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HỌC VIỆN CÔNG GIÁO VIỆT NAM 
------------------------------------- 

                        25 Đường số 9 - Phường Bình Thọ - Thủ Đức - TP. Hồ Chí Minh 

               Email: hocvienconggiao@gmail.com - Tel.: 093 890 5015 - 096 725 7483. 
 

CÁC KHÓA ỨNG DỤNG MỤC VỤ, ĐÀO TẠO 

NĂM HỌC 2022 – 2023 
 

§ Năm học 2022 – 2023, Ngành Mục vụ sẽ mở các Chương trình: 

1. Đào tạo cho người đào tạo đời sống Tận hiến. 

2. Ứng dụng Khoa học Giáo dục trong Đào tạo và Lãnh đạo gồm hai chuyên ngành: 

- Khoa học Giáo dục ứng dụng trong việc đồng hành ơn gọi. 

- Khoa học Giáo dục ứng dụng trong việc đồng hành Giới Trẻ, sinh viên Lưu xá 

3. Tư vấn Mục vụ - Giáo luật về Hôn nhân Gia đình 

4. Mục vụ Ngành nghề: Hiểu và sống Tin – Cậy - Mến trong ngành Kinh doanh. 

5. Mục vụ Giáo lý 

6. Đào tạo người điều hành Mục vụ Giới trẻ 

7. Mục vụ Truyền giáo 

8. Thánh nhạc 

§ Điều Kiện ghi danh chung các Chương trình Mục vụ 

 1) Nguyên tắc chung: mọi chủng sinh, giáo sĩ, tu sĩ, và giáo dân đáp ứng đủ các điều kiện 

đòi buộc theo từng cấp độ học thuật, đều có quyền ghi danh. 

2) Để đăng ký ghi danh sinh viên chính quy (sinh viên thông thường) của các Chương trình 

Ngành Mục vụ, thí sinh cần phải có: 

a) Văn bằng Tốt nghiệp Phổ thông Trung học hoặc tương đương;  

b) Văn bằng Cử nhân Đại học, hoặc một văn bằng hay trình độ tương đương; Trong trường 

hợp đặc biệt do hoàn cảnh, Bề trên thỉnh cầu xin miễn trừ điều khoản này. 

c) Khả năng Thần học ít nhất tương đương bằng tốt nghiệp các Học viện Liên Dòng Nữ 

(điều khoản này được miễn cho các thí sinh vào chương trình mục vụ ngành nghề). 

3) Được xem là có văn bằng hay trình độ tương đương khi thí sinh:  

a) Có văn bằng hay chứng chỉ, kèm theo bảng điểm các môn đã học, được vị Bề trên bản 

quyền chứng thực; 

b)  Được vị đặc trách của Ngành Mục vụ xem xét và chấp thuận. 

 4) Các sinh viên không hội đủ các điều kiện trên, có thể ghi danh như sinh viên ngoại thường. 

 5) Thủ tục đăng ký ghi danh, Quy định Đào tạo, Mục I: Tổng quát, điều 11, 12 và 13. Những 

Thí sinh đã là sinh viên của HVCGVN chỉ cần nộp Đơn đăng ký theo mẫu điền tên chương 

trình học và giấy Giới thiệu của Bề trên.  

§ Văn bằng: Kết thúc khóa học, các sinh viên thông thường, nếu hoàn tất và đủ điều kiện 

theo yêu cầu của Khóa học, sẽ được cấp Chứng Chỉ Mục Vụ của HVCG, với chi tiết Chuyên 

ngành. Chứng chỉ này có thể được tích lũy (theo quy định) cho việc cấp văn bằng Thạc sĩ Mục 

vụ trong tương lai, khi Ngành Mục vụ được trở thành Khoa Mục vụ theo Giáo luật. Các sinh 

viên ngoại thường sẽ được cấp giấy Chứng nhận khóa học. 
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Chương trình I 

ĐÀO TẠO NGƯỜI ĐÀO TẠO ĐỜI SỐNG TẬN HIẾN 

 Mục tiêu: Giúp các học viên chuẩn bị bản thân có thể trở nên người đào tạo và đồng hành 

trong ơn gọi tận hiến (Dòng và Triều), ngang qua việc:  

 Cung cấp kiến thức nền tảng về: Nhân chủng học ơn gọi Kitô giáo, tâm lý liên quan 

đến việc đào tạo, các chỉ dẫn của Giáo luật trong việc đào tạo và việc phân định ơn gọi. 

 Trang bị những kỹ năng đồng hành giúp phân định và phát triển ơn gọi, những kỹ năng 

khác giúp nhận diện những khó khăn cản trở sự phát triển ơn gọi đời tu.  

 Các học viên có một tiến trình tìm hiểu bản thân, suy xét – phản tỉnh và hội nhất bản 

thân, đồng thời xác tín hơn về lời mời gọi trở nên người đào tạo trong đời tu. 

 Đối tượng và điều kiện: Linh mục, Tu sĩ đang hoặc được chuẩn bị để lo việc đào tạo trong 

các Nhà Huấn luyện của các Giáo phận hay Hội Dòng. Các học viên, sau khi ghi danh sẽ được 

phỏng vấn và làm lượng giá về tâm lý. Dựa trên kết quả phỏng vấn, 20 học viên sẽ được mời 

tham dự chương trình huấn luyện năm I. 

Tiếp tục năm II cho các sinh viên hoàn thành năm I. 

 Thời gian: Mỗi tuần 2 ngày thứ Ba & thứ Sáu từ 20/09/2022 đến 03/12/2022 (có thể một, 

hai môn kéo dài đến giữa tháng 02 năm 2023). Sáng 7g30 -11g00 và chiều 14g00 – 16g00, cho 

cả năm I và II. 

 Chương trình học: Chương trình học được thực hiện dưới hai hình thức: Buổi học chung về 

đề tài chuyên môn do các Giáo sư hướng dẫn và Buổi gặp gỡ đồng hành riêng mỗi học viên 

với Giáo sư hướng dẫn.  

Chương trình huấn luyện mục tiêu của khoá học bao gồm 38 ngày hội thảo, 2 ngày/tuần, được 

chia làm hai giai đoạn; mỗi học viên sẽ được đồng hành cá nhân với người hướng dẫn hàng 

tuần.  

Giai đoạn I 

- Giới thiệu tổng quát về khoá học.  

- Chân dung người đào tạo đồng hành trong ơn gọi đời tu.  

- Nhân chủng học ơn gọi người Kitô hữu: những yếu tố và năng động tâm lý tác động 

đến con người trong ơn gọi người Kitô hữu, ơn gọi đời tu.  

- Sự phát triển nhân cách, phát triển con người trong đời tu nhìn từ chiều kích tâm lý học. 

- Thiết kế chương trình đào luyện qua các giai đoạn.  

- Phát triển về Luân lý và đời sống tâm linh trong đời tu.  

- Các kiến thức Giáo luật nền tảng trong đào tạo đời tu 

Giai đoạn II 

- Sự thiếu trưởng thành và khủng hoảng ơn gọi.  

- Những ảnh hưởng của gia đình và động năng tâm lý trong gia đình trên ơn gọi và sự 

trưởng thành ơn gọi.  

- Lãnh đạo trong Cộng đoàn: Tâm lý đời sống cộng đoàn, và tâm lý lãnh đạo. Những 

phương thế giúp đồng hành và phát triển ơn gọi hội nhất trong đời sống cộng đoàn. Các 

vấn đề liên quan đến lạm dụng quyền lực và xấu hổ.  

- Phân định ơn gọi và lượng giá: Những phương thế cơ bản trong việc nhận định ơn gọi 

và lượng giá ơn gọi.  

- Tiến trình và kỹ năng đồng hành với người đang trong các giai đoạn đào tạo của đời tu. 
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- Chăm sóc bản thân người đào tạo tránh quá tải và căng thẳng. 

Qua các chủ đề: 

Giai đoạn 1 

Đề tài 1: Chân dung người đào tạo đồng hành trong ơn gọi. Lm. Giuse Trần Sĩ Nghị, SJ. 

Đề tài 2: Những điểm căn bản về Thần học đời sống thánh hiến ĐGM. Giuse Đinh Đức Đạo. 

Đề tài 3: Khái niệm về kết cấu, tiến trình, chức năng và giai đoạn của trưởng thành, 

phát triển con người. Lm. Gioan B. Phương Đình Toại. MI.  

Đề tài 4: Tương quan đối tượng. Nt. Maria Phạm Thị Kim Ngân, FMM.  

Đề tài 5: Sự phát triển của bản ngã.  Nt. Têrêsa Trì Thị Minh Thúy, MTG Thủ Thiêm. 

Đề tài 6: Sự phát triển liên tục của con người sau khi trưởng thành và tuổi già: món 

quà của khôn ngoan. Lm. Gioan B. Phương Đình Toại, MI.  

Đề tài 7: Con người trong ơn gọi: nhu cầu, thái độ, khao khát cảm xúc và khao khát lý 

trí. Nt. Maria Phạm Thị Kim Ngân, FMM. 

Đề tài 8: Con người trong ơn gọi: ý thức, tiềm thức và vô thức. Nt. Têrêsa Trì Thị Minh 

Thúy, MTG Thủ Thiêm. 

Đề tài 9: Con người trong ơn gọi: động năng, kết cấu và giá trị. Nt. Têrêsa Vũ Thị Ảnh, 

MTG Phát Diệm. 

Đề tài 10 : Con người trong ơn gọi: động năng, kết cấu và giá trị 1. Nt. Têrêsa Vũ Thị 

Ảnh, MTG Phát Diệm.  

Đề tài 11 : Con người trong ơn gọi: động năng, kết cấu và giá trị 2. Nt. Têrêsa Vũ Thị 

Ảnh, MTG Phát Diệm.  

Đề tài 12: Con người trong ơn gọi: nhãn quan và học hỏi, tiến trình thay đổi. Lm. Gioan 

B. Phương Đình Toại, MI.  

Đề tài 13 : Con người trong ơn gọi: những yếu tố tâm lý xã hội hướng con người đến 

khả năng siêu việt, tính trọng tâm của sự bất nhất, đồng nhất trong ơn gọi: 3 chiều kích 

(chiều kích thiêng liêng, phối hợp tâm lý và thiêng liêng; và chiều kích bản năng). Nt. 

Têrêsa Vũ Thị Ảnh, MTG Phát Diệm. 

Đề tài 14: Cơ chế phòng vệ và thích ứng. Lm. Giuse Trần Hoàng Quân, ĐCV SG. 

Đề tài 15: Thiết kế chương trình đào luyện qua các giai đoạn.Lm. Giuse Trần Sĩ Nghị, 

SJ, Lm. Giuse Trần Hoàng Quân, ĐCV SG, Nt. Maria Phạm Thị Kim Ngân, FMM. 

Đề tài 16: Huấn luyện đời sống khiết tịnh độc thân . Lm. Giuse Trần Hoàng Quân, ĐCV SG. 

Đề tài 17: Các kiến thức giáo luật nền tảng trong đào tạo; các yếu tố toà trong và toà ngoài. 

Lm. Giuse Đỗ Đức Dũng, SDB. 

Đề tài 18: Lạm Dụng Tính Dục. Lm. Gioan B. Phương Đình Toại, MI. 

Đề tài 19: Huấn luyện đời sống cầu nguyện, và phân định thiêng liêng 1.  Lm. Giuse 

Trần Sĩ Nghị, SJ.  

Đề tài 20: Huấn luyện đời sống cầu nguyện, và phân định thiêng liêng 2.  Lm. Giuse 

Trần Sĩ Nghị, SJ. 

Đề tài 21: Các vấn đề liên quan đến lạm dụng quyền lực và xấu hổ; việc sử dụng của 

cải tài sản trong đời sống linh mục tu sĩ. Lm. Giuse Trần Sĩ Nghị, SJ. 

Buổi đúc kết giai đoạn 1 

Giai đoạn 2: 

Đề tài 1:  Nhân Cách và Rối Loạn Nhân cách 1: Phân biệt nhân cách bình thường và 

rối loạn,  ái kỷ, trầm cảm, lo âu ... Lm. Gioan B. Phương Đình Toại, MI. 
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Đề tài 2: Nhân Cách và Rối Loạn Nhân cách 2: ám ảnh cưỡng chế, hoang tưởng, và 

ranh giới.  Nt. Maria Phạm Thị Kim Ngân, FMM. 

Đề tài 3:  Nhân Cách và Rối Loạn Nhân cách 3: kịch tính, phụ thuộc, né tránh... Lm. 

Giuse Trần Hoàng Quân, ĐCV SG. 

Đề tài 4: Các yếu tố tác động từ gia đình 1: sơ đồ phả hệ, cá biệt hoá bản ngã, nguồn 

lực và nguy cơ, xuyên thế hệ… Nt. Têrêsa Trì Thị Minh Thuý, MTG Thủ Thiêm. 

Đề tài 5:  Các yếu tố tác động từ gia đình 2: Năng động gia đình, các giai đoạn phát 

triển gia đình, đáp ứng tâm lý của cha mẹ với nhu cầu của con cái…  Lm. Gioan B. 

Phương Đình Toại, MI. 

Đề tài 6:  Lãnh đạo trong cộng đoàn đào tạo.  Nt. Têrêsa Vũ Thị Ảnh, MTG Phát Diệm. 

Đề tài 7:   Năng động cộng đoàn – năng động nhóm.  Nt. Têrêsa Vũ Thị Ảnh, MTG 

Phát Diệm. 

Đề tài 8: Lượng giá trong tiến trình đào tạo.  Lm. Giuse Trần Hoàng Quân, ĐCV SG. 

Đề tài 9: Phân định ơn gọi.  Lm. Giuse Trần Sĩ Nghị, SJ. 

Đề tài 10: Phát triển về Luân Lý.  Nt. Maria Phạm Thị Kim Ngân. 

Đề tài 11: Phát triển về đức tin:  Thế nào là đức tin; sự phát triển của đức tin theo giai 

đoạn phát triển của con người; đánh giá về sự phát triển đức tin theo góc nhìn của 

Fowler và ý nghĩa trong đào luyện. Lm. Gioan B. Phương Đình Toại, MI. 

Đề tài 12: Đồng hành trong ơn gọi 1.  Nt. Têrêsa Trì Thị Minh Thuý, MTG Thủ Thiêm. 

Đề tài 13: Đồng hành trong ơn gọi 2.  Lm. Gioan B. Phương Đình Toại, MI. 

Đề tài 14: Đồng hành thiêng liêng 1. Lm. Giuse Trần Sĩ Nghị, SJ. 

Đề tài 15:  Đồng hành thiêng liêng 2. Lm. Giuse Trần Sĩ Nghị, SJ. 

Đề tài 16:  Chăm sóc người đào tạo.  Nt. Têrêsa Trì Thị Minh Thuý, MTG Thủ Thiêm. 

Buổi đúc kết cả 2 giai đoạn 

 Ban Giảng huấn: 

- Đc. Giuse Đinh Đức Đạo, S.T.D., Luân lý, và Truyền giáo học 

- Lm. Gioan B. Phương Đình Toại, MI, S.T.L. Tâm lý Đời Tu và Tư vấn Tâm lý 

- Lm. Giuse Trần Hoàng Quân, ĐCV Saigon, S.T.L. Tâm lý Đời Tu và Tư vấn Tâm lý 

- Nt. Maria Phạm Thị Kim Ngân, FMM, S.T.L. Tâm lý Đời Tu và Tư vấn Tâm lý 

- Nt. Têrêsa Vũ Thị Ảnh, MTG Phát Diệm, S.T.L. Tâm lý Đời Tu và Tư vấn Tâm lý 

- Nt. Têrêsa Trì Thị Minh Thúy, MTG Thủ Thiêm, Ph.D. Tư vấn Tâm lý 

- Lm. Giuse Trần Sĩ Nghị, SJ, S.T.L. Tư vấn Mục vụ 

Chủ nhiệm: Lm. Gioan B. Phương Đình Toại, MI. 

 Yêu cầu học viên: đọc tài liệu, suy tư và thảo luận trong các buổi hội thảo. Ngoài ra, trong 

suốt khóa huấn luyện, học viên sẽ có những buổi được đồng hành cá nhân hàng tuần với giáo 

sư để hiểu về bản thân hơn, cũng như những buổi gặp gỡ chung hàng quý để cập nhật kiến thức 

qua các hội thảo chuyên đề.  

 Đăng ký: từ ngày 12/05/2022 đến 01/07/2022.  
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Chương trình II 

ỨNG DỤNG KHOA HỌC GIÁO DỤC TRONG ĐÀO TẠO VÀ 

LÃNH ĐẠO 

 Mục tiêu chung: Ứng dụng các thành quả của khoa học giáo dục vì sự phát triển, lợi ích của 

con người và cộng đồng xã hội, trong sứ vụ đào tạo và lãnh đạo như Giáo hội đã định hướng 

trong công đồng Vaticăn II (x. Tuyên Ngôn về Giáo Dục Kitô Giáo, Lời mở đầu và số 1). 

“Người đồng hành có kiến thức, có kinh nghiệm và dựa trên kinh nghiệm của bản thân 

để bảo vệ đoàn chiên của mình” (Tông huấn Niềm vui Tin Mừng số 171) 

 Điều kiện (khi vào chính thức chương trình cao học mục vụ): học viên phải đáp ứng được 

những yêu cầu cần thiết qua đợt thi tuyển với hai môn Tâm lý Giáo dục và Anh ngữ. Chương 

trình II sẽ tổ chức lớp ôn thi và thi tuyển vào tháng 8 hằng năm. 

 Ban Giảng huấn: 

- Gm. Giuse Đinh Đức Đạo, STD, Luân lý, và Truyền giáo học. 

- Lm. Vincent Nguyễn Cao Dũng, DEA. Giáo dục Văn hóa - Nhân bản. 

- Lm. Giuse Phạm Đức Dũng, SCJ, M&M. Khoa học Nhân văn – Xã hội. 

- Lm. Giuse Phạm Văn Bình, OFM, Tiến sĩ Mục vụ. 

- Nt. Maria Nguyễn Thị Ngọc Dung, ACI, Lãnh đạo và quản lý Giáo dục, Ph. D 

- Nt. Têrêsa Uông Thị Đoan Trang, FMA, Tiến sĩ Giáo dục học. 

- Nt. Anna Phạm Thị Bích Hà, Đaminh Bà rịa, Thạc sĩ Tâm lý giáo dục. 

- Nt. Maria Trịnh Thị Hồng Sáng, MTG Thủ Thiêm, Thạc sĩ Quản lý giáo dục. 

- Cô Maria Vũ Thị Phương Anh, Tiến sĩ Giáo dục học. 

- Thầy Giuse Cao Văn Quang, Thạc sĩ Tâm lý, Nghiên cứu sinh tiến sĩ Quản lý Giáo dục. 

Chủ nhiệm: Lm. Vincent Nguyễn Cao Dũng,  

Chương trình II với hai nhóm đối tượng học viên: 

I. ỨNG DỤNG KHOA HỌC GIÁO DỤC TRONG ĐỒNG HÀNH ƠN GỌI 

 Mục tiêu: Cung cấp kiên thức và kinh nghiệp giúp học viện có khả năng linh hoạt thích ứng 

với những thay đổi nếp sống xã hội, để thiết kế - xây dựng chương trình đào tạo Đồng hành Ơn 

gọi ; thẩm định – lượng giá chương trình đào tạo; khả năng đồng hành cách hiệu quả với Ơn 

gọi (ứng sinh, tu sĩ, chủng sinh), đặc biệt khi đứng trước các khủng hoảng trong đời sống Ơn 

gọi; khả năng giúp phân định Ơn gọi và đồng hành cách hiệu quả 1:1; khả năng đào sâu nghiên 

cứu đào luyện đời sống Ơn Gọi.... 

 Đối tượng học viên: Linh mục, Tu sĩ phụ trách đào tạo hoặc chuẩn bị nhận sứ vụ đào tạo 

cho đời sống Ơn gọi; những vị đồng hành định hướng Ơn gọi (tại giáo xứ, lưu xá...). 

II. ĐÀO TẠO NGƯỜI ĐIỀU HÀNH GIỚI TRẺ, HỌC SINH – SINH VIÊN LƯU XÁ 

 Mục tiêu:  

Chương trình đào tạo giúp học viên khả năng nắm bắt và ứng dụng các vấn đề về thần 

học liên quan đến mục vụ giáo dục – đào tạo, với các tiến trình thích ứng giữa Phúc âm hóa và 

kinh nghiệm kitô giáo; khả năng giải thích hoàn cảnh, kể cả đời sống của cộng đoàn kitô hữu 

và của người trẻ; khả năng giúp phân định – định hướng tương lai cho giới trẻ; thiết lập sự giao 

tiếp tương xứng với cả hai thực tại; khả năng xây dựng và thực hiện các quá trình giáo dục và 

Phúc âm hóa trong môi trường liên văn hóa và liên tôn giáo; khả năng nghiên cứu, lập kế hoạch 

và tổ chức mục vụ giới trẻ.  

 Đối tượng: các vị đào tạo và đồng hành giới trẻ, sinh viên, phụ trách lưu xá. 



 6 

III. CHƯƠNG TRÌNH CHUNG CỦA HAI CHUYÊN NGÀNH 

Được trải dài Năm Chuẩn bị và hai năm học chuyên ngành. Hoặc được tổ chức theo 15 

nhóm học phần: hai tháng tập trung 3 tuần, mỗi năm 5 nhóm học phần. 

 

NĂM CHUẨN BỊ                                                                                       

50-60 ECTS 

Mã  Môn học   
Số 

ECTS 

MTH500 Thần học Mục vụ 3 

MSO500 Xã hội học đại cương 3 

MPS500 Tâm lý học đại cương 3 

MED500 Giáo dục học đại cương 3 

MPS505 Tâm lý Nhân cách 3 

MDS505 Thống kê và phân tích dữ liệu 3 

MED505 Phương Pháp nghiên cứu khoa học 3 

MED510 Thiết kế và Lượng giá Chương trình căn bản 3 

MED515 Lịch sử Giáo dục Kitô giáo 5 

MED520 Phương Pháp Sư Phạm Thế Kỷ XXI 3 

MTE500 
Ứng dụng Công nghệ Thông tin trong Giáo 

dục 
3 

ML… Ngoại ngữ 6 

M… Các môn chung của Ngành Mục Vụ 9 

Chương trình học 2 năm (4 học kỳ) với 120 ECTS 

Kết thúc khóa học, học viên phải hoàn thành một khóa luận với đề tài được HỘI ĐỒNG 

KHOA chuẩn nhận. 

I. MÔN CHUNG CHO CẢ 2 CHƯƠNG TRÌNH                    41 

ECTS 

Mã  Môn học   

Số 

ECT

S 

MEP510 Triết lý và sứ mạng giáo dục TK XXI    3 

MED512 
Thiết kế và lượng giá chương trình nâng cao và 

toàn diện   
3 

MED515 Phương pháp sư phạm Thầy Giêsu                                           3 

MED520 Văn hóa và hội nhập giao thoa đa văn hóa 3 

MED525 Nhân học trong mục vụ và huấn giáo 3 

MED530 Giáo dục Nhân bản và nhân bản Kitô giáo 3 

MSE520 Linh đạo Giáo dục Kitô giáo                                                     3 

MPS510 Tham vấn trong mục vụ   3 

MPS515 Tư vấn cá nhân và nhóm                                                            3 

MEL510 Phong cách lãnh đạo Thầy Giêsu                                               3 

MEL515 Kế hoạch (KH) chiến lược và KH điều hành                             3 

II. CÁC MÔN CHUYÊN NGÀNH                                                               

1. NGÀNH MỤC VỤ ĐỒNG HÀNH GIỚI TRẺ             43 

ECTS 
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Mã  Môn học   

Số 

ECT

S 

MYP500 
Đồng hành cùng người trẻ qua các giai đoạn 

khủng hoảng       
3 

MYM50

5 
Những vấn đề nền tảng của mục vụ giới trẻ 3 

MYT505 Phúc âm hóa và giáo dục người trẻ 3 

MED535 Giáo dục hòa nhập và thích ứng 3 

MYT507 
Mục vụ theo Thánh Kinh trong môi trường 

người trẻ 
3 

MYM51

2 
Giáo dục luân lý: Tính dục và tình yêu 3 

MYS520 Linh đạo người trẻ 3 

MSE525 Đồng hành thiêng liêng                 2 

MED533 Phương pháp giáo dục Dự phòng,                                               3 

MED540 Các kỹ năng mềm cho người trẻ TK XXI 3 

MYE530 Các giá trị cốt lõi cho người trẻ 2 

MYE542 Các loại nghiện thời đại: Nghiện và ân sủng                              2 

MED541 Định hướng Thanh thiếu niên vào đời 3 

MED542 
Nhận biết các hình thức lạm dụng và bảo vệ bản 

thân                
3 

MED543 
Giáo dục trong thời đại cách mạng công nghiệp  

thứ 4               
2 

MED545 Giáo dục giới tính                                                                         2 

 

2. MỤC VỤ ĐỒNG HÀNH ƠN GỌI                                   44 

ECTS 

Mã  Tên môn học   

Số 

ECT

S 

MSE522 Mục vụ ơn gọi và Phân định Ơn gọi 3 

MSE525 Các phong cách đồng hành trong ơn gọi                                      2 

MSE530 
Các giai đoạn khủng hoảng trong đời sống Ơn 

gọi 
3 

MED550 Xây dựng văn hóa tổ chức, nhóm 3 

MED552 Các phương pháp sư phạm trong đồng hành                                3 

MED555 Các mô hình ra quyết định trong đồng hành                                 3 

MED557 Phương thức đánh giá và thẩm định ứng sinh                                3 

MED560 Nội dung và phương tiện đánh giá trong đào tạo 3 

MST510 Thần học Tu đức: Đồng hành thiêng liêng  3 

MST515 Thần học Linh đạo  3 

MST520 
Lịch sử và các truyền thống linh đạo tiêu biểu 

trong Giáo Hội     
3 

MST522 Truyền Giáo Theo Đặc Sủng Ơn Gọi 3 

MPS540 
Ưng dụng Tâm lý (TL): TLGiáo dục, TLTrị liệu, 

TL hành vi và thiêng liêng trong đồng hành                                                        
4 

MPS545 Tâm lý đời sống thành hiến                                                               3 
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MEL520 Xây dựng kế hoạch đào tạo cá nhân, cộng đoàn                            2 

MEL525 Kỹ năng tổ chức và điều hành    3 

 

III. CÁC MÔN TỰ CHỌN THEO CHUYÊN NGÀNH MỤC VỤ  
(tối thiểu 6 ECTS) 

Mã  Môn học   
Số 

ECTS 

MED570 Truyền thông và giáo dục 3 

MED575 Giáo dục tích cực: Cách thưởng và phạt 3 

MPS570 Tâm lý học hành vi 3 

MTH570 Lời loan báo đầu tiên và các bí tích khai tâm 

Kitô giáo 
3 

 

IV. HỘI THẢO ĐỀ TÀI (SEMINAR)                                                        

6 ECTS 

Học viên chọn 2 trong các đề tài sau (được tư vấn bởi Chủ nhiệm 

ngành) 

Mã  Tên môn học   
Số 

ECTS 

MES600 Mục vụ di dân 3 

MES605 Mục vụ trường học, nội trú 3 

MES610 Mục vụ sinh viên 3 

MES612 Các vấn đề trong quản lý lưu xá  

MES620 
Nhận diện các yếu tố xã hội ảnh hưởng đến 

đời sống ơn gọi 
3 

MCS605 Văn hóa và nhân cách người Việt 3 

MYS600 Các phong trào giới trẻ trong Giáo Hội 3 

MBS610 Kinh Thánh và người trẻ 3 

MBS612 Kinh Thánh và huấn giáo 3 

MLS603 Mục vụ và phụng vụ cho người trẻ 3 

MMS605 Các đề tài luân lý trong mục vụ giới trẻ 3 

MTS615 Thần học thực hành 3 

 

V. BÁO CÁO THỰC TẬP  (Theo chuyên ngành học viên đăng ký) 

3ECTS       

Những môn học bắt buộc trước khi đi thực tập  

MER610 Nghiên cứu ứng dụng trong giáo dục, mục vụ 3 

MER620 Nghiên cứu ứng dụng trong đào tạo Ơn gọi 3 

 

VI. LUẬN VĂN                                                                                                

20 ECTS 

 

 

Năm học 2022-2023, Chương trình tổ chức 5 nhóm học phần chung cả hai chương trình. Mỗi 

hai tháng tập trung 3 tuần cho một nhóm học phần, mỗi học phần 3 môn sắp xếp theo: 
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THỜI KHÓA BIỂU 

Nhóm học phần 1 

Môn học/nội dung Số tiết Người phụ trách 

Đào tạo Nhân bản ngày nay, Văn hóa 

và nhân cách 

30 Lm. Vincent Nguyễn Cao Dũng 

Tâm lý giáo dục theo lứa tuổi 30 Thầy Giuse Cao Văn Quang 

Thiết kế chương trình đào tạo căn bản 30 Sr Têrêsa Uông Thị Đoan Trang   

 

Khóa tập trung: từ ngày Thứ hai 3/10/2022 đến thứ bảy 22/10/2022  

 

 TIẾT 1&2 (7:30- 8:15 /8:20 - 9:05) TIẾT 3,4&5 (9:30--11:45) 

THỨ HAI 
Thiết kế chương trình đào tạo căn 

bản 

 Đào tạo Nhân bản ngày nay, Văn 

hóa và nhân cách 

THỨ BA Tâm lý giáo dục theo lứa tuổi   Thiết kế chương trình đào tạo căn 

bản 

THỨ TƯ 
Thiết kế chương trình đào tạo căn 

bản  

Đào tạo Nhân bản ngày nay, Văn 

hóa và nhân cách  

THỨ NĂM 
Đào tạo Nhân bản ngày nay, Văn 

hóa và nhân cách  
Tâm lý giáo dục theo lứa tuổi 

THỨ SÁU Tâm lý giáo dục theo lứa tuổi Đào tạo Nhân bản ngày nay, Văn 

hóa và nhân cách 

THỨ BẢY 
Thiết kế chương trình đào tạo căn 

bản  
Tâm lý giáo dục theo lứa tuổi 

 Nhóm học phần 2 

Môn học/nội dung Số tiết Người phụ trách 

Phương Pháp sư Phạm Thầy Giêsu 1   30 Lm. Jos Phạm Đức Dũng 

Tư vấn, cá nhân và nhóm   30 Sr. Anna Phạm Thị Bích Hà 

Triết lý và sứ mạng Giáo dục thế kỷ XXI   30 Sr. Maria Nguyễn Thị Ngọc Dung 

 

Khóa tập trung từ ngày Thứ hai 1/12/2022 đến thứ bảy 21/12/2022  

 

 TIẾT 1&2 (7:30- 8:15 /8:20 - 

9:05) 
TIẾT 3,4&5 (9:30--11:45) 

THỨ HAI 

Phương Pháp sư Phạm Thầy 

Giêsu 1 

 

 Triết lý và sứ mạng Giáo dục thế kỷ 

XXI  

 

THỨ BA Tư vấn, cá nhân và nhóm   

Phương Pháp sư Phạm Thầy Giêsu 1 
 

THỨ TƯ 

Triết lý và sứ mạng Giáo dục thế 

kỷ XXI  

 

Tư vấn, cá nhân và nhóm  

THỨ NĂM 
Phương Pháp sư Phạm Thầy 

Giêsu 1 

Triết lý và sứ mạng Giáo dục thế kỷ 

XXI  
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THỨ SÁU Tư vấn, cá nhân và nhóm Phương Pháp sư Phạm Thầy Giêsu  

THỨ BẢY 

Triết lý và sứ mạng Giáo dục thế 

kỷ XXI  

 

Tư vấn, cá nhân và nhóm  

Nhóm học phần 3:  

Môn học/nội dung Số tiết Người phụ trách 

Phương Pháp sư Phạm Thầy Giêsu 2 30 Lm. Jos Phạm Đức Dũng 

Lịch sử và linh đạo Giáo dục Kitô giáo       30 Lm. Vincent Nguyễn Cao Dũng 

Văn hóa và hội nhập giao thoa văn hóa      30 Sr. Maria Nguyễn Thị Ngọc Dung 

 

Khóa tập trung: từ ngày thứ hai 06/2/2023 đến thứ năm 18/2/2023  

 

 TIẾT 1&2 (7:30- 8:15 /8:20 - 9:05) TIẾT 3,4&5 (9:30--11:45) 

THỨ HAI 

Phương Pháp sư Phạm Thầy 

Giêsu 2 

 

 Văn hóa và hội nhập giao thoa văn 

hóa 

 

THỨ BA 
Lịch sử và linh đạo Giáo dục Kitô 

giáo                                                   
Phương Pháp sư Phạm Thầy Giêsu 2  

THỨ TƯ 

Văn hóa và hội nhập giao thoa 

văn hóa 

 

Lịch sử và linh đạo Giáo dục Kitô 

giáo                                                   

THỨ NĂM 
Phương Pháp sư Phạm Thầy 

Giêsu 2 

Văn hóa và hội nhập giao thoa văn 

hóa 

THỨ SÁU Lịch sử và linh đạo Giáo dục 

Kitô giáo                                                 

Phương Pháp sư Phạm Thầy Giêsu 2 

THỨ BẢY 
Văn hóa và hội nhập giao thoa 

văn hóa 

Lịch sử và linh đạo Giáo dục Kitô 

giáo                                                  

 

Nhóm học phần 4: 

Môn học/nội dung Số 

tiết 

Người phụ trách 

Thiết kế và Lượng giá Chương trình nâng cao 

và toàn diện 

30 Sr. Maria Nguyễn Thị Ngọc Dung 

Phong cách lãnh đạo Thầy Giêsu 30 Lm. Giuse Phạm Văn Bình, OFM.                                       

Lịch sử và linh đạo Giáo dục Kitô giáo 2 30 Lm. Vincent Nguyễn Cao Dũng 

Khóa tập trung: từ ngày thứ hai 11/4/2023 đến thứ năm 29/4/2023  

 

 TIẾT 1&2 (7:30- 8:15 /8:20 - 9:05) TIẾT 3,4&5 (9:30--11:45) 

THỨ HAI 

Lịch sử và linh đạo Giáo dục Kitô 

giáo        

 

 Thiết kế và Lượng giá Chương trình 

nâng cao    
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THỨ BA Phong cách lãnh đạo Thầy Giêsu 
Lịch sử và linh đạo Giáo dục Kitô 

giáo                                                   

THỨ TƯ 
Thiết kế và Lượng giá Chương 

trình  nâng cao    

Lịch sử và linh đạo Giáo dục Kitô 

giáo                                                   

THỨ NĂM Phong cách lãnh đạo Thầy Giêsu      
Thiết kế và Lượng giá Chương trình 

nâng cao    

THỨ SÁU Lịch sử và linh đạo Giáo dục 

Kitô giáo                                                

Phong cách lãnh đạo Thầy Giêsu 

THỨ BẢY 
Thiết kế và Lượng giá Chương 

trình  nâng cao  
Phong cách lãnh đạo Thầy Giêsu 

 

 

Nhóm học phần 5 

Môn học/nội dung Số tiết Người phụ trách 

Kế hoạch (KH) chiến lược và KH điều hành                             30 Sr. Maria Nguyễn Thị Ngọc Dung 

Phương Pháp nghiên cứu khoa học     30 Ts. Maria Vũ Thị Phương Anh 

Tham vấn trong mục vụ.     30 Thầy Giuse Cao Văn Quang 

 

Khóa tập trung: từ ngày thứ hai 12/6/2023 đến thứ Bảy 01/7/2023  

 TIẾT 1&2 (7:30- 8:15 /8:20 - 9:05) TIẾT 3,4&5 (9:30--11:45) 

THỨ HAI Phương Pháp nghiên cứu khoa học  Tham vấn trong mục vụ.                                                                  

THỨ BA 
Kế hoạch (KH) chiến lược và KH 

điều hành                             
Phương Pháp nghiên cứu khoa học 

THỨ TƯ Tham vấn trong mục vụ.                                                                  
Kế hoạch (KH) chiến lược và KH 

điều hành                             

THỨ NĂM Phương Pháp nghiên cứu khoa học Tham vấn trong mục vụ 

THỨ SÁU Kế hoạch (KH) chiến lược và KH 

điều hành                             

Phương Pháp nghiên cứu khoa học 

THỨ BẢY Tham vấn trong mục vụ 
Kế hoạch (KH) chiến lược và KH 

điều hành                             

 Đăng ký: từ ngày 12/05/2022 đến 05/09/2022, Ngày khai giảng: thứ Hai, 03/10/2022 (Năm 

nay chưa tổ chức thi tuyển). 
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Chương trình III 

TƯ VẤN MỤC VỤ VÀ GIÁO LUẬT VỀ HÔN NHÂN             

GIA ĐÌNH 

 Mục tiêu: Đào tạo các Tư vấn viên có năng lực Mục vụ và Giáo luật về Hôn nhân gia đình để:  

- Đồng hành các gia đình trong các giáo xứ và giáo phận;  

- Trợ giúp những người tìm đến các tòa án hôn nhân giáo phận, trong các chức năng: 

hướng dẫn, hòa giải, xác minh nếu hôn nhân đã có nguyên nhân gây vô hiệu, thực hiện 

điều tra sơ khởi tiền tố tụng. 

Mục tiêu này khóa học sẽ trang bị cho học viên:  

- Kiến thức đào sâu về hôn nhân và tố tụng hôn nhân theo Giáo luật;  

- Kiến thức căn bản về thần học, nhân học và tâm lý liên quan đến hôn nhân – gia đình;  

- Thực hành phân định và tư vấn về các vụ việc hôn nhân muốn giải quyết nơi tòa án 

giáo phận. 

 Nội Dung cùng Ban Giảng huấn 

1. Hướng dẫn của Giáo hội về các vấn đề luân lý và mục vụ về hôn nhân – gia đình (ly dị, ly 

thân, đồng tính, kết hợp đồng tính, tính dục ngoài hôn nhân, thụ tinh nhân tạo, xưng tội - 

rước lễ hoàn cảnh đặc biệt, …) (20 tiết) –  

Giảng viên: Đức Cha Luy Nguyễn Anh Tuấn STD; Lm. Giuse Hà Đăng Định, M. 

2. Mục vụ tham vấn về tình yêu – hôn nhân – gia đình (15 tiết) -  

Giảng viên: Lm. Giuse Hoàng Ngọc Dũng, D. Min. 

3. Tâm lý phát triển và Giáo dục gia đình (25 tiết) - 

Giảng viên: Cô Biển Đức Hoàng Mai Khanh, Dr. 

4. Giáo luật về Hôn nhân (30 tiết) - 

Giảng viên: Sơ Maria Trần Thị Ngọc Hương, D. + Lm. Giuse Đỗ Đức Dũng, D. 

5. Những yếu tố làm vô hiệu việc kết hôn (25 tiết) - 

Giảng viên: Sơ Maria Trần Thị Tố Oanh, D.  

6. Tâm bệnh học và sự ưng thuận hôn nhân (25 tiết) -  

Giảng viên: Sơ Maria Nguyễn Thanh Tú, D. 

7. Tố tụng trong Giáo luật nói chung (20 tiết) -  

Giảng viên: Lm. Giuse Đoàn Xuân Linh, M. 

8. Tố tụng về hôn nhân, sự canh tân thủ tục tố tụng Hôn nhân do ĐTC Phanxicô thực hiện, 

thực hành phân tích và áp dụng thực tiễn các trường hợp tranh tụng Hôn nhân (40 tiết). 

Giảng viên: Lm. Phêrô Nguyễn Quốc Việt, M. 

Chủ nhiệm: Lm. Giuse Đỗ Đức Dũng, D. 

 Đối tượng học viên: các linh mục, tu sĩ, giáo dân.  

 Thời gian học: Từ ngày 06/02/2023 đến 21/04/2023 (học từ thứ Hai đến thứ Sáu (07g15-

11g30).  

 Đăng ký từ ngày 12/05/2022 đến 10/01/2023. 
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THỜI KHÓA BIỂU  

Khóa học 

Tư Vấn Mục Vụ và Giáo Luật về Hôn Nhân và Gia Đình 

Lịch học từ ngày 06/02/2023 đến 25/03/2023 

 Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu 

7.15-
8.00 

Giáo luật về 
Hôn nhân  

   Tâm bệnh 
học và sự ưng 

thuận hôn 
nhân 

 

8.05-
8.50 

Giáo luật về 
Hôn nhân 

Tâm lý phát 
triển và 

Giáo dục gia 
đình 

Hướng dẫn của GH về 
Luân lý và Mục vụ về  

HN-GĐ  
(8/2-8/3) 

Tâm bệnh 
học và sự ưng 

thuận hôn 
nhân  

Tố tụng 
về hôn 
nhân… 

8.55-
9.40 

Giáo luật về 
Hôn nhân 

Tâm lý phát 
triển và 

Giáo dục gia 
đình 

Hướng dẫn của GH về 
Luân lý và Mục vụ về  

HN-GĐ  
(8/2-8/3) 

Tâm bệnh 
học và sự ưng 

thuận hôn 
nhân 

Tố tụng 
về hôn 
nhân… 

10.00-
10.45 

Tố tụng 
trong Giáo 

luật  
nói chung 

Tâm lý phát 
triển và 

Giáo dục gia 
đình 

Hướng dẫn của GH về 
Luân lý và Mục vụ về  

HN-GĐ  
(8/2-8/3) 

Tâm bệnh 
học và sự ưng 

thuận hôn 
nhân 

Tố tụng 
về hôn 
nhân… 

10.50-
11.35 

Tố tụng 
trong Giáo 

luật  
nói chung 

Tâm lý phát 
triển và 

Giáo dục gia 
đình 

Hướng dẫn của GH về 
Luân lý và Mục vụ về  

HN-GĐ  
(8/2-8/3) 

Tâm bệnh 
học và sự ưng 

thuận hôn 
nhân 

Tố tụng 
về hôn 
nhân… 

Lịch học từ ngày 27/03/2023 đến 21/04/2023 

 Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu 

7.15-
8.00 

Giáo luật 
về Hôn 
nhân 

Những yếu 
tố làm vô 
hiệu việc 
kết hôn  

Những yếu tố làm vô 
hiệu việc kết hôn  

Mục vụ  tham 
vấn về HN-

GĐ  

  

8.05-
8.50 

Giáo luật 
về Hôn 
nhân 

Những yếu 
tố làm vô 
hiệu việc 
kết hôn  

Những yếu tố làm vô 
hiệu việc  
kết hôn  

Mục vụ  tham 
vấn về HN-

GĐ  

Tố tụng 
về hôn 
nhân… 

8.55-
9.40 

Giáo luật 
về Hôn 
nhân 

Những yếu 
tố làm vô 
hiệu việc 
kết hôn  

Những yếu tố làm vô 
hiệu việc  
kết hôn  

Mục vụ  tham 
vấn về HN-

GĐ  

Tố tụng 
về hôn 
nhân… 

10.00-
10.45 

Tố tụng 
trong Giáo 

luật  
nói chung 

Những yếu 
tố làm vô 
hiệu việc 
kết hôn  

Những yếu tố làm vô 
hiệu việc  

kết hôn  

Mục vụ  tham 
vấn về HN-

GĐ  

Tố tụng 
về hôn 
nhân… 

10.50-
11.35 

Tố tụng 
trong Giáo 

luật  
nói chung 

Những yếu 
tố làm vô 
hiệu việc 
kết hôn  

Những yếu tố làm vô 
hiệu việc  
kết hôn  

Mục vụ  tham 
vấn về HN-

GĐ  

Tố tụng 
về hôn 
nhân… 
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Chương trình IV 

MỤC VỤ NGÀNH NGHỀ HIỂU VÀ SỐNG TIN - CẬY - MẾN 

TRONG NGÀNH KINH DOANH 

 Mục tiêu: Chương trình HVSTCM trong Ngành Kinh Doanh (HvSTCM trNKD) được mở 

ra để hỗ trợ cách thiết thực nhất có thể cho đời sống Tin-Cậy-Mến của các Ki-tô hữu, đặc biệt 

là tất cả những ai đã, đang và sẽ dấn thân trong môi trường kinh doanh. Với HvSTCM trNKD, 

các học viên không chỉ có thể hiểu và sống đạo tốt hơn trong ngành nghề của mình mà còn có 

khả năng giảng dạy khi hoàn tất chương trình. 

 Đối tượng học viên: Mọi thành phần Dân Chúa. 

 Nội dung: Các môn học được cấu trúc thành bốn khối lớn (16tc x 3 + 18tc CIVEL = 66tc): 

1. MVTCM 601, 602 “Sống Tin-Cậy-Mến trong ngành kinh doanh” (lectures + seminars, 

120 tiết) (8tc):1 Với ơn soi dẫn từ chính Lời Chúa trong Thánh kinh và giáo huấn của Giáo 

hội, các giảng khóa dẫn đưa lối đường phục vụ và chia sẻ, trong niềm vui của định hướng 

loan báo Tin Mừng. Nói chung, không kể các văn kiện nền rất vững chắc của Công đồng 

Va-ti-ca-nô II, cách riêng Sắc lệnh Hoạt Động Tông Đồ Giáo Dân, còn có nhiều văn kiện 

khác của Giáo hội giúp hướng dẫn cụ thể cho mục vụ các ngành nghề: (1) Thông điệp Tân 

Sự (Rerum Novarum) của ĐGH. Lê-ô XIII (1-64) (15-5-1891); (2) Thông điệp Lao Động 

của Con Người (Laborem Exercens) của ĐGH. Gio-an Phao-lô II (1-27) (14-9-1981); (3) 

Tóm lược Học Thuyết Xã hội của Giáo Hội Công Giáo (Compendium of the Social 

Doctrine of the Church) của Hội đồng Giáo Hoàng về Công Lý và Hòa Bình (Pontifical 

Council of Justice and Peace) (1-583) (02-4-2004)…. 

2. MVTK 501, 502 “Mục vụ Thánh kinh cho các ngành nghề” (lectures + seminars, 120 tiết) 

(8tc):2 Nêu bật những lời dạy của Thánh kinh đối với các tổ chức, các hoạt động xã hội 

của con người nói chung, của các doanh nghiệp, doanh nhân nói riêng. Theo đó, học viên 

có thể tham khảo nhiều từ ngữ tiếng Anh liên quan đến quản trị trong tập sách Mục vụ 

tổng quát trong nhãn quan quản trị mục vụ:3 pastoral, ministry, minister, service, 

leadership, và management. Các từ ngữ này đều hàm chứa ý nghĩa: hoặc mục vụ hoặc phục 

vụ (lãnh đạo trong Giáo hội), hoặc cả hai, hoặc tương tự, hoặc tất cả, hoặc một phần. Nói 

khác đi, nếu Mục vụ tổng quát trong nhãn quan quản trị mục vụ ý thức về sự liên ngành 

của các môn học trong mục vụ (để phục vụ), thì chính các từ ngữ đó cũng trình bày đôi 

điều rất quan trọng về sự liên ngành trong lãnh đạo mục vụ, quản trị mục vụ, cung cách 

phục vụ, vai trò của người phục vụ.4 

3. MVLĐ 701, 702: “Mục vụ linh đạo cho các ngành nghề” (lectures + seminars + 

practicum, 120 tiết) (8tc):5 Hàng ngàn bài suy niệm với ý tưởng cô đọng nơi Sỏi đá vẫn 

cần có nhau… cung cấp những nguyên tắc vàng với nhiều chủ đề phong phú về mục vụ, 

thần học, và thần học mục vụ… trong thời đại của lòng Chúa xót thương. Có thể nói, các 

bài suy niệm giúp phản ánh một thực tế: “… nếu họ mà làm thinh, thì sỏi đá cũng sẽ kêu 

lên!” (Lc 19,40).6 Thật vậy, ĐGH. Phan-xi-cô trong Misericordiae vultus đã viết: “Tất cả 

các hoạt động mục vụ của Giáo hội phải được bao bọc trong sự nhân hậu hiện thực dành 

cho các tín hữu; không có gì trong lời rao giảng và chứng cứ của Giáo hội đối với thế giới 

                                                           

1 Tương tự: MVTCM 603, MVTCM 604. 
2 Tương tự: MVTK 503,504. 
3 X. Ta, Thần học mục vụ, Tập 1 (TP. HCM: Nxb. Tôn Giáo, 2015). 
4 Vai trò phục vụ này được trình bày qua các thuật từ: mục vụ (pastoral), thừa tác vụ (ministry), thừa tác viên 

(minister), phục vụ (service), lãnh đạo (leadership), và quản trị (management). Trong khi đó, các thuật ngữ chuyên 

ngành quản trị kinh doanh có thể sẽ là: đại diện, lãnh đạo, liên lạc, hòa giải, thu thập và tiếp nhận thông tin, phổ 

biến thông tin, cung cấp thông tin, quyết định, giải quyết xáo trộn, phân phối tài nguyên, đàm phán…. 
5 X. Supervised ministry; tương tự: MVLĐ 703, MVLĐ 704. 
6 X. Minh Triết, Sỏi đá vẫn cần có nhau…, Tập 1-100 (TP. HCM: Nxb. Tôn Giáo, 2020). 

http://www.vatican.va/archive/ENG0839/1/GY.HTM
http://www.vatican.va/archive/ENG0839/1/GY.HTM
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có thể thiếu vắng lòng thương xót” (MV, số 10). ĐGH. Gio-an Phao-lô II đã từng trang 

trọng nhắc đến trong Dives in Misericordia: “Thiên Chúa là Cha, là “tình thương”, như 

Thánh Gio-an diễn tả trong thư thứ nhất của ngài (x. 1 Ga 4,16); Đức Ki-tô mặc khải Thiên 

Chúa “giàu lòng thương xót”, như chúng ta đọc thấy trong các thư của Thánh Phao-lô (x. 

Ep 2,4) (DiM, 3,13). 

4. CIVEL:7 Các lớp Anh Ngữ CIVEL được thiết kế nhằm giúp chuẩn bị khả năng xứng hợp 

về Anh ngữ nhà đạo cho các học viên Chương trình HVSTCM trCNN. Trong bảy lớp sau 

đây, học viên Chương trình HvSTCM trNKD cần đạt khả năng tối thiểu của sáu lớp chuyên 

ngành (18tc/ 21tc): (1) CIVEL 1: Introductory Level Class 1; (2) CIVEL 2: Introductory 

Level Class 2; (3) CIVEL 3: Intermediate Level Class 1; (4) CIVEL 4: Intermediate Level 

Class 2; (5) CIVEL 5: Advan-ced Level Class 1; (6) CIVEL 6: Advanced Level Class 2: (7) 

CIVEL 7: Writing Research Papers, Theses, and Dissertations. 

 Ban Giảng Huấn 

- Gm. Giuse Đinh Đức Đạo, S.T.D., S.T.D., Luân lý, và Truyền giáo học 

- Lm. Francisco Aniban, M.A., J.C.D., Giáo luật, và Anh ngữ 

- Lm. Giuse Tạ Huy Hoàng, M.T.S., D.Min., Hon.D., Thần học mục vụ, và Ngôn ngữ 

- Lm. Gioan Kim Khẩu Nguyễn Văn Hinh, D.Min., Thần học mục vụ 

- Lm. Giuse Trần Thăng Hưng, O.Carm., M.Div., S.T.L., Linh đạo, và Anh ngữ 

- Lm. Ernest Nguyễn Văn Hưởng, M.A., Luân lý 

- Cô Maria Ngô Thị Ngọc Huyên, M.B.A., Ph.D., Quản lý giáo dục, và Anh ngữ 

- Thầy Jeffrey Lock, M.A., M.A. Mus., Âm nhạc, và Anh ngữ 

- Lm. Laurent Gatinois, M.A., S.T.D., Thần học, và Pháp ngữ 

- Lm. Phaolô Ngô Đình Sĩ, M.A., D.Th.B., Thánh kinh, và Pháp ngữ 

- Thầy Gioan Lê Quang Vinh, B.A. (+ graduate certificates in English), Anh ngữ 

- Cô Têrêxa Đinh Thị Thu Hà, B.A., M.B.A, Quản trị kinh doanh, và Anh ngữ 

Chủ nhiệm: Lm. Giuse Tạ Huy Hoàng.  

 Thời gian và nội dung: từ ngày 17/09/2022 đến ngày 26/08/2023, gồm: (1) MVTK - Mục 

vụ Thánh kinh cho các ngành nghề (120 tiết); (2) MVTCM - Sống Tin-Cậy-Mến trong ngành 

kinh doanh (120 tiết); (3) MVLĐ - Mục vụ linh đạo cho các ngành nghề (120 tiết); (4) CIVEL - 

Bảy lớp Anh ngữ LAGAM (Logical Analysis and Grammatical Analysis Method). 

 Đăng ký từ ngày 16/5/2022 đến 01/9/2022, khai giảng 07g30 thứ Bảy ngày 17/9/2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

7 The Catholic Institute of Vietnam English Language Test. 
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CHƯƠNG TRÌNH MỤC VỤ NGHỀ NGHIỆP - HVCGVN 

HIỂU và SỐNG “TIN-CẬY-MẾN” trong NGÀNH KINH DOANH 

CHUNG BA NĂM HỌC (2020-2021; 2021-2022; 2022-2023) 

THỜI 
GIAN 

SÁNG THỨ BẢY 
(7g30-11g00) 

NGÀY TRONG TUẦN 
(Thời gian và địa điểm: Linh 

hoạt) 

N
ăm

 I
 (

2
0

2
0

-2
0

2
1

) 

H
K

 1
 

MVTK (501) Mục vụ Thánh kinh cho các 
ngành nghề (lectures + seminars, 36,5 tiết) 
(4tc) (c/o Lm. Phao-lô Ngô Đình Sĩ, và giáo 
sư thỉnh giảng / khách mời) 

CIVEL 1A (46t) (c/o Cô Ma-ri-
a Ngọc Huyên, Sr Tê-rê-xa 
Phương Tâm) (và các vị thỉnh 
giảng) 
CIVEL 1B (46t) (c/o Thầy Gio-
an Quang Vinh, Cha Giu-se 
Huy Hoàng) (và các vị thỉnh 
giảng) 

MVTCM (601) Sống Tin-Cậy-Mến trong 
ngành kinh doanh (lectures + seminars, 
36,5 tiết) (4tc) (c/o Lm. Giu-se Tạ Huy 
Hoàng, và giáo sư thỉnh giảng / khách 
mời) 

H
K

 2
 

MVLĐ (701) Mục vụ linh đạo cho các ngành 
nghề (lectures + seminars + practicum, 
36,5 tiết) (4tc) (c/o Lm. Ernest Nguyễn 
Văn Hưởng) (Lm. Laurent Gatinois, và 
giáo sư thỉnh giảng / khách mời) 

CIVEL 2A (46t) (c/o Cô Ma-ri-
a Ngọc Huyên, Sr Tê-rê-xa 
Phương Tâm) (và các vị thỉnh 
giảng) 
CIVEL 2B (46t) (c/o Thầy Gio-
an Quang Vinh, Cha Giu-se 
Huy Hoàng) (và các vị thỉnh 
giảng) 

MVTCM (602) Sống Tin-Cậy- Mến trong 
ngành kinh doanh (lectures + seminars, 36,5 
tiết) (4tc)  (c/o Lm. Giu-se Tạ Huy Hoàng) 
(Lm. Francisco Aniban, và giáo sư thỉnh 
giảng / khách mời) 

THỜI 
GIAN 

SÁNG THỨ BẢY 
(7g30-11g00) 

NGÀY TRONG TUẦN 
(Thời gian và địa điểm: Linh 

hoạt) 

N
ăm

 I
I 

(2
0

2
1

-2
0

2
2

) 

H
K

 1
 

MVLĐ (702) Mục vụ linh đạo cho các ngành 
nghề (lectures + seminars + practicum, 36,5 
tiết) (4tc) (c/o Lm. Ernest Nguyễn Văn 
Hưởng) (Lm. Giu-se Trần Thăng Hưng, và 
giáo sư thỉnh giảng / khách mời) 

CIVEL 3A (46t) (c/o Cô Ma-ri-
a Ngọc Huyên, Sr Tê-rê-xa 
Phương Tâm) (và các vị thỉnh 
giảng) 
CIVEL 3B (46t) (c/o Thầy Gio-
an Quang Vinh, Cha Giu-se 
Huy Hoàng) (và các vị thỉnh 
giảng) 

MVTCM (603) Sống Tin-Cậy-Mến trong 
ngành kinh doanh (lectures + seminars, 36,5 
tiết) (4tc) (c/o Lm. Giu-se Tạ Huy Hoàng) 
(Lm. Francisco Aniban, Lm. Gio-an Kim 
Khẩu Nguyễn Văn Hinh và giáo sư thỉnh 
giảng / khách mời) 

H
K

 2
 

MVTK (502) Mục vụ Thánh kinh cho các 
ngành nghề (lectures + seminars, 36,5 tiết) 
(4tc) (c/o Lm. Phao-lô Ngô Đình Sĩ) (Lm. 
Laurent Gatinois, và giáo sư thỉnh giảng / 
khách mời) 

CIVEL 4A (46t) (c/o Cô Ma-ri-
a Ngọc Huyên, Sr Tê-rê-xa 
Phương Tâm) (và các vị thỉnh 
giảng) 
CIVEL 4B (46t) (c/o Thầy Gio-
an Quang Vinh, Cha Giu-se 
Huy Hoàng) (và các vị thỉnh 
giảng) 

MVTCM (604) Sống Tin-Cậy-Mến trong 
ngành kinh doanh (lectures + seminars, 36,5 
tiết) (4tc) (c/o Lm. Giu-se Tạ Huy Hoàng) 
(Lm. Francisco Aniban, Lm. Gio-an Kim 
Khẩu Nguyễn Văn Hinh và giáo sư thỉnh 
giảng / khách mời) 
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THỜI 
GIAN 

SÁNG THỨ BẢY 
(7g30-11g00) 

NGÀY TRONG TUẦN 
(Thời gian và địa điểm: Linh 

hoạt) 

N
ăm

 I
II

 (
2

0
2

2
-2

0
2

3
) 

H
K

 1
 

MVLVTN (901) Viết luận văn tốt nghiệp 
(lectures + seminars + practicum, 36,5 tiết) 
(4tc) (c/o Lm. Giu-se Tạ Huy Hoàng) (Lm. 
Phao-lô Ngô Đình Sĩ, Lm. Ernest Nguyễn Văn 
Hưởng, Lm. Giu-se Trần Thăng Hưng, và nhiều 
giáo sư) 

CIVEL 5A (46t) (c/o Cô Ma-ri-
a Ngọc Huyên, Sr Tê-rê-xa 
Phương Tâm) (và các vị thỉnh 
giảng) 
CIVEL 5B (46t) (c/o Thầy Gio-
an Quang Vinh, Cha Giu-se 
Huy Hoàng) (và các vị thỉnh 
giảng) 

MVTCM (605) Sống Tin-Cậy-Mến trong 
ngành kinh doanh (lectures + seminars, 36,5 
tiết) (4tc) (c/o Lm. Giu-se Tạ Huy Hoàng) 
(Lm. Francisco Aniban, Lm. Gio-an Kim 
Khẩu Nguyễn Văn Hinh và giáo sư thỉnh 
giảng / khách mời) 

H
K

 2
 

MVTK (503) Mục vụ Thánh kinh cho các 
ngành nghề (lectures + seminars, 36,5 tiết) 
(4tc) (c/o Lm. Phao-lô Ngô Đình Sĩ) (Lm. 
Laurent Gatinois, và giáo sư thỉnh giảng / 
khách mời) 

CIVEL 6A (46t) (c/o Cô Ma-ri-
a Ngọc Huyên, Sr Tê-rê-xa 
Phương Tâm) (và các vị thỉnh 
giảng) 
CIVEL 6B (46t) (c/o Thầy Gio-
an Quang Vinh, Cha Giu-se 
Huy Hoàng) (và các vị thỉnh 
giảng) 

MVTCM (606) Sống Tin-Cậy-Mến trong 
ngành kinh doanh (lectures + seminars, 36,5 
tiết) (4tc) (c/o Lm. Giu-se Tạ Huy Hoàng) 
(Lm. Francisco Aniban, Lm. Gio-an Kim 
Khẩu Nguyễn Văn Hinh và giáo sư thỉnh 
giảng / khách mời) 
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Chương trình V 

MỤC VỤ GIÁO LÝ 

 Mục tiêu: Giúp học viên có được những kiến thức và kỹ năng trong lãnh vực huấn giáo 

thông qua nhiều hình thức học tập khác nhau như thuyết trình, hội thảo, nghiên cứu tình huống, 

phân tích thực tiễn, làm việc nhóm vv… để có thể tham gia việc đào tạo giáo lý viên và điều 

hành hữu hiệu hoạt động huấn giáo tại giáo xứ hay hội dòng. 

 Đối tượng và điều kiện: Linh mục, tu sĩ và giáo dân muốn tham gia việc đào tạo giáo lý viên 

và điều hành hoạt động huấn giáo trong các giáo xứ hay hội dòng.  

 Thời gian & Chương trình: Dự kiến từ 9/9/2022 – 14/4/2023,  gồm 60 buổi, học vào sáng 

thứ Sáu. 

Học kỳ I - Sáng thứ Sáu 9/9/2022-23/12/2022, từ 7g30-11g. 

 Huấn giáo & Giáo dục 

 Huấn giáo & Truyền giáo 

Học kỳ II - Sáng thứ Sáu 6/1/2023-14/4/2023, từ 7g30-11g. 

 Sư phạm giáo lý 

 Huấn giáo & Lời Chúa 

 Ban Giảng huấn 

-     Lm. Phêrô Nguyễn Văn Hiền 

      STL Thần học Mục vụ 

-     Nt. Têrêsa Mai Thị Diễm Hương, FMA 

      MA Huấn giáo 

-     Lm. Giuse Nguyễn Văn Thịnh 

      MA Thần học Mục vụ Giáo lý 

-     Nt. Têrêsa Kim Uyên, FMA 

      Dr. Huấn giáo và Mục vụ Giới trẻ 

             

     Chủ nhiệm: Lm. Phêrô Nguyễn Văn Hiền. 

 Đăng ký đến 30/08/2022, khai giảng 07g30 ngày thứ Sáu 9/9/2022. 
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Chương trình VI 

ĐÀO TẠO NGƯỜI ĐIỀU HÀNH MỤC VỤ GIỚI TRẺ 

  

 Mục tiêu: Chương trình Đào tạo người Điều hành Mục vụ Giới trẻ cung cấp một số kiến 

thức và kỹ năng thiết yếu, giúp học viên chuẩn bị bản thân đảm nhận trách vụ của người Điều 

hành, sinh động MVGT trong các cấp Giáo Phận, Giáo xứ, Dòng Tu, và các nhóm trẻ. 

Sau khóa học, học viên có khả năng: 

- Nhận diện những thách đố của người trẻ trong xã hội hôm nay;  

- Hiểu tâm lý người trẻ;  

- Hiện diện cùng người trẻ ở “nơi không nơi” ngang qua các phương tiện truyền thông; 

- Khám phá linh đạo của người trẻ - yếu tố thiết yếu cho việc đồng hành; 

- Đồng hành với người trẻ trong hành trình Đức tin; 

- Đồng hành người trẻ vượt qua những khủng hoảng, định hướng tương lai và đảm nhận 

kế hoạch của Thiên Chúa trên cuộc đời. 

- Nghiên cứu, lên kế hoạch Giáo dục – mục vụ. 

 Đối tượng và điều kiện: Linh mục, Tu sĩ, Giáo dân làm việc trong lãnh vực MVGT.  

 Thời gian: 7.30 – 11.05 vào các buổi sáng từ thứ Hai – thứ Sáu trong khoảng thời gian 

15/9/2022 – 04/01/2023. 

 Nội dung Chương trình [25 ECTS] 

1. Những vấn đề nền tảng của mục vụ giới trẻ - [3 ECTS] -  

2. Các phong trào giới trẻ trong Giáo Hội - [2 ECTS]  

3. Người trẻ trong Xã hội hôm nay - [3 ECTS]  

4. Đặc điểm tâm lý của giới trẻ - [3 ECTS]  

5. Truyền thông trong MVGT - [2 ECTS]  

6. Linh đạo người trẻ - [2 ECTS]  

7. Phúc âm hóa và giáo dục người trẻ [2 ECTS]  

8. Đồng hành thiêng liêng cho người trẻ  [2 ECTS]  

9. Đồng hành cùng người trẻ qua các giai đoạn khủng hoảng [3 ECTS]. 

10. Thiết kế Kế Hoạch Mục Vụ - [3 ECTS]  

 Ban Giảng huấn 

- Lm. Vinh Sơn Nguyễn Cao Dũng – DEA. Giáo dục Văn hóa – Nhân bản. 

- Lm. Gioan Lê Quang Việt và Equipe thuộc Ban Mục vụ Giới trẻ - Thiếu nhi trực thuộc 

Hội Đồng Giám Mục Việt Nam (HĐGMVN). 

- Lm. Giuse Vũ Hữu Hiền và Equipe thuộc Ủy ban Truyền thông Xã hội thuộc Hội 

HĐGMVN. 

- Lm. Giuse Nguyễn Xuân Quang, SDB - Thạc Sĩ Thần học – Mục vụ Giới trẻ. 

- Thầy Phạm Hồng Phước SDB – Thạc Sĩ Thần Học Giáo Dân – Mục Vụ Giới Trẻ. 

- Thầy Giuse Nguyễn Đức Lộc - PGS.TS Nhân học. 

- Thầy Giuse Cao Văn Quang - Thạc Sĩ Tâm Lý, Nghiên Cứu sinh Tiến Sĩ QLGD. 
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- Nt. Têrêsa Trần Thị Kim Uyên, FMA – Tiến sĩ Huấn giáo và Mục vụ Giới trẻ.  

- Nt. Maria Phạm Thị Thu Hà, FMA – Thạc sĩ khoa Huấn giáo và Mục vụ Giới trẻ. 

 

Chủ nhiệm: Nt. Maria Phạm Thị Thu Hà, FMA 

 

 Thời khóa biểu: 

 

Thứ 

 

Môn học 

 

Giáo sư 
Tiết 

học 

 

Các 

buổi 

học 

Bài làm  

cuối khóa 

 

Thứ 

Hai 

 

Linh đạo người trẻ [2 

ECTS] 

Nt. Maria Phạm Thị 

Thu Hà, FMA 

1,2 từ T2, 

19/9 – 

T2,21/11

/2022 

 

28/11/2022 

Đồng hành cùng người trẻ 

qua các giai đoạn khủng 

hoảng  

[3 ECTS] 

 

Lm. Giuse Nguyễn 

Xuân Quang, SDB 

 

3,4 

từ T2, 

19/9 – 

T2,26/12

/2022 

 

02/01/2023 

Thứ 

Ba 

Phúc âm hóa và giáo dục 

người trẻ [2 ECTS] 

Nt. Teresa Trần Thị 

Kim Uyên, FMA 

1,2  

từ T3, 

20/9 –    

T3,22/1

1/2022 

 

29/11/2022 
Truyền thông trong MVGT  

[2 ECTS] 

Lm Giuse Vũ Hữu Hiền 

và Equipe 

3,4 

 

Thứ 

Tư 

Người trẻ trong Xã hội hôm 

nay [3 ECTS] 

Lm. Vinh-Sơn Nguyễn 

Cao Dũng 

Thầy Giuse Nguyễn 

Đức Lộc 

1,2 từ T4, 

21/9 – 

T4,28/1

2/2022 

04/01/2023 

Đồng hành thiêng liêng cho 

người trẻ [2 ECTS] 

Nt. Maria Phạm Thị 

Thu Hà, FMA 

3,4 từ T4, 

21/9 – 

T4,23/1

1/2022 

30/11/2022 

 

Thứ 

Năm 

Những vấn đề nền tảng của 

MVGT 

[3 ECTS] 

Thầy Phạm Hồng Phước 

SDB 

1,2 từ 

T5,15/9 

–  

T5,22/1

2/2022 

29/12/2022 

Các phong trào giới trẻ 

trong Giáo Hội [2 ECTS] Lm. Gioan Lê Quang 

Việt 

3,4 từ 

T5,15/9 – 

T5,17/11/

2022 

24/11/2022 

 

Thứ 

Sáu 

Đặc điểm tâm lý của giới trẻ  

[3 ECTS] Thầy Cao Văn Quang 
1,2  

từ T6, 

16/9 –  

T6, 

23/12/20

22 

 

 

30/12/2022 
Thiết kế Kế Hoạch Giáo 

dục Mục Vụ [3 ECTS] 
Lm. Giuse Nguyễn 

Xuân Quang, SDB 

3,4 

 

 Đăng ký từ ngày 12/5/2022 đến 31/8/2022. Ngày khai giảng: thứ Tư, 14/9/2022 (Lễ Khai 

giảng của HVCGVN). 
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Chương trình VII 

MỤC VỤ TRUYỀN GIÁO 

 Mục tiêu: giúp học viên có những kiến thức cơ bản về thần học, tu đức và linh đạo truyền 

giáo. Ngoài ra, khóa học nhằm khơi dậy tinh thần truyền giáo của người Kitô hữu, giúp hiểu 

biết định hướng truyền giáo qua các giáo huấn của Giáo hội và phương thức truyền giáo phù 

hợp trong bối cảnh khu vực và hoàn cảnh địa phương. Học viên được cung cấp kiến thức, kỹ 

năng và một lòng nhiệt thành sứ vụ để có thể trở thành nhà truyền giáo và những cộng tác viên 

truyền giáo đắc lực. 

 Đối tượng và điều kiện: linh mục, tu sĩ và giáo dân đang và sẽ đảm nhận công tác truyền 

giáo.  

 Thời gian: Bắt đầu từ học kỳ 2 (Niên khóa 2022-2023) Mỗi tuần 2 ngày thứ Năm & thứ Sáu 

(từ 05/01/2023 đến 25/05/2023). Sáng 7g30 -11g05 và chiều 14g00 – 16g00 (nếu có học bổ 

sung). 

Chương trình gồm Bốn Giai đoạn tương ứng 4 Modules (mỗi module  20 tiết): 

Module 1 - Nền tảng Thần học và Phương thức Truyền giáo 

Module 2 - Tu Đức và Linh đạo Truyền Giáo.  

Module 3 - Giáo Huấn Giáo Hội về Truyền Giáo.   

Module 4 - Linh hoạt và thiết kế các hoạt động Truyền giáo truyền giáo.  

Module bổ sung: Hội thảo và Chia sẻ kinh nghiệm mục vụ truyền giáo. 

Hình thức tổ chức: các hình thức học và truyền đạt kiến thức, thuyết trình, hội thảo, 

chia sẻ kinh nghiệm, có thể tập thiết kế, linh hoạt và tổ chức những hoạt động truyền giáo. Sẽ 

thông báo Thời gian biểu sau. 

 Ban Giảng huấn 

- Gm. Giuse Đinh Đức Đạo, S.T.D., S.T.D., Luân lý, và Truyền giáo học - Module 2 

- Lm. Giuse Đỗ Cao Cương, D. Truyền giáo học - Module 1 

- Lm. Giêrônimô Nguyến Đình Công, D. Truyền giáo học - Module 4. 

- Lm. Đa Minh Ngô Quang Tuyên, Tổng Thư ký Ủy ban LBTM của HĐGMVN - Module 

3. 

- Nt. Maria Phạm Thị Hoa, Đaminh Tam hiệp, Thạc sĩ Truyền giáo học - Module 3. 

- Và các Giáo sư Thỉnh giảng. 

 

Chủ nhiệm: Lm. Phêrô Đỗ Cao Cương, SVD. 

 Đăng ký đến 15/12/2022, khai giảng 07g30 thứ Năm ngày 05/01/2023.. 
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Chương trình VIII 

THÁNH NHẠC 

 Mục tiêu: Giúp học viên có được những kiến thức và kỹ năng trong lãnh vực Thánh nhạc 

như: Sáng tác, chỉ huy hợp xướng, đệm đàn trong phụng vụ, hát Bình ca (canto Gregoriano), 

và hiểu biết tổng quát về Thánh nhạc...; để có thể làm “vinh danh Chúa và thánh hóa các tâm 

hồn”8, qua hai yếu tố chính của âm nhạc trong phụng vụ “Sự thánh thiện và hình thức tốt 

đẹp”.9 

 Đối tượng và điều kiện:  

- Linh mục, tu sĩ và giáo dân muốn hiểu biết tổng quát về Thánh Nhạc, hoặc tham gia 

trực tiếp vào lãnh vực Thánh Nhạc như chỉ huy, sáng tác, hát Bình ca, đệm đàn trong 

phụng vụ... 

- Tùy vào môn học và chứng chỉ sẽ được cấp, học viên phải đáp ứng được những yêu cầu 

cần thiết qua đợt thi tuyển, trước khi tham gia khóa học. 

 Thời gian & Chương trình:  

- Trọn Chương trình 3 năm học, được cấp  Văn bằng Cao đẳng (đối với các ngành “Sáng 

tác, chỉ huy, đệm đàn, bình ca”). Năm nay, vì hoàn cảnh chưa thuận tiện, nên chỉ tổ 

chức khóa “Tổng quát về Thánh nhạc”, với thời lượng 1 năm học, sau khóa học, được 

cấp Chứng nhận của Học viện. 

- Thời khóa biểu khóa sẽ gửi đến các học viên sau. 

 

 Ban Giảng huấn: Tốt nghiệp Học viện Giáo Hoàng về Thánh Nhạc (Pontificio Istituto di 

Musica Sacra). 

- Nt. Maria Vũ Thị Kim Loan (Đaminh Rosa Lima), Thạc sĩ Sáng tác, Chỉ huy hợp xướng 

- Sáng tác. Chỉ huy. 

- Nt. Maria Mai Thị Xuân Huyên, Thạc sĩ Organo (đàn ống), Nghiên cứu sinh Tiến sĩ - 

Đệm đàn trong Phụng vụ. 

- Nt. Isave Ngô Thị Huyền Diệu, Thạc sĩ Chỉ huy hợp xướng - Chỉ huy hợp xướng. 

- Lm. Đaminh Nguyễn Thứ Trưởng, Cử nhân Bình ca, Cử nhân Âm nhạc - Bình ca. Tổng 

quát về Thánh nhạc. 

            Chủ nhiệm: Lm. Đaminh Nguyễn Thứ Trưởng. 

 Đăng ký đến 07/8/2022, khai giảng 07g30 ngày thứ Hai 3/10/2022. 

                                                           

8 Tự sắc “Tra le Sollecitudini” của Đức Pio X, ban hành ngày 22.11.1903, số 1. 
9 Tự sắc “Tra le Sollecitudini” của Đức Pio X, ban hành ngày 22.11.1903, số 2. 


