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1. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO 

Mục tiêu chung 

Đào tạo cử nhân có chuyên môn, kiến thức tốt về khoa học ngữ văn, phục vụ cho 

nghiên cứu và giảng dạy, quản lý và hoạch định, có khả năng nắm bắt đƣợc những tiến 

bộ và tri thức mới về nghiên cứu khoa học ngữ văn trong nƣớc và thế giới, biết thao 

tác nghề nghiệp trong những môi trƣờng nghiên cứu chuyên ngành hoặc đa ngành để 

thực thi, chỉ đạo hoặc quản lý nghiên cứu ngữ văn, có chất lƣợng chuyên môn đáp ứng 

nhu cầu xã hội, có thể phục vụ nhu cầu nghiên cứu ngữ văn trong nƣớc, trong khu vực 

cũng nhƣ thế giới. 

Đào tạo ngƣời học có phẩm chất chính trị, đạo đức, có sức khỏe tốt, có ý thức phục 

vụ nhân dân, phục vụ xã hội và cộng đồng, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ 

quốc. 

Mục tiêu cụ thể 

Sinh viên tốt nghiệp từ ngành Văn học có thể: 

 M01: Đào tạo cử nhân Văn học có phẩm chất chính trị tốt, thực hiện nghiêm 

chỉnh trách nhiệm công dân và có đạo đức, trách nhiệm với xã hội, với cộng đồng; trở 

thành nguồn nhân lực chất lƣợng cao thuộc lĩnh vực khoa học xã hội – nhân văn. 

 M02: Có kiến thức cơ bản về pháp luật, tin học, ngoại ngữ, thống kê, tâm lý, văn 

hóa, lịch sử, xã hội, logic, mỹ học làm cơ sở tiếp thu các kiến thức chuyên ngành Văn 

học. 

 M03: Có kiến thức đại cƣơng về văn học đáp ứng việc tiếp thu các kiến thức 

khoa học ngữ văn chuyên ngành và tạo cơ sở để học tập ở trình độ cao hơn. 
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 M04: Hiểu và có tri thức hệ thống về văn học Việt Nam, văn học nƣớc ngoài, 

ngôn ngữ học và tiếng Việt cũng nhƣ tri thức lý luận nền tảng về lý thuyết và phƣơng 

pháp nghiên cứu khoa học ngữ văn. Hiểu đƣợc cơ cấu, cách thức tổ chức và sự vận 

hành của một giai đoạn, thời kỳ và nền văn học. Có kiến thức và kỹ năng về ngữ văn 

đủ năng lực giải quyết vấn đề tiếp nhận và sáng tạo văn học. 

 M05: Thực hiện những nghiên cứu ngữ văn, rộng hơn là những nghiên cứu thuộc 

khoa học xã hội – nhân văn nói chung. Phân tích và lý giải một cách khoa học và 

thuyết phục về các vấn đề, hiện tƣợng văn học và ngôn ngữ. Viết các báo cáo khoa 

học, các nghiên cứu chuyên đề về các vấn đề liên quan đến khoa học xã hội – nhân 

văn. 

 M06: Điều hành, thực thi, giám sát, đánh giá và thẩm định các chƣơng trình, 

chính sách nghiên cứu ngữ văn. 

 M07: Trang bị kỹ năng cá nhân, kỹ năng làm việc nhóm đủ để hoạt động trong 

môi trƣờng liên ngành, đa văn hóa.  

 M08: Trang bị kỹ năng, kiến thức để có thể đáp ứng đầy đủ những cơ hội nghề 

nghiệp liên quan đến giảng dạy ngữ văn, thƣ ký văn phòng, hoạt động xã hội, báo chí, 

truyền thông. 

Cơ hội việc làm 

Sinh viên ngành Văn học sau khi tốt nghiệp có thể: 

- Công tác trên các lĩnh vực giáo dục, văn hóa, xã hội, các cơ quan  Ủy ban; văn 

phòng; đài phát thanh truyền hình; các tòa soạn báo; các viện nghiên cứu,…). 

- Nghiên cứu, giảng dạy văn học trong các trƣờng THPT, cao đẳng, đại học. 

2. ĐỐI TƢỢNG TUYỂN SINH 

Thực hiện theo qui chế hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trƣờng Đại học Đà 

Lạt. 

3. QUY TRÌNH ĐÀO TẠO, THANG ĐIỂM VÀ ĐIỀU KIỆN TỐT 

NGHIỆP 

Thực hiện theo qui chế đào tạo đại học, cao đẳng theo học chế tín chỉ hiện hành 

của trƣờng Đại học Đà Lạt (xem thêm mục 13 - Hƣớng dẫn thực hiện chƣơng trình). 

4. CHUẨN ĐẦU RA MÔ TẢ THEO NĂNG LỰC 

Chuẩn đầu ra của chƣơng trình đào tạo ngành Văn học bao gồm 09 chuẩn đầu ra 

trong đó 03 chuẩn đầu ra đầu tiên ứng với giáo dục đại cƣơng và 06 chuẩn đầu ra còn 

lại ứng với giáo dục chuyên nghiệp. 

Một cách tổng quát, sinh viên tốt nghiệp từ chƣơng trình đào tạo ngành Văn học s  

thể hiện đƣợc các năng lực mô tả trong các chuẩn đầu ra sau đây: 

Chuẩn đầu ra giáo dục đại cƣơng 

 C01: Phẩm chất đạo đức và chính trị 
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Có phẩm chất đạo đức và kiến thức cơ bản về lý luận chính trị, an ninh quốc phòng 

nhằm định hƣớng đúng đắn trong học tập và cuộc sống.  

 C02: Hiểu  iết cơ  ản về  hoa học tự nhi n,  ã hội và nh n v n 

Có những hiểu biết cơ bản về pháp luật, tin học, ngoại ngữ, thống kê, tâm lý, văn 

hóa, lịch sử, xã hội, logic, mỹ học làm cơ sở tiếp thu các kiến thức chuyên ngành Văn 

học. 

 C03:    n ng s   ụng ngoại ngữ 

Có kỹ năng sử dụng ngoại ngữ ở các hình thức giao tiếp khác nhau, bao gồm: nghe, 

nói, đọc, viết ở trình độ tƣơng đƣơng bậc 3/6 theo Khung năng lực ngoại ngữ Việt 

Nam.  

Chuẩn đầu ra giáo dục chuyên nghiệp 

 C04: Vận dụng kiến thức vào nghiên cứu, giảng dạy Ngữ v n 

Khả năng áp dụng kiến thức đại cƣơng về khoa học Xã hội và Nhân văn, kiến thức 

chuyên sâu của khoa học ngữ văn đáp ứng yêu cầu nghiên cứu, giảng dạy môn Ngữ 

văn trong hệ thống giáo dục Việt Nam. 

 C05: Thiết kế, thực hiện các hoạt động nghiên cứu khoa học ngữ v n 

Khả năng thiết kế chi tiết các chƣơng trình và hoạt động nghiên cứu ngữ văn tùy 

theo chủ đề, từng giai đoạn hoặc liên ngành. Đồng thời có khả năng tham gia, vận 

động và tổ chức thực hiện các hoạt động trong lĩnh vực khoa học ngữ văn.  

 C06: Đánh giá, phân tích các hoạt động li n quan đến khoa học ngữ v n 

Khả năng thực hành, phân tích, giải thích các kết quả hoạt động nghiên cứu khoa 

học ngữ văn; khả năng đánh giá và phân tích trong hoạt động liên quan đến khoa học 

ngữ văn. 

 C07: Giao tiếp, làm việc nhóm hiệu quả  

Khả năng giao tiếp, làm việc nhóm để thực hiện tốt nhiệm vụ nghiên cứu và hoạt 

động nghề nghiệp theo nhu cầu và xu thế thời đại. 

 C08: Tự học tập n ng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ 

Khả năng tự đánh giá, tự học và nghiên cứu khoa học để phát triển chuyên môn, 

nghiệp vụ. 

 C09: Hoạt động chuyên môn dựa trên tinh thần, trách nhiệm nghề nghiệp 

Khả năng tiếp nhận, vận dụng và sáng tạo tri thức khoa học ngữ văn vào thực hiện 

chuyên môn, nghiệp vụ trên tinh thần trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp đáp ứng xu 

thế hội nhập, toàn cầu hóa.  
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5. ĐỐI SÁNH CHUẨN ĐẦU RA VỚI MỤC TIÊU ĐÀO TẠO   

Chuẩn đầu ra 

Mục ti u đào tạo 

GD 

 đại cƣơng 
GD chuyên nghiệp 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Chuẩn đầu ra GD đại cƣơng         

1 Phẩm chất đạo đức và chính trị X        

2 
Hiểu biết cơ bản về khoa học tự nhiên, xã 

hội và nhân văn 
X X X      

3 Kỹ năng sử dụng ngoại ngữ  X       

Chuẩn đầu ra GD chuyên nghiệp         

4 Vận dụng kiến thức vào nghiên cứu, 

giảng dạy Ngữ văn 
 X X X X X  X 

5 Thiết kế, thực hiện các hoạt động nghiên 

cứu khoa học ngữ văn 
  X X X X X  

6 Đánh giá, phân tích các hoạt động liên 

quan đến khoa học ngữ văn 
   X X X X X 

7 Giao tiếp, làm việc nhóm hiệu quả       X X  

8 Tự học tập nâng cao trình độ chuyên 

môn, nghiệp vụ 
    X  X X 

9 Hoạt động chuyên môn dựa trên tinh 

thần, trách nhiệm nghề nghiệp 
    X X X X 

6. CHUẨN ĐẦU RA MÔ TẢ THEO KHUNG CDIO CẤP ĐỘ 3 

Chuẩn đầu ra của chƣơng trình đào tạo ngành Văn học đƣợc phân thành 4 nhóm 

bao gồm: 

 Kiến thức và lập luận ngành. 

 Các kỹ năng và phẩm chất cá nhân, nghề nghiệp. 

 Các kỹ năng làm việc nhóm và giao tiếp. 

 Năng lực thực hành chuyên môn/nghề nghiệp. 

Một cách tổng quát, sinh viên tốt nghiệp từ chƣơng trình đào tạo ngành Văn học s  

thể hiện đƣợc các năng lực mô tả trong các chuẩn đầu ra ứng với 4 nhóm trên nhƣ sau: 

1. Kiến thức và lập luận ngành 

1.1 Kiến thức giáo dục đại cƣơng 

1.1.1 Hiểu biết về những nguyên lý của chủ nghĩa Mác Lênin, đƣờng lối cách 

mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, tƣ tƣởng Hồ Chí Minh để góp phần hình thành 
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phẩm chất chính trị, đạo đức của cá nhân, đồng thời đóng góp hữu hiệu vào sự phát 

triển bền vững của cộng đồng và xã hội. 

1.1.2 Hiểu và áp dụng các kiến thức về an ninh, quốc phòng và thể chất để biết 
cách r n luyện sức khỏe, đáp ứng yêu cầu xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn 

dân, an ninh nhân dân, s n sàng bảo vệ đất nƣớc. 

1.1.3 Nắm vững các kiến thức cơ bản về ngữ pháp, có vốn từ vựng xã hội và 

chuyên môn cần thiết đáp ứng khả năng đọc, hiểu và giao tiếp thông dụng bằng ngoại 

ngữ tƣơng đƣơng bậc 3/6 theo Khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam. 

1.1.4 Có khả năng sử dụng máy tính và các phần mềm thông dụng nhƣ MS Word, 

MS Excel, MS Powerpoint, Gmail,… đáp ứng các yêu cầu về giao tiếp điện tử và đa 

phƣơng tiện, soạn thảo văn bản hành chính và học thuật, trình bày bằng phƣơng tiện 

trình chiếu và các tính toán cơ bản. 

1.1.5 Nắm vững các kiến thức thống kê ứng dụng và biết cách áp dụng chúng vào 

việc tổ chức và trình bày dữ liệu trong nghiên cứu ngữ văn, phân tích dữ liệu trong 

nghiên cứu ngữ văn. 

1.1.6 Hiểu biết căn bản về văn học Việt Nam, văn học thế giới, tiếng Việt thực 

hành, mỹ học, tâm lý học, xã hội học, pháp luật, lịch sử, văn hóa,... h  trợ cho việc tiếp 

thu các kiến thức chuyên môn ngành văn học ở giai đoạn giáo dục chuyên nghiệp. 

1.2 Kiến thức cơ sở ngành 

1.2.1 Có tri thức tổng quan về những lý thuyết căn bản trong nghiên cứu văn 

chƣơng. Có khả năng ứng dụng những lý thuyết này trong quá trình kiến giải khoa học 

những hiện tƣợng văn học của từng nền văn học cụ thể. 

1.2.2 Trang bị những kiến thức cơ bản, tổng quan về ngôn ngữ học. Nắm đƣợc 

nguồn gốc phát triển, bản chất xã hội và các chức năng của ngôn ngữ. Cung cấp kiến 

thức cơ sở về những bình diện của ngôn ngữ nhƣ: ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp, ngữ 

dụng. 

1.2.3 Cung cấp những kiến thức từ cơ bản đến nâng cao về thi pháp học - khoa học 

về hệ thống các phƣơng tiện biểu hiện trong tác phẩm văn học. Trang bị kỹ năng 

nghiên cứu cấu trúc tác phẩm và những hợp thể của các cấu trúc đó: các tác phẩm của 

một nhà văn, các khuynh hƣớng văn học, các thời đại văn học.  

1.2.4 Hiểu biết đối tƣợng nghiên cứu, các thành tố cơ bản của lời nói; miêu tả từng 

âm vị trong hệ thống âm vị tiếng Việt và thể hiện bằng chữ viết tƣơng ứng; sử dụng 

các phƣơng thức cấu âm, các quy tắc kết hợp, ngữ điệu, trọng âm; phân biệt ngữ âm 

học với âm vị học, âm thanh với âm vị. Trình bày cấu tạo, ý nghĩa, nguồn gốc, phạm vị 

sử dụng của vốn từ tiếng Việt. Nắm vững và sử dụng cấu trúc, nghĩa và công dụng của 

câu tiếng Việt. 

1.2.5 Trang bị kiến thức tổng quan về phong cách học trong tiếng Việt. Nắm vững 

và sử dụng hợp lý, có hiệu quả những phong cách phù hợp trong từng hợp cụ thể, đặc 

biệt vận dụng tốt trong nghiên cứu phong cách nghệ thuật của tác giả văn học. 

1.2.6 Nắm vững và sử dụng hệ thống từ Hán – Việt trong đời sống, văn học nghệ 

thuật và hoạt động giáo dục. 



7 

 

1.2.7 Trang bị kiến thức căn bản và nâng cao về những quy tắc ngữ pháp sử dụng 

trong tiếng Việt và ứng dụng những quy tắc này vào hoạt động giao tiếp, hoạt động 

ngôn từ trong đời sống cũng nhƣ trong nghiên cứu chuyên ngành. 

1.3 Kiến thức ngành 

Phần kiến thức bắt buộc 

1.3.1 Nắm vững những nét tổng quát về văn học dân gian Việt Nam; tiếp cận tác 

phẩm thông qua đặc trƣng của từng thể loại; nắm đƣợc mối quan hệ giữa văn học dân 

gian và văn học thành văn. 

1.3.2 Có tri thức tổng quan về văn học Việt Nam qua các giai đoạn  Từ thế kỷ X 

đến nửa đầu thế kỷ XVIII; nửa cuối thế kỷ XVIII đến hết thế kỷ XIX; 1900 – 1945; 

1945 – 1975). Trang bị kiến thức từ căn bản đến nâng cao về đặc thù của văn học Việt 

Nam qua từng giai đoạn; nắm vững cách tiếp cận, lý giải các vấn đề văn học sử; nâng 

cao năng lực cảm thụ văn học khi tiếp cận với tác giả, tác phẩm cụ thể. 

1.3.3 Trang bị kiến thức từ căn bản đến nâng cao về đời sống văn học Nga. Nắm 

đƣợc quá trình vận động và phát triển cũng nhƣ nét đặc trƣng của từng thời kỳ văn 

học. Rộng hơn, xác định đƣợc vị trí của văn học Nga trong bối cảnh văn học thế giới 

cũng nhƣ mối quan hệ giữa văn học Nga với văn học Việt Nam. 

1.3.4 Trang bị những kiến thức từ cơ bản đến nâng cao về bức tranh khái quát đời 

sống văn học một số quốc gia phƣơng Tây nhƣ Pháp, Anh, Đức,... Thiết lập đƣợc cái 

nhìn về những đặc thù của từng nền văn học qua từng giai đoạn. Gợi mở cách tiếp cận, 

lý giải các vấn đề văn học sử. Nâng cao năng lực cảm thụ văn học khi tiếp cận với các 

tác giả, tác phẩm văn học đỉnh cao. Trang bị thêm về kỹ năng tự nghiên cứu những 

vấn đề mang tính khái quát của văn học phƣơng Tây nói riêng, văn học thế giới nói 

chung. Có khả năng liên hệ với các nền văn học khác, trong đó có văn học Việt Nam, 

đáp ứng nhu cầu nâng cao khả năng hội nhập trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay.  

1.3.5 Trình bày tình hình văn học, quá trình vận động và phát triển; phân tích 

những tác giả, tác phẩm tiêu biểu của các giai đoạn từ cổ - trung đại đến hiện đại và 

đƣơng đại của lịch sử văn học Trung Quốc. Xác định đƣợc vị trí của văn học Trung 

Quốc trong bối cảnh văn học thế giới cũng nhƣ mối quan hệ giữa văn học Trung Quốc 

với văn học Việt Nam. 

1.3.6 Vận dụng những kiến thức, kỹ năng đã học để thâm nhập thực tế: sƣu tầm 

văn học dân gian, tìm hiểu văn hóa cộng đồng các dân tộc, những hoạt động liên quan 

đến truyền thông. Trang bị thêm và hoàn thiện những kỹ năng mềm trong hoạt động 

ứng xử, hoạt động giao tiếp, trong khả năng tổ chức sự kiện. Tăng cƣờng khả năng vận 

dụng kiến thức thực tế vào nghiên cứu văn học nói riêng, khoa học xã hội nhân văn nói 

chung. Mở rộng cơ hội nghề nghiệp cho sinh viên khi tốt nghiệp. 

Phần kiến thức tự chọn 

1.3.7 Trang bị tri thức tổng quan về văn học Việt Nam giai đoạn sau 1975 đến nay. 

Tiếp cận với những hiện tƣợng văn học đỉnh cao từ góc nhìn văn học sử, góc nhìn đặc 

trƣng thể loại, góc nhìn thi pháp học. 
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1.3.8 Trang bị những kiến thức lý luận cơ bản về văn học dân gian các dân tộc 

thiểu số Việt Nam – một khía cạnh không thể thiếu trong tìm hiểu văn hóa, văn học 

dân gian nói chung. 

1.3.9 Tiếp cận những lý thuyết nghiên cứu văn học đang đƣợc ứng dụng rộng rãi ở 
các nền văn học trên thế giới, đặc biệt ở các quốc gia phƣơng Tây nhƣ Anh, Pháp, 

Đức,... Trang bị kỹ năng lý giải khoa học những hiện tƣợng văn học của thế giới trên 

tinh thần căn bản và nâng cao.  

1.3.10 Phát hiện và xây dựng vấn đề; tìm kiếm và trình bày tƣ liệu; phân tích và 

tổng hợp tƣ liệu; sử dụng các phƣơng pháp nghiên cứu khoa học trong nghiên cứu một 

vấn đề thuộc lĩnh vực khoa học Ngữ văn. 

1.3.11 Phác thảo, thực hiện đƣợc một kế hoạch nghiên cứu khoa học Ngữ văn từ 

kiến thức đã học trong chƣơng trình đại học. Phát triển đƣợc các kĩ năng nghiên cứu 

khoa học, kĩ năng viết bài luận học thuật. 

1.4 Kiến thức bổ trợ 

Phần kiến thức tự chọn 

1.4.1 Trang bị kiến thức từ căn bản đến chuyên sâu về sự vận động, quá trình phát 

triển của văn học trung đại Việt Nam qua hai tác gia kiệt xuất: Nguyễn Trãi và Nguyễn 

Du. 

1.4.2 Trang bị kiến thức từ căn bản đến nâng cao về văn học trung đại Việt Nam 

dƣới góc nhìn thể loại. 

1.4.3 Hiểu biết về quá trình hình thành, phát triển và đặc trƣng của văn xuôi chữ 

quốc ngữ Việt Nam ở thời kỳ đầu, đặc biệt qua hiện tƣợng Hồ Biểu Chánh. 

1.4.4 Nghiên cứu truyện ngắn và tiểu thuyết Việt Nam hiện đại dƣới góc nhìn văn 

học sử, góc nhìn thể loại và góc nhìn thi pháp để qua đó thấy đƣợc sự vận động của 

nền tự sự học nƣớc nhà. 

1.4.5 Trang bị những kiến thức cơ bản và nâng cao về lịch sử hình thành, đặc điểm 

các trƣờng phái văn học so sánh lớn trên thế giới (Pháp, Nga, Mỹ), những đóng góp và 

phạm vi ảnh hƣởng của văn học so sánh trong bối cảnh thời đại. Áp dụng đƣợc vào 

từng hiện tƣợng văn học cụ thể trong quá trình nghiên cứu chuyên ngành.  

1.4.6 Hiểu biết về đất nƣớc, con ngƣời, văn hóa và tình hình văn học phát triển của 

văn học Ấn Độ; nhận diện mối quan hệ giữa văn học Ấn Độ với văn học các nƣớc 

Đông Nam Á. 

1.4.7 Trang bị những kiến thức cơ bản về đất nƣớc, con ngƣời, văn hóa và tình 

hình văn học phát triển của văn học Mỹ. Nhận diện những trƣờng phái, khuynh hƣớng 

văn học lớn của từng thời kỳ thông qua quá trình tìm hiểu, nghiên cứu tác giả, tác 

phẩm tiêu biểu.  

1.4.8 Nắm vững và sử dụng các phƣơng pháp kĩ năng nhận hiểu, phân tích tác 

phẩm tự sự, tác phẩm trữ tình, tác phẩm kịch. Hiểu biết cơ bản về thủ pháp lạ hóa, nét 

đặc sắc của phong cách nghệ thuật. Nhận diện đƣợc mối quan hệ mật thiết giữa ngôn 

ngữ và văn chƣơng.  
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1.4.9 Hiểu biết mối quan hệ giữa Ngữ nghĩa học và Ngữ dụng học. Nắm vững và 

áp dụng lí thuyết về hành động ngôn từ, phép lịch sự, hiển ngôn, hàm ngôn hội thoại, 

nguyên tắc hợp tác. 

1.4.10 Nắm vững những kiến thức cơ bản về từ loại, cụm từ, cấu tạo ngữ pháp của 

câu, các thành tố nghĩa trong câu, câu trong hoạt động giao tiếp. 

1.4.11 Nắm đƣợc những tri thức từ căn bản đến nâng cao về nguồn gốc, quá trình 

hình thành, đặc trƣng của tiếng Việt. Vận dụng đƣợc trong nghiên cứu chuyên sâu. 

1.5 Khối kiến thức ngành cho sinh vi n hƣớng ngành báo chí 

  ần   ến   ứ   ắt buộc 

1.5.1 Nắm đƣợc các nguyên tắc nhận diện báo chí trong các hình thái kinh tế - 

chính trị - xã hội. Trang bị những kiến thức cơ bản về quá trình hình thành và phát 

triển của các nền báo chí tiêu biểu trên thế giới và Việt Nam. Nhận định và dự đoán xu 

hƣớng phát triển trong tƣơng lai của báo chí. 

1.5.2 Nắm đƣợc nguyên lý cốt lõi khi sáng tạo tác phẩm báo chí; nhận diện, phân 

loại các thể loại báo chí; có kỹ năng cơ bản phục vụ cho quá trình sáng tạo các tác  

phẩm báo chí. 

  ần   ến   ứ   ự chọn  

1.5.3 Nắm kỹ năng trọng tâm của hoạt động báo chí; biết thực hành viết tin và 

phỏng vấn để có thể vận dụng hai kỹ năng này vào thực tế. 

1.5.4 Nắm các kỹ năng nghề của phóng viên và biên tập viên; hiểu đƣợc tầm quan 

trọng của phóng viên và biên tập viên trong hoạt động báo chí. 

1.5.5 Có kỹ năng làm báo trực tuyến – một lĩnh vực quan trọng trong hoạt động 

báo chí hiện đại hiện nay; xác định và đáp ứng đầy đủ các yêu cầu dành cho hoạt động 

sáng tạo tác phẩm báo chí trực tuyến. 

1.5.6 Nắm rõ những quy định về vai trò, trách nhiệm, chuẩn mực đạo đức của nhà 

báo; xác định những tố chất cá nhân trong hoạt động nghề từ đó tác nghiệp có hiệu 

quả. 

1.5.7 Nắm đƣợc những quy định về trách nhiệm và nghĩa vụ của hoạt động báo chí 

và xuất bản; hiểu đƣợc các quan điểm của Đảng và nhà nƣớc trong hoạt động báo chí 

và xuất bản thông qua các văn bản pháp quy. 

1.5.8 Có kiến thức, kỹ năng trong quá trình hoạt động phát thanh và truyền hình; có 

khả năng lên kế hoạch, biên tập, vận hành kịch bản phát thanh, truyền hình. 

2. Các k  n ng và phẩm chất cá nhân, nghề nghiệp 

2.1 Lập luận phân tích và giải quyết vấn đề 

2.1.1 Nhận dạng, xác định và hình thành vấn đề liên quan đến lĩnh vực khoa học 

ngữ văn. 

2.1.2 Có khả năng mô hình hóa vấn đề trong nghiên cứu, giảng dạy khoa học ngữ 

văn. 

2.1.3 Có khả năng ƣớc lƣợng và phân tích định tính trong nghiên cứu ngữ văn. 



10 

 

2.1.4 Khả năng phân tích các yếu tố bất định. 

2.1.5 Đƣa ra đƣợc giải pháp và khuyến nghị. 

2.2 Th  nghiệm, nghiên cứu và khám phá kiến thức 

2.2.1 Hình thành giả thuyết trong quá trình tiếp cận và nghiên cứu ngữ văn. 

2.2.2 Khảo sát qua tài liệu in và thông tin điện tử những vấn đề thời sự của ngữ văn 

phục vụ kịp thời các nghiên cứu. 

2.2.3 Nghiên cứu qua thử nghiệm, thăm dò và dự báo. 

2.2.4 Kiểm tra và bảo vệ giả thuyết trong quá trình nghiên cứu ngữ văn. 

2.3 Khả n ng tƣ  uy hệ thống 

2.3.1 Phác thảo tổng thể vấn đề trong nghiên cứu ngữ văn. 

2.3.2 Lựa chọn những vấn đề phát sinh và tƣơng tác trong hệ thống. 

2.3.3 Chọn lọc, sắp xếp và xác định các yếu tố ƣu tiên và tập trung. 

2.3.4 Dung hòa, đánh giá và cân bằng trong giải quyết. 

2.4 Thái độ, tƣ tƣởng của cá nhân 

2.4.1 Thể hiện tính s n sàng ra quyết định và chấp nhận rủi ro. 

2.4.2 Thể hiện tính kiên trì, quyết tâm và linh hoạt. 

2.4.3 Luôn luôn vận dụng tƣ duy đánh giá, tƣ duy sáng tạo trong giải quyết vấn đề. 

2.4.4 Tự nhận thức, nhận thức về kiến thức và tích hợp kiến thức của bản thân. 

2.4.5 Học tập và rèn luyện suốt đời. 

2.4.6 Quản lý thời gian và nguồn lực. 

2.5 Đạo đức, công bằng và các trách nhiệm khác 

2.5.1 Thể hiện đạo đức nghề nghiệp, tính trung thực và tinh thần trách nhiệm.  

2.5.2 Thể hiện thái độ hành xử chuyên nghiệp. 

2.5.3 Chủ động cho tƣơng lai và dự kiến cho cuộc đời. 

2.5.4 Cập nhật trong lĩnh vực chuyên môn/nghề nghiệp. 

2.5.5 Công bằng và đa dạng. 

2.5.6 Tin tƣởng và trung thành. 

3. Các k  n ng làm việc nhóm và giao tiếp 

3.1 Làm việc nhóm 

3.1.1 Thực hiện thành lập nhóm. 

3.1.2 Tổ chức hoạt động nhóm. 

3.1.3 Có khả năng phát triển nhóm. 

3.1.4 Thể hiện lãnh đạo nhóm. 

3.1.5 Tổ chức làm việc trong nhóm chuyên môn và nhóm đa ngành. 
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3.2 Giao tiếp 

3.2.1 Chọn lựa đƣợc các chiến lƣợc giao tiếp phù hợp. 

3.2.2 Xây dựng cấu trúc giao tiếp. 

3.2.3 Sử dụng linh hoạt các hình thức giao tiếp. 

3.2.4 Biết đặt câu hỏi, lắng nghe và đối thoại. 

3.2.5 Có ý thức đàm phán, thỏa hiệp và giải quyết xung đột. 

3.2.6 Khả năng vận động. 

3.2.7 Biết thiết lập các liên kết và mạng đa dạng. 

3.3 Giao tiếp bằng ngoại ngữ 

3.3.1 Giao tiếp bằng tiếng nƣớc ngoài. 

3.3.2 Giao tiếp bằng các ngôn ngữ khác.  

4. N ng lực thực hành nghề nghiệp 

4.1 Bối cảnh môi trƣờng, quốc gia và thế giới 

4.1.1 Hiểu biết vai trò và trách nhiệm của bản thân. 

4.1.2 Hiểu biết tác động của nghiên cứu khoa học ngữ văn đối với xã hội. 

4.1.3 Trình bày đƣợc các xu thế nghiên cứu ngữ văn hiện đại. 

4.1.4 Hiểu biết bối cảnh lịch sử và văn hóa trong nghiên cứu khoa học ngữ văn. 

4.1.5 Nhận diện đƣợc tính bền vững và nhu cầu phát triển bền vững trong nghiên 

cứu khoa học ngữ văn. 

4.2 Bối cảnh nghề nghiệp 

4.2.1 Hiểu biết sự đa dạng của văn hóa nghề nghiệp. 

4.2.2 Phác thảo chiến lƣợc, mục tiêu, kế hoạch của nghiên cứu khoa học ngữ văn. 

4.2.3 Giải thích đƣợc mối quan hệ giữa văn hóa, văn học và xã hội. 

4.3 Hình thành ý tƣởng, thiết kế và vận hành hoạt động nghiên cứu khoa học ngữ 

v n 

4.3.1 Phác thảo mục tiêu phát triển nghiên cứu khoa học ngữ văn. 

4.3.2 Sử dụng các định nghĩa, khái niệm trong nghiên cứu khoa học ngữ văn. 

4.3.3 Mô hình hóa ý tƣởng và đảm bảo đạt đƣợc các mục tiêu đề ra. 

4.3.4 Quản lý kế hoạch phát triển (rủi ro, tính khả thi, chi phí, nguồn lực...). 

4.4 Xây dựng, thực hiện, đánh giá hoạt động nghiên cứu v n học 

4.4.1 Xây dựng và phân tích quy trình thiết kế một đề án nghiên cứu ngữ văn. 

4.4.2 Lựa chọn nguồn lực thực hiện.  

4.4.3 Tổ chức thực hiện. 

4.4.4 Thiết kế tiêu chuẩn đánh giá. 
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4.4.5 Đánh giá kết quả thực hiện. 

4.4.6 Điều chỉnh, nâng cấp hoạt động. 

4.4.7 Sáng tạo các hoạt động mới. 

7. KHUNG CHƢƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

Chƣơng trình đào tạo ngành Văn học đƣợc thiết kế với khối lƣợng toàn khóa là 130 

tín chỉ (không tính số tín chỉ của các học phần Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc 

phòng).  

Cấu trúc các khối kiến thức cấu tạo nên chƣơng trình đào tạo ngành Văn học và 

khối lƣợng tín chỉ đƣợc phân bố cho các khối kiến thức nhƣ sau: 

Các khối kiến thức 
Số tín chỉ 

Tổng Bắt buộc Tự chọn 

A - Kiến thức giáo dục đại cƣơng 46 32 14 

A1 Lý luận chính trị 10 10 0 

A2 Giáo dục thể chất (3) (3) (0) 

A3 Giáo dục quốc phòng (8) (8) (0) 

A4 Ngoại ngữ 7 7 0 

A5 Toán học, Tin học, Khoa học tự nhiên 6 3 3 

A6 Khoa học xã hội và nhân văn 23 12 11 

B - Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp 84 55 29 

B1 Kiến thức cơ sở 22 23 0 

B1 Kiến thức ngành 40 32 7 

B3 Kiến thức bổ trợ 22 0 22 

Tổng cộng 130 87 43 

8. NỘI DUNG CHƢƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

8.1 Kiến thức giáo dục đại cƣơng (46 tín chỉ) 

STT Mã HP Tên học phần 
Số tín chỉ 

Tổng LT TH 

 Phần kiến thức bắt buộc 32   

 A1 Lý luận chính trị 10   

1 LC1001 Những nguyên lý của Chủ nghĩa MLN 1 2 2 0 

2 LC1002 Những nguyên lý của Chủ nghĩa MLN 2 3 3 0 

3 LC2003 Tƣ tƣởng Hồ Chí Minh 2 2 0 

4 LC2004 Đƣờng lối cách mạng của Đảng CSVN 3 3 0 

 A2 Giáo dục thể chất (3)   

5 TC1001 Giáo dục thể chất 1 1 0 1 

6 TC1002 Giáo dục thể chất 2 1 0 1 

7 TC2003 Giáo dục thể chất 3 1 0 1 

 A3 Giáo dục quốc phòng (8)   

8 QP2001 Giáo dục quốc phòng 1 3 3 0 

9 QP2002 Giáo dục quốc phòng 2 2 0 2 
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10 QP2003 Giáo dục quốc phòng 3 3 3 0 

 A4 Ngoại ngữ 7   

11 NN1001 

NN1003 

NN1005 

Ngoại ngữ 1 (tiếng Anh) 

Ngoại ngữ 1 (tiếng Pháp) 

Ngoại ngữ 1 (tiếng Trung) 

3 2 1 

12 NN2002 

NN2004 

NN2006 

Ngoại ngữ 2 (tiếng Anh) 

Ngoại ngữ 2 (tiếng Pháp) 

Ngoại ngữ 2 (tiếng Trung) 

4 3 1 

 A5 Toán học, Tin học, KH tự nhiên 3   

13 CT1001 Tin học cơ sở 3 2 1 

 A6 KH xã hội và nh n v n 12   

14 NV1001 Đại cƣơng văn học Việt Nam 3 3 0 

15 LH1001 Pháp luật đại cƣơng 3 3 0 

16 NV1002 Tiếng Việt thực hành 3 2 1 

17 NV1003 Mỹ học đại cƣơng 3 3 0 

 Phần kiến thức tự chọn  14   

 A5 Toán học, Tin học, KH tự nhiên    

  Chọn ít nhất 3 tín chỉ trong danh sách sau 3   

18 TN2010 Thống kê xã hội 3 2 1 

 A6 KH xã hội và nh n v n 11   

  Chọn ít nhất 11 tín chỉ trong danh sách sau    

19 SP1001 Tâm lý học đại cƣơng 3 3 0 

20 LS1001 Lịch sử Việt Nam đại cƣơng 3 3 0 

21 LC1005 Logic học đại cƣơng 3 3 0 

22 NV1005 Đại cƣơng văn học thế giới 4 4 0 

23 VH1103 Cơ sở văn hóa Việt Nam 3 2 1 

24 XH2101 Xã hội học đại cƣơng 3 3 0 

8.2. Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp (84 tín chỉ) 

STT Mã HP Tên học phần 
Số tín chỉ 

Tổng LT TH 

 Phần kiến thức bắt buộc 55   

 B1 Kiến thức cơ sở 23   

1 NV1102 Cơ sở ngôn ngữ học 3 2 1 

2 NV2101 Nguyên lý lý luận văn học 3 3 0 

3 NV2104 Ngữ âm và từ vựng tiếng Việt  4 3 1 

4 NV2106 Chữ Hán cơ sở 4 3 1 

5 NV3105 Phong cách học tiếng Việt 3 2 1 

6 NV3107 Ngữ pháp tiếng Việt 3 2 1 

7 NV4103 Thi pháp học đại cƣơng 3 2 1 

 B2 Kiến thức ngành 32   

8 NV2201 Văn học dân gian Việt Nam 3 2 1 

9 NV3202 
Văn học Việt Nam từ thế kỷ X đến nửa đầu thế 

kỷ XVIII 
4 3 1 

10 NV3203 Văn học Việt Nam nửa cuối thế kỷ XVIII đến 3 2 1 
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hết thế kỷ XIX 

11 NV3204 Văn học Việt Nam giai đoạn 1900 – 1945 4 3 1 

12 NV3205 Văn học Việt Nam giai đoạn 1945 – 1975 3 2 1 

13 NV3206 Văn học Nga 3 2 1 

14 NV3207 Văn học phƣơng Tây 4 3 1 

15 NV3208 Văn học Trung Quốc 4 3 1 

16 NV4501 Thực tập nghề nghiệp 4 0 4 

 Phần kiến thức tự chọn 29   

 B2 Kiến thức ngành 7   

  Chọn ít nhất 7 tín chỉ trong danh sách sau    

17 NV2210 Văn học dân gian các dân tộc thiểu số Việt Nam 3 2 1 

18 NV3212 Thực hành viết tiểu luận 2 0 2 

19 NV4209 Văn học Việt Nam sau 1975 đến nay 3 2 1 

20 NV4211 Lý luận và phê bình văn học phƣơng Tây hiện đại 4 4 0 

21 NV4601 Khóa luận tốt nghiệp 3 0 3 

 B3 Kiến thức bổ trợ 22   

  Chọn ít nhất 22 tín chỉ trong danh sách sau    

22 NV2303 Văn xuôi quốc ngữ giai đoạn giao thời 3 2 1 

23 NV2311 Lịch sử tiếng Việt  3 3 0 

24 NV3301 
Sự vận động văn học trung đại Việt Nam từ 

Nguyễn Trãi đến Nguyễn Du 
3 2 1 

25 NV3302 Thể loại văn học trung đại Việt Nam 3 2 1 

26 NV3305 Văn học so sánh 3 2 1 

27 NV3307 Văn học Mỹ 3 2 1 

28 NV3309 Ngữ dụng học tiếng Việt 3 3 0 

29 NV4304 Truyện ngắn và tiểu thuyết Việt Nam hiện đại 3 2 1 

30 NV4306 Văn học Ấn Độ và Đông Nam Á 4 3 1 

31 NV4308 Ngôn ngữ văn chƣơng 3 2 1 

32 NV4310 Ngôn ngữ học đối chiếu 3 2 1 

Phần kiến thức hƣớng ngành báo chí 
(*) 

22   

 Phần kiến thức bắt buộc 7   

33 NV4213 Cơ sở lý luận và lịch sử báo chí 4 4 0 

34 NV4214 Các thể loại báo chí 3 2 1 

 Phần kiến thức tự chọn    

 Chọn ít nhất 16 tín chỉ trong danh sách sau 16   

35 NV4215 Nghiệp vụ phóng viên và biên tập viên 3 2 1 

36 NV4216 Viết tin và phỏng vấn 4 3 1 

37 NV4217 Kỹ năng làm báo trực tuyến 3 2 1 

38 NV4218 Đạo đức nghề báo 3 3 0 

39 NV4219 Pháp luật về báo chí và xuất bản 3 3 0 

40 NV4220 Chƣơng trình phát thanh và truyền hình 3 2 1 

41 NV4601 Khóa luận tốt nghiệp 3 0 3 

(*) 
Sau khi kết thúc năm thứ 3, sinh viên ngành Văn học s  chọn học theo định 

hƣớng ngành nhƣ sau: 
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- Hƣớng ngành Ngữ văn - Sinh viên s  học 02 học phần bắt buộc: 

1. Thi pháp học (03 TC) 

2. Thực tập nghề nghiệp (04 TC) 

- Hƣớng ngành Báo chí - Sinh viên s  học 02 học phần bắt buộc: 

1.                      (03 TC) 

2.            ậ                     (04 TC) 

9. KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY 

9.1 Sự phối hợp giữa giáo dục đại cƣơng và giáo  ục chuyên nghiệp 

HK 1 HK 2 HK 3 HK 4 HK 5 HK 6 HK 7 HK 8 

Kiến thức GD đại cƣơng     

 Kiến thức GD chuyên nghiệp 

     Thực tập  

       Khóa luận 

9.2 Kế hoạch giảng dạy theo học kỳ 

HỌC KỲ 1 

STT Mã HP Tên học phần Số TC LT TH Ghi chú 

Các học phần bắt buộc 14    

1 TC1001 Giáo dục thể chất 1 (1) (0) (1)  

2 LC1001 Những nguyên lý của CN MLN 1 2 2 0  

3 CT1001 Tin học cơ sở 3 2 1  

4 LH1001 Pháp luật đại cƣơng 3 3 0  

5 NV1002 Tiếng Việt thực hành 3 2 1  

6 NV1003 Mỹ học đại cƣơng 3 3 0  

Tổng số 14    

 

HỌC KỲ 2 

STT Mã HP Tên học phần Số TC LT TH Ghi chú 

Các học phần bắt buộc 12    

1 TC1002 Giáo dục thể chất 2 (1) (0) (1)  

2 LC1002 Những nguyên lý của CN MLN 2 3 3 0  

3 NN1001 

NN1003 

NN1005 

Ngoại ngữ 1 (tiếng Anh) 

Ngoại ngữ 1 (tiếng Pháp) 

Ngoại ngữ 1 (tiếng Trung) 

3 2 1 
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HỌC KỲ 2 

STT Mã HP Tên học phần Số TC LT TH Ghi chú 

4 NV1101 Đại cƣơng văn học Việt Nam 3 3 0  

5 NV1102 Cơ sở ngôn ngữ học 3 2 1  

Các học phần tự chọn (chọn trong danh sách sau) 7    

6 TN2010 Thống kê xã hội 3 2 1  

7 LS1001 Lịch sử Việt Nam đại cƣơng 3 3 0  

8 NV1004 Đại cƣơng văn học thế giới 4 4 0  

9 XH2101 Xã hội học đại cƣơng 3 3 0  

Tổng số 19    

 

HỌC KỲ 3 

STT Mã HP Tên học phần Số TC LT TH Ghi chú 

Các học phần bắt buộc 13    

1 TC2003 Giáo dục thể chất 3 (1) (0) (1)  

2 LC2003 Tƣ tƣởng Hồ Chí Minh 2 2 0  

3 

NN2002 

NN2004 

NN2006 

Ngoại ngữ 2 (tiếng Anh) 

Ngoại ngữ 2 (tiếng Pháp) 

Ngoại ngữ 2 (tiếng Trung) 

4 3 1  

4 NV2104  Ngữ âm và từ vựng tiếng Việt  4 3 1  

5 NV2201  Văn học dân gian Việt Nam 3 2 1  

Các học phần tự chọn (chọn trong danh sách sau) 6    

6 LC1005 Logic học đại cƣơng 3 3 0  

7 VH1103 Cơ sở văn hóa Việt Nam 3 2 1  

8 SP1001 Tâm lý học đại cƣơng 3 3 0  

Tổng số 19    

 

HỌC KỲ 4 

STT Mã HP Tên học phần Số TC LT TH Ghi chú 

Các học phần bắt buộc 10    

1 Mã HP Đƣờng lối CM của Đảng CSVN  3 3 0  
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2 

QP2001 

QP2002 

QP2003 

Giáo dục quốc phòng 1 

Giáo dục quốc phòng 2 

Giáo dục quốc phòng 3 

(8) (8) (0) 

 

3 NV2101 Nguyên lý lý luận văn học 3 3 0  

4 NV2106 Chữ Hán cơ cở 4 3 1  

Các học phần tự chọn (chọn trong danh sách sau) 3    

5 NV2210 Văn học dân gian các DT thiểu số VN 3 2 1  

6 NV2303 Văn xuôi quốc ngữ giai đoạn giao thời 3 2 1  

7 NV2311 Lịch sử tiếng Việt  3 3 0  

Tổng số 13    

 

HỌC KỲ 5 

STT Mã HP Tên học phần Số TC LT TH Ghi chú 

Các học phần bắt buộc 14    

1 NV3107 Ngữ pháp tiếng Việt 3 2 1  

2 NV3202 
Văn học Việt Nam từ thế kỷ X đến nửa 

đầu thế kỷ XVIII 
4 3 1 

 

3 NV3203 
Văn học Việt Nam nửa cuối thế kỷ 

XVIII đến hết thế kỷ XIX 
3 2 1 

 

4 NV3208 Văn học Trung Quốc 4 3 1  

Các học phần tự chọn (chọn trong danh sách sau) 6    

5 NV3301 
Sự vận động văn học trung đại Việt 

Nam từ Nguyễn Trãi đến Nguyễn Du 
3 2 1 

 

6 NV3302 Thể loại văn học trung đại Việt Nam 3 2 1  

7 NV3307 Văn học Mỹ 3 2 1  

Tổng số 20    

 

HỌC KỲ 6 

STT Mã HP Tên học phần Số TC LT TH Ghi chú 

Các học phần bắt buộc 17    

1 NV3105 Phong cách học tiếng Việt 3 2 1  

2 NV3204 Văn học VN giai đoạn 1900 - 1945 4 3 1  

3 NV3205 Văn học VN giai đoạn 1945 - 1975 3 2 1  

4 NV3206 Văn học Nga 3 2 1  
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5 NV3207 Văn học phƣơng Tây 4 3 1  

Các học phần tự chọn (chọn trong danh sách sau) 5    

6 NV3212 Thực hành viết tiểu luận 2 0 2  

7 NV3305 Văn học so sánh 3 2 1  

8 NV3309 Ngữ dụng học tiếng Việt 3 3 0  

Tổng số 22    

 

HỌC KỲ 7 

STT Mã HP Tên học phần Số TC LT TH Ghi chú 

Các học phần bắt buộc 7    

1 NV4103 Thi pháp học đại cƣơng 3 2 1  

2 NV4501 Thực tập nghề nghiệp 4 0 4  

Các học phần tự chọn (chọn trong danh sách sau) 7    

3 NV4209 Văn học Việt Nam sau 1975 đến nay 3 2 1  

4 NV4211 
Lý luận & phê bình văn học phƣơng 

Tây hiện đại 
4 4 0 

 

5 NV4306 Văn học Ấn Độ và Đông Nam Á 4 3 1  

Tổng số 14    

Học phần Thực tập nghề nghiệp đƣợc triển khai ngay sau học kỳ 6 vào dịp hè (sinh 

viên định hƣớng ngành Báo chí không phải học học phần này) 

HỌC KỲ 8 

STT Mã HP Tên học phần Số TC LT TH Ghi chú 

Các học phần tự chọn (chọn trong danh sách sau) 9    

1 NV4304 Truyện ngắn & tiểu thuyết VN hiện đại 3 2 1  

2 NV4308 Ngôn ngữ văn chƣơng 3 2 1  

3 NV4310 Ngôn ngữ học đối chiếu 3 3 0  

4 NV4601 Khóa luận tốt nghiệp 3 0 3  

Tổng số 9    

  * Dành cho sinh vi n hƣớng ngành Báo chí 

HỌC KỲ 7 

STT Mã HP Tên học phần Số TC LT TH Ghi chú 

Các học phần bắt buộc 7    

1 NV4213 Cơ sở lý luận và lịch sử báo chí 4 4 0  
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2 NV4214 Các thể loại báo chí 3 2 1  

Các học phần tự chọn (chọn trong danh sách sau) 7    

3 NV4215 Nghiệp vụ phóng viên và biên tập viên 3 2 1  

4 NV4216 Viết tin và phỏng vấn 4 3 1  

5 NV4217 Kỹ năng làm báo trực tuyến 3 2 1  

Tổng số 14    

 

HỌC KỲ 8  

STT Mã HP Tên học phần Số TC LT TH Ghi chú 

Các học phần tự chọn (chọn trong danh sách sau) 9    

1 NV4218 Đạo đức nghề báo 3 3 0  

2 NV4219 Pháp luật về báo chí và xuất bản 3 3 0  

3 NV4220 Chƣơng trình phát thanh và truyền hình 3 2 1  

4 NV4601 Khóa luận tốt nghiệp 3 0 3  

Tổng số 9    

10. HƢỚNG DẪN THỰC HIỆN CHƢƠNG TRÌNH 
Căn cứ theo Quyết định số 17/VBHN-BGDĐT: Quy chế đào tạo đại học và cao 

đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành ngày 15 

tháng 05 năm 2014, việc thực hiện chƣơng trình bao gồm các vấn đề liên quan đến 

giảng dạy, học tập, quản lý và phục vụ đào tạo theo học chế tín chỉ, cụ thể nhƣ sau: 

C ương  rìn  đào  ạo ngàn   ọ : Thiết kế trong thời gian 4 năm, tích lũy 130 tín 

chỉ  không tính các tín chỉ học phần Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng). 

Kế  oạ   g ảng dạy: Phân bổ thành 8 học kỳ, m i học kỳ bao gồm một số tín chỉ 

bắt buộc và một số tín chỉ tự chọn  trung bình từ 15- 20 tín chỉ/học kỳ). 

Họ  p ần và  ín   ỉ: Họ  p ầ  là lƣợng kiến thức tƣơng đối trọn vẹn, thuận tiện 

cho sinh viên tích lũy trong quá trình học tập. Các học phần chủ yếu bố trí khối lƣợng 

từ 3-4 tín chỉ. M i học phần đƣợc ký hiệu bằng một mã số riêng. Có hai loại học phần: 

Bắt buộc  Khối kiến thức chính yếu sinh viên phải học) và tự chọn  Khối kiến thức cần 

thiết, sinh viên có thể lựa chọn nhằm đa dạng hóa hƣớng chuyên môn). T     ỉ là đơn 

vị để tính khối lƣợng học tập của sinh viên. Một tín chỉ đƣợc quy định bằng 15 tiết lý 

thuyết và 30 tiết thực hành. 

T ờ  g an g ảng dạy: Theo kế hoạch năm học hàng năm, trong ngày hoạt động 

giảng từ 7h sáng đến 20h tối, 1 tiết bằng 50 phút. 

Đán  g á  ế  quả  ọ   ập:  Dựa trên  ố       ỉ mà sinh viên đăng ký học; đ  m 

 r  g  ì       g  ọ  kỳ là trọng số của các học phần; k ố   ượ g k ế    ứ        ũy 

bằng tổng tín chỉ của những học phần đã đƣợc đánh giá theo thang điểm A, B, C, D; 
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đ  m  r  g  ì       g       ũy là điểm trung bình của các học phần mà sinh viên tích 

lũy đƣợc đánh giá bằng các điểm chữ A, B, C, D. 

K óa  ọ ,  ọ   ỳ,   ờ   ạn  ọ   ập: Khóa học 4 năm và thời gian học tập tối đa là 

6 năm. Một năm có hai học kỳ chính  HKI và HKII) và một học kỳ phụ  HKIII) để 

sinh viên học lại, học bù hoặc học vƣợt. Một học kỳ chính có 15 tuần thực học và 3 

tuần thi, một học kỳ phụ có 5 tuần thực học và 1 tuần thi. Hết thời hạn tối đa nhƣng 

vẫn không tích lũy đủ số tín chỉ sinh viên có thể xin làm thủ tục chuyển sang hệ đào 

tạo vừa học vừa làm hoặc hệ đào tạo thƣờng xuyên. 

Đề  ương       ế ,  à  g ảng, g áo  rìn : Các học phần đều phải có đề cƣơng chi 

tiết, giáo trình hoặc bài giảng tóm tắt đƣợc in ấn và phát hành để sinh viên làm tài liệu 

học tập. Dung lƣợng bài giảng tóm tắt tối thiểu 15 trang/1 tín chỉ. 

Đăng  ý và đ ều   ỉn   ọ  p ần: Sinh viên phải tự đăng ký học phần qua mạng 

trƣớc khi bắt đầu học kỳ ít nhất 4 tuần. Nếu sinh viên phải tích lũy những học phần 

hiện không còn trong chƣơng trình thì đƣợc đăng ký các học phần tƣơng đƣơng. Sau 

một thời gian đăng ký học phần, sinh viên s  đƣợc điều chỉnh học phần để đăng ký 

thêm, bớt hoặc sửa những học phần sai sót do quá trình đăng ký trƣớc đó. M i sinh 

viên chỉ đƣợc đăng ký và điều chỉnh 1 lần trong 1 học kỳ. 

Đăng  ý  ọ  lạ :  Đối với sinh viên bị điểm F môn bắt buộc p ả  thi lại, học lại học 

phần đó cho đến khi đạt mức điểm A, B, C, D. Đạt điểm D đượ  đăng ký học lại để cải 

thiện điểm trung bình tích lũy.  Đối với sinh viên bị điểm F môn tự chọn  ó     đăng 

ký học học phần khác hoặc thi lại, học lại học phần đó cho đến khi đạt mức điểm A, B, 

C, D. Đạt điểm D đượ  đăng ký học lại hoặc đăng ký học học phần  khác để cải thiện 

điểm trung bình tích lũy. 

Số lần   ểm  ra và    ,  ìn    ứ  và   ờ  g an    : Học phần 2 tín chỉ không có bài 

kiểm tra, chỉ có 1 bài thi cuối kỳ. Học phần 3 tín chỉ có 1 bài kiểm tra và 1 bài thi cuối 

học kỳ. Học phần trên 3 tín chỉ có 2 bài kiểm tra và 2 bài thi cuối học kỳ. Điểm thi 

cuối kỳ không dƣới 50% tổng điểm học phần. Hình thức kiểm tra và thi có thể là tự 

luận, vấn đáp, trắc nghiệm, làm tiểu luận… Thời gian kiểm tra từ 30 – 50 phút/lần 

kiểm tra. Thời gian thi từ 60 – 120 phút tùy theo lƣợng tín chỉ và yêu cầu chuyên môn. 

Cá    ín  đ ểm  ọ  p ần và đ ểm  rung  ìn   í   lũy:  Điểm học phần có hai loại 

 đạt, không đạt) theo cách tính: 

a. Đạt  A (8,5 - 10) Giỏi 

 B (7,0 - 8,4) Khá 

 C (5,5 - 6,9) Trung bình 

 D (4,0 - 5,4) Trung bình yếu 

b. Không đạt F  dƣới 4,0)   Yếu 

Điểm trung bình chung và điểm trung bình tích lũy học kỳ, mức điểm chữ đƣợc 

quy đổi qua mức điểm số nhƣ sau: 

 A tƣơng ứng với 4 

 B tƣơng ứng với 3 
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 C  tƣơng ứng với 2 

 D  tƣơng ứng với 1 

 F  tƣơng ứng với 0 

Điểm trung bình dùng để xét học bổng, khen thƣởng  trung bình điểm thi lần 1) 

hoặc để xét thôi học, xếp hạng học lực sinh viên, xếp hạng tốt nghiệp đƣợc tính theo 

điểm thi kết thúc học phần cao nhất trong các lần thi. 

Xé  và  ông n ận  ố  ng  ệp: Sinh viên đƣợc xét và công nhận tốt nghiệp nếu tích 

lũy đủ số tín chỉ quy định cả bắt buộc lần tự chọn  130 tín chỉ, không kể các học phần 

Giáo dục quốc phòng và Giáo dục thể chất); Điểm trung bình tích lũy toàn khóa phải 

từ 2,0 trở lên  tính theo thang điểm 4); Không bị truy cứu trách nhiệm hình sự, không 

bị kỷ luật ở mức đình chỉ học tập ở thời điểm xét tốt nghiệp. Những học phần không 

nằm trong chƣơng trình đào tạo không đƣợc dùng để xét tốt nghiệp. Hạng tốt nghiệp 

đƣợc tính theo điểm trung bình chung tích lũy toàn khóa, cụ thể:  

Loại xuất sắc : 3,60 - 4,00 

Loại giỏi : 3,20 - 3,59 

Loại khá : 2,50 - 3,19 

Loại trung bình : 2,00 - 2,49 

Hạng tốt nghiệp xuất sắc và giỏi s  giảm đi một bậc nếu khối lƣợng các học phần 

thi lại quá 5% so với tổng số tín chỉ quy định cho toàn chƣơng trình đào tạo. 

Trên đây là hƣớng dẫn thực hiện chƣơng trình dựa theo Quyết định số 17/VBHN-

BGDĐT: Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ của 

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành ngày 15 tháng 05 năm 2014. Sinh viên có thể tham 

khảo toàn bộ nội dung Quy định đƣợc công bố trên trang web chính thức của trƣờng 

Đại học Đà Lạt: www.dlu.edu.vn   
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