CHƢƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CẤP BẰNG CỬ NHÂN
TRUYỀN THÔNG VỚI DEAKIN UNIVERSITY (ÚC)
1. Ngành đào tạo:

Báo chí - Truyền thông.

2. Trình độ đào tạo và văn bằng đƣợc cấp: Đại học
Sau khi hoàn thành chương trình trong bốn năm học (hai năm đầu học tại Trường ĐH
Khoa học Xã hội và Nhân văn TP. Hồ Chí Minh và hai năm sau học tại Đại học Deakin),
sinh viên sẽ được cấp hai bằng đại học:
* Bằng Cử nhân Truyền thông chuyên ngành Báo chí do trường Đại học Deakin
(Úc) cấp;
* Bằng Cử nhân Báo chí do Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại
học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh cấp.
3. Chƣơng trình giảng dạy
Sinh viên tham gia chương trình đào tạo ngành Báo chí – Truyền thông, hai năm
đầu sẽ học tại Trường ĐH KHXH&NV (10-12 Đinh Tiên Hoàng, Quận 1, TP. Hồ Chí
Minh). Trong hai năm học này, bên cạnh các môn học của ngành Báo chí, kể từ học kỳ 1
năm thứ hai, sinh viên sẽ học thêm một số môn học được giảng dạy bằng tiếng Anh. Việc
giảng dạy các môn học bằng tiếng Anh không chỉ giúp sinh viên nâng cao khả năng học
tiếng Anh, mà còn giúp sinh viên làm quen với các môn học chuyên ngành được giảng
dạy bằng tiếng Anh tại trường đại học Deakin (Úc).
Sau khi hoàn thành hai năm học tại Việt Nam và đạt yêu cầu tiếng Anh (IELTS
6.5), sinh viên sẽ được nhận vào học tiếp hai năm cuối, ngành Truyền thông, chuyên
ngành Báo chí tại trường Đại học Deakin. Tại đây, sinh viên phải hoàn tất các môn học
trong chương trình đào tạo và sẽ được nhận bằng Cử nhân Truyền thông chuyên ngành
Báo chí do trường đại học Deakin cấp.
Đến hết năm thứ hai, những sinh viên không đạt điểm tiếng Anh theo quy định
(IELTS 6.5), trường đại học Deakin sẽ cử giảng viên sang dạy bổ túc học phần tiếng Anh
cho những sinh viên này. Học phí của lớp tiếng Anh nhiều hay ít là tùy thuộc vào trình độ
của sinh viên dựa trên kết quả kiểm tra đầu vào.
Đối với những sinh viên mong muốn được nhận thêm văn bằng Cử nhân Báo chí
do Trường ĐH KHXH&NV cấp, sinh viên sẽ phải học bổ sung các môn học còn thiếu
trong chương trình học đại cương của hai năm đầu tại trường ĐH KHXH&NV (khi học
hai năm đầu, sinh viên không học một số môn đại cương theo quy định để dành thời gian
cho việc học tiếng Anh).
Đối với những sinh viên không đ ủ điều kiện để sang học tại trường đại học
Deakin, nếu có nguyện vọng học tiếp tại Trường Đại học khoa học Xã hội và Nhân văn,
nhà trường sẽ căn cứ vào kết quả thi THPT quốc gia cũng như kết quả học tập tại trường
để quyết định cho sinh viên tiếp tục theo học tại trường.
4. Đối tƣợng tuyển sinh:

1. Sinh viên trúng tuyển vào ngành Báo chí - Truyền thông và các ngành học khác
của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM có nguyện vọng theo
học chương trình này.
2. Sinh viên có điểm thi đầu vào (đạt 18.00 điểm trở lên thuộc khối thi D01, D14,
D15, A01).
5. Chƣơng trình học
5.1. Chương trình học tại Khoa Báo chí - Truyền thông của Trường Đại học KHXH&NV.
Học kỳ
Học kỳ 1
(15 tín chỉ)

Học kỳ 2
(18 tín chỉ)

Học kỳ 3
(18 tín chỉ)

Học kỳ 4 (15
tín chỉ)

Môn học
Lý luận báo chí và
truyề n thông I
Foundations of
Communication I
(4 tín chỉ)
Lý luận báo chí và
truyề n thông II
Foundations of
Communication II
(4 tín chỉ)
Lịch sử báo chí và
truyề n thông II
History of Journalism
& Communication II
(2 tín chỉ)
Phát thanh I
Broadcast
Journalism (radio) I
(3 tín chỉ)

Lịch sử báo chí và
truyề n thông I
History of
Journalism &
Communication I (3
tín chỉ)
Ảnh Báo chí
Photo Journalism (3
tín chỉ)

Phát thanh I
Broadcast
Journalism (radio) I
(3 tín chỉ)

Tiếng Anh
(IELTS)
(8 tín chỉ)

Báo in I
Printing
Journalism I
(3 tín chỉ)
Báo in II
Printing
Journalism I
(3 tín chỉ)

Tiếng Anh
(IELTS)
(8 tín chỉ)
Phƣơng pháp
nghiên cứu
khoa học
Research
methodology
(2 tín chỉ)

Tư duy sáng ta ̣o – Tư
duy phản biện
Creative thinking –
Critical thinking
(4 tín chỉ)

66 tín chỉ

Tiếng Anh
(IELTS)
(8 tín chỉ)

Tiếng Anh
(IELTS)
(8 tín chỉ)

34 tín chỉ

32 tín chỉ

Ghi chú: Sinh viên theo học chương trình này, sau khi hoàn thành chương trình tại Đại
học Deakin quay về Việt Nam, muốn lấy bằng Cử nhân Báo chí của Trường ĐH
KHXH&N - Đại học Quốc gia TP. HCM sẽ phải học bổ sung các môn học sau:
-

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác –Lênin (5 tín chỉ)

-

Tư tưởng Hồ Chí Minh (2 tín chỉ)

-

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam (3 tín chỉ)

5.2. Chương trình học tại Trường Đại học Deakin

Semester 5

Semester 6

Unit
code

Unit name

Unit
code

ACC213

Media Law and Ethics (begins 2016)
(1 credit point)

Elective (1 credit point)

ALJ215

Multi-Platform Journalism (begins
2016) (1 credit point)

Elective (1 credit point)

ALJ216

Feature Writing (1 credit point)

Elective (1 credit point)

ALJ220

Journalism in Society (begins 2016)
(1 credit point)

Elective (1 credit point)

Unit name

Semester 7
Unit
code

Unit name

Semester 8
Unit
code

Unit name

ALJ302

Digital News Production 1 (begins
2017) (1 credit point)

ALJ303

ALJ305

Advanced Concepts in Journalism
(begins 2017) (1 credit point)

Local and Community
ALJ304 Journalism (begins 2017) (1
credit point)

ALJ321

Elective or
Journalism Internship (1 credit point)
Elective (1 credit point)

Digital News Production 2
(begins 2017) (1 credit point)

ALJ306

International Journalism (begins
2017) (1 credit point)

ALJ319

Broadcast Journalism
(Television) (1 credit point)

6. Học phí:
6.1. Học phí học tại Trường ĐH KHXH&NV (hai năm đầu):
-

Học chuyên môn: 40 triệu đồng /năm học

-

Học tiếng Anh: 20 triệu đồng/ năm

6.2. Học phí tại trường Đại học Deakin (hai năm sau):
-

Học phí: khoảng 23,500 AUD/ năm (học phí năm 2015)

-

Sinh hoạt phí: 12,000 AUD/ năm

7. Thông tin liên hệ: Trung tâm Đào tạo quốc tế (CIE)
Phòng K.03 - Trường Đại học khoa học Xã hội và Nhân văn TP. Hồ Chí Minh
10-12 Đinh Tiên Hoàng, phường Bến Nghé, Quận 1
Điện thoại: 08. 38 291 138
Email: cie.ussh@gmail.com hay thaonguyen.cieussh@gmail.com

