HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN - TRUNG TÂM THÔNG TIN KHOA HỌC

PHẦN I: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG
BÁO CHÍ – TRUYỀN THÔNG

•

MẠCH QUANG THẮNG

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về đào tạo, bồi
dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý báo chí trong giai
3
đoạn hiện nay
•

TÔ HUY RỨA

Tiếp tục quán triệt đường lối, quan điểm của Đảng,
không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả
công tác đào tạo cán bộ, phóng viên các cơ quan báo chí 12
•

ĐẶNG THỊ THU HƯƠNG

Nâng cao tính chuyên nghiệp của nền báo chí Việt
Nam bằng đào tạo chuyên nghiệp và nghiên cứu
20
chuyên nghiệp
•

TRƯƠNG NGỌC NAM

Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Học viện Báo chí
và Tuyên truyền trong việc đào tạo phóng viên báo
27
chí đáp ứng yêu cầu công cuộc đổi mới

BAN CHỈ ĐẠO
PGS, TS Trương Ngọc Nam
PGS, TS Phạm Huy Kỳ
PGS, TS Lương Khắc Hiếu

BAN BIÊN SOẠN
Ths Nguyễn Thanh Thảo
Ths Đỗ Thúy Hằng
Ths Vũ Thị Hồng Luyến
Ths Phạm Thị Thúy Hằng
Ths Nguyễn Thị Hải Yến

Địa chỉ: 36 Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
ĐT: 04.38340041

Ảnh bìa 1: Hội thảo khoa học quốc tế
“Cơ hội hợp tác đào tạo truyền thông quốc tế”

•

TRẦN BÁ LẠN

•

ĐỨC DŨNG

•

NGUYỄN THÀNH LỢI

•

ĐINH THỊ THÚY HẰNG

•

PHẠM NGỌC QUANG

•

ĐINH VĂN HƯỜNG

Những ngày đầu đào tạo báo chí chuyên nghiệp
ở Học viện Báo chí và Tuyên truyền
31
Công tác đào tạo báo chí, truyền thông tại Học
viện Báo chí và Tuyên truyền – thành tựu và
37
những vấn đề đặt ra
Đào tạo báo chí trong môi trường hội tụ truyền thông 45
Đào tạo báo chí ở trường đại học trong xu thế báo
chí hiện đại
49
Nâng cao tính tư tưởng, tính chân thực của nhà
báo – một định hướng đào tạo cán bộ báo chí
trong bối cảnh toàn cầu hóa, hội nhập hiện nay
ở nước ta
52
Cơ sở khoa học và thực tiễn của công tác đào tạo,
bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý cơ quan báo chí 60

•

NGUYỄN TRÍ NHIỆM

•

PHẠM MINH SƠN

•

ĐỖ THỊ THU HẰNG

IJC – mô hình đào tạo phóng viên điều tra từ
71
giảng đường đại học

•

NGUYỄN NGỌC OANH

Đào tạo nguồn nhân lực cho báo chí, truyền
135
thông quốc tế ở Việt Nam hiện nay

•

PHAN QUANG

•

TRƯƠNG MINH TUẤN

Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý
báo chí – yêu cầu cấp bách trong môi trường
truyền thông toàn cầu
66

Đổi mới và tăng cường đào tạo, bồi dưỡng
đội ngũ hoạt động thông tin đối ngoại đáp
ứng yêu cầu của thời kỳ mới
129

Coi trọng bồi dưỡng, rèn luyện, nâng cao tay
nghề gắn với trách nhiệm xã hội và nghĩa vụ
công dân của người làm báo
75

Nghề báo và đạo đức nhà báo
•

HỮU THỌ

•

ĐỖ CHÍ NGHĨA

•

VŨ NGỌC THANH

•

NGUYỄN HỒNG VINH

•

HÀ HUY PHƯỢNG

•

ĐINH THỊ THU HẰNG

•

TRƯƠNG THỊ KIÊN

•

VĂN GIÁ

•

NGUYỄN TUẤN PHONG

•

TẠ NGỌC TẤN

•

LƯƠNG ĐÌNH HẢI

•

HỒ QUANG LỢI

Thực tiễn nghề nghiệp trong giảng dạy báo chí 79
Kinh nghiệm gắn đào tạo với nhu cầu thực
tiễn đất nước, đa dạng hóa các hình thức liên
kết trong đào tạo đội ngũ báo chí
84
•

NGUYỄN THỊ TRƯỜNG GIANG

Vài trao đổi về cách làm báo và dạy báo

141
145

Đào tạo phóng viên đa năng cho truyền thông
đa phương tiện – việc mới cần những con
151
người mới
Luận bàn về báo chí đa phương tiện

157

Học đi đôi với hành ở Học viện Báo chí và
92
Tuyên truyền

Thực hành của sinh viên báo chí – thực
166
trạng và giải pháp

PHẦN II: NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO,

Tổng biên tập báo chí và vấn đề đào tạo, bồi
dưỡng tổng biên tập trong giai đoạn hiện nay 172

BỒI DƯỠNG BÁO CHÍ-TRUYỀN THÔNG Ở VIỆT
NAM HIỆN NAY
•

NGUYỄN THẾ KỶ

Nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo, bồi
dưỡng cán bộ, phóng viên các cơ quan báo chí 99
•

NGUYỄN VĂN DỮNG

Cần tạo bước đột phá trong chiến lược đào
tạo nhân lực cho truyền thông khoa học và
105
công nghệ
•

VŨ DUY THÔNG

Đổi mới đào tạo cán bộ báo chí truyền
111
thông – một vấn đề cấp bách
•

DƯƠNG XUÂN NGỌC

•

TRẦN BÁ DUNG

Về định hướng đào tạo báo chí nước ta trong
thời kỳ đổi mới, hội nhập quốc tế
117
Xây dựng nội dung chương trình đào tạo,
bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo báo chí – góc
121
nhìn từ thực tiễn

Năng lực thẩm mỹ của nhà báo

179

Một vài ý kiến về đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân
lực cho các ngành truyền thông đại chúng
183
Đào tạo nhà báo – một cách nhìn từ xu
hướng phát triển truyền thông đại chúng
188
hiện đại
Một số vấn đề đặt ra đối với công tác đào
tạo, bồi dưỡng đội ngũ những người làm
công tác báo chí và truyền thông đại chúng
194
ở Việt Nam hiện nay
Nâng cao tính thực tiễn trong đào tạo
báo chí
204

