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CHUẨN ĐẦU RA NGÀNH ĐÀO TẠO 

 

1. Tên ngành đào tạo   : Đạo diễn Điện ảnh - Truyền hình 

2. Tên ngành đào tạo (tiếng Anh) : Film and television directing 

3. Mã ngành    : 52210235 

4. Trình độ đào tạo   : Đại học 

5. Hình thức đào tạo   : Chính quy 

 

I. YÊU CẦU VỀ KIẾN THỨC 

1. Tri thức chuyên môn 

a) Khối kiến thức giáo dục đại cương: 

- Những kiến thức cơ bản về: Những nguyên lý của chủ nghĩa Mác Lê nin; 

Tư tưởng Hồ Chí Minh; Đường lối cách mạng của Đảng CS Việt nam; Giáo dục 

quốc phòng và Giáo dục thể chất nhằm tạo ra nhận thức về ý thức trách nhiệm, 

hành vi, đạo đức của cá nhân trước cộng đồng, quyền lợi và nghĩa vụ của công 

dân đối với xã hội. 

- Những kiến thức cơ bản về khoa học xã hội và nhân văn: Đường lối văn hóa 

văn nghệ của Đảng; Cơ sở văn hóa Việt Nam; Mỹ học; Triết học phương Đông; 

Tâm lý học; Lịch sử văn học Việt Nam và thế giới, pháp luật đại cương; lịch sử 

văn minh thế giới.  nhằm trang bị cho sinh viên những hiểu biết về văn xã hội để 

đáp ứng yêu cầu tiếp thu kiến thức ở trình độ cao hơn, rèn luyện khả năng nghiên 

cứu, giải quyết các vấn đề phát sinh trong thực tiễn và nhận thức được ảnh 

hưởng của hoạt động nghề nghiệp đối với xã hội. 

- Những kiếm thức cơ bản về Ngoại ngữ và Tin học. 

b) Khối kiến thức cơ sở :  

- Nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ sở cần thiết và cốt lõi nhằm 

tạo nền tảng cơ bản và toàn diện về nghệ thuật: 
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- Những kiến thức cơ bản về các ngành nghệ thuật:  Lịch sử tạo hình Việt 

Nam và thế giới; Âm nhạc đại cương. 

- Những kiến thức cơ bản về nghệ thuật điện ảnh: Lịch sử điện ảnh Việt Nam 

và thế giới; Phân tích phim;  Âm thanh điện ảnh; Nhạc phim; Thực hành nghiệp 

vụ biên kịch; Nghiệp vụ biên kịch; Nghệ thuật quay phim; Kịch học; Thiết kế 

mỹ thuật điện ảnh. 

- Nắm vững hệ thống, cơ cấu tổ chức và hoạt động của các đơn vị sản xuất 

phim điện ảnh và các đài truyền hình. 

- Những hiểu biết cơ bản về chức năng, nhiệm vụ của các thành phần tham 

gia vào quá trình sản xuất một bộ phim, những hiểu biết về công việc người diễn 

viên, nhà quay phim, họa sĩ thiết kế mỹ thuật điện ảnh… trong quá trình hình 

thành một tác phẩm điện ảnh truyền hình. 

c) Khối kiến thức ngành:  

Nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức về lý thuyết và thực hành một 

cách có hệ thống, toàn diện và chuyên sâu về Nghiệp vụ đạo diễn; Nghiệp vụ 

diễn viên; Dựng phim; nhiếp ảnh; hậu kỳ kỹ thuật số. 

2. Năng lực nghề nghiệp 

- Biết vận dụng có hiệu quả các kiến thức đạt được trong quá trình đào tạo 

vào sự hình thành các tác phẩm điện ảnh và các chương trình truyền hình. Có 

khả năng sáng tác các thể loại phim và các chương trình truyền hình. 

- Có khả năng độc lập trong việc nghiên cứu, sáng tạo, thể nghiệm các hình 

thức nghệ thuật vào các tác phẩm điện ảnh, các chương trình truyền hình. 

II.  YÊU CẦU VỀ KỸ NĂNG 

1. Kỹ năng cứng: 

- Kỹ năng chuyên môn: Nắm vững phương pháp, quy trình thực hiện và các 

kiến thức chuyên ngành để chỉ đạo quay các thể loại phim, các chương trình lễ 

hội, sự kiện, game show, các chương trình truyền hình. Nắm vững các thủ pháp 
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nghiệp vụ của đạo diễn, làm chủ thiết bị kỹ thuật, tạo hiệu quả cao nhất cho hiệu 

ứng hình ảnh, âm thanh. 

- Năng lực thực hành nghề nghiệp: Có năng lực tham gia vào quá trình sản 

xuất, quản lý, điều hành các dự án điện ảnh - truyền hình. Nhanh chóng thích 

nghi với môi trường làm việc chuyên nghiệp; có khả năng chịu được áp lực công 

việc cao. 

- Nghiên cứu khoa học: Có phương pháp và khả năng tư duy, nghiên cứu, 

sáng tạo những cách thể hiện mới trong quá trình làm phim; thực hiện các đề tài 

nghiên cứu khoa học liên quan đến lĩnh vực đạo diễn điện ảnh, truyền hình. 

- Phân tích và xử lý thông tin: Có khả năng tư duy, tìm kiếm, tổng hợp các sự 

kiện trong xã hội, các thông tin liên quan đến ngành; phân tích và xử lý thông tin 

để thực hiện các nhiệm vụ chuyên ngành. 

2. Kỹ năng mềm 

- Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình: Có những kỹ năng cơ bản về lập báo cáo 

bằng các phương tiện khác nhau; thuyết trình, giải thích và thuyết phục người 

khác về những nội dung, giải pháp để thực hiện các ý tưởng trong lĩnh vực 

chuyên ngành. 

- Kỹ năng làm việc theo nhóm: Biết cách chỉ đạo, tổ chức, quản lý, phối hợp, 

tôn trọng và lắng nghe các thành viên khác trong đoàn làm phim; biết cách sắp 

xếp thời gian làm việc khoa học để đạt được hiệu quả cao nhất. 

- Khả năng sử dụng ngoại ngữ, tin học: Có khả năng sử dụng tiếng Anh trong 

giao tiếp. Sử dụng thành thạo các phần mềm tin học văn phòng, các phần mềm 

chuyên dụng để dựng hình ảnh, dựng âm thanh. 

III. YÊU CẦU VỀ THÁI ĐỘ 

Nắm vững chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà 

nước và các quy định liên quan đến lĩnh vực văn hoá nghệ thuật. 
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Phẩm chất đạo đức tốt, tính kỷ luật cao, dễ hòa nhập với môi trường làm việc. 

Hiểu biết về các giá trị đạo đức nghề nghiệp, nắm vững Luật Điện ảnh, Luật Bản 

quyền. 

Ý thức được sự cần thiết phải thường xuyên rèn luyện, học tập để nâng cao 

trình độ, tích cực, chủ động, sáng tạo trong công tác chuyên môn, nghiệp vụ. 

IV. VỊ TRÍ CỦA NGƯỜI HỌC SAU KHI TỐT NGHIỆP 

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể đảm nhận công việc của trợ lý đạo diễn, 

phó đạo diễn và đạo diễn phim điện ảnh và truyền hình tại các hãng phim, các 

đoàn làm phim, các đơn vị làm phim trực thuộc các bộ, ngành trong cả nước, các 

đài truyền hình trung ương và địa phương, các công ty truyền thông, quảng cáo. 

Đảm nhận công việc tổ chức các dự án thuộc lĩnh vực điện ảnh - truyền hình, 

truyền thông, tổ chức làm phim, sản xuất các chương trình truyền hình. 

Làm cán bộ nghiên cứu tại Viện Sân khấu - Điện ảnh và các viện nghiên cứu 

văn hoá nghệ thuật; tham gia công tác giảng dạy chuyên ngành ở các trường đào 

tạo điện ảnh - truyền hình trong cả nước. 

V. KHẢ NĂNG HỌC TẬP, NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ SAU KHI RA 

TRƯỜNG 

Sau khi tốt nghiệp cử nhân chuyên ngành Đạo diễn điện ảnh, sinh viên có thể 

đăng ký tiếp tục học lên trình độ thạc sĩ. 

Tham gia các khoá học ngắn hạn, trung hạn hoặc dài hạn ở trong và ngoài 

nước để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. 
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CHUẨN ĐẦU RA NGÀNH ĐÀO TẠO 

 

1. Tên ngành đào tạo   : Đạo diễn Sân khấu 

2. Tên ngành đào tạo (tiếng Anh) : Theatre directing 

3. Mã ngành    : 52210227 

4. Trình độ đào tạo   : Đại học 

5. Hình thức đào tạo   : Chính quy 

 

I.  YÊU CẦU VỀ KIẾN THỨC 

1. Tri thức chuyên môn 

a) Khối kiến thức giáo dục đại cương: 

- Nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về: Những nguyên lý 

của chủ nghĩa Mác Lênin; Tư tưởng Hồ Chí Minh; Đường lối cách mạng của 

Đảng Cộng sản Việt Nam; Giáo dục quốc phòng và Giáo dục thể chất, nhằm tạo 

ra nhận thức về ý thức trách nhiệm, hành vi, đạo đức của cá nhân trước cộng 

đồng; quyền lợi và nghĩa vụ của công dân đối với xã hội. 

- Những kiến thức cơ bản về khoa học xã hội và nhân văn: Đường lối văn hoá 

văn nghệ của Đảng; Cơ sở văn hoá Việt Nam; Lịch sử văn minh thế giới; Mỹ 

học; Triết học phương Đông; Tâm lý học; Lịch sử văn học Việt Nam và thế giới, 

pháp luật đại cương  nhằm trang bị cho sinh viên những hiểu biết về văn hoá 

nghệ thuật để đáp ứng yêu cầu tiếp thu kiến thức ở trình độ cao hơn; rèn luyện 

khả năng nghiên cứu, giải quyết các vấn đề phát sinh trong thực tiễn và nhận 

thức được ảnh hưởng của hoạt động nghề nghiệp đối với xã hội. 

- Những kiến thức cơ bản về: Tin học và Ngoại ngữ. 

b) Khối kiến thức cơ sở ngành: 

- Nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ sở cần thiết và cốt lõi nhằm 

tạo nền tảng cơ bản và toàn diện về các ngành nghệ thuật: 
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- Những kiến thức cơ bản về nghệ thuật sân khấu: Sân khấu học đại cương; 

Lịch sử sân khấu Việt Nam và thế giới; Phương pháp sân khấu truyền thống; Lý 

luận kịch. Thiết kế mỹ thuật sân khấu; Hoá trang; Hình thể; Tiếng nói sân khấu; 

Ánh sáng sân khấu. 

- Những kiến thức cơ bản về những ngành nghệ thuật bổ trợ cho nghệ thuật 

sân khấu: Biên kịch; Đồ họa; Phân tích tác phẩm văn học (kịch); Phân tích tác 

phẩm âm nhạc; Lịch sử tạo hình Việt Nam và thế giới 

- Nắm vững những đặc điểm trong văn hoá truyền thống của dân tộc; sự hình 

thành và phát triển của nghệ thuật sân khấu Việt Nam và thế giới. 

- Những hiểu biết cơ bản về chức năng, nhiệm vụ của các thành phần tham 

gia vào quá trình sáng tạo các tác phẩm sân khấu; những hiểu biết về công việc 

người đạo diễn, diễn viên, họa sĩ thiết kế mỹ thuật, họa sĩ hóa trang, họa sĩ phục 

trang, nhạc sĩ, âm thanh, ánh sáng… trong quá trình sáng tạo tác phẩm sân khấu. 

- Nắm vững hệ thống, cơ cấu tổ chức và hoạt động của các nhà hát, đoàn 

nghệ thuật. 

c) Khối kiến thức chuyên ngành: 

- Nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức về lý thuyết và thực hành một 

cách có hệ thống, toàn diện và chuyên sâu về: Kỹ thuật biểu diễn, Công tác đạo 

diễn sân khấu. 

- Các chuyên đề liên quan đến nghệ thuật sân khấu như đạo diễn làm việc với 

biên đạo múa; sân khấu phát thanh truyền hình; đạo diễn làm việc với âm thanh. 

2. Năng lực nghề nghiệp 

- Biết vận dụng có hiệu quả các kiến thức đạt được trong quá trình đào tạo 

vào việc tổ chức, dàn dựng các tác phẩm sân khấu và các chương trình biểu diễn 

khác. 
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- Có khả năng độc lập trong việc sáng tạo, thể nghiệm các hình thức nghệ 

thuật, phương thức thể hiện mới, công nghệ hiện đại trong quá trình dàn dựng 

các tác phẩm sân khấu để tạo nên hiệu quả nghệ thuật. 

- Có khả năng tự học tập, tự nghiên cứu những vấn đề liên quan đến chuyên 

ngành được đào tạo. 

II.  YÊU CẦU VỀ KỸ NĂNG 

1. Kỹ năng cứng 

- Kỹ năng chuyên môn: Nắm vững những kiến thức cơ bản về nghệ thuật sân 

khấu; các phương pháp sáng tác, quy trình thực hiện và vai trò, chức năng của 

người đạo diễn; các kỹ năng tổ chức, nghệ thuật dàn dựng của đạo diễn sân 

khấu. 

- Năng lực thực hành nghề nghiệp: Có tư duy hình tượng, trí tưởng tượng, 

sáng tạo phong phú, sáng tạo những cách thể hiện mới trong quá trình dàn dựng 

tác phẩm sân khấu. Nhanh chóng thích nghi với môi trường làm việc chuyên 

nghiệp; có khả năng chịu được áp lực công việc cao. 

- Nghiên cứu khoa học: Có phương pháp và khả năng thực hiện các đề tài 

nghiên cứu khoa học liên quan đến lĩnh vực đạo diễn sân khấu, quản lý nhà 

hát… 

- Phân tích và xử lý thông tin: Có khả năng tư duy, tìm kiếm, tổng hợp các sự 

kiện trong xã hội, các thông tin liên quan đến ngành; phân tích và xử lý thông tin 

để thực hiện các nhiệm vụ chuyên ngành. 

2. Kỹ năng mềm 

- Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình: Có những kỹ năng cơ bản về lập báo cáo 

bằng các phương tiện khác nhau; thuyết trình, giải thích và thuyết phục người 

khác về những nội dung, giải pháp để thực hiện các ý tưởng trong lĩnh vực 

chuyên ngành. 
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- Kỹ năng làm việc theo nhóm: Biết cách tổ chức, quản lý, phối hợp, tôn trọng 

và lắng nghe các thành viên khác trong nhóm thực hiện chương trình; biết cách 

sắp xếp thời gian làm việc khoa học để đạt được hiệu quả cao nhất. 

- Khả năng sử dụng ngoại ngữ, tin học: Có khả năng sử dụng tiếng Anh trong 

giao tiếp. Sử dụng thành thạo các phần mềm tin học văn phòng, các phần mềm 

chuyên dụng để soạn thảo kịch bản, chọn nhạc, hoặc làm các hiệu ứng khác như 

ánh sáng, điện ảnh… để phục vụ cho ý đồ vở diễn. 

III.  YÊU CẦU VỀ THÁI ĐỘ 

Nắm vững chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà 

nước và các quy định liên quan đến lĩnh vực văn hoá nghệ thuật. 

Phẩm chất đạo đức tốt, tính kỷ luật cao, dễ hòa nhập với môi trường làm việc, 

hiểu biết về các giá trị đạo đức nghề nghiệp. 

Ý thức được sự cần thiết phải thường xuyên rèn luyện, học tập để nâng cao 

trình độ, tích cực, chủ động, sáng tạo trong công tác chuyên môn, nghiệp vụ. 

IV.  VỊ TRÍ CỦA NGƯỜI HỌC SAU KHI TỐT NGHIỆP 

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể đảm nhận công việc đạo diễn sân khấu tại 

các công ty truyền thông, quảng cáo, nhà hát, đoàn nghệ thuật, đài truyền hình 

của trung ương và địa phương. 

Tham gia các dự án thuộc lĩnh vực sân khấu, điện ảnh, truyền hình, truyền 

thông. 

Tham gia công tác giảng dạy chuyên ngành đạo diễn sân khấu và diễn viên ở 

các trường đào tạo nghệ thuật trong cả nước, giáo viên các trung tâm văn hoá, 

nghệ thuật.  
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V. KHẢ NĂNG HỌC TẬP, NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ SAU KHI RA 

TRƯỜNG 

Sau khi tốt nghiệp cử nhân chuyên ngành Đạo diễn sân khấu, sinh viên có thể 

đăng ký tiếp tục học lên trình độ thạc sĩ. 

Tham gia các khoá học ngắn hạn, trung hạn hoặc dài hạn ở trong và ngoài 

nước để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. 
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CHUẨN ĐẦU RA NGÀNH ĐÀO TẠO 

 

1. Tên ngành đào tạo   : Diễn viên Kịch - Điện ảnh 

2. Tên ngành đào tạo (tiếng Anh) : Acting for Screen & Stage 

3. Mã ngành    : 51210234 

4. Trình độ đào tạo   : Cao đẳng 

5. Hình thức đào tạo   : Chính quy 

 

I.  YÊU CẦU VỀ KIẾN THỨC 

1. Tri thức chuyên môn 

a) Khối kiến thức giáo dục đại cương:   

- Nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về: Những nguyên lý 

của chủ nghĩa Mác Lênin; Tư tưởng Hồ Chí Minh; Đường lối cách mạng của 

Đảng Cộng sản Việt Nam; Giáo dục quốc phòng và Giáo dục thể chất, nhằm tạo 

ra nhận thức về ý thức trách nhiệm, hành vi, đạo đức của cá nhân trước cộng 

đồng; quyền lợi và nghĩa vụ của công dân đối với xã hội. 

- Những kiến thức cơ bản về khoa học xã hội và nhân văn: đường lối văn hoá 

văn nghệ của Đảng; Cơ sở văn hoá Việt Nam; Mỹ học; Tâm lý học; Lịch sử văn 

học Việt Nam và thế giới, lịch sử văn minh thế giới; pháp luật đại cương nhằm 

trang bị cho sinh viên những hiểu biết về văn hoá nghệ thuật để đáp ứng yêu cầu 

tiếp thu kiến thức ở trình độ cao hơn; rèn luyện khả năng nghiên cứu, giải quyết 
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các vấn đề phát sinh trong thực tiễn và nhận thức được ảnh hưởng của hoạt động 

nghề nghiệp đối với xã hội. 

- Những kiến thức cơ bản về: Tin học và Ngoại ngữ. 

b) Khối kiến thức cơ sở ngành: 

Nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ sở cần thiết và cốt lõi nhằm 

tạo nền tảng cơ bản và toàn diện về các ngành nghệ thuật: 

- Những kiến thức cơ bản về nghệ thuật sân khấu: Sân khấu học đại cương; 

Lịch sử sân khấu Việt Nam và thế giới; Phương pháp sân khấu truyền thống; 

Phân tích tác phẩm văn học (kịch). 

- Những kiến thức cơ bản về những ngành nghệ thuật bổ trợ cho nghệ thuật 

biểu diễn: Điện ảnh học đại cương; Âm nhạc cơ bản; Lịch sử điện ảnh Việt Nam 

và thế giới; Thanh nhạc; Múa; Hoá trang, diễn xuất trước ống kính. 

- Những hiểu biết cơ bản về chức năng, nhiệm vụ của các thành phần tham 

gia vào quá trình sáng tạo các tác phẩm kịch, điện ảnh, truyền hình; những hiểu 

biết về công việc người đạo diễn, diễn viên, quay phim, họa sĩ thiết kế mỹ thuật 

(sân khấu, điện ảnh, truyền hình), họa sĩ hóa trang, họa sĩ phục trang, âm thanh, 

âm nhạc, kĩ thuật dựng phim…. 

- Nắm vững hệ thống, cơ cấu tổ chức và hoạt động của các nhà hát, hãng 

phim. 

c) Khối kiến thức chuyên ngành: 

Nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức về lý thuyết và thực hành một 

cách có hệ thống, toàn diện và chuyên sâu về: Hình thể; Tiếng nói sân khấu, điện 

ảnh; Kỹ thuật biểu diễn sân khấu, điện ảnh. 

2. Năng lực nghề nghiệp 

- Có năng lực độc lập sáng tạo, thể hiện vai diễnvà xây dựng hình tượng nhân 

vật trong các tác phẩm sân khấu, điện ảnh, truyền hình thuộc nhiều thể loại. 
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- Có khả năng tự học tập, tự nghiên cứu những vấn đề liên quan đến chuyên 

ngành được đào tạo. 

II. YÊU CẦU VỀ KỸ NĂNG 

1. Kỹ năng cứng 

- Kỹ năng chuyên môn: Nắm vững phương pháp sáng tác, quy trình thực hiện 

và các kỹ năng phân tích kịch bản sân khấu, điện ảnh. Có kỹ năng chuyên môn 

về tiếng nói, kỹ thuật biểu diễn sân khấu, điện ảnh theo hệ thống, đảm bảo tính 

ứng dụng sáng tạo và mở rộng. 

- Năng lực thực hành nghề nghiệp: Có năng lực diễn xuất, hoặc tham gia 

tuyển chọn diễn viên, trợ lý đạo diễn cho các bộ phim, dẫn chương trình cho các 

chương trình truyền hình. Nhanh chóng thích nghi với môi trường làm việc 

chuyên nghiệp; có khả năng chịu được áp lực công việc cao. 

- Phân tích và xử lý thông tin: Có khả năng tư duy, tìm kiếm, tổng hợp các sự 

kiện trong xã hội, các thông tin liên quan đến ngành; phân tích và xử lý thông tin 

để thực hiện các nhiệm vụ chuyên ngành. 

2. Kỹ năng mềm 

- Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình: Có những kỹ năng cơ bản về lập báo cáo 

bằng các phương tiện khác nhau; thuyết trình, giải thích và thuyết phục người 

khác về những nội dung, giải pháp để thực hiện các ý tưởng trong lĩnh vực 

chuyên ngành. 

- Kỹ năng làm việc theo nhóm: Biết cách tổ chức, quản lý, phối hợp, tôn trọng 

và lắng nghe các thành viên khác trong một tập thể sáng tạo nghệ thuật (vở diễn 

hoặc đoàn làm phim); biết cách sắp xếp thời gian làm việc khoa học để đạt được 

hiệu quả cao nhất. 

- Khả năng sử dụng ngoại ngữ, tin học: Có khả năng sử dụng tiếng Anh trong 

giao tiếp. Sử dụng tin học văn phòng.  



14 

 

 

III.  YÊU CẦU VỀ THÁI ĐỘ 

Nắm vững chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà 

nước và các quy định liên quan đến lĩnh vực văn hoá nghệ thuật. 

Phẩm chất đạo đức tốt, tính kỷ luật cao, dễ hòa nhập với môi trường làm việc, 

hiểu biết về các giá trị đạo đức nghề nghiệp. 

Ý thức được sự cần thiết phải thường xuyên rèn luyện, học tập để nâng cao 

trình độ, tích cực, chủ động, sáng tạo trong công tác chuyên môn, nghiệp vụ. 

IV.  VỊ TRÍ CỦA NGƯỜI HỌC SAU KHI TỐT NGHIỆP 

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể đảm nhận công việc của diễn viên tại các 

hãng phim, các công ty truyền thông, quảng cáo, các đài truyền hình, nhà hát, 

đoàn nghệ thuật của trung ương và địa phương; tham gia lồng tiếng cho các tác 

phẩm điện ảnh, truyền hình. 

Đảm nhận công việc tổ chức các dự án thuộc lĩnh vực điện ảnh - truyền hình, 

truyền thông, tổ chức làm phim, sản xuất các chương trình truyền hình. 

Có khả năng tham gia, chịu trách nhiệm tổ chức chương trình văn hóa văn 

nghệ tại các cơ quan, công ty, nhà văn hóa… 

Làm trợ lý đạo diễn, tuyển chọn diễn viên cho các bộ phim. 

V. KHẢ NĂNG HỌC TẬP, NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ SAU KHI RA 

TRƯỜNG 

Tham gia các khoá học ngắn hạn, trung hạn hoặc dài hạn ở trong và ngoài 

nước để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. 
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CHUẨN ĐẦU RA NGÀNH ĐÀO TẠO 

 

1. Tên ngành đào tạo     : Diễn viên sân khấu kịch hát 

2. Tên ngành đào tạo (tiếng Anh)   : Acting for Tranditional Theatre 

3. Mã ngành      : 51210226 

4. Trình độ đào tạo     : Cao đẳng 

5. Hình thức đào tạo     : Chính quy 

 

I.  YÊU CẦU VỀ KIẾN THỨC 

1. Tri thức chuyên môn 

a) Khối kiến thức giáo dục đại cương: 

- Nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về: Những nguyên lý 

của chủ nghĩa Mác Lênin; Tư tưởng Hồ Chí Minh; Đường lối cách mạng của 

Đảng Cộng sản Việt Nam; Giáo dục quốc phòng và Giáo dục thể chất, nhằm tạo 

ra nhận thức về ý thức trách nhiệm, hành vi, đạo đức của cá nhân trước cộng 

đồng; quyền lợi và nghĩa vụ của công dân đối với xã hội. 

- Những kiến thức cơ bản về khoa học xã hội và nhân văn: Đường lối văn hoá 

văn nghệ của Đảng; Cơ sở văn hoá Việt Nam; Mỹ học; Triết học phương Đông; 

Tâm lý học; Lịch sử văn học Việt Nam và thế giới, lịch sử văn minh thế giới, 
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pháp luật đại cương. nhằm trang bị cho sinh viên những hiểu biết về văn hoá 

nghệ thuật để đáp ứng yêu cầu tiếp thu kiến thức ở trình độ cao hơn; rèn luyện 

khả năng nghiên cứu, giải quyết các vấn đề phát sinh trong thực tiễn và nhận 

thức được ảnh hưởng của hoạt động nghề nghiệp đối với xã hội. 

- Những kiến thức cơ bản về: Tin học và Ngoại ngữ. 

b)  Khối kiến thức cơ sở ngành  

- Nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ sở cần thiết và cốt lõi nhằm 

tạo nền tảng cơ bản và toàn diện về nghệ thuật sân khấu và các nghệ thuật khác 

bổ trợ cho nghệ thuật sân khấu: 

- Những kiến thức cơ bản về nghệ thuật sân khấu và nghệ thuật tạo hình: Sân 

khấu học đại cương; Lịch sử sân khấu Việt Nam và thế giới; Phương pháp sân 

khấu truyền thống. 

- Những kiến thức cơ bản về sân khấu kịch hát dân tộc: Hoá trang; Giải 

phóng hình thể; Phân tích tác phẩm chuyên ngành. 

- Những hiểu biết cơ bản về chức năng, nhiệm vụ của các thành phần tham 

gia vào quá trình sáng tạo tác phẩm sân khấu kịch hát dân tộc; những hiểu biết 

về công việc người diễn viên, đạo diễn, họa sĩ thiết kế mỹ thuật, họa sĩ hóa trang, 

họa sĩ phục trang, nhạc sĩ… 

- Nắm vững hệ thống, cơ cấu tổ chức và hoạt động của các đơn vị nghệ thuật 

và các nhà hát. 

c) Khối kiến thức chuyên ngành: 

Nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức về lý thuyết và thực hành một 

cách có hệ thống, toàn diện và chuyên sâu về ngôn ngữ nghệ thuật cải lương: Hát 

cải lương; Vũ đạo cải lương; Kỹ thuật biểu diễn cải lương. 

2. Năng lực nghề nghiệp 

- Có khả năng sáng tạo, thể nghiệm những cách thể hiện mới trong những vai 

diễn cải lương; làm việc được với các đạo diễn, người thiết kế chương trình nghệ 
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thuật sân khấu, truyền hình… Có thể tham gia sáng tạo, luyện tập, biểu diễn 

những bài ca, điệu múa cải lương trong các chương trình ca múa nhạc dân tộc, 

đờn ca tài tử. 

- Có khả năng tự học tập, tự nghiên cứu những vấn đề liên quan đến chuyên 

ngành được đào tạo. 

II. YÊU CẦU VỀ KỸ NĂNG 

1. Kỹ năng cứng 

- Kỹ năng chuyên môn: Nắm vững phương pháp sáng tác, quy trình thực hiện 

và các kiến thức cơ bản trong việc xây dựng một tác phẩm sân khấu cải lương. 

Có kỹ năng phân tích kịch bản sân khấu, xây dựng cấu trúc tác phẩm. Có kỹ 

năng chuyên môn về ca hát, tiếng nói, vũ đạo, kỹ thuật biểu diễn, vai mẫu về 

chuyên ngành diễn viên nghệ thuật sân khấu cải lương theo hệ thống, đảm bảo 

tính ứng dụng sáng tạo và mở rộng. Có kỹ năng cơ bản về ca hát dân gian, múa 

dân gian, võ thuật nghệ thuật, dẫn chương trình văn hoá, nghệ thuật. 

- Năng lực thực hành nghề nghiệp: Có năng lực thể hiện các vai diễn trong 

vở diễn cải lương trên sân khấu chuyên nghiệp, tham gia vào các chương trình 

nghệ thuật, sự kiện, lễ hội, các tác phẩm phim truyền hình, điện ảnh, các chương 

trình bảo tồn và phát huy nghệ thuật dân gian, hoạt động nghệ thuật theo chủ đề 

của xã hội phù hợp với chuyên ngành mình theo học. Nhanh chóng thích nghi 

với môi trường làm việc chuyên nghiệp; có khả năng chịu được áp lực công việc 

cao. Có khả năng đổi mới phương pháp biểu diễn, phối hợp tốt với phương tiện, 

công nghệ hiện đại hỗ trợ trình diễn trên sân khấu. 

- Phân tích và xử lý thông tin: Có khả năng tư duy, tìm kiếm, tổng hợp các sự 

kiện trong xã hội, các thông tin liên quan đến ngành; phân tích và xử lý thông tin 

để thực hiện các nhiệm vụ chuyên ngành.  
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2. Kỹ năng mềm 

- Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình: Có những kỹ năng cơ bản về lập báo cáo 

bằng các phương tiện khác nhau; thuyết trình, giải thích và thuyết phục người 

khác về những nội dung, giải pháp để thực hiện các ý tưởng trong lĩnh vực 

chuyên ngành. 

- Kỹ năng làm việc theo nhóm: Biết cách tổ chức, quản lý, phối hợp, tôn trọng 

và lắng nghe các thành viên khác trong nhóm; biết cách sắp xếp thời gian làm 

việc khoa học để đạt được hiệu quả cao nhất. 

- Khả năng sử dụng ngoại ngữ, tin học: Có khả năng sử dụng tiếng Anh trong 

giao tiếp. Sử dụng các phần mềm tin học văn phòng. 

III.  YÊU CẦU VỀ THÁI ĐỘ 

Nắm vững chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà 

nước và các quy định liên quan đến lĩnh vực văn hoá nghệ thuật. 

Phẩm chất đạo đức tốt, tính kỷ luật cao, dễ hòa nhập với môi trường làm việc. 

Hiểu biết về các giá trị đạo đức nghề nghiệp. Có thái độ trân trọng nghề nghiệp, 

có tinh thần yêu nghề hết lòng vì hoạt động nghệ thuật. 

Có tinh thần trách nhiệm đối với hoạt động bảo tồn, phát huy truyền thống 

nghề nghiệp; có lòng say mê, thái độ trân trọng đối với nghệ thuật dân gian, dân 

tộc; có ý thức trách nhiệm trong công tác phối hợp hoạt động nghề nghiệp với 

phong trào xây dựng đời sống văn hóa trong cộng đồng dân cư. 

Ý thức được sự cần thiết phải thường xuyên rèn luyện, học tập để nâng cao 

trình độ, kiên trì, tích cực, chủ động, sáng tạo trong công tác chuyên môn, 

nghiệp vụ. 

IV. VỊ TRÍ CỦA NGƯỜI HỌC SAU KHI TỐT NGHIỆP 

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể đảm nhận công việc diễn viên ở các nhà 

hát, các đoàn nghệ thuật cải lương chuyên nghiệp. Cán bộ các đơn vị đoàn thể, 
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cán bộ tuyên truyền văn hoá cơ sở, đài truyền hình, hãng phim, các công ty 

truyền thông, tổ chức sự kiện, lễ hội. 

Tham gia các dự án thuộc lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn, sự kiện, lễ hội. 

Tham gia vào công tác giảng dạy tại các trường cao đẳng, trung cấp nghệ 

thuật của trung ương và địa phương, các trung tâm văn hoá nghệ thuật trên toàn 

quốc. 

V. KHẢ NĂNG HỌC TẬP, NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ SAU KHI RA 

TRƯỜNG 

Sau khi tốt nghiệp chuyên ngành Diễn viên cải lương, sinh viên có thể đăng 

ký tiếp tục học lên trình độ đại học ngành Đạo diễn Sân khấu tại Trường Đại học 

Sân khấu - Điện ảnh TP. Hồ Chí Minh. 

Tham gia các khoá học ngắn hạn, trung hạn hoặc dài hạn ở trong và ngoài 

nước để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. 
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CHUẨN ĐẦU RA NGÀNH ĐÀO TẠO 

 

1. Tên chuyên ngành đào tạo   : Nhạc công kịch hát dân tộc 

2. Tên chuyên ngành đào tạo (tiếng Anh) : Traditional theatre music performer 

3. Tên ngành đào tạo     : Diễn viên Sân khấu kịch hát 

4. Tên chuyên ngành đào tạo (tiếng Anh) : Acting for Tranditional Theatre 

5. Mã ngành      : 51210226 

6. Trình độ đào tạo     : Cao đẳng 

7. Hình thức đào tạo     : Chính quy 

 

I. YÊU CẦU VỀ KIẾN THỨC 

1. Tri thức chuyên môn 

a) Khối kiến thức giáo dục đại cương: 

- Nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về: Những nguyên lý 

của chủ nghĩa Mác Lênin; Tư tưởng Hồ Chí Minh; Đường lối cách mạng của 

Đảng Cộng sản Việt Nam; Giáo dục quốc phòng và Giáo dục thể chất, nhằm tạo 

ra nhận thức về ý thức trách nhiệm, hành vi, đạo đức của cá nhân trước cộng 

đồng; quyền lợi và nghĩa vụ của công dân đối với xã hội. 
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- Những kiến thức cơ bản về khoa học xã hội và nhân văn: Lý luận văn hoá 

và đường lối văn hoá văn nghệ của Đảng; Cơ sở văn hoá Việt Nam; Mỹ học; 

Tâm lý học; Triết học phương Đông; Lịch sử văn học Việt Nam và thế giới; lịch 

sử văn minh thế giới; pháp luật đại cương, nhằm trang bị cho sinh viên những 

hiểu biết về văn hoá nghệ thuật để đáp ứng yêu cầu tiếp thu kiến thức ở trình độ 

cao hơn; rèn luyện khả năng nghiên cứu, giải quyết các vấn đề phát sinh trong 

thực tiễn và nhận thức được ảnh hưởng của hoạt động nghề nghiệp đối với xã 

hội. 

- Những kiến thức cơ bản về: Tin học và Ngoại ngữ. 

b) Khối kiến thức cơ sở ngành: 

- Nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ sở cần thiết và cốt lõi nhằm 

tạo nền tảng cơ bản và toàn diện về nghệ thuật sân khấu và âm nhạc: Sân khấu 

học đại cương; Lịch sử âm nhạc Việt Nam và thế giới; Phân tích tác phẩm âm 

nhạc; Ký xướng âm;Hoà thanh cổ điển Việt Nam; Cấu trúc bài bản truyền thống; 

Phương pháp tòng giai điệu. 

- Những hiểu biết cơ bản về chức năng, nhiệm vụ của các thành phần tham 

gia vào quá trình sáng tạo tác phẩm sân khấu kịch hát dân tộc; những hiểu biết 

về công việc người diễn viên, đạo diễn, họa sĩ thiết kế mỹ thuật, họa sĩ hóa trang, 

họa sĩ phục trang, nhạc sĩ… 

- Nắm vững hệ thống, cơ cấu tổ chức và hoạt động của các đơn vị nghệ thuật 

và các nhà hát. 

c) Khối kiến thức chuyên ngành: 

Nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức về lý thuyết và thực hành một 

cách có hệ thống, toàn diện và chuyên sâu về: Kỹ thuật nhạc cụ (trong dàn nhạc 

kịch hát dân tộc) 

2. Năng lực nghề nghiệp 



22 

 

- Nắm vững kiến thức về hệ thống âm nhạc của sân khấu cải lương, chèo, 

tuồng, múa rối; các phương pháp sáng tác, cấu trúc, phối hợp xây dựng tác phẩm 

âm nhạc trong nghệ thuật sân khấu kịch hát dân tộc và những kiến thức chuyên 

sâu về từng cây nhạc mà sinh viên theo học. 

- Có khả năng độc lập sáng tạo, thể nghiệm các phương thức thể hiện mới 

trong việc sử dụng các nhạc cụ dân tộc; phối hợp tốt với các đạo diễn, sáng tác 

chỉ huy dàn nhạc, diễn viên sân khấu kịch hát dân tộc. Có thể tham gia sáng tạo, 

luyện tập, biểu diễn những tiết mục độc lập trong các chương trình ca múa nhạc. 

II. YÊU CẦU VỀ KỸ NĂNG 

1. Kỹ năng cứng 

- Kỹ năng chuyên môn: Nắm vững phương pháp và các kỹ năng biểu diễn các 

nhạc cụ trong dàn nhạc sân khấu kịch hát dân tộc, đảm bảo tính ứng dụng, sáng 

tạo và mở rộng. 

- Năng lực thực hành nghề nghiệp: Có khả năng đổi mới phương pháp biểu 

diễn, độc lập thực hiện một tiết mục biểu diễn nhạc cụ dân tộc hoặc phối hợp 

biểu diễn giữa các nhạc cụ dân tộc trong dàn nhạc sân khấu truyền thống, dân 

tộc. Có khả năng tham gia vào các chương trình nghệ thuật, sự kiện, lễ hội, các 

chương trình bảo tồn và phát huy nghệ thuật dân gian, hoạt động nghệ thuật theo 

chủ đề của xã hội phù hợp với chuyên ngành mình theo học. Nhanh chóng thích 

nghi với môi trường làm việc chuyên nghiệp; có khả năng chịu được áp lực công 

việc cao. Phối hợp tốt với phương tiện, công nghệ hiện đại hỗ trợ trình diễn trên 

sân khấu. 

- Phân tích và xử lý thông tin: Có khả năng tư duy, tìm kiếm, tổng hợp các sự 

kiện trong xã hội, các thông tin liên quan đến ngành; phân tích và xử lý thông tin 

để thực hiện các nhiệm vụ chuyên ngành.  
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2. Kỹ năng mềm 

- Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình: Có những kỹ năng cơ bản về lập báo cáo 

bằng các phương tiện khác nhau; thuyết trình, giải thích và thuyết phục người 

khác về những nội dung, giải pháp để thực hiện các ý tưởng trong lĩnh vực 

chuyên ngành. 

- Kỹ năng làm việc theo nhóm: Biết cách tổ chức, quản lý, phối hợp, tôn trọng 

và lắng nghe các thành viên khác trong nhóm; biết cách sắp xếp thời gian làm 

việc khoa học để đạt được hiệu quả cao nhất. 

- Khả năng sử dụng ngoại ngữ, tin học: Có khả năng sử dụng tiếng Anh trong 

giao tiếp. Sử dụng các phần mềm tin học văn phòng. 

III.  YÊU CẦU VỀ THÁI ĐỘ 

Nắm vững chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà 

nước và các quy định liên quan đến lĩnh vực văn hoá nghệ thuật. 

Phẩm chất đạo đức tốt, tính kỷ luật cao, dễ hòa nhập với môi trường làm việc. 

Hiểu biết về các giá trị đạo đức nghề nghiệp. Có thái độ trân trọng nghề nghiệp, 

có tinh thần yêu nghề hết lòng vì hoạt động nghệ thuật. 

Có tinh thần trách nhiệm đối với hoạt động bảo tồn, phát huy truyền thống 

nghề nghiệp; có lòng say mê, thái độ trân trọng đối với nghệ thuật dân gian, dân 

tộc; có ý thức trách nhiệm trong công tác phối hợp hoạt động nghề nghiệp với 

phong trào xây dựng đời sống văn hóa trong cộng đồng dân cư. 

Ý thức được sự cần thiết phải thường xuyên rèn luyện, học tập để nâng cao 

trình độ, kiên trì, tích cực, chủ động, sáng tạo trong công tác chuyên môn, 

nghiệp vụ. 

IV. VỊ TRÍ CỦA NGƯỜI HỌC SAU KHI TỐT NGHIỆP 

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể đảm nhận công việc nhạc công ở các nhà 

hát, các đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp. Cán bộ các đơn vị đoàn thể, cán bộ 
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tuyên truyền văn hoá, thông tin cơ sở, đài phát thanh, các công ty truyền thông, 

tổ chức sự kiện, lễ hội. 

Tham gia vào các dự án thuộc lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn, sự kiện, lễ hội. 

V. KHẢ NĂNG HỌC TẬP, NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ SAU KHI RA 

TRƯỜNG 

Sau khi tốt nghiệp cao đẳng chuyên ngành Nhạc công kịch hát dân tộc, sinh 

viên có thể đăng ký tham gia các khoá học ngắn hạn, trung hạn hoặc dài hạn ở 

trong và ngoài nước để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. 

 

 

 

 

CHUẨN ĐẦU RA NGÀNH ĐÀO TẠO 

 

1. Tên ngành đào tạo   : Quay phim 

2. Tên ngành đào tạo (tiếng Anh) : Cinematography 

3. Mã ngành    : 51210236 

4. Trình độ đào tạo   : Cao đẳng 

5. Hình thức đào tạo   : Chính quy 

 

I. YÊU CẦU VỀ KIẾN THỨC 

1. Tri thức chuyên môn 

a) Khối kiến thức giáo dục đại cương: 

- Những kiến thức cơ bản về: Những nguyên lý của chủ nghĩa Mác Lênin; Tư 

tưởng Hồ Chí Minh; Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; Giáo 

dục quốc phòng và Giáo dục thể chất, nhằm tạo ra nhận thức về ý thức trách 



25 

 

nhiệm, hành vi, đạo đức của cá nhân trước cộng đồng; quyền lợi và nghĩa vụ của 

công dân đối với xã hội. 

- Những kiến thức cơ bản về khoa học xã hội và nhân văn:  Đường lối văn 

hoá văn nghệ của Đảng; Cơ sở văn hoá Việt Nam; Mỹ học; Triết học phương 

Đông; Tâm lý học; Lịch sử văn học Việt Nam và thế giới, Lịch sử văn minh thế 

giới ; Pháp luật đại cương, nhằm trang bị cho sinh viên những hiểu biết về văn 

hoá nghệ thuật để đáp ứng yêu cầu tiếp thu kiến thức ở trình độ cao hơn; rèn 

luyện khả năng nghiên cứu, giải quyết các vấn đề phát sinh trong thực tiễn và 

nhận thức được ảnh hưởng của hoạt động nghề nghiệp đối với xã hội. 

- Những kiến thức cơ bản về: Tin học và Ngoại ngữ. 

b) Khối kiến thức cốt lỗi - liên nghành : nhằm trang bị cho sinh viên những 

kiến thức cơ sở cần thiết và cốt lõi nhằm tạo nền tảng cơ bản và toàn diện về 

nghệ thuật: 

- Những kiến thức cơ bản về nghệ thuật : Điện ảnh học đại cương; Lịch sử 

điện ảnh Việt Nam và thế giới; Phân tích tác phẩm điện ảnh; nghiệp vụ biên 

kịch;  Nghiệp vụ đạo diễn; Nghiệp vụ dựng phim. 

- Những hiểu biết cơ bản về chức năng, nhiệm vụ của các thành phần tham 

gia vào quá trình sản xuất phim; những hiểu biết về công việc người diễn viên, 

nhà đạo diễn, nhà quay phim, họa sĩ thiết kế mỹ thuật điện ảnh - truyền hình, họa 

sĩ hóa trang, họa sĩ phục trang, kỹ sư âm thanh, nhạc sĩ, dựng phim trong quá 

trình hình thành một tác phẩm điện ảnh và các chương trình truyền hình. 

- Nắm vững hệ thống, cơ cấu tổ chức và hoạt động của các đơn vị sản xuất 

phim điện ảnh và của các đài truyền hình. 

c) Khối kiến thức chuyên ngành: 

Nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức về lý thuyết và thực hành một 

cách có hệ thống, toàn diện và chuyên sâu về: Quiy trình công nghệ sản xuất 
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phim; Nhiếp ảnh; Kỹ thuật video; Cảm quang; Kỹ thuật ánh sáng; Nghệ thuật 

quay phim; Ống kính máy quay. 

2. Năng lực nghề nghiệp 

- Biết vận dụng có hiệu quả các kiến thức đạt được trong quá trình đào tạo 

vào lĩnh vực quay phim truyện điện ảnh, phim truyền hình dài tập, phim tài liệu, 

phóng sự, phim ca nhạc, phim quảng cáo, các chương trình truyền hình, chương 

trình sự kiện, lễ hội, các dạng videoclip, các show game, các chương trình truyền 

hình… 

- Có khả năng độc lập trong việc nghiên cứu, sáng tạo, thể nghiệm các hình 

thức nghệ thuật, phương thức thể hiện mới áp dụng vào các tác phẩm điện ảnh, 

các chương trình truyền hình. 

- Có khả năng tự học tập, tự nghiên cứu những vấn đề liên quan đến chuyên 

ngành được đào tạo. 

II.  YÊU CẦU VỀ KỸ NĂNG 

1. Kỹ năng cứng 

- Kỹ năng chuyên môn: Nắm vững phương pháp, quy trình thực hiện và các 

kiến thức chuyên ngành để quay phim các thể loại phim truyện điện ảnh, phim 

tài liệu, phim khoa giáo, phim hoạt hình trên chất liệu phim nhựa, cũng như ghi 

hình bằng công nghệ kỹ thuật số, và quay phim các thể loại phim truyện truyền 

hình nhiều tập, phim quảng cáo, sự kiện, các chương thình lễ hội, các dạng 

videoclip, các show game, các chương trình chuyên đề của các đài truyền hình 

và ghi hình các chương trình truyền hình, sản xuất phim truyền hình. Có kỹ năng 

xử lý hình ảnh và âm thanh… để chủ động trong quá trình quay phim tại hiện 

trường. Nắm chắc các thủ pháp quay phim, làm chủ thiết bị kỹ thuật, vận hành 

có hiệu quả cao nhất cho hiệu ứng hình ảnh. 

- Năng lực thực hành nghề nghiệp: Có năng lực tham gia vào quá trình tổ 

chức sản xuất các dự án làm phim điện ảnh cũng như truyền hình. Nhanh chóng 
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thích nghi với môi trường làm việc chuyên nghiệp; có khả năng chịu được áp lực 

công việc cao. 

- Nghiên cứu khoa học: Có phương pháp và khả năng tư duy, nghiên cứu, đề 

xuất các giải pháp, áp dụng công nghệ mới trong việc ghi hình. Chủ động nghiên 

cứu, tiếp cận các công nghệ mới, hệ thống trang thiết bị hiện đại nhằm đáp ứng 

được yêu cầu công việc. 

- Phân tích và xử lý thông tin: Có khả năng tư duy, tìm kiếm, tổng hợp các sự 

kiện trong xã hội, các thông tin liên quan đến ngành; phân tích và xử lý thông tin 

để thực hiện các nhiệm vụ chuyên ngành. 

2. Kỹ năng mềm 

- Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình: Có những kỹ năng cơ bản về lập báo cáo 

bằng các phương tiện khác nhau; thuyết trình, giải thích và thuyết phục người 

khác về những nội dung, giải pháp để thực hiện các ý tưởng trong lĩnh vực 

chuyên ngành. 

- Kỹ năng làm việc theo nhóm: Biết cách tổ chức, quản lý, phối hợp, tôn trọng 

và lắng nghe các thành viên khác trong đoàn làm phim; biết cách sắp xếp thời 

gian làm việc khoa học để đạt được hiệu quả cao nhất. 

- Khả năng sử dụng ngoại ngữ, tin học: Có khả năng sử dụng tiếng Anh trong 

giao tiếp. Sử dụng các phần mềm tin học văn phòng. 

III.  YÊU CẦU VỀ THÁI ĐỘ 

Nắm vững chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà 

nước và các quy định liên quan đến lĩnh vực văn hoá nghệ thuật. 

Phẩm chất đạo đức tốt, tính kỷ luật cao, dễ hòa nhập với môi trường làm việc. 

Hiểu biết về các giá trị đạo đức nghề nghiệp, nắm vững Luật Điện ảnh, Luật Bản 

quyền. 

Ý thức được sự cần thiết phải thường xuyên rèn luyện, học tập để nâng cao 

trình độ, tích cực, chủ động, sáng tạo trong công tác chuyên môn, nghiệp vụ. 
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IV.  VỊ TRÍ CỦA NGƯỜI HỌC SAU KHI TỐT NGHIỆP 

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể đảm nhận công việc quay phim viên và 

quay phim chính (Giám đốc hình ảnh) của các hãng phim, các đoàn làm phim, 

các đơn vị làm phim trong cả nước, các đài truyền hình trung ương và địa 

phương, các công ty truyền thông, quảng cáo. 

Đảm nhận công việc ghi hình trong các dự án thuộc lĩnh vực điện ảnh - 

truyền hình, truyền thông, tổ chức làm phim. 

V.  KHẢ NĂNG HỌC TẬP, NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ SAU KHI RA 

TRƯỜNG 

Tham gia các khoá học ngắn hạn, trung hạn hoặc dài hạn ở trong và ngoài 

nước để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. 

 

 

 

CHUẨN ĐẦU RA NGÀNH ĐÀO TẠO 

 

1. Tên ngành đào tạo   : Nhiếp ảnh 

2. Tên ngành đào tạo (tiếng Anh) : Photography 

3. Mã ngành    : 51210301 

4. Trình độ đào tạo   : Cao đẳng 

5. Hình thức đào tạo   : Chính quy 

 

I.  YÊU CẦU VỀ KIẾN THỨC 

1. Tri thức chuyên môn 

a) Khối kiến thức giáo dục đại cương: 

- Nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về: Những nguyên lý 

của chủ nghĩa Mác Lênin; Tư tưởng Hồ Chí Minh; Đường lối cách mạng của 
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Đảng Cộng sản Việt Nam; Giáo dục quốc phòng và Giáo dục thể chất, nhằm tạo 

ra nhận thức về ý thức trách nhiệm, hành vi, đạo đức của cá nhân trước cộng 

đồng; quyền lợi và nghĩa vụ của công dân đối với xã hội. 

- Những kiến thức cơ bản về khoa học xã hội và nhân văn: Đường lối văn hoá 

văn nghệ của Đảng; Cơ sở văn hoá Việt Nam; Mỹ học; Tâm lý học; Lịch sử văn 

học Việt Nam và thế giới, nhằm trang bị cho sinh viên những hiểu biết về văn 

hoá nghệ thuật để đáp ứng yêu cầu tiếp thu kiến thức ở trình độ cao hơn; rèn 

luyện khả năng nghiên cứu, giải quyết các vấn đề phát sinh trong thực tiễn và 

nhận thức được ảnh hưởng của hoạt động nghề nghiệp đối với xã hội. 

- Những kiến thức cơ bản về: Tin học và Ngoại ngữ. 

b. Khối kiến thức cơ sở ngành: 

Nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ sở cần thiết và cốt lõi nhằm 

tạo nền tảng cơ bản và toàn diện về nghệ thuật: Lịch sử tạo hình Việt Nam và thế 

giới; Nghiệp vụ báo chí; Tin học (đồ hoạ vi tính).Lịch sử nhiếp ảnh Việt Nam và 

thế giới; Lý luận phê bình ảnh và biên tập ảnh; Chế bản điện tử và in Offset; 

Cảm quang; Tin học chuyên ngành nhiếp ảnh; Nghệ thuật trình bày ấn phẩm ảnh 

- Các chuyên đề pháp luật liên quan đến chuyên ngành: Luật Báo chí, Luật 

Bản quyền… 

 - Những hiểu biết cơ bản về công việc của nghệ sĩ nhiếp ảnh, phóng viên 

ảnh. 

- Những hiểu biết cơ bản về cơ cấu tổ chức của các đài, báo, cơ quan đoàn 

thể, công ty… để lựa chọn lĩnh vực làm việc phù hợp với sở trường của từng 

sinh viên sau khi tốt nghiệp. 

c) Khối kiến thức chuyên ngành: 

Nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức về lý thuyết và thực hành một 

cách có hệ thống, toàn diện và chuyên sâu về Kỹ thuật nhiếp ảnh; Nghệ thuật 

nhiếp ảnh 
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2. Năng lực nghề nghiệp 

- Biết vận dụng có hiệu quả các kiến thức đạt được trong quá trình đào tạo 

vào lĩnh vực sáng tác nghệ thuật nhiếp ảnh, đồng thời có thể thực hiện các tác 

phẩm nhiếp ảnh báo chí hoặc nhiếp ảnh ứng dụng. 

- Có khả năng độc lập trong việc nghiên cứu, sáng tạo, thể nghiệm các hình 

thức nghệ thuật, áp dụng công nghệ mới nhằm từng bước nâng cao chất lượng 

tác phẩm nhiếp ảnh. 

- Có khả năng tự học tập, tự nghiên cứu những vấn đề liên quan đến chuyên 

ngành được đào tạo. 

II.  YÊU CẦU VỀ KỸ NĂNG 

1. Kỹ năng cứng 

- Kỹ năng chuyên môn: Nắm vững phương pháp, quy trình thực hiện và các 

kỹ năng, kiến thức chuyên ngành nhiếp ảnh, đặc biệt trong sáng tạo tác phẩm 

nghệ thuật nhiếp ảnh; đồng thời có kỹ năng tổ chức hình ảnh trong các chương 

trình biết trước hoặc thực tế; biên tập và dựng ảnh để chủ động khi thực hiện các 

chương trình. 

- Năng lực thực hành nghề nghiệp: Có năng lực tham gia vào quá trình sản 

xuất, quản lý, điều hành các dự án nhiếp ảnh. Nhanh chóng thích nghi với môi 

trường làm việc chuyên nghiệp; có khả năng chịu được áp lực công việc cao. 

- Nghiên cứu khoa học: Có phương pháp và khả năng tư duy, nghiên cứu, 

sáng tạo những cách thể hiện mới trong tác phẩm nhiếp ảnh;  

- Phân tích và xử lý thông tin: Có khả năng tư duy, tìm kiếm, tổng hợp các sự 

kiện trong xã hội, các thông tin liên quan đến ngành; phân tích và xử lý thông tin 

để thực hiện các nhiệm vụ chuyên ngành. 

2. Kỹ năng mềm 

- Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình: Có những kỹ năng cơ bản về lập báo cáo 

bằng các phương tiện khác nhau; thuyết trình, giải thích và thuyết phục người 
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khác về những nội dung, giải pháp để thực hiện các ý tưởng trong lĩnh vực 

chuyên ngành. 

- Khả năng sử dụng ngoại ngữ, tin học: Có khả năng sử dụng tiếng Anh trong 

giao tiếp. Sử dụng tin học văn phòng và các phần mềm chuyên dụng để xử lý 

ảnh. 

III.  YÊU CẦU VỀ THÁI ĐỘ 

- Nắm vững chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của 

Nhà nước và các quy định liên quan đến lĩnh vực văn hoá nghệ thuật. 

- Phẩm chất đạo đức tốt, tính kỷ luật cao, dễ hòa nhập với môi trường làm 

việc. Hiểu biết về các giá trị đạo đức nghề nghiệp, nắm vững Luật Báo chí, Luật 

Bản quyền. 

- Ý thức được sự cần thiết phải thường xuyên rèn luyện, học tập để nâng cao 

trình độ, tích cực, chủ động, sáng tạo trong công tác chuyên môn, nghiệp vụ. 

IV.  VỊ TRÍ NGƯỜI HỌC SAU KHI TỐT NGHIỆP 

- Sau khi tốt nghiệp, sinh viên sẽ đảm nhận công việc chính là sáng tác nghệ 

thuật nhiếp ảnh, đồng thời cũng có thể thực hiện công việc của phóng viên, biên 

tập, thiết kế các sản phẩm liên quan đến hình ảnh. 

- Đảm nhận công việc tổ chức các dự án thuộc lĩnh vực nhiếp ảnh. 

- Làm cán bộ tư liệu ảnh tại các cơ quan, đơn vị có nhu cầu. 

- Tham gia công tác giảng dạy chuyên ngành ở bậc trung học, trung tâm đào 

tạo nhiếp ảnh trong cả nước. 

V.  KHẢ NĂNG HỌC TẬP, NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ SAU KHI RA 

TRƯỜNG 

Tham gia các khoá học ngắn hạn, trung hạn hoặc dài hạn ở trong và ngoài 

nước để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. 
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CHUẨN ĐẦU RA NGÀNH ĐÀO TẠO 

 

1. Tên ngành đào tạo   : Thiết kế mỹ thuật sân khấu, điện ảnh 

2. Tên ngành đào tạo (tiếng Anh) : Design for theatre and film 

3. Mã ngành    : 51210406 

4. Trình độ đào tạo   : Cao đẳng 

5. Hình thức đào tạo   : Chính quy 

 

I.  YÊU CẦU VỀ KIẾN THỨC 

1. Tri thức chuyên môn 

a) Khối kiến thức giáo dục đại cương nhằm trang bị cho sinh viên: 

- Những kiến thức cơ bản về: Những nguyên lý của chủ nghĩa Mác Lênin; Tư 

tưởng Hồ Chí Minh; Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; Giáo 
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dục quốc phòng và Giáo dục thể chất, nhằm tạo ra nhận thức về ý thức trách 

nhiệm, hành vi, đạo đức của cá nhân trước cộng đồng; quyền lợi và nghĩa vụ của 

công dân đối với xã hội. 

- Những kiến thức cơ bản về khoa học xã hội và nhân văn: Đường lối văn hoá 

văn nghệ của Đảng; Cơ sở văn hoá Việt Nam; Mỹ học; Tâm lý học; Lịch sử văn 

học Việt Nam và thế giới, lịch sử văn minh thế giới nhằm trang bị cho sinh viên 

những hiểu biết về văn hoá nghệ thuật để đáp ứng yêu cầu tiếp thu kiến thức ở 

trình độ cao hơn; rèn luyện khả năng nghiên cứu, giải quyết các vấn đề phát sinh 

trong thực tiễn và nhận thức được ảnh hưởng của hoạt động nghề nghiệp đối với 

xã hội. 

- Những kiến thức cơ bản về: Tin học và Ngoại ngữ. 

b) Khối kiến thức cơ sở ngành: nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức 

cơ sở cần thiết và cốt lõi nhằm tạo nền tảng cơ bản và toàn diện về nghệ thuật 

sân khấu và nghệ thuật tạo hình: 

- Những kiến thức cơ bản về nghệ thuật sân khấu, điện ảnh: Sân khấu học đại 

cương; Lịch sử sân khấu Việt Nam và thế giới; Phương pháp sân khấu truyền 

thống; Lý luận kịch; Hoá trang sân khấu; Thiết kế ánh sáng sân khấu; Nghiệp vụ 

đạo diễn sân khấu; Lịch sử điện ảnh Việt Nam và thế giới; Nghiệp vụ đạo diễn 

điện ảnh. 

- Những kiến thức cơ bản về nghệ thuật tạo hình: Lịch sử nghệ thuật tạo hình 

Việt Nam và thế giới; Lịch sử trang phục Việt Nam; Luật xa gần; Giải phẫu cơ 

thể người; Trang trí không gian; Đồ hoạ vi tính. 

- Những hiểu biết cơ bản về chức năng, nhiệm vụ của các thành phần tham 

gia vào quá trình sáng tạo tác phẩm sân khấu, điện ảnh; những hiểu biết về công 

việc người diễn viên, đạo diễn, họa sĩ thiết kế mỹ thuật, họa sĩ hóa trang, họa sĩ 

phục trang, nhạc sĩ… 



34 

 

- Nắm vững hệ thống, cơ cấu tổ chức và hoạt động của các đơn vị nghệ thuật,  

các nhà hát, hãng phim. 

c) Khối kiến thức chuyên ngành: nhằm trang bị cho sinh viên những kiến 

thức về lý thuyết và thực hành một cách có hệ thống, toàn diện và chuyên sâu về: 

Hình hoạ; Hội hoạ; Nghệ thuật tạo hình sân khấu. 

2. Năng lực nghề nghiệp 

- Biết vận dụng có hiệu quả các kiến thức đạt được trong quá trình đào tạo 

vào lĩnh vực thiết kế mỹ thuật sân khấu, điện ảnh trong các vở kịch nói, kịch hát 

dân tộc, các chương trình ca nhạc, chương trình truyền hình… Nắm vững 

phương pháp, quy trình thực hiện và các kiến thức chuyên ngành để dàn dựng 

các bối cảnh của phim, các bản kỹ thuật chế tác trường quay, mô hình và mẫu 

thiết kế trang phục cho các nhân vật trong phim, áp phích quảng cáo phim...  

- Có khả năng độc lập trong việc nghiên cứu, sáng tạo, thể nghiệm các hình 

thức nghệ thuật, phương thức thể hiện mới áp dụng vào thiết kế mỹ thuật các vở 

diễn sân khấu, các chương trình ca nhạc, chương trình truyền hình. Có năng lực 

tham gia vào quá trình thiết kế mỹ thuật các tác phẩm điện ảnh, chương trình 

truyền hình. 

- Có khả năng tự học tập, tự nghiên cứu sâu những vấn đề liên quan đến 

chuyên ngành được đào tạo. 

II.  YÊU CẦU VỀ KỸ NĂNG 

1. Kỹ năng cứng 

- Kỹ năng chuyên môn: Nắm vững phương pháp, quy trình thực hiện và các 

kiến thức chuyên ngành để dàn dựng các cảnh trí, xây dựng mô hình, tạo hình 

trang phục nhân vật, áp phích quảng cáo… cho một vở diễn sân khấu, một 

chương trình ca nhạc, chương trình truyền hình. Nắm vững các thiết bị kỹ thuật, 

phần mềm thiết kế chuyên dụng; biết cách khai thác, sử dụng đạt hiệu quả cao 
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nhất để thực hiện công việc thiết kế mỹ thuật trong các tác phẩm sân khấu, các 

chương trình truyền hình. 

- Năng lực thực hành nghề nghiệp: Có năng lực tham gia vào quá trình thiết 

kế mỹ thuật các vở diễn sân khấu với nhiều loại hình khác nhau, các tác phẩm 

điện ảnh, chương trình truyền hình. Nhanh chóng thích nghi với môi trường làm 

việc chuyên nghiệp; có khả năng chịu được áp lực công việc cao. 

- Phân tích và xử lý thông tin: Có khả năng tư duy, tìm kiếm, tổng hợp các sự 

kiện trong xã hội, các thông tin liên quan đến ngành; phân tích và xử lý thông tin 

để thực hiện các nhiệm vụ chuyên ngành. 

2. Kỹ năng mềm 

- Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình: Có những kỹ năng cơ bản về lập báo cáo 

bằng các phương tiện khác nhau; thuyết trình, giải thích và thuyết phục người 

khác về những nội dung, giải pháp để thực hiện các ý tưởng trong lĩnh vực 

chuyên ngành. 

- Kỹ năng làm việc theo nhóm: Biết cách tổ chức, quản lý, phối hợp, tôn trọng 

và lắng nghe các thành viên khác trong nhóm; biết cách sắp xếp thời gian làm 

việc khoa học để đạt được hiệu quả cao nhất. 

- Khả năng sử dụng ngoại ngữ, tin học: Có khả năng sử dụng tiếng Anh trong 

giao tiếp. Sử dụng các phần mềm tin học văn phòng, các phần mềm thiết kế 

chuyên dụng. 

III.  YÊU CẦU VỀ THÁI ĐỘ 

Nắm vững chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà 

nước và các quy định liên quan đến lĩnh vực văn hoá nghệ thuật. 

Phẩm chất đạo đức tốt, tính kỷ luật cao, dễ hòa nhập với môi trường làm việc. 

Hiểu biết về các giá trị đạo đức nghề nghiệp. 

Ý thức được sự cần thiết phải thường xuyên rèn luyện, học tập để nâng cao 

trình độ, tích cực, chủ động, sáng tạo trong công tác chuyên môn, nghiệp vụ. 



36 

 

IV.  VỊ TRÍ CỦA NGƯỜI HỌC SAU KHI TỐT NGHIỆP 

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể đảm nhận công việc thiết kế mỹ thuật tại 

các nhà hát, hãng phim, các đài truyền hình trung ương và địa phương, các công 

ty truyền thông, quảng cáo. 

Tham gia thiết kế mỹ thuật các dự án thuộc lĩnh vực sân khấu biểu diễn, các 

chương trình truyền hình, các dự án thuộc lĩnh vực điện ảnh, truyền hình 

V. KHẢ NĂNG HỌC TẬP, NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ SAU KHI RA 

TRƯỜNG 

Tham gia các khoá học ngắn hạn, trung hạn hoặc dài hạn ở trong và ngoài 

nước để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. 

 

 

 

 


