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THƯ NGỎ 

Kính gửi quý bậc phụ huynh cùng các em học sinh thân mến! 

Cùng với lịch sử phát triển của Trường ĐHQB, Khoa Khoa học xã hội có 

bề dày đào tạo 60 năm. Hàng nghìn sinh viên được Khoa đào tạo đã trở thành 

những nhà giáo giỏi, nhà quản lý uy tín, cán bộ, viên chức có chuyên môn vững 

vàng. Phát huy truyền thống đó, năm 2019, Khoa Khoa học xã hội tiếp tục tuyển 

sinh và đào tạo trình độ ĐH và trình độ CĐ ngành Sư phạm Ngữ văn; ĐH Sư 

phạm Lịch sử, CĐSP Lịch sử - Địa lý. Đồng thời, Khoa cũng đang tiếp tục 

tuyển sinh và đào tạo Đại học Địa lý du lịch, nhằm đáp ứng nhu cầu nhân lực 

du lịch - lĩnh vực mũi nhọn trong Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của địa 

phương và cả nước hiện nay. 

Đội ngũ giảng viên cơ hữu của Khoa Khoa học xã hội hiện nay có: 06 Tiến 

sỹ, 13 Thạc sỹ, 03 Nghiên cứu sinh. Bên cạnh đó, Khoa còn có đội ngũ giảng 

viên thỉnh giảng là những chuyên gia đầu ngành đến từ các cơ sở đào tạo có uy 

tín trên cả nước. Các chương trình đào tạo của Khoa được thiết kế mềm dẻo, linh 

hoạt, theo hướng ứng dụng, tăng cường thực hành, thực tập, thực tế và hoạt động 

trải nghiệm sáng tạo. Đặc biệt, các chương trình có sự liên thông dọc và ngang, 

đảm bảo và tạo điều kiện thuận lợi cho các bạn sinh viên học cùng lúc hai 

chương trình để đáp ứng nhu cầu đổi mới giáo dục phổ thông theo hướng tích 

hợp, cũng như nhu cầu của xã hội về nguồn nhân lực có tri thức tổng hợp, liên 

ngành để có thể thích ứng với môi trường làm việc đa dạng, luôn thay đổi. Trí 

tuệ và nhân văn là giá trị cốt lõi mà Khoa luôn hướng tới trong triết lý giáo dục 

của mình nhằm tiếp tục thắp sáng ngọn lửa tri thức ngay chính trên trên mảnh 

đất quê hương Quảng Bình giàu truyền thống. 

Chân thành cảm ơn quý bậc phụ huynh và các em học sinh đã quan tâm, 

tin tưởng Khoa Khoa học xã hội –Trường Đại học Quảng Bình. Nhà trường 

và Khoa sẽ luôn mở rộng của để chào đón và đồng hành cùng các em. 

 



MỘT SỐ HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG 

 

 



 

 

 



 

 


