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Thời đại số là giai đoạn lịch sử được đánh dấu bởi ưu thế ngày một vượt trội của công nghệ 

kỹ thuật và thông tin. Dưới cái tên thường gọi là Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư, thời kỳ này 

đã chứng kiến những thay đổi sâu sắc trong kinh tế, giáo dục, sản xuất và tiêu thụ sản phẩm truyền 

thông, cũng như mọi mặt khác của đời sống. Những thay đổi trên cũng đặt ra thách thức mới đối 

với giao tiếp. Học phần được thiết kế nhằm thúc đẩy sự phát triển trong nhận thức, cảm quan và 

các kỹ năng cần thiết để giao tiếp hiệu quả trong môi trường công việc và đời sống hiện đại qua 

việc tương tác với các loại văn bản và tình huống giao tiếp khác nhau. Sau khóa học, sinh viên có 

thể hiểu được tính chất phức tạp của giao tiếp, bao gồm những vấn đề liên quan đến ngữ cảnh, 

công nghệ và mối quan hệ, hiểu một số đặc trưng của thời đại kỹ thuật số và ý thức được các vấn 

đề có thể xảy ra trên không gian mạng, hiểu về đặc trưng và chức năng của một số thể loại văn bản 

phổ biến, làm quen và phát triển kỹ năng sử dụng một số công cụ tạo văn bản, và phát triển một 

số kỹ năng mềm như thuyết trình, xây dựng hồ sơ cá nhân để sẵn sàng hơn cho việc tham gia các 

không gian chuyên nghiệp. Sinh viên cũng có cái nhìn sâu và toàn diện hơn về ưu điểm, khuyết 

điểm, sở thích và thiên hướng của bản thân trong giao tiếp, phát triển khả năng quan sát, biết cảm 

thông, thấu hiểu.  

 

 

 

 


