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* Trình độ đào tạo: Đại học
* Loại hình đào tạo: Chính quy

Địa chỉ liên hệ: Tổ bộ môn Chính trị học, Khoa Khoa học cơ bản
Tầng 1, nhà A3 - Trường Đại học Hải Dương , Cơ sở: Khu 8, phường Hải Tân,
Thành phố Hải Dương

Lựa chọn học ngành Chính trị học tại
Trƣờng Đại học Hải Dƣơng để:
Đƣợc học các giáo trình, tài liệu cập nhật liên tục
đƣợc các trƣờng tiên tiến sử dụng
Đƣợc trang bị các kiến thức cơ bản và chuyên
sâu về chính trị và thực hành tại các cơ quan, tổ
chức
Sinh viên tốt nghiệp có chứng nhận ngoại ngữ
và tin học đạt chuẩn theo quy định tham chiếu
giáo dục
Phƣơng pháp tƣ duy hiện đại, khả năng ứng
dụng lý luận vào thực tiễn

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO
VỀ KIẾN THỨC
- Ngƣời học đƣợc trang bị kiến thức cơ bản, hệ thống về chủ nghĩa
Mác - Lênin, tƣ tƣởng Hồ Chí Minh, đƣờng lối, quan điểm của
Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nƣớc.
- Có kiến thức tổng hợp, nhất là về khoa học xã hội và nhân văn.

Hiểu biết sâu sắc về khoa học chính trị: Lịch sử tư tưởng chính
trị; Quyền lực chính trị và cầm quyền; Thể chế chính trị; Quan hệ
chính trị quốc tế; Xã hội học chính trị; Phương pháp xử lý điểm

nóng chính trị; Kỹ năng lãnh đạo, quản lý; Nghiệp vụ hành chính
văn phòng…
- Có phƣơng pháp tƣ duy khoa học, có năng lực vận dụng kiến

thức đã học vào thực tiễn, có kiến thức, năng lực và bản lĩnh
chống lại các quan điểm sai trái, thù địch

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO
VỀ KỸ NĂNG
- Có trình độ, năng lực vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin,

tƣ tƣởng Hồ Chí Minh, đƣờng lối của Đảng, chính sách của Nhà
nƣớc vào thực tiễn công tác;
- Có trình độ năng lực về tham mƣu - lãnh đạo - quản lý, năng lực
tổ chức thực tiễn, nhất là khả năng tổ chức, đoàn kết tập hợp,
vận động quần chúng, phát huy sức mạnh tổng hợp để thực hiện
thắng lợi đường lối đổi mới đất nước;
- Có kỹ năng làm việc độc lập; làm việc theo nhóm và với cộng
đồng; giao tiếp và truyền đạt thông tin; thu thập, xử lý thông tin

để giải quyết vấn đề; quản lý và lãnh đạo nhóm.

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO
VỀ PHẨM CHẤT CHÍNH TRỊ, ĐẠO ĐỨC LỐI SỐNG
- Có bản lĩnh chính trị vững vàng, lý tƣởng cộng sản chủ nghĩa,

tuyệt đối tin tƣởng vào sự nghiệp cách mạng, có năng lực, quyết
tâm bảo vệ các giá trị của chủ nghĩa Mác-Lênin, tƣ tƣởng Hồ Chí
Minh, đƣờng lối, quan điểm của Đảng;
- Tích cực tham gia, cống hiến, góp phần xây dựng và thực hiện
đƣờng lối chính sách của Đảng, Nhà nƣớc; Sẵn sàng đấu tranh

chống các hiện tƣợng tiêu cực…
- Có đạo đức, tác phong của ngƣời cán bộ cách mạng; có ý thức tổ
chức kỷ luật; Có tinh thần trách nhiệm cao, tâm huyết nghề nghiệp;
và có quan hệ mật thiết với quần chúng nhân dân.

ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN

Đội ngũ giảng viên
giàu tâm huyết

100% trình độ
thạc sĩ trở lên
Giàu kinh nghiệm
và năng lực sƣ phạm

CƠ HỘI VÀ VỊ TRÍ VIỆC LÀM
- Các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống chính trị (Đảng,
Nhà nƣớc, mặt trận Tổ quốc...); Ủy ban Nhân dân các
cấp; các tổ chức chính trị: Hội phụ nữ, Hội luật gia....và
các tổ chức kinh tế - xã hội
- Giảng dạy, nghiên cứu chính trị học tại các trƣờng Đảng
khu vực, Trƣờng Chính trị tỉnh, thành phố, trung tâm
giáo dục chính trị ở các địa phƣơng, các trƣờng đại học,
cao đẳng và các trƣờng trung học chuyên nghiệp, trung
học phổ thông, dạy nghề

Làm phóng viên, nhà bình luận thời sự, chính trị ở các
báo đài, trung ƣơng, địa phƣơng

HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY, TRÒ NGÀNH CHÍNH TRỊ HỌC

Sinh viên ngành Chính trị học nhận
Bằng tốt nghiệp Năm 2019

Lễ bảo vệ khóa luận tốt nghiệp của
sinh viên ngành Chính trị học

HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY, TRÒ NGÀNH CHÍNH TRỊ HỌC

