
GIỚI THIỆU NGÀNH VÀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

THÔNG TIN - THƯ VIỆN 

I.  GIỚI THIỆU NGÀNH 

1. Thông tin chung:  

- Tên ngành: Thông tin - thư viện 

- Mã ngành tuyển sinh: 7320201 

- Tổ hợp xét tuyển:  - Toán, Lý, Tiếng Anh (A01) 

- Toán, Văn, Tiếng Anh (D01) 

- Toán, Lý, Tiếng Pháp (D29) 

- Toán, Văn, Tiếng Pháp (D03) 

- Thời gian đào tạo: 4 năm 

- Danh hiệu cấp bằng: Cử nhân 

- Tên ngành được in trên bằng tốt nghiệp và bảng điểm. Thông tin Thư viện 

2. Giới thiệu:  

- Ngành Thông tin thư viện đào tạo các cử nhân có trình độ chuyên môn cao về 

khoa học Thông tin, Thư viện và khả năng ứng dụng công nghệ thông tin và kỹ thuật 

tự động hóa trong công tác thông tin thư viện 

- Sinh viên được học kiến thức về nghiệp vụ chuyên môn cao về khoa học Thông 

tin, Thư viện hiện đại, CNTT ứng dụng trong lĩnh vực Thông tin – Thư viện. và khả 

năng ứng dụng công nghệ thông tin và kỹ thuật tự động hóa trong công tác thông tin 

thư viện, thực hiện các nhiệm vụ sau: Thu thập, xử lý, phân tích, tổng hợp thông tin, 

đảm bảo cung cấp các loại hình thông tin phục vụ cho việc học tập, nghiên cứu và hỗ 

trợ các quá trình quyết định, lập kế hoạch ở các cấp, các ngành. 

3. Vị trí việc làm: 

- Chuyên viên khai thác và quản lý thông tin cho các doanh nghiệp 

- Chuyên viên quản lý cơ sở dữ liệu 

- Giảng viên giảng dạy chuyên ngành thông tin thư viện  

- Quản lý và điều hành các thư viện vừa và nhỏ 

- Thư viện viên  

4. Nơi làm việc: 

- Thư viện công cộng, thư viện đại học trong và ngoài nước, Thư viện trường phổ 

thông 

- Trung tâm thông tin tư liệu của các viện nghiên cứu, Trung tâm thông tin, các 

cơ quan sở ban ngành các cấp, các cơ quan thông tin (đài phát thanh, truyền hình) 

- Chuyên viên quản lý cơ sở dữ liệu ở các công ty, các doanh nghiệp 

- Nhân viên quản lý hồ sơ, thông tin cho các doanh nghiệp 

- Nhân viên văn thư, nhân viên chăm sóc khách hàng cho các công ty doanh 

nghiệp 



- Nhân viên kinh doanh trang thiết bị, phần mềm phục vụ thư viện và cơ quan thông 

tin  

- Giảng viên giảng dạy chuyên ngành thông tin thư viện  

II.  CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

KHOA KHOA HỌC XÃ HỘI & NHÂN VĂN - NGÀNH THÔNG TIN - THƯ VIỆN 

Stt Mã Tên môn học TC 

1 QP006 Giáo dục quốc phòng và An ninh 1 (*)  2 

2 QP007 Giáo dục quốc phòng và An ninh 2 (*)  2 

3 QP008 Giáo dục quốc phòng và An ninh 3 (*)  3 

4 QP009 Giáo dục quốc phòng và An ninh 4 (*)  1 

5 TC100 Giáo dục thể chất 1+2+3 (*)  3 

6 XH023 Anh văn căn bản 1 (*)  4 

7 XH024 Anh văn căn bản 2 (*)  3 

8 XH025 Anh văn căn bản 3 (*)  3 

9 XH031 Anh văn tăng cường 1 (*)  4 

10 XH032 Anh văn tăng cường 2 (*)  3 

11 XH033 Anh văn tăng cường 3 (*)  3 

12 FL001 Pháp văn căn bản 1 (*)  4 

13 FL002 Pháp văn căn bản 2 (*)  3 

14 FL003 Pháp văn căn bản 3 (*)  3 

15 FL007 Pháp văn tăng cường 1 (*)  4 

16 FL008 Pháp văn tăng cường 2 (*)  3 

17 FL009 Pháp văn tăng cường 3 (*)  3 

18 TN033 Tin học căn bản (*)  1 

19 TN034 TT. Tin học căn bản (*)  2 

20 ML014 Triết học Mác - Lênin  3 

21 ML016 Kinh tế chính trị Mác - Lênin  2 

22 ML019 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2 

23 ML021 Tư tưởng Hồ Chí Minh  2 

24 ML018 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 

25 KL001 Pháp luật đại cương  2 

26 ML007 Logic học đại cương  2 

27 XH028 Xã hội học đại cương  2 

28 XH011 Cơ sở văn hóa Việt Nam 2 

29 XH012 Tiếng Việt thực hành  2 

30 XH014 Văn bản và lưu trữ học đại cương  2 

31 KN001 Kỹ năng mềm 2 
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https://sps.ctu.edu.vn/images/upload/daotao/decuong/ML007.pdf
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32 KN002 Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp  2 

33 TN011 Thống kê xã hội học  2 

34 SP009 Tâm lý học đại cương  2 

35 TN037 Microsoft Access  2 

36 TN038 TT. Microsoft Access  2 

37 TV101 Xã hội thông tin  3 

38 TV114 Xác định và đánh giá nguồn tài nguyên thông tin  2 

39 TV115 Cấu trúc và tổ chức thông tin  3 

40 TV104 Công nghệ và các hệ thống thông tin  3 

41 TV137 Nhập môn công tác quản lý trong các cơ quan thông tin  3 

42 TV117 Quản lý nguồn tài nguyên thông tin  2 

43 TV122 Phương pháp nghiên cứu khoa học thông tin thư viện  3 

44 TV132 Kỹ năng thông tin căn bản 2 

45 TV111 Anh văn chuyên ngành TT-TV 1  3 

46 TV112 Anh văn chuyên ngành TT-TV 2  3 

47 TV123 Giao tiếp trong công sở  3 

48 CT187 Nền tảng công nghệ thông tin  3 

49 CT179 Quản trị hệ thống  3 

50 CT259 Tổng quan về hệ thống e-learning  3 

51 TV109 Các hệ thống tổ chức và truy cập thông tin  3 

52 TV124 Định chủ đề  2 

53 TV125 Phân loại tài liệu  2 

54 TV301 Thiết kế Web  3 

55 TV126 Marketing trong thư viện và cơ quan thông tin  3 

56 TV262 Tự động hóa hoạt động thư viện  3 

57 TV256 Quản lý nội dung Web  2 

58 TV326 Quản lý nguồn nhân lực và các tổ chức TT-TV 2 

59 TV327 Chính sách thông tin  2 

60 TV235 Thực tế TT-TV  1 

61 TV236 Thực tập thông tin thư viện  2 

62 TV311 Bảo quản tài liệu trong thư viện và cơ quan thông tin  2 

63 TV128 Nguồn thông tin kinh tế 2 

64 TV129 Nguồn thông tin y tế  2 

65 TV130 Nguồn thông tin khoa học công nghệ  2 

66 TV329 Mô tả tài liệu  2 

67 TV131 Tạo lập cơ sở dữ liệu TT - TV  3 

68 TV314 Đào tạo kỹ năng thông tin  2 
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69 TV331 Công tác phục vụ bạn đọc 2 

70 TN211 Nhập môn hệ thống thông tin địa lý  2 

71 TV257 Siêu dữ liệu ứng dụng  2 

72 TV302 Quản lý nguồn tài liệu số 3 

73 TN205 Hệ thống mạng máy tính căn bản  3 

74 TV263 Ứng dụng nghiệp vụ chuyên môn  2 

75 KT337 Thương mại điện tử  2 

76 XN110 Kỹ thuật nhiếp ảnh và quay video  2 

77 TV334 Internet và các công nghệ trên Internet  2 

78 XN223 Tạo lập văn bản và giao tiếp hành chính  2 

79 TV133 Chuyên đề thông tin - thư viện  2 

80 TV323 Luận văn tốt nghiệp - TT&TV  10 

81 TV322 Tiểu luận tốt nghiệp - TT&TV  4 

82 TN200 Mã nguồn mở  3 

83 CT272 Thương mại điện tử - CNTT  3 

84 KT314 Hệ thống thông tin kinh tế 2 

85 KT363 Quản trị văn phòng  2 

86 TV134 Môi giới thông tin  2 

87 TV135 Quản lý dự án thư viện và các cơ quan thông tin 2 

88 TV136 Dịch vụ thư viện dành cho trẻ em 2 

89 TV310 Hệ thống thông tin thư viện các nước  2 

90 TV316 Công tác địa chí  2 

91 TV332 Các dịch vụ thư viện đặc biệt  2 

92 TV333 Xuất bản điện tử  2 

          

    Tổng số học phần: 92 
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