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Đó là Văn hoá học!
Ngành gì trang bị cho người học những kỹ năng 
chuyên môn để vừa có thể làm việc độc lập vừa có 
khả năng làm việc nhóm trong một cộng đồng lớn? 
Ngành gì mà phổ việc làm có thể trải dài từ các đơn 
vị nhà nước cho tới các tổ chức tư nhân, từ một vị 
trí nghiên cứu hay giảng dạy mang tính học thuật 
cho tới một công việc linh hoạt và sôi động trong 
các lĩnh vực đang “hot” của xã hội như du lịch, nghệ 
thuật, tổ chức sự kiện, tổ chức nhân sự hay báo chí 
truyền thông...?

Vậy, Với Văn hoá học, bạn sẽ học 
những gì? 
Sinh viên sẽ được trang bị những phương pháp tiếp 
cận có hệ thống và bài bản để tìm hiểu về văn hoá 

đời sống như ẩm thực, trang phục, các sinh hoạt 
tôn giáo, tín ngưỡng, các phong tục tập quán, lễ tết, 
lễ hội... của người Việt và các tộc người khác ở Việt 
Nam. Văn hoá học cung cấp những kiến thức và cơ 
hội tiếp cận thực tế, trực tiếp về các loại hình di sản 
văn hóa ở Việt Nam cũng như việc bảo tồn, phát 
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Ngành gì v�a l� v�a quen, v�a h�c sâu v� lý 

thuy�t l�i v�a có nhi�u c� hôi th�c t�p th�c 

t�? V�a th�y đ��c quá kh� mà v�n không b� 

qua nh�ng v�n đ�ng c�a th�c t�i? Ngành gì 

cho chúng ta nh�ng hi�u bi�t sâu s�c h�n v� 

th� gi�i trong Ta mà c�ng giúp m� r�ng thêm 

ki�n th�c v� th� gi�i ngoài Ta? Ngành gì khi�n 

chúng ta t� hào, nâng niu nh�ng v�n quý 

trong di s�n c�a riêng mình, c�a c�ng đ�ng 

mình và đ�ng th�i có ý th�c tìm tòi và trân 

tr�ng nh�ng khác bi�t c�a văn hoá nhân lo�i?
Sinh viên đi thực tế chùa Dâu, Bắc Ninh
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huy giá trị của di sản; Văn hoá học cập nhật các vấn 
đề của văn hóa hiện đại như toàn cầu hóa văn hóa, 
công nghiệp văn hóa, xung đột và hội nhập văn hoá, 
văn hóa và phát triển bền vững, văn hoá sáng tạo, 
bản sắc văn hóa, giới và tính dục… Đặc biệt chương 
trình đào tạo Văn hóa học được thiết kế để sinh viên 
sau khi tốt nghiệp có khả năng sử dụng tiếng Anh 
hoặc Hán Nôm, hai ngôn ngữ công cụ cơ bản, rất 
quan trọng giúp tăng cường khả năng nghiên cứu 
và mở rộng cơ hội nghề nghiệp cho tương lai. 

 Với đội ngũ giảng viên đến từ trường Đại học và các 
Viện nghiên cứu, là những chuyên gia đầu ngành về 
Văn hóa học; sinh viên không chỉ học tập tại giảng 
đường mà còn được tăng cường hoạt động trong 
thực tế. Theo CTĐT, mỗi năm sinh viên sẽ thực tập 
thực tế tại di tích lịch sử văn hóa trong và ngoài Hà 
Nội, tại hệ thống các bảo tàng từ trung ương đến địa 
phương, tại các di sản văn hóa trong và ngoài nước, 
tham gia các hoạt động văn hoá theo nhịp thở của 
thực tế cuộc sống. Sinh viên được HỌC, được ĐI, để 
HIỂU các vấn đề của văn hóa một cách sâu sắc, toàn 
diện.

Sinh viên ngành Văn hóa học có thể học bằng kép 
tại các ngành Lịch sử, Báo chí, Du lịch, Đông Phương 

học, Quốc tế học… tại ĐHQGHN; học Sau Đại học 
(Thạc sĩ, Tiến sĩ) các ngành/ chuyên ngành Văn hóa 
học, Lịch sử văn hóa, Quản lý văn hóa, Quản lý Di sản, 
Lịch sử, Du lịch… tại các cơ sở đào tạo trong và ngoài 
nước.
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