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THÔNG BÁO TUYỂN SINH
LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ BÁO CHÍ KHÓA XIV – 2015
I. Mục tiêu đào tạo Nghiệp vụ báo chí:
Đáp ứng nhu cầu của người học cần có được những kiến thức cơ bản về qui trình, cách
thức xây dựng một tác phẩm báo chí (đặc biệt đối với các cộng tác viên báo chí).
Cung cấp các kỹ năng cơ bản trong công tác làm báo như: viết tin và phỏng vấn, viết
phóng sự…cho báo in, báo phát thanh, truyền hình và báo trực tuyến.
II. Đối tượng tuyển sinh: Cá nhân có nhu cầu về nghiệp vụ báo chí.
III. Điều kiện xét tuyển: Có bằng tốt nghiệp Trung học Phổ thông hoặc tương đương.
IV. Hình thức đào tạo: Học cả ngày thứ bảy, chủ nhật và các buổi tối trong tuần.
V. Chương trình học: 145 tiết, bao gồm:
Stt
Tên môn học
Số tiết
1
Kỹ năng làm báo phát thanh và truyền hình
30
2
Kỹ năng làm báo điện tử và đa phương tiện
20
3
Kỹ năng viết tin
15
4
Kỹ năng viết bài
20
5
Kỹ năng phỏng vấn và điều tra báo chí
15
6
Quay phim và nhiếp ảnh báo chí
20
7
Tổ chức họp báo và viết thông cáo báo chí
10
8
Kỹ năng báo chí và nghiệp vụ biên tập
15
Cộng:
145
VI. Học phí:
1.300.000 đồng/ 01 học viên.
VII. Tốt nghiệp: Hiệu trưởng cấp Chứng chỉ hoàn thành khóa học theo qui định.
VIII. Hồ sơ bao gồm:
1. 01 phiếu đăng ký học tập (theo mẫu);
2. 01 bản sao bằng tốt nghiệp THPT hoặc tương đương;
3. 01 bản sao giấy khai sinh;
4. 02 ảnh 4x6 cm.
IX. Thời gian và nơi nhận hồ sơ: Đến hết ngày 04/10/2015, nộp tại Phòng Công tác Học
sinh, Sinh viên Trường Đại học Khoa học - 77 Nguyễn Huệ, Thành phố Huế.
XII. Thời gian khai giảng và học tập: Dự kiến ngày 05/10/2015.
Các đơn vị, cá nhân muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ: Phòng Đào tạo Đại học
(054.3823952), Phòng CTHS,SV (054.3933231 hoặc Khoa Báo chí-Truyền thông
(054.3883744).
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