 
đối ngoại Việt Nam (2 tín chỉ)
7. Chính sách đối ngoại một số nước 
trên thế giới (3 tín chỉ)

5. Ngành Quan hệ công chúng, chuyên ngành Quan hệ công chúng chuyên nghiệp và chuyên 
ngành Ouản tri truvền thông

Ngành đúng

Quan hệ công chúng; Quảng cáo; Truyên 
thông Marketing: Chương trình quốc tế 
Quảng cáo, PR và Truyền thông; Chương 
trình quốc tế Quảng cáo, PR và Thương 
hiêu

Không

Ngành phù 
họp

Báo chí, Truyên thông đại chúng, Truyên 
thông đa phương tiện, Quản trị truyên 
thông. Quản lý truyền thông, Truyền thông 
số, Công nghệ truyền thông, Truyền thông 
quốc tế, Xuất bản, Marketing, Thông tin 
đối ngoại, Chính trị học (chuyên ngành 
Quản lý hoạt động tư tưởng - văn hoá, 
Truyền thông chính sách).

1. Nhập môn PR (3 tín chỉ)
2. Nhập môn Quảng cáo (3 tín chi)
3. Nhập môn Marketing (3 tín chỉ)

Ngành gần

Đồ họa, lý luận, lịch sử phê bình điện 
ảnh, truyền hình, Biên kịch điện ảnh, 
truyền hình. Đạo diễn điện ảnh, truyền 
hình, Quay phim. Nhiếp ảnh, Công nghệ 
điện ảnh, truyền hình, Thiết kế âm thanh, 
ánh sảng, Thiết kế đồ họa; Kinh doanh 
xuất bản phẩm; Triết học; Chủ nghĩa xã 
hội khoa học; Ngôn ngữ học; Văn học; 
Văn hoá học; Quản lý văn hoá; Chính trị 
học (các chuyên ngành khác thuộc ngành 
Chỉnh trị học), Xây dựng Đảng và Chính 
quyền Nhà nước; Quan hệ quốc tế; Xã 
hội học; Nhân học, Tâm lý học; Tâm lý 
học giáo dục; Khu vực học; Quốc tế học; 
Châu Á học; Việt Nam học; Kinh doanh 
quốc tế, Quản trị kinh doanh; Kinh doanh 
thương mại; Thương mại điện tử; Khoa 
học quản lý; Quàn lý công; Ọuản trị nhàn 
lực; Quan hệ lao động; Các ngành thuộc 
nhóm Ngôn ngữ, văn học và văn hóa 
nước ngoài Sư phạm Tiếng Anh, Sư 
phạm Tiếng Nga: Sư phạm tiếng Phap, 
Sư phạm tiếng Trung Quổc; Sư phạm 
Tiếng Đức; Sư phạm Tiếng Nhật; Sư 
phạm Tiếng Hàn Quốc; Dân tộc học; 
Phát triển bền vững; Việt Nam học; 
Thông tin học; Công nghệ thông tin; An 
toàn thông tin; Quản lý công nghệ thông 
tin; Quản lý Hệ thống thông tin; Kỳ thuật 
viễn thông; Quán trị kinh doanh; Kinh 
doanh thưtmg mại; Khoa học quản lý; 
Chính sách công; Hệ thống thông tin 
quản lý; Ọuản lỵ khoa học và công nghệ;

1. Nhập môn PR (3 tín chỉ)
2. Nhập môn Quảng cáo (3 tín chí )
3. Nhập môn Marketing (3 tín chỉ)
4. Lý thuyết truyền thông (3 tín chỉ)
5. Các phương tiện truyền thông (3 tín 
chỉ)
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Tôn giáo học, Lịch sử thê giới. Lịch sử 
phong trào cộne sản, công nhân quốc tế 
và giải phóng dân tộc; Lịch sử Đảng 
Cộng sản Việt Nam; Kinh tể; Kinh tế 
học; Kinh tế chính trị; Kinh tế quốc tế, 
Kinh tế phát triền; Kinh tế đầu tư; Quản 
lý kinh tế; Lý luận và lịch sử mỹ thuật; 
Mỹ thuật tạo hình; Lý luận và lịch sử sân 
khấu; Lý luận và lịch sử điện ảnh, truyền 
hình; Lý luận và lịch sử mỹ thuật ứng 
dụng. Thiết kế mỹ thuật sân khấu điện 
ảnh; Mỹ thuật ứng dụng; Ngôn ngừ Việt 
Nam; Hán Nôm; Ngôn ngừ các dân tộc 
thiếu số Việt Nam; Lý luận văn học; Văn 
học Việt Nam; Văn học dân gian.

Ngành khác
(đối với thí sinh 
dự thi chuyên 
ngành Quản trị 
truyền thông) Tất ca các ngành còn lại

1. Nhập môn PR (3 tín chỉ)
2. Nhập môn Quáng cáo (3 tín chỉ)
3. Nhập môn Marketing (3 tín chỉ)
4. Lý thuyết truyền thông (3 tín chỉ)
5. Các phương tiện truyền thông (3 tín chi)
6. Ngôn ngữ truyền thông (3 tín chi)
7. Truyền thông tiếp thị tích hợp IMC 
(2 tín chỉ)

6. Ngành Xã hội học

Ngành phù 
họp

Nhân học; Cồng tác xã hội, Công tác 
thanh thiếu niên

1. Thiêt kê nghiên cứu (3 tín chỉ)
2. Lịch sử và lv thuyết xã hội học (5 
tín chi)
3. Xâ hội học về cơ cấu xã hội (3 tín chỉ)

Ngành gần

Báo chí; Truyền thông đa phương tiện; 
Quan hệ quốc tể; Truyền thône quốc tế; 
Quan hệ công chúng; Triết học; Văn hóa 
học; Tâm lý học; Tâm lý học giáo dục; 
Kinh tế chính trị: Chính trị học; Xây đựng 
Đáng và Chính quyền nhà nước; Quản lý 
nhà nước; Quốc tế học, Thái Bình Dương 
học, Đông phương học, Việt Nam học; 
Gia đình học; Quản lý văn hóa; Lịch sử; 
Khoa học quản lý; Ọuản lý dự án; Quản lý 
giáo dục; Giáo đục học; Chủ nghĩa xã hội 
khoa học; Y tế công cộng.

1. Thiết kế nghiên cửu (3 tín chỉ)
2. Lịch sử và lý thuyết xã hội học (5 
tín chỉ)
3. Xã hội học về cơ cấu xã hội (3 tín chỉ)
4. Xà hội học nông thôn-đô thị (4 tín

7. Ngàỉih Triết học

Ngành phù 
họp

Chủ nghĩa xã hội khoa học; Tôn giáo 
học; Lịch sử; Ngôn ngữ học; Văn học; 
Văn hóa học; Quản lv văn hóa; Gia đinh 
hoc

1. Lịch sư triêt học (3 tín chỉ)
2. Chuyên đề duy vật biện chứng (3 
tín chỉ)
3. Chuyên đề duy vật lịch sử (3 tín chỉ)

Ngành gần

Nhóm 1:
Kinh tế chính trị; Kinh tế phát triển; Kinh 
tế quốc tế; Chính trị học; Xây dựng Đảng 
và Chính quyền nhà nước; Quản lý nhà 
nước; Quan hệ quốc tế; Xã hội học; Nhân 
học; Tâm lý học; Tâm lý giáo dục; Giáo

1. Lịch sứ triêt học (3 tín chỉ)
2. Chuyên đề duy vật biện chứng (3 
tín chỉ)
3. Chuyên đề duy vật lịch sử (3 tín 
chỉ)
4. Lịch sử triết học Mác-Lênin (3 tín chỉ)
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dục học; Ọuản lý giáo dục; Giảo dục 
công dân; Giáo dục chính trị; Quốc tế 
học; Châu Á học; Thái Bình Dương học; 
Đông Phương học; Trung Quốc học; 
Nhât Bản hoc; Hàn Quốc hoc; Đông

5. Đạo đức học Mác - Lênin (3 lc)

Nam Á học; Việt Nam học; Báo chí; 
Khoa học quản lý; Quản lý công; Quản 
trị nhân lực; Luật; Khoa học môi trường; 
Công tác xã hội; Quản lý tài nguyên và 
môi trường; Kinh tế tài nguyên thiên 
nhiên; Quản lý đất đai; LÝ luận, lịch sử 
và phê bình mỹ thuật.

Nhỏm 2: Các ngành còn lại (theo phương 
diện triết học trong các lĩnh vực cụ thế)

1. Lịch sử triết học (3 tín chỉ)
2. Chuyên đề duy vật biện chứng (3 
tín chi)
3. Chuyên đề duy vật lịch sử (3 tín chỉ)
4. Lịch sử triết học Mác-Lẻnin (3 tín chỉ)
5. Đạo đức học Mác-Lênin (3 tín chỉ)
6. Logic học (3 tín chỉ)
7. Triết học ngoài mác-xit hiện đại (2 
tín chỉ)

8. Ngành Chủ nghĩa xã hội khoa học

Ngành đúng

Triết học; Sư phạm Triết học; Giáo dục 
chính trị (chuyên ban Triết học; Chù 
nghĩa xã hội khoa học); Sư phạm chủ 
nghĩa xã hội khoa học.

Không

Ngành phù 
họp

Lịch sử (các chuyên ngành); Ngôn ngữ 
học; Văn học; Văn hóa học; Quản lý thê 
dục thể thao; Tôn giáo học; khảo cổ học; 
Sư phạm lịch sử; Sư phạm Ngữ văn; 
Giáo dục công dân; Chính trị học; Cử 
nhân chính trị; Xây dựng Đảng và chính 
quyền nhà nước; Hồ Chí Minh học; Quản 
lý nhà nước; Hành chính công; Quan hệ 
quốc tế; Xây dụng quân đội về chính trị; 
Xã hội học; Dân tộc học; Phụ nữ học; 
Giới và phát triển; Gia đình học; Quản lý 
công; Quản trị nhân lực.

1. Lịch sử tư tưởng xã hội chủ nghía 
(3 tín chỉ)
2. Lịch sử tư tưởng Việt Nam (3 tín chỉ)

Ngành gần

Kinh tê, Kinh tê chính trị; Kinh tê phát 
triển; Quán lý kinh tế, Kinh tế quốc tế; 
Nhân học; Tâm lý học; Tâm lý học giáo 
dục; Giáo dục học; Quản lý giáo dục; 
Quốc tế học; Châu Á học; Thải Bình 
Dưưng học; Đông phương học; Trang 
Quốc học; Nhật Bản học; Hùn Quốc học; 
Đông Nam Á học; Việt Nam học; Báo 
chí; Khoa học quản lý; Luật; Khoa học 
môi trường; Công tác xã hội; Quản lý tài 
nguycn và môi trường; Kinh tể tài 
nguyên thiên nhiên; Quản lý đất đai; Lý 
luận, lịch sử và phê bình mỹ thuật.

1. Lịch sư tư tưởng xã hội chủ nghĩa 
(3 tín chỉ)
2. Lịch sử tư tưởng Việt Nam (3 tín chỉ)
3. Lịch sử phong trào cộng sản và 
công nhân quốc tế (2 tín chỉ)
4. Lịch sử triết học Mác-Lênin (2 tín chỉ)
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9. Ngành Kỉnh tế chỉnh trị

Ngành đúng

- Ngành Kinh tế chuyên ngành Quản ỉý 
kinh tế, Kinh tế và Quản lý của Học viện 
Báo chí và Tuyên truyền
- Kinh tế chính trị, Giáo dục chính trị 
(chuyên ban Kinh tế), Sư phạm kinh tế 
chính tri.

Không

Ngành phù 
họp

Ngành Kinh tê chuyên ngành khác không 
do Học viện Báo chí và Tuyên truyền đào 
tạo. Các chuyên nsành thuộc nhóm ngành 
“Kinh tế học”; “Khoa học chính trị”; “Kinh 
doanh và quản iý” ; Cử nhân kinh tế.

1. Tác phâm kinh điên vê kinh tê 
chính trị (3 tín chỉ)
2. Lịch sử học thuyết kinh tế (2 tín 
chỉ)
3. Kinh tế chính ừị Mác-Lênin (2 tín chi)

Ngành gần

Nhỏm /: Chính trị học; Giáo dục chỉnh 
trị; Quản lý nhà nước; Hành chính công; 
Chính sách công; Quản lý công; Quản trị 
kinh doanh; Quản trị nhân lực; Kinh 
doanh quốc tế; Kinh doanh thương mại; 
Tài chính -  Ngân hàng; Bảo hiểm; Ke 
toán; Kiểm toán; Thống kê kinh tế xã 
hội; Quản lý tài nguyên và môi trườn e; 
Quản lý đất đai; Kinh tế quốc tế; Kinh tế 
nông nghiệp; Kinh tế công nghiệp; Kinh 
tế vận tải; Kinh tể đầu tư; Kinh tế phát 
triển; Quản trị khách sạn; Quản trị du 
lịch và lữ hành: Kinh doanh bất động 
sản; Luật kinh tế; Kinh tế đầu tư; Tài 
chính doanh nghiệp; Tài chính công.

1. Tác phẩm kinh điển về kinh tế 
chính trị (3 tín chỉ)
2. Lịch sử học thuyết kinh tế (2 tín chỉ)
3. Kinh tế chinh trị Mác-Lênin (2 tín chi)
4. Kinh tế học vi mô (2 tín chỉ)
5. Kinh tế học vĩ mô (2 tín chỉ )

Nhỏm 2: Có bằng đại học ngành khác (có 
bằng cao cấp lý luận chính trị)

1. Tác phẩm kinh điển về kinh tế 
chính trị (3 tín chỉ)
2. Lịch sử học thuyết kinh tế (2 tín chỉ)
3. Kinh tế chính trị Mác-Lênin (2 tín chỉ)
4. Kinh tế học vi mô (2 tín chỉ)
5. Kinh tế học vĩ mô (2 tín chỉ)
6. Kinh tế phát triển (2 tín chỉ)
7. Kinh té tài nguyên và môi trường (2 
tín chỉ)

10. Ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

Ngành đúng

Lịch sử (Lịch sử Việt Nam; Lịch sử thê 
giới; Lịch sử phong trào cộng sản, công 
nhân quốc tế và giải phóng dân tộc; Lịch 
sử sử học và sử liệu học: Phương pháp 
luận sử học; Khảo cồ học; Dân tộc học).

Không

Ngành phù họp

Triết học; Chủ nghĩa xã hội khoa học; 
Tôn giáo học; Ngôn ngữ học; Văn học; 
Văn hóa học; Quản lý văn hóa; Gia đình 
học.

1. Cuộc vận động thành lập ĐCSVN 
(1920-1930) (3 tín chỉ)
2. Đảng lãnh đạo đấu tranh giành 
chính quyền (1930-1945) (3 tín chỉ)
3. Đảng lãnh đạo kháng chiến chống 
thực dản Pháp và đế quốc Mỹ xâm 
lược (1945-1975) (4 tín chỉ )

Ngành gần Chính trị học; Xây dựng Đảng và Chính 
quyền nhà nước; Hồ Chí Minh học; Quan

1. Cuộc vận động thành lập ĐCSVN 
(1920-1930) (3 tín chỉ)
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hệ quốc tê; Xã hội học; Nhân học; Đông 
phương học; Chau Á học; Lưu trữ học; 
Bảo tàng học; Lý luận và lịch sử nhà 
nước và pháp luật.

2. Đảng lãnh dạo đấu tranh giành 
chính quyền (1930-1945) (3 tín chỉ)
3. Đảng lãnh dạo kháng chiến chống 
thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm 
lược (1945-1975) (3 tín chỉ)
4 Đánp lãnh ítao rả niiYÝr miá rtô Ipn
CNXH (1975-1986) (3 tín chi)
5. Đảng lãnh đạo công cuộc đổi mới đất 
nước từ năm 1986 đến nay (3 tín chỉ)

11. Ngành Xây dựng Đảng và Chỉnh quvền nhà nước

Ngành đúng

Xây dựng Đàng và Chính quyên nhà 
nirức; Cử nhân chính trị chuyên ngành 
Công tác tổ chức, Công tác kiểm tra, 
Công tác dân vận.

Không

Ngành phù 
họp

Triết học; Chủ nghĩa xã hội khoa học; 
Chính trị học; Quản lý nhà nước; Quan 
hệ quốc tế; Khoa học quản lý; Quản lý 
công

1. Xây dựng Dàng vê chính trị và tư 
tưởng (3 tín chỉ)
2. Xây dựng Đảng về tổ chức và đạo 
đức (3 tín chỉ)
3. Quản ỉý nhà nước trong các lĩnh 
vực trọng yếu (3 tín chỉ)

Ngành gần

Nhỏm 1: Quản lý giáo dục; Giáo dục 
công dân; Giáo dục chính trị; Giáo dục 
quốc phòng-An ninh; Sư phạm lịch sử; 
Giáo dục pháp luật; Tôn giáo học; Lịch 
sử; Văn hóa học; Quán ỉý văn hóa; Kinh 
tế chính trị; Kinh tế phát triển; Quản trị 
kinh doanh; Quản trị kinh doanh quốc tế; 
Quản lý dự án; Quản lý công nghiệp; 
Công tác xã hội: Công tác thanh thiêu 
niên; Báo chí; Truyền thông đại chúng; 
Quan hệ công chúng; Quản lý thòng tin; 
Quản trị nhân lực; Hành chính học; Hệ 
thống thông tin quản lý; Quản trị văn 
phòng; Luật; Luật hiến pháp và luật hành 
chính; Luật dân sự và tô tụng dân sự; 
Luật hình sự và tổ tụng hình sự, Luật kinh 
tế. Luật quốc tế; Trinh sát an ninh. Trinh 
sát cảnh sát, Điều tra hình sự; Quản lý nhà 
nước về an ninh trật tự; Quản lý trật tự an 
toàn giao thông; Thi hành án hình sự và 
hỗ trợ tư pháp; Tham mưu. chỉ huy công 
an nhân dân; Chỉ huy tham mưu Lục 
quân, Chỉ huy tham mưu Hải quân; Chi 
huy tham mưu Không quân; Chỉ huy tham 
mưu Phòng không; Chỉ huy tham mưu 
Pháo binh; Chỉ huy tham mưu Tăng- thiết 
giáp; Chỉ huy tham mưu Đặc công; Chỉ 
huy tham mưu thông tin.

1. Xây dựng Dang về chính trị và tư 
lưởng (3 tín chỉ)
2. Xây dựng Đang về tồ chức và đạo 
đức (3 tín chỉ)
3. Quản lý nhà nước trong các lĩnh 
vực trọng yếu (3 tín chỉ)
4. Lý luận hành chính nhà nước (3 tín 
chỉ)
5. Dáng lãnh đạo hệ thống chính trị và 
các lĩnh vực trọng yếu (3 tín chỉ)

Nhóm 2: Các rmành còn lại: Thí sinh có 
thâm niên công tác tối thiểu 03 năm (36 
tháng) trong lĩnh vực công tác đảng,

1. Xây dựng Đảng vê chính trị và tư 
tường (3 tín chỉ)
2. Xây dựng Đang về tồ chức và dạo
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chính quvên. đoàn thể, lực lượng vũ 
trang, công tác đảng trong doanh nghiệp; 
là cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp cơ sở và 
tương đương trở lên hoặc được quy 
hoạch vào các chức vụ lãnh đạo, quản lý 
cấp cơ sở và tương đương trở lên; hoặc 
đang là cấp ủy viên cơ sở và tương đương 
trở lên; hoặc có bàng/chứng nhận tương 
đương trình độ Cao cấp lý luận chính trị, 
Trung cấp lý luận chính trị; hoặc đang học 
chương trình đào tạo Cao cấp lý luận 
chính trị, hoàn thiện Cao cấp lý luận chính 
trị, Trung cấp lý luận chính trị.

đức (3 tín chỉ)
3. Quản lý nhà nước trong các lĩnh 
vực trọng yếu (3 tín chỉ)
4. Lý luận hành chính nhà nước (3 tín 
chỉ)
5. Đãng lãnh đạo hệ thống chính trị và 
các lĩnh vực trọng yếu (3 tín chỉ)
6. Công tác kiểm tra, giám sát và kỷ 
luật của Đảng (2 tín chỉ)
7. Các ngành luật trong hệ thống pháp 
luật Việt Nam (3 tín chỉ)

12. Ngành Hồ Chỉ Minh học

Ngành đúng

Chính trị học; hoặc có chứng chí Bôi 
dưỡng giảng viên Tư tưởng Hồ Chí Minh 
và là cán bộ nghiên cứu, giảng dạy trong 
các nhà trường (Học viện, các trường cao 
đẳng, đại học, trường chính trị tinh, thành 
phố); các trung tâm giáo dục lý luận 
chỉnh trị; các cơ quan tuyên giáo của các 
ban, ngành ở trung ương và địa phương 
cỏ thâm niên công tác ít nhất 1 năm.

Không

Ngành phù họp
Xảy dựng Đảng và Chính quyền nhà 
nước, Ọuản lý nhà nước, Quan hệ quốc 
tế.

1. Tiểu sử, nguôn gốc, quá trình hình 
thành và phát triển tư lướnẹ Hồ Chí 
Minh (3 tín chi)
2. Tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập 
dán tộc và chủ nghĩa xã hội (4 tín chỉ)
3. Tư tưởng Hồ Chí N4inh về Đảng Cộng 
sản và nhà nước Việt Nam (3 tln chi)

Ngành gần

Triết học, Chủ nghĩa xã hội khoa học, 
Lịch sử, Lịch sử Đảng Cộng sản Việt 
Nam, Văn hóa học, Giáo dục chính trị, 
Việt Nam học, Công tác xã hội, Ọuản lý 
văn hóa.

1. Tiểu sử, nguôn gôc, quá trình hình 
Ihành và phát triển tư tưởng Hồ Chí 
Minh (3 tín chỉ)
2. Tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập 
dân tộc và chủ nghĩa xã hội (4 tín chi)
3. Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng Cộng 
sản và nhà nước Việt Nam (3 tín chỉ)
4. Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa, 
đạo đức, con người (4 tín chỉ)

13. Chỉnh trị học, chuyên ngành Quản lý hoạt động-tư tưởng văn hỏa
Ngành đúng Ngành chính trị học Không

Ngành phù 
hợp

Xây dựng Đảng và chính quyền nhà 
nước; Quản lý nhà nước; Quan hệ quôc 
tế

1. Quyên lực chính trị (3tín chỉ)
2. Nguyên lý công tác tư tưởng (3 tín chỉ)
3. Lãnh đạo, quản lý hoạt động tư tưởng 
- văn hóa (3 tín chỉ)

Ngành gằn

Triết học; Kinh tế chính trị; Chủ nghĩa xã 
hội khoa học; Lịch sử Đảng Cộng sản 
Việt Nam; Báo chí học; Truyền thông đại 
chúng; Xuất bản; Xã hội học; Văn hóa 
học; Quan hệ còng chúng; Quản lý vãn 
hỏa; Giáo dục học; Ọuản lý giảo dục;

1. Quyên lực chính trị (3tín chi)
2. Nguyên lý công tác tư tưởng (3 tín chỉ)
3. Lãnh đạo, quản lý hoạt động tư tưởng 
- vãn hóa (3 tín chỉ)
4. Nghệ thuật phát biểu miệng (3 tín chỉ)
5. Dự luận xã hội (3 tín chí)
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Giáo dục công dân; Giáo dục chính trị; 
Sư phạm địa lý; Sư phạm lịch sử.

Ngành khác

1. Ọuyên lực chính trị (3tín chỉ)
2. Nguyên lý công tác tư tưởng (3 tín chỉ)
3. Lănh đạo, quản lý hoạt động tư tường
- văn hóa (  ̂tín chí ìCác ngành còn lại 4. Nghệ thuật phát biểu miệng (3 tín chỉ)
5. Dự luận xã hội (3 tín chỉ)
6. Xử lý tình huống công tác tư tưởng (3 
tín chỉ)

14. Chinh trị học, chuyên ngành Quản lý xã hội

Ngành đúng Chính trị học (khác chuyên ngành)
1. Lý thuyêt chung vê quan lý xã hội 
( 3 tín chỉ)
2. Khoa học quản lý (3 tín chỉ)

Ngành phù 
họp

Quản lý nhà nước; Xây dựng Đảng và 
Chính quyền nhà nước; Quan hệ quốc tế.

1. Lý thuyết chung về quản lý xã hội 
(3 tín chỉ)
2. Khoa học quản IÝ (3 tín chỉ)
3. Quán lý cấp cơ sở (2 tín chỉ)

Ngành gần

Khoa học giáo dục; Quản lý giáo dục; 
Triết học; Chú nghĩa xã hội khoa học; 
Lịch sử; Tư tưởng Hồ Chí Minh; Quản lý 
vãn hóa; Kinh tế học; Quản trị kinh 
doanh; Quán trị - quản lý; Luật; Công tác 
xã hội; Xã hội học; Báo chí học; Xuất 
bản; Ọuan hệ công chúng; Quảng cáo.

1. Lý thuyết chung về quán lý xã hội 
(3 tín chỉ)
2. Khoa học quản lý (3 tín chi)
3. Quản lý cấp cơ sở (2 tín chỉ)
4. Quàn lý nguồn nhân lực xã hội (3 
tín chỉ)

Ngành khác Tất cả các ngành còn lại

1. Lý thuyết chung vê quản lý xã hội 
(3 tín chỉ)
2. Khoa học quản lý (3 tín chỉ)
3. Quản lý cấp cơ sở (2 tín chi)
4. Quản lý nguồn nhân lực xã hội (3 
tín chi)
5. Soạn thao văn bản quản lý (3 tín chi)
6. Giao tiếp trong quản lý (2 tín chỉ)

75. Chỉnh trị họCị chuyên ngành Chính trị phát triển
Ngành đúng Chính trị hoc Không

Ngành phù 
hợp

Xây dựng Đảng và Chính quyên nhà 
nước; Quan hệ quốc tế; Quán lý nhà 
nước

1. Quyền lực chính trị (3 tín chỉ)
2. Lịch sử tư tường chính trị (3 tín chỉ)
3. Khoa học chính sách công (3 tín chỉ)

Ngành gần

Nhóm 1: Kinh tê; Kinh tê chính trị; Kinh 
tế đầu tư; Kinh tể phát triển; Kinh tế 
quốc tế; Thống kê kinh tế: Toán kinh tế; 
Xã hội học; Nhân học; Tâm lý học; Tâm 
lý học giáo dục; Công tác xã hội; Địa lý 
học; Quốc tế học; Châu Á học; Thải Bình 
Dương học; Đông phương học; Trung 
Quốc học; Nhật Bản học; Hàn Quốc học; 
Đông Nam Á học; Việt Nam học; Ngành 
Quản lý công;

1. Quyền lực chính trị (3 tín chỉ)
2. Lịch sử tư tưởng chính trị (3 tín chi)
3. Khoa học chính sách công (3 tín chỉ)
4. Chính trị học phát triển (3 tín chỉ)
5. Thể chế chính trị thế giới đương đại 
(3 tín chi)

Nhỏm 2 (các ngành còn lại): Thí sinh có 
thâm niên công tác tối thiểu 03 năm (36 
tháng) trong lĩnh vực công tác đảng,

1. Quyên lực chính trị (3 tín chỉ)
2. Lịch sử tư tưởng chính trị (3 tín chỉ)
3. Khoa học chính sách cồng (3 tín chi)

18



chính quyên, đoàn thê, lực lượng vũ 
trang, công tác đàng trong doanh nghiệp; 
là cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp cơ sở và 
tương đương trở lên hoặc được quy 
hoạch vào các chức vụ lãnh đạo. quản lý 
cắp cơ sở và tương đương trở lên; hoặc 
đang là cấp ủy vicn cơ sở và tương đương 
trở lên; hoặc có bàng/chứng nhận tương 
đương trình độ Cao cấp lý luận chính trị, 
Trung cấp lý luận chính trị; hoặc đang học 
chương trình đào tạo Cao cấp lý luận 
chính trị, hoàn thiện Cao cấp lý luận chính 
trị, Trung cấp lỷ luận chính trị._________

4. Chính trị học phát triên (3 tín chỉ)
5. Thể chế chính trị thế giới đương đại 
(3 tín chỉ)
6. Hệ thống chính trị với quản lý xã hội 
(2 tín chỉ).
7. Chính trị học Việt Nam (2 tủi chỉ)
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