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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
TRƯỜNG ĐH NAM CẦN THƠ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

 

1. Tên học phần: Xã hội học đại cương 

2. Số tín chỉ: 2 
3. Hệ đào tạo: Đại học chính qui 
4. Ngành đào tạo:  Quan hệ công chúng, Quản trị kinh doanh, Kế toán, Tài chính, Luật 

kinh tế. 
5. Phân bổ thời gian: 2 LT 
6. Bộ môn phụ trách giảng dạy (giảng viên phụ trách): Bộ môn Pr (Tống Kim Sơn) 
7.  Mô tả học phần:  

Nhập môn xã hội học: những kiến thức cơ bản về môn xã hội học; Đối tượng, chức năng, 
nhiệm vụ của xã hội học. Sơ lược về sự hình thành, phát triển của xã hội học.  

- Phương pháp nghiên cứu xã hội học 
Cơ sở của việc chuyển những thông tin thực nghiệm thành thông tin lý thuyết, các giai đoạn 

tiến hành điều tra xã hội học thực nghiệm. Từ đó, có thể biết được cách sử dụng thông tin xã hội 
học cung cấp. 

- Một số chuyên ngành của xã hội học 
Nghiên cứu cơ bản của một số chuyên ngành xã hội học: Xã hội học đô thị, xã hội học nông 

thôn, xã hội học gia đình, dự luận,… 
8. Mục tiêu học phần: 

Trang bị cho SV những kiến thức cơ bản về môn xã hội học, từ đó có thể ứng dụng xã hội học 
vào công tác chuyên môn và giải quyết các vấn đề của thực tiễn xã hội. 
9. Nội dung học phần: 

Stt Nội dung 
Số tiết trên lớp 

tự 
học Tổng 

số LT TL/ 
BT TH 

1 Nhập môn xã hội học 3 3   6 
1.1 Đối tượng nghiên cứu của xã hội học      
1.2 Cơ cấu của môn học      
1.3 Vị trí của xã hội trong hệ thống các khoa học      
1.4 Chức năng của xã hội học      
1.5 Nhiệm vụ của xã hội học      
2 Sự ra đời và phát triển của xã hội học 3 3   6 

2.1 Điều kiện, tiền đề ra đời của xã hội học      
2.2 Một số đóng góp của các nhà sáng lập ra XH học      
3 Khái niệm xã hội học 3 3   6 

3.1 Cơ cấu xã hội. 3.2 Xã hội hoá      
3.3 Hành động xã hội và tương tác xã hội      
3.4 Một số khái niệm khác      
4 Phương pháp nghiên cứu xã hội học 5 4 1  10 

4.1 Lý thuyết về phương pháp nghiên cứu XH học      
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Stt Nội dung 
Số tiết trên lớp 

tự 
học Tổng 

số LT TL/ 
BT TH 

4.2 Các giai đoạn tiến hành điều tra xhh thực nghiệm      
5 Xã hội học đô thị 4 3 1  8 

5.1 Khái niệm, đối tượng nghiên cứu      
5.2 Các nội dung nghiên cứu cơ bản của xhh đô thị      

5.3 Một số vấn đề xã hội học đô thị quan tâm nghiên 
cứu ở VN trong giai đoạn hiện nay      

6 Xã hội học nông thôn 4 3 1  8 
6.1 Khái niệm, đối tượng nghiên cứu      
6.2 Một số nội dung nghiên cứu xhh học nông thôn      
7 Xã hội học gia đình 4 3 1  8 

7.1 Khái niệm, đối tượng nghiên cứu của xhh gia đình      
7.2 Nội dung nghiên cứu cơ bản của xhh gia đình      
8 Dư luận xã hội 4 3 1  8 

8.1 Khái niệm dư luận xã hội      
8.2 Sự hình thành dư luận xã hội      
8.3 Chức năng dư luận xã hội      
8.4 Phương pháp điều tra dư luận xã hội      

 Tổng cộng 30 25 5  60 

10. Tài liệu tham khảo: 
 Bài giảng xã hội học đại cương. Tống Kim Sơn. Đại Học Nam Cần Thơ (Lưu hành nội bộ); 
 Chung Á, Nguyễn đình Tấn: Nghiên cứu xã hội học, NXB Chính trị QG, Hà Nội, 1996; 
 Phạm Tấn Dong, Lê Ngọc Hùng: Xã hội học, NXB Đại học Quốc Gia Hà Nội, 1997; 

11. Phương pháp đánh giá học phần: 
 Điểm chuyên cần, trọng số: 0,1 
 Thảo luận, kiểm tra trọng số: 0,2 
 Thi kết thúc học phần, trọng số: 0,7 
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Tên học phần: Logic học đại cương 

1. Số tín chỉ: 2 
2. Hệ đào tạo: Đại học chính qui 
3. Ngành đào tạo:  Quan hệ công chúng, Quản trị kinh doanh, Kế toán, Tài chính, Luật 

kinh tế. 
4. Phân bổ thời gian: 2 LT 
5. Bộ môn phụ trách giảng dạy (giảng viên phụ trách): Khoa Cơ Bản 

Học phần cung cấp cho SV những kiến thức cơ bản về logic hình thức với tư cách là một môn 
khoa học; các phương pháp tư duy. 
6. Mục tiêu học phần: 

Hệ thống tri thức cơ bản của logic hình thức như: các quy tắc, quy luật, các thao tác của logic 
hình thức; Rèn luyện phương pháp tư duy cho SV trong lý luận và thực tiễn. 
7. Nội dung học phần: 

Stt Nội dung Số tiết trên lớp tự 
học Tổng LT TL/ BT TH 

1 Chương 1: Đối tượng của logic hình thức 3 3   6 
1.1 Sơ lược về sự phát triển của logic học      
1.2 Logic hình thức      
2 Chương 2: Khái niệm 5 4 1  10 

2.1 Khái niệm là một hình thức phản ánh hiện thực 
khách quan của tư duy      

2.2 Nội hàm và ngoại biên của khái niệm      
2.3 Quan hệ giữa các khái niệm      
2.4 Các thao tác logic đối với khái niệm      
3 Chương 3: Phán đoán 5 4 1  10 

3.1 Phán đoán là một hình thức của tư duy       
3.2 Phán đoán phức và các dạng của nó      
4 Chương 4: Các quy luật cơ bản 5 4 1  10 

4.1 Quy luật đồng nhất      
4.2 Quy luật không mâu thuẫn logic      
4.3 Quy luật lý do đầy đủ      
5 Chương 5: Quy luật diễn dịch 5 4 1  10 

5.1 Một số khái niệm về suy luận      
5.2 Một số dạng suy diễn trực tiếp      
5.3 Một số dạng suy diễn gián tiếp      
6 Chương 6: Suy luận quy nạp 3 2 1  6 

6.1 Đặc điểm chung của quy nạp và các dạng quy nạp      
6.2 Bốn phương pháp quy nạp và phép tương tự      
7 Chương 7: Giả thuyết 2 2 0  4 

7.1 Đặc điểm chung và các loại của giả thuyết      
7.2 Xây dựng và kiểm tra giả thuyết      
8 Chương 8: Chứng minh – Bác bỏ 2 1 1  4 

8.1 Đặc điểm và kết cấu của chứng minh      
8.2 Các phương pháp và các quy tắc chứng minh      
8.3 Bác bỏ và bắt bẻ      

 Tổng cộng 30 24 6  60 

8. Tài liệu tham khảo: 
 Triết học Mác – Lênin – Chương trình cao cấp, Học viện Chính trị Quốc Gia HCM; 
 Giáo trình Logic hình thức, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. 
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9. Phương pháp đánh giá học phần:  
 Điểm chuyên cần, trọng số: 0,1Số bài tập, thảo luận, kiểm tra, trọng số: 0,2 
 Thi kết thúc học phần, trọng số: 0,7. 
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1. Tên học phần: Truyền thông và phát triển 

2. Số tín chỉ: 2 
3. Hệ đào tạo: Đại học chính qui 
4. Ngành đào tạo:  Quan hệ công chúng 
5. Phân bổ thời gian: 2 LT 
6. Bộ môn phụ trách giảng dạy (giảng viên phụ trách): Quan hệ công chúng 
7. Mục tiêu học phần: 
 Lý thuyết: phân tích những khái niệm cơ bản về phát triển bền vững; các lý thuyết phát 

triển; các đặc tính của truyền thông; vai trò, khả năng tác động của truyền thông đối với phát 
triển chính trị, kt-vh-xh; truyền thông và chiến lược phát triển bền vững ở Việt Nam. 

 Thực hành: Vận dụng những hiểu biết mà học phần cung cấp, SV có thể phân tích, lý giải 
những hiện tượng truyền thông của xã hội hiện đại để hoàn thành những nhiệm vụ thuộc 
lãnh vực báo chí. 

8. Nội dung học phần: 

Stt Nội dung 
Số tiết trên lớp tự 

học Tổng LT TL/ BT TH 

 Chương 1: Những khái niệm cb về phát triển 3 2 1  6 
1 Các khái niệm      
2 Các chỉ số phát triển      

3 Các yếu tố chi phối sự phát triển      
 Chương 2: Các lý thuyết phát triển 5 3 2  10 
1 Học thuyết tăng trưởng kinh tế hiện đại hoá      
2 Học thuyết sự phụ thuộc      
3 Học thuyết hệ thống thế giới      
4 Học thuyết phát triển lấy con người làm trung tâm      
5 Học thuyết Mác về phát triển      
6 Mô hình phát triển bền vững      
 Chương 3: Các đặc điểm của truyền thông 4 3 1  8 
1 Chức năng xã hội truyền thông      
2 Mô hình và cơ chế tác động của truyền thông      
3 Vai trò của truyền thông đối với phát triển      
4 Truyền thông và phương tiện truyền thông đại chúng      
 Chương 4: Vai trò của tt đối với phát triển chính trị 5 3 2  10 
1 Truyền thông và thực hiện nhiệm vụ ổn định ct - xã hội      
2 Truyền thông và mở rộng dân chủ cơ sở      
3 Truyền thông và cải cách bộ máy hành chính      
4 TT với công tác đấu tranh chống các hiện tượng tiêu cực      
5 Truyền thông và mở rộng hoạt động thông tin đối ngoại      
6 Truyền thông và giải quyết các vấn đề chính trị Quốc tế      

 Chương 5: Vai trò của truyền thông đối với ptkt 5 4 1  10 
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Stt Nội dung 
Số tiết trên lớp tự 

học Tổng LT TL/ BT TH 
1 Truyền thông và quá trình toàn cầu hoá kinh tế      
2 Truyền thông và đẩy mạnh hội nhập kinh tế QT      
3 Truyền thông và phát triển nền kinh tế nhiều thành phần      
4 Truyền thông và công tác xoá đói giảm nghèo      
 Chương 6: Vai trò truyền thông đối với pt vh – xã hội 4 3 1  8 
1 Truyền thông và bình đẳng giới      
2 Truyền thông và BV quyền lợi phụ nữ, trẻ em      
3 Truyền thông và công tác dân số      
4 Truyền thông và phát triển y tế      

5 Truyền thông và phát triển nguồn nhân lực      

6 Truyền thông với giao lưu văn hoá Quốc tế và giữ gìn phát 
huy bản sắc văn hoá dân tộc      

7 Truyền thông và quản lý bảo vệ môi trường      

 Chương 7: Chiến lược phát triển bền vững ở Việt Nam 4 3 1  8 
1 Cơ sở hoạch định chiến lược phát triển      
2 Mục tiêu và quan điểm về sự phát triển bền vững      
3 Nội dung của chiến lược phát triển bền vững      

4 Những kết quả trong thực hiện chiến lược pt bền vững      

 Tổng cộng 30 21 9  60 

9. Tài liệu tham khảo: 
 PGS.TS Tạ Ngọc Tấn, Truyền thông đại chúng, NXB Chính trị Quốc gia, 2002. 
 Claudia Mast, Truyền thông đại chúng – Những kiến thức cơ bản, NXB Thông tấn. 

10. Phương pháp đánh giá học phần: 
 Số bài tập, thảo luận, kiểm tra trọng số: 0,2 .  
 Thi kết thúc học phần, trọng số: 0,8. 
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1. Tên học phần: Cơ sở văn hóa Việt Nam 

2. Số tín chỉ: 2 
3. Hệ đào tạo: Đại học chính qui 
4. Ngành đào tạo:  Quan hệ công chúng, Quản trị kinh doanh, Kế toán, Tài chính, Luật 

kinh tế. 
5. Phân bổ thời gian: 2 LT 
6. Bộ môn phụ trách giảng dạy (giảng viên phụ trách): Đoàn Hồng Nguyên 
7. Mục tiêu học phần: 
 Lý thuyết: Trang bị cho SV những kiến thức cơ bản về văn hoá Việt Nam. Từ đó, giúp cho 

SV có những hiểu biết cơ bản về văn hoá dân tộc, có ý thức trong việc giữ gìn, phát huy di 
sản văn hoá truyền thống và tham gia tích cực vào công cuộc xây dựng và phát triển nền văn 
hoá Việt Nam tiến tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. 

 Thực hành: Vận dụng để lý giải những hiện tượng văn hoá trong xã hội Việt Nam, ứng dụng 
những hiểu biết về văn hoá Việt Nam trong hoạt động báo chí truyền thông 

8. Nội dung học phần: 

Stt Nội dung 
Số tiết trên lớp tự 

học Tổng 
số LT TL/ 

BT TH 

 Chương 1: Văn hoá và văn hoá Việt Nam 6 5 1  12 
1 Văn hoá học      
2 Một số khái niệm cơ bản      
3 Cơ sở vh VN – đối tượng và pp nghiên cứu      
4 Giao lưu và tiếp nhận văn hoá      
 Ch 2: VH VN với môi trường tự nhiên và xã hội 6 5 1  12 
1 Văn hoá Việt Nam với môi trường tự nhiên      

2 Môi trường tự nhiên Việt Nam tác động đến sự hình 
thành và phát triển của văn hoá dân tộc      

3 Văn hoá Việt Nam với môi trường xã hội      
 Chương 3: Các thành tố cơ bản của văn hoá VN 6 5 1  12 
1 Văn hoá sinh hoạt vật chất      
2 Văn hoá sinh hoạt tinh thần      
 Chương 4: Tiến trình lịch sử của văn hoá Vn 6 5 1  12 
1 Văn hoá Việt Nam thời tiền sử và sơ sử      
2 Văn hoá Việt Nam thời kỳ độc lập tự chủ      
3 Văn hoá VN từ 1858 đến 1945, từ 1945 đến nay      
 Chương 5: Vh VN với sự phát triển ktế - xã hội 6 5 1  12 
1 Xây dựng vh VN tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc      
2 Văn hoá VN trong sự nghiệp đổi mới và pt đất nước      
 Tổng số 30 25 5  60 

9. Giáo trình: 
 Đoàn Hồng Nguyên. Cơ sở Văn hoá Việt Nam, NXB Văn hoá thông tin, 2016; 
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10. Tài liệu tham khảo: 
 Trần Quốc Vượng (chủ biên): Cơ sở văn hoá Việt Nam, NXB Giáo dục 1998; 
 Trần Ngọc Thêm: Giáo trình Cơ sở văn hoá Việt Nam, NXB Giáo dục, 1998; 
 Đào Duy Anh: Việt Nam văn hoá sử cương, NXB TP.HCM, tái bản 1992; 

11. Phương pháp đánh giá học phần: 
 Số bài tập, thảo luận, kiểm tra trọng số: 0,2         
 Thi kết thúc học phần, trọng số: 0,8. 
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1. Tên học phần: Lịch sử văn minh thế giới 
2. Số tín chỉ: 2 
3. Hệ đào tạo: Đại học chính qui 
4. Ngành đào tạo:  Quan hệ công chúng, Quản trị kinh doanh, Kế toán, Tài chính, Luật 

kinh tế. 
5. Phân bổ thời gian: 2 LT 
6. Bộ môn phụ trách giảng dạy (giảng viên phụ trách): Khoa Năng Lập (Khoa Cơ bản) 
7. Mục tiêu học phần: 

Giới thiệu sơ lược về lịch sử hình thành văn minh, khái niệm văn minh và khoa học nghiên 
cứu về văn minh. Trình bày vị trí, quan hệ của văn minh với các ngành khoa học khác. Các thành 
tựu nổi bật của nền văn minhTừ đó, SV có được lý luận và kỹ năng nhận biết, xử lý các hiện 
tượng văn hoá văn minh, tự hào về nền văn minh nhân loại, có ý thức bảo tồn và phát huy những 
thành tựu đó. 
8. Nội dung học phần: 

STT Nội dung 
Số tiết trên lớp tự 

học Tổng LT TL/ BT TH 

1 Chương 1: Văn minh Bắc Phi – Tây Á 3 2 1  6 

1.1 
Văn minh Ai Cập cổ đại. Tổng quan về Ai Cập 
Những thành tựu văn minh cơ bản      

1.2 Văn minh Lưỡng Hà cổ đại      
 1.2.1. Tổng quan về Lưỡng Hà      
 1.2.2. Những thành tựu văn minh cơ bản      

1.3 Văn minh Arập      
 1.3.1. Tổng quan về Arập      
 1.3.2. Những thành tựu văn minh cơ bản      
2 Chương 2: Văn minh Ấn Độ cổ trung đại 3 2 1  6 

2.1 Tổng quan về Ấn Độ      
 2.1.1. Tự nhiên, dân cư. Lịch sử      

2.2 Các thành tựu văn minh cơ bản      

 Chữ viết. Văn học. Tôn giáo. Nghệ thuật. Khoa 
học tự nhiên      

3 Chương 3: Văn minh Trung Quốc cổ trung đại 4 3 1  8 
3.1. Tổng quan về Trung Quốc      

 Tự nhiên, dân cư. Lịch sử, xã hội      

3.2 Các thành tựu văn minh cơ bản: Chữ viết. Văn 
học. Tôn giáo . Nghệ thuật. Khoa học tự nhiên      

4 Chương 4: Văn minh Đông Nam Á 4 3 1  8 
4.1 Cơ sở hình thành văn minh Đông Nam Á      

 4.1.1. Điều kiện tự nhiên, dân cư      
 4.1.2. Các giai đoạn lịch sử      

4.2 
Những thành tựu văn minh cơ bản 

Chữ viết Văn học Tôn giáo Nghệ thuật 
Khoa học tự nhiên 
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STT Nội dung 
Số tiết trên lớp tự 

học Tổng LT TL/ BT TH 

5 Chương 5: Văn minh Hy Lạp và La Mã cổ đại 4 2 2  8 
5.1 Văn minh Hy Lạp      

 5.1.1. Tổng quan về Hy Lạp      
 5.1.2. Các thành tựu văn minh cơ bản      

5.2 Văn minh La Mã. Tổng quan về La Mã      
6 Ch 6: Văn minh phương Tây thời phục hưng 5 3 2  10 

6.1 Điều kiện lịch sử và tính chất cách mạng      
 Điều kiện lịch sử . Tính chất cách mạng      

6.2 Những thành tựu văn minh cơ bản      
7 Chương 7: Văn minh phương Tây thời cận đại 4 3 1  8 

7.1. Sự xuất hiện nền văn minh công nghiệp      
 Điều kiện lịch sử, Tính chất cách mạng      

7.2. Những thành tựu văn minh cơ bản. Chữ viết      
8 Chương 8: Văn minh Nga 3 2 1  6 

8.1 Tổng quát về văn minh Nga      
 Điều kiện tự nhiên, dân cư      
 Tổng cộng 30 20 10  60 

9. Tài liệu tham khảo: 
 Khoa Năng Lập. Bài giảng Lịch sử văn minh thế giới. Đại Học Nam Cần Thơ. 2016. 
 Vũ Đức Minh, Lịch sử văn minh thế giới, NXB Giáo dục, 2010; 
 Phạm Ngọc Tình, Nguyễn Ánh Hồng, Giáo trình Lịch sử văn hoá thế giới, NXB chính trị 

hành chính, 2012. 
10. Phương pháp đánh giá học phần: 
 Điểm chuyên cần, trọng số: 0,1                     
 Số bài tập, thảo luận, kiểm tra trọng số: 0,2 
 Thi kết thúc học phần, trọng số: 0,7. 
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1. Tên học phần: Truyền thông Quốc tế 

2. Số tín chỉ: 2 
3. Hệ đào tạo: Đại học chính qui 
4. Ngành đào tạo:  Quan hệ công chúng 
5. Phân bổ thời gian: 2 LT 
6. Bộ môn phụ trách giảng dạy (giảng viên phụ trách): Bộ môn PR 
7. Mục tiêu học phần: 

Giúp người học hiểu biết về những tình huống, hoàn cảnh lịch sử, chính trị, văn hoá, kinh tế - 
xã hội trong đó các hệ thống truyền thông đại chúng trên thế giới ra đời và hoạt động. 

Giúp học viên hiểu biết về các hệ thống sở hữu tài chính, quy định và phát triển chương trình 
truyền thông trên thế giới. 

Giúp học viên có tư duy tích cực và có khả năng đánh giá đúng đắn về các vấn đề quan trọng 
hiện nay trong truyền thông Quốc tế. 

Khuyến khích học viên sử dụng các phương tiện nghiên cứu đa dạng, bao gồm các sách, báo, 
tạp chí Quốc tế và Internet. 

8. Nội dung học phần: 

STT Nội dung Số tiết trên lớp tự 
học Tổng LT TL/ BT TH 

1 Chương 1: Tổng quan Tổng quan môn học. Truyền 
thông Quốc tế là gì? Lịch sử truyền thông Quốc tế 

5 4 1  10 

2 

Chương 2: Một số lý thuyết về truyền thông 
Bốn lý thuyết về báo chí. Năm khái niệm của 
Hachten. Altschull và ba thế giới. Lý thuyết truyền 
thông của McQuail 

10 8 2  20 

3 

Chương 3: Khuynh hướng phát triển và các vấn 
đề cơ bản của truyền thông Quốc tế 
Khuynh hướng phát triển của truyền thông đại 
chúng. Địa phương hoá và Quốc tế hoá. Xã hội 
thông tin. Tập đoàn truyền thông. Truyền thông đa 
phương tiện. Truyền hình vệ tinh và truyền hình kt 
số. Báo phát miễn phí. Ảnh hưởng của Internet. 
Dòng thông tin tự do và vấn đề văn hoá. Truyền 
thông văn hoá. Trật tự thông tin và truyền thông thế 
giới mới. Toàn cầu hoá và công chúng 

7 5 2  14 

4 
Chương 4: Các hệ thống truyền thông 
Hoa Kỳ Trung Quốc Anh và Châu Âu Châu Á – 
Thái Bình Dương Châu Phi Châu Mỹ Latinh 

8 5 3  16 

 Tổng cộng 30 22 8  60 

9. Tài liệu tham khảo: 
 Tạ Ngọc Tấn, Truyền thông đại chúng, NXB chính trị quốc gia, Hà Nội, 2002; 
 Claudia Mast, Truyền thông đại chúng – Những kiến thức cơ bản, NXB Thông tấn. 
 Thanh Bình, Tổng quan Truyền thông Quốc tế, NXB Thông tin và Truyền thông. 

10. Phương pháp đánh giá học phần: 
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Theo Qđ 43/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 15/08/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về 
ban hành quy chế đào tạo Đại học và Cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ, trong đó:  
 Điểm chuyên cần, trọng số: 0,1                           
 Số bài tập, thảo luận, kiểm tra trọng số: 0,2 
 Thi kết thúc học phần, trọng số: 0,7 
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1. Tên học phần: Lý thuyết truyền thông 

2. Số tín chỉ: 4 
3. Hệ đào tạo: Đại học chính qui 
4. Ngành đào tạo:  Quan hệ công chúng 
5. Phân bổ thời gian: 4 LT 
6. Bộ môn phụ trách giảng dạy (giảng viên phụ trách): Bộ môn PR 
7.  Mục tiêu học phần: Cơ bản về lý thuyết truyền thông: khung lý thuyết và vận dụng để củng 

cố và nâng cao kỹ năng thực hành: từ khái niệm, phạm trù đến mô hình, môi trường truyền 
thông, các lý thuyết truyền thông trực tiếp…đến tính chất, các loại hình truyền thông và truyền 
thông đại chúng… Những tri thức cơ bản, hệ thống về lý thuyết và kỹ năng truyền thông vận 
động xã hội; giúp củng cố, mở rộng và nâng cao kỹ năng giáo tiếp, kỹ năng truyền thông, thâm 
nhập xã hội; nâng cao năng lực hoà nhập, hội nhập bình đẳng trong giao tiếp, hoạt động nghề 
nghiệp, trong khu vực và thế giới. 

8. Nội dung học phần: 

Stt Nội dung Số tiết trên lớp tự 
học Tổng LT TL/ BT TH 

 Chương 1: Những vấn đề chung 10 8 2  20 
 I. Khái niệm mô hình      
1 Khái niệm      
2 Các yếu tố và mô hình truyền thông      
3 Môi trường truyền thông      
 II. Khái quát sự ra đời và phát triển      
1 Bản chất xã hội của truyền thông      

2 Vai trò xã hội. Các giai đoạn phát triển. Diện mạo và xu 
thế      

 Chương 2: Truyền thông trực tiếp 15 10 5  30 
 I. Vai trò xã hội      

1 
Khái niệm và mô thức. Truyền thông một – một 
Truyền thông một – một nhóm 

     

 II. Một số lý thuyết truyền thông trực tiếp      
1 Khái niệm. Một số lý thuyết truyền thông trực tiếp      
 Chương 3: Chu trình truyền thông 15 10 5  30 
 I. Nghiên cứu ban đầu về nhóm công chúng – đối tượng      

1 Vị trí, vai trò. Nội dung nghiên cứu. Phương pháp 
nghiên cứu      

 II. Thiết kế thông điệp      

 Khái niệm. Vai trò và Yêu cầu của thông điệp      

 III. Lựa chọn kênh truyền thông và chuẩn bị tài liệu      

1 Lựa chọn kênh. Chuẩn bị tài liệu truyền thông      

 IV. Thực hiện kế hoạch truyền thông      

1 
Thiết kế mô hình. Lựa chọn mô hình truyền thông 
Khả năng kết hợp 
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Stt Nội dung Số tiết trên lớp tự 
học Tổng LT TL/ BT TH 

 V. Nghiên cứu phản hồi      

1 
Vai trò của nghiên cứu phản hồi. Nội dung và đối tượng 
nghiên cứu. PP tiến hành. Đánh giá và khuyến nghị      

 VI. Kiểm tra, giám sát      

1 Vai trò của khâu trung tâm. Kiểm tra Giám sát Đánh giá 
Động viên      

 Chương 4: Truyền thông đại chúng (TTĐC) 20 15 5  40 
 I. Điều kiện ra đời và phát triển      

1 Khái niệm và đặc điểm. Điều kiện. Các giai đoạn phát 
triển      

 II. Bản chất truyền thông đại chúng      

1 Tính chất TTĐC. Vai trò xã hội      

 III. Các kênh TTĐC      

 
Sách phổ thông. Báo in và các ấn phẩm in ấn 
Phát thanh. Truyền hình. Mạng Internet 
Quảng cáo tấm lớn. Pano, áp phích. Các kênh khác 

     

 IV. Khai thác, sử dụng truyền thông đại chúng      

1 Vai trò xã hội của sản phẩm TTĐC. Quan điểm tiếp cận. 
Thái độ và hành vi      

 Tổng cộng 60 43 17  120 

9. Tài liệu tham khảo: 
 Tạ Ngọc Tấn, Truyền thông đại chúng, NXB chính trị quốc gia, Hà Nội, 2002; 
 Claudia Mast, Truyền thông đại chúng – Những kiến thức cơ bản, NXB Thông tấn; 
 PGS TS Nguyễn Văn Dững, TS Đỗ Thị Thu Hằng, Truyền thông – Lý thuyết và kỹ năng cơ 

bản, NXB Chính trị Quốc gia. 
10. Phương pháp đánh giá học phần: 

Theo QĐ 43/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 15/08/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về 
ban hành quy chế đào tạo Đại học và Cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ, trong đó:  
 Số bài tập, thảo luận, kiểm tra trọng số: 0,2  Thi kết thúc học phần, trọng số: 0,8 

 
          



15 

Tên học phần: Các phương tiện báo chí truyền thông 

1. Số tín chỉ: 4 
2. Hệ đào tạo: Đại học chính qui 
3. Ngành đào tạo:  Quan hệ công chúng 
4. Phân bổ thời gian: 4 LT 
5. Bộ môn phụ trách giảng dạy (giảng viên phụ trách): Bộ môn PR 
6. Mô tả học phần: 

Những kiến thức cơ bản về các phương tiện truyền thông nói chung, truyền thông đại chúng 
nói riêng, như khái niệm, đặc điểm, bản chất và chức năng xã hội, thế mạnh và hạn chế cũng như 
cách thức tiếp cận, khai thác các kênh truyền thông này cho hoạt động nghề nghiệp, mô hình nhân 
cách chủ thể truyền thông, những khuyến nghị về cách thức giao tiếp, ứng xử.Về kiến thức: Nắm 
được những kiến thức cơ bản, hệ thống và hiện đại về các phương tiện truyền thông nói chung, 
truyền thông đại chúng nói riêng. 
7. Mục tiêu học phần 

Về kỹ năng: Có kỹ năng đánh giá thế mạnh và hạn chế của các kênh truyền thông và các sản 
phẩm truyền thông trong từng thời gian, điều kiện cụ thể, biết khai thác sức mạnh truyền thông 
vào việc nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động QHCC, biết tập hợp và phân tích thông tin qua 
các sản phẩm truyền thông. 

Về thái độ: Có thái độ đúng đắn, nghiêm túc và thân thiện, hoà nhập với giới truyền thông để 
có thể phục vụ hiệu quả nhất cho hoạt động QHCC. 
8. Nội dung học phần: 

STT Nội dung 
Số tiết trên lớp tự 

học Tổng LT TL/ 
BT TH 

1 
Chương 1: Một số vấn đề chung về phương tiện 
báo chí truyền thông 
Khái niệm Đặc điểm Tính chất 

15 8 7  30 

2 

Chương 2: Truyền thông đại chúng 
Hệ thống khái niệm truyền thông đại chúng 
Truyền thông đại chúng với việc phát triển XH 
Một số vấn đề đặt ra đối với sự phát triển báo chí 
– truyền thông Việt Nam 

15 8 7  30 

3 

Chương 3: Chức năng xã hội của báo chí – 
truyền thông 
Chức năng thông tin Chức năng tư tưởng 
Chức năng giáo dục Chức năng khác 

15 8 7  30 

4 

Chương 4: Mô hình nhân cách chủ thể truyền 
thông 
Khái niệm, chức năng, nhiệm vụ chủ thể 
Các phẩm chất nghề nghiệp cần và đủ 
Chủ thể truyền thông – nhìn từ QHCC  
Những khuyến nghị trong giao tiếp, ứng xử cho 
QHCC  

15 8 7  30 

 Tổng cộng 60 32 28  120 
9. Tài liệu học tập: 

 Sách, giáo trình chính: 
 PGS TS Nguyễn Văn Dững, TS Đỗ Thị Thu Hằng, Truyền thông – Lý thuyết và kỹ năng cơ 

bản, NXB Chính trị Quốc gia; 
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 PGS TS Dương Xuân Sơn, Các loại hình báo chí Truyền thông, NXB TT&TT; 
 Tạ Ngọc Tấn, Truyền thông đại chúng, 2002, NXB Chính trị Quốc Gia. 

10. Phương pháp đánh giá học phần: 
 Dự lớp: Tham gia giờ giảng trên lớp theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo và quy chế 

đào tạo của cơ sở đào tạo; 
 Bài tập: Làm đầy đủ các bài tập theo yêu cầu giảng viên; 
 Dụng cụ học tập: máy chiếu đa năng, giáo cụ trực quan, mạng Internet, khác,… 
 Số bài tập, thảo luận, kiểm tra trọng số: 0,2 
 Thi kết thúc học phần, trọng số: 0,8 
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1. Tên học phần: Marketing và tâm lý công chúng 

2. Số tín chỉ: 4 
3. Hệ đào tạo: Đại học chính qui 
4. Ngành đào tạo:  Quan hệ công chúng 
5. Phân bổ thời gian: 4 LT 
6. Bộ môn phụ trách giảng dạy (giảng viên phụ trách): Bộ môn PR 
7. Tóm tắt nội dung học phần 

 Học phần cung cấp cho người học những nguyên lý cơ bản của Marketing, giới thiệu những 
điều kiện ứng dụng lý thuyết Marketing trong môi trường kinh doanh trên thế giới và ở Việt Nam 
hiện nay, SV ngành QHCC có thể áp dụng các tri thức Marketing vào quá trình hoạt động QHCC 
ở các Doanh nghiệp. 
8.  Mục tiêu học phần 
Học phần trang bị cho người học một công cụ cơ bản để hiểu biết thị trường và nhu cầu của khách 
hàng, từ đó nhận biết và có cách ứng xử phù hợp trước những đòi hỏi của thị trường. Học phần đề 
cập tới cách lập kế hoạch kinh doanh, kế hoạch quảng bá cho doanh nghiệp thông qua 4 công cụ 
của Marketing là sản phẩm, giá cả, phân phối và xúc tiến tổng hợp. 
9. Nội dung chi tiết học phần: 

TT Nội dung 
Số tiết trên lớp tự 

học Tổng số Trong đó 
LT TL/ BT TH 

1 Ch 1: Marketing trong kd của doanh nghiệp 
Vai trò của Marketing trong kinh doanh. Các khái 
niệm cơ bản của Marketing. Hệ thống thông tin 
Marketing. Nghiên cứu Marketing 

12 6 6  24 

2 Chương 2: Hành vi khách hàng và định hướng 
hoạt động Marketing của doanh nghiệp 
Hành vi mua hàng của người tiêu dùng. Khái 
niệm. Những yếu tố tác động tới hành vi khách 
hàng. Mô hình tâm lý, hành vi của nhóm khách 
hàng.  Lựa chọn và định vị thị trường 

16 8 8  24 

3 Ch 3: Lập kế hoạch chiến lược Marketing 
1. Chiến lược sản phẩm – hàng hoá 
- Chiến lược về nhãn sản phẩm. - Chiến lược bao 
gói sản phẩm. - Chiến lược thiết kế, quảng bá sản 
phẩm mới. - Chu kỳ sống của sản phẩm hàng hoá 
2. Chiến lược giá cả 
- Các yếu tố ảnh hưởng tới giá cả hàng hoá. - 
Tiến trình xác định giá. - Các chiến lược giá cả: 
Giá sản phẩm mới. Giá trọn gói. Giá theo nguyên 
tắc địa lý . Chiết khấu, giảm giá, khuyến mãi 
3. Chiến lược phân phối 
- Khái niệm, vai trò các kênh phân phối 
- Lựa chọn và quản lý kênh phân phối 
- Chiến lược Marketing của các doanh nghiệp 
bán buôn, bán lẻ 
4. Kết hợp các chiến lược Marketing  

16 8 8  24 
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TT Nội dung 
Số tiết trên lớp tự 

học Tổng số Trong đó 
LT TL/ BT TH 

4 Ch 4: Quan hệ giữa Marketing và tr. thông 
1. So sánh Marketing và truyền thông 
2. Marketing và quảng cáo 
3. Marketing và quan hệ công chúng 

16 8 8  24 

 Tổng cộng 60 30 30  120 
10. Tài liệu học tập: 

- Trần Minh Đạo (chủ biên), Marketing, Nxb Thống kê, Hà Nội, 2006 
- Đỗ Minh Cương – KS. Đỗ Huy Khánh – Vũ Quốc Ngữ, Dự án & Kế hoạch kinh doanh, 

Từ ý tưởng đến văn bản hoàn chỉnh, Nxb Tổng hợp Tp.HCM, TP.HCM, 2004 
- Lê Anh Cường – Nguyễn Thị Lệ Huyền – Nguyễn Thị Mai, Tổ chức và Quản lý Tiếp thị 

Bán hàng, Nxb Lao động xã hội, Hà Nội, 2005 
- Hạ Diệp, 100 thương hiệu tạo dựng thành công, Nxb Hải Phòng, Hải Phòng, 2004 
- Phan Lan (biên soạn), Bí quyết kinh doanh trên mạng, Nxb Văn hoá thông tin, Hà Nội, 

2005 
- Văn Kỳ Mạnh, Linh Minh Đức, Bí quyết chiến thắng trong Marketing, Nxb Vhtt, HN, 

2005 
 

11. Phương pháp đánh giá học phần: 
 Số bài tập, thảo luận, kiểm tra trọng số: 0,2 
 Thi kết thúc học phần, trọng số: 0,8 
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1. Tên học phần: Ngôn ngữ truyền thông 

2. Số tín chỉ: 3 
3. Hệ đào tạo: Đại học chính qui 
4. Ngành đào tạo:  Quan hệ công chúng 
5. Phân bổ thời gian: 3 LT 
6. Bộ môn phụ trách giảng dạy (giảng viên phụ trách): Bộ môn Pr 
7. Mô tả học phần: 
 Đặc điểm ngôn ngữ truyền thông đại chúng nhằm vận dụng đúng đặc trưng ngôn ngữ của 
từng loại hình, phương tiện truyền thông là báo in, báo ảnh, báo phát thanh, truyền hình, báo điện 
tử, ngôn ngữ quảng cáo. Trên cơ sở đó, người học có thể xác định hành vi ngôn ngữ đúng đắn, sử 
dụng ngôn ngữ phù hợp với hoàn cảnh, thể loại báo chí và đối tượng truyền thông. 
8. Mục tiêu học phần: 

Học phần trình bày những đặc điểm của ngôn ngữ báo chí trên thế giới và tại Việt Nam, giúp 
sv tìm hiểu sự thể hiện của ngôn ngữ qua từng thể loại. Sv thực hành viết, phân tích nhận xét, 
đánh giá ngôn ngữ tác phẩm báo chí. 

9. Nội dung chi tiết học phần: 

TT Nội dung 

Số tiết trên lớp 
tự 

học Tổng 
Trong đó 

LT TL/ BT TH 

1 Ch 1: Ngôn ngữ ttđc – Khái niệm và đặc điểm 
1. Các quan điểm về nnttđc  
- Các thành tố của nnttđc: ngôn ngữ báo in, ngôn ngữ 
hình ảnh, ngôn ngữ báo chí phát thanh-truyền hình, 
ngôn ngữ trên mạng, ngôn ngữ quảng cáo 
- nnttđc là một bộ phận của ngôn ngữ 
- nnttđc tồn tại độc lập với ngôn ngữ 
- nnttđc đồng nhất với phong cách chức năng 
2. Các phong cách ngôn ngữ 
- Phong cách ngôn ngữ báo chí chính luận. - Phong 
cách ng ngữ khoa học. - Phong cách ng ngữ hành chính 
3. Đặc điểm của ngôn ngữ truyền thông đại chúng 
- Tính khách quan, chính xác. - Tính ngắn gọn, súc 
tích. - Tính khuôn mẫu, định lượng. - Tính biểu cảm, 
bình giá. - Tính đại chúng. - Tính đa nghĩa, đơn nghĩa 
4. Chức năng, nhiệm vụ của ngôn ngữ tt đại chúng 
- Thể hiện tính thời sự của thông tin. - Mang tính phổ 
cập rộng rãi. - Tác động đến nhận thức, tư tưởng tình 
cảm độc giả 
5. Chuẩn mực ngôn ngữ truyền thông đại chúng 
- Khái niệm chuẩn mực ngôn ngữ 
- Chệch chuẩn và phong cách của nhà truyền thông 

10 5 5  20 

2 Chương 2: Cấu trúc ngôn ngữ sản phẩm truyền 
thông đại chúng 
1. Mô thức kết cấu các tác phẩm báo chí 
2. Tít: Dạng tít và cấu trúc của tít. Cách đặt tít. Yêu cầu 
đối với tít 
3. Sapô: Đặc điểm của lời dẫn. Một số hình thức lời 

10 5 2 3 20 
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TT Nội dung 

Số tiết trên lớp 
tự 

học Tổng 
Trong đó 

LT TL/ BT TH 
dẫn thường gặp 
4. Ảnh báo chí. 5. Chú thích ảnh. 6. Hộp số liệu 
- Thực trạng sử dụng hộp số liệu hiện nay. Chức năng 
của hộp số liệu. Dung lượng của hộp số liệu 
- Một số cách viết hộp số liệu. Cách phiên âm ngôn 
ngữ nước ngoài trong sản phẩm báo chí.  
8. Mô thức kết cấu quảng cáo 

3 Chương 3: Ngôn ngữ truyền thông đại chúng qua 
các loại hình  báo chí, thể loại báo chí và quảng cáo 
1. Ngôn ngữ báo in  2. Ngôn ngữ phát thanh. 3. Ngôn 
ngữ truyền hình. 4. Ngôn ngữ báo điện tử  5. Ngôn ngữ 
in. 6. Ngôn ngữ phỏng vấn 7. Ngôn ngữ phóng sự 
8. Ngôn ngữ tiểu phẩm 9. Ngôn ngữ điều tra. 10. Ngôn 
ngữ bình luận báo chí. 11. Ngôn ngữ quảng cáo 

25 10 6 9 50 

 Tổng cộng 45 20 10 15 90 
10. Tài liệu học tập: 
 Nguyễn Trọng Báu, Biên tập ngôn ngữ sách và báo chí, NXB Khoa học xã hội, Hà Nội, 

2002; 
 Vũ Quang Hào, Ngôn ngữ báo chí, Nxb Đại học QGHN, Hà Nội, 2001; 
 TS Hồ Xuân Mai, Ngôn ngữ Báo chí và Biên tập báo, NXB Chính trị Quốc gia. 
 

11. Phương pháp đánh giá học phần: 
 Số bài tập, thảo luận, kiểm tra trọng số: 0,2    
 Thi kết thúc học phần, trọng số: 0,8 
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1. Tên học phần: Pháp luật và đạo đức về truyền thông 

2. Số tín chỉ: 3 
3. Hệ đào tạo: Đại học chính qui 
4. Ngành đào tạo:  Quan hệ công chúng 
5. Phân bổ thời gian: 3 LT 
6. Bộ môn phụ trách giảng dạy (giảng viên phụ trách): Bộ môn PR 
7.  Mô tả học phần 

Áp dụng tri thức về pháp luật báo chí, các quan niệm về đạo đức báo chí vào thực tiễn hoạt 
động, qhcc nói chung và quan hệ với báo chí nói riêng. Từ đó, người học xác định được những 
việc làm đúng sai của các chủ thể khi tác nghiệp quan hệ công chúng theo luật báo chí, đồng 
thời điều chỉnh các hành vi khi quan hệ công chúng với báo chí 

8.  Mục tiêu học phần: 

 Học phần trang bị cho người học những tri thức cơ bản về pháp luật báo chí, sự quản lý của 
Nhà nước về báo chí thông qua Hiến pháp và luật, hỗ trợ người học trong quá trình xác định địa vị 
pháp lý của những chủ thể tham gia quá trình quan hệ công chúng với giới báo chí 

 Học phần này còn trang bị tri thức lý luận và thực tiễn một cách cơ bản và hệ thống về đạo 
đức báo chí, đặc biệt là những yêu cầu thực tiễn để điều chỉnh thái độ, hành vi trong giao tiếp xã 
hội và trong quá trình quan hệ với nhóm công chúng báo chí 

9. Nội dung chi tiết học phần: 

TT Nội dung 
Số tiết trên lớp tự 

học Tổng Trong đó 
LT TL/ BT TH 

1 Ch 1: Luật báo chí trong hệ thống luật pháp 
1. Luật báo chí, truyền thông trong luật pháp thế giới 
và Việt Nam 
- Luật tự do ngôn luận, báo chí, truyền thông của Hoa 
Kỳ, Anh, Pháp, Đức, Trung Quốc, Australia 
- Luật báo chí Việt Nam qua các thời kỳ 
2. Sự giao thoa của luật báo chí, truyền thông với các 
ngành luật khác 

5 3 2  10 

2 Chương 2: Các chủ thể tham gia quan hệ pháp 
luật báo chí, truyền thông 
1. Khái niệm. 2. Vai trò của các chủ thể 
3. Quyền và nghĩa vụ pháp lý của các chủ thể 
4. Quan hệ giữa các chủ thể 

8 6 2  16 

3 Chương 3: Luật truyền thông và qhcc 
1. Các ngành luật chi phối quan hệ công chúng 
2. Quan hệ giữa luật truyền thông và qhcc 

8 6 2  16 

4 Ch 4: Tổng quan về đđ và đạo đức báo chí – tr 
thông 
1. Khái niệm đạo đức, các quy luật tồn tại của đạo đức 
- Quy luật về mối quan hệ biện chứng giữa tồn tại xã 
hội và đạo đức. - Quy luật kế thừa của đạo đức 
- Quy luật đấu tranh của các nền đạo đức khác nhau 

8 6 2  16 
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TT Nội dung 
Số tiết trên lớp tự 

học Tổng Trong đó 
LT TL/ BT TH 

trong xã hội có giai cấp 
2. Khái niệm đạo đức báo chí 
3. Vai trò của đạo đức báo chí trong qhcc 

5 Ch 5: Các quy ước đạo đức báo chí – Truyền thông 
- Quy ước đạo đức báo chí trên thế giới 
- Đạo đức báo chí ở Việt Nam 
- Ảnh hưởng của đạo đức báo chí với qhcc 

8 6 2  16 

6 Chương 6: Các chủ thể liên quan tới đạo đức báo 
chí – truyền thông 
1. Nhà báo 
- Với đồng nghiệp. - Với nguồn tin. - Với bên mua 
quảng cáo. - Với cán bộ quan hệ công chúng 
2. Cán bộ quan hệ công chúng 
- Những tình huống trong quá trình quan hệ với nhà 
báo, theo các quy chuẩn đạo đức nghề nghiệp 

8 6 2  16 

 Tổng cộng 45 33 12  90 

10. Tài liệu học tập: 
 Hiến pháp và một số văn bản pháp luật Việt Nam; các quyết định, thông tư của Bộ văn 

hoá -thông tin về báo chí; 
 TS Nguyễn Văn Dững, Cơ sở lý luận Báo chí, NXB Thông tấn 2004; 
 TS Đinh Thúy Hằng, PR kiến thức cơ bản và đạo đức nghề nghiệp, NXB Lao động – Xã 

hội. 

 
11.  Phương pháp đánh giá: 
 Số bài tập, thảo luận, kiểm tra, trọng số: 0,2   

 Thi kết thúc học phần, trọng số: 0,8 
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1. Tên học phần: Văn hóa doanh nghiệp (Văn hóa tổ chức) 

2. Số tín chỉ: 3 
3. Hệ đào tạo: Đại học chính qui 
4. Ngành đào tạo:  Quan hệ công chúng, Quản trị kinh doanh, Kế toán, Tài chính, Luật 

kinh tế. 
5. Phân bổ thời gian: 3 LT 
6. Bộ môn phụ trách giảng dạy (giảng viên phụ trách): PR 

7. Mô tả học phần 
 Học phần có vai trò quan trọng trong việc trang bị những kiến thức cơ bản về văn hoá tổ 
chức, các yếu tố cấu thành của văn hoá DN. Mặt khác nắm được thực trạng văn hoá doanh nghiệp 
ở VN để từ đó có biện pháp thiết thực nhằm xây dựng văn hoá doanh nghiệp ở nước ta 
  Học phần có quan hệ chặt chẽ với các học phần khác trong bộ phận giáo dục chuyên nghiệp 

8.  Mục tiêu học phần: 
 Lý thuyết: Nhận thức một cách hệ thống các khái niệm văn hoá doanh nghiệp, những hình 
thức, biểu hiện của văn hoá doanh nghiệp, hiểu được đặc điểm, thực trạng của văn hoá doanh 
nghiệp Việt Nam, các biện pháp xây dựng văn hoá doanh nghiệp 
 Thực hành: Vận dụng những hiểu biết trên để nghiên cứu bản chất, vai trò của văn hoá 

doanh nghiệp, từ đó có kỹ năng vận dụng và thực hiện xây dựng văn hoá doanh nghiệp ở 
một cơ sở nào đó 

9.  Nội dung học phần: 

TT Nội dung 
Số tiết trên lớp tự 

học Tổng Trong đó 
LT TL/ BT TH 

1 Ch 1: Tổng quan về văn hoá và doanh nghiệp 
1. Văn hoá   
2. Các đặc tính văn hoá 
3. Các bộ phận cấu thành văn hoá doanh nghiệp 

15 10 5  30 

2 Chương 2: Văn hoá doanh nghiệp 
1. Khái niệm văn hoá doanh nghiệp 
2. Những hình thức của văn hoá doanh nghiệp 
3. Những biểu hiện của văn hoá doanh nghiệp 
4. Các ví dụ minh hoạ 

15 10 5  30 

3 Chương 3: Xây dựng văn hoá doanh nghiệp 
1. Tầm quan trọng của văn hoá doanh nghiệp 
2. Đặc điểm và thực trạng của văn hoá dn 
3. Các cơ sở xây dựng văn hoá doanh nghiệp 
4. Các biện pháp xây dựng văn hoá doanh nghiệp 

15 10 5  30 

 Tổng cộng 45 30 15  90 

10.  Tài liệu: 
 Nguyễn Duy Trinh và Phan Văn Quây – Văn hoá doanh nghiệp, Nxb LĐXH, 2009 

 Giáo trình của học viện Báo chí và tuyên truyền 
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11.  Phương pháp đánh giá: 
 Số bài tập, thảo luận, kiểm tra, trọng số: 0,2   

 Thi kết thúc học phần, trọng số: 0,8 
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1. Tên học phần: Kinh tế truyền thông 
2. Số tín chỉ: 3 
3. Hệ đào tạo: Đại học chính qui 
4. Ngành đào tạo:  Quan hệ công chúng 
5. Phân bổ thời gian: 3 LT 
6. Bộ môn phụ trách giảng dạy (giảng viên phụ trách): PR 
7. Mô tả học phần 
 Chương 1 nhằm giới thiệu cho sv hiểu rõ các khái niệm, đặc điểm của kinh tế báo chí, truyền 
thông. Chương 2 sẽ cung cấp cho sv nắm được cấu trúc thị trường, việc kinh doanh và lợi nhuận 
của các loại hình báo chí, truyền thông gắn với thực tế của các ngành công nghiệp báo chí, truyền 
thông VN. Chương 3 sv sẽ được học về các vấn đề quảng cáo trong kinh tế báo chí, truyền thông. 
Chương 4 sẽ giới thiệu với sv về những hoạt động kinh tế cập nhật của các tập đoàn báo chí, 
truyền thông quốc tế. Chương 5 sẽ bàn về môi trường hoạt động và những tác động của nó đối với 
kinh tế báo chí, truyền thông. Chương này cũng sẽ đề cập tới các vấn đề liên quan tới sự phát triển 
kinh tế báo chí, truyền thông ở Việt Nam 

8. Mục tiêu học phần: 

 Kinh tế báo chí truyền thông ngày càng đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của các 
cơ quan báo chí nói riêng và nền kinh tế đất nước nói chung, ở trên khắp thế giới trong đó có Việt 
Nam. Học phần nhằm trang bị những kiến thức về những hoạt động kinh tế đặc thù trong lĩnh vực 
báo chí, truyền thông. Môn học này sẽ giúp sv hiểu được tầm quan trọng của kinh tế truyền thông 
trong thời kỳ công nghệ thông tin đang diễn ra trên thế giới cũng như ở Việt Nam 

 Môn học sẽ cung cấp cho người học những khung lý thuyết để đi sâu phân tích thực tế kinh 
tế ở trong mỗi lĩnh vực truyền thông cụ thể. Giúp sv hiểu biết về các hệ thống sở hữu, tài chính, 
quy định và phát triển chương trình truyền thông thế giới. Giúp sv tư duy tích cực và có khả năng 
đánh giá đúng đắn các vấn đề quan trọng hiện nay trong truyền thông quốc tế 

9.  Nội dung chi tiết học phần: 

TT Nội dung 

Số tiết trên lớp 
tự 

học Tổng 
số 

Trong đó 

LT TL/ 
BT TH 

1 Ch 1: Khái niệm, đặc điểm kinh tế báo chí – 
truyền thông 
1.1. Khái niệm.  Những đặc điểm 

5 4 1  10 

2 Chương 2: Cấu trúc 
2.1. Kinh doanh.  2.2. Lợi nhuận 
2.3. Các loại hình báo chí truyền thông gắn với 
kinh tế của ngành Báo chí – truyền thông VNam 

10 7 3  20 

3 Ch 3: Vấn đề quảng cáo trong kinh tế BC – TT 
3.1. Vai trò của quảng cáo trong lĩnh vực BC – TT 
3.2. Xây dựng chiến lược quảng cáo cho BC – TT 
3.2.1. Tư duy chiến lược. 3.2.2. Nội dung – mục 
tiêu. 3.2.3. Lập chiến lược quảng cáo 

10 7 3  2- 

4 Ch 4: Giới thiệu các tập đoàn BC – TT quốc tế 
4.1. Ở Mỹ  4.2. Ở Nhật  4.3. Ở một số nước Châu 
Âu  4.4. Một số nước khác 

10 7 3  20 
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TT Nội dung 

Số tiết trên lớp 
tự 

học Tổng 
số 

Trong đó 

LT TL/ 
BT TH 

5 Chương 5: Ở Việt Nam 
5.1. Những tác động của kinh tế BC – TT 
5.2. Sự hình thành và phát triển kinh tế BC – TT 

10 7 3  20 

 Tổng cộng 45 32 13  60 

10. Tài liệu học tập: 

 TS Nguyễn Văn Dững, Cơ sở lý luận Báo chí, NXB Thông tấn 2004; 
 Bài giảng Kinh tế truyền thông , Khoa QHCC&QC biên soạn. 

 
 

11. Đánh giá học phần: 
 Tham dự giờ giảng trên lớp theo quy chế của của cơ sở đào tạo 
 Bài tập: làm đầy đủ các bài tập theo yêu cầu của giảng viên 
 Dụng cụ học tập: Máy chiếu đa năng, giáo cụ trực quan, mạng internet 
 Chuyên cần: 10%   
 Kiểm tra giữa kỳ: 20 %  
 Thi hết môn: 70% 

            
 



27 

1. Tên học phần: Công chúng truyền thông 

2. Số tín chỉ: 3 
3. Hệ đào tạo: Đại học chính qui 
4. Ngành đào tạo:  Quan hệ công chúng 
5. Phân bổ thời gian: 3 LT 
6. Bộ môn phụ trách giảng dạy (giảng viên phụ trách): PR 
7. Mô tả học phần 
Trang bị cho sv những hiểu biết về công chúng báo chí, hoạt động tiếp nhận sản phẩm, tác phẩm 
báo chí của công chúng, công việc nghiên cứu công chúng và tác động của công việc này với báo 
chí hiện đại; rèn luyện các kỹ năng nghiên cứu công chúng; sử dụng các kết quả nghiên cứu công 
chúng để lập kế hoạch truyền thông, sử dụng các phương tiện truyền thông đại chúng cho hoạt 
động truyền thông phù hợp với các nhóm công chúng cụ thể 

8. Mục tiêu học phần 
 Công chúng báo chí và vấn đề nghiên cứu công chúng báo chí hiện nay. Chương này cung 

cấp các kiến thức về khái niệm, phân loại công chúng báo chí, các kỹ năng nghiên cứu 
công chúng báo chí. 

  Hoạt động tiếp nhận của công chúng báo chí. Chương này cung cấp các kiến thức về cơ 
chế, thuộc tính, các yếu tố tâm lý xã hội,… ảnh hưởng đến hoạt động tiếp nhận sản phẩm 
báo chí của công chúng. 

 Tiếp cận công chúng báo chí trong nền báo chí hiện đại. Rèn luyện các kỹ năng tiếp cận 
với công chúng bằng các tác phẩm báo chí và sản phẩm báo chí. 

9. Nội dung chi tiết học phần: 

TT Nội dung 
Số tiết trên lớp tự 

học Tổng Trong đó 
LT TL/ BT TH 

1 Chương 1: Công chúng báo chí truyền thông và 
vấn đề nghiên cứu công chúng báo chí hiện nay 
1. Công chúng báo chí tt: khái niệm và phân loại 
1.1. Khái niệm công chúng và công chúng báo chí 
1.2. Công chúng của một sản phẩm báo chí 
1.3. Sự hình thành các nhóm công chúng báo chí 
trong xã hội hiện đại 
2. Nghiên cứu công chúng báo chí: vị trí, nội dung và 
phương pháp 
2.1. Tầm quan trọng của hoạt động nghiên cứu công 
chúng báo chí 
2.2. Nội dung nghiên cứu 
2.3. Các p pháp nghiên cứu công chúng báo chí 
2.4. Lập kế hoạch, thực hiện và quản lý việc nghiên 
cứu công chúng tại các cơ quan báo chí 

15 10 5  30 

2 Chương 2: Hoạt động tiếp nhận của công chúng 
báo chí truyền thông 
1. Phân tích hoạt động tiếp nhận các sản phẩm báo 
chí của công chúng 

15 10 5 30  
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TT Nội dung 
Số tiết trên lớp tự 

học Tổng Trong đó 
LT TL/ BT TH 

- Cơ chế tiếp nhận thông tin báo chí của công chúng 
- Các thuộc tính của sự lĩnh hội thông tin 
- Các quy luật tâm lý xã hội ảnh hưởng đến hoạt 
động tiếp nhận sản phẩm báo chí của công chúng 
- Môi trường truyền thông và ảnh hưởng đến hoạt 
động tiếp nhận SPBC của công chúng 
2. Đặc thù trong hoạt động tiếp nhận các loại hình 
sản phẩm báo chí 
- Tiếp nhận các sản phẩm báo in, sản phẩm báo phát 
thanh, sản phẩm báo truyền hình, Mạng internet và 
hoạt động tiếp nhận thông tin qua các tờ báo mạng 
điện tử 

3 Chương 3: Tiếp cận công chúng báo chí truyền 
thông trong nền báo chí hiện đại 
1. Đánh giá một sản phẩm báo chí dưới góc độ tiếp 
cận công chúng 
- Khả năng thoả mãn và kích thích nhu cầu thông tin 
của SPBC 
- Khả năng tác động và hình thành thị hiếu lành 
mạnh trong công chúng 
- Khả năng thu hút, tính hấp dẫn cho hành vi đọc, 
nghe, xem của công chúng 
- Cách tạo ra chiều sâu và tính hệ thống của thông tin 
trong quá trình tiếp nhận của công chúng 
- Sự phù hợp với điều kiện tiếp nhận của công chúng 
- Phong cách riêng phù hợp với nhóm công chúng 
2. Phân tích tác phẩm báo chí tiếp cận tốt với công 
chúng: Tác phẩm báo in; báo phát thanh; báo truyền 
hình;  Tác phẩm báo mạng điện tử 
3. Các phương pháp tiếp cận công chúng báo chí 
truyền thông 
- Mở nhiều cửa tiếp nhận cho công chúng 
- Tác động vào nhu cầu - Tác động vào thị hiếu 
- Mở các chuyên trang, chuyên mục cho các nhóm 
công chúng đặc thù 
- Giao tiếp trực tiếp với công chúng qua các sản 
phẩm báo chí 
- Phối hợp với các kênh truyền thông trực tiếp và các 
kênh truyền thông đại chúng khác 

15 10 5  30 

 Tổng cộng 45 30 15  90 

10. Tài liệu học tập: 
 TS Đinh Thúy Hằng, PR kiến thức cơ bản và đạo đức nghề nghiệp, NXB Lao động – Xã 

hội; 
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 TS Đinh Thúy Hằng, PR Lý luận và Ứng dụng. 
    PGS TS Nguyễn Văn Dững, TS Đỗ Thị Thu Hằng, Truyền thông – Lý thuyết và kỹ năng 

cơ bản, NXB Chính trị Quốc gia; 
 

11. Đánh giá học phần: 
 Chuyên cần: 10%   
 Kiểm tra giữa kỳ: 20 %  
 Thi hết môn: 70% 
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1. Tên học phần: Đại cương quan hệ công chúng 

2. Số tín chỉ: 4 
3. Hệ đào tạo: Đại học chính qui 
4. Ngành đào tạo:  Quan hệ công chúng 
5. Phân bổ thời gian: 4 LT 
6. Bộ môn phụ trách giảng dạy (giảng viên phụ trách): PR 
7. Mô tả học phần 
 Nắm vững cơ sở lý thuyết chung của quan hệ công chúng, từ đó học tiếp các học phần 
chuyên ngành quan hệ công chúng. Giới thiệu cho sv những kiến thức về quá trình hình thành và 
phát triển của quan hệ công chúng trên thế giới và tại Việt Nam 

8.  Tóm tắt nội dung học phần: 
 Học phần đề cập tới những kiến thức về lịch sử hình thành và phát triển của quan hệ công 
chúng trên thế giới và tại Việt Nam.  Học phần giới thiệu những khái niệm, mô hình và những 
tập đoàn quan hệ công chúng, làm rõ chức năng và vai trò của quan hệ công chúng cũng như quy 
trình thực hiện và các công việc của quan hệ công chúng và thông tin đại chúng; những vấn đề về 
đạo đức và pháp lý của người làm quan hệ công chúng đang gặp phải hiện nay 

9. Nội dung chi tiết học phần: 

TT Nội dung 
Số tiết trên lớp tự 

học Tổng Trong đó 
LT TL/ BT TH 

1 Ch 1: Khái niệm và vai trò của q hệ công chúng 
Các khái niệm trong QHCC. Vai trò QHCC Trong xã 
hội  - Trong maketing. Các chức năng của QHCC 

8 5 3  16 

2 Chương 2: Lịch sử phát triển của QHCC 
1. Lịch sử phát triển QHCC - Trên thế giới - Tại Việt 
Nam. 2. Xu hướng phát triển của QHCC 
3. Một số mô hình – tập đoàn QHCC 

8 5 3  16 

3 Chương 3: Quy trình QHCC 
1. Quy trình RACE (research – action – 
communication – evaluation): Nghiên cứu - Hành 
động - Truyền thông - Đánh giá 
2. Quy trình ROPE (research – objectives – 
programming – evaluation) 
- Nghiên cứu - Mục tiêu - Lập kế hoạch 

8 5 3  16 

4 Chương 4: QHCC và Quảng cáo 
1. Chức năng quản lý 2. Mức độ thành công 
3. Quản lý thông điệp tới khách hàng 
4. Sự giao thoa giữa QHCC và QC 

5 3 2  10 

5 Chương 5: QHCC và thông tin đại chúng 
1. Sự cởi mở 2. Quản lý thông điệp 
3. QHCC mâu thuẫn với thông tin đại chúng 

5 3 2  10 

6 Chương 6: Các công việc của QHCC 
1. Quảng danh 2. Quảng bá 3. Các loại hình công việc 
khác - Tư vấn - Lập kế hoạch - Tổ chức sự kiện - Thu 
hút vốn 

8 5 3  16 
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TT Nội dung 
Số tiết trên lớp tự 

học Tổng Trong đó 
LT TL/ BT TH 

7 Ch 7: Các pp nghiên cứu chính trong QHCC 
1. Khảo sát  
2. Nghiên cứu nhóm  
3. Phân tích 
4. Một số phương pháp khác 

5 3 2  10 

8 Chương 8: Phương tiện của QHCC 
1. Họp báo  
2. Thông tin báo chí 
3. Các nhóm vận động  
4. Các hoạt động khác 

8 5 3  16 

 Tổng cộng 60 37 23  120 
10. Tài liệu học tập: 
 TS Đinh Thúy Hằng, PR kiến thức cơ bản và đạo đức nghề nghiệp, NXB Lao động – Xã 

hội; 
 TS Đinh Thúy Hằng, PR Lý luận và Ứng dụng; 
 THs Hoàng Xuân Phương, PR từ chưa biết đến chuyên gia, NXB Lao Động. 

11. Đánh giá học phần:  
 Bài tập 1: (Về quy trình QHCC) Hướng dẫn sv xâm nhập thực tế, quan sát, nghiên cứu, 

đánh giá, viết báo cáo và trình bày trước lớp về quy trình QHCC tại một công ty QHCC. 
(Sv được chia thành nhiều nhóm nhỏ thực hiện bài tập) 

 Bài tập 2: (Về phương pháp nghiên cứu trong hoạt động của QHCC) Giao bài tập cho sv 
thực hiện các phương pháp nghiên cứu trong hoạt động QHCC về một sự kiện thực tế (có 
thể làm cá nhân hoặc theo nhóm) 

 Bài tập 3: (Về phương tiện hoạt động của QHCC) Liên hệ đưa sv tới một cuộc họp báo và 
đề nghị sv quan sát và đánh giá về chất lượng cuộc họp báo đó  

 Bài tập 4: (Về đạo đức nghề nghiệp) Đưa ra một số tình huống thực tế cho sv nghiên cứu 
và tìm ra hướng giải quyết phù hợp nhất 

           Điểm trung bình cộng của 4 bài tập lớn 
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1. Tên học phần: Quan hệ công chúng ứng dụng I (QHCC doanh nghiệp) 

2. Số tín chỉ: 4 

3. Hệ đào tạo: Đại học chính qui 

4. Ngành đào tạo:  Quan hệ công chúng 

5. Phân bổ thời gian: 4 LT 

6. Bộ môn phụ trách giảng dạy (giảng viên phụ trách): PR 

7. Mô tả học phần 

 QHCC ứng dụng là học phần bắt buộc trong khối kiến thức Giáo dục chuyên nghiệp của 

chương trình đào tạo ngành Quan hệ công chúng 

 Học phần có vai trò quan trọng trong việc trang bị cho sv những kiến thức cơ bản về QHCC 

doanh nghiệp để từ đó tạo dựng cho sv những kỹ năng thực hiện PR ở các doanh nghiệp 

 Học phần có quan hệ chặt chẽ với các học phần trong bộ phận Giáo dục chuyên nghiệp 

8.  Mục tiêu học phần: 

  Lý thuyết: Nắm được các khái niệm dn, các loại hình, các trường phái dn để từ đó xây 

dựng được các hoạt động PR trong doanh nghiệp, các chiến dịch PR đối với doanh nghiệp 

  Thực hành: Vận dụng hiểu biết để thiết kế xây dựng một hoạt động PR cho một doanh 

nghiệp cụ thể 

9.  Nội dung học phần: 

TT Nội dung 
Số tiết trên lớp 

 tự 
học Tổng 

Trong đó 
LT TL/ BT TH 

1 Ch 1: Tổng quan về dn và quản trị doanh nghiệp 
1. Khái niệm về doanh nghiệp 
2. Các loại hình doanh nghiệp 

3. Các trường phái quản trị doanh nghiệp 

20 10 10  40 

2 Chương 2: Các hoạt động PR trong doanh nghiệp 
1. Vị trí, vai trò của PR trong doanh nghiệp 

2. Các hoạt động PR trong doanh nghiệp 
3. Các chiến dịch PR trong doanh nghiệp 

4. Các bài học kinh nghiệm 

40 20 20  80 

 Tổng cộng 60 30 30  120 
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10. Tài liệu 
Ths Hoàng Xuân Phương, Nguyễn Thị Ngọc Châu, Phong cách PR chuyên nghiệp, NXB 
Lao động – Xã hội; 
Hiểu và ứng dụng QHCC cho doanh nghiệp; 
Giáo trình về các chủ thể kinh doanh. 

11. Phương pháp đánh giá: 

  Số bài tập, thảo luận, kiểm tra, trọng số: 0,2 
  Thi kết thúc học phần, trọng số: 0,8 
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1. Tên học phần: Tổ chức sự kiện 
2. Số tín chỉ: 4 
3. Hệ đào tạo: Đại học chính qui 
4. Ngành đào tạo:  Quan hệ công chúng 
5. Phân bổ thời gian: 1 LT, 3 TH 
6. Bộ môn phụ trách giảng dạy (giảng viên phụ trách): PR 
7. Mô tả học phần 
 Phát triển khả năng lập kế hoạch và thực thi kế hoạch trong việc tổ chức các sự kiện như họp 
báo, giao lưu, văn hoá, thể thao, gây quỹ từ thiện…Môn học đưa ra những trường hợp, tình huống 
để người học áp dụng kiến thức và kỹ năng tổ chức sự kiện như quản lý nhân sự, ngân quỹ và thời 
gian 

8.  Mục tiêu học phần: 
 Giới thiệu một trong những nhiệm vụ quan trọng của cán bộ QHCC đó là tổ chức các sự 
kiện, nhằm đạt tới những mục tiêu truyền thông của các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp. Học 
phần cung cấp lý thuyết và những trường hợp từ thực tiễn liên quan đến kỹ năng tổ chức như lập 
kế hoạch, thực hiện và đánh giá sự kiện, quản lý ngân sách, nhân sự, thời gian, quảng bá, xử lý các 
tình huống nảy sinh trong quá trình tổ chức họp báo, sự kiện thể thao, lễ hội, hội thảo ở các cấp 
độ, quy mô khác nhau 

9.  Nội dung chi tiết học phần 

TT Nội dung 

Số tiết trên lớp 
tự 

học Tổng 
số 

Trong đó 

LT TL/ 
BT TH 

1 Chương 1: Giới thiệu chung 
1. Tổng quan 2. Khái niệm 
- Khái niệm sự kiện và tổ chức sự kiện 
- Phân loại các dạng sự kiện 
3. Vai trò của tổ chức sự kiện trong QHCC 
4. Các mô hình tổ chức sự kiện trên thế giới và 
Việt Nam qua các thời kỳ 
5. Các yêu cầu đối với cán bộ tổ chức sự kiện 

10 5 5  20 

2 Chương 2: Quy trình tổ chức sự kiện 
1. Kế hoạch tổ chức sự kiện: Các bước lập kế 
hoạch. triển khai kế hoạch. Đánh giá kế hoạch 
2. Quảng bá sự kiện 
Vai trò của quảng bá sự kiện. Các mô hình quảng 
bá sự kiện. Các bước quảng bá sự kiện 
3. Vấn đề quản lý trong tổ chức sự kiện 
Quản lý nhân sự: lựa chọn người phát ngôn, người 
tổ chức, tình nguyện viên…Quản lý ngân quỹ - 
Quản lý thời gian 
4. Các vấn đề pháp lý và đđ trong tổ chức sự kiện 
Hệ thống văn bản pl liên quan đến tổ chức sự kiện. 
Vấn đề tổ chức sự kiện mang tính chất từ thiện. 
Đạo đức trong tổ chức sự kiện cho nhóm đối 
tượng, đặc biệt (VD: trẻ em, người nghèo) 

20 10 10  40 



35 

TT Nội dung 

Số tiết trên lớp 
tự 

học Tổng 
số 

Trong đó 

LT TL/ 
BT TH 

3 Chương 3: Một số hình thức tổ chức sự kiện 
1. Phỏng vấn và họp báo: Khái niệm. Vai trò. Các 
dạng họp báo và trả lời phỏng vấn. Phát ngôn 
2. Hội nghị 
Khái niệm. Vai trò của hội nghị trong quá trình 
QHCC. Các dạng hội nghị. Kế hoạch tổ chức hội 
nghị. Công tác tổ chức các hội nghị tiêu biểu 
3. Lễ hội 
- Khái niệm - Vai trò của tổ chức lễ hội - Các loại 
hình lễ hội - Kế hoạch tổ chức lễ hội - Tìm hiểu 
công tác tổ chức các lễ hội tiêu biểu 
4. Sự kiện thể thao 
- Khái niệm - Vai trò của việc tổ chức sự kiện thể 
thao - Kế hoạch tổ chức sự kiện thể thao - Tìm 
hiểu công tác tổ chức sự kiện thể thao tiêu biểu 
5. Sự kiện văn hoá nghệ thuật 
- Khái niệm - Vai trò của việc tổ chức sự kiện văn 
hoá nghệ thuật - Kế hoạch tổ chức các sự kiện văn 
hoá nghệ thuật tiêu biểu 
6. Triển lãm 
- Khái niệm - Vai trò của việc tổ chức triển lãm 
- Kế hoạch tổ chức các triển lãm 
7. Chuỗi sự kiện – Kết hợp các sự kiện 

20 10 10  40 

4 Chương 4: Nghiên cứu và đánh giá ảnh hưởng 
của tổ chức sự kiện 
1. Nghiên cứu quá trình 2. Nghiên cứu kết quả 
3. Đánh giá, điều chỉnh sự kiện 

10 5 5  20 

 Tổng cộng 60 30 30  120 

10. Tài liệu 
 Bài giảng Tổ chức sự kiện 

11. Đánh giá học phần:  
12. Chuyên cần: 10%  Kiểm tra giữa kỳ: 20 %  Thi hết môn: 70% 
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1. Tên học phần: Công cụ quan hệ công chúng I 
2. Số tín chỉ: 4 
3. Hệ đào tạo: Đại học chính qui 
4. Ngành đào tạo:  Quan hệ công chúng 
5. Phân bổ thời gian: 3 LT, 1 TH 
6. Bộ môn phụ trách giảng dạy (giảng viên phụ trách): PR 
7. Mô tả Học phần 
 Trang bị những kỹ năng thực hành trong việc sử dụng báo chí như là một công cụ cơ bản của 
người hoạt động QHCC. Sau khi hoàn thành học phần, người học sẽ có khả năng viết thông cáo 
báo chí, viết tin bài, khả năng sắp xếp và chuẩn bị các cuộc trả lời phỏng vấn, khả năng sản xuất 
các bộ túi thông tin, các tài liệu thông tin như ấn phẩm, băng hình giới thiệu, tờ rơi…, nhằm phục 
vụ công việc truyền thông của cơ quan, tổ chức, cá nhân 

8.  Mục tiêu học phần: 
 Học phần tập trung vào việc học các kỹ năng thực hành và văn cảnh của thực hành nghề 
nghiệp của QHCC hiện nay, liên hệ với các trường hợp cụ thể từ ngành nghề này của các cơ quan, 
văn phòng 

 Trong thực hành QHCC, hiểu biết báo chí, các công việc của cơ quan báo chí, quan hệ với 
báo chí và các kỹ năng báo chí là những công việc và hoạt động cơ bản. Quan hệ với báo chí cũng 
có thể hiểu là quảng bá – một chức năng quan trọng của QHCC. Báo chí là một công cụ uy quyền 
của QHCC bởi vì báo chí truyền tải thông tin và tác động đến cho mọi người trong xã hội 
 Học xong học phần công cụ QHCC 1, sv cần phải nắm được bản chất của thông tin báo chí, 
quan hệ giữa báo chí và QHCC, hiểu và viết được thông cáo báo chí, các bài chuyên đề, thông tin 
họp báo, kỹ năng trả lời phỏng vấn báo chí và kỹ năng thiết kế trình bày in ấn 

9. Nội dung chi tiết học phần: 

TT Nội dung 

Số tiết trên lớp 
tự 

học Tổng 
số 

Trong đó 

LT TL/ 
BT TH 

1 Chương 1: Tổng quan môn học 
1.1. Giới thiệu nội dung và phương pháp học 
1.2. Mục đích, yêu cầu của môn học 
1.3. Thảo luận các vấn đề lý luận của ngành 
QHCC đã học 

10 5 5  20 

2 Ch 2: Quan hệ công chúng chuyên nghiệp 
2.1. Cách thức tiếp cận báo chí 
2.2. Hiểu biết thể loại và đặc trưng báo chí 
2.3. Tin tức được tạo nên như thế nào 
2.4. Sử dụng báo chí để quảng bá 

12 6 6  24 

3 Chương 3: Viết tin cho báo chí 
3.1. Bản chất của thông cáo báo chí 
3.2. Các yếu tố của thông cáo báo chí như một tin 
tức thời sự 
- Cách viết thông cáo báo chí có hiệu quả 
- Cách viết bài chuyên đề 

16 8 8  32 

4 Chương 4: Túi thông tin (Media kits) và 22 11 11  24 
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TT Nội dung 

Số tiết trên lớp 
tự 

học Tổng 
số 

Trong đó 

LT TL/ 
BT TH 

phỏng vấn báo chí 
4.1. Thu thập và chuẩn bị các báo cáo, dữ liệu, 
thông tin nền, lịch các sự kiện, tiểu sử nhân vật 
quan trọng 
4.2. Viết và thiết kế brochure, tờ rơi, tờ quảng bá 
Các tài liệu liên quan khác 

 Tổng cộng 60 30 30  120 

10. Tài liệu tham khảo 
 Dili, Kỹ năng viết trong QHCC, NXB Dân Trí. 

11.  Phương pháp đánh giá 
 Bài tập 1: Đọc báo và tìm hiểu những thông tin liên quan đến QHCC (nhóm) 

Yêu cầu: Phân tích điểm mạnh, điểm yếu của thông tin 
Mục đích: Giúp người học hiểu và đánh giá công việc thực hành của QHCC qua công cụ báo chí 
 Bài tập 2: Viết tin cho báo chí (cá nhân) 

Yêu cầu: Viết tốt các thông tin cần đưa để báo chí sử dụng 
Mục đích: Tạo điều kiện người học thể hiện khả năng thiết kế và phát triển các sản phẩm báo chí, 
thể hiện sự hiểu biết của mình đối với các cơ quan truyền thông đại chúng 
 Bài tập 3: Thực tập phỏng vấn (nhóm) 

Yêu cầu: Sv tìm chủ đề, tạo ra các tình huống phỏng vấn báo chí 
Mục đích: thuần thục các bước chuẩn bị và nắm chắc các kỹ năng trả lời phỏng vấn 

Điểm trung bình: điểm trung bình cộng của 3 bài tập thực hành 
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1. Tên học phần: Công cụ quan hệ công chúng II 

2. Số tín chỉ: 4 
3. Hệ đào tạo: Đại học chính qui 
4. Ngành đào tạo:  Quan hệ công chúng 
5. Phân bổ thời gian: 3 LT, 1 TH 
6. Bộ môn phụ trách giảng dạy (giảng viên phụ trách): PR 
7. Mô tả học phần 

Học phần được thiết kế nhằm trang bị cho người làm công tác QHCC những kỹ năng thực 
hành và kỹ năng sản xuất sản phẩm nghe nhìn phục vụ công tác truyền thông. Sau khi kết thúc học 
phần, người học sẽ nắm được phương pháp và kỹ năng sản xuất các sản phẩm truyền thông nhằm 
chuyển tải các thông điệp cần thiết đến công chúng thông qua các phương tiện phát thanh – truyền 
hình một cách có hiệu quả. Người học cũng sẽ được rèn luyện các kỹ năng trình bày trước công 
chúng và kỹ năng in ấn trên máy tính 

8.  Mục tiêu học phần: 
Môn học này nối tiếp học phần Công cụ QHCC 1. Sau khi hoàn thành học phần 1, sv đã nắm 

được bản chất của thông tin báo chí, quan hệ giữa báo chí và QHCC, hiểu và viết được thông cáo 
báo chí, các bài chuyên đề, thông tin họp báo về kỹ năng trả lời phỏng vấn báo chí 

Khi chuyển sang học phần công cụ QHCC 2, sv sẽ tiếp tục được rèn luyện các kỹ năng liên 
quan đến sản xuất các sản phẩm nghe nhìn của QHCC. Mọi sv cũng sẽ được giới thiệu các hình 
thức báo chí khác của QHCC, các kỹ năng trình bày trước công chúng như lời phát biểu, dùng 
slides, trình bày bằng đồ hoạ, hoặc dùng màn chiếu OHP 

9. Nội dung chi tiết học phần: 

TT Nội dung 
Số tiết trên lớp tự 

học Tổng Trong đó 
LT TL/ BT TH 

1 Chương 1: Tầm quan trọng của phát thanh và 
truyền hình trong QHCC 
- Thông điệp được nhận qua giọng nói và hình ảnh 
- Truyền tải rộng khắp 
- Thế mạnh của sản phẩm PT: nhanh, rẻ, bằng nhiều 
thứ tiếng 
- Thế mạnh của sản phẩm TH: sử dụng ngôn ngữ nói 
và viết, hình ảnh động, sử dụng nhạc và hoạt hình 

20 10 10  40 

2 Ch 2: Sản xuất sản phẩm cho phát thanh – tr hình 
- Tiếp cận với khán giả - Cung cấp băng 
- Ý tưởng - Viết kịch bản - Thực hiện 

20 10 10  40 

3 Chương 3: Các hình thức báo chí khác 
3.1. Các dạng phát biểu 
- Chuẩn bị và viết - Trình bày - Hỏi & trả lời 
3.2. Các hình thức chuyển tải 
- Slides - Đồ hoạ - OHP 

20 10 10  40 

 Tổng cộng 60 30 30  120 

10. Tài liệu tham khảo: 
 PGS TS Dương Xuân Sơn, Giáo trình báo chí Truyền hình, NXB ĐH Quốc gia Hà Nội. 
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 Tạ Ngọc Tấn, Truyền thông đại chúng, NXB chính trị quốc gia, Hà Nội, 2002; 
 Sản xuất chương trình phát thanh. 

 

11. Phương pháp đánh giá 
12. Bài tập thực hành 
 Bài tập 1: Thông điệp nghe nhìn (nhóm) 
Yêu cầu: Tìm ý tưởng và sản xuất băng hình hoặc tiếng với độ dài 5 phút 
Mục đích: Luyện cho sv khả năng sản xuất các thông điệp nghe nhìn hiệu quả 
 Bài tập 2: Trình bày trước công chúng (nhóm) 
Yêu cầu: Các nhóm tự tìm chủ đề, viết và trình bày trước lớp. Phát huy khả năng sáng tạo, thu 

hút sự chú ý 
Mục đích: Luyện khả năng thuyết trình trước công chúng 
Đánh giá học phần: điểm trung bình cộng của 2 bài tập  
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1. Tên học phần: Quản lý khủng hoảng 

2. Số tín chỉ: 4 
3. Hệ đào tạo: Đại học chính qui 
4. Ngành đào tạo:  Quan hệ công chúng 
5. Phân bổ thời gian: 4 LT 
6. Bộ môn phụ trách giảng dạy (giảng viên phụ trách): PR 
7. Mô tả học phần 

Quản lý khủng hoảng là học phần bắt buộc trong khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp của 
chương trình đào tạo ngành QHCC. Học phần có vai trò quan trọng trong việc trang bị cho sv 
những kiến thức cơ bản quản lý khủng hoảng đối với một tổ chức. Trên cơ sở đó xây dựng kế 
hoạch để đề phòng khủng hoảng và truyền thông trong khủng hoảng 
8. Mục tiêu học phần: 
 Lý thuyết: Nhận thức một cách hệ thống các khái niệm quản lý khủng hoảng, quy trình 

quản lý khủng hoảng, dự báo và ngăn ngừa khủng hoảng đồng thời không những quản lý 
được khủng hoảng mà còn có kế hoạch để khôi phục hình ảnh của mình sau khi khủng 
hoảng 

 Thực hành: Thực thi các chiến dịch truyền thông trong truyền thông, giải quyết mâu thuẫn 
giữa các nhóm công chúng và có biện pháp xử lý khủng hoảng 

9.  Nội dung học phần: 

TT Nội dung 

Số tiết trên lớp 
tự 

học Tổng 
Trong đó 

LT TL/ BT TH 

1 Chương 1: Tổng quan về quản lý khủng hoảng 
1. Khái niệm  

2. Quy trình quản trị khủng hoảng 
3. Nguyên nhân của khủng hoảng  

4. Đặc thù của khủng hoảng  
5. Định hướng của khủng hoảng tới hoạt động và uy 
tín của tổ chức 

20 10 10  40 

2 Chương 2: Dự báo và ngăn ngừa khủng hoảng 
1. Phương án dự phòng và đối đầu với khủng hoảng 
2. Thành lập trung tâm kiểm soát khủng hoảng 

3. Xây dựng quy trình quản lý khủng hoảng 

20 10 10  40 

3 Chương 3: Quản lý khủng hoảng và khôi phục 
hình ảnh sau khủng hoảng 
1. Quan hệ với báo chí trong khủng hoảng  

2. Các nguyên tắc quản lý khủng hoảng  
3. Đánh giá khủng hoảng  

4. Khôi phục hình ảnh sau khủng hoảng 

20 10 10  40 

 Tổng cộng 60 30 30  120 
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10.  Tài liệu 
 Cẩm nang kinh doanh – Quản lý khủng hoảng, NXB Tổng hợp TPHCM; 
 THs Hoàng Xuân Phương, PR từ chưa biết đến chuyên gia, NXB Lao Động. 

11. Phương pháp đánh giá:  
 Số bài tập, thảo luận, kiểm tra, trọng số: 0,2.  
 Thi kết thúc học phần, trọng số: 0,8 
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Tên học phần: Quản trị thương hiệu 
1. Số tín chỉ: 3 
2. Hệ đào tạo: Đại học chính qui 
3. Ngành đào tạo:  Quan hệ công chúng, Quản trị kinh doanh 
4. Phân bổ thời gian: 3 LT 
5. Bộ môn phụ trách giảng dạy (giảng viên phụ trách): PR 
6. Mục tiêu học phần 

Kiến thức cơ bản về xây dựng hình ảnh thương hiệu của cá nhân, tổ chức kinh tế, chính trị-xã 
hội và của quốc gia; hiểu được tầm quan trọng của việc xây dựng thương hiệu để từ đó sv hình 
thành và nhận thức những chiến lược và kỹ năng xây dựng, phát triển và duy trì thương hiệu 

7.  Mô tả học phần: 
 Khái niệm về thương hiệu và xây dựng thương hiệu – tầm quan trọng của thương hiệu 
 Chiến lược xây dựng thương hiệu 
 Chiến lược phát triển và duy trì thương hiệu 
 Bài học kinh nghiệm trong xây dựng và phát triển thương hiệu 

8.  Nội dung học phần: 

TT Nội dung 
Số tiết trên lớp tự 

học Tổng Trong đó 
LT TL/ BT TH 

1 Chương 1: Xây dựng thương hiệu 
- Thương hiệu là gì? 
+ Thương hiệu cá nhân + Thương hiệu doanh nghiệp 
+ Hình ảnh đất nước 
- Xây dựng thương hiệu là gì? 
- Mối quan hệ giữa PR và xây dựng thương hiệu 

10 5 5  20 

2 Chương 2: Tầm quan trọng của thương hiệu 
- Giá trị của thương hiệu 
- Vai trò của thương hiệu 
- Tác dụng của thương hiệu thị trường cạnh tranh 
- Xây dựng và phát triển thương hiệu bền vững 

10 5 5  20 

3 Chương 3: Chiến lược xây dựng thương hiệu 
- Quy trình xây dựng thương hiệu 
+ Xác định cấu trúc nền móng của thương hiệu 
+ Định vị thương hiệu + Xây dựng chiến lược 
+ Xây dựng chiến dịch + Đo lường và điều chỉnh 
- Công cụ xây dựng 
+ Logo + Hình tượng, khẩu hiệu, nhạc hiệu 
+ Bao bì 
- Tên thương hiệu 

10 5 5  20 

4 Ch 4: Chiến lược ph triển và duy trì thương hiệu 
- Định vị và mở rộng th hiệu nhận biết thương hiệu 
+ Định vị thương hiệu + Mở rộng thương hiệu 
+ Xác lập hình ảnh thương hiệu 
- Lời hứa thương hiệu 
+Ý nghĩa của lời hứa + Chữ tín của thương hiệu 
+ Sức mạnh của niềm tin vào thương hiệu 
- Hợp tác thương hiệu 
+ Hợp tác thương hiệu là gì? 
+ Liên minh thương hiệu 

30 15 15  60 



43 

TT Nội dung 
Số tiết trên lớp tự 

học Tổng Trong đó 
LT TL/ BT TH 

+ Các nghệ thuật liên kết các thương hiệu 
- Các nguyên tắc cần thiết khác 
+ Quản trị thương hiệu +Đổi mới thương hiệu 

 Tổng cộng 60 30 30  120 
9. Tài liệu học tập: 
 Trần Quang Huy, Giáo trình Quản trị thương hiệu, Học viện BC&TT 2015; 
 AI Ries & Laura Ries (Nguyễn Hữu Tiến và Đặng Xuân Nam dịch), 22 luật không thay 

đổi về xây dựng nhãn hiệu, Nxb Thống kê, 2004. 

10. Đánh giá học phần 
 Bài 1. (bài tập theo nhóm, tuần thứ 5): tìm 10 thương hiệu mà sv cho là thành công nhất ở 

Việt Nam và trên thế giới. Viết phân tích cụ thể 01 thương hiệu mà các em đánh giá là hiệu 
quả nhất. Trình bày phần chuẩn bị của nhóm trước lớp 

 Bài 2. (bài tập theo nhóm, tuần thứ 7): chơi đóng vai về lập chiến lược xây dựng một 
thương hiệu cho công ty mới thành lập 

 Bài 3: (bài cá nhân, trước khi kết thúc môn học): nghiên cứu và viết tiểu luận khoảng 1500 
từ về các đề tài liên quan đến xây dựng thương hiệu 

Đánh giá học phần: điểm trung bình cộng của các 3 bài tập 
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1. Tên học phần: QHCC ứng dụng II 
2. Số tín chỉ: 3 
3. Hệ đào tạo: Đại học chính qui 
4. Ngành đào tạo:  Quan hệ công chúng, Quản trị kinh doanh, Kế toán, Tài chính, Luật 

kinh tế. 
5. Phân bổ thời gian: 2 LT, 1 TH 
6. Bộ môn phụ trách giảng dạy (giảng viên phụ trách): PR 
7. Mô tả học phần 
 Trang bị những kiến thức về phương thức hoạt động của qhcc trong các tổ chức thuộc 3 khu 
vực chính phủ, phi chính phủ và doanh nghiệp. Sau khi kết thúc học phần, người học hiểu rõ 
những nét tương đồng và đặc trưng riêng của hoạt động QHCC tại các tổ chức khác nhau, từ đó 
xác định được phương thức QHCC phù hợp tại các tổ chức khác nhau. Người học sẽ biết đánh giá 
khía cạnh đạo đức của hoạt động QHCC 

8.  Mục tiêu học phần: 
 Môn học trình bày thực tiễn hoạt động QHCC tại các khu vực chính phủ, doanh nghiệp và 
phi chính phủ, làm rõ những mô hình, cơ cấu của các tổ chức thuộc 3 khu vực trên, đồng thời nêu 
ra đặc trưng của hoạt động QHCC tại 3 khu vực khác nhau 
 Trong thời gian học, người học sẽ được thảo luận về đạo đức hành nghề QHCC tại những tổ 
chức khác nhau 

9. Nội dung chi tiết học phần: 

TT Nội dung 
Số tiết trên lớp tự 

học Tổng Trong đó 
LT TL/ BT TH 

1 Chương 1: QHCC trong cơ quan quản lý nhà nước 
1. Tổng quan về QHCC trong cơ quan q lý nhà nước 
1.1. Các khái niệm chung 
- Khái niệm về nhà nước và các tổ chức, cơ quan NN 
- Khái niệm về QHCC trong các cơ quan quản lý NN 
1.2. Vai trò, vị trí của QHCC trong các cơ quan quản 
lý Nhà nước 
1.3. Lịch sử và quá trình hình thành QHCC Nhà nước 
2. Hoạt động QHCC trong các cơ quan quản lý NN 
2.1. Quan hệ của Nhà nước và các ph tiện tr thông 
2.2. Chiến dịch vận động hành lang 
2.3. Chiến dịch bầu cử và chiến lược chính trị 
3. QHCC Việt Nam với cộng đồng quốc tế 
3.1. Vị trí và vai trò của Việt Nam trên trường quốc tế 
3.2. QHCC quảng bá đất nước 
- Yêu hoà bình 
- Những chính sách cởi mở của Đảng và Chính phủ 
- Kinh tế phát triển 
- Đời sống nâng cao 
- Các vấn đề liên quan khác 

16 8 8  32 

2 Chương 2: QHCC trong lĩnh vực doanh nghiệp 
1. Tổng quan về QHCC trong lĩnh vực doanh nghiệp 
1.1. Các khái niệm chung 

18 9 9  36 
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TT Nội dung 
Số tiết trên lớp tự 

học Tổng Trong đó 
LT TL/ BT TH 

- Khái niệm, đặc điểm về doanh nghiệp 
- Khái niệm về QHCC trong các doanh nghiệp 
1.2. Vai trò, vị trí của QHCC trong các doanh nghiệp 
1.3. Lịch sử và quá trình hình thành QHCC dn 
- Vấn đề doanh nghiệp 
- Trách nhiệm xã hội của các doanh nghiệp 
- Quá trình phát triển QHCC trong các doanh nghiệp 
2. Một số nội dung về QHCC trong các doanh nghiệp 
2.1. Vai trò các phương tiện truyền thông trong dn 
- Đặc điểm của các doanh nghiệp 
- Truyền thông trong doanh nghiệp 
2.2. Công chúng và QHCC doanh nghiệp 
- Các nhà đầu tư 
- Các khách hàng và người tiêu dùng 
- Các chuyên gia 
- Nhóm công chúng khác 
2.3. Công cụ và kỹ năng trong QHCC doanh nghiệp 
2.4. Xu thế phát triển của QHCC doanh nghiệp trong 
thế kỉ 21 ở VN 

3 Chương 3: QHCC trong các tổ chức phi chính phủ 
và cộng đồng 
1. Đại cương về QHCC trong các tổ chức phi chính 
phủ và cộng đồng 
1.1. Một số khái niệm 
- Các tổ chức phi chính phủ. - Cộng đồng 
- QHCC trong các tổ chức phi ch phủ và cộng đồng 
1.2. Vai trò, vị trí của QHCC trong các tổ chức phi 
chính phủ và cộng đồng 
1.3. Lịch sử và quá trình hình thành QHCC trong các 
tổ chức phi chính phủ và cộng đồng 
2. Một số hoạt động QHCC trong các tổ chức phi 
chính phủ và cộng đồng 
- Các tổ chức phi chính phủ: mô hình hoạt động và xu 
hướng phát triển 
- Hoạt động QHCC trong lĩnh vực phi chính phủ ở 
Việt Nam và thế giới 
- Vấn đề tiếp cận quan hệ cộng đồng 

16 8 8  32 

4 Chương 4: Đạo đức chuyên nghiệp 
1. Đạo đức nghề nghiệp QHCC 
2. Những thách thức đạo đức nghề nghiệp đối với 
người hành nghề 
3. Đạo đức nghề nghiệp được coi trọng như một chiến 
lược QHCC 
4. Giải quyết các vấn đề đạo đức nghề nghiệp 
5. Những kết luận 

10 5 5  20 
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TT Nội dung 
Số tiết trên lớp tự 

học Tổng Trong đó 
LT TL/ BT TH 

 Tổng cộng 60 30 30  120 

10. Tài liệu học tập 
 Hạ Diệp, 100 thương hiệu tạo dựng thành công, Nxb Hải Phòng, Hải Phòng, 2004; 
 PGS TS Lê Thanh Bình, Giáo trình QHCC trong Chính phủ và trong Văn hóa đối ngoại, 

NXB chính trị QG. 

11. Phương pháp đánh giá 
4 bài tập thực hành: 

. Tìm hiểu công tác QHCC trong một tổ chức cơ quan NN. Nêu nhận xét đánh giá và triển vọng 

. Tìm hiểu công tác QHCC trong một công ty doanh nghiệp. Nêu nhận xét đánh giá và triển vọng 

. Tìm 3-5 thương hiệu của một tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp ở Việt Nam và của Việt Nam ở 
nước ngoài. Phân tích và đánh giá thương hiệu đó 
. Tìm hiểu công tác QHCC trong một tổ chức phi chính phủ. Nhận xét đánh giá và triển vọng 

Đánh giá học phần: điểm trung bình cộng của các bài tập thực hành 
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1. Tên học phần: Quảng cáo đại cương 

2. Số tín chỉ: 3 
3. Hệ đào tạo: Đại học chính qui 
4. Ngành đào tạo:  Quan hệ công chúng 
5. Phân bổ thời gian: 2 LT, 1 TH 
6. Bộ môn phụ trách giảng dạy (giảng viên phụ trách): PR 
7. Mô tả học phần 
 Học phần trình bày những kiến thức cơ bản về sử dụng Quảng cáo bao gồm kiến thức về các 
hình thức quảng cáo, quy trình lập kế hoạch quảng cáo, các mô hình quảng cáo, vai trò, ảnh hưởng 
của quảng cáo đối với xã hội. Học phần nhấn mạnh sự khác biệt giữa quảng cáo và QHCC, nghiên 
cứu những trường hợp, ví dụ tiêu biểu của việc ứng dụng quảng cáo vào quá trình QHCC 

8. Mục tiêu học phần: 
 Học phần đem lại cho người học tri thức cơ bản về các hình thức quảng cáo, quy trình lập kế 
hoạch quảng cáo, giúp người học rèn luyện những kỹ năng sản xuất và đánh giá các sản phẩm 
quảng cáo trong quá trình thực hiện nhiệm vụ và quan hệ công chúng 

9. Nội dung chi tiết học phần: 

TT Nội dung 

Số tiết trên lớp 
tự 

học Tổng 
số 

Trong đó 

LT TL/ 
BT TH 

1 Chương 1: Giới thiệu chung về Quảng cáo 
Khái niệm chung về QC.  
Mục đích của QC.  
Vai trò, vị trí của QC trong hoạt động truyền thông. 
Những yêu cầu cơ bản của Quảng cáo 

10 5 5  20 

2 Chương 2: Quảng cáo 
- Các nhóm Quảng cáo 
- Đại diện tâm lý, nhận thức của các nhóm QC 

10 5 5  20 

3 Chương 3: Những nguyên tắc Quảng cáo 
- Đặt mình vào vị trí đội ngũ khách hàng 
- Sự thật trong QC.  
Diễn đạt ý, hết ý trong QC 

10 5 5  20 

4 Chương 4: Tổ chức hoạt động Quảng cáo 
- Khái niệm về tổ chức hoạt động QC. 
 - Các hoạt động QC.  
- Quảng cáo nội bộ trong các công ty 

10 5 5  20 

5 Chương 5: Chiến lược Quảng cáo 
- Khái niệm về chiến lược QC và kế hoạch chiến 
lược.  
- Kế hoạch chiến lược truyền thông 
- Marketing Mix và kế hoạch truyền thông tiếp thị 
- Chiến lược QC.  
- Các điều kiện xây dựng chiến lược QC.  
- Mô hình QC.  
- Nguyên lý QC.  
- Các bước xây dựng kế hoạch QC 

10 5 5  20 
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TT Nội dung 

Số tiết trên lớp 
tự 

học Tổng 
số 

Trong đó 

LT TL/ 
BT TH 

6 Ch 6: Những vấn đề pháp lý và đạo đức QC - 
Những vấn đề pháp lý, đạo đức Quảng cáo 

10 5 5  20 

 Tổng cộng 60 30 30  120 
 

10. Tài liệu học tập: 
 TS Nguyễn Thị Hồng Nam, Bài giảng Quảng cáo đại cương, HV BC&TT, 2007; 

 David Meerman Scott, Quy luật mới của PR và tiếp thị, NXB Trẻ. 

 Phillip Henslowe, Những bí quyết căn bản để thành công trong PR, NXB Trẻ. 

11. Đánh giá học phần:  
Điểm chuyên cần: 10%   

Điểm kiểm tra giữa kỳ: 20%  

Thi kết thúc môn: 70% 
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1. Tên học phần: Nghiên cứu và đánh giá quan hệ công chúng 

2. Số tín chỉ: 3 
3. Hệ đào tạo: Đại học chính qui 
4. Ngành đào tạo:  Quan hệ công chúng 
5. Phân bổ thời gian: 2 LT, 1 TH 
6. Bộ môn phụ trách giảng dạy (giảng viên phụ trách): PR 
7. Mô tả học phần 
 Biết cách đánh giá các nghiên cứu trong lĩnh vực QHCC, phát triển các kỹ năng thiết kế đề 
tài nghiên cứu. Lựa chọn vấn đề nghiên cứu và phương pháp nghiên cứu, thực hiện và nắm vững 
một số phương pháp nghiên cứu và phân tích dữ liệu truyền thông phổ biến 

8.  Mục tiêu học phần: 
 Thực hành một số pp nghiên cứu và phân tích dữ liệu truyền thông phổ biến như khảo sát, 
nghiên cứu nội dung, nhóm trọng tâm, phỏng vấn, nhân khẩu học, phân tích thống kê cơ bản. SV 
cũng được trang bị kỹ năng đánh giá các nc trong lĩnh vực truyền thông và QHCC. Vấn đề đạo 
đức nc cũng được đề cập và thảo luận. SV phải lập kế hoạch nc và thực hiện nc một đề tài nhỏ về 
lĩnh vực QHCC 

9.  Nội dung chi tiết học phần: 

TT Nội dung 
Số tiết trên lớp tự 

học Tổng 
số 

Trong đó 
LT TL/ BT TH 

1 Ch. 1: Tổng quan và vai trò của nghiên cứu 
- Tổng quan môn học đánh giá QHCC 
- Nghiên cứu khxh, nghiên cứu truyền thông và 
QHCC: khái niệm và các pp tiếp cận, xu hướng 
- Tình hình nghiên cứu trong QHCC 
- Vai trò của nghiên cứu trong QHCC 
- Đối tượng và thời điểm nghiên cứu 

6 3 3  12 

2 Chương 2: Phân loại nghiên cứu trong QHCC 
- Nghiên cứu định lượng và định tính 
- Nghiên cứu đầu vào, đầu ra và hiệu quả 
- Nghiên cứu chính thức và không chính thức 
- Các cách phân loại khác 

6 3 3  12 

3 Chương 3: Tiến trình nghiên cứu 
- Khảo sát tài liệu 
- Xây dựng các vấn đề nghiên cứu 
- Chọn phương pháp nghiên cứu 
- Tiến hành nghiên cứu 
- Xử lý số liệu- Viết báo cáo- Đánh giá nghiên cứu 

6 3 3  12 

4 Ch 4: Các phương pháp nghiên cứu định lượng 
1. Khảo sát 
1.1. Các phương tiện khảo sát 
- Thiết kế bảng hỏi- Chọn mẫu 
- Thực hiện- Đánh giá- Những vấn đề đặt ra 
2. Phân tích nội dung 

- Các pp: định lượng và định tính 
- Vai trò và hiệu quả của phân tích nội dung 
trong nc truyền thông và QHCC 
- Hạn chế của phân tích nội dung 

12 6 6  24 
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TT Nội dung 
Số tiết trên lớp tự 

học Tổng 
số 

Trong đó 
LT TL/ BT TH 

- Các bước phân tích nội dung 
5 Chương 5: Các phương pháp định tính 

1. Phỏng vấn: Các phương pháp tiếp cận. Loại 
phỏng vấn.  Các bước thực hiện pv. Ưu điểm và 
hạn chế của phỏng vấn. Những vấn đề đặt ra. 
2. Nhóm trọng tâm (Focus group) 
Bản chất. Lợi ích và hạn chế. Các bước thực hiện 
3. Phương pháp nhân khẩu học 
4. Các phương pháp khác 

12 6 6  24 

6 Chương 6: Phân tích dữ liệu 
1. Dữ liệu định lượng 
Miêu tả dữ liệu thống kê. Suy luận. Các phương 
pháp khác 
2. Dữ liệu định tính 

12 6 6  24 

 Tổng cộng 60 30 30  120 
10. Tài liệu học tập: 

Giáo trình Nghiên cứu và đánh giá QHCC, Nguyễn Tri Khiêm. Đại học Nam Cần Thơ 
11. Đánh giá học phần (Tiểu luận thay cho 4 bài kiểm tra học trình) 

 Mỗi nhóm tìm một bài nghiên cứu về QHCC/truyền thông. Phân tích điểm mạnh và hạn chế 
của nghiên cứu đó và đề xuất biện pháp khắc phục 
 Bài tập cá nhân (tiểu luận nộp vào cuối học kỳ) 
 Học viên thiết kế và thực hiện một đề tài nghiên cứu QHCC; viết báo cáo 4500-5000 từ. 

Điểm tiểu luận cá nhân là điểm đánh giá học phần 
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1. Tên học phần: Các chuyên đề Quan hệ công chúng 

2. Số tín chỉ: 3 
3. Hệ đào tạo: Đại học chính qui 
4. Ngành đào tạo:  Quan hệ công chúng 
5. Phân bổ thời gian: 2 LT, 1 TH 
6. Bộ môn phụ trách giảng dạy (giảng viên phụ trách): PR 
7. Mô tả học phần 
 Học phần có vai trò quan trọng trong việc trang bị cho sv tiếp cận với thực tiễn cuộc sống 
đồng thời trang bị những kiến thức có chiều sâu về hoạt động PR trong một số lĩnh vực chuyên 
biệt, đồng thời thấy được xu hướng phát triển của PR trong tương lai 

8. Mục tiêu học phần: 
Lý thuyết: Có cái nhìn tổng quan về văn hoá dân tộc Việt Nam. Trên cơ sở đó người hoạt động 
trong QHCC phải có những biện pháp, phương pháp sử dụng vốn và văn hoá dân tộc trong PR 
Thực hành: Chia lớp thành một số nhóm. Trưởng nhóm xây dựng một chương trình sử dụng văn 
hoá dân tộc trong PR 

9.  Nội dung học phần: 
 Đây là học phần bao gồm những chuyên đề do các chuyên gia, những nhà quản lý lãnh đạo 
một số lĩnh vực chịu trách nhiệm báo cáo. Vì vậy chuyên đề mang ý nghĩa thực tiễn khá cao đồng 
thời củng cố những kiến thức lý luận đã được học trong nhà trường. Nội dung của học phần này 
tuỳ thuộc tình hình thực tiễn để mời người đảm nhận. Bước đầu, có các chuyên đề sau: 
 Chuyên đề 1: PR tài chính. Có các nội dung sau: 

Tìm hiểu hoạt động PR trong ngành ngân hàng, tài chính 
Thảo luận các trường hợp, khủng hoảng trong ngành ngân hàng, tài chính 

 Chuyên đề 2: Quan hệ PR và báo chí 
Tìm hiểu hoạt động của một cơ quan báo chí 
Thảo luận một số tình huống khủng hoảng của các cơ quan báo chí 

 Chuyên đề 3: Việc sử dụng văn hoá dân tộc trong PR 2 (1,2 0,8) 
10.  Tài liệu tham khảo 

Cơ sở văn hoá Việt Nam – Đoàn Hồng Nguyên. Đại học Nam Cần Thơ 
Trần Quốc Vương (chủ biên), Cơ sở văn hoá VN, Nxb Văn hoá – Thông tin, HN 1996 
Phan Ngọc – Bản sắc văn hoá Việt Nam – Nxb Văn hoá – Thông tin, Hà Nội, 1998 

11.  Phương pháp đánh giá:  
Số bài tập, thảo luận, kiểm tra, trọng số: 0,2 
Thi kết thúc học phần, trọng số: 0,8 
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Tên học phần: Tiếng Anh chuyên ngành 

1. Số tín chỉ: 4 
2. Hệ đào tạo: Đại học chính qui 
3. Ngành đào tạo:  Quan hệ công chúng 
4. Phân bổ thời gian: 4 LT 
5. Bộ môn phụ trách giảng dạy (giảng viên phụ trách): PR 
6. Mô tả học phần 

Trang bị cho SV kiến thức cơ bản về các mẫu từ vựng thuộc lãnh vực báo chí, truyền thông. 

Từ đó, phát triển kỹ năng nghe, nói, đọc, viết một số tài liệu văn bản ngắn gọn, đơn giản bằng 

tiếng Anh có lquan đến ngành đào tạo. 

7. Mục tiêu học phần: 

 Lý thuyết: Các mẫu câu cơ bản và từ vựng có liên quan đến ngành báo chí. 

 Thực hành: Nghe, nói, đọc, viết các đoạn văn bản thuộc chuyên ngành báo chí. Trao đổi 

bằng tiếng Anh về lãnh vực báo chí, truyền thông. 

8. Nội dung học phần: 
 

Stt Nội dung 
Số tiết trên lớp tự 

học Ts LT TL/ 
BT TH 

 Unit 1: Newspaper 6 3 3  12 
 A. Pre-reading      
1 Answer these questions about newspaper in your country?      
2 Look up the following words in your dictionary      
 B. Text      
3 Exercises      
 Unit 2: Television 6 3 3  12 
1 Pre_reading   text  Excercises      
 Unit 4: Summary leads 6 3 3  12 
1 Pre_reading   text  Excercises      
 Unit 5: Economy 6 3 3  12 
1 Pre_reading   text  Excercises      
 Unit 6: Environment 6 3 3  12 
 Pre_reading   text  Excercises      
 Unit 7: Traffic 6 3 3  12 
1 Pre_reading   text  Excercises      
 Unit 8: Heath care 6 3 3  12 
1 Pre_reading   text  Excercises      
 Unit 9: Women 6 3 3  12 
1 Pre_reading   text  Excercises      
 Tổng cộng 60 30 30  120 
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9. Tài liệu tham khảo: 
 Giáo trình: English textbook for student’s journalism – Academy of journalism 

communication – Faculty of foreign languages – Hà Nội, 2008. 
10. Phương pháp đánh giá học phần: 

Bài tập, thảo luận, kiểm tra: 0,1  .  
Thực tập: 0,2    
Thi kết thúc học phần: 0,7 
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Tên học phần: Thiết kế, trình bày cho quan hệ công chúng 

1. Số tín chỉ: 3 
2. Hệ đào tạo: Đại học chính qui 
3. Ngành đào tạo:  Quan hệ công chúng 
4. Phân bổ thời gian: 1 LT, 2 TH 
5. Bộ môn phụ trách giảng dạy (giảng viên phụ trách): PR 
6. Mục tiêu và Mô tả học phần 

Kiến thức: Cung cấp cho sv những kiến thức nền tảng lý luận về thiết kế, trình bày các sản 
phẩm QHCC. Từ những kiến thức được trang bị, sv có thể thực hành, đánh giá, sử dụng 
được các sản phẩm QHCC trong công việc của mình sau khi tốt nghiệp 
 Kỹ năng: Sv có thể sử dụng thuần thục các kỹ năng thiết kế, trình bày các sản phẩm 
QHCC ngay khi học môn học và khi làm việc thực tiễn sau khi tốt nghiệp 
Thái độ chuyên cần: Sv cần tham gia đầy đủ các buổi học lý thuyết và thực hành, thảo luận 

7.  Tóm tắt nội dung môn học 

TT Nội dung 

Số tiết trên lớp 
tự 

học Tổng 
Trong đó 

LT TL/ 
BT TH 

1 Chương 1: Sản phẩm quan hệ công chúng và 
những vấn đề lý luận cơ bản 
1.1. Khái niệm 
1.2. Đặc điểm của các sản phẩm QHCC 
1.3. Phân loại sản phẩm QHCC 

15 10 5  30 

2 Chương 2: Kỹ năng tổ chức nội dung các sản 
phẩm quan hệ công chúng 
2.1. Các tiêu chí tổ chức nội dung sphẩm QHCC 
2.2. Kỹ năng tổ chức nội dung sản phẩm QHCC 

15 10 5  30 

3 Chương 3: Kỹ năng thiết kế, trình bày các sản 
phẩm quan hệ công chúng 
3.1. Các tiêu chí thiết kế, tr bày sản phẩm QHCC 
3.2. Kỹ năng thiết kế, trình bày sản phẩm QHCC 

15 10 5  30 

 Tổng cộng 45 30 15  90 

8. Tài liệu học tập 
- Đinh Thuý Hằng (2007), Hoạt động PR ở Việt Nam còn chưa chuyên nghiệp, xem tại: 

http://prclub.com.vn 
- Jefkins, Frank, Phá vỡ bí ẩn của PR, Nguyễn Thị Phương Anh và Ngô Anh Thy biên dịch, 

Nxb Trẻ, 2006 
- Mc Cusker, Gerry 2006, Nguyên nhân và bài học từ những thất bại PR nối tiếng thế giới, 

Nxb Trẻ, Trần Thị Bích Nga và Nguyễn Thị Thu Hà dịch 
- Ries, Al and Ries, Laura 2002, Quảng cáo thoái vị và PR lên ngôi, Vũ Tiến Phúc dịch, Nxb 

Trẻ 2007 
- Sáng tạo  

9. Phương pháp và hình thức kiểm tra – đánh giá kết quả học tập môn học 
Kiểm tra, đánh giá quá trình (trọng số chung là 30%) 

http://prclub.com.vn/
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 Điểm chuyên cần   
 Điểm thảo luận  
 Điểm bài tập 
Kiểm tra đánh giá cuối kỳ (trọng số 70%) 
 Hình thức thi: Làm sản phẩm thực hành 
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1. Tên học phần: Nghệ thuật nói trước công chúng 

2. Số tín chỉ: 3 
3. Hệ đào tạo: Đại học chính qui 
4. Ngành đào tạo:  Quan hệ công chúng 
5. Phân bổ thời gian: 3 TH 
6. Bộ môn phụ trách giảng dạy (giảng viên phụ trách): Tống Kim Sơn 
7. Mô tả học phần 
 Học phần tự chọn trong khối kiến thức chuyên sâu của ngành. Trang bị cho sv những kiến 
thức về nghệ thuật phát biểu miệng – một phương thức truyền thông tin từ người này đến người 
khác hoặc nhóm người khác bằng lời nói trực tiếp nhằm tác động thay đổi nhận thức, hành vi của 
người (nhóm người). Nó cung cấp cho người học những hiểu biết khả năng vận dụng thành thạo 
sáng tạo một tập hợp những thao tác chuẩn bị và tiến hành phát biểu trước quần chúng nhằm 
thông tin, thuyết phục cảm hoá, tạo ra nhiều niềm tin thôi thúc hành động của người nghe. 

8. Mục tiêu học phần: 
Lý thuyết: khái niệm, thế mạnh và đặc điểm đặc trưng của nghệ thuật phát biểu miệng 

Thực hành: Vận dụng về hiểu biết nghệ thuật nói trước công chúng để ứng dụng trong hoạt 
động trước công chúng 

9.  Nội dung học phần: 

TT Nội dung 
Số tiết trên lớp 

tự 
học Tổng 

Trong đó 
LT TL/ 

BT TH 

1 Chương 1: Nghệ thuật phát biểu miệng trong lịch 
sử văn hoá truyền thông 
1.1. Cơ sở hình thành 
- Cơ sở xã hội  
- Cơ sở tâm lý và sư phạm 
1.2. Lịch sử hình thành 
- Thuật hùng biện trong văn hoá Hy Lạp – La Mã 
- Thuật hùng biện trong văn hoá Phương Đông 
- Truyền thông bằng lời trong văn hoá VN 

10 5 5  20 

2 Chương 2: Quy trình chuẩn bị bài phát biểu và 
quy trình phát biểu miệng 
2.1. Quy trình chuẩn bị 
- Nắm bắt đối tượng  
- Xác định mục tiêu  
- nội dung 
 - Xử lý tài liệu  
- Xây dựng đề cương 
2.2. Quy trình phát biểu 
- Trước giờ phát biểu  
- Bắt đầu phát biểu 
- Trong khi phát biểu  
- Kết luận 

15 8 7  30 

3 Chương 3: Nghệ thuật chứng minh trong phát 
biểu miệng 
3.1. Các yếu tố chứng minh 
3.2. Nghệ thuật bác bỏ, phản biện 
3.3. Nghệ thuật xử lý tài liệu, trích dẫn, trích dẫn 

10 5 5  20 
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TT Nội dung 
Số tiết trên lớp 

tự 
học Tổng 

Trong đó 
LT TL/ 

BT TH 
chứng cứ 

4 Chương 4: Ngôn ngữ phát biểu miệng 
4.1. Đặc trưng ngôn ngữ nói 
4.2. Những yêu cầu khi sử dụng ngôn từ 
4.3. Thủ pháp nghệ thuật nâng cao hiệu quả của phát 
biểu miệng 

10 5 5  20 

 Tổng cộng 45 23 22  90 

10.  Tài liệu tham khảo: 
Khoa Tuyên truyền – HVBC&TT, Nghệ thuật phát biểu miệng, Đề tài khhọc 2011 
Lưu Chí Trung, Phương pháp hùng biện, Nxb Thanh niên, Hà Nội, 2000 
Hoàng Xuân Việt, Thuật hùng biện, Nxb Thanh Hoá, 2006 
 

11.  Đánh giá học phần:   
Chuyên cần: 10%  
Kiểm tra giữa kỳ: 20%   
Thi kết thúc môn: 70% 
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Tên học phần: Truyền thông tiếp thị tích hợp 

1. Số tín chỉ: 3 
2. Hệ đào tạo: Đại học chính qui 
3. Ngành đào tạo:   
4. Phân bổ thời gian: 2 LT, 1 TH 
5. Bộ môn phụ trách giảng dạy (giảng viên phụ trách): PR 
6. Mô tả học phần 
 Học phần cung cấp những hiểu biết về kiến thức căn bản bằng tiếng Anh về những nguyên 
lý truyền thông tích hợp, các công cụ truyền thông tiếp thị tích hợp và sự vận dụng thực tiễn 
doanh nghiệp của nó như: Xây dựng hình ảnh công ty và quản lý danh tiếng, thương hiệu, hành vi 
khách hàng, người tiêu dùng và tổ chức, các cơ hội xúc tiến hỗn hợp, các công cụ quảng cáo, xúc 
tiến và tích hợp trong truyền thông tiếp xúc tích hợp 

7. Mục tiêu học phần: 
Về kiến thức: Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản nhất về truyền thông tiếp thị 
tích hợp (những khái niệm, quy trình, bài tập tình huống…) bước đầu có thể vận dụng 
trong hoạt động quảng cáo, phù hợp với sự phát triển của nền kinh tế xã hội và yêu cầu của 
nghề nghiệp 
Về kỹ năng: Hình thành ở người học những kỹ năng cơ bản sau: 
 Kỹ năng đọc hiểu và phân tích, đánh giá những vấn đề liên quan đến hoạt động truyền 

thông tiếp thị tích hợp trong doanh nghiệp 
 Kỹ năng thuyết trình trước đám đông, có thể vận dụng trong hoạt động nghề nghiệp 

tương lai 
 Kỹ năng vận dụng kiến thức vào hoạt động nghề nghiệp, phối hợp các công cụ truyền 

thông, Marketing, quảng cáo để phục vụ tốt công việc của nhân viên quảng cáo 
Về thái độ: Giúp người học nhận thấy tầm quan trọng của việc sử dụng ngoại ngữ trong 
công việc, vận dụng có hiệu quả trong hoạt động của tổ chức, doanh nghiệp, trên cơ sở đó 
hình thành thái độ đúng đắn với môn học cũng như việc rèn luyện những phẩm chất cần 
thiết phục vụ công việc nói chung và nghề quảng cáo nói riêng 

8.  Nội dung chi tiết học phần: 

TT Nội dung 

Số tiết trên lớp Số 
tiết 
tự 

học 
Tổng 

số 

Trong đó 

LT TL/ 
BT TH 

1 Chương 1: Giới thiệu phương pháp Learing và 
các tổ chức IMC 
- Định nghĩa IMC 
+ Thông tin liên lạc và chương trình IMC 
+ Kế hoạch và chương trình IMC 
+ Thành phần IMC + Quản lý hình ảnh 
+ Hình ảnh doanh nghiệp 
+ Thúc đẩy thương hiệu doanh nghiệp 
- Phân tích cơ hội 
- Phân tích thông tin thị trường 
+ Phân khúc thị trường + Giá cả thị trường 
- Bán hàng cá nhân, cơ sở dữ liệu tiếp thị và quản 

22 16 6  44 
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TT Nội dung 

Số tiết trên lớp Số 
tiết 
tự 

học 
Tổng 

số 

Trong đó 

LT TL/ 
BT TH 

lý quan hệ tiêu dùng 
+ Bán hàng cá nhân + Các mối quan hệ mua và 
bán + Cơ sở dữ liệu tiếp thị và tiếp thị trực tiếp 
- Quan hệ công chúng và quy định các chương 
trình tài trợ 
+ Các bên liên quan + Quan hệ công chúng quảng 
cáo + Điều khiển truyền thông tiếp thị + Tài trợ 
và tổ chức sự kiện 

2 Chương 2: Công cụ IMC 
- Internet Marketing  - Thương mại điện tử 
- IMC và internet 
- IMC cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ 
- Quảng cáo cho doanh nghiệp vừa và nhỏ 
- Đánh giá một chương trình tiếp thị tích hợp 
- Đánh giá các tin nhắn - Kiểm tra và công nhận 
- Các đánh giá về hành vi 

23 16 7  46 

 Tổng cộng 45 32 13  90 

9. Tài liệu học tập 
Philip Kotler, Marketing Management, Nxb Thống kê, Hà Nội, 2000 
Philip Kotler, Marketing Principles, Nxb Tp.HCM, 1995 
TS Đinh Thị Thúy Hằng, Kinh tế truyền thông, HV BC&TT 2014 

10. Đánh giá học phần:  
Nhiệm vụ của sv 
Dự lớp: Tham dự giờ giảng trên lớp theo quy chế của Bộ GD&ĐT và quy chế đào tạo của 
cơ sở đào tạo 
 Bài tập: Làm đầy đủ các bài tập theo yêu cầu của giảng viên 
Dụng cụ học tập: Máy chiếu đa năng, giáo cụ trực quan, mạng internet 
Phương pháp đánh giá 
Chuyên cần: 10%    Kiểm tra giữa kỳ: 20%   Thi kết thúc môn: 70% 
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Tên học phần: Chiến lược, chiến thuật quan hệ công chúng  

1. Số tín chỉ: 3 
2. Hệ đào tạo: Đại học chính qui 
3. Ngành đào tạo:  Quan hệ công chúng 
4. Phân bổ thời gian: 3 LT 
5. Bộ môn phụ trách giảng dạy (giảng viên phụ trách): PR 
6. Mô tả học phần 
 Nghiên cứu hoạt động của báo chí, hiểu được ảnh hưởng của báo chí và truyền thông đại 

chúng, đối với hoạt động chính trị và việc hoạch định chính sách, đối với với các tổ chức, 
cơ quan hành chính và kinh doanh; 

 Hiểu được vài trò của công chúng và dư luận xã hội đối với các cơ quan, tổ chức; 
 Hiểu được vài trò của truyền thông và nhân viên quan hệ công chúng trong các cơ quan 

chính phủ, doanh nghiệp và tổ chức; 
 Trên cơ sở những hiểu biết nói trên, người học có khả năng suy nghĩ và lập những kế 

hoạch quan hệ công chúng mang tính chiến lược phù hợp với chiến lược và mục tiêu của 
cơ quan/tổ chức đó với các nhóm công chúng và gây ảnh hưởng đến nhận thức và hành vi 
của nhóm công chúng đó; 

 Hoạch định chính sách nhằm nâng cao hiệu quả của truyền thông trong tổ chức/cơ quan và 
cho việc lập kế hoạch QHCC 

 Tạo dựng giá trị thương hiệu và hình ảnh qua các kênh truyền thông kết hợp 
 Rèn luyện kỹ năng đàm phán, tiếp xúc công chúng, giải quyết mâu thuẫn, khủng hoảng 

7.  Tóm tắt nội dung học phần: 
 Học viên được nghiên cứu các nguyên tắc hoạt động của báo chí, vai trò ảnh hưởng của báo 
chí, truyền thông và dư luận xã hội; nghiên cứu các chiến lược quan hệ công chúng ở các cơ quan, 
tổ chức, doanh nghiệp. Học viên cũng được thực hành các kỹ năng lập, thực hiện và đánh giá 
những kế hoạch QHCC mang tính chiến lược, cũng như các kỹ năng cần thiết khác như giao tiếp, 
ứng xử với công chúng, với báo chí, quản lý truyền thông nội bộ và quản lý khủng hoảng 

8.  Tài liệu học tập 
TS Đỗ Thị Minh Hiền, Giáo trình lập KH QHCC, HV BC&TT, 2015; 
TS Đinh Thị Thúy Hằng, PR Lý luận và Ứng dụng; 
Sáng tạo chiến dịch PR hiệu quả. 

9. Nội dung chi tiết học phần: 

TT Nội dung 
Số tiết trên lớp tự 

học Tổng Trong đó 
LT TL/ BT TH 

1 Chương 1: Tổng quan môn học 
1. Tổng quan môn học  
2. Công chúng, hình ảnh, bản sắc và uy tín của cơ 
quan, tổ chức 
 3. Vai trò, hoạt động của QHCC trong cơ quan, tổ 
chức, doanh nghiệp  
4. Yêu cầu đối với nghề QHCC  
5. QHCC trong tương lai: lĩnh vực phát triển, các 
phương tiện truyền thông và công nghệ mới 

5 3 2  10 

2 Chương 2: Chiến lược QHCC 9 5 4  18 
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TT Nội dung 
Số tiết trên lớp tự 

học Tổng Trong đó 
LT TL/ BT TH 

1. Các khái niệm  
2. Tư duy dài hạn và tư duy ngắn hạn  
3. Chiến lược truyền thông và chiến lược chung  
4. Các yếu tố của chiến lược QHCC  
5. Vai trò của chiến lược QHCC  
6. Các chiến lược QHCC thường gặp  
7. Lập chiến lược QHCC – thông điệp, mục tiêu, 
nhiệm vụ  
8. Thuận lợi và cản trở đối với sự thành bại của 
chiến lược truyền thông QHCC  
9. Nghiên cứu tình huống 

3 Ch 3: Kế hoạch QHCC mang tính chiến lược 
1. Khái niệm: kế hoạch – chiến lược – chiến dịch 
QHCC  
2. Vai trò của kế hoạch và chiến dịch QHCC  
3. Yêu cầu đối với một kế hoạch mang tính chiến 
lược  
4. Các bước lập kế hoạch, thực hiện và đánh giá kế 
hoạch QHCC 
4.1. Nghiên cứu 4.2. Sáng tạo và phát triển thông 
điệp 4.3. Kế hoạch chiến lược 4.4. Thực thi kế 
hoạch chiến lược 4.5. Đánh giá và phản hồi 

9 5 4  18 

4 Chương 4: Chiến lược báo chí, truyền thông 
Vai trò của bchí, tr thông và dư luận xh  
2. Các nguyên tắc và cách thức hđ của báo chí  
3. Ch lược và thủ thuật tiếp xúc c. chúng và tiếp xúc 
báo chí 

9 5 4  18 

5 Chương 5: Chiến lược truyền thông nội bộ 
1. Nguồn nhân lực – bản sắc và văn hoá cơ quan/tổ 
chức  
2. Quản trị nguồn nhân lực  
3. Công chúng nội bộ của QHCC  
4. Các yếu tố và vấn đề trong các quan hệ nội bộ tổ 
chức  
5. Vai trò của truyền thông nội bộ  
6. Tiêu chí đánh giá hiệu quả truyền thông nội bộ  
7. Phương pháp nghiên cứu, đánh giá hiệu quả 
truyền thông nội bộ  
8. Các chiến lược truyền thông nội bộ  
9. Các công cụ và kênh truyền thông  
10. Nghiên cứu tình huống 

5 3 2  10 
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TT Nội dung 
Số tiết trên lớp tự 

học Tổng Trong đó 
LT TL/ BT TH 

6 Chương 6: Các chiến lược truyền thông khác 
1. Chiến lược quản lý sự kiện và tài trợ  
2. Chiến lược quan hệ với các nhóm công chúng đặc 
biệt 

8 5 3  16 

 Tổng cộng 45 26 19  90 

  
10. Đánh giá học phần Vấn đề trình bày theo nhóm trong quá trình học học phần Chiến lược 

quan hệ công chúng 
Vấn đề trình bày nhóm 1: Nghiên cứu và trình bày cơ cấu tổ chức và phân công công việc 
của một công ty QHCC chuyên nghiệp hoặc một văn phòng QHCC của một cơ quan, tổ 
chức, doanh nghiệp cụ thể 
Vấn đề trình bày nhóm 2: Phân tích một tình huống thực tế cho thấy vai trò của báo chí, 
truyền thông hoặc dư luận xã hội đối với việc hoạch định chính sách 
Vấn đề trình bày nhóm 3: Phân tích một tình huống tiếp dân/trả lời phỏng vấn báo chí của 
một lãnh đạo cơ quan, tổ chức hay doanh nghiệp. Đề xuất cách khắc phục yếu kém 
Vấn đề trình bày nhóm 4: Tìm và phân tích những chiến lược QHCC của một cơ quan/tổ 
chức cụ thể. Các chiến lược đó có phù hợp với chiến lược và mục tiêu chung của cơ 
quan/tổ chức đó không? 
Vấn đề trình bày nhóm 5: Làm thế nào để bảo đảm chất lượng thông điệp của một chiến 
dịch truyền thông? Nêu ví dụ cụ thể chứng minh cho lập luận của mình 

Điểm trung bình các bài báo cáo 
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1. Tên học phần: Quan hệ công chúng với quảng cáo 

2. Số tín chỉ: 3 
3. Hệ đào tạo: Đại học chính qui 
4. Ngành đào tạo:  Quan hệ công chúng,  
5. Phân bổ thời gian: 2 LT, 1 TH 
6. Bộ môn phụ trách giảng dạy (giảng viên phụ trách): PR 
7. Mô tả môn học 
 Học phần đem lại cho người học tri thức cơ bản về các hình thức quảng cáo, quy trình lập kế 
hoạch quảng cáo, giúp người học rèn luyện những kỹ năng sản xuất và đánh giá các sản phẩm 
quảng cáo trong quá trình thực hiện nhiệm vụ QHCC 

8.  Tóm tắt nội dung học phần: 
 Trình bày tri thức cơ bản của Quảng cáo trong QHCC (không phải ngành quảng cáo độc 
lập); bao gồm kiến thức về các hình thức quảng cáo, quy trình lập kế hoạch quảng cáo, các mô 
hình quảng cáo, vai trò, ảnh hưởng của quảng cáo đối với xã hội. Học phần nhấn mạnh sự khác 
biệt giữa Quảng cáo và QHCC, nghiên cứu những trường hợp, ví dụ tiêu biểu của việc ứng dụng 
quảng cáo và quá trình QHCC 

9.  Tài liệu học tập: 
Phillip Kotler, Markerting management, NXB thống kê Hà Nội, 2000; 
Phillip Henslowe, Những bí quyết căn bản để thành công trong PR, NXB Trẻ 2003; 
ThS, Hoàng Xuân Phương, PR từ chưa biết đến chuyên gia, 2014. 

10. Nội dung chi tiết học phần: 

TT Nội dung 
Số tiết trên lớp tự 

học Tổng Trong đó 
LT TL/ BT TH 

1 Chương 1: Giới thiệu chung về Quảng cáo 
Hệ thống khái niệm. Chức năng của quảng cáo. 
Các loại hình quảng cáo. Lịch sử phát triển của 
quảng cáo. Các công ty quảng cáo 

5 3 2  10 

2 Chương 2: Các phương tiện Quảng cáo  
Quảng cáo trên các ấn phẩm. Quảng cáo trên sóng 
phát thanh – truyền hình. Quảng cáo trên báo 
mạng, điện tử. Quảng cáo trực tiếp qua điện thoại 

7 4 3  24 

3 Chương 3: Các nguyên lý Quảng cáo 
Mô hình quảng cáo - Quy mô quảng cáo- Hệ 
thống nguyên lý 

5 3 2  10 

4 Chương 4: Chiến lược Quảng cáo 
- Các bước lập kế hoạch - Lựa chọn phương tiện 
truyền thông - Lựa chọn các công cụ Quảng cáo 
khác - Đánh giá Quảng cáo 

5 3 2  10 

5 Chương 5: Những vấn đề pháp lý và đạo đức 
quảng cáo 
5.1. Những vấn đề pháp lý quảng cáo 
5.2. Những vấn đề đạo đức quảng cáo 

5 3 2  10 

6 Chương 6: Quảng cáo và xã hội 
6.1. Các thành tố cấu thành xã hội 
- Những điều cấm kỵ trong các quy ước xã hội 
6.2. Quảng cáo toàn cầu và quảng cáo địa phương 

5 3 2  10 

7 Chương 7: Công chúng và quảng cáo 
7.1. Mối qhệ giữa nhu cầu của kh hàng quảng cáo 

5 3 2  10 
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TT Nội dung 
Số tiết trên lớp tự 

học Tổng Trong đó 
LT TL/ BT TH 

7.2. Mối quan hệ giữa qc và quy trình mua hàng 
7.3. Qc và những đối tượng công chúng đặc biệt 

8 Chương 8: Quảng cáo và quan hệ công chúng 
8.1. So sánh quảng cáo và QHCC 
8.2. Ảnh hưởng của quảng cáo tới QHCC 
8.3. Xu hướng mới của quảng cáo trong QHCC 

5 3 2  10 

 Tổng cộng 45 25 20  90 

11. Phương pháp đánh giá  
Sv hoàn thành các bài tập sau: 
Bài tập 1: Tiến hành sau khi hoàn thành chương 2. Sv phân tích các quảng cáo một sản 
phẩm trên các loại hình báo chí khác nhau. Yêu cầu: làm bài tập theo nhóm, sản phẩm, 
thuyết trình miệng, báo cáo 1000 từ 
Bài tập 2: Tiến hành sau khi hoàn thành chương 6. Sv làm việc theo nhóm lập kế hoạch để 
chuyển một chương trình quảng cáo có tính chất toàn cầu thành chương trình quảng cáo 
phù hợp với từng địa phương. Yêu cầu sản phẩm: bản kế hoạch 3000 từ, trình bày kế 
hoạch trước lớp 

Đánh giá học phần: điểm trung bình cộng 2 bài tập 
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1. Tên học phần: Công cụ quan hệ công chúng III 

2. Số tín chỉ: 3 
3. Hệ đào tạo: Đại học chính qui 
4. Ngành đào tạo:  Quan hệ công chúng 
5. Phân bổ thời gian: 1 LT, 2 TH 
6. Bộ môn phụ trách giảng dạy (giảng viên phụ trách): PR 
7. Mô tả học phần 
 Học phần có vai trò quan trọng trong việc trang bị cho sv những kiến thức cơ bản về học 
phần báo chí đa phương tiện đồng thời hình thành những kỹ năng sử dụng các tác phẩm báo chí đa 
phương tiện trong quá trình thực hiện công cụ QHCC 
 Học phần có quan hệ chặt chẽ với các học phần trong giáo dục chuyên nghiệp 
8.  Mục tiêu học phần: 

Lý thuyết: Nắm chắc những khái niệm về hình ảnh tĩnh trong tác phẩm báo chí đa phương 
tiện, trên cơ sở đó sử dụng ảnh báo chí một cách tốt nhất. Nắm vững các khái niệm về âm 
thanh và video clip trong tác phẩm báo chí đa phương tiện và cách sử dụng nó 
Thực hành: Vận dụng sử dụng tốt ảnh báo chí, hình ảnh đồ hoạ trong một số tác phẩm báo 
chí, đồng thời sử dụng âm thanh trong 1 tác phẩm báo chí đa phương tiện 

9.  Nội dung học phần: 

TT Nội dung 

Số tiết trên lớp 
tự 

học Tổng 
số 

Trong đó 

LT TL/ 
BT TH 

1 Chương 1: Hình ảnh tĩnh trong tác phẩm báo 
chí đa phương tiện 
1. Khái niệm.  
2. Phân loại hình ảnh tĩnh trong tác phẩm báo chí 
đa phương tiện 

20 10 10  40 

2 Chương 2: Sử dụng báo chí trong tác phẩm 
đa phương tiện 
1. Khái niệm  
2. Ảnh báo chí và những nguyên lý sử dụng 
trong tác phẩm báo chí đa phương tiện 
3. Hình ảnh đồ hoạ trong tác phẩm báo chí đa 
phương tiện 

20 10 10  40 

3 Chương 3: Âm thanh và video clip trong tác 
phẩm báo chí đa phương tiện 
1. Khái niệm  
2. Đặc điểm  
3. Sử dụng âm thanh trong tác phẩm báo chí đa 
phương tiện 

20 10 10  40 

 Tổng cộng 60 30 30  12 

10.  Tài liệu tham khảo 
 PGS TS Dương Xuân Sơn, Các loại hình báo chí Truyền thông, NXB TT&TT; 
 Tạ Ngọc Tấn, Truyền thông đại chúng, 2002, NXB Chính trị Quốc Gia. 
 Bài giảng Kỹ thuật về nhiếp ảnh 
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11. Phương pháp đánh giá học phần: 
Số bài tập, thảo luận, kiểm tra, trọng số: 0,2 
Thi kết thúc học phần, trọng số: 0,8 
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1. Tên học phần: Truyền thông với môi trường 

2. Số tín chỉ: 3 

3. Hệ đào tạo: Đại học chính qui 

4. Ngành đào tạo:  Quan hệ công chúng 

5. Phân bổ thời gian: 2 LT, 1 TH 

6. Bộ môn phụ trách giảng dạy (giảng viên phụ trách): PR 

7. Mô tả học phần 

 Truyền thông với môi trường là học phần tự chọn trong khối kiến thức giáo dục chuyên 

nghiệp của chương trình đào tạo ngành Quan hệ công chúng 

 Học phần có vai trò quan trọng trong việc trang bị cho sv những kiến thức cơ bản về môi 

trường và các vấn đề về môi trường nhằm quản lý, khai thác tốt môi trường phù hợp với sự phát 

triển ngày nay của thế giới. Trên cơ sở đó vận dụng để thực hiện có hiệu quả trong lĩnh vực truyền 

thông về môi trường 

8. Mục tiêu học phần: 

Lý thuyết: Những vấn đề cơ bản về PR và môi trường, truyền thông môi trường và hoạt 

động PR trong quản lý môi trường hiện nay 

Thực hành: Vận dụng những hiểu biết về môi trường, thiết kế xây dựng một kế hoạch cụ 

thể về vấn đề PR với một môi trường tự chọn xác định 

9.  Nội dung học phần: 
 

TT Nội dung 

Số tiết trên lớp 
tự 

học Tổng 
số 

Trong đó 

LT TL/ 
BT TH 

1 Chương 1: Những vấn đề cơ bản PR và môi 
trường – quản lý môi trường 
1. Tổng quan về PR và môi trường 
2. Quản lý Nhà nước về môi trường ở Việt Nam 

22 15 7  44 

2 Chương 2: Truyền thông môi trường và hoạt 
động PR trong quản lý môi trường 
1. Truyền thông môi trường 
2. Hoạt động PR trong quản lý môi trường 

23 15 8  46 

 Tổng cộng 45 30 15  90 
 
 

10. Tài liệu tham khảo: 
Bài giảng Giáo dục truyền thông môi trường; 
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PGS TS Lê Thanh Bình, Tổng quan truyền thông Quốc tế, NXB TT&TT, 2014; 

Trần DZĨ HẠ, Thuật làm báo, NXB TT&TT, 2014. 

11. Phương pháp đánh giá:  

Số bài tập, thảo luận, kiểm tra, trọng số: 0,2  

Thi kết thúc học phần, trọng số: 0,8 

 
            
 



69 

1. Tên học phần: Kỹ năng giao tiếp – đàm phán 

2. Số tín chỉ: 3 
3. Hệ đào tạo: Đại học chính qui 
4. Ngành đào tạo:  Quan hệ công chúng 
5. Phân bổ thời gian: 1 LT, 2 TH 
6. Bộ môn phụ trách giảng dạy (giảng viên phụ trách): PR 
7. Mô tả học phần 
 Học phần đem lại cho người học những kiến thức cơ bản về giao tiếp, các phương tiện và 
phong cách giao tiếp, giúp người học rèn luyện những kỹ năng giao tiếp, đàm phán cơ bản, nắm 
vững cơ sở văn hoá giao tiếp của người Việt Nam và người nước ngoài, từ đó có thể vận dụng một 
cách linh hoạt và phù hợp trong các hoạt động giao tiếp nói chung và đàm phán nói riêng để thực 
hiện nhiệm vụ QHCC. 

8.  Tóm tắt nội dung học phần: 
 Học phần trình bày tri thức cơ bản về giao tiếp, bao gồm kiến thức về cơ sở lý thuyết của 
giao tiếp, các phương tiện và phong cách giao tiếp, các hình thức và kỹ năng giao tiếp cơ bản; kiến 
thức về nghệ thuật đàm phán. Học phần nhấn mạnh những đặc trưng văn hoá có khả năng gây ảnh 
hưởng đến phong cách giao tiếp của người Việt Nam và người nước ngoài, và nghiên cứu những 
tình huống cụ thể, ví dụ tiêu biểu của việc ứng dụng văn hoá giao tiếp trong quá trình quan hệ 
công chúng 

9.  Tài liệu học tập: 
Giáo trình kỹ năng giao tiếp – đàm phán, Khoa QHCC và Quảng cáo biên soạn 
Lê Thị Bừng, Tâm lý học ứng xử, Nxb Giáo dục, Hà Nội, 2000 
Chu Văn Đức, Giáo trình kỹ năng giao tiếp, Nxb Hà Nội, Thanh Hoá, 2005 
Dale Carngie, Nghệ thuật giao tiếp, Nxb Thanh niên, Hà Nội, 2001 
Trần Sinh, Minh Châu, 100 Sách lược đàm phán, Nxb Thanh Hoá, Thanh Hoá, 2005 
Đinh Văn Tiến, Nghệ thuật đàm phán trong kinh doanh, Nxb CtQg HCM, HN, 2003 

10. Nội dung học phần: 

TT Nội dung 

Số tiết trên lớp Số 
tiết 
tự 

học 

Tổng 
số 

Trong đó 

LT TL/ 
BT TH 

1 Chương 1: Khái quát chung về giao tiếp 
- Khái niệm giao tiếp  - Chức năng giao tiếp  
- Phân loại giao tiếp 

3 2 1  6 

2 Chương 2: Cấu trúc của giao tiếp 
Truyền thông trong giao tiếp 
 - Nhận thức trong giao tiếp  
- Tác động qua lại trong giao tiếp 

4 3 1  8 

3 Chương 3: Các phương tiện giao tiếp 
- Ngôn ngữ giao tiếp - Các phương tiện giao tiếp 
phi ngôn ngữ 

4 3 1  8 

4 Chương 4: Phong cách giao tiếp 
- Khái niệm phong cách giao tiếp  
- Các loại phong cách giao tiếp 

4 3 1  8 
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TT Nội dung 

Số tiết trên lớp Số 
tiết 
tự 

học 

Tổng 
số 

Trong đó 

LT TL/ 
BT TH 

5 Chương 5: Các kỹ năng giao tiếp cơ bản 
- Kỹ năng lắng nghe - Kỹ năng đặt câu hỏi 
- Kỹ năng thuyết phục  - Kỹ năng thuyết trình 
- Kỹ năng đọc và tóm tắt văn bản 
- Kỹ năng tạo lập văn bản 

6 4 2  12 

6 Chương 6: Giao tiếp thực hành 
- Giao tiếp trực tiếp - Giao tiếp qua điện thoại 
- Giao tiếp qua thư tín - Giao tiếp qua văn phòng 

8 5 3  16 

7 Chương 7: Nghệ thuật đàm phán 
- Khái niệm về đàm phán  
– Đặc điểm của quá trình đàm phán  
- Các hình thức đàm phán  
- Quá trình đàm phán 

8 5 3  16 

8 Chương 8: Văn hoá giao tiếp của người Việt 
Nam và người nước ngoài 
- Văn hoá giao tiếp của người Việt Nam  
- Những vấn đề về giao thoa trong giao tiếp – 
đàm phán 
- Ảnh hưởng và ứng dụng của văn hoá giao tiếp 
trong tác nghiệp QHCC 

8 5 3  16 

 Tổng cộng 45 30 15  90 

11.  Sv hoàn thành các bài tập sau: 
Bài tập 1: Tiến hành sau khi hoàn thành chương 3, Sv phân tích các tình huống giao tiếp dựa trên 
cơ sở lý thuyết giao tiếp và mô hình truyền thông. Yêu cầu: làm bài tập cá nhân: bài viết hoặc 
thuyết trình miệng 1000 từ 
Bài tập 2: Tiến hành sau khi hoàn thành chương 6. Sv làm việc theo nhóm, thực hành các tình 
huống trong giao tiếp. Yêu cầu: các nhóm đưa ra các tình huống và thực hành trước lớp 
Bài tập 3: Thực hành một số tình huống đàm phán trong kinh doanh với đối tác nước ngoài trên cơ 
sở vận dụng nghệ thuật đàm phán và kiến thức văn hoá giao tiếp của người Việt Nam và người 
nước ngoài. Yêu cầu: làm việc theo nhóm, thực hành trên lớp 

Đánh giá học phần: điểm trung bình cộng 3 bài tập 
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Tên học phần: PR nội bộ 

1. Số tín chỉ: 3 
2. Hệ đào tạo: Đại học chính qui 
3. Ngành đào tạo:  Quan hệ công chúng 
4. Phân bổ thời gian: 2 LT, 1 TH 
5. Bộ môn phụ trách giảng dạy (giảng viên phụ trách): PR 
6. Mô tả học phần 
 PR nội bộ là học phần tự chọn trong khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp của chương 
trình đào tạo QHCC 
 Học phần có vai trò quan trọng trong việc trang bị cho sv những kiến thức cơ bản về tổ chức 
bộ máy của một đơn vị, một tổ chức, trên cơ sở đó tạo dựng cho sv những kỹ năng thực hiện các 
hoạt động PR nội bộ 
 Học phần có quan hệ chặt chẽ với các học phần trong bộ phận giáo dục chuyên nghiệp 

7.  Mục tiêu học phần: 
Lý thuyết: Nhận thức được việc tổ chức bộ máy, vai trò của PR nội bộ đối với tổ chức các hoạt 
động PR nội bộ. Biết tổ chức những chiến dịch PR nội bộ 
Thực hành: Vận dụng hiểu biết để thiết kế xây dựng một hoạt động PR cho một doanh nghiệp cụ 
thể 

8.  Nội dung học phần: 

TT Nội dung 

Số tiết trên lớp 
tự 

học Tổng 
số 

Trong đó 

LT TL/ 
BT TH 

1 Chương 1: Tổng quan về PR nội bộ 
1. Tổ chức bộ máy 
2. Văn hoá tổ chức 

3. Vai trò, vị trí của PR nội bộ đối với tổ chức 
4. Các hoạt động của PR nội bộ 

15 10 5  30 

2 Chương 2: Các hoạt động của PR nội bộ 
1. Vai trò, ý nghĩa 

 2. Công cụ xây dựng PR nội bộ 
3. Các bước xây dựng kế hoạch PR nội bộ 

15 10 5  30 

3 Chương 3: Những chiến dịch PR nội bộ và bài 
học kinh nghiệm 
1. Những chiến dịch  
2. Bài học kinh nghiệm 

15 10 5  30 

 Tổng cộng 45 30 15  90 

9.  Tài liệu 
100 thương hiệu tạo dựng thành công, Hà Diệp, Nxb Hải Phòng, 2012; 
TS Đinh Thị Thúy Hằng, PR Lý luận và Ứng dụng;  
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10.  Phương pháp đánh giá: 
Bài tập, thảo luận, kiểm tra, trọng số: 0,2 
Thi kết thúc học phần, trọng số: 0,8 
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1. Tên học phần: Truyền thông và toàn cầu hoá 

2. Số tín chỉ: 3 
3. Hệ đào tạo: Đại học chính qui 
4. Ngành đào tạo:  Quan hệ công chúng 
5. Phân bổ thời gian: 3 LT 
6. Bộ môn phụ trách giảng dạy (giảng viên phụ trách): PR 
7. Mô tả môn học 
 Giúp người học hiểu biết về những tình huống, hoàn cảnh lịch sử, chính trị, văn hoá và kinh 
tế xã hội trong đó các hệ thống truyền thông đại chúng trên thế giới ra đời và hoạt động 
 Cung cấp cho người học những khung lý thuyết để phân loại và đánh giá các hệ thống truyền 
thông. Giúp học viên hiểu  biết về các hệ thống sở hữu, tài chính, quy định và phát triển chương 
trình truyền thông trên thế giới 
 Giúp học viên có tư duy tích cực và có khả năng đánh giá đúng đắn các vấn đề quan trọng 
hiện nay trong truyền thông quốc tế 
 Giúp học viên nâng cao khả năng thích nghi với các môi trường nghề nghiệp mới, cả ở Việt 
Nam và nước ngoài 
 Khuyến khích học viên sử dụng các phương tiện nghiên cứu đa dạng, bao gồm các sách, báo, 
tạp chí quốc tế và mạng internet 

8.  Tóm tắt nội dung học phần: 
 Học phần làm rõ những nét tương đồng và khác biệt trong quy trình sản xuất, đánh giá, quản 
lý, tiếp nhận sản phẩm truyền thông giữa các nền báo chí và văn hoá khác nhau, giữa những quốc 
gia có hệ thống kinh tế - chính trị khác nhau, giúp họ rèn luyện khả năng điều chỉnh thái độ, hành 
vi một cách linh hoạt để dễ dàng thích ứng trong những môi trường tác nghiệp trong nước hoặc 
nước ngoài 

9.  Tài liệu học tập 
 Tạ Ngọc Tấn, Truyền thông và đại chúng, Nxb CTQG, Hà Nội, 2001; 

PGS TS Lê Thanh Bình, Tổng quan truyền thông Quốc tế, NXB TT&TT, 2014; 
PGS TS Lê Thanh Bình, Giáo trình QHCC Chính phủ trong văn hóa đối ngoại, NXB 
Chính trị quốc gia. 

 
10. Nội dung chi tiết học phần: 

TT Nội dung 

Số tiết trên lớp 
tự 

học Tổng 
số 

Trong đó 

LT TL/ 
BT TH 

1 Phần I: Tổng quan 
1. Tổng quan môn học  
2. Các loại hình phương tiện truyền thông  
3. Truyền thông quốc tế là gì? 
4. Tại sao phải nghiên cứu truyền thông 

5 3 2  10 

2 Phần II: Một số lý thuyết về truyền thông 
1. Bốn lý thuyết về báo chí  
2. Năm khái niệm của Hachten  
3. Altshull và “ba thế giới”  
4. Tính tư tưởng và tính kinh tế của truyền thông 
5. Các lý thuyết về xã hội thông tin 

10 7 3  20 

3 Phần III: Khuynh hướng phát triển và các đề 30 20 10  60 



74 

TT Nội dung 

Số tiết trên lớp 
tự 

học Tổng 
số 

Trong đó 

LT TL/ 
BT TH 

cơ bản của truyền thông thế giới 
Chương I: Khuynh hướng phát triển của 
truyền thông đại chúng 
1. Làng toàn cầu (sẽ nghiên cứu kỹ hơn ở ch III) 
2. Địa phương hoá và quốc tế hoá  
3. Xã hội thông tin  
4. Cạnh tranh và độc quyền  
5. Truyền thông đa phương tiện  
6. Truyền hình vệ tinh và truyền hình kỹ thuật số 
7. Báo phát miễn phí  
8. Ảnh hưởng của internet 
Ch II: Dòng thông tin tự do và vấn đề văn hoá 
1. Truyền thông và văn hoá 
2. Trật tự thông tin và truyền thông thế giới mới 
(TTTTVTTTGM) 
- Dòng thông tin tự do 
- Cuộc tranh cãi về TTTTVTTTGM 
- Đế quốc văn hoá và vấn đề bản sắc dân tộc 
- Đế quốc văn hoá “đảo ngược” 
Chương III: Toàn cầu hoá và truyền thông 
1. Một số lý thuyết về toàn cầu hoá  
2. Báo chí toàn cầu  
3. Truyền thông toàn cầu và vấn đề tiết chế  
4. Giải trí và quảng cáo toàn cầu  
5. Các cộng đồng thiểu số và bản sắc văn hoá  
6. Toàn cầu hoá và công chúng  
7. Toàn cầu hoá và công nghệ thông tin 

 Tổng cộng 45 30 15  90 

11.  Phương pháp đánh giá: 
Số bài tập, thảo luận, kiểm tra, trọng số: 0,2.  
Thi kết thúc học phần, trọng số: 0,8 
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1. Tên học phần: Thực tập tốt nghiệp 
2. Số tín chỉ: 8 
3. Hệ đào tạo: Đại học chính qui 
4. Ngành đào tạo:  Quan hệ công chúng 
5. Phân bổ thời gian: 8 TH 
6. Bộ môn phụ trách giảng dạy (giảng viên phụ trách): PR 
7. Mô tả học phần 
 Học phần có vai trò trọng yếu trong việc tạo môi trường và điều kiện cho sv tiếp cận với 
hoạt động thực tiễn báo chí truyền thông. Sv có dịp thể hiện mình như một cán bộ hoạt động trên 
lĩnh vực báo chí – truyền thông. Sv có dịp ứng dụng một cách toàn diện những hiểu biết của mình 
trong sáng tạo tác phẩm báo chí, trong biên tập và trong các mối quan hệ ứng xử nghề nghiệp khác 
 Học phần có quan hệ với tất cả các học phần đã học về chính trị, xã hội và chuyên nghiệp 
8.  Mục tiêu của học phần: 

Lý thuyết: Củng cố những lý thuyết đã được học trong chương trình đào tạo. Đó là những 
nhận thức về lý luận chính trị, xã hội, những lý thuyết thuộc kiến thức chuyên nghiệp 
Thực hành: Vận dụng những kiến thức đã học để hoàn thành hoạt động thực tập tại một cơ 
quan báo chí cụ thể. Tham gia giải quyết những hoạt động có liên quan đến nghiệp vụ báo 
chí và truyền thông 

9.  Nội dung học phần: 
 Trong thời gian 2 tháng, sv được phân chia thành từng nhóm (mỗi nhóm không quá 5 người) 
về tại một cơ quan báo chí để thực tập tốt nghiệp. Ở đó, từng người đảm nhận những nhiệm vụ cụ 
thể dưới sự hướng dẫn các cán bộ cơ quan báo chí sở tại. Mỗi sv trong đợt thực tập tốt nghiệp 
không những học tập, tích luỹ kiến thức thực tế, trao đổi nghiệp vụ mà còn phải tham gia sáng tạo 
tác phẩm báo chí. Mức quy định là ít nhất phải có 4 tin và một bài được các cơ quan báo chí 
truyền thông sử dụng (có thể quy đổi 3 tin tính bằng 1 bài) 

10.  Phương pháp đánh giá học phần: 
 Kết thúc học phần tốt nghiệp, mỗi sv hoàn thành hồ sơ thực tập tốt nghiệp. Hồ sơ gồm có: 
các tin bài được sử dụng (bản photo và xác nhận cơ quan sử dụng), báo cáo thực tập tốt nghiệp 
(trình bày công việc đã làm và kết quả, nhận thức của bản thân qua đợt thực tập). Báo cáo có xác 
nhận của cơ quan thực tập tốt nghiệp. Khoa chủ quản sẽ chấm điểm hồ sơ thực tập theo QĐ 
43/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 15/08/2007 của Bộ GDĐT về việc ban hành quy chế đào tạo đại học 
và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ, trong đó: 

Chất lượng các tin báo được công bố: 0,6   
Tinh thần thái độ qua đợt thực tập: 0,4 
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