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Khai giảng Chương trình Thạc sĩ Báo chí Định hướng Ứng 

dụng 

 

Nhận được sự cho phép của Bộ Giáo dục & Đào tạo, sáng ngày 4/12/2019, Đại học Khoa học Xã hội và 

Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp cùng Đại học Duy Tân tổ chức khai giảng lớp Thạc sĩ 

Báo chí định hướng ứng dụng khóa I tại Tp. Đà Nẵng. Đây là chương trình đào tạo nhằm bồi dưỡng và 

nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho nguồn nhân lực hoạt động trong lĩnh vực Báo chí - Truyền 

thông tại khu vực miền Trung nói riêng và cả nước nói chung. 

  

 

PGS. TS. Hoàng Anh Tuấn - Phó Hiệu trưởng trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn  

thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội phát biểu tại buổi Lễ 

  

Tham dự buổi lễ, về phía khách mời có TS. Mai Đức Lộc - Phó Tổng thư ký Hội Nhà báo Việt Nam, bà 

Bạch Như Nguyệt - Phó trưởng đại diện Bộ Thông tin Truyền thông tại khu vực miền Trung; về phía 

trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội có PGS. TS. Hoàng Anh Tuấn - 

Phó Hiệu trưởng, PGS. TS.  Đào Thanh Trường - Trưởng khoa Khoa học Quản lý, PGS. TS. Đào Đức 

Thuận - Chủ nhiệm khoa Lưu trữ học và Quản trị Văn phòng, PGS. TS. Phạm Thị Thu Hoa - Trưởng 

phòng đào tạo; về phía Đại học Duy Tân có sự hiện diện của PGS. TS. Lê Đức Toàn - Phó Hiệu trưởng, 

PGS. TS. Nguyễn Gia Như - Trưởng khoa Sau Đại học cùng đông đảo cán bộ, giảng viên và 21 bạn tân 

học viên. 

  



Tin tức từ Đại học Duy Tân, 254 Nguyễn Văn Linh - Tp Đà Nẵng, www.duytan.edu.vn 

2 

Phát biểu tại buổi lễ, PGS. TS. Hoàng Anh Tuấn - Phó Hiệu trưởng trường Đại học Khoa học Xã hội và 

Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội chia sẻ: “Lời đầu tiên, tôi xin gửi lời chúc mừng nồng nhiệt đến 21 

tân học viên và chúc các bạn sẽ có một kết quả rất cao trong khóa đào tạo từ 18 - 24 tháng tới. Đồng 

thời, tôi muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến Ban Giám hiệu trường Đại học Duy Tân và các thầy cô 

Khoa Sau đại học đã tạo điều kiện, hỗ trợ cho nhà trường cũng như các học viên hoàn thành Chương 

trình Bổ túc kiến thức đại học ngành Báo chí và kỳ thi tuyển sinh cao học vừa qua. Hy vọng rằng, chương 

trình liên kết đào tạo giữa trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn và Đại học Duy Tân sẽ thành 

công tốt đẹp.” 

  

Năm 2019, quy mô tuyển sinh Chương trình Thạc sĩ Báo chí định hướng ứng dụng được mở rộng tại 3 

tỉnh thành địa phương gồm: Tp. Đà Nẵng, Bình Dương và Vĩnh Long. Tại địa điểm Tp. Đà Nẵng, trường 

Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội liên kết hợp tác với Đại học Duy Tân 

để tổ chức tuyển sinh và đào tạo khóa học này. Trong đó, vấn đề đào tạo sẽ do đội ngũ giảng viên dày dặn 

chuyên môn đến từ Viện Đào tạo Báo chí và Truyền thông thuộc trường Đại học Khoa học Xã hội và 

Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội đảm nhiệm; và Đại học Duy Tân sẽ phụ trách trong việc quản lý 

học viên, cung cấp cơ sở vật chất và cơ sở hạ tầng.  

  

 

Các khách mời, thầy cô cùng học viên chụp ảnh lưu niệm  

tại Lễ khai giảng lớp Thạc sĩ Báo chí định hướng ứng dụng 
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Đợt tuyển sinh khóa đầu tiên Chương trình Thạc sĩ Báo chí định hướng ứng dụng tại Tp. Đà Nẵng đã 

thu hút rất đông hồ sơ đăng ký dự thi và số lượng trúng tuyển là 21 người. Hầu hết các bạn học viên đều 

đang công tác tại các cơ quan báo chí như: Báo Đà Nẵng, Báo Quảng Nam, Báo Giáo dục và Thời đại, 

Báo Tòa án Nhân dân điện tử, Báo Thương mại, Đài Phát thanh - Truyền hình Đà Nẵng, Đài Truyền hình 

Việt Nam - VTV8, … 

  

Đại diện cho các học viên theo học Thạc sĩ Báo chí Định hướng Ứng dụng, học viên Hoàng Trần Tú 

Phương chia sẻ: “Ngày hôm nay, chúng em cảm thấy rất vui mừng khi được tham dự Lễ Khai giảng 

chương trình Thạc sĩ Báo chí định hướng ứng dụng do Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn và Đại học 

Duy Tân phối hợp tổ chức. Chúng em đến đây với mong muốn được nâng cao trình độ chuyên môn 

nghiệp vụ và nâng cao chất lượng công việc, góp phần thúc đẩy sự phát triển của đơn vị công tác. Chính 

vì vậy, rất mong nhận được sự quan tâm, giúp đỡ và hỗ trợ từ các quý thầy cô của hai đơn vị.” 

  

(Truyền Thông) 

  

 


