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LĨNH VỰC GIẢI TRÍ ĐANG PHÁT TRIỂN VỚI TỐC 
ĐỘ CAO TẠI VIỆT NAM. QUY MÔ, TẦM CỠ CỦA 
CÁC SỰ KIỆN NGÀY CÀNG CHUYÊN NGHIỆP 
VÀ SÁNG TẠO. CÁC SỰ KIỆN MỞ RA THU HÚT 
ĐÔNG ĐẢO CÔNG CHÚNG THAM GIA, ĐẶC BIỆT 
LÀ GIỚI TRẺ. NGÀNH GIẢI TRÍ Ở VIỆT NAM NGÀY 
CÀNG TẠO ĐƯỢC TIẾNG VANG VỚI HÀNG LOẠT 
SỰ KIỆN NỔI BẬT NHƯ: LỄ HỘI ÂM NHẠC QUỐC 
TẾ GIÓ MÙA (MONSOON MUSIC FESTIVAL), GIẢI 
ĐUA XE CÔNG THỨC 1 (F1 VIETNAM GRAND 
PRIX) HAY NHIỀU GIẢI ĐẤU THỂ THAO ĐIỆN TỬ 
(ESPORT)… ĐÃ KHẲNG ĐỊNH TÊN TUỔI VIỆT 
NAM VỚI THẾ GIỚI.

VỚI TƯ CÁCH LÀ TRUNG TÂM ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC 
ĐA NGÀNH, ĐA LĨNH VỰC, ĐHQGHN NHẬN 
THẤY TIỀM NĂNG VÀ CƠ HỘI VIỆC LÀM RỘNG 
MỞ TRONG TƯƠNG LAI DÀNH CHO NGUỒN 
NHÂN LỰC CHẤT LƯỢNG CAO LĨNH VỰC GIẢI 
TRÍ. THÁNG 3/2022, ĐHQGHN ĐÃ BAN HÀNH 
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THÍ ĐIỂM TRÌNH 
ĐỘ ĐẠI HỌC NGÀNH QUẢN LÝ GIẢI TRÍ VÀ SỰ 
KIỆN VÀ GIAO CHO KHOA CÁC KHOA HỌC LIÊN 
NGÀNH TỔ CHỨC TUYỂN SINH, ĐÀO TẠO TỪ 
NĂM 2022.

CHUYÊN NGHIỆP HOÁ NGUỒN NHÂN LỰC

Trong bối cảnh ngành giải trí đang phát triển 
vượt bậc, để có thể tạo ra những dịch vụ giải 
trí lành mạnh, những sự kiện giải trí văn minh, 
thu hút được nhiều người tham gia và đem lại 

giá trị kinh tế - xã hội to lớn cho đất nước, Việt Nam cần 
đội ngũ nhân lực quản lý được đào tạo bài bản và chuyên 
nghiệp. Đó là những người không chỉ có kiến thức về văn 
hóa, xã hội, nghệ thuật, giải trí nói chung, mà còn phải 
có kiến thức về quản lý, quản trị kinh doanh, marketing, 
có khả năng sáng tạo, kỹ năng giao tiếp và điều phối 
tốt. Mặc dù vậy, đào tạo về quản lý giải trí và sự kiện ở 
Việt Nam lại chưa tương xứng với tốc độ phát triển và 
nhu cầu của xã hội. 

Khoa Các khoa học liên ngành trang bị cho sinh viên tư 
duy liên ngành bên cạnh các kiến thức chuyên ngành 
từ lý thuyết tới thực tiễn. Cử nhân ngành Quản lý giải trí 
và sự kiện tại Khoa sẽ tự tin làm chủ công nghệ, phương 
pháp, kỹ thuật, đặc biệt là công nghệ số, trong quản lí và 
điều hành các hoạt động giải trí và sự kiện. Bên cạnh đó, 
môi trường học tập hiện đại cùng đội ngũ giảng viên kinh 
nghiệm và nhiệt huyết giúp sinh viên khai thác, phát huy 
sức sáng tạo của mình.

Không chỉ dừng lại ở việc dạy và học lý thuyết, Khoa Các 
khoa học liên ngành có hợp tác với nhiều đối tác là các 
doanh nghiệp, công ty tổ chức sự kiện, tạo điều kiện cho 
sinh viên được va chạm thực tế từ đó dễ dàng vận dụng lý 
thuyết vào thực tiễn. 

Sinh viên ngành Quản lý giải trí và sự kiện có khả năng 
thiết kế, lập kế hoạch, tổ chức điều hành được các hoạt 
động giải trí và sự kiện; Kết nối và huy động sự tham gia 
của các bên liên quan, phối hợp được các nguồn lực trong 
quản lí và điều hành các hoạt động giải trí và sự kiện; Cập 
nhật được các kiến thức và xu thế mới trong quản lí và 
điều hành các hoạt động giải trí và sự kiện.
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Song song với đó, cử nhân ngành này có các kỹ năng 
nghề nghiệp toàn diện như: Nhận diện được các vấn 
đề liên ngành trong quản lý và điều hành các hoạt 
động giải trí và sự kiện; Sử dụng được các phương 
pháp và công nghệ phù hợp trong quản lý, tổ chức và 
điều hành các hoạt động giải trí và sự kiện; Ra quyết 
định và quản trị được các rủi ro trong quản lý, tổ 
chức và điều hành các hoạt động giải trí và sự kiện; 
Đề xuất được các can thiệp phù hợp trong quản lý và 
điều hành các hoạt động giải trí và sự kiện.

Bên cạnh tài năng và kiến thức, sinh viên bước ra 
từ môi trường đào tạo của Khoa Các khoa học liên 
ngành luôn có tinh thần, thái độ chuyên nghiệp, 
năng lực tự chủ, tự chịu trách nhiệm và phẩm chất 
đạo đức tốt. 

VỊ TRÍ VIỆC LÀM RỘNG MỞ VỚI CỬ NHÂN QUẢN LÝ 
GIẢI TRÍ VÀ SỰ KIỆN

Sinh viên tốt nghiệp từ chương trình đào tạo cử nhân 
Quản lý giải trí và sự kiện có thể làm việc ở cả khối 
nhà nước, khối tư nhân và khối phi chính phủ. Các 
vị trí nghề nghiệp mà sinh viên sau khi tốt nghiệp có 
thể đảm nhận tương đối đa dạng như: Nhân viên tổ 
chức sự kiện, Điều phối viên sự kiện, Quản lý và giám 
sát sự kiện, Quản lý sản xuất sản phẩm giải trí…

Cử nhân ngành Quản lý giải trí và sự kiện có thể làm 
việc trong các cơ quan quản lý nhà nước đối với lĩnh 
vực giải trí, tổ chức sự kiện; Nhân viên tổ chức sự 
kiện, truyền thông nội bộ trong doanh nghiệp; Làm 
việc tại các bộ phận truyền thông, marketing, tổ 
chức sự kiện của doanh nghiệp hoặc công ty chuyên 
về truyền thông, tổ chức sự kiện; Giảng dạy về lĩnh 
vực giải trí, tổ chức sự kiện tại các cơ sở đào tạo… 
Đặc biệt, sinh viên tốt nghiệp từ Khoa Các khoa học 
liên ngành nói riêng và ĐHQGHN nói chung có khả 
năng phát triển ý tưởng và tạo dựng doanh nghiệp 
khởi nghiệp.

Ngoài ra, sinh viên có thể lựa chọn tiếp tục học tập, 
nghiên cứu ở trình độ sau đại học của các chuyên 
ngành Văn hóa học, Quản lí văn hóa, Quản trị thương 
hiệu, Quản trị kinh doanh, Marketing… và các 
chuyên ngành gần, chuyên ngành phù hợp khác. 
Sinh viên cũng có cơ hội học tập trao đổi quốc tế tại 
các trường đại học danh tiếng là đối tác của Khoa 
Các khoa học liên ngành có công nhận chương trình 
đào tạo tương đương.
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