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1. Tên ngành đào tạo: Quan hệ Công chúng (Public Relations)
2. Trình độ đào tạo: Đại học
3. Kiến thức:
-

Hiểu biết về các Nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin, Đường lối cách mạng
của Đảng Cộng sản Việt Nam, Tư tưởng Hồ Chí Minh, từ đó xây dựng tinh thần yêu
nước, phẩm chất chính trị, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

-

Có kiến thức cơ bản về khoa học xã hội và nhân văn, về văn hóa dân tộc và một số
loại hình chủ yếu của văn học nghệ thuật; có hiểu biết nhất định về khoa học tự nhiên
đáp ứng nhu cầu xây dựng nhân cách, làm nền tảng tiếp thu và vận dụng sáng tạo các
kiến thức trong lĩnh vực chuyên ngành.

-

Hiểu biết sâu về cấu trúc xã hội và các quan hệ giữa các thành tố đó trong đời sống
xã hội; các nguyên lý và mối quan hệ của kinh tế với PR trong thực tiễn để thừa hành
nhiệm vụ và xử lý công việc chuyên ngành đạt kết quả cao.

-

Có kiến thức về pháp luật, luật báo chí.

-

Có kiến thức chuyên ngành vững trên các lĩnh vực PR: vị trí vai trò của quan hệ công
chúng trong xã hội và với doanh nghiệp; bản chất của hoạt động PR, các hình thái và
phương thức PR trong nội bộ và với cộng đồng; Hiểu biết sâu về các lĩnh vực hoạt
động PR và nhiệm vụ cụ thể trong từng lĩnh vực.

-

Có kiến thức vững vàng về hoạt động truyền thông, hiểu rõ vai trò, chức năng của
báo chí đối với xã hội; hiểu về các loại hình báo chí như báo in, báo nói, báo hình,
báo trực tuyến; hiểu biết các công đoạn chủ yếu trong quy trình hoạt động sáng tạo
truyền thông và phục vụ cho PR. Nắm vững đặc trưng, nguyên tắc và phương pháp
tác nghiệp các thể loại chính trong báo chí như viết tin, phỏng vấn, phóng sự, điều
tra… .

4. Kỹ năng:
4.1 Kỹ năng cứng

-

Có đủ kỹ năng hành nghề về các hoạt động PR như Tổ chức quan hệ và thông qua
các cơ quan truyền thông xây dựng và bảo vệ thương hiệu, quản trị thông tin, xử lý
khủng hoảng, thực hiện marketing; Tổ chức quản trị một đơn vị PR; Hoạch định
chiến lược và lập kế hoạch PR cho một đơn vị, một tổ chức; Biết cách xây dựng kế
hoạch và thực hiện các chương trình quảng cáo theo chiến lược của công ty.

-

Thực hành thành thạo các hoạt động PR cụ thể theo yêu cầu như tổ chức sự kiện, tổ
chức hội nghị, họp báo, phát ngôn, tư vấn cho lãnh đạo trong đối thoại với báo chí,
quảng bá thương hiệu, thuyết trình viên, tư vấn chiến lược phát triển và giới thiệu
hình ảnh; xây dựng những chương trình an sinh xã hội...

-

Biết viết báo cáo, viết bài PR, thông cáo báo chí, dự thảo các văn kiện PR cho lãnh
đạo doanh nghiệp. Có khả năng tổ chức các tập san nội bộ, sản xuất các chương trình
video, tổ chức điều tra dư luận xã hội, đề xuất các sáng kiến…

-

Có kỹ năng phán đoán và xử lý tình huống, nhạy bén giải quyết vấn đề.
4.2 Kỹ năng mềm

-

Biết làm việc theo nhóm, có thể hòa nhập và phát triển trong môi trường làm việc
mới.

-

Có phương pháp thuyết phục, ứng xử hòa hợp, có tính tập thể trong công việc.

-

Có trình độ tiếng Anh tương đương 400 điểm TOEIC trở lên.

-

Trình độ tin học: nắm được các vấn đề tổng quan về máy tính, nắm vững lý thuyết và
sử dụng thành thạo các chương trình cơ bản như Word, Excel, Photoshop, Internet,
Power Point trong công việc và kỹ năng trình bày một số văn bản, ấn phẩm.

5. Thái độ:
-

Có trình độ giác ngộ chính trị, tinh thần yêu nước và ý thức dân tộc. Có ý thức trách
nhiệm công dân, trách nhiệm xã hội và trách nhiệm đối với đơn vị, công ty. Có đạo
đức nghề nghiệp đúng đắn, có ý chí phấn đấu trong công việc và trong cuộc sống.

-

Có lòng say mê nghề nghiệp. Có ý thức tổ chức kỷ luật và tác phong công nghiệp.

-

Có phương pháp làm việc khoa học, biết phán đoán, phân tích và giải quyết vấn đề
nảy sinh từ thực tiễn, đúc kết kinh nghiệm để hình thành kỹ năng lập luận, tư duy.
Biết cập nhật những kiến thức mới của nghề nghiệp để vận dụng sáng tạo trong công
việc.

6. Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp:

-

Làm nhân viên PR, nhân viên quảng cáo, tiếp thị, marketing tại các đơn vị, tổ chức
trong và ngoài hệ thống tổ chức nhà nước, các loại hình doanh nghiệp trong nước và
doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Làm phát ngôn viên chuyên nghiệp, làm MC
hay chuyên viên tuyên truyền, tổ chức sự kiện cho một tổ chức, doanh nghiệp.

-

Làm phóng viên tại các cơ quan báo, tạp chí, hãng thông tấn, đài phát thanh, đài
truyền hình.

-

Làm cán bộ giảng dạy, cán bộ nghiên cứu tại các cơ sở đào tạo, nghiên cứu về PR và
truyền thông, làm cán bộ chức năng trong các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp hoặc
đơn vị tổ chức chính trị - xã hội.

7. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường:
Sinh viên sau khi tốt nghiệp đại học chính quy tại Đại học Văn Lang có thể học lên
Thạc sĩ chuyên ngành PR tại các cơ sở đào tạo PR trong và ngoài nước.
8. Các chương trình, tài liệu, chuẩn quốc tế tham khảo:
8.1 Các tài liệu chuyên ngành Quan hệ công chúng (Public Relation: PR):
-

Christan Michon- Lê thị Đông Mai, Marketing căn bản, Trung tâm đào tạo Pháp
Việt- NXB Thanh Niên, 2000.

-

Đinh Thúy Hằng (chủ biên), PR – Lý luận & Ứng dụng, NXB Lao động – Xã hội
2008.

-

Đinh thị Thúy Hằng, PR Kiến thức cơ bản và đạo đức nghề nghiệp, NXB Lao Động
& Xã Hội, 2007.

-

Johnston J. and Zawawi, Public Relations: Theory and Practice, 2nd edn, Allen &
Unwin, NSW, 2004

-

Hoàng Minh Thư, Marketing Truyền Thông, NXB Lao động & Xã Hội, 2008.

-

Lê Hoàng Quân, Nghiệp vụ Quảng cáo và Tiếp thị, NXB Khoa học và Kỹ Thuật,
1999.

-

Phan Tường Vân, Giao tế nhân sự- những điều cần biết, NXB Trẻ, 1997.

-

Ries, Al & Ries, Laura, Quảng cáo thoái vị và PR lên ngôi (Vũ Tiến Phúc dịch), NXB
Trẻ 2007.

-

Wilcox, D.L. and Cameron, Public Relations Strategies and Tactics, 8th edn, Pearson
Education, Boston. G.T. 2006

8.2 Các website
-

http://www.prnewsonline.com

-

http://www.vietwand.com

-

http://www.marketingneu.com

-

http://marketingvietnam.net

-

http://vietnambranding.com

-

www.vnstrategy.com

-

http://prvietnam.com.vn

-

http://www.youngpr.net
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25/01/2011
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