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 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 TRƢỜNG ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 ------------------------ ------------------------- 

 

CHƢƠNG TRÌNH VÀ 

KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO CAO HỌC 

 

1. Thông tin tổng quát  

Ngành đào tạo: Văn học Việt Nam (Vietnamese Literature) 

Mã ngành: 60220121 

Trình độ đào tạo: Thạc sĩ 

Hình thức đào tạo: Giáo dục chính quy 

Phƣơng thức đào tạo: Học chế tín chỉ 

Định hƣớng đào tạo: Định hƣớng nghiên cứu cở bản và ứng dụng  

Thời gian đào tạo: 2 năm 

Khối lƣợng kiến thức: 60 tín chỉ 

2. Đối tƣợng tuyển sinh 

Đối tƣợng tuyển sinh cao học ngành Văn học Việt Nam là công dân nƣớc Cộng 

hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam đáp ứng đủ các điều kiện sau: 

- Về văn bằng: Có bằng cử nhân thuộc chuyên ngành Văn học Việt Nam hoặc 

chuyên ngành gần với chuyên ngành Văn học Việt Nam theo quy định của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo; 

- Về kinh nghiệm công tác chuyên môn: Đối với những cử nhân tốt nghiệp trung 

bình cần 2 năm kinh nghiệm; đối với những cử nhân đạt loại khá có thể đăng ký dự 

(thi) tuyển ngay sau khi tốt nghiệp đại học; những cử nhân đạt loại giỏi trở lên đƣợc 

xét tuyển thẳng. 

- Điều kiện dự tuyển: Theo Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ (số 15/2014/TƢ 

TT-BGDĐT) của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành ngày 15 tháng 5 năm 2014. 

3. Thời gian tuyển sinh và học tập 

 Thời gian nộp hồ sơ tuyển sinh: Theo thông báo cụ thể 

 Ngày bắt đầu:  22/02/Hàng năm  

 Ngày kết thúc:  01/7/ Hàng năm 
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 Địa điểm nhận hồ sơ tuyển sinh: Văn phòng Phòng Quản lý Đào tạo Sau Đại học, 

nhà A7, Trƣờng Đại học Đà Lạt, số 1 Phù Đổng Thiên Vƣơng, Đà Lạt. 

 Các môn thi tuyển sinh: 03 môn 

 Môn A: Môn Cơ bản – Triết học 

 Môn B: Môn Cơ sở - Văn học Việt Nam 

 Môn C: Môn Ngoại ngữ 

 Địa điểm thi tuyển sinh: Trƣờng Đại học Đà Lạt, số 1 Phù Đổng Thiên Vƣơng, Đà 

Lạt. 

 Thời gian thi tuyển sinh: 

Môn thi Ngày thi (Dự kiến) 

Môn A 30/7/Hàng năm 

Môn B 31/7/Hàng năm 

Môn C 31/7/Hàng năm 

 Thời gian học tập: Đào tạo tập trung 02 năm: 

Học kỳ Ngày bắt đầu Ngày kết thúc 

Học kỳ 1 99/99/9999 99/99/9999 

Học kỳ 2 99/99/9999 99/99/9999 

Học kỳ 3 99/99/9999 99/99/9999 

Học kỳ 4 99/99/9999 99/99/9999 

 Học phí 

 Năm thứ nhất:  6.000.000 đ 

 Năm thứ hai:  7.000.000 đ 

 Liên hệ: 

 Quản lý ngành Văn học Việt Nam:  

 TS. Lê Hồng Phong 

 Điện thoại: 0903009219  – E-mail: phonglh@dlu.edu.vn  

 Thƣ ký khoa Sau đại học:  

 Cô Lê Ngọc Quỳnh 

 Điện thoại: 0912333444 – E-mail: nguyenthib@dlu.edu.vn  

4. Mục tiêu đào tạo 

4.1. Mục tiêu chung 

mailto:nguyenthib@dlu.edu.vn
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Chƣơng trình nhằm đào tạo thạc sĩ Văn học Việt Nam, giúp học viên bổ sung, cập 

nhật và nâng cao kiến thức về Văn học Việt Nam cũng nhƣ những vấn đề lý luận có 

liên quan với thực tiễn văn học dân tộc; tăng cƣờng kiến thức liên ngành; có trình độ 

cao về lý thuyết và thực hành; có khả năng nghiên cứu giảng dạy, tác nghiệp chuyên 

môn sáng tạo; có năng lực phát hiện và giải quyết các vấn đề mới về Khoa học Ngữ 

văn và Khoa học Xã hội & Nhân văn nói chung; có thể tiếp tục tham gia chƣơng trình 

đào tạo trình độ tiến sĩ. 

4.2. Mục tiêu cụ thể 

Chƣơng trình đào tạo cao học ngành Văn học Việt Nam nhằm các mục tiêu cụ thể sau: 

- M01. Cung cấp cho học viên kiến thức nâng cao về Văn học Việt Nam từ dân gian 

đến Trung đại và hiện đại; trang bị những kiến thức cơ bản về lý luận của phƣơng 

Đông và phƣơng Tây có liên quan với văn học dân tộc cũng nhƣ phƣơng pháp tiếp 

cận phân tích và phản biện để giải quyết các vấn đề nảy sinh trong khoa học Ngữ 

văn nói riêng và Khoa học Xã hội & Nhân văn nói chung. 

- M02. Trang bị những phƣơng pháp nghiên cứu để thực hiện các hoạt động chuyên 

môn một cách chuyên nghiệp hoặc tạo một tâm thế vững vàng để tiếp tục theo học 

ở trình độ tiến sĩ thuộc chuyên ngành Văn học Việt Nam.  

- M03. Rèn luyện cho học viên kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm, khả 

năng phát hiện vấn đề, sáng tạo trong việc giải quyết hiệu quả các vấn đề nghiên 

cứu. 

- M04. Bồi dƣỡng ý thức không ngừng học tập và tìm tòi để theo kịp đà phát triển 

của xã hội.  

- M05. Củng cố tính chuẩn mực, kỷ cƣơng, đạo đức và trách nhiệm trong nghiên 

cứu khoa học cũng nhƣ trong sinh hoạt cộng đồng. 

- M06. Những học viên tốt nghiệp thạc sĩ chuyên ngành Văn học Việt Nam có khả 

năng làm công tác nghiên cứu khoa học ở các viện, trung tâm nghiên cứu văn học; 

tham gia giảng dạy trung học phổ thông, cao đẳng, đại học và có thể hoạt động ở 

một số lĩnh vực khác của Khoa học Xã hội & Nhân văn. 

5. Chuẩn đầu ra chƣơng trình  

Chuẩn đầu ra mô tả theo năng lực 

Học viên tốt nghiệp chƣơng trình thạc sĩ Văn học Việt Nam có các năng lực sau: 

A. Kiến thức và lập luận ngành 

- C01: Nắm vững các kiến thức và lập luận nền tảng song song với việc tìm hiểu 

sâu mối liên hệ giữa chúng với chuyên ngành đào tạo; 

- C02: Hiểu rõ bản chất liên ngành của Văn học Việt Nam nằm trong mối quan hệ 

với các ngành khác là Văn hóa học, Lịch sử, Xã hội học...; 



 

7 

- C03: Hiểu biết về các kỹ năng trao đổi thông tin và phƣơng pháp luận trong lĩnh 

vực Văn học Việt Nam bao gồm phƣơng pháp luận nghiên cứu, kỹ năng phân tích 

và xử lý kiến thức; 

- C04: Nhận thức đúng đắn về vai trò của Văn học Việt Nam trong việc nâng cao 

đời sống văn hóa, chất lƣợng cuộc sống và sự phát triển bền vững.  

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

- C05: Tích hợp lý thuyết và thực hành để giải quyết các vấn đề trong hoặc cận 

phạm vi chuyên môn; 

- C06: Nhận thức rõ sự cần thiết của phƣơng pháp nghiên cứu trong quá trình thu 

thập và phân tích dữ liệu nghiên cứu; 

C. Các kỹ năng liên cá nhân 

- C07: Thu thập và xử lý tƣ liệu tốt; 

- C08: Viết và thuyết trình báo cáo khoa học đúng quy chuẩn; 

- C09: Làm việc độc lập hoặc làm việc nhóm có hiệu quả - có thể kết hợp nghiên 

cứu đề tài chung; 

- C10: Thiết lập, vận hành và triển khai kế hoạch một cách chuyên nghiệp; 

- C11: Giao tiếp và đàm phán hiệu quả với các đối tác chuyên môn và các chuyên 

gia trong các lĩnh vực khác (trong và ngoài nƣớc).  

D. Năng lực thực hành chuyên môn 

- C12: Hoạch định, triển khai, đánh giá và tổng kết kết quả trên cơ sở thẩm định và 

dự đoán trƣớc mọi tình huống phát sinh; 

- C13: Áp dụng những kiến thức phù hợp để giải quyết những vấn đề nảy sinh trong 

quá trình nghiên cứu, thực hiện chuyên đề, luận văn; 

- C14: Ứng dụng và phát triển các kiến thức nâng cao, các phƣơng pháp phù hợp và 

cập nhật hóa để khám phá và lý giải các cơ sở khoa học của các nghiên cứu, đề tài, 

dự án. 

6. Cấu trúc chƣơng trình 

Chƣơng trình đào tạo ngành Văn học Việt Nam đƣợc thiết kế dựa trên các ý tƣởng sau: 

 Khối lƣợng kiến thức toàn khóa: 60 tín chỉ. 

 Kiến thức chƣơng trình bao gồm bốn phần:  

1/ Kiến thức chung;  

2/ Kiến thức cơ sở và chuyên ngành;  

3/ Kiến thức quản lý và kinh tế;  

4/ Luận văn thạc sĩ. 

 Phần kiến thức chung gồm học phần Triết học và Ngoại ngữ (Tiếng Anh): 

- Học phần Triết học là học phần bắt buộc (4 tín chỉ) và đƣợc tổ chức giảng dạy 

trong chƣơng trình – do Khoa Lý luận Chính trị phụ trách. 
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- Học phần Ngoại ngữ (Tiếng Anh nâng cao) với 4 tín chỉ (tự chọn), trong chƣơng 

trình đào tạo xây dựng theo chuẩn đầu ra CDIO, cụ thể là: 

+ Đối tƣợng chọn học: Căn cứ số lƣợng đăng ký, Trƣờng sẽ tổ chức 1-2 lớp, tổ 

chức thi theo Chuẩn Việt Nam (có tham chiếu khung Châu Âu) theo quy chế. 

+ Đối tƣợng không chọn học: Có thể tự học và đƣợc phép đăng ký thi. 

+ Đối tƣợng không chọn (tự học ngoài trƣờng hoặc trình độ Tiếng Anh khá 

giỏi): Có thể nộp chứng chỉ để xét tốt nghiệp. 

Các chứng chỉ Tiếng Anh phù hợp để xét tốt nghiệp cho các học viên Cao học 

nhƣ sau: 

Khung 

năng lực 

ngoại ngữ 

VN 

IELTS TOEFL TOEIC 
Cambridge 

Exam 
BEC BULATS CEFR 

Cấp độ 3 4.5 

450 ITP 

133 CBT 

45 IBT 

450 PET Preliminary 40 B1 

- Phần kiến thức cơ sở và chuyên ngành bao gồm các học phần bắt buộc và tự chọn 

liên quan đến kiến thức cơ sở ngành nâng cao, kiến thức ngành và chuyên ngành, 

kiến thức liên ngành. 

- Phần kiến thức quản lý và kinh tế gồm các học phần tự chọn. Tùy theo từng khóa 

học mà khoa Sau đại học kết hợp với ngƣời Quản lý ngành sẽ qui định cụ thể 

những học phần này và học viên sẽ chọn dƣới sự tƣ vấn học tập của ngƣời Quản lý 

ngành. 

- Phần Luận văn thạc sĩ là học phần bắt buộc, có khối lƣợng 7 tín chỉ. 

Cấu trúc các phần kiến thức và phân bố các tín chỉ trong chƣơng trình đào tạo cụ thể 

nhƣ sau: 

Các khối kiến thức 

Số tín chỉ 

Ghi chú 

Tổng BB TC 

A - Kiến thức chung 8 4 4  

A1 Triết học 4 4 0  

A2 Ngoại ngữ 4 0 4 TCBB 
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B - Kiến thức cơ sở và chuyên ngành  42 28 14  

B1 Kiến thức cơ sở ngành nâng cao 12 12 0  

B2 Kiến thức ngành và chuyên ngành 24 16 8  

B3 Kiến thức liên ngành 6 0 6  

C - Kiến thức quản lý và kinh tế 3 0 3 TCBB 

D - Luận văn 7 7 0  

Tổng cộng 60 39 21  

7. Nội dung chƣơng trình 

Các học phần 

Số tín chỉ 
Ghi 

chú 
Tổng LT TH 

A - Kiến thức chung 8 8 0  

TR6001 Triết học 4 2 2 BB 

NN6002 Ngoại ngữ 4 2 2 TCBB 

B - Kiến thức cơ sở và chuyên ngành 42 21 21  

B1 Kiến thức cơ sở ngành nâng cao 12 6 6  

VV6101 Phƣơng pháp nghiên cứu văn học 4 2 2 BB 

VV6102 Tiếp nhận văn học 4 2 2 BB 

VV6103 Thi pháp học  4 2 2 BB 

B2 Kiến thức ngành và chuyên ngành     

 Các học phần bắt buộc 12 6 6  

VV6201 Sử thi Việt Nam 4 2 2  

VV6202 Đặc điểm văn học Trung đại Việt Nam  4 2 2  

VV7201 Thơ hiện đại Việt Nam 4 2 2  



 

10 

 Các học phần tự chọn 12 6 6  

VV6203 Những vấn đề văn học dân gian Việt Nam 3 1.5 1.5  

VV6204 
Thể loại truyện truyền kỳ trong văn học 

Trung đại Việt Nam 3 

1.5 1.5  

VV7202 Tiểu thuyết Việt Nam hiện đại 3 1.5 1.5  

VV7203 Đổi mới lý luận, phê bình văn học Việt Nam  3 1.5 1.5  

B3 Kiến thức liên ngành 18 9 9  

 Các học phần bắt buộc 4 2 2  

VV7301 

Ảnh hƣởng một số trào lƣu văn học phƣơng 

Tây hiện đại đến văn học Việt Nam 
4 2 2 

 

 Các học phần tự chọn 14 7 7  

VV6301 
Điển tích, điển cố trong văn học Trung đại 

VN 
3 1.5 1.5 

 

VV6302 
Văn học so sánh và so sánh văn học dân 

gian Việt Nam – Hàn Quốc 
3 1.5 1.5 

 

VV6303 Ngôn ngữ thơ Việt Nam 4 2 2  

VV6304 Ngôn ngữ truyện ngắn Việt Nam hiện đại 4 2 2  

C – Kiến thức quản lý và kinh tế 3 1.5 1.5  

 Buộc chọn 1 trong 2 học phần sau 3    

KQ7401 Quản lý GD và đổi mới GD đại học 3 1.5 1.5 TCBB 

KQ7402 Tổ chức và QL quá trình ĐT 3 1.5 1.5 TCBB 

D - Luận văn 7    

VV7601 Luận văn tốt nghiệp 7 0 7 BB 

Tổng cộng 60/80    
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Ghi chú: 

- Tổng số tỉn chỉ của học phần = Số tín chỉ lý thuyết + Số tín chỉ thực hành 

- Tổng số tín chỉ thực hành toàn chƣơng trình = 50% Tổng số tín chỉ của toàn 

chƣơng trình 

- Tổng số tín chỉ bắt buộc và tự chọn thiết kế cho toàn chƣơng trình là 80 tín chỉ. Số 

tín chỉ tối thiểu mà học viên cần phải tích lũy cho toàn khóa học là 60 tín chỉ đƣợc 

lấy trong số 80 tín chỉ. 

- Trong danh mục các học phần tự chọn thuộc khối kiến thức ngành và chuyên 

ngành còn có hai học phần dự trữ: Chuyên đề 1 (3 tín chỉ) và Chuyên đề 2 (2 tín 

chỉ). 

8. Quy trình đào tạo, thang điểm và điều kiện tốt nghiệp 

Quy trình đào tạo, thang điểm  

Quy trình đào tạo đƣợc thực hiện theo học chế tín chỉ. Thời gian đào tạo là 2 

năm, loại hình đào tạo chính quy tập trung. 

Điểm kiểm tra - đánh giá học phần (bao gồm các điểm kiểm tra và điểm thi kết 

thúc học phần) đƣợc thực hiện theo thang điểm từ 0 đến 10, làm tròn đến một chữ số 

thập phân sau dấu phẩy. Điểm học phần là điểm trung bình có trọng số của các điểm 

kiểm tra và điểm thi kết thúc (tổng của tất cả các điểm kiểm tra, điểm thi kết thúc đã 

nhân với trọng số tƣơng ứng của từng điểm đƣợc quy định trong đề cƣơng chi tiết học 

phần). 

Điểm học phần đƣợc làm tròn đến một chữ số thập phân sau dấu phẩy, sau đó 

đƣợc chuyển thành điểm chữ với mức nhƣ sau: 

Điểm số từ  8,5 – 10  chuyển thành điểm A  (Giỏi)  

Điểm số từ  7,0 – 8,4 chuyển thành điểm B (Khá)  

Điểm số từ  5,5 – 6,9  chuyển thành điểm C (Trung bình)  

Điểm số từ  4,0 – 5,4  chuyển thành điểm D  (Trung bình yếu)  

Điểm số dƣới  4,0  chuyển thành điểm F  (Kém) 

Ngƣời tốt nghiệp trình độ thạc sĩ phải hoàn thành chƣơng trình đào tạo trình độ 

thạc sĩ của trƣờng Đại học Đà Lạt; phải tham gia nghiên cứu khoa học (đề tài, bài báo 

khoa học), bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ và có đủ trình độ ngoại ngữ theo Quy 

chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

Điều kiện tốt nghiệp  

Thực hiện theo quy chế hiện hành của Bộ giáo dục Đào tạo; Trƣờng Đại học Đà Lạt. 

9. Kế hoạch giảng dạy* 

Sự phối hợp các phần kiến thức theo học kỳ 

Học kỳ 1 Học kỳ 2 Học kỳ 3 Học kỳ 4 

Kiến thức chung   
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Kiến thức cơ sở và chuyên ngành  

  Kiến thức quản lý và kinh tế 

   Luận văn 

 

HỌC KỲ 1 

STT Mã HP Tên học phần Số tín 

chỉ 

Lý 

thuyết 

Thực 

hành 

Các học phần bắt buộc 12/12 6 6 

1 TR6001 Triết học 4 2 2 

2 VV6101  Phƣơng pháp nghiên cứu văn học 4 2 2 

3 VV6102  Tiếp nhận văn học 4 2 2 

Các học phần tự chọn- chọn trong các học  phần sau: 6/9   

1 VV6204 Thể loại truyện truyền kỳ trong văn 

học Trung đại Việt Nam 

3 1, 5 1, 5 

2 VV6301 Điển tích, điển cố trong văn học 

Trung đại Việt Nam 

3 1, 5 1, 5 

3 VV6302 Văn học so sánh và so sánh văn học 

dân gian Việt Nam – Hàn Quốc 

3 1, 5 1, 5 

 

HỌC KỲ 2 

STT Mã HP Tên học phần Số tín 

chỉ 

Lý 

thuyết 

Thực 

hành 

Các học phần bắt buộc 12/12   

1 VV6201  Sử thi Việt Nam 4 2 2 

2 VV6202 Đặc điểm văn học Trung đại Việt Nam 4 2 2 

3 VV6103 Thi pháp học  4 2 2 

Các học phần tự chọn- chọn trong các học phần sau 

(chƣa tính Tiếng Anh): 

7/15   

1 VV6203 Những vấn đề văn học dân gian Việt 

Nam 

3 1, 5 1, 5 

3 VV6303 Ngôn ngữ thơ Việt Nam 4 2 2 

2 VV6304 Ngôn ngữ truyện ngắn Việt Nam hiện 4 2 2 
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đại 

4 NN6002 Tiếng Anh ** (4) 2 2 

 

HỌC KỲ 3 

STT Mã HP Tên học phần Số tín 

chỉ 

Lý 

thuyết 

Thực 

hành 

Các học phần bắt buộc 8/8   

1 VV7201 Thơ Việt Nam hiện đại 4 2 2 

2 VV7301 Ảnh hƣởng một số trào lƣu văn học 

phƣơng Tây hiện đại đến VH Việt Nam 

4 2 2 

Các học phần tự chọn - chọn trong các học phần sau; 

trong đó ít nhất có 1 học phần quản lý: 

6/12   

1 VV7202 Tiểu thuyết Việt Nam hiện đại 3 1, 5 1, 5 

2 VV7203 Đổi mới lý luận, phê bình văn học Việt 

Nam   

3 1, 5 1, 5 

3 KQ7401 Quản lý GD và đổi mới GD đại học 3 1, 5 1, 5 

4 KQ7402 Tổ chức và QL quá trình ĐT 3 1, 5 1, 5 

 

HỌC KỲ 4 

STT Mã HP Tên học phần Số tín 

chỉ 

Lý 

thuyết 

Thực 

hành 

Các học phần bắt buộc 7   

1 VV7601 Luận văn tốt nghiệp (7) *** 7 2 0 

  Các học phần tự chọn dự trữ: 2/5   

1 VV7501 Chuyên đề 1  3 2 0 

2 VV7502 Chuyên đề 2  2 2 0 

Ghi chú:  

*  Kế hoạch ở mức dự kiến, sẽ sắp xếp phù hợp tình hình thực tế từng học kỳ trong 

quá trình đào tạo. 

** Học phần Tiếng Anh là học phần tự chọn; học viên chọn học hoặc tự học, chỉ 

đăng ký dự thi đầu ra theo Chuẩn Việt Nam (có tham chiếu khung Châu Âu) trƣớc 

khi bảo vệ luận văn. Trƣờng hợp có chứng chỉ quốc tế còn thời hạn 2 năm đến ngày 

bảo vệ luận văn, Trƣờng sẽ xem xét miễn thi đầu ra ngoại ngữ. 
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*** Tính cả luận văn, cả 4 học kỳ, học viên tích lũy tối thiểu 60/80 tín chỉ (gồm 39 

tín chỉ bắt buộc và 21/41 tín chỉ tự chọn). 

10. Đội ngũ quản lý và giảng viên 

 Trƣởng Phòng Đào tạo Sau đại học: 

(Hình) 

 

 

 

TS. Nguyễn Văn Vinh 

E-mail: vinhnv@dlu.edu.vn  

 Quản lý ngành: 

(Hình) 

 

 

TS. Lê Hồng Phong 

E-mail: phonglh@dlu.edu.vn 

 Đội ngũ giảng viên tham gia giảng dạy ngành Văn học Việt Nam: 

(Hình) PGS.TS. Nguyễn Đức Hòa 

E-mail: hoand@dlu.edu.vn  

Giảng dạy các học phần: 

 Quản lý và đổi mới giáo dục đại học 

(Hình) TS. Lê Hồng Phong 

E-mail: phonglh@dlu.edu.vn  

Giảng dạy các học phần: 

 Tổ chức và quản lý quá trình đào tạo 

 Phƣơng pháp nghiên cứu văn học 

 Những vấn đề về văn học dân gian Việt Nam 

(Hình) GVC.ThS. Bùi Long Dung 

E-mail: dungbl@dlu.edu.vn  

Giảng dạy các học phần: 

 Triết học 

mailto:vinhnv@dlu.edu.vn
mailto:phonglh@dlu.edu.vn
mailto:hoand@dlu.edu.vn
mailto:phonglh@dlu.edu.vn
mailto:dungbl@dlu.edu.vn
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(Hình) TS. Nguyễn Tất Thắng 

E-mail: thangnt@dlu.edu.vn  

Giảng dạy các học phần: 

 Tiếng Anh 

(Hình) GS.TS. Huỳnh Nhƣ Phƣơng 

E-mail: huynhnhuphuong2004@yahoo.com    

Giảng dạy các học phần: 

 Tiếp nhận văn học 

(Hình) PGS.TS. Nguyễn Thị Thanh Xuân 

E-mail: thanhxuanqn@gmail.com 

Giảng dạy các học phần: 

 Đổi mới lý luận, phê bình văn học Việt Nam  

(Hình) PGS.TS. Phan Thị Hồng 

E-mail: hongpt@dlu.edu.vn  

Giảng dạy các học phần: 

 Sử thi Việt Nam 

 Thể loại truyện truyền kỳ trong văn học trung đại Việt 

Nam 

(Hình) TS. Phạm Quốc Ca 

E-mail: phamquocca52@gmail.com  

Giảng dạy các học phần: 

 Thơ Việt Nam hiện đại 

 

(Hình) TS. Dƣơng Hữu Biên 

E-mail: biendh@dlu.edu.vn  

Giảng dạy các học phần: 

 Ngôn ngữ truyện ngắn Việt Nam hiện đại 

mailto:thangnt@dlu.edu.vn
mailto:phuong2004@yahoo.com
mailto:hongpt@dlu.edu.vn
mailto:phamquocca52@gmail.com
mailto:biendh@dlu.edu.vn
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(Hình) TS. Nguyễn Khắc Huấn 

E-mail: huannc@dlu.edu.vn  

Giảng dạy các học phần: 

 Ngôn ngữ thơ Việt Nam 

(Hình) TS. Nguyễn Mạnh Hùng 

E-mail: hungnm@dlu.edu.vn  

Giảng dạy các học phần: 

 Thi pháp học 

 Tiểu thuyết Việt Nam hiện đại 

(Hình) TS. Nguyễn Đình Hảo 

E-mail: haond@dlu.edu.vn  

Giảng dạy các học phần: 

 Ảnh hƣởng một số trào lƣu VHPT hiện đại đến VHVN 

(Hình) TS. Nguyễn Cảnh Chƣơng 

E-mail: chuongnc@dlu.edu.vn  

Giảng dạy các học phần: 

 Đặc điểm văn học trung đại Việt Nam 

(Hình) TS. Nguyễn Huy Khuyến 

E-mail: khuyennh@dlu.edu.vn  

Giảng dạy các học phần: 

 Điển tích, điển cố trong văn học trung đại Việt Nam 

(Hình) TS. Lƣu Thị Hồng Việt 

E-mail: vietlth@dlu.edu.vn  

Giảng dạy các học phần: 

 Văn học so sánh và so sánh văn học Việt Nam – Hàn 

Quốc 

11. Cơ sở vật chất phục vụ đào tạo 

Trƣờng Đại học Đà Lạt có hệ thống Thƣ viện hiện đại, bao gồm Phòng Mƣợn, 

Phòng Đọc 1, Phòng Đọc 2 dành riêng cho Khoa học Xã hội và Nhân văn với hàng 

ngàn đầu sách; Thƣ viện điện tử hiện đại có thể truy cập và sử dụng hàng vạn đầu sách 

điện tử bằng tiếng Việt và tiếng nƣớc ngoài. 

mailto:huannc@dlu.edu.vn
mailto:hungnm@dlu.edu.vn
mailto:haond@dlu.edu.vn
mailto:chuongnc@dlu.edu.vn
mailto:khuyennh@dlu.edu.vn
mailto:vietlth@dlu.edu.vn
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Sau đây là thƣ mục ấn phẩm tiêu biểu xuất bản, tái bản những năm gần đây: 

STT 

 

Một số tên sách, tên tạp chí in Nơi xuất bản/  

Năm xuất bản 

1.  Giai thoại văn học Việt Nam. t.I  Khoa học Xã hội, 2014 

2.  Giai thoại văn học Việt Nam. t.II Khoa học Xã hội, 2014 

3.  Văn học Việt Nam từ đầu thế kỷ XX đến 1945 Đại học Sƣ phạm, 2013 

4.  Giáo trình văn học trung đại Việt Nam. t.I Giáo dục Việt Nam, 2011 

5.  Phê bình văn học Việt Nam hiện đại Văn học, 2011 

6.  Văn học dân tộc thiểu số Việt Nam thời kỳ hiện đại : 

Một số đặc điểm  

Nxb. Đại học Thái 

Nguyên, 2011 

7.  Đọc và nghiên cứu văn học trung đại Việt Nam Đại học Sƣ phạm, 2011 

8.  Hiện tƣợng Sơn Tùng trong văn học Việt Nam hiện 

đại  

Thanh niên, 2011 

9.  Hiện tƣợng Sơn Tùng trong văn học Việt Nam hiện 

đại 

Thanh niên, 2011 

10.  Phê bình văn học, con vật lƣỡng thể ấy : Tƣ tƣởng 

phê bình văn học Việt Nam, một cái nhìn lịch sử  

Hội Nhà văn, 2011 

11.  Lòng yêu nƣớc trong văn học dân gian Việt Nam  Lao động, 2011 

12.  Truyện cổ dân gian Việt Nam = Folk tales of 

Vietnam : Song ngữ Việt – Anh 

Văn hoá-Văn nghệ, 2011 

13.  Phê bình văn học Việt Nam hiện đại Văn học, 2011 

14.  Một nhận thức về văn học dân gian Việt Nam Đại học Quốc gia, 2012 

15.  Sự phát triển văn hoá và con ngƣời ở một số nƣớc và 

vùng lãnh thổ Đông Á : Bài học kinh nghiệm cho 

Việt Nam 

Khoa học Xã hội, 2012 

16.  Sự vận động của dòng văn học hiện thực Việt Nam 

1930-1945  

Thuận Hoá, 2012 

17.  Giáo trình văn học dân gian Việt Nam Đại học Sƣ phạm, 2012 

18.  Lý luận và phê bình văn học : Những vấn đề và quan 

niệm hiện đại : Giải thƣởng văn học Hội Nhà Văn 

Việt Nam năm 1997 / Trần Đình Sử. -- Tái bản lần 

thứ hai 

Giáo dục, 2012 

19.  Văn học Việt Nam hiện đại : Những gƣơng mặt tiêu 

biểu 

Phụ nữ, 2012 

20.  Từ điển tác giả, tác phẩm văn học Việt Nam : dùng 

trong nhà trƣờng 

Giáo dục Việt Nam, 2012 

21.  Ca dao Việt Nam - Viên ngọc quý trong kho tàng 

văn học dân gian 

 Văn hoá - Thông tin, 

2013 
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STT 

 

Một số tên sách, tên tạp chí in Nơi xuất bản/  

Năm xuất bản 

22.  Văn học Việt Nam từ đầu thế kỷ XX đến 1945 Đại học Sƣ phạm, 2013 

23.  Nguyễn Huy Tƣởng - Tài năng lớn của văn học Việt 

Nam hiện đại 

Văn hoá - Thông tin, 

2013 

24.  Văn chƣơng chữ Nôm trong bộ khởi thảo văn học sử 

Việt Nam  

Sàigòn : Văn Hợi , 1957 

25.  Việt Nam văn học sử trích yếu Sài Gòn : , 1957 

26.  Việt Nam văn học toàn thƣ : Văn chƣơng truyền 

khẩu, cổ tích . t. II  

Văn hữu Á Châu , 1959 

27.  Văn học Việt Nam : Văn học đời Lý Khai Trí, 1960 

28.  Những ý kiến về văn học nghệ thuật dân gian Việt 

Nam 

Khoa học xã hội, 1960 

29.  Văn học Việt Nam : Văn học sử, giảng văn  Tân Việt , 1960 

30.  Việt Nam văn học sử giản ƣớc tân biên , t. I Quốc học tùng thƣ, 1961 

31.  Việt Nam văn học sử giản ƣớc tân biên , t. II Quốc học tùng thƣ, 1961 

32.  Việt Nam văn học sử yếu  Bộ Quốc gia Giáo dục , 

1962 

33.  Tuyển tập 13 năm tranh luận văn học : Văn học Việt 

Nam thế hệ 1932-1945 : t. I,II,III  

Đại học Văn khoa , 1964 

34.  Lịch sử văn học công giáo Việt Nam Tƣ duy, 1965 

35.  Tinh thần khoa học đạo học : Khái niệm con đƣờng 

văn hoá Việt Nam 

TP. HCM : [s.n.], 1967 

36.  Những ý kiến về văn học nghệ thuật dân gian Việt 

Nam  

Khoa học Xã hội, 1969 

37.  Việt Nam văn học giảng bình Hoành Sơn, 1970 

38.  Việt Nam cổ văn học sử Sở Quốc Vụ, 1970 

39.  Các thể thơ và sự phát triển của hình thức thơ ca 

trong văn học Việt Nam 

Khoa học Xã hội, 1971 

40.  Tìm hiểu tiến trình văn học dân gian Việt Nam Khoa học Xã hội , 1976 

41.  Văn học Việt Nam nửa cuối thế kỷ XIX Đại học và Trung học 

Chuyên nghiệp , 1976 

42.  Văn học Việt Nam 1900 - 1945  Giáo dục, 2009 

43.  Đến với tiến trình văn học Việt Nam hiện đại Hội Nhà văn, 2009 

44.  Tổng tập văn học dân gian các dân tộc thiểu số Việt 

Nam. 

Khoa học Xã hội, 2010 

45.  Văn học Việt Nam Thanh niên, 2010 

46.  Tính dân tộc và tính hiện đại trong văn học, nghệ Chính trị Quốc gia, 2010 
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Một số tên sách, tên tạp chí in Nơi xuất bản/  

Năm xuất bản 

thuật Việt Nam hiện nay.  

47.  Giáo trình văn học Việt Nam hiện đại. t.II, Từ sau 

cách mạng tháng Tám 1945 

Đại học Sƣ phạm, 2008 

48.  Tổng tập văn học dân gian các dân tộc thiểu số Việt 

Nam. t.XXI, Truyện thơ  

Khoa học Xã hội, 2008 

49.  Học thuyết S. Freud và sự thể hiện của nó trong văn 

học Việt Nam  

Đại học Quốc gia, 2008 

50.  Văn hoá Việt Nam những điều học hỏi  Văn hoá - Thông tin, 

2008 

51.  Văn học Nhật Bản ở Việt Nam Đại học Quốc gia, 2008 

52.  Văn học Việt Nam sau 1975 : Những vấn đề nghiên 

cứu và giảng dạy  

Giáo dục, 2009 

53.  Nghiên cứu văn học Việt Nam : Những khả năng và 

thách thức 

Thế giới, 2009 

54.  Tuyển tập văn học dân gian Việt Nam Giáo dục, 2007 

55.  Việt Nam và phƣơng Tây tiếp nhận và giao thoa 

trong văn học : Phê bình và tiểu luận 

Giáo dục, 2007 

56.  Tuyển tập. t.II, Văn học trung đại Việt Nam  Giáo dục, 2007 

57.  Bàn thêm về mấy vấy đề trong văn học hiện đại Việt 

Nam 

Thế giới, 2007 

58.  Hợp tuyển văn học trung đại Việt Nam (Thế kỷ X - 

XIX). t.II, Văn học thế kỷ XVI – XVII 

Giáo dục, 2007 

59.  Tuyển tập văn học dân gian Việt Nam. t.II, truyện cổ 

tích : Quyển 1. 

Giáo dục, 2007 

60.  Lịch sử văn học VIệt Nam / N.I. Nikulin Văn học, 2007 

61.  Văn học Việt Nam thế kỉ X – XIX Giáo dục, 2007 

62.  Hợp tuyển văn học trung đại Việt Nam (Thế kỷ X - 

XIX). t.I, Văn học thế kỷ X – XV 

Giáo dục, 2007 

63.  Giáo trình văn học Việt Nam hiện đại. t.II, Từ sau 

cách mạng tháng Tám 1945  

Đại học Sƣ phạm, 2008 

64.  Giáo trình văn học Việt Nam hiện đại. t.I, Từ đầu thế 

kỉ XX đến 1945 

Đại học Sƣ phạm, 2008 

65.  Văn học Việt Nam sau 1975 : Những vấn đề nghiên 

cứu và giảng dạy 

Giáo dục, 2006 

66.  Văn học dân gian Việt Nam Giáo dục, 2006 

67.  Văn học Việt Nam 1900 – 1945 Giáo dục, 2006 
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Một số tên sách, tên tạp chí in Nơi xuất bản/  

Năm xuất bản 

68.  Văn học sử Việt Nam  Văn học, 2006 

69.  Văn học dân gian Việt Nam : Tác phẩm dùng trong 

nhà trƣờng 

Thanh niên, 2006 

70.  Tuyển tập. t.I, Văn học Việt Nam thế kỷ XX tác gia 

và tác phẩm 

Giáo dục, 2006 

71.  Tuyển tập. t.III, Văn học lãng mạn Việt Nam (1932-

1945); Phê bình và tiểu luận  

Giáo dục, 2006 

72.  Tác giả văn học thiếu nhi Việt Nam Từ điển Bách khoa, 2006 

73.  Bản sắc Việt Nam qua giao lƣu văn học  Đại học Quốc gia, 2006 

74.  Giảng văn văn học Việt Nam Giáo dục, 2006 

75.  Giảng văn chọn lọc văn học Việt Nam. t.I  Đại học Quốc gia, 2006 

76.  Con đƣờng giải mã văn học trung đại Việt Nam Giáo dục, 2006 

77.  Bản sắc Việt Nam qua giao lƣu văn học Đại học Quốc gia, 2006 

78.  Tinh tuyển văn học Việt Nam. t.IV, văn học thế kỷ 

XV-XVII 

Khoa học Xã hội, 2004 

79.  Lý luận, phê bình văn học Việt Nam từ đầu thế kỷ 

XX đến 1945 : Chuyên luận 

Khoa học Xã hội, 2005 

80.  Truyện cổ tích Việt Nam bình giải : Văn học dân 

gian 

Văn học, 2005 

81.  Lƣợc khảo lịch sử văn học Việt Nam : Từ khởi thuỷ 

đến cuối thế kỷ XX 

Văn nghệ, 2005 

82.  Thi pháp văn học trung đại Việt Nam Đại học Quốc gia, 2005 

83.  Lý luận và văn học : Giải thƣởng Hội Nhà văn Việt 

Nam 1991 

Trẻ, 2005 

84.  Văn học Việt Nam : Nửa cuối thế kỷ XVIII - Hết thế 

kỷ XIX  

Giáo dục, 2005 

85.  Nhà văn tiền chiến và quá trình hiện đại hoá trong 

văn học Việt Nam từ đầu thế kỷ XX cho tới 1945 : 

Tiểu luận 

Đại học Quốc gia, 2005 

86.  Theo dòng khảo luận văn học trung đại Việt Nam Đại học Quốc gia, 2005 

87.  Ba phong cách trào phúng trong văn học Việt Nam 

thời kỳ 1930 - 1945 : Nguyễn Công Hoan; Vũ Trọng 

Phụng; Nam Cao 

Đại học Quốc gia, 2005 

88.  Những bài giảng về tác gia văn học Việt Nam hiện 

đại  

Đại học Sƣ phạm, 2005 

89.  Văn học Việt Nam thế kỷ XX : Những vấn đề lịch sử Giáo dục, 2005 
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Một số tên sách, tên tạp chí in Nơi xuất bản/  

Năm xuất bản 

và lý luận  

90.  Nhà văn tiền chiến và quá trình hiện đại hoá trong 

văn học Việt Nam từ đầu thế kỷ XX cho tới 1945 : 

Tiểu luận  

Đại học Quốc gia, 2005 

91.  Giảng văn chọn lọc văn học Việt Nam. t.II Đại học Quốc gia, 2006 

92.  Văn luận : Văn học Việt Nam và tƣ tƣởng văn hoá 

Phƣơng Đông 

Văn học, 2004 

93.  Văn học dân gian Việt Nam Đại học Quốc gia, 2004 

94.  Mấy vấn đề văn hoá và văn học Việt Nam Văn nghệ, 2004 

95.  Văn hoá Việt Nam những điều học hỏi : Các bình 

diện văn hoá Việt Nam  

Văn hoá - Thông tin, 

2004 

96.  Văn học trào phúng Việt Nam : Từ thế kỷ XVIII đến 

1958 

Khoa học Xã hội, 2004 

97.  Từ điển tác gia văn học Việt Nam thế kỷ XX Hội Nhà văn, 2003 

98.  Đặc điểm văn học Việt Nam trung đại : Những vấn 

đề văn xuôi tự sự 

Giáo dục, 2003 

99.  Văn học cổ điển Việt Nam. t.I,phần 2, nửa đầu thế 

kỷ XIX 

Đại học Quốc gia, 2003 

100.  Giảng văn chọn lọc văn học Việt Nam Đại học Quốc gia, 2003 

101.  Tác phẩm đƣợc tặng giải thƣởng Hồ Chí Minh : Tìm 

hiểu thần thoại Ấn Độ; Ngƣời anh hùng làng Dóng; 

Tìm hiểu tiến trình văn học dân gian Việt Nam 

Khoa học Xã hội, 2003 

102.  Tác phẩm đƣợc tặng giải thƣởng Hồ Chí Minh : 

Nghiên cứu văn học Việt Nam và Văn học thế giới 

(1945-1984)  

Khoa học Xã hội, 2003 

103.  Văn học Việt Nam - Văn học trung đại : Những công 

trình nghiên cứu 

Giáo dục, 2003 

104.  Tinh tuyển văn học Việt Nam. t.V b, văn học thế kỷ 

XVIII 

Khoa học Xã hội, 2004 

105.  Văn học Việt Nam : thế kỷ X - nửa đầu thế kỷ XVIII Giáo dục, 2002 

106.  Góp phần xác lập hệ thống quan niệm văn học trung 

đại Việt Nam  

Văn hoá Thông tin, 2002 

107.  Văn hoá học Việt Nam  Văn hoá - Thông tin, 

2002 

108.  Văn học trung đại Việt Nam dƣới góc nhìn văn hoá  Giáo dục, 2007 

109.  Văn học Việt Nam : nửa cuối thế kỷ XVIII - hết thế Giáo dục, 2001 
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Một số tên sách, tên tạp chí in Nơi xuất bản/  

Năm xuất bản 

kỷ XIX 

110.  Khảo và luận một số thể loại - tác gia - tác phẩm văn 

học trung đại Việt Nam. 

Đại học Quốc gia, 2001 

111.  Văn học Việt Nam từ thế kỷ X đến thế kỷ XX Đại học Quốc gia, 2001 

112.  Tìm hiểu văn học : Văn học cổ điển Việt Nam thế kỷ 

XIX. t.I, các thi sĩ trong cung đình nhà Nguyễn  

Văn hoá thông tin, 2002 

113.  Nhà nho tài tử và văn học Việt Nam Đại học Quốc gia, 1999 

114.  Văn học lãng mạn Việt Nam : 1930-1945  Giáo dục , 1999 

115.  Văn học Việt Nam - Văn học dân gian : Những công 

trình nghiên cứu  

Giáo dục, 1999 

116.  Văn học Việt Nam dòng riêng giữa nguồn chung Đại học Quốc gia, 1999 

117.  Giáo trình lịch sử văn học Việt Nam 1930 - 1945  Đại học Quốc gia, 2000 

118.  Chủ tịch Hồ Chí Minh và văn học Việt Nam hiện 

đại  

Khoa học xã hội, 1986 

119.  Văn học Việt Nam giai đoạn giao thời 1900 – 1930 Đại học và Giáo dục 

Chuyên nghiệp, 1988 

120.  Văn học dân gian Việt Nam. t.II Giáo dục, 1990 

121.  Nho giáo và văn học Việt Nam trung cận đại Văn hóa thông tin, 1995 

122.  Văn hoá học đại cƣơng và cơ sở Văn hoá Việt Nam : 

Tài liệu dùng để kham khảo giảng dạy và học tập 

trong các trƣờng Đại học  

Khoa học xã hội, 1995 

123.  Bình giảng ca dao: Tài liệu tham khảo về văn học 

dân gian Việt Nam 

Giáo dục, 1996 

124.  Tuyển tập phê bình văn học Việt Nam / Văn học 

Việt nam hiện đại 

Văn học, 1997 

125.  Phê bình, bình luận văn học : Văn học dân gian Việt 

Nam : Thần thoại, truyền thuyết, truyện cổ tích, 

truyện cƣời 

Văn nghệ, 1997 

126.  Văn học so sánh nghiên cứu và triển vọng, Nxb. Đại học Sƣ 

phạm,2005 

127.  Tính dân tộc và tính hiện đại trong văn học, nghệ 

thuật Việt Nam hiện nay, 

Nxb. Chính trị Quốc gia, 

Hà Nội,2010 

128.  Lý luận văn học, Nxb. Đại học và Trung 

học chuyên nghiệp, 

H.,1982 

129.  Dẫn luận nghiên cứu văn học, tập 1 Giáo dục, 1985 
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Một số tên sách, tên tạp chí in Nơi xuất bản/  

Năm xuất bản 

130.  Dẫn luận nghiên cứu văn học, tập 2 Giáo dục, 1985 

131.  Dẫn luận nghiên cứu văn học, Giáo dục, 1998 

132.  Lí luận văn học so sánh, Nxb. Đại học Quốc gia 

Hà Nội,2003 

133.  Lí luận văn học, Nxb. Giáo dục,1999 

134.  Tác phẩm văn học nhƣ là quá trình, Nxb. Khoa học Xã 

hội,2004 

135.  Lí luận văn học – vấn đề và suy nghĩ, Nxb. Giáo dục,1999 

136.  Văn Tâm Điêu Long, Nxb. Văn học,2007 

137.  Văn chƣơng, bạn đọc sáng tạo, Nxb. Đại học Quốc gia 

Hà Nội,2003 

138.  Giáo trình Thi pháp học, Nxb. Thành Phố Hồ Chí 

Minh,1993 

139.  Từ điển văn học (Bộ mới), Nxb. Thế giới,2004 

140.  Nho giáo tại Việt Nam, Nxb. Khoa học xã 

hội,1994 

141.  Việt Nam văn hóa sử cƣơng, Nxb. Văn hóa Thông 

tin,2000 

142.  Lịch sử văn hóa Việt Nam, Nxb. Thuận Hóa,2008 

143.  Tƣ tƣởng Phật giáo Việt Nam, Nxb. Khoa học Xã hội, 

H.,1999 

144.  Các bài giảng về tƣ tƣởng phƣơng Đông, Nxb. Đại học Quốc gia 

Hà Nội,2001 

145.  Tƣ tƣởng phƣơng Đông gợi những điểm nhìn tham 

chiếu, 

Nxb. Văn học,1995 

146.  Tìm về bản sắc văn hóa Việt Nam, Nxb. Tổng hợp Thành 

phố Hồ Chí Minh,2004 

147.  Tạp chí Văn học Các số trƣớc 2004 

148.  Tạp chí nghiên cứu văn học  Từ 2004 đến nay 

149.  Tạp chí Văn học và tuổi trẻ Tất cả các số từ 2008 đến 

nay 

150.  Tạp chí Nam Phong Các số từ năm 1917 đến 

1934 

151.  Tạp chí Văn học nƣớc ngoài Tất cả các số từ 2008 đến 

nay 

152.  Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc Tất cả các số từ 2005 đến 
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Một số tên sách, tên tạp chí in Nơi xuất bản/  

Năm xuất bản 

nay 

153.  Tạp chí Văn nghệ Quân đội  Tất cả các số từ 2005 đến 

nay 

154.  Tạp chí Cộng sản Tất cả các số từ 2009 đến 

nay 

155.  Tạp chí Đại học Đà Lạt Tất cả các số từ 2011 đến 

nay 

 

12. Mô tả học phần 

Sau đây là phần mô tả các học phần đƣợc tổ chức giảng dạy trong chƣơng trình đào 

tạo ngành Văn học Việt Nam. 

TRC05 – Triết học     

Số tín chỉ: 3 - 1,5 - 1,5 

Đặc điểm học phần: Kiến thức chung – Học phần bắt buộc 

Học phần tiên quyết: Không 

Mô tả học phần: 

Học phần gồm 8 chƣơng, trong đó gồm: chƣơng mở đầu (chương 1: Khái luận 

về triết học. nhằm giới thiệu tổng quan về triết học và lịch sử triết học; 3 chƣơng bao 

quát các nội dung cơ bản thuộc về thế giới quan và phƣơng pháp luận chung của nhận 

thức và thực tiễn (chương 2: Bản thể luận, chương 3: Phép biện chứng, chương 4: 

Nhận thức luận); 4 chƣơng bao quát các nội dung lý luận triết học về xã hội và con 

ngƣời (chương 5: Học thuyết hình thái kinh tế - xã hội, chương 6: Triết học chính trị, 

chương 7: Ý thức xã hội, chương 8: Triết học về con ngƣời). 

NNC01 – Ngoại ngữ    

Số tín chỉ: 4 - 2 - 2 

Đặc điểm học phần: Kiến thức chung – Học phần bắt buộc 

Học phần tiên quyết: Không 

Mô tả học phần: 

Tiếng Anh là một học phần tự chọn dành cho học viên cao học. Học phần cung 

cấp cho học viên kiến thức và kỹ năng cơ bản về tiếng Anh với trình tiền trung cấp 

nhằm giúp học viên có kỹ năng cơ bản để tiếp tục chƣơng trình tiếng Anh tăng cƣờng 

để đạt năng lực tiếng Anh bậc 3 theo khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam, tƣơng 

đƣơng chuẩn B1 châu Âu. 
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KQ7401 - Quản lý và đổi mới giáo dục 

Số tín chỉ: 3 - 1,5 - 1,5 

Đặc điểm học phần: Kiến thức Quản lý 

Học phần tiên quyết: Không 

Mô tả học phần: 

Trong thời đại hôm nay, thời đại mà xã hội loài ngƣời đang trong giai đoạn quá 

độ chuyển từ kinh tế công nghiệp sang nền kinh tế tri thức, thì “GD là con át chủ bài 

để đƣa nhân loại tiến lên”, và GDĐH ngày càng mang tính phổ quát, vai trò các trƣờng 

đại học trong XH hiện đại càng cao. Học phần giới thiệu những kiến thức cơ bản về 

lƣợc sử các giai đoạn phát triển của giáo dục đại học (GDĐH) thế giới và Việt Nam. 

Những đặc trƣng và xu hƣớng phát triển cơ bản của nền GDĐH cũng đƣợc trình bày 

trong học phần. Học phần đƣa ra một số mô hình quản lý giáo dục và khả năng ứng 

dụng của nó, đồng thời trình bày phát triển của GDĐH thế giới và Việt Nam trong thế 

kỹ XXI với vai trò của mô hình giáo dục dựa trên cơ sở: Kiến thức – Kỹ năng – Thái 

độ. 

KQ7402 - Tổ chức và quản lý quá trình đào tạo 

Số tín chỉ: 3 - 1,5 - 1,5 

Đặc điểm học phần: Kiến thức liên ngành (quản lý và kinh tế) – Học phần tự chọn 

Học phần tiên quyết: Không 

Mô tả học phần: 

Học phần cung cấp kiến thức mang tính quản lý, giới thiệu về chƣơng trình đào 

tạo  và phát triển chƣơng trình; tổ chức và quản lý quá trình đào tạo; các vấn đề liên 

quan đến quá trình đào tạo đại học, sau đại học. 

 

VV6101- Phƣơng pháp nghiên cứu văn học 

Số tín chỉ: 4 - 2 - 2 

Đặc điểm học phần: Kiến thức cơ sở ngành nâng cao – Học phần bắt buộc 

Học phần tiên quyết: Không 

Mô tả học phần: 

Học phần Cung cấp cho học viên cao học hiểu biết về phƣơng pháp nghiên cứu 

khoa học; giới thiệu những phƣơng pháp chủ yếu trong nghiên cứu văn học; các thao 

tác và kỹ năng trong quá trình nghiên cứu một đề tài; một số lƣu ý trong khi ứng dụng 

nghiên cứu văn học 
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VV6102 - Tiếp nhận văn học 

Số tín chỉ: 4 - 2 - 2 

Đặc điểm học phần: Kiến thức cơ sở và chuyên ngành – Học phần Bắt buộc 

Học phần tiên quyết:  Cơ sở Lý luận văn học 

Mô tả học phần: 

Học phần bao gồm lý thuyết tiếp nhận văn học và việc vận dụng lý thuyết này 

vào việc nghiên cứu những hiện tƣợng (tác phẩm, tác giả, trào lƣu...) của văn học Việt 

Nam. Đây là học phần dành cho học viên cao học chuyên ngành Văn học Việt Nam. 

 

VV6103- Thi pháp học 

Số tín chỉ: 4 - 2 - 2 

Đặc điểm học phần: Kiến thức cơ sở và chuyên ngành – Học phần Bắt buộc 

Học phần tiên quyết:   

- Lý luận văn học 

- Văn học Việt Nam hiện đại 

Mô tả học phần: 

Học phần giúp học viên nắm đƣợc: khái niệm Thi pháp học. Đối tƣợng nghiên 

cứu của thi pháp học. Vấn đề hình thức và nội dung nghệ thuật. Hình tƣợng nghệ 

thuật. Quan niệm nghệ thuật về con ngƣời và cuộc sống. cái nhìn nghệ thuật. Không 

gian nghệ thuật. Thời gian nghệ thuật. Ngôn ngữ nghệ thuật. Hình tƣợng tác giả trong 

tác phẩm văn học. 

 

VV6201 - Sử thi Việt Nam 

Số tín chỉ: 4 - 2 - 2 

Đặc điểm học phần: Kiến thức cơ sở và chuyên ngành – Học phần Bắt buộc 

Học phần tiên quyết:  Văn học dân gian Việt Nam 

Mô tả học phần: 

Học phần giới thiệu vị trí thể loại sử thi trong văn học và văn hóa dân gian các 

dân tộc Việt Nam, đặc biệt là các dân tộc bản địa Tây Nguyên; các loại hình sử thi; 

quá trình phát hiện, nghiên cứu, các phƣơng diện cơ bản của thể loại (chủ đề, nhân vật, 

thi pháp, ngôn ngữ), những giá trị văn hóa, văn học riêng biệt của sử thi Việt Nam. 
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VV6202 - Đặc điểm văn học Trung đại Việt Nam 

Số tín chỉ: 4 - 2 - 2 

Đặc điểm học phần: Kiến thức cơ sở và chuyên ngành – Học phần Bắt buộc 

Học phần tiên quyết:  Không 

Mô tả học phần: 

Học phần giới thiệu những đặc điểm cơ bản của văn học Trung đại Việt Nam 

trong bối cảnh văn học các nƣớc Đông Á: Quan niệm văn học Trung đại Việt Nam; 

đặc điểm nghệ thuật văn học Trung đại Việt Nam; đặc điểm về nội dung; đặc điểm về 

loại hình tác giả, đặc điểm về loại hình tác phẩm – thể loại... 

VV7201 - Thơ Việt Nam hiện đại 

Số tín chỉ: 4 - 2 - 2 

Đặc điểm học phần: Kiến thức cơ sở và chuyên ngành – Học phần Bắt buộc 

Học phần tiên quyết:  Không 

Mô tả học phần: 

Học phần Thơ Việt Nam hiện đại gồm các nội dung chính nhƣ sau: 

Chƣơng 1.Khái quát về thơ Việt Nam hiện đại  

1.1.Khái niệm thơ hiện đại và thơ Việt Nam hiện đại 

1.2.Vấn đề hiện đại hóa thơ Việt Nam 

1.3.Tiến trình thơ Việt Nam hiện đại 

1.4.Những đặc điểm chính của thơ Việt Nam hiện đại 

Chƣơng 2. Phong trào Thơ mới ( 1932-1945) - cuộc cách mạng thi ca đưa thơ Việt 

Nam vào thời kỳ hiện đại 

2.1.Những chủ đề trữ tình chính của Thơ mới 

2.2.Đặc điểm thi pháp Thơ mới lãng mạn 

2.3.Đặc điểm thi pháp Thơ mới tƣợng trƣng 

2.4.Đặc điểm thi pháp Thơ mới siêu thực 

Chƣơng 3.Thơ Cách mạng Việt Nam 1945-1975 

3.1.Những chủ đề trữ tình chính của thơ Cách mạng 

3.2.Đặc điểm thi pháp của thơ Cách mạng 

Chƣơng 4.Thơ Việt Nam từ 1975 đến nay 

4.1.Hành trình đổi mới của thơ Việt Nam từ 1975 tới nay 

4.2.Đặc điểm thi pháp của thơ Việt Nam từ 1975 tới nay 
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VV7301 - Ảnh hƣởng một số trào lƣu văn học phƣơng Tây hiện đại đến văn học 

Việt Nam 

Số tín chỉ: 4 - 2 - 2 

Đặc điểm học phần: Kiến thức ngành – Học phần bắt buộc đối với học viên cao học 

chuyên ngành Văn học Việt Nam  

Học phần tiên quyết:  Không 

Mô tả học phần: 

Học phần  Ảnh hưởng một số trào lưu văn  học phương Tây hiện đại đến văn 

học Việt Nam cung cấp những kiến thức cơ bản nhất để học viên có đƣợc những hiểu 

biết về một số vấn đề tƣ tƣởng và văn học phƣơng Tây hiện đại. Học phần cung cấp 

những kiến thức cơ bản về sự ảnh hƣởng của những trào lƣu ấy đối với văn học Việt 

Nam nhƣ: Tƣ tƣởng và quan điểm duy tâm chủ quan (chủ nghĩa tƣợng trƣng, chủ 

nghĩa siêu thực, …), tƣ tƣởng duy tâm mang màu sắc thực chứng (chủ nghĩa thực 

chứng, cấu trúc luận và phê bình mới…), chủ yếu nêu ảnh hƣởng của phân tâm học 

Freud, chủ nghĩa hiện sinh và văn học về thân phận con ngƣời.  Học phần cũng nêu 

những đặc điểm sơ lƣợc quen thuộc đƣợc bàn đến trong văn học Việt  Nam nhƣ:  văn 

học so sánh (Comparative literature), ngữ nghĩa học (Semantism), phê bình mới (New 

criticism), tâm phân học (Analytical psychology), chủ nghĩa thực dụng (Pragmatism),  

hiện tƣợng luận (Phenomenology), ký hiệu học (Sémiotics), giải thích học 

(Hermeneutics), mỹ học tiếp nhận (Receptive Esthetics), xã hội học văn học 

(Sociology of literature), ….nhằm giúp cho học viên hiểu đƣợc sự ảnh hƣởng của 

những trƣờng phái lý luận phê bình văn học phƣơng Tây đƣơng đại đến văn học Việt 

Nam. 

 

VV6203 - Những vấn đề Văn học dân gian Việt Nam 

Số tín chỉ: 4 - 2 - 2 

Đặc điểm học phần: Kiến thức cơ sở ngành nâng cao – Học phần bắt buộc  

Học phần tiên quyết:  Không 

Mô tả học phần: 

Cung cấp cho học viên cao học một số vấn đề trong nghiên cứu văn học dân 

gian Việt Nam, chủ yếu là những vấn đề mới hoặc chƣa thống nhất. Từ những góc 

nhìn khác nhau, vận dụng các phƣơng pháp nghiên cứu phù hợp, học viên nghiên cứu 

một đề tài tiểu luận (tự đề xuất);  từ đó, một số đề tài có thể phát triển thành luận văn 

tốt nghiệp cao học. 

 

VV6204 - Thể loại truyện truyền kỳ trong Văn học Trung đại Việt Nam 
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Số tín chỉ: 4 - 2 - 2 

Đặc điểm học phần: Kiến thức cơ sở và chuyên ngành – Học phần tự chọn  

Học phần tiên quyết:  Văn học Trung đại Việt Nam 

Mô tả học phần: 

Học phần giới thiệu khái niệm truyện truyền kỳ và thể loại truyện truyền kỳ 

trong văn học Việt Nam và các nƣớc Đông Á. Lịch sử ra đời và phát triển của thể loại 

truyện truyền kỳ trong văn học Trung đại Việt Nam, ảnh hƣởng của truyện truyền kỳ 

Trung Quốc… Các đặc điểm đề tài, nhân vật, cốt truyện, ngôn ngữ của thể loại truyện 

truyền kỳ trong thời kỳ Trung đại của văn học Việt Nam. 

 

VV6301 - Điển tích, điển cố trong văn học Trung đại Việt Nam 

Số tín chỉ: 3 - 1,5 - 1,5 

Đặc điểm học phần: Kiến thức cơ sở và chuyên ngành – Học phần tự chọn/bắt buộc 

Học phần tiên quyết:  Không 

Mô tả học phần: 

Giới thiệu về việc sử dụng điển tích điển cố trong các sáng tác văn học thời 

Trung đại, bao gồm dòng văn học Hán  và văn học Nôm. 

Học phần còn hƣớng học viên đến việc nắm bắt nguồn gốc, xuất xứ của các điển 

tích điển cố đƣợc sử dụng trong văn học Trung đại, lý giải tại sao lại dụng những điển 

đó. 

Cuối cùng, học phần hƣớng học viên biết dụng ý của việc dẫn, dụng điển, từ đó 

làm sáng tỏ giá trị của các tác phẩm văn học. 

 

VV6302 - Văn học so sánh và so sánh VHDG Việt Nam – Hàn Quốc 

Số tín chỉ: 3 - 1,5 - 1,5 

Đặc điểm học phần: Kiến thức cơ sở và chuyên ngành - Học phần tự chọn 

Học phần tiên quyết:  Văn học dân gian Việt Nam  

Mô tả học phần: 

Học phần cung cấp cho học viên những kiến thức về văn học so sánh (Văn học 

so sánh là gì? Lịch sử và tính chất của văn học so sánh, phạm vi nghiên cứu của văn 

học so sánh, các phƣơng pháp chủ yếu đƣợc vận dụng trong văn học so sánh, tình hình 

nghiên cứu văn học so sánh ở Việt Nam...) và so sánh văn học dân gian Việt Nam - 

Hàn Quốc qua một số thể loại tiêu biểu nhƣ thần thoại, cổ tích, dân ca để thấy đƣợc 

những điểm tƣơng đồng, khác biệt về văn học dân gian của hai nƣớc Việt - Hàn. Học 
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phần đƣợc thiết kế gồm 2 chƣơng (Chƣơng 1: Khái quát về Văn học so sánh, chƣơng 

2: So sánh văn học dân gian Việt Nam - Hàn Quốc). Học phần này rèn luyện cho học 

viên khả năng tƣ duy, phát triển khả năng cảm thụ văn học qua phần thực hành (phân 

tích, so sánh các thể loại của văn học dân gian của hai nƣớc Việt Nam - Hàn Quốc cụ 

thể qua một số bài viết trên lớp, qua việc phát biểu trên lớp và qua tiểu luận). Kết quả 

thực hành sẽ chiếm 50% tổng số điểm của học phần. 

VV6303 - Ngôn ngữ thơ Việt Nam 

Số tín chỉ: 3 - 1,5 - 1,5 

Đặc điểm học phần: Kiến thức chuyên ngành – học phần tự chọn 

Học phần tiên quyết:  Không 

Mô tả học phần: 

Học phần có vai trò bổ sung kiến thức liên ngành trực tiếp cho học viên, có vị 

trí quan trọng trong hệ thống kiến thức của một học viên sau đại học ngành Văn  học 

Việt Nam. Học phần sẽ cung cấp cho ngƣời học một mảng kiến thức chuyên sâu về 

ngôn ngữ văn chƣơng nói chung và ngôn ngữ thơ Việt Nam nói riêng, một nội dung 

kiến thức mà ngƣời nghiên cứu văn học không thể thiếu. Nội dung của học phần là 

kiến thức tiếp nối và đi sâu vào địa hạt ngôn ngữ văn chƣơng, dựa trên kiến thức nền 

của các học phần liên quan khác mà học viên đã đƣợc trang bị, trong quá trình học tập 

và nghiên cứu. 

VV6304 - Ngôn ngữ truyện ngắn Việt Nam hiện đại 

Số tín chỉ: 3 - 1,5 - 1,5 

Đặc điểm học phần: Kiến thức cơ sở và chuyên ngành 

Học phần tiên quyết:  Không 

Mô tả học phần: 

Học phần giúp học viên nắm đƣợc sự hình thành và phát triển của ngôn ngữ 

truyện ngắn Việt Nam hiện đại, các bình diện và đặc điểm cơ bản của ngôn ngữ truyện 

ngắn Việt Nam hiện đại, ngôn ngữ truyện ngắn Việt Nam hiện đại trong quan hệ và thế 

tƣơng quan với ngôn ngữ của các thể loại văn học khác, vấn đề ngôn ngữ truyện ngắn 

trong việc sáng tạo và tiếp nhận văn học… 

VV7202 - Tiểu thuyết Việt Nam hiện đại 

Số tín chỉ: 3 - 1,5 - 1,5 

Đặc điểm học phần: Kiến thức cơ sở và chuyên ngành – Học phần tự chọn 

Học phần tiên quyết:  Không 

Mô tả học phần: 

Đây là học phần dành cho học viên cao học và nghiên cứu sinh chuyên ngành 

Văn học Việt Nam. Học phần giới thiệu về tiểu thuyết Việt Nam hiện đại trong lịch sử 
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văn học Việt Nam và văn học thế giới. 

VV7203 - Đổi mới lý luận, phê bình văn học Việt Nam 

Số tín chỉ: 3 - 1,5 - 1,5 

Đặc điểm học phần: Kiến thức cơ sở và chuyên ngành – Học phần tự chọn 

Học phần tiên quyết:  Không 

Mô tả học phần: 

Đây là học phần dành cho học viên cao học chuyên ngành Văn học Việt Nam. 

Học phần giới thiệu về sự đổi mới lý luận, phê bình văn học và sự tác động của nó đối 

với tiến trình văn học Việt Nam hiện đại. 

 

 Lâm Đồng, ngày     tháng 3  năm  2016 

 Hiệu trƣởng Trƣởng phòng QLĐT Phụ trách ngành 
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Phụ lục 1: DANH MỤC HỌC PHẦN 

 

DANH MỤC HỌC PHẦN CAO HỌC NGÀNH VĂN HỌC VIỆT NAM 

 

STT MÃ HP TÊN HỌC PHẦN TỔN

G 

TÍN 

CHỈ 

BUỘC/ 

CHỌN (1) 

LÝ 

THUYẾT/ 

THỰCHÀNH 

(2) 

Ghi 

chú 

B C LT TH 

1.  TR6001 Triết học 4 4     

2.  NN6002 Tiếng Anh (3) 4  4   TCB

B 

3.  KQ7401 Quản lý GD và đổi 

mới GD đại học 

3  3 1, 5 1, 5 TCB

B 

1/2 
4.  KQ7402 Tổ chức và QL quá 

trình ĐT 

3    3 1, 5 1, 5 

Cộng Học phần chung 14 4  7/10    

5.  VV6101 Phƣơng pháp nghiên 

cứu văn học 

4 4  2 2  

6.  VV6102 Tiếp nhận văn học 4 4  2 2  

7.  VV6103 Thi pháp học  4 4  2 2  

8.  VV6201 Sử thi Việt Nam 4 4  2 2  

9.  VV6202 Đặc điểm văn học 

Trung đại Việt Nam 

4 4  2 2  

10.  VV7201 Thơ Việt Nam hiện đại 4 4  2 2  

11.  VV7301 Ảnh hƣởng một số trào 

lƣu VHPT hiện đại đến 

VHVN 

4 4  2 2  

Cộng Học phần bắt buộc 28 28  14 14  
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12.  

VV6203 

Những vấn đề văn học 

dân gian Việt Nam 

3  3 1, 5 1, 5  

13.  

VV6204 

Thể loại truyện truyền 

kỳ trong văn học 

Trung đại Việt Nam 

3  3 1, 5 1, 5  

14.  

VV6301 

Điển tích, điển cố 

trong văn học Trung 

đại Việt Nam 

3  3 1, 5 1, 5  

15.  VV6302 Văn học so sánh và so 

sánh văn học dân gian 

Việt Nam – Hàn Quốc 

3  3 1, 5 1, 5  

16.  VV6303 Ngôn ngữ thơ Việt 

Nam  

4  4 2 2  

17.  VV6304 Ngôn ngữ truyện ngắn 

Việt Nam hiện đại 

4  4 2 2  

18.  VV7202 Tiểu thuyết Việt Nam 

hiện đại 

3  3 1, 5 1, 5  

19.  VV7203 Đổi mới lý luận, phê 

bình văn học Việt 

Nam  (4) 

3  3 1, 5 1, 5  

20.  VV7501 Chuyên đề 1 (5) 3  3 1, 5 1, 5  

21.  VV7502 Chuyên đề 2 (5) 2  2 1 1  

CỘNG HP Tự chọn (6) 31  14/31 15, 5 15, 5  

22.  VV7601 Luận văn tốt nghiệp 

(7) 

7 7   7  

TỔNG CỘNG 60/80 39/39 21/41    

Ghi chú: 

(1) Bắt buộc /Tự chọn:  

a. Chung + Quản lý, Kinh tế:  4 TC bắt buộc  + 7/14 TC tự chọn  = 11 

b. Ngành, chuyên ngành:    28 TC bắt buộc + 14/31TC tự chọn = 42 

c. Luận văn TN:   7 TC  
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d. Tổng tích lũy tối thiểu:  a+b +c = 11+42+7 = 60  

e. Tổng thiết kế:   14 +28+31+7  = 80 

(2) Lý thuyết và Thực hành: 

- Thực hành Văn học đƣợc hiểu: Chọn đề tài, làm đề cƣơng, đọc tài lệu, viết 

tiểu luận học phần, thuyết trình trên lớp, thảo luận, sửa chữa, hoàn thiện. 

- Thực hành 50%; lý thuyết 50%; Điểm học phần là Trung bình cộng. 

(3) Học phần Tiếng Anh (nâng cao) là tự chọn: HV chọn học hoặc không học 

nhƣng đƣợc đăng ký thi đạt chuẩn đầu ra, hoặc nộp chứng chỉ xét tƣơng đƣơng 

(theo Thông báo của Trƣờng). 

(4) Học phần Đổi mới lý luận, phê bình văn học Việt Nam: Tích hợp từ 2 HP “Vấn 

đề đổi mới lý luận văn học ở Việt Nam” và “ Phê bình văn học Việt Nam hiện 

đại”. 

(5) Chuyên đề 1 và 2 là dự trữ: sẽ bố trí tùy theo điều kiện hàng năm. 

(6) Tổng tín chỉ tự chọn thiết kế khá lớn, phù hợp tổng TC = 80; nếu HV đông thì 

Kế hoạch giảng dạy của khóa sẽ định hƣớng chọn 1, 2 hoặc 3 hƣớng: Dân 

gian/ Trung đại/ Hiện đại. 

(7) Luận văn: Từ trƣớc đến nay đều quy vể Lý thuyết. Nay theo quan niệm mở về 

Thực hành (xã hội-nhân văn): HV tự nghiên cứu, không lên lớp nên quy về 

Thực hành. 
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Phụ lục 2: ĐỀ CƢƠNG HỌC PHẦN 

 

 

Học phần 01: TRIẾT HỌC 

(Dùng cho khối không chuyên ngành Triết học  

trình độ đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ các ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn) 

 

I. THÔNG TIN CHUNG 

Giảng viên 

Họ và tên Bùi Long Dung 

Chức danh Thạc sĩ – Giảng viên chính 

Bộ môn Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin 

Số điện thoại 0919789210 

E-mail dungbl@dlu.edu.vn 

Học phần 

Mã học phần TR6001 

Tên học phần Triết học 

Loại học phần Học phần bắt buộc 

Số tín chỉ 4  

Số tiết học 60 ( Lý thuyết: 45 – Thảo luận: 15 ) 

 

Điều kiện tham gia học phần 

Học phần đƣợc bố trí giảng dạy - học tập trong giai đoạn đầu của chƣơng trình đào tạo 

trình độ thạc sĩ, tiến sĩ. 

II. TÀI LIỆU PHỤC VỤ HỌC PHẦN 

- Chƣơng trình học phần Triết học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. 

- Giáo trình Triết học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. 

- Các tài liệu tham khảo theo sự hƣớng dẫn của giảng viên. 

III. MÔ TẢ HỌC PHẦN 

Học phần gồm 8 chƣơng, trong đó gồm: chƣơng mở đầu (chương 1: Khái luận 

về triết học. nhằm giới thiệu tổng quan về triết học và lịch sử triết học; 3 chƣơng bao 

quát các nội dung cơ bản thuộc về thế giới quan và phƣơng pháp luận chung của nhận 

thức và thực tiễn (chương 2: Bản thể luận, chương 3: Phép biện chứng, chương 4: 

Nhận thức luận); 4 chƣơng bao quát các nội dung lý luận triết học về xã hội và con 

ngƣời (chương 5: Học thuyết hình thái kinh tế - xã hội, chương 6: Triết học chính trị, 

chương 7: Ý thức xã hội, chương 8: Triết học về con ngƣời). 
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IV. MỤC TIÊU HỌC PHẦN, CHUẨN ĐẦU RA 

Mục tiêu:  

- Củng cố tri thức triết học cho công việc nghiên cứu thuộc lĩnh vực các khoa học xã 

hội – nhân văn; nâng cao nhận thức cơ sở lý luận triết học của đƣờng lối cách 

mạng Việt Nam, đặc biệt là đƣờng lối cách mạng Việt Nam trong thời kỳ đổi mới. 

- Hoàn thiện và nâng cao kiến thức triết học trong chƣơng trình Lý luận chính trị ở 

bậc đại học nhằm đáp ứng yêu cầu đào tạo các chuyên ngành khoa học xã hội – 

nhân văn ở trình độ sau đại học. 

Chuẩn đầu ra:  

Sau khi hoàn thành học phần, học viên phải: 

- Nắm vững thế giới quan duy vật và phƣơng pháp luận biện chứng để chỉ đạo cho 

hoạt động nhận thức và cải tạo hiện thực trong hoạt động chuyên môn. 

- Hiểu biết một số trƣờng phái triết học tiêu biểu trong lịch sử triết học, vấn đề tƣ 

tƣởng triết học Việt Nam và tƣ tƣởng triết học Hồ Chí Minh. 

- Hiểu đƣợc tính đặc thù của nhận thức xã hội, những phạm trù cơ bản của nhận 

thức xã hội (hệ tƣ tƣởng; các khoa học xã hội, các khoa học - nhân văn...), những 

nguyên tắc cơ bản của nhận thức khoa học xã hội và nhân văn cũng nhƣ mối quan 

hệ giữa khoa học xã hội nhân văn với triết học. 

- Nhận thức r  vai trò của Khoa học xã hội nhân văn trong sự phát triển của xã hội. 

- Đánh giá đƣợc thực trạng khoa học xã hội nhân văn và định hƣớng phát triển ở 

Việt Nam hiện nay.  

Các chuẩn đầu ra học phần trên phù hợp với các chuẩn đầu ra chƣơng trình nhƣ sau: 

Chuẩn đầu ra học phần Chuẩn đầu ra chƣơng trình 

C01 C02 C03 C04 C05 C06 C07 C08 

1 X X X      

2    X X X X X 

3     X X X X 

4 X X X X X X X X 

5    X X X X X 

V. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP 

Kết quả học tập của sinh viên đối với học phần đƣợc đánh giá nhƣ sau: 

Bài tập Ngày nộp Điểm đánh giá 

Bài tiểu luận Thông báo sau 30% 

Thi tự luận kết thúc Thông báo sau 60% 

Tham gia học và thảo luận tại giảng đƣờng  10% 

Các yêu cầu của bài tập đƣợc mô tả dƣới đây: 

 ài tiểu luận  chiếm 30  điểm m n học  
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Học viên tự chọn đề tài, giảng viên xét duyệt, hƣớng dẫn, theo d i quá trình thực hiện. 

Thi hết học phần  chiếm 60  điểm học phần) 

- Dạng đề thi: Đề mở 

- Hình thức: Tự luận 

- Nội dung: Tổng hợp những kiến thức đã học giải quyết một vấn đề liên quan đến 

chuyên ngành.. 

- Thời gian: 120 phút 

Chuyên cần (chiếm 10  điểm học phần) 

Đánh giá trên cơ sở: 

- Tham gia thảo luận trong lớp,  

- Tham gia làm việc nhóm trong lớp,  

- Chuẩn bị bài trƣớc ở nhà. 

Các đánh giá trên nhằm kiểm tra việc đạt các chuẩn đầu ra học phần sau: 

CĐR học phần  ài tiểu luận Thi  ết thúc học phần 

1 X  

2 X  

3 X X 

4  X 

5  X 

VI. KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY 

Buổi 

học  

Nội dung Hoạt 

động 

dạy và 

học 

1  

(5 tiết) 

Giới thiệu học phần 

Chƣơng 1. Khái luận về triết học 

1. Triết học và vấn đề cơ bản của triết học 

a. Triết học và đối tượng của triết học.     

- Tính tất yếu và những điều kiện ra đời của triết học. 

- Các cách tiếp cận và các quan niệm khác nhau về “triết học” 

trong lịch sử. 

- Quan niệm đƣơng đại về triết học và triết lý. 

- Vấn đề đối tƣợng của triết học. 

b.Vấn đề cơ bản của triết học và chức năng cơ bản của triết học. 

- Vấn đề cơ bản của triết học (mối quan hệ giữa tƣ duy và tồn 

tại; tinh thần và tự nhiên). 

- Chức năng cơ bản của triết học (thế giới quan, phƣơng pháp 

luận, giá trị luận và các chức năng khác). 

- SV 

đọc 

trƣớc 

chƣơng 

1 trong 

đề 

cƣơng 

bài 

giảng 

và 

trong 

các tài 

liệu 

học 
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2. Sự hình thành, phát triển tƣ tƣởng triết học trong lịch sử        

a. Những vấn đề có tính quy luật của sự hình thành, phát triển tư 

tưởng triết học trong lịch sử.        

- Sự hình thành, phát triển của các tƣ tƣởng triết học phụ thuộc 

vào điều kiện kinh tế xã hội và nhu cầu phát triển của thực tiễn 

xã hội. 

- Sự hình thành, phát triển của các tƣ tƣởng triết học phụ thuộc 

vào sự phát triển của khoa học tự nhiên và khoa học xã hội. 

- Sự hình thành, phát triển của các tƣ tƣởng triết học phụ thuộc 

vào cuộc đấu tranh giữa hai khuynh hƣớng triết học cơ bản - 

chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa duy tâm. 

- Sự hình thành, phát triển của tƣ tƣởng triết học phụ thuộc 

vào cuộc đấu tranh giữa hai phƣơng pháp nhận thức trong 

lịch sử - phƣơng pháp biện chứng và phƣơng pháp siêu 

hình. 

- Sự hình thành, phát triển của tƣ tƣởng triết học nhân loại phụ 

thuộc vào sự kế thừa và phát triển các tƣ tƣởng triết học trong 

tiến trình lịch sử. 

- Sự hình thành, phát triển của tƣ tƣởng triết học phụ thuộc vào 

sự liên hệ, ảnh hƣởng, kế thừa, kết hợp giữa các học thuyết 

triết học trong mối quan hệ dân tộc và quốc tế. 

- Sự hình thành, phát triển của các tƣ tƣởng triết học phụ thuộc 

vào mối quan hệ với các hình thái tƣ tƣởng chính trị, pháp 

quyền, đạo đức, tôn giáo, nghệ thuật... 

tập. 

-GV 

trình 

bày. 

2  

(5 tiết) 

b. Sự ra đời và phát triển của triết học phương Đông. 

- Khái niệm triết học phƣơng Đông và các đặc điểm cơ bản của 

nó. 

- Khái lƣợc sự ra đời và phát triển của triết học phƣơng Đông. 

- Những thành tựu cơ bản của triết học phƣơng Đông. 

c. Sự ra đời và phát triển của triết học phương Tây. 

- Khái niệm triết học phƣơng Tây. 

- Khái lƣợc sự ra đời và phát triển của triết học phƣơng Tây. 

- Những thành tựu cơ bản của triết học phƣơng Tây. 

d. Khái lược về sự ra đời và phát triển tư tưởng triết học Việt Nam 

thời phong kiến. 

- Điều kiện lịch sử của sự ra đời và phát triển tƣ tƣởng triết học 

Việt Nam thời phong kiến. 

- Những giá trị của tƣ tƣởng triết học Việt Nam thời phong 

kiến. 

3. Triết học Mác - Lênin và vai trò của nó trong đời sống xã 

- SV 

đọc 

trƣớc 

chƣơng 

1 trong 

đề 

cƣơng 

bài 

giảng 

và 

trong 

các tài 

liệu 

học 

tập. 
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hội 

a. Triết học Mác – Lênin. 

- Khái niệm triết học Mác – Lênin. 

- Đối tƣợng của triết học Mác – Lênin. 

- Chức năng nhận thức và thực tiễn của triết học Mác – Lênin. 

- Những đặc trƣng chủ yếu của triết học Mác-Lênin. 

b. Vai trò của triết học Mác - Lênin trong đời sống xã hội. 

- Triết học Mác – Lênin trong sự phát triển của lịch sử triết học 

nhân loại. 

- Vai trò của triết học Mác – Lênin trong chủ nghĩa Mác – Lênin. 

- Vai trò của triết học Mác – Lênin đối với thực tiễn cách mạng 

Việt Nam. 

- Vai trò của triết học Mác – Lênin đối với sự phát triển của khoa 

học và khoa học xã hội – nhân văn. 

4. Sự kế thừa, phát triển và vận dụng sáng tạo của Chủ tịch 

Hồ Chí Minh và Đảng cộng sản Việt Nam trong thực tiễn cách 

mạng Việt Nam 

- Sự kế thừa, phát triển của Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

- Sự vận dụng sáng tạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong 

thực tiễn cách mạng Việt Nam. 

-GV 

trình 

bày. 

3  

(5 tiết) 

Thảo luận -GV 

hƣớng 

dẫn 

-SV 

thảo 

luận  

4  

(5 tiết) 

Chƣơng 2.  ản thể luận 

1. Khái niệm bản thể luận và nội dung bản thể luận trong lịch 

sử triết học phƣơng Đ ng, phƣơng Tây 

 a. Khái niệm bản thể luận. 

- Nguyên nghĩa của khái niệm bản thể luận. 

- Bản thể luận theo nghĩa hẹp và nghĩa rộng. 

- Sự đối lập tƣơng đối giữa bản thể luận và nhận thức luận. Sự 

đối lập tƣơng đối giữa bản thể luận và vũ trụ luận. 

- Quan điểm nhất nguyên (duy vật, duy tâm) và quan điểm nhị 

nguyên trong việc giải quyết vấn đề bản thể luận. 

- Vị trí của vấn đề bản thể luận trong triết học và ý nghĩa của 

nó. 

 b. Một số nội dung cơ bản của bản thể luận trong triết học 

phương Đông (Ấn độ và Trung Hoa cổ - Trung đại) và giá trị của 

-SV 

đọc 

trƣớc 

chƣơng 

2 trong 

đề 

cƣơng 

bài 

giảng 

và 

trong 

các tài 

liệu 

học 
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nó. 

- Bản thể luận trong triết học của Đạo Phật . 

- Bản thể luận trong triết học của Âm – Dƣơng gia. 

- Bản thể luận trong triết học của Đạo gia. 

- Bản thể luận trong triết học của Nho gia. 

 c. Một số nội dung cơ bản của bản thể luận triết học phương Tây 

trong lịch sử đương đại và giá trị của nó. 

- Bản thể luận của triết học Hy Lạp cổ đại (trọng tâm: Lý luận 

về bản thể của Đêmôcrit, học thuyết về Ý niệm của Platon và 

học thuyết về 4 nguyên nhân của Aristot). 

- Bản thể luận của triết học phƣơng Tây Trung đại (trọng tâm: 

Luận lý về 5 con đƣờng luận chứng của Tôma Đacanh). 

- Bản thể luận của triết học nƣớc Anh và Pháp cận đại (trọng 

tâm: Nhất nguyên luận duy vật của Ph.Bêcơn và Nhị nguyên 

luận trong siêu hình học của R.Đềcáctơ). 

- Bản thể luận duy tâm của triết học Đức cận đại (trọng tâm: 

Bản thể luận của I. Kant và G.Hêghen. 

- Bản thể luận trong triết học phƣơng Tây đƣơng đại (trọng tâm: 

Lý luận về “tồn tại của vật tồn tại” (being of existence) của 

Heidegger). 

 2. Nội dung bản thể luận trong triết học Mác-Lênin 

 a. Cách tiếp cận giải quyết vấn đề bản thể luận trong triết học 

Mác – Lênin. 

- Những hạn chế của các cách tiếp cận giải quyết vấn đề bản thể 

luận trong lịch sử triết học trƣớc Mác và nhu cầu xác lập cách 

tiếp cận mới. 

- Cách tiếp cận mới của triết học Mác-Lênin (trọng tâm: Quan 

điểm của Ph.Ăngghen về cách tiếp cận mới đối với việc giải 

quyết vấn đề về bản chất, nguồn gốc và tính thống nhất của 

mọi tồn tại trong thế giới theo lập trƣờng duy vật hiện đại: tính 

thống nhất của thế giới là ở tính vật chất của nó; phƣơng pháp 

tiếp cận của V.I Lênin trong việc giải quyết vấn đề bản thể 

luận triết học và sự thống nhất giữa phƣơng pháp tiếp cận của 

Lênin với phƣơng pháp tiếp cận của Ăngghen). 

 b. Quan niệm của triết học Mác – Lênin về vật chất  

- V.I Lênin định nghĩa khái niệm “vật chất” với tƣ cách là 

“phạm trù triết học” và các nội dung cơ bản của định nghĩa. 

- Sự thống nhất giữa bản thể luận và nhận thức luận trong 

định nghĩa vật chất của Lênin và ý nghĩa của nó. 

- Các hình thức cơ bản của tồn tại vật chất và các phƣơng 

tập. 
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thức vận động của vật chất. 

- Những thành tựu mới trong nghiên cứu về vật chất. 

 c. Quan điểm của triết học Mác-Lênin về nguồn gốc và bản chất 

của ý thức. 

- Khái niệm ý thức và nguồn gốc vật chất của ý thức. 

- Bản chất phản ánh năng động sáng tạo của ý thức. 

- Kết cấu và chức năng của ý thức. 

- Những thành tựu nghiên cứu mới về ý thức. 

 d. Mối quan hệ giữa vật chất và ý thức trong hoạt động thực tiễn. 

- Tính quyết định của vật chất đối với ý thức. 

- Vai trò của ý thức đối với vật chất. 

3. Mối quan hệ khách quan - chủ quan và ý nghĩa đối với sự 

nghiệp đổi mới ở Việt Nam hiện nay 

a. Mối quan hệ khách quan và chủ quan. 

- Khái niệm khách quan, chủ quan – Sự đồng nhất và khác biệt 

giữa hai cặp phạm trù khách quan, chủ quan với vật chất và ý 

thức. 

- Mối quan hệ biện chứng giữa khách quan và chủ quan. 

b. Nguyên tắc kết hợp tôn trọng khách quan với phát huy tính 

năng động chủ quan trong nhận thức và thực tiễn. 

- Nội dung của nguyên tắc. 

- Yêu cầu của nguyên tắc. 

c. Vấn đề kết hợp tôn trọng khách quan với phát huy tính năng 

động chủ quan trong công cuộc đổi mới ở Việt Nam hiện nay.                                       

- Về phƣơng pháp “ nhìn thẳng vào sự thật, nói r  sự thật…” 

trong đánh giá tình hình. 

- Về bài học “ Tôn trọng quy luật khách quan…”  trong quá 

trình đổi mới. 

- Về khắc phục bảo thủ, trì trệ và chủ quan, duy ý chí trong đổi 

mới toàn diện xã hội. 

5 

(5 tiết) 

Chuơng 3. Phép biện chứng  

1. Khái quát về sự hình thành, phát triển của phép biện chứng 

trong lịch sử 

- Lịch sử khái niệm “biện chứng” và khái niệm “siêu hình”. 

- Phép biện chứng “tự phát” (sơ khai) trong nền triết học Trung 

Quốc Ấn Độ và Hy Lạp cổ đại. 

- Phép biện chứng duy tâm trong triết học Cổ điển Đức (Kant, 

Hêghen). 

- Sự hình thành, phát triển của phép biện chứng duy vật trong triết 

học Mác – Lênin. 
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2. Các nguyên lý và quy luật cơ bản của phép biện chứng duy 

vật 

 a. Hai nguyên lý cơ bản của phép biện chứng duy vật. 

- Nguyên lý mối liên hệ phổ biến. 

+ Tính khách quan, phổ biến của mối liên hệ. Phân biệt giữa "liên 

hệ” và "quan hệ”. 

+ Tính phong phú nhiều vẻ của các kiểu liên hệ trong tự nhiên và 

xã hội. 

+  Về các mối liên hệ phổ biến của phép biện chứng duy vật. 

- Nguyên lý phát triển. 

  + Phát triển và vận động; phát triển và tăng trƣởng. 

  +  Nội dung nguyên lý phát triển của phép biện chứng duy vật. 

  + Sự phát triển trong xã hội: tiến bộ và thoái bộ lịch sử. 

- Ý nghĩa phƣơng pháp luận. 

b. Các quy luật cơ bản và các cặp phạm trù của phép biện chứng 

duy vật. 

- Hệ  thống phạm trù và quy luật trong phép biện chứng duy vật. 

+ Phép biện chứng duy vật với tính cách sự phản ánh tính biện 

chứng khách quan của hiện thực. Mối quan hệ giữa biện chứng 

khách quan và biện chứng chủ quan. 

+ Quan niệm về phạm trù trong phép biện chứng duy vật. Phạm 

trù là hình thức phản ánh phổ biến về hiện thực và nấc thang phát 

triển của nhận thức.  

+ Quan niệm về quy luật trong phép biện chứng duy vật. Quy luật 

và tính quy luật, phân loại quy luật. 

+ Tƣơng quan giữa các phạm trù và các quy luật cơ bản của phép 

biện chứng. Quan điểm của V.I Lênin về các yếu tố của phép biện 

chứng duy vật. 

+ Phép biện chứng duy vật với tính cách là một hệ thống và sự vận 

động theo quy luật biện chứng. 

- Các quy luật cơ bản của phép biện chứng 

Vị trí và nội dung cơ bản của các quy luật: 

+ Những thay đổi về lƣợng dẫn đến thay đổi về chất và ngƣợc lại. 

Ý nghĩa phƣơng pháp luận. 

+ Thống nhất và đấu tranh các mặt đối lập. Ý nghĩa phƣơng pháp 

luận. 

+ Phủ định của phủ định. Ý nghĩa phƣơng pháp luận. 

 -  Các cặp phạm trù cơ bản của phép biện chứng 

Vị trí và nội dung cơ bản của mối quan hệ biện chứng giữa: cái 

riêng và cái chung, nguyên nhân và kết quả, tất nhiên và ngẫu 

trong 

các tài 
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nhiên, khả năng và hiện thực, nội dung và hình thức, bản chất và 

hiện tƣợng. Ý nghĩa phƣơng pháp luận. 

3. Những nguyên tắc phƣơng pháp luận cơ bản của phép biện 

chứng duy vật trong nhận thức và thực tiễn 

a. Những nguyên tắc phương pháp luận biện chứng duy vật . 

- Nguyên tắc toàn diện trong nhận thức và thực tiễn (nội dung và 

yêu cầu) 

- Nguyên tắc phát triển và phƣơng pháp đi từ trừu tƣợng đến cụ thể 

(nội dung và yêu cầu). 

- Nguyên tắc lịch sử - cụ thể và phƣơng pháp thống nhất lịch sử - 

lôgíc (nội dung và yêu cầu). 

 b. Sự vận dụng các nguyên tắc phương pháp luận biện chứng duy 

vật trong quá trình đổi mới ở Việt Nam.     

- Phƣơng pháp luận biện chứng duy vật với việc giải quyết các vấn 

đề về phát triển kinh tế, chính trị và văn hóa – xã hội. 

- Phƣơng pháp luận biện chứng duy vật với việc khái quát lý luận 

về chủ nghĩa xã hội và con đƣờng xây dựng chủ nghĩa xã hội ở 

nƣớc ta. 

- - Phƣơng pháp luận biện chứng duy vật với hoạt động nghiên cứu 

khoa học xã hội và nhân văn. 

     6  

(5 tiết) 

Chuơng 4. Nhận thức luận 

1. Các quan niệm chính trong lịch sử triết học về nhận thức  

- Các khái niệm "nhận thức”, "ý thức”, "tƣ duy”, "tƣ tƣởng” và 

"lý luận nhận thức”; “lý luận nhận thức duy vật” và “lý luận 

nhận thức duy tâm”. 

- Chủ thể, khách thể và đối tƣợng của nhận thức. 

- Đối tƣợng của nhận thức. 

-  Nguồn gốc, bản chất của nhận thức. 

- Mục đích, nội dung của nhận thức. 

- Về khả năng của nhận thức: chủ nghĩa khả tri, chủ nghĩa hoài 

nghi, chủ nghĩa bất khả tri. 

- Sự đa dạng và thống nhất các kiểu tri thức. 

2.  Lý luận nhận thức duy vật biện chứng  

  a. Các nguyên tắc và đối tượng của lý luận nhận thức duy vật 

biện chứng. 

+ Các nguyên tắc xây dựng lý luận nhận thức duy vật biện chứng. 

+ Phản ánh tích cực, sáng tạo hiện thực khách quan - nguyên tắc 

nền tảng của nhận thức. 

+ Đối tƣợng của lý luận nhận thức duy vật biện chứng. 

b. Các giai đoạn cơ bản của quá trình nhận thức. 
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- Sự phản ánh trực quan về hiện thực: đặc điểm; các hình thức 

của nhận thức cảm tính (cảm giác, tri giác, biểu tƣợng); vai trò 

của chúng trong nhận thức. 

- Tƣ duy trừu tƣợng: đặc điểm; các hình thức cơ bản của tƣ duy 

trừu tƣợng (khái niệm, phán đoán, suy luận, chứng minh), vai 

trò của chúng trong nhận thức. 

- Mối quan hệ, sự chuyển hoá từ nhận thức cảm tính đến nhận 

thức lý tính. Lôgic của nhận thức. Sự thống nhất giữa quan 

niệm "đi từ trừu tƣợng đến cụ thể” (của C.Mác. và quan niệm 

"đi từ trực quan sinh động đến tƣ duy trừu tƣợng” (của V. I. 

Lênin).  

c. Biện chứng của quá trình nhận thức 

- Mâu thuẫn biện chứng và sự giải quyết mâu thuẫn trong quá 

trình phát triển của nhận thức. 

- Lƣợng - chất và sự chuyển hoá giữa lƣợng và chất trong quá 

trình phát triển của nhận thức. 

- Phủ định biện chứng và sự phủ định biện chứng trong quá 

trình phát triển của nhận thức. 

d. Quan điểm biện chứng duy vật về chân lý 

- Khái niệm chân lý; sự đối lập giữa chân lý và sai lầm; tiêu 

chuẩn của chân lý. 

- Tính tƣơng đối và tính tuyệt đối của chân lý; chân lý tƣơng đối 

và chân lý tuyệt đối. 

- Tính cụ thể của chân lý. 

3. Phƣơng pháp đặc thù của nhận thức xã hội 

- Tính đặc thù của nhận thức xã hội. 

- Những phạm trù cơ bản của nhận thức xã hội (hệ tƣ tƣởng; các 

khoa học xã hội, các khoa học - nhân văn...). 

- Vai trò của nhận thức xã hội. 

- Định hƣớng phát triển khoa học xã hội - nhân văn. 

+ Các trình độ phát triển của nhận thức khoa học: quan sát và thí 

nghiệm, dữ kiện và trừu tƣợng khoa học, mô tả và giải thích, giả 

thuyết và lý thuyết, dự báo khoa học. 

+ Các đặc điểm của nhận thức khoa học xã hội và nhân văn. 

+ Những nguyên tắc cơ bản của nhận thức khoa học xã hội và 

nhân văn. 

4. Nguyên tắc thống nhất giữa lý luận và thực tiễn trong sự 

nghiệp đổi mới ở Việt Nam hiện nay  

a. Nội dung của nguyên tắc. 

- Một số quan niệm trong lịch sử triết học về mối quan hệ lý 
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luận và thực tiễn. 

- Các khái niệm cơ bản: Lý luận, lý luận khoa học xã hội, lý 

luận Mác – Lênin; khái niệm thực tiễn, thực tiễn với tính cách 

là hiện thực trực tiếp của tƣ tƣởng, là mắt khâu quan trọng của 

quá trình nhận thức. 

- Mối quan hệ biện chứng giữa lý luận và thực tiễn. 

+ Vai trò của thực tiễn đối với nhận thức lý luận. 

+ Vai trò của lý luận đối với thực tiễn. 

+ Tƣ tƣởng Hồ Chí Minh về sự thống nhất lý luận và thực tiễn; 

giữa lý thuyết với thực hành, giữa lý thuyết, lý luận và thực tế. 

- Ý nghĩa phƣơng pháp luận. 

b. Vận dụng nguyên tắc thống nhất lý luận và thực tiễn trong sự 

nghiệp đổi mới ở Việt Nam hiện nay. 

- Sự tụt hậu và tách rời giữa thực tiễn và lý luận - hậu quả và 

nguyên nhân. 

- Những phƣơng hƣớng cơ bản nhằm vận dụng đúng nguyên tắc 

thống nhất lý luận và thực tiễn. 

+ Đối với hoạt động lý luận (các nhà khoa học, các cơ quan hoạch 

định chính sách của Đảng và Nhà nƣớc): lý luận phải luôn bám sát 

thực tiễn, nắm bắt đƣợc yêu cầu của thực tiễn, khái quát đƣợc 

những kinh nghiệm của thực tiễn; khắc phục bệnh giáo điều. 

+ Đối với hoạt động thực tiễn (các chủ thể vận dụng lý luận – 

đƣờng lối chính sách): hoạt động thực tiễn phải có sự chỉ đạo của 

lý luận, vận dụng lý luận phải phù hợp với hoàn cảnh lịch sử - cụ 

thể; khắc phục bệnh kinh nghiệm chủ nghĩa. 

+ Vấn đề tổng kết thực tiễn và phát triển lý luận của sự nghiệp đổi 

mới ở Việt Nam hiện nay.                 

7 

(5tiết) 
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(5 tiết) 

Chƣơng 5. Học thuyết hình thái  inh tế - xã hội 

1. Các phƣơng pháp tiếp cận khác nhau về xã hội và sự vận 

động, phát triển của lịch sử nhân loại 

- Phƣơng pháp tiếp cận của chủ nghĩa duy tâm, tôn giáo và 

những hạn chế của nó. 

- Phƣơng pháp tiếp cận của lý thuyết về sự tiến triển các nền 

văn minh trong triết học phƣơng Tây đƣơng đại – giá trị và 
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hạn chế của nó. 

- Phƣơng pháp tiếp cận của triết học Mác-Lênin và bản chất 

khoa học, cách mạng của nó. 

2. Những nội dung  hoa học và cách mạng của học thuyết hình 

thái  inh tế - xã hội 

a. Sản xuất vật chất là nền tảng của sự vận động, phát triển xã 

hội 

- Khái niệm xã hội và khái quát quá trình phát triển của xã hội. 

- Vai trò của sản xuất vật chất. 

+ Sự sản xuất xã hội và ba quá trình sản xuất của xã hội. 

+ Vai trò của sản xuất vật chất đối với đời sống xã hội. 

+ Ý nghĩa phƣơng pháp luận. 

- Vai trò của phƣơng thức sản xuất. 

+ Khái niệm phƣơng thức sản xuất và tính thống nhất giữa 

phƣơng thức tổ chức kinh tế với phƣơng thức kỹ thuật – công 

nghệ của quá trình sản xuất. 

+ Vai trò quyết định của phƣơng thức sản xuất đối với trình độ 

phát triển của nền sản xuất vật chất của xã hội. 

+ Khuynh hƣớng phát triển khách quan của các phƣơng thức sản 

xuất trong lịch sử nhân loại – nhân tố quyết định sự phát triển của 

các nền văn minh và tiến bộ xã hội. 

+ Ý nghĩa phƣơng pháp luận chung. 

b. Biện chứng giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất 

- Khái niệm lực lƣợng sản xuất, quan hệ sản xuất (các mặt, các 

yếu tố cấu thành, vai trò, đặc điểm trong xã hội công nghiệp 

và trong nền kinh tế thị trƣờng hiện đại). 

- Mối quan hệ biện chứng giữa lực lƣợng sản xuất và quan hệ 

sản xuất trong quá trình vận động, phát triển của phƣơng thức 

sản xuất. Ý nghĩa phƣơng pháp luận. 

- Ý nghĩa phƣơng pháp luận chung. 

 c. Biện chứng giữa cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng của xã 

hội  

- Khái niệm cơ sở hạ tầng, kiến trúc thƣợng tầng (kết cấu cơ 

bản và vai trò của các yếu tố). 

- Mối quan hệ biện chứng giữa cơ sở hạ tầng và kiến trúc 

thƣợng tầng trong quá trình vận động, phát triển của xã hội. 

Biện chứng giữa kinh tế và chính trị. 

-     Ý nghĩa phƣơng pháp luận chung. 

 d. Sự phát triển các hình thái kinh tế - xã hội là một quá trình lịch 

sử tự nhiên. 
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- Kết cấu cơ bản của hình thái kinh tế - xã hội. 

- Tính quy luật khách quan của quá trình vận động, phát triển xã 

hội. 

- Vai trò của các nhân tố chủ quan đối với tiến trình vận động, 

phát triển xã hội. 

- Về khả năng và các điều kiện “bỏ qua” một số hình thái kinh 

tế-xã hội trong tiến trình phát triển của lịch sử xã hội. 

- Những giá trị khoa học bền vững và ý nghĩa cách mạng của 

học thuyết hình thái kinh tế-xã hội. 

3. Giá trị  hoa học và cách mạng của học thuyết hình thái 

 inh tế - xã hội đối với sự nghiệp đổi mới ở Việt Nam hiện nay 

a. Vấn đề lựa chọn con đường phát triển của xã hội Việt Nam 

- Các quan điểm khác nhau về con đƣờng đi lên chủ nghĩa xã 

hội. 

- Quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về con đƣờng phát 

triển đất nƣớc theo định hƣớng xã hội chủ nghĩa. 

- Tính tất yếu, khả năng và những điều kiện (khách quan, chủ 

quan) của sự lựa chọn con đƣờng định hƣớng phát triển đất 

nƣớc theo mục tiêu xã hội chủ nghĩa. 

- Thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội và thực chất của sự “phát 

triển rút ngắn” con đƣờng xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt 

Nam 

- Mục tiêu tổng quát và những định hƣớng lớn của sự nghiệp 

xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam (theo Cƣơng lĩnh bổ 

sung và phát triển năm 2011 và chiến lƣợc phát triển kinh tế - 

xã hội giai đoạn 2011 – 2020: Công nghiệp hóa, hiện đại hóa 

đất nƣớc; phát triển kinh tế; xây dựng văn hóa, phát triển giáo 

dục, đào tạo, khoa học và công nghệ; xây dựng Nhà nƣớc 

pháp quyền xã hội chủ nghĩa; xây dựng Đảng ngang tầm với 

nhiệm vụ; kết hợp hai nhiệm vụ chiến lƣợc xây dựng và bảo 

vệ Tổ quốc, …) 

b. Vấn đề  phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ 

nghĩa ở Việt Nam. 

- Xác định vị trí của chiến lƣợc phát triển kinh tế trong sự 

nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. 

- Các nội dung cơ bản của mô hình kinh tế thị trƣờng định 

hƣớng xã hội chủ nghĩa. 

- Các nhiệm vụ cơ bản của phát triển kinh tế ở Việt Nam trong 

giai đoạn 2011 – 2020. 
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     9  

(5 tiết) 

 

Chƣơng 6. Triết học chính trị 

1. Các quan niệm về chính trị trong lịch sử triết học 

a. Quan niệm của triết học ngoài mácxit về chính trị  

- Quan niệm về chính trị trong lịch sử triết học trƣớc Mác. 

+ Quan niệm về chính trị trong triết học Ấn Độ cổ, Trung đại. 

+ Quan niệm về chính trị trong triết học Trung Quốc cổ, Trung 

đại. 

+ Quan niệm về chính trị trong triết học Hy Lạp, La Mã cổ đại. + 

Quan niệm về chính trị trong triết học phƣơng Tây thời trung, cận 

đại. 

- Các quan niệm của triết học đƣơng đại về chính trị. 

  + Các lý thuyết đƣơng đại về chính trị. 

+ Về triết học chính trị và chính trị học (nghĩa rộng và nghĩa hẹp). 

 b. Quan điểm của triết học Mác - Lênin về chính trị.     

+ Các tiền đề hình thành quan niệm về chính trị trong triết học 

Mác. 

+ Định nghĩa về chính trị của Lênin. 

+ Các đặc trƣng cơ bản của chính trị (bản chất, quyền lực và sự 

tha hóa quyền lực, động lực, …). 

c. Quan niệm đương đại về hệ thống chính trị. 

- Sự phát triển từ quan điểm Mác-Lênin về chuyên chính vô sản 

đến quan niệm đƣơng đại về hệ thống chính trị. 

+ Quan niệm Mác - Lênin về chuyên chính vô sản (định nghĩa, 

bản chất, nội dung…). 

+ Hệ thống chính trị - cấu trúc chính trị phổ biến trong xã hội hiện 

đại (định nghĩa hệ thống chính trị; kết cấu; các đặc trƣng của hệ 

thống chính trị). 

- Hệ thống chính trị của xã hội tƣ bản và hệ thống chính trị của 

xã hội xã hội chủ nghĩa. 

2. Các phƣơng diện cơ bản về chính trị trong đời sống xã hội 

  a. Vấn đề giai cấp và đấu tranh giai cấp  

- Các quan điểm triết học ngoài Mácxit về giai cấp và đấu tranh 

giai cấp. 

- Nguồn gốc và bản chất giai cấp. 

- Đấu tranh giai cấp trong lịch sử (tính tất yếu, nội dung, hình 

thức, vai trò) 

- Cách mạng xã hội – hình thức phát triển cao nhất của đấu 

tranh giai cấp. 

- Đặc thù của vấn đề giai cấp ở Việt Nam. 

b. Dân tộc và vấn đề quan hệ giai cấp - dân tộc - nhân loại 
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-   Dân tộc - Hình thức cộng đồng ngƣời cao nhất và phổ biến nhất 

trong lịch sử. 

- Quan hệ giai cấp - dân tộc - nhân loại. 

- Đặc thù của vấn đề dân tộc ở Việt Nam. 

 c. Nhà nước - Tổ chức đặc biệt của quyền lực chính trị 

- Các quan điểm triết học ngoài mácxit về nhà nƣớc. 

- Nguồn gốc, bản chất nhà nƣớc. 

- Đặc trƣng, chức năng của nhà nƣớc. 

- Các kiểu và hình thức nhà nƣớc. 

- Nhà nƣớc TBCN và Nhà nƣớc XHCN. 

- Đặc thù của Nhà nƣớc Việt Nam trong lịch sử và hiện đại. 

3. Vấn đề đổi mới chính trị ở Việt Nam hiện nay 

  a. Vấn đề phát huy dân chủ ở Việt Nam hiện nay 

- Quan niệm về dân chủ (trong triết học phi mácxít và triết học 

Mác-Lênin). 

- Những phát triển mới trong nhận thức về dân chủ của Đảng 

Cộng sản Việt Nam (từ chế độ làm chủ tập thể đến dân chủ 

XHCN). 

- Thực chất của phát huy dân chủ XHCN. Mục tiêu, nội dung và 

các điều kiện để phát huy dân chủ XHCN ở Việt Nam hiện 

nay. 

b. Vấn đề đổi mới hệ thống chính trị ở Việt Nam hiện nay 

- Nhận thức mới của Đảng ta về hệ thống chính trị XHCN (Từ 

hệ thống chuyên chính vô sản đến hệ thống chính trị XHCN) – 

Kết cấu; vai trò. 

- Quan niệm về đổi mới hệ thống chính trị ở nƣớc ta hiện nay - 

Thực chất, mục tiêu, nội dung cơ bản. 

c. Vấn đề xây dựng nhà nước pháp quyền ở Việt Nam hiện nay 

- Tƣ tƣởng về nhà nƣớc pháp quyền là thành quả của nền văn 

minh nhân loại. Các cách tiếp cận; những đặc trƣng cơ bản, … 

- Quan điểm về nhà nƣớc pháp quyền XHCN và xây dựng nhà 

nƣớc pháp quyền XHCN ở Việt Nam là kết quả của một quá 

trình nhận thức và khảo nghiệm trong thực tiễn đổi mới của 

Đảng ta. 

- Quan niệm của Đảng ta về nhà nƣớc pháp quyền XHCN – 

những đặc trƣng cơ bản -  Kết quả kế thừa và phát triển quan 

điểm của Chủ nghĩa Mác – Lênin, Tƣ tƣởng Hồ Chí Minh, 

phù hợp với thực tiễn. 

- Phƣơng hƣớng xây dựng nhà nƣớc pháp quyền XHCN của 

dân, do dân, vì dân ở Việt Nam. 
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d.  Ý nghĩa của đổi mới chính trị đối với việc nghiên cứu, phát 

triển khoa học xã hội và nhân văn. 

- Vai trò của phát huy dân chủ đối với sự phát triển khoa học xã 

hội và nhân văn. 

- Vai trò của đổi mới hệ thống chính trị đối với việc đổi mới tổ 

chức, hoạt động khoa học xã hội và nhân văn. 

- - Vai trò của vấn đề xây dựng nhà nƣớc pháp quyền XHCN 

đối với việc phát huy vai trò của  KHXHNV trong sự nghiệp 

đổi mới ở nƣớc ta hiện nay. 

   10  

(5 tiết) 

Chƣơng 7. Ý thức xã hội 

1. Khái niệm tồn tại xã hội, ý thức xã hội 

a. Khái niệm tồn tại xã hội và các yếu tố cơ bản hợp thành tồn tại 

xã hội 

- Khái niệm tồn tại xã hội. 

- Các yếu tố cơ bản hợp thành tồn tại xã hội và vai trò quyết 

định của phƣơng thức sản xuất trong tồn tại xã hội. 

b. Khái niệm ý thức xã hội và kết cấu cơ bản của ý thức xã hội 

- Khái niệm ý thức xã hội. 

- Kết cấu cơ bản của ý thức xã hội (hai trình độ phản ánh của ý 

thức xã hội và các hình thái cơ bản của ý thức xã hội). 

2. Vai trò quyết định của tồn tại xã hội đối với ý thức xã hội và 

tính độc lập tƣơng đối của ý thức xã hội 

a. Vai trò quyết định của tồn tại xã hội đối với ý thức xã hội 

- Tồn tại xã hội quyết định sự ra đời, bản chất của ý thức xã hội. 

- Tồn tại xã hội quyết định nội dung của ý thức xã hội. 

- Tồn tại xã hội quyết định tính chất của ý thức xã hội. 

- Tồn tại xã hội quyết định sự biến đổi của ý thức xã hội. 

- Phƣơng thức sản xuất vật chất quyết định phƣơng thức sản 

xuất đời sống tinh thần của xã hội. 

 b. Tính độc lập tương đối của ý thức xã hội và vai trò của ý thức 

xã hội đối với tồn tại xã hội 

- Nội dung tính độc lập tƣơng đối của ý thức xã hội. 

- Vai trò của ý thức xã hội đối với tồn tại xã hội. 

3. Xây dựng nền tảng tinh thần của xã hội Việt Nam hiện nay 

 a. Công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội và tính tất yếu của việc 

xây dựng nền tảng tinh thần của xã hội Việt Nam hiện nay 

- Công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam hiện nay. 

- Tính tất yếu của việc xây dựng nền tảng tinh thần của xã hội 

Việt Nam hiện nay. 

 b. Một số vấn đề cơ bản của việc xây dựng nền tảng tinh thần của 
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xã hội Việt Nam hiện nay. 

- Kết hợp giữa truyền thống và hiện đại trong việc xây dựng nền 

tảng tinh thần của xã hội Việt Nam hiện nay. 

- Phát huy tinh thần khoa học và cách mạng của chủ nghĩa Mác-

Lênin, tƣ tƣởng Hồ Chí Minh trong sự nghiệp đổi mới.  

- Kế thừa và phát huy các giá trị tinh hoa trong lịch sử tƣ tƣởng 

Việt Nam. 

- Tiếp thu và phát huy các giá trị tƣ tƣởng tiến bộ của nhân loại 

- - Khắc phục những hạn chế và tác động tiêu cực của tƣ tƣởng, 

tâm lý tiểu nông trong sự nghiệp công nghiệp hóa và phát triển 

kinh tế thị trƣờng định hƣớng xã hội chủ nghĩa trong thời kỳ 

đổi mới hiện nay. 

11 

(5 tiết) 

Chƣơng 8. Triết học về con ngƣời 

1. Khái lƣợc các quan điểm triết học về con ngƣời trong lịch sử 

a. Triết học phương Đông 

- Về nguồn gốc con ngƣời theo quan điểm duy tâm, duy vật 

mộc mạc, tôn giáo. 

- Về bản chất con ngƣời trong triết lý Đạo giáo, Phật giáo, Nho 

giáo...  

b. Triết học phương Tây trước Mác  

- Thời kỳ tiền triết học: Tƣ tƣởng duy tâm, thần bí; tƣ tƣởng duy 

vật về con ngƣời. 

- Thời kỳ cổ đại: Quan điểm duy vật chất phác, mộc mạc trong 

triết học tự nhiên, phái nguyên tử luận ...Quan điểm duy tâm 

về con ngƣời trong tƣ tƣởng triết học của Pitago, Xôcrát,  

Platôn, Aritxtốt ... 

- Thời kỳ trung cổ: Quan niệm con ngƣời theo quan điểm duy 

tâm của giáo lý Kitô, Ôguýtxtanh, Tômát Đacanh... 

- Thời kỳ Phục hưng - Cận đại: Tƣ tƣởng triết học duy vật về 

con ngƣời của Bêcơn, Đềcác, Điđrô, Henvêtyúyt...  

- Triết học cổ điển Đức: Tƣ tƣởng triết học về con ngƣời trong 

triết học Hêghen, Phoiơbắc. 

c. Quan niệm về con người trong một số trào lưu triết học ngoài 

mác-xít đương đại  

Quan niệm về con ngƣời trong Triết học nhân bản, Triết học hiện 

sinh, Chủ nghĩa thực chứng mới, Thuyết nhân bản trong tôn giáo 

hiện đại, Chủ nghĩa Phrớt và chủ nghĩa Phrớt mới – Những hạn 

chế và giá trị lịch sử của nó. 

 2. Quan điểm triết học Mác – Lênin về con ngƣời 

a.  Khái niệm con người  

-SV 

đọc 

trƣớc 

chƣơng 

8 trong 

đề 

cƣơng 

bài 

giảng 

và 

trong 

các tài 

liệu 

học 

tập. 

 

 

-GV 

trình 

bày. 
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- Quan niệm con ngƣời là thực thể sinh học xã hội. 

- Hai mặt, hai yếu tố cơ bản cấu thành con ngƣời. 

- Về vai trò của con ngƣời là chủ thể hoạt động thực tiễn. 

- Các quan niệm và cấp độ khác nhau trong tiếp cận về con 

ngƣời: Cá thể, cá nhân, nhân cách… 

b. Các phương diện tiếp cận nguồn gốc, bản chất con người 

- Sự hình thành, phát triển con người là một quá trình gắn liền 

với lịch sử sản xuất vật chất. Lao động là điều kiện chủ yếu 

quyết định sự hình thành, phát triển của con ngƣời. Sáng tạo là 

thuộc tính tối cao của con ngƣời. 

- Con người là một chỉnh thể thống nhất giữa mặt sinh học và 

mặt xã hội. Các yếu tố và mối quan hệ giữa mặt sinh học và 

mặt xã hội; cơ chế di truyền và hoạt động xã hội của con 

ngƣời.  

- Con người tồn tại, phát triển trong môi trường cư trú xã hội- 

hành tinh- vũ trụ và mang những thuộc tính tự nhiên - sinh 

học – xã hội. 

- Con người là một thực thể cá nhân - xã hội. Con ngƣời vừa là 

một chỉnh thể đơn nhất, vừa mang những phẩm chất của hệ 

thống các quan hệ xã hội.  

- Sự thống nhất biện chứng giữa con người giai cấp và con ng-

ười nhân loại. Bản chất xã hội, địa vị kinh tế xã hội và điều 

kiện sinh hoạt vật chất quy định sự đồng nhất và sự khác biệt 

giữa tính giai cấp và tính nhân loại của con ngƣời. 

- Con người thống nhất biện chứng giữa tất yếu và tự do. Hoạt 

động của con ngƣời là sự thống nhất biện chứng giữa tự phát 

và tự giác, giữa tất yếu và tự do.  

c. Hiện tượng tha hoá của con người và vấn đề giải phóng con người 

- Hiện tượng tha hoá của con người. 

+ Quan niệm về tha hoá, nguồn gốc của tha hoá, khắc phục sự tha 

hoá. 

+ Triết học Mác – Lênin với tính cách là lý luận triết học về khắc 

phục sự tha hoá của con ngƣời. 

- Vấn đề giải phóng con người trong Triết học Mác-Lênin. 

Thực chất của triết học Mác – Lênin là học thuyết giải phóng con 

ngƣời, vì sự phát triển toàn diện của con ngƣời.  

3. Vấn đề con ngƣời trong tƣ tƣởng nhân văn Hồ Chí Minh 

- Quan niệm về con ngƣời. 

- Về mục tiêu giải phóng con ngƣời. 

- Về vai trò động lực của con ngƣời trong Cách mạng Việt 
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Nam. 

4. Vấn đề phát huy nhân tố con ngƣời trong sự nghiệp đổi mới 

ở Việt Nam hiện nay  

a.  Quan niệm triết học về  nhân tố con người 

- Khái niệm nhân tố con ngƣời; những đặc trƣng xã hội quy 

định vai trò chủ thể tích cực, tự giác, sáng tạo của con ngƣời. 

- Quan niệm về phát huy nhân tố con ngƣời. 

- Nhân tố con ngƣời trong quan hệ với nhân tố xã hội, nguồn 

lực con ngƣời, nguồn nhân lực, nguồn nhân lực chất lƣợng 

cao, phát triển con ngƣời…  

b. Phát huy nhân tố con người trong sự nghiệp đổi mới ở nước ta 

hiện nay 

- Sự nghiệp đổi mới đặt con ngƣời vào vị trí trung tâm - vừa là 

mục tiêu, vừa là động lực phát triển. 

- Vấn đề chiến lƣợc con ngƣời ở Việt Nam hiện nay. 

- Những động lực cơ bản phát huy nhân tố con ngƣời trong đổi 

mới đất nƣớc hiện nay. 

+ Lợi ích với tính cách là một động lực tích cực hoá nhân tố con 

ngƣời. Vấn đề giải quyết hài hòa các mối quan hệ lợi ích, thực 

hiện công bằng xã hội trong sự nghiệp đổi mới hiện nay. 

+ Dân chủ với tính cách là một động lực tích cực hoá nhân tố con 

ngƣời. Vấn đề dân chủ hoá mọi mặt đời sống xã hội trong sự 

nghiệp đổi mới hiện nay. 

+ Trí tuệ - động lực bên trong của tính tích cực, tự giác, sáng tạo 

con ngƣời. Giáo dục – Đào tạo với vấn đề phát triển trí tuệ và nền 

tảng thể chất của con ngƣời Việt Nam hiện nay. 

12 

(5 tiết) 

Thảo luận -GV 

hƣớng 

dẫn 

-SV 

thảo 

luận 

VII. CÁC QUY ĐỊNH CHUNG 

- Học viên thực hiện đúng trách nhiệm và quyền lợi của cá nhân trong quá trình học 

(theo đúng quy định chung của Trƣờng, Khoa, Ngành). 

- Học phần đƣợc thực hiện trên nguyên tắc tôn trọng ngƣời học và ngƣời dạy, lấy 

việc dạy và học làm trung tâm. Mọi hành vi làm ảnh hƣởng đến quá trình dạy và 

học đều bị nghiêm cấm. 
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- Học viên có trách nhiệm tham gia cùng giảng viên thực hiện tốt học phần để đạt 

đƣợc các mục tiêu, yêu cầu về kiến thức, kỹ năng, năng lực, thái độ. 

Qui định về học vụ 

Các vấn đề liên quan đến bảo lƣu điểm, khiếu nại điểm, chấm phúc khảo, kỷ luật 

thi cử đƣợc thực hiện theo qui chế học vụ của Trƣờng Đại học Đà Lạt. 

 

  Lâm Đồng, ngày 10 tháng 12 năm 2015 

 Phụ trách ngành Giảng viên  

 

 

 

 

   GVC.ThS. Bùi Long Dung  

 

 

 

 

   

 



 

55 

Học phần 02: TIẾNG ANH 

 

I. THÔNG TIN CHUNG 

Giảng viên 

Họ và tên Nguyễn Tất Thắng 

Chức danh Tiến sĩ 

Bộ môn Ngoại ngữ 

Số điện thoại 0913818418 

E-mail thangnt@dlu.edu.vn 

Học phần 

Mã học phần NN6002 

Tên học phần Tiếng Anh 

Đặc điểm học phần Kiến thức chung – Học phần Tự chọn bắt buộc 

Số tín chỉ 4 

Số tiết học 60 ( Lý thuyết: 30 – Bài tập, thuyết trình: 30) 

Điều kiện tham gia học phần: Không 

II. TÀI LIỆU PHỤC VỤ HỌC PHẦN 

- Redsston C. & Cunningham, G., (2008)Face2Face, Nxb.  Cambridge. 

- Cunningham S, More, P, (2005), New Cutting Edge, Nxb.  Pearson. 

- Soar, S. & Soar J, & Maris, A., (2012), New Headway, Nxb.  Oxford,. 

- Wilson, K., (2013), Smart Choice, Nxb.  Oxford. 

III. MÔ TẢ HỌC PHẦN 

Tiếng Anh là một học phần tự chọn dành cho học viên cao học. Học phần cung 

cấp cho học viên kiến thức và kỹ năng cơ bản về tiếng Anh với trình tiền trung cấp 

nhằm giúp học viên có kỹ năng cơ bản để tiếp tục chƣơng trình tiếng Anh tăng cƣờng 

để đạt năng lực tiếng Anh bậc 3 theo khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam, tƣơng 

đƣơng chuẩn B1 châu Âu. 

IV. MỤC TIÊU VÀ CHUẨN ĐẦU RA HỌC PHẦN 

Mục tiêu học phần 

- Mục tiêu về kiến thức: Học phần giúp học viên những kiến thức cơ bản về từ vựng, 

ngữ pháp, phát âm ở trình độ tiền Trung cấp. Về văn hóa, học viên đƣợc tiếp xúc 

với những khái niệm, phong tục, tập quán của các đất nƣớc của những ngƣời nói 

tiếng Anh.  

- Mục tiêu về kỹ năng: Học viên sẽ đƣợc trang bị các kỹ năng chính nhƣ Nghe, Đọc, 

Nói, Viết, phát âm nhằm giúp học viên giao tiếp ở mức độ tiền trung cấp của năng 

lực tiếng Anh. 
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Chuẩn đầu ra học phần 

Sau khi hoàn thành học phần, học viên có thể: 

1. Nắm vững và sử dụng đƣợc các từ vựng, ngữ pháp. Phát âm về những chủ đề 

thƣờng ngày ở mức độ tiền trung cấp. 

2. Sử dụng ngôn ngữ ở dạng thức văn bản (Viết) và giao tiếp trực tiếp (Nói) và xử lý 

các tình huống ngôn ngữ ở mức độ tiền trung cấp cho các chủ đề thƣờng nhật. 

3. Nghe và đọc các bài đọc ở trình độ tiền trung cấp đến kế cận trung cấp đối với 

các chủ đề về môi trƣờng, văn hóa, xã hội, khoa học, v.v. 

Các chuẩn đầu ra học phần trên phù hợp với các chuẩn đầu ra chƣơng trình nhƣ sau:  

V. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP 

Kết quả học tập của sinh viên đối với học phần đƣợc đánh giá nhƣ sau: 

Bài tập Ngày nộp/làm Điểm đánh giá 

Tham gia hoạt động, chiếm 10% điểm học 

phần 
Thông báo sau 

10 

Kiểm tra, 2 bài, chiếm 30% điểm môn học Thông báo sau 30 

Thi hết học phần, chiếm 60% điểm học phần Thông báo sau 60 

Các yêu cầu cụ thể của bài tập đƣợc mô tả dƣới đây. 

Tham gia hoạt động (chiếm 10  điểm học phần) 

Học viên tham gia làm bài tập, đối thoại, viết cá nhân hoặc nhóm trong các buổi 

học trên lớp. tập trung chủ yếu về kỹ năng Nói và Nghe (phản ứng trong giao tiếp). 

Kiểm tra  chiếm 30  điểm m n học  

- Bài kiểm tra 1 – Nói, chiếm 20%: Học viên tƣơng tác trực tiếp với ngƣời dạy để 

đƣợc đánh giá khả năng ngôn ngữ giao tiếp ở các tình huống thông thƣờng. 

- Bài kiểm tra 2 – Viết, chiếm 10%: Học viên thực hiện viết câu văn và đoạn văn 

theo các chủ đề thông thƣờng. Nôi dung về các giao tiếp cơ bản hàng ngày theo các 

chủ đề đã học. 

Thi hết học phần  chiếm 60  điểm học phần) 

Bài thi đánh giá chủ yếu trên 3 kỹ năng của học viên: Nghe, Viết, và Đọc. Hình 

thức thi thi tự luận. Nội dung đánh giá: Về các chủ đề thông thƣờng nhƣ công việc, 

cuộc sống hàng ngày, du lịch, v.v. ở trình độ tiền trung cấp. 

Các đánh giá trên nhằm kiểm tra việc đạt các chuẩn đầu ra học phần sau: 

CĐR học phần Hoạt động Kiểm tra Thi  ết thúc học phần 

1 X X X 

2 X X X 

3  X X 
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VI. KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY 

Buổi 

học 

Nội dung Hoạt động dạy và học 

 

 

1 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

3 

Chƣơng 1. Work, rest, and play 

Bài 1: Life stories 

Bài 1 cung cấp cho học viên từ vựng và các 

cụm từ, từ nghi vấn liên qua đến cuộc sống 

hàng ngày. Học viên đƣợc ôn tập lại các chủ 

điểm ngữ pháp trong thảo luận. 

Bài 2: Super commuters 

Bài 2 cung cấp các bài đọc có nội dung về du 

lịch, công việc. Học viên đƣợc luyện tập nghe 

với kỹ phần trọng âm trong tiếng Anh. 

Bài 3: Time to relax 

Bài 3 giúp học viên hiểu thêm và sử dụng 

đƣợc các từ vựng, cấu trúc khi phát biểu về 

các hoạt động thƣờng ngày. Bài đọc ở bài 2 

giúp học viên có thêm các thông tin về văn 

hóa của xã hội Anh quốc. 

Bài 4: Speed dating 

Bài 4 cung cấp học viên một đặc điểm văn 

hóa của ngƣời phƣơng Tây. Học viên đƣợc 

thực tập viết và nói về các cung bậc tình cảm 

của tình yêu đôi lứa. 

 

 

- GV trình bày nội dung 

học phần, các phƣơng 

thức học tập, đánh giá, 

mục tiêu yêu cầu của 

khóa học. 

- SV làm nhóm ôn lại kiến 

thức về từ vựng, ngữ 

pháp. 

 

- GV yêu cầu sinh viên 

thực hiện các hoạt động 

làm nhóm trong các bài 

đọc theo dạng jig saw 

reading. 

- SV trình bày kết quả theo 

nhóm. GV đánh giá kết 

quả theo nhóm. 

- Viết: GV yêu cầu SV 

thực hành viết câu ở mức 

độ riêng lẻ, áp dụng các 

từ vựng trong bài học. 

Yêu cầu từ vụng đƣợc 

viết ra trong câu có nghĩa. 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

Chƣơng 2. Beginnings 

Bài 1: Starting small 

Học viên đƣợc đọc về một bài đọc nói về sự 

phát triển của thức ăn nhanh nhằm ôn lại và 

sử dụng đƣợc cách sử dụng động từ ở quá 

khứ. Học viên thực tập giao tiếp, hỏi, trình 

bày về những câu chuyện trƣớc đây trong 

cuộc sống của ngƣời khác. 

Bài 2: First meetings 

Học viên đƣợc cung cấp các từ vựng về mối 

quan hệ tình cảm, và các công việc lien quan 

 

- SV làm bài tập trong 

work book. 

- GV trình bày nội dung từ 

vựng mới (có phát âm, 

các điểm văn hóa, trong 

bài reading, v.v.). 

- GV yêu cầu sinh viên 

thực hiện các hoạt động 

làm nhóm trong các bài 

đọc theo dạng jig saw 
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5 

 

 

 

 

 

trong cuộc sống. Học viên sử dụng dạng thức 

quá khứ để mô tả các hoạt động của mình. 

Các bài nghe giúp học viên phân biệt và thực 

tập các âm khi nói nhanh. 

Bài 3: The 1001 nights 

Học viên thực tập sử dụng các dạng động từ ở 

quá khứ, cùng việc đọc và nghe truyện mang 

tính cổ tích để củng cố các kỹ năng này. 

Bài 4: Small talk 

Bài học cung cấp học viên cơ hội thực tập kỹ 

năng nói và nghe. Đồng thời củng cố lại các 

kiến thức của chƣơng 2. 

reading. SV nghe các bài 

nghe và làm riêng lẻ. 

- Nói: SV làm các bài tập 

nói theo cặp và sau đó 

theo nhóm khi nói về chủ 

đề quá khứ. 

- Viết: GV yêu cầu SV 

thực hành viết câu ở mức 

độ riêng lẻ, áp dụng các 

từ vựng trong bài học. 

Yêu cầu từ vụng đƣợc 

viết ra trong câu có nghĩa 
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Chƣơng 3: The world of wor  

Bài 1: Getting qualified 

Bài học cung cấp ngôn ngữ về nghề nghiệp. 

Học viên bắt đầu sử dụng các dạng chia của 

thời hiện tại cho các động từ. 

Bài 2: Job hunting 

Bài học cung cấp những kiến thức tiếng Anh 

liên quan đến vấn đề xin việc. Các từ vựng 

mang tính tĩnh và tính động đƣợc trình bày đi 

kèm với cách sử dụng chúng ở dạng thức tiếp 

diễn hoặc đơn. Các bài nghe và viết về công 

việc thƣờng ngày. 

Bài 3: Strange jobs 

Học viên tiếp cận cách thức cấu tạo từ vựng, 

mà chủ đề về nghề nghiệp đƣợc chú ý. Học 

viên bắt đầu nghe các hội thoại về tuyển dụng 

công việc nhằm củng cố kỹ năng nghe và học 

hỏi về cách thức trả lời phỏng vấn. 

 ài 4: I’m really sorry 

Bài học cung cấp học viên cơ hội thực tập kỹ 

năng nghe nói trong giao tiếp với những mẫu 

câu trình bày sự hối tiếc cho một sự việc nào 

không mong muốn. 

- GV yêu cầu sinh viên 

thực hiện các hoạt động 

làm nhóm trong trình bày 

về các từ vựng SV nhớ về 

chủ đề công viêc. 

- GV trình bày nội dung từ 

vựng mới (có phát âm, 

các điểm văn hóa, trong 

bài reading, v.v.). 

- Nói: SV làm các bài tập 

nói theo cặp và sau đó 

theo nhóm khi nói về chủ 

đề công việc. 

- Viết: GV yêu cầu SV 

thực hành viết câu ở mức 

độ riêng lẻ có nội dung về 

công việc. Các câu văn 

đƣợc thảo luận trong 

nhóm và các câu văn hay 

đƣợc chọn lựa làm mẫu. 

- Các hoạt động Nghe đƣợc 

diễn ra sau khi thực hiện 

các bài đọc. 
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Chƣơng 4: That’s entertainment 

Bài 1: The silver screen 

Bài học cung cấp các từ vựng về thể loại film, 

cấu trúc ngữ pháp về dạng hiện tại hoàn thành 

của động từ. Học viên có cơ hội tƣờng thuật 

 

- SV thực làm việc nhóm 

liệt kê các từ vựng, cấu 

trúc liên quan đến lĩnh 

vực giải trí. 
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về những sở thích của mình trong giải trí. 

Bài 2: The rhythm of life 

Học viên tiếp cận các từ vựng và kiến thức 

văn hóa về âm nhạc. Các bài nghe và viết về 

các chủ đề liên quan đến âm nhạc. 

Bài 3: TV or not TV 

Học viên tiếp cận các từ vựng về thể loại tính 

từ mang tính chủ động và bị động. Bài đọc về 

vai trò của truyền hình sẽ giúp ngƣời họ cố từ 

vựng và cấu trúc có dạng động từ ở quá  khứ 

và hiện tại hoàn thành. 

Bài 4: What do you think? 

Học viên thực tập kỹ năng nghe nói với cấu 

trúc bày tỏ sự đồng ý hay phản đối trong giao 

tiếp. 

- Sinh viên nói về một hình 

thức giải trí mà mình 

thích nhất. 

- GV yêu cầu sinh viên 

thực hiện các hoạt động 

làm nhóm trong trình bày 

một chủ đề về giải trí mà 

nhóm quan tâm. 

- GV trình bày nội dung từ 

vựng mới (có phát âm, 

các điểm văn hóa, trong 

bài reading, v.v.). 

- Nói: SV làm các bài tập 

nói theo cặp và sau đó 

theo nhóm khi nói về chủ 

đề công việc. 

- Viết: GV yêu cầu SV 

thực hành viết câu ở mức 

độ riêng lẻ có nội dung về 

công việc. Các câu văn 

đƣợc thảo luận trong 

nhóm và các câu văn hay 

đƣợc chọn lựa làm mẫu. 

 

 

11 
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Chƣơng 5: Into the future 

Bài 1: Man or machine 

Bài học cung cấp các từ vựng về công nghệ, 

các cụm từ thƣờng dung, và cách sử dụng cấu 

trúc nói về tƣơng lai. Học viên bắt đầu sử 

dụng các cấu trúc và từ vựng để nhận định về 

xã hội trong thời gian tới. 

Bài 2: Never too old 

Bài học tiếp tục cung cấp học viên các cụm 

danh động từ đi liền với nhau trong tiếng 

Anh. Học viên thực tập nói về ƣớc mơ và kế 

hoạch trong tƣơng lai. 

Bài 3: Out of this world 

Học viên đọc bài về công nghệ và vũ trụ 

nhằm tiếp tục tiếp thu các kiến thức về ngôn 

ngữ của chủ đề. Các bài nghe giúp ngƣời đọc 

củng cố kỹ năng nghe các từ có cách nói giảm 

 

- SV thực làm việc theo 

cặp, nói về các việc công 

nghệ có thể giúp con 

ngƣời trong tƣơng lai. 

GV chú ý đến nội dung 

của thảo luận 

- SV đọc bài. GV thực hiện 

các hoạt động chia nhóm 

nhằm cho sinh viên đọc 

một phần của bài đọc, và 

nghe nhóm khác thuyết 

trình về nội dung của 

phần học đọc. SV tóm tắt 

nội dung toàn bài. 

- GV yêu cầu sinh viên 

thực hiện các hoạt động 
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âm lƣợng và tăng tốc độ trong tiếng Anh. 

 ài 4: It’s for charity 

Bài học cung cấp các kiến thức về giao tiếp 

với nội dung gợi ý, chia sẻ, hoặc yêu cầu đối 

với ngƣời đối thoại. Ngoài ra, học viên đƣợc 

củng cố ôn tập các kiến thức đã qua trong chủ 

đề. 

làm nhóm để viết các câu 

văn và một đoạn văn 

ngắn về chủ đề đang học. 
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Chƣơng 6: Family and friends 

Bài 1: Life with teenagers 

Bài học cung cấp các ngữ liệu về mô tả nhân 

vật, cấu trúc so sánh trong tiếng Anh. Học 

viên thực tập đọc và viết về nội dung mô tả 

nhằm tăng khả năng diễn đạt trong kỹ năng 

nói và viết. 

Bài 2: Roles people play 

Bài học cung cấp học viên các ngữ liệu trong 

các mối quan hệ xã hội. Học viên tiếp tục 

củng cố cấu trúc so sánh hơn kém, và học 

thêm cấu trúc so sánh nhất. Các bài nghe giúp 

học viên nhận diện các từ vựng thể loại này. 

Bài 3: Family business 

Bài học cung cấp học viên ngữ liệu cơ bản về 

ngành  nghề kinh doanh; đồng thời học viên 

phát triển các hình thức cấu tạo từ: tiếp tố. Kỹ 

năng nghe giúp học viên làm quen và nhân 

diện hiện tƣợng lƣớt từ trong tiếng Anh. 

Bài 4: Call me back 

Bài học cung cấp học viên các bài thực tập 

đàm thoại với nội dung là giao tiếp với những 

ngƣời có mối quan hệ than thiết. Học viên 

củng cố ngữ pháp của chƣơng. 

Bài 5: Review 

Bài kết thúc khóa học giúp ngƣời hoc hệ 

thống hóa lại những kiến thức đã học nhằm 

tạo nền tảng vững chắc ho các lớp tăng cƣờng 

tiếng Anh tiếp theo để đạt bậc 3 trong khung 

năng lực ngoại ngữ. 

 

 

- GV trình bày các từ vựng, 

cấu trúc chính của bài. 

- SV thực hiện làm các bài 

tập theo nhóm. 

- Các bài nói đƣợc thực 

hiện ngay sau khi phần 

giới thiệu kết thúc. Nội 

dung cho hoạt động nói 

thiên về các mối quan hệ 

bạn bè, gia đình. 

- GV trình bày từ vựng và 

cấu trúc của bài đọc. 

- Các hoạt động ngữ pháp, 

từ vựng, v.v. đƣợc tực 

hiện theo nhóm và cặp. 

- GV thực hiện cho sinh 

viên thực tập các bài viết 

mô tả gia đình, ngành 

nghề kinh doanh mà sinh 

viên quan tâm. 

- GV ôn tập kiến thức học 

phần. SV làm các bài ôn 

tập ở phần do giáo viên ra 

để củng cố kiến thức và 

chuẩn bị thi cuối kỳ. 
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VII. CÁC QUY ĐỊNH CHUNG 

- Học viên thực hiện đúng trách nhiệm và quyền lợi của cá nhân trong quá trình học 

(theo đúng quy định chung của Trƣờng, Khoa, Ngành). 

- Học phần đƣợc thực hiện trên nguyên tắc tôn trọng ngƣời học và ngƣời dạy, lấy 

việc dạy và học làm trung tâm. Mọi hành vi làm ảnh hƣởng đến quá trình dạy và 

học đều bị nghiêm cấm. 

- Học viên có trách nhiệm tham gia cùng giảng viên thực hiện tốt học phần để đạt 

đƣợc các mục tiêu, yêu cầu về kiến thức, kỹ năng, năng lực, thái độ. 

Qui định về học vụ 

Các vấn đề liên quan đến bảo lƣu điểm, khiếu nại điểm, chấm phúc khảo, kỷ luật 

thi cử đƣợc thực hiện theo qui chế học vụ của Trƣờng Đại học Đà Lạt. 

 

Phụ trách ngành 

 

 

 

 

Lâm Đồng, ngày 12 tháng 12 năm 2015 

Giảng viên 

 

 

 

 

TS. Nguyễn Tất Thắng 
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Học phần 03: QUẢN LÝ VÀ ĐỔI MỚI GIÁO DỤC ĐẠI HỌC 

 

I. THÔNG TIN CHUNG 

Giảng viên 

Họ và tên Nguyễn Đức Hòa 

Chức danh Phó giáo sƣ - Tiến sĩ  

Bộ môn Vật lý hạt nhân 

Số điện thoại 0913953184 

E-mail hoand@dlu.edu.vn 

Học phần 

Mã học phần KQ7401 

Tên học phần Quản lý và đổi mới giáo dục  

Đặc điểm học phần Kiến thức Quản lý  

Số tín chỉ 3 (Lý thuyết: … – Bài tập: … ) 

Số tiết học 45 (Lý thuyết: ...  – Bài tập: ...) 

Điều kiện tham gia học phần 

 Học phần tiên quyết: Không 

 Các yêu cầu khác: 

- Học viên phải có kỹ năng cơ bản sử dụng máy tính cá nhân 

- Học viên phải có kỹ năng tra cứu dữ liệu trên Internet 

II. TÀI LIỆU PHỤC VỤ HỌC PHẦN 

Giáo trình chính 

1. Nguyễn Đức Hòa, Bài giảng: Giáo dục đại học thế giới và Việt Nam. 

2. Phan Văn Kha (2007), Giáo trình quản lý nhà nước về giáo dục, Nxb. Đại học 

Quốc gia Hà Nội. 

Tài liệu tham khảo 

1. Đặng Quốc Bảo (2007), Nâng cao năng lực quản lí nhà trường, Nxb.  

2. Bùi Minh Hiền - Vũ Ngọc Hải - Đặng Quốc Bảo (2005), Quản lí giáo dục, Nxb.  

Đại học Sƣ phạm Hà Nội. 

3. Vũ Văn Tảo (1996), Đường lối, chính sách và định hướng chiến lược phát triển 

giáo dục đại học và chuyên nghiệp ở nước ta, Viện nghiên cứu PTGD Hà Nội. 

mailto:hoand@dlu.edu.vn
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4. Nguyễn Quang Toản (2014), Dịch vụ giáo dục – Quản lý & Kiểm định, Nxb.  Đại 

học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. 

5. Preedy M. (1997), Educational management – Strategy quality, and resources. 

Open Univ Pr. 

III. MÔ TẢ HỌC PHẦN 

Trong thời đại hôm nay, thời đại mà xã hội loài ngƣời đang trong giai đoạn quá 

độ chuyển từ kinh tế công nghiệp sang nền kinh tế tri thức, thì “GD là con át chủ bài 

để đƣa nhân loại tiến lên”, và GDĐH ngày càng mang tính phổ quát, vai trò các trƣờng 

đại học trong XH hiện đại càng cao. Học phần giới thiệu những kiến thức cơ bản về 

lƣợc sử các giai đoạn phát triển của giáo dục đại học (GDĐH) thế giới và Việt Nam. 

Những đặc trƣng và xu hƣớng phát triển cơ bản của nền GDĐH cũng đƣợc trình bày 

trong học phần. Học phần đƣa ra một số mô hình quản lý giáo dục và khả năng ứng 

dụng của nó, đồng thời trình bày phát triển của GDĐH thế giới và Việt Nam trong thế 

kỹ XXI với vai trò của mô hình giáo dục dựa trên cơ sở: Kiến thức – Kỹ năng – Thái 

độ. 

IV. MỤC TIÊU VÀ CHUẨN ĐẦU RA HỌC PHẦN 

Mục tiêu học phần 

- Cung cấp các kiến thức sự phát triển GDĐH, xu hƣớng phát triển dƣới các tác 

động  khác nhau của của sự thay đổi cơ chế xã hội và sự quốc tế hóa của giáo dục 

trên thế giới 

- Phát triển giáo dục ở Việt Nam 

Chuẩn đầu ra học phần 

Sau khi hoàn thành học phần này, học viên có thể: 

1. Kiến thức: Trang bị cho ngƣời học những kiến thức cơ bản về:  

- Giáo dục đại học thế giới đi vào thế kỹ XXI 

- Chuyển động của giáo dục đại học thế giới: thiết kế, phát triển, cải cách chƣơng 

trình 

- Chuyển động của giáo dục đại học Việt Nam 

- Mô hình quản lý dịch vụ giáo dục 

- Các nội dung cơ bản quản lý nhà nƣớc về GD Đại học theo luật GD (cập nhật)  

- Các quy định cơ bản về quản lý nhà trƣờng đại học và chức trách, nhiệm vụ giảng 

viên theo Điều lệ Trƣờng Đại học/Cao đẳng và Luật GD (cập nhật). 

2. Kỹ năng:  

- Hình thành và phát triển ở ngƣời học các kỹ năng tƣ duy :   nhận dạng, phân tích, 

tổng hợp, hệ  thống hoá..... tài liệu thông tin về GD ĐH so sánh các đặc trƣng, vai 

trò giáo dục đại học  
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- Kỹ năng tổ chức và quản lý giáo dục đại học cấp khoa/bộ môn    

- Phát triển năng lực nghiên cứu dự án, trao đổi và trình bày các vấn đề phát triển và 

quản lý giáo dục đại học  

- Kỹ năng làm việc theo nhóm  

3. Thái độ:  

- Hình thành thái độ khách quan, khoa học  

- Ý thức đƣợc vị trí và tầm quan trong của giáo dục đại học trong quá trình phát 

triển xã hội  

- Hình thành và phát triển tình yêu nghề nghiệp và trách nhiệm  xã hội- nghề nghiệp 

của giảng viên   

Các chuẩn đầu ra học phần trên đáp ứng các chuẩn đầu ra chƣơng trình nhƣ sau: 

V. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP 

Kết quả học tập của học viên đối với học phần đƣợc đánh giá nhƣ sau: 10/10 

Bài tập Ngày nộp Điểm đánh giá 

Thảo luận nhóm trên lớp – bài tập  20% 

Kiểm tra giữa kỳ Thông báo sau 20% 

Thi cuối kỳ Thông báo sau 40% 

Tham gia học  10% 

Chuẩn bị tiểu luận, báo cáo và thảo luận: Chiếm 20% điểm học phần 

Kiểm tra giữa kỳ: Chiếm 20% điểm học phần 

VI. KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY 

Buổi học Nội dung Hoạt động dạy và học 

1 (1 tiết) Giới thiệu học phần 

 

 

2 ( 8 tiết) Chuyên đề 1: Giáo dục đại học thế giới đi 

vào thế kỷ XXI 

1. Vài nét về lịch sử giáo dục đại học trên thế 

giới 

2. Những xu thế ảnh hƣởng đến giáo dục trên 

thế giới 

3. Thế giới chuẩn bị cho sự phát triển giáo dục 

thế kỷ XXI 

4. Bốn trụ cột của thế kỷ XXI 

 Giảng viên trình bày 

tóm tắt các nội dung 

cơ bản. 

 Học viên thảo luận 

nhóm, thuyết trình và 

đặt câu hỏi. 

- Tìm đọc các kiến thức 

liên quan đến nội 

dung bài học. 

- Nhóm trình bày tiểu 

luậnvà thảo luận 

3 (9 tiết) Chuyên đề 2: Chuyển động của giáo dục đại  Giảng viên trình bày 
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học trên thế giới - thiết  ế, phát triển, cải 

cách chƣơng trình giáo dục. 

1. Định ƣớc các cuộc cách mạng trên thế giới 

2. Chuyển động của đại học thế giới dƣới tác 

động của GATS (general agreemet on trale 

in sevices) 

3. Quan niệm giáo dục trong cơ chế thị trƣờng 

– Mô hình Trƣờng 

4. Thiết kế, phát triển và cải cách chƣơng trình 

giáo dục  sự thay đổi quan niệm về ngƣời 

dạy và ngƣời học 

tóm tắt các nội dung 

cơ bản. 

 Học viên thảo luận 

nhóm, thuyết trình 

và đặt câu hỏi. 

-  Tìm đọc các kiến 

thức liên quan đến nội 

dung bài học. 

- Nhóm trình bày tiểu 

luậnvà thảo luận 

4 (9 tiết) Chuyên đề 3: Chuyển động của giáo dục đại 

học Việt Nam - chiến lƣợc phát triển 

1. Đánh giá thành tựu và hạn chế của nền gdđh 

việt nam 

- Phát triển đào tạo cao đẳng, đại học ở Việt  

Nam 

- Đánh giá của vef Hoa Kỳ 

2. Chuyển động giáo dục đại học Việt Nam 

dƣới tác động  của wto 

3. Định hƣớng chuyển động giáo dục đại học 

Việt Nam trong giai đoạn mới – Chiến lƣợc 

đổi mới và phát triển GDĐH Việt Nam 

 Giảng viên trình bày 

tóm tắt các nội dung 

cơ bản. 

 Học viên thảo luận 

nhóm, thuyết trình 

và đặt câu hỏi. 

- Tìm đọc các kiến 

thức liên quan đến 

nội dung bài học. 

- Nhóm trình bày tiểu 

luậnvà thảo luận 

5 (9 tiết) Chuyên đề 4: Hai mô hình quản lý MBO và 

MBP – Chọn m  hình nào để quản lý dịch vụ 

giáo dục ở thế kỷ XXI 

1. Dịch vụ giáo dục 

2. Kinh tế tri thức và dịch vụ giáo dục 

3. Quản lý nhà nƣớc về GDĐH 

4. Quản lý nhà trƣờng đại học 

5. Các mô hình phân cấp trong quản lý giáo 

dục đại học trên thế giới 

6. Hai mô hình quản lý MBO và MBP 

7. So sánh hai mô hình và lựa chọn. 

 Giảng viên trình bày 

tóm tắt các nội dung 

cơ bản. 

 Học viên thảo luận 

nhóm, thuyết trình 

và đặt câu hỏi. 

- Tìm đọc các kiến 

thức liên quan đến 

nội dung bài học. 

- Nhóm trình bày tiểu 

luậnvà thảo luận 

6 (9 tiết) Chuyên đề 5: Phát huy hiệu quả giáo dục đại 

học để tăng trƣởng thông qua kỹ năng và 

nghiên cứu 

1. Nhận xét chung về kỹ năng và nghiên cứu 

2. Phát huy GDĐH để tăng trƣởng thông qua 

kỹ năng và nghiên cứu  

 Giảng viên trình bày 

tóm tắt các nội dung 

cơ bản. 

 Học viên thảo luận 

nhóm, thuyết trình 

và đặt câu hỏi. 
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Tự luận. Hai câu hỏi lý thuyết đƣợc rút ra từ chƣơng 1. 

Thi cuối kỳ: Chiếm 40% điểm học phần) 

Tự luận. Hai câu hỏi lý thuyết đƣợc rút ra từ chƣơng 2 tới chƣơng 4. 

Chuyên cần: Chiếm 10% điểm học phần 

Các đánh giá trên nhằm kiểm tra việc đạt các chuẩn đầu ra học phần sau: 

 

CĐR học phần Thảo luận Bài tập  Kiểm tra giữa kỳ Thi cuối kỳ 

1 X    

2 X X X  

3  X  X 

4   X X 

5   X X 

6  X   

7  X   

VII. CÁC QUY ĐỊNH CHUNG 

- Học viên thực hiện đúng trách nhiệm và quyền lợi của cá nhân trong quá trình học 

(theo đúng quy định chung của Trƣờng, Khoa, Ngành). 

- Học phần đƣợc thực hiện trên nguyên tắc tôn trọng ngƣời học và ngƣời dạy, lấy 

việc dạy và học làm trung tâm. Mọi hành vi làm ảnh hƣởng đến quá trình dạy và 

học đều bị nghiêm cấm. 

- Học viên có trách nhiệm tham gia cùng giảng viên thực hiện tốt học phần để đạt 

đƣợc các mục tiêu, yêu cầu về kiến thức, kỹ năng, năng lực, thái độ. 

Qui định về học vụ 

Các vấn đề liên quan đến bảo lƣu điểm, khiếu nại điểm, chấm phúc khảo, kỷ luật 

thi cử đƣợc thực hiện theo qui chế học vụ của Trƣờng Đại học Đà Lạt. 

 

 

Phụ trách ngành 

 

 

 

 

 

_____________________ 

Lâm Đồng, ngày 10 tháng 12 năm 2015 

Giảng viên 

 

 

 

 

 

_____________________ 

3. Sự thiếu gắn kết trong giáo dục đại học  

4. Định hƣớng giáo dục của Đại học Đà Lạt 

- Tìm đọc các kiến thức 

liên quan đến nội dung 

bài học. 

- Nhóm trình bày tiểu 

luậnvà thảo luận 
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Học phần 04: TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO 

 

I. THÔNG TIN CHUNG 

Giảng viên 

Họ và tên Lê Hồng Phong 

Chức danh GVC, Tiến sĩ  

Bộ môn Văn học Việt Nam  

Số điện thoại 0903009219 

E-mail phonglh@dlu.edu.vn  

Học phần 

Mã học phần KQ7402 

Tên học phần Tổ chức và quản lý quá trình đào tạo 

Đặc điểm học phần Kiến thức liên ngành (quản lý và kinh tế) – Học phần tự chọn 

Số tín chỉ 3 (Lý thuyết: 1.5; Thực hành:1.5) 

Số tiết học 45 (Lý thuyết: 30; Bài tập: 15 ) 

Điều kiện tham gia học phần 

 Học phần tiên quyết: Không 

 Các yêu cầu khác: 

- Học viên phải biết sử dụng máy tính và biết tra cứu dữ liệu trên Internet; 

- Học viên phải quan tâm đến các vấn đề giáo dục và đổi mới giáo dục đại học;  

- Học viên phải có hiểu biết về đào tạo đại học theo hệ thống tín chỉ; 

- Học viên phải đề xuất và giái quyết vấn đề chọn làm tiểu luận. 

II. TÀI LIỆU PHỤC VỤ HỌC PHẦN 

Giáo trình chính 

1. Nguyễn Đức Hòa (2015), Giáo dục đại học thế giới và Việt Nam, Bài giảng lƣu 

hành nội bộ, Trƣờng Đại học Đà Lạt. 

2. Lê Hồng Phong (2015), Phát triển chương trình và tổ chức quá trình đào tạo, Bài 

giảng lƣu hành nội bộ, Trƣờng Đại học Đà Lạt. 

Tài liệu tham khảo 

1. Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thông tư số 07/2015/TT-BGDĐT ngày 16 tháng 4 năm 

2015 ban hành Quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà 

người học đạt được sau khi tốt nghiệp đối với mỗi trình độ đào tạo của giáo dục 

mailto:phonglh@dlu.edu.vn
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đại học và quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình đào tạo trình độ 

đại học, thạc sĩ, tiến sĩ. 

2. Nguyễn Đức Hòa (2006), Quản lý và đào tạo theo học chế tín chỉ tại Trường Đại 

học Đà Lạt, Hội thảo về đào tạo tín chỉ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đà Nẵng. 

3. Nguyễn Đức Hòa - Lê Hồng Phong (2006), Công tác đào tạo ở Đại học Đà Lạt 

hiện nay, Kỷ yếu “Trƣờng Đại học Đà Lạt 30 năm đổi mới và phát triển 

(27.10.1976-27.10.2006)”. 

4. Lê Hồng Phong (2008), Đào tạo tín chỉ ở Đại học Đà Lạt, Kỷ yếu “Trƣờng Đại 

học Đà Lạt kỷ niệm 50 năm thành lập (1958-2008)”. 

5. Lê Hồng Phong (2009), Đào tạo tín chỉ: Thành tựu và bất cập, Hội thảo về bộ 

môn và công tác chuyên môn, Trƣờng Đại học Đà Lạt. 

6. Trƣờng Đại học Ngoại ngữ-Tin học TP.HCM (2006), Chuyển đổi đào tạo đại học 

và sau đại học theo hệ thống tín chỉ - cơ hội và thách thức, Kỷ yếu hội thảo Việt 

Nam-Indonesia. 

7. Ngô Bảo Châu và các chủ biên (2011), Kinh nghiệm thế giới và Việt Nam, Kỷ yếu 

Đại học Humboldt 200 năm (1810-2010), Nxb. Tri thức. 

III. MÔ TẢ HỌC PHẦN 

Học phần cung cấp kiến thức mang tính quản lý, giới thiệu về chƣơng trình đào 

tạo  và phát triển chƣơng trình; tổ chức và quản lý quá trình đào tạo; các vấn đề liên 

quan đến quá trình đào tạo đại học, sau đại học.  

IV. MỤC TIÊU VÀ CHUẨN ĐẦU RA HỌC PHẦN 

1. Mục tiêu học phần 

Học phần nhằm trang bị cho học viên: 

1.1. Kiến thức: Kiến thức về chƣơng trình đào tạo, phát triển chƣơng trình; kiến thức 

về công tác quản lý quá trình đào tạo đại học, sau đại học; kiến thức về đào tạo 

theo tín chỉ. 

1.2. Kỹ năng: Kỹ năng phân tích, đánh giá; kỹ năng lựa chọn vấn đề; kỹ năng giải 

quyết một vấn đề tự chọn liên quan đến quản lý đại học theo tín chỉ. 

1.3. Năng lực: Năng lực bao quát công việc; năng lực quản lý đại học; năng lực xử lý 

tình huống liên quan đến công tác đào tạo. 

1.4. Thái độ: Tham gia tích cực vào quá trình đào tạo với tƣ cách quản lý hoặc giảng 

dạy, học tập; có thái độ đúng khi đánh giá thực trạng giáo dục đại học; dám đề 

xuất các vấn đề hoặc giải pháp mới phát triển đào tạo. 

2. Chuẩn đầu ra học phần 
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Sau khi hoàn thành học phần này, học viên có thể: 

2.1. Về kiến thức: 

- Có kiến thức về đào tạo theo tín chỉ; 

- Có kiến thức về quản lý quá trình đào tạo theo tín chỉ;  

- Có kiến thức về chƣơng trình và phát triển chƣơng trình. 

2.2. Về kỹ năng: 

- Có kỹ năng phân tích, đánh giá giáo dục; 

- Có kỹ năng lựa chọn, giải quyết vấn đề liên quan đến quản lý đại học. 

2.3. Năng lực: 

- Hình thành năng lực quản lý quá trình đào tạo; 

- Hoàn thiện năng lực tham gia quá trình đào tạo. 

2.4. Thái độ: Có thái độ khách quan, khoa học, đúng định hƣớng của nền giáo dục. 

V. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP 

Kết quả học tập của học viên đối với học phần đƣợc đánh giá nhƣ sau: 

- Viết tiểu luận:    30% 

- Thuyết trình, thảo luận:  50% 

- Hoàn thiện tiểu luận:   20% 

VI. KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY 

Buổi 

Học 

Nội dung Hoạt động dạy và học 

1 

(4 tiết) 

Mở đầu: Giới thiệu học phần 

- Tổng quan 

- Mục tiêu 

- Nội dung  học phần 

- Tài liệu tham khảo 

- Nhiệm vụ học viên 

- HV nghiên cứu trƣớc 

giáo trình   

- GV trình bày Mở 

đầu 

- Học viên nghe giảng 

- Học viên đạt câu hỏi 

- Giảng viên trao đổi. 

2 

(4 tiết) 

Chƣơng 1. Chƣơng trình... 

1.1. Chƣơng trình 

1.2. Chƣơng trình khung 

1.3. Khung chƣơng trình 

 

- HV nghiên cứu trƣớc 

giáo trình [C1, 

Chƣơng tiếp theo...] 

- GV trình bày C1. 

- Bắt đầu gợi ý/ đề 

xuất đề tài tiểu luận 

- Góp ý đề tài 
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3 

(4 tiết) 

Chƣơng 2. Cấu trúc chƣơng trình 

1.1. Cấu trúc chƣơng trình trong chƣơng trình 

khung 

1.2. Cấu trúc chƣơng trình tín chỉ (2007) 

1.3. Cấu trúc một chƣơng trình  tín chỉ  

 

- HV nghiên cứu trƣớc 

giáo trình [C2, 

Chƣơng tiếp theo...] 

- GV trình bày C2. 

- Tiếp tục gợi ý/đề 

xuất đề tài tiểu luận 

- Tiếp tục góp ý đề tài 

4+5 

(10 tiết) 

Chƣơng 3. Phát triển chƣơng trình 

3.1. Chƣơng trình đào tạo theo niên chế 

3.2. Chƣơng trình theo hai giai đoạn vận hành 

theo kiểu tín chỉ (1994-1995) 

3.3. Chƣơng trình từ khi có chƣơng trình khung 

(2005-2006) 

3.4. Chƣơng trình trƣớc khi có quy chế đào tạo 

tín chỉ (2007) 

3.4. Triển khai xây dựng chƣơng trình theo tín 

chỉ 

3.5. Chƣơng trình tín chỉ theo chuẩn đầu ra 

(CDIO, 2015) 

 

- HV nghiên cứu trƣớc 

giáo trình [C3, 

Chƣơng tiếp theo...] 

- GV trình bày C3. 

- Tiến hành thuyết 

trình –thảo luận  

6+7 

(10 tiết) 

Chƣơng 4. Các yếu tố đảm bảo quá trình đào 

tạo 

4.1. Xây dựng và phát triển đội ngũ 

4.2. Giảng đƣờng, phòng thí nghiệm 

4.3. Giáo trình, tài liệu, thƣ viện 

4.4. Tài chính, học phí, xã hội hóa 

4.5. Thông tin, quảng bá 

4.6. Phân cấp quản lý 

4.7. Khác 

- HV nghiên cứu trƣớc 

giáo trình [C4, 

Chƣơng tiếp theo...] 

- GV trình bày C4; 

- Tiếp tục thuyết 

trình–thảo luận. 

8+9 

(10 tiết) 

Chƣơng 5. Quản lý quá trình đào tạo 

5.1. Đề án mở ngành 

5.2. Công tác tuyển sinh 

5.3. Kế hoạch đào tạo 

5.4. Đăng ký học phần 

5.5. Thời khóa biểu 

5.6. Thi và đánh giá, thang điểm 

5.7. Thực tập, thực hành 

5.8. Khóa luận, luận văn, luận án 

5.9. Tốt nghiệp 

5.10. Hậu tốt nghiệp 

- HV nghiên cứu 

trƣớc giáo trình [C5] 

- GV trình bày C5; 

- Tiếp tục thuyết trình 

- thảo luận.  
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10 

(3 tiết) 

Kết luận, đánh giá học phần - Kết luận 

- Giải đáp thắc mắc 

- Học viên tiếp thu,  

- hoàn thiện tiểu luận  

VII. CÁC QUY ĐỊNH CHUNG 

- Học viên thực hiện đúng trách nhiệm và quyền lợi của cá nhân trong quá trình học 

(theo đúng quy định chung của Trƣờng, Khoa, Ngành). 

- Học phần đƣợc thực hiện trên nguyên tắc tôn trọng ngƣời học và ngƣời dạy, lấy 

việc dạy và học làm trung tâm. Mọi hành vi làm ảnh hƣởng đến quá trình dạy và 

học đều bị nghiêm cấm. 

- Học viên có trách nhiệm tham gia cùng giảng viên thực hiện tốt học phần để đạt 

đƣợc các mục tiêu, yêu cầu về kiến thức, kỹ năng, năng lực, thái độ. 

Qui định về học vụ 

Các vấn đề liên quan đến bảo lƣu điểm, khiếu nại điểm, chấm phúc khảo, kỷ luật 

thi cử đƣợc thực hiện theo qui chế học vụ của Trƣờng Đại học Đà Lạt. 

   

  Lâm Đồng, ngày 10 tháng 12 năm 2015 

 Phụ trách ngành Giảng viên  

 

 

 

 

  TS. Lê Hồng Phong 
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ĐỀ CƢƠNG CHI TIẾT CÁC HỌC PHẦN CHUYÊN NGÀNH 

CAO HỌC VĂN HỌC VIỆT NAM  

 

Học phần 05: PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VĂN HỌC 

 

I. THÔNG TIN CHUNG  

Giảng viên 

Họ và tên Lê Hồng Phong 

Chức danh GVC, Tiến sĩ  

Bộ môn Văn học Việt Nam  

Số điện thoại 0903009219 

E-mail phonglh@dlu.edu.vn  

Học phần 

Mã học phần VV6101 

Tên học phần Phƣơng pháp nghiên cứu văn học 

Đặc điểm học phần Kiến thức cơ sở ngành nâng cao – Học phần bắt buộc 

Số tín chỉ 4 (Lý thuyết: 2; Thực hành: 2) 

Số tiết học 60 (Lý thuyết: 30; Bài tập: 30)  

Điều kiện tham gia học phần 

 Học phần tiên quyết: Không 

 Các yêu cầu khác: 

- Học viên phải biết sử dụng máy tính và biết tra cứu dữ liệu trên Internet; 

- Học viên đã nắm đƣợc kiến thức về lý thuyết và lịch sử văn học ở bậc đại học;  

- Học viên phải phải làm bài tập: đọc tài liệu, tóm tắt, nhận xét; 

- Học viên phải tham gia thuyết trình, thảo luận, hoàn thiện bài tập. 

II. TÀI LIỆU PHỤC VỤ HỌC PHẦN 

Giáo trình chính 

1. Nguyễn Văn Dân (2004), Phương pháp luận nghiên cứu văn học, Nxb. Khoa học 

Xã hội, Hà Nội.  

2. Chu Xuân Diên (1995), Văn hóa dân gian (Folklore) và phương pháp nghiên cứu 

liên ngành, Nxb. Đại học Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh.  

mailto:phonglh@dlu.edu.vn
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3. Phƣơng Lựu (2005), Phương pháp luận nghiên cứu văn học, Nxb. Đại học Sƣ 

phạm. 

Tài liệu tham khảo 

1. Nguyễn Văn Hạnh (1994), Phương pháp luận nghiên cứu văn học, chuyên đề Sau 

Đại học, Trƣờng Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn TPHCM. 

2. Nguyễn Xuân Kính (2004), Thi pháp ca dao, Nxb. Đại học Quốc gia Hà Nội. 

3. Huỳnh Nhƣ Phƣơng (2010), Lý luận văn học (Nhập môn), Nxb. Đại học Quốc gia 

Thành phố Hồ Chí Minh.. 

4. Lê Tử  Thành  (1995),  Lôgích học và phương pháp luận nghiên cứu khoa học, 

Nxb. Trẻ, Thành phố Hồ Chí Minh. 

5. Đỗ Công Tuấn (2004), Lý luận và phương pháp nghiên cứu khoa học, Nxb. Chính 

trị Quốc gia, HN. 

6. Hoàng Trinh (1992), Từ ký hiệu học đến Thi pháp học, Nxb. Khoa học xã hội Hà 

Nội. 

7. Phạm Viết Vƣợng (2004), Phương pháp luận nghiên cứu khoa học, Nxb. Đại học 

Quốc gia Hà Nội. 

8. Viện Sử học (1993), Động thái nghiên cứu trong các khoa học xã hội (dịch), Nxb. 

Đại học Quốc gia Hà Nội. 

III. MÔ TẢ HỌC PHẦN 

Học phần Cung cấp cho học viên cao học hiểu biết về phƣơng pháp nghiên cứu 

khoa học; giới thiệu những phƣơng pháp chủ yếu trong nghiên cứu văn học; các thao 

tác và kỹ năng trong quá trình nghiên cứu một đề tài; một số lƣu ý trong khi ứng dụng 

nghiên cứu văn học. 

IV. MỤC TIÊU VÀ CHUẨN ĐẦU RA HỌC PHẦN 

1. Mục tiêu học phần 

Học phần nhằm trang bị cho học viên: 

- Kiến thức: Kiến thức về những phƣơng pháp nghiên cứu văn học, về quá trình  

nghiên cứu một đề tài khoa học. 

- Kỹ năng: Kỹ năng phân tích và khái quát; kỹ năng chọn đề tài; kỹ năng lựa chọn 

phƣơng pháp; kỹ năng giải quyết một vấn đề nghiên cứu; các kỹ năng cụ thể: tóm 

tắt, ghi chú, chú thích, mô tả, chứng minh, giải thích, bình luận; kỹ năng báo cáo, 

thuyết trình, bảo vệ quan điểm và kết quả nghiên cứu; kỹ năng trình bày một công 

trình khoa học... 

- Năng lực: Năng lực phát hiện vấn đề; năng lực giải quyết vấn đề; năng lực sáng 

tạo; năng lực phản biện. 
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- Thái độ: Đạo đức khoa học (trung thực); luật pháp (luật bản quyền, luật sở hữu trí 

tuệ, luật xuất bản); đúng định hƣớng (chính trị, tƣ tƣởng, tôn giáo, dân tộc...) trong 

nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn. 

2. Chuẩn đầu ra học phần 

Sau khi hoàn thành học phần này, học viên có thể: 

Về kiến thức: 

- Có kiến thức về phƣơng pháp nghiên cứu ngành, chuyên ngành; 

- Có thêm kiến thức về lý thuyêt và lịch sử văn học;  

- Có kiến thức về khoa học, nghiên cứu khoa học. 

Về kỹ năng: 

- Có kỹ năng miêu thuật, phân tích, tổng hợp, so sánh, phân loại; 

- Có kỹ năng lựa chọn, lập kế hoạch nghiên cứu, nắm đƣợc các thao tác cần thiết và 

cụ thể để nghiên cứu và bảo vệ kết quả nghiên cứu. 

- Biết áp dụng vào tiểu luận các học phần, vào luận văn thạc sĩ và làm đề tài khoa 

học sau khi tốt nghiệp. 

Năng lực: 

- Tăng cƣờng năng lực phát hiện vấn đề; độc lập nghiên cứu sáng tạo; 

- Bổ sung năng lực hƣớng dẫn khoa học và phản biện xã hội. 

Thái độ:  

Có thái độ trung thực, khách quan, khoa học, đúng định hƣớng trong nghiên cứu 

khoa học xã hội – nhân văn. 

V. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP 

Kết quả học tập của học viên đối với học phần đƣợc đánh giá nhƣ sau: 

- Làm tiểu luận:    25% 

- Thuyết trình, thảo luận:  25% 

- Thi kết thúc học phần:  50% 

VI. KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY 

Buổi 

học 

Nội dung Hoạt động dạy và học 

1 

(5 tiết) 

Chƣơng 1. Mở đầu 

0.1. Khoa học, phƣơng pháp nghiên cứu 

khoa học, tầm quan trọng của phƣơng pháp 

0.2. Giới thiệu nội dung học phần 

0.3. Nhiệm vụ học viên 

- HV nghiên cứu 

trƣớc giáo trình   

- GV trình bày C1. 

Mở đầu 

- Học viên nghe giảng 
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0.4. Tài liệu tham khảo 

0.5. Phƣơng thức đánh giá 

- Học viên đặt câu hỏi 

- GV trao đổi. 

- GV hƣớng dẫn đọc  

tài liệu  

2 

(5 tiết) 

Chƣơng  2. Các phƣơng pháp nghiên cứu 

văn học 

1.4. Phƣơng pháp phân tích-tổng hợp 

1.4.1. Phân tích, tổng hợp, phân tích-tổng hợp 

1.4.2. Các cách thức phân tích-tổng hợp 

1.4.3. Tầm quan trọng đối với các khoa học  

- HV nghiên cứu trƣớc 

giáo trình [C2, mục 

2.1 và mục tiếp 

theo...] 

- GV trình bày 2.1. 

- GV giao nhiệm vụ 

/đề tài 

- GV cung cấp tài liệu  

 

3 

(5 tiết) 

Chƣơng  2. Các phƣơng pháp nghiên cứu 

văn học 

1.5. Phƣơng pháp nghiên cứu loại hình 

1.5.1. Tƣ duy loại hình 

1.5.2. Xác định loại, phân loại, tiêu chí 

1.5.3. Nghiên cứu theo loại hình 

1.5.4. Sự xâm nhập, đan xen thể loại 

1.5.5. Tiểu kết 

- HV nghiên cứu trƣớc 

giáo trình [C2, mục 

2.2 và mục tiếp 

theo...] 

- GV trình bày 2.2. 

- GV tiếp tục giao 

nhiệm vụ /đề tài  

- Tiếp tục góp ý, trao 

đổi 

4 

(5 tiết) 

Chƣơng  2. Các phƣơng pháp nghiên cứu 

văn học 

1.6. Phƣơng pháp nghiên cứu so sánh 

1.6.1. Định nghĩa 

1.6.2. Các cấp độ so sánh 

1.6.3. Các khía cạnh so sánh 

1.6.4. Nguyên nhân và ý nghĩa 

1.6.5. Tiểu kết 

- HV nghiên cứu trƣớc 

giáo trình [C2, mục 

2.3 và mục tiếp 

theo...] 

- GV trình bày 2.3. 

- HV bắt đầu thuyết 

trình 

- Thảo luận, góp ý 

5 

(5 tiết) 

Chƣơng  2. Các phƣơng pháp nghiên cứu 

văn học 

1.7. Phƣơng pháp nghiên cứu liên ngành 

1.7.1. Nhu cầu liên ngành 

1.7.2. Liên ngành văn học và xã hội học (xã 

hội học văn học) 

1.7.3. Liên ngành văn học và văn hóa học ( văn 

hóa học văn học) 

1.7.4. Liên ngành văn học và các khoa học lịch 

sử 

- HV nghiên cứu trƣớc 

giáo trình [C2, mục 

2.4 và mục tiếp 

theo...] 

- GV trình bày 2.4. 

- HV tiếp tục thuyết 

trình 

- Thảo luận, góp ý 
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1.7.5. Liên ngành khác 

6 

(5tiết) 

Chƣơng  2. Các phƣơng pháp nghiên cứu 

văn học 

1.8. Phƣơng pháp nghiên cứu khác  

2.5.1   Phƣơng pháp thực chứng 

2.5.2.  Phƣơng pháp cấu trúc 

2.5.3.  Thi pháp học 

2.5.4.  Phân tâm học 

2.5.5.  Phƣơng pháp khác 

- HV nghiên cứu trƣớc 

giáo trình [C2, mục 

2.5 và mục tiếp 

theo...] 

- GV trình bày 2.5. 

- HV tiếp tục thuyết 

trình 

- Thảo luận, góp ý  

7 

(5 tiết) 

Chƣơng 3. Thực hiện một đề tài khoa học 

3.1. Đề tài khoa học 

3.2. Đề cƣơng sơ lƣợc 

3.3. Đọc và ghi chép 

3.4. Đề cƣơng chi tiết 

3.4. Nghiên cứu, chỉnh sửa, hoàn thiện 

3.5. Trích dẫn, chú thích 

3.6. Mở đầu – Kết thúc 

3.7. Tài liệu tham khảo 

3.8. Phụ lục 

-  HV nghiên cứu 

trƣớc giáo trình [C3, 

mục 3.1 – 3.8 và mục 

tiếp theo...] 

- GV trình bày 3.1 – 

3.8 

- HV tiếp tục thuyết 

trình 

- Thảo luận, góp ý 

8 

(5 tiết) 

Chƣơng 3. Thực hiện một đề tài khoa học 

3.9. Tóm tắt kết quả nghiên cứu 

3.10. Công bố/ báo cáo kết quả nghiên cứu 

3.11. Phản biện khoa học 

3.12. Bảo vệ kết quả nghiên cứu 

3.13. Tiếp thu, chỉnh sửa, hoàn thiện. 

- HV nghiên cứu trƣớc 

giáo trình [C3, mục 

3.1 – 3.13] 

- GV trình bày 3.9 – 

3.13 

- Kết thúc thuyết trình 

-Thảo luận, góp ý 

9 

(5 tiết) 

Chƣơng 4. Một số lƣu ý trong nghiên cứu 

khoa học 

4.1. Định hƣớng trong nghiên cứu khoa học xã 

hội & nhân văn 

4.2.  Sự trung thực trong nghiên cứu 

4.3.  Hoài nghi khoa học – tƣ duy phản biện 

4.4.  Một số lƣu ý khác 

Kết luận 

- HV nghiên cứu trƣớc 

giáo trình [C4] 

- GV trình bày C4 

- Trao đổi, thảo luận 

- Kết thúc học phần. 

 

VII. CÁC QUY ĐỊNH CHUNG 

- Học viên thực hiện đúng trách nhiệm và quyền lợi của cá nhân trong quá trình học 

(theo đúng quy định chung của Trƣờng, Khoa, Ngành). 
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- Học phần đƣợc thực hiện trên nguyên tắc tôn trọng ngƣời học và ngƣời dạy, lấy 

việc dạy và học làm trung tâm. Mọi hành vi làm ảnh hƣởng đến quá trình dạy và 

học đều bị nghiêm cấm. 

- Học viên có trách nhiệm tham gia cùng giảng viên thực hiện tốt học phần để đạt 

đƣợc các mục tiêu, yêu cầu về kiến thức, kỹ năng, năng lực, thái độ. 

Qui định về học vụ 

Các vấn đề liên quan đến bảo lƣu điểm, khiếu nại điểm, chấm phúc khảo, kỷ luật 

thi cử đƣợc thực hiện theo qui chế học vụ của Trƣờng Đại học Đà Lạt. 

   

  Lâm Đồng, ngày 10 tháng 12 năm 2015 

 Phụ trách ngành Giảng viên  

 

 

 

 

  TS. Lê Hồng Phong 

   

   

 



 

78 

Học phần 06: TIẾP NHẬN VĂN HỌC 

 

I. THÔNG TIN CHUNG 

Giảng viên 

Họ và tên Huỳnh Nhƣ Phƣơng 

Chức danh Giáo sƣ - Tiến sĩ  

Bộ môn Lý luận Văn học 

Số điện thoại 0918286219 

E-mail  huynhnhuphuong2004@yahoo.com 

Học phần 

Mã học phần VV6102 

Tên học phần Tiếp nhận văn học 

Đặc điểm học phần Kiến thức cơ sở và chuyên ngành – Học phần Bắt buộc 

Số tín chỉ 4 (Lý thuyết: 2;  – Bài tập, thuyết trình: 2) 

Số tiết học 60 (Lý thuyết: 30; Bài tập, thuyết trình: 30; Thực tập: 0 ) 

Điều kiện tham gia học phần 

 Học phần tiên quyết: 

- Cơ sở Lý luận văn học  

 Các yêu cầu khác: 

- Học viên phải có kỹ năng tổng hợp, xử lý tƣ liệu; 

- Học viên phải có kỹ năng tra cứu dữ liệu trên Internet. 

II. TÀI LIỆU PHỤC VỤ HỌC PHẦN 

Giáo trình chính 

1. Phƣơng Lựu (1997), Tiếp nhận văn học, Nxb. Giáo dục, Hà Nội. 

2. Huỳnh Nhƣ Phƣơng (2010), Người đọc và tiếp nhận văn học, trong sách Lý luận 

văn học (Nhập môn), Nxb. Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh. 

Tài liệu tham khảo 

A. Tiếng Việt 

1. Đỗ Đức Hiểu (1993), Đọc văn chương, trong sách Đổi mới phê bình văn học, Nxb. 

Khoa học xã hội –Nxb. Mũi Cà mau. 

2. Huỳnh Vân (1990), Quan hệ văn học – hiện thực và vấn đề tác động, tiếp nhận và 

giao tiếp thẩm mỹ, trong sách Văn học và hiện thực, Nxb. Khoa học xã hội, Hà 

Nội. 

3. Khrapchenko M. B. (1978) Thời gian và cuộc sống của tác phẩm văn học, trong 

sách Cá tính sáng tạo của nhà văn và sự phát triển văn học, Nxb. Tác phẩm mới, 

Hà Nội. 

mailto:huynhnhuphuong2004@yahoo.com
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4. Nauman M. (1978), Song đề của “mỹ học tiếp nhận”, Tạp chí Văn học số 4. 

5. Phƣơng Lựu (1998), Mỹ học tiếp nhận, trong sách Mười trường phái lý luận phê 

bình văn học phương Tây đương đại, Nxb. Giáo dục, Hà Nội. 

6. Nguyễn Lai (1996), Ngôn ngữ với sáng tạo và tiếp nhận văn học, Nxb. Giáo dục, 

Hà Nội. 

7. Nguyễn Văn Dân (1999), Tiếp nhận – một đề tài lớn của nghiên cứu văn học, trong 

sách Nghiên cứu văn học – lý luận và ứng dụng, Nxb. Giáo dục, Hà Nội. 

8. Nguyễn Văn Dân (biên soạn) (1991), Văn học nghệ thuật và sự tiếp nhận, Viện 

Thông tin khoa học xã hội, Hà Nội.  

9. Nguyễn Văn Trung (1968), Ngôn ngữ văn chương và phê bình văn học, trong sách 

Lược khảo văn học, tập 3, Nxb. Nam Sơn, Sài Gòn. 

10. Nguyễn Thanh Hùng (2002), Đọc và tiếp nhận văn chương, Nxb. Giáo dục, Hà 

Nội. 

11. Trần Đình Sử (1986), Bạn đọc và tiếp nhận văn học, trong sách Lý luận văn học, 

Nxb. Giáo dục, Hà Nội. 

12. Trần Đình Sử (1996), Tiếp nhận – bình diện mới của lý luận văn học, trong sách Lý 

luận và phê bình văn học, Nxb. Hội Nhà văn, Hà Nội. 

13. Trƣơng Đăng Dung (1998), Từ văn bản đến tác phẩm văn học, Nxb. Khoa học xã 

hội, Hà Nội. 

14. Trƣơng Đăng Dung (2004), Tác phẩm văn học như là quá trình, Nxb. Khoa học xã 

hội, Hà Nội. 

B. Tiếng nƣớc ngoài 

1. Borev Yu. (chủ biên) (1985), Khudojestvennaja retseptsia i  ghermenevtika (tiếng 

Nga, Tiếp nhận nghệ thuật và tường giải học), Nauka, Moskva. 

2. Duvignaud J. (1967), Sociologie de l’art, Presses universitaires de France, Paris. 

3. Escarpit R. (1992), Sociologie de la littérature, Presses universitaires de France, 

Paris. 

4. Fokkema D., Ibsch E. (1995), Theories of Literature in the Twentieth Century, C. 

Hurst & Company, London – St. Martin’s Press, New York. 

5. Holub, Robert C. (1984), Reception Theory. A critical introduction, Methuen, 

London and New York. 

6. Jauss H. R. ( 1978),  Pour une esthétique de la réception, Editions Gallimard, 

Paris. 

7. Nauman M. (1985), Literaturnoe npoizvedenie i istoria literatury (tiếng Nga, Tác 

phẩm văn học và lịch sử văn học), Raduga, Moskva. 

8. Tompkins, Jane P. (ed.) (1980), Reader-Response Criticism, The Johns Hopkins 

University Press, Baltimore and London. 

III. MÔ TẢ HỌC PHẦN 

Học phần bao gồm lý thuyết tiếp nhận văn học và việc vận dụng lý thuyết này 
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vào việc nghiên cứu những hiện tƣợng (tác phẩm, tác giả, trào lƣu...) của văn học Việt 

Nam. Đây là học phần dành cho học viên cao học chuyên ngành Văn học Việt Nam. 

IV. MỤC TIÊU VÀ CHUẨN ĐẦU RA HỌC PHẦN 

Mục tiêu học phần 

Học phần cung cấp kiến thức về những khái niệm và luận điểm có liên quan đến 

vấn đề tiếp nhận văn học, các quan niệm khác nhau về tiếp nhận; từ đó liên hệ với thực 

tiễn văn học Việt Nam để soi sáng lịch sử tiếp nhận một số tác giả, tác phẩm và trào 

lƣu. 

Học phần cũng góp phần trang bị về phƣơng pháp luận để nghiên cứu tác phẩm văn 

học dƣới góc độ tiếp nhận, bƣớc đầu khảo sát đời sống văn học qua điều tra xã hội 

học; qua đó gợi ý hƣớng chọn đề tài luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ. 

Việc đào sâu tìm hiểu vấn đề tiếp nhận văn học có ý nghĩa quan trọng trong việc 

nâng cao chất lƣợng nghiên cứu, phê bình và giảng dạy văn học; đồng thời góp phần 

khẳng định tính tích cực xã hội của văn học. 

Chuẩn đầu ra học phần 

Sau khi hoàn thành học phần này, học viên có thể: 

1. Nắm đƣợc khái quát về lý luận tiếp nhận văn học; sáng tác và tiếp nhận, chức 

năng giao tiếp của văn học; tiếp nhận trong lý luận văn học truyền thống và 

hiện đại; 

2. Nắm đƣợc khái niệm ngƣời đọc và tiếp nhận văn học; vai trò của ngƣời đọc 

trong đời sống văn học và khái niệm “chân trời chờ đợi”, “đồng sáng tạo”...; 

3. Nắm đƣợc số phận tác phẩm qua lăng kính của sự tiếp nhận; các khái niệm về 

tiếp nhận văn học và xã hội học về văn học  

4. Nắm đƣợc lý thuyết tiếp nhận ứng dụng vào tìm hiểu và nghiên cứu văn học 

Việt Nam. Áp dụng vào một số tác phẩm cụ thể. 

V. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP 

Kết quả học tập của học viên đối với học phần đƣợc đánh giá nhƣ sau: 

Lý thuyết: 50% 

Thực hành, tiểu luận, vấn đáp: 50% 

VI. KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY 

Buổi học Nội dung Hoạt động dạy và học 

1 (5 tiết) Chƣơng 1: Tiếp nhận văn học – một 

vấn đề lý luận 

1.1. Sản xuất và tiêu dùng. Sáng tác và 

tiếp nhận 

1.2. Tiếp nhận và chức năng giao tiếp của 

 HV đọc trƣớc giáo trình: 

Chƣơng 1. 

 GV trình bày Chƣơng 1.  

 Học viên thảo luận nội 

dung Chƣơng 1. 
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văn học 

1.3. Đọc, thƣởng thức, cảm thụ và tiếp 

nhận 

1.4. Tiếp nhận trong lý luận văn học 

truyền thống 

1.5. Tiếp nhận trong lý luận văn học hiện 

đại 

 

2 (5 tiết) Bài tập, tiểu luận về Chƣơng 1  GV hƣớng dẫn 

 HV nghiên cứu, hoàn 

thành trƣớc tiểu luận, 

thuyết trình. 

3 (5 tiết) Chƣơng 2: Ngƣời đọc và tiếp nhận văn 

học 

2.1. Ngƣời đọc – chủ thể tiếp nhận văn 

học 

2.2. Vai trò của ngƣời đọc trong đời sống 

văn học 

2.3. Ngƣời đọc, “chân trời chờ đợi” và 

“khoảng cách thẩm mỹ” 

2.4. Ngƣời đọc và khái niệm “đồng sáng 

tạo” 

2.5. Các loại hình ngƣời đọc 

 GV trình bày Chƣơng 2. 

 HV thảo luận nhóm, 

thuyết trình kết quả. 

 HV đọc nghiên cứu tài 

liệu tham khảo chuẩn bị 

bài tập Chƣơng 2. 

4 (5 tiết) Bài tập, tiểu luận về Chƣơng 2  GV hƣớng dẫn 

 HV nghiên cứu, hoàn 

thành trƣớc tiểu luận, 

thuyết trình. 

5 (5 tiết) Chƣơng 3: Số phận lịch sử của tác 

phẩm qua lăng  ính của sự tiếp nhận 

3.1. Văn bản và tác phẩm 

3.2. Các yếu tố của tác phẩm qua lăng 

kính của sự tiếp nhận 

3.3. Tƣ tƣởng chủ quan và ý nghĩa khách 

quan của tác phẩm 

3.4. Tính chất mở và số phận lịch sử của 

tác phẩm 

 GV trình bày Chƣơng 3. 

 HV thảo luận nhóm, 

thuyết trình kết quả. 

 HV đọc nghiên cứu tài 

liệu tham khảo chuẩn bị 

bài tập Chƣơng 3. 

6 (5 tiết) Bài tập, tiểu luận về Chƣơng 3  GV hƣớng dẫn 

 HV nghiên cứu, hoàn 

thành trƣớc tiểu luận, 

thuyết trình. 
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7 (5 tiết) Chƣơng 4: Nghiên cứu và phê bình văn 

học trong hoạt động tiếp nhận 

4.1. Khoa nghiên cứu văn học và các bộ 

môn hợp thành 

4.2. Đối tƣợng và nhiệm vụ của phê bình 

văn học 

4.3. Lịch sử văn học và lịch sử tiếp nhận 

văn học 

4.4. Nghiên cứu văn học theo phƣơng 

pháp lịch sử - chức năng 

 GV trình bày Chƣơng 4 

 HV thảo luận nhóm, 

thuyết trình kết quả. 

 HV đọc nghiên cứu tài 

liệu tham khảo chuẩn bị 

bài tập Chƣơng 4. 

8 (5 tiết) Bài tập, tiểu luận về Chƣơng 4  GV hƣớng dẫn 

 HV nghiên cứu, hoàn 

thành trƣớc tiểu luận, 

thuyết trình. 

9 (5 tiết) Chƣơng 5: Tiếp nhận văn học và xã hội 

học về văn học 

5.1. Tiếp nhận văn học dƣới ánh sáng xã 

hội học 

5.2. Vận dụng phƣơng pháp điều tra xã 

hội học vào nghiên cứu văn học 

5.3. Tiếp nhận văn học và hiệu ứng xã hội 

của văn học 

 GV trình bày Chƣơng 5 

 HV thuyết trình kết quả 

thảo luận nhóm. 

 HV chuẩn bị bài tập, tiểu 

luận về Chƣơng 5. 

 

10 (5 tiết) Bài tập, tiểu luận về Chƣơng 5  GV hƣớng dẫn 

 HV nghiên cứu, hoàn 

thành trƣớc tiểu luận, 

thuyết trình. 

11 (5 tiết) Chƣơng 6: Vận dụng lý thuyết tiếp 

nhận vào nghiên cứu văn học Việt Nam 

6.1. Nghiên cứu một tác phẩm: trƣờng 

hợp Truyện Kiều 

6.2. Nghiên cứu một tác gia: trƣờng hợp 

Vũ Trọng Phụng 

6.3. Nghiên cứu một trào lƣu: trƣờng hợp 

phong trào Thơ Mới 

 GV trình bày Chƣơng 6 

 HV thuyết trình kết quả 

thảo luận nhóm. 

 HV chuẩn bị bài tập, tiểu 

luận về Chƣơng 6. 

12 (5 tiết) Bài tập, tiểu luận về Chƣơng 6  GV hƣớng dẫn 

 HV nghiên cứu, hoàn 

thành trƣớc tiểu luận, 

thuyết trình. 

VII. CÁC QUY ĐỊNH CHUNG 
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- Học viên thực hiện đúng trách nhiệm và quyền lợi của cá nhân trong quá trình học 

(theo đúng quy định chung của Trƣờng, Khoa, Ngành). 

- Học phần đƣợc thực hiện trên nguyên tắc tôn trọng ngƣời học và ngƣời dạy, lấy 

việc dạy và học làm trung tâm. Mọi hành vi làm ảnh hƣởng đến quá trình dạy và 

học đều bị nghiêm cấm. 

- Học viên có trách nhiệm tham gia cùng giảng viên thực hiện tốt học phần để đạt 

đƣợc các mục tiêu, yêu cầu về kiến thức, kỹ năng, năng lực, thái độ. 

Qui định về học vụ 

Các vấn đề liên quan đến bảo lƣu điểm, khiếu nại điểm, chấm phúc khảo, kỷ luật 

thi cử đƣợc thực hiện theo qui chế học vụ của Trƣờng Đại học Đà Lạt. 

   

  Lâm Đồng, ngày 10 tháng 12 năm 2015 

 Phụ trách ngành Giảng viên  

 

 

 

 

  GS.TS. Huỳnh Nhƣ Phƣơng 
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Học phần 07: THI PHÁP HỌC 

 

I. THÔNG TIN CHUNG 

Giảng viên 

Họ và tên Nguyễn Mạnh Hùng 

Chức danh Tiến sĩ – Giảng viên chính 

Bộ môn Văn học Việt Nam  

Số điện thoại 0913188518 

E-mail hungnm@dlu.edu.vn 

Học phần 

Mã học phần VV6103 

Tên học phần Thi pháp học 

Đặc điểm học phần Kiến thức cơ sở và chuyên ngành – Học phần Bắt buộc 

Số tín chỉ 4 (Lý thuyết: 2;  – Bài tập, thuyết trình: 2) 

Số tiết học 60 (Lý thuyết: 30  – Bài tập, thuyết trình: 30  – Thực tập: 0 ) 

Điều kiện tham gia học phần 

 Học phần tiên quyết: 

- Lý luận văn học  

- Văn học Việt Nam hiện đại 

 Các yêu cầu khác: 

- Học viên phải có kỹ năng tổng hợp, xử lý tƣ liệu. 

- Học viên phải có kỹ năng tra cứu dữ liệu trên Internet 

II. TÀI LIỆU PHỤC VỤ HỌC PHẦN 

Giáo trình chính 

Nguyễn Mạnh Hùng, Bài giảng Thi pháp học, Trƣờng Đại học Đà Lạt (Lƣu hành 

nội bộ). 

Tài liệu tham khảo 

1. J. Bessiere, F. Kushner, R. Mortier, J.Weiberger (2002), Lịch sử các thi pháp, bản 

dịch củaNxb. Bách hoa văn nghệ Thiên Tân. 

2. Nguyễn Trung Hiếu (1983), Về tính hệ thống của văn học, Đại học sƣ phạm Vinh 

xuất bản. 

3. Vƣơng Trí Nhàn (1981), Chung quanh khái niệm “thi pháp” trong khoa nghiên 

cứu văn học xô viết hiện nay. Tạp chí Văn học, số 1. 

mailto:hungnm@dlu.edu.vn
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4. Bakhtin (1992), Lí luận và thi pháp tiểu thuyết, Phạm Vĩnh Cƣ dịch và giới 

thiệu.Nxb. Văn học và Trƣờng viết văn Nguyễn Du. 

5. Bakhtin (1993), Những vấn đề thi pháp Đôxtôevxki, Trần Đình Sử, Lại Nguyên 

Ân, Vƣơng Trí Nhàn dịch, Nxb. Giáo dục, Hà Nội. 

6. Phan Ngọc (1985), Tìm hiểu phong cách Nguyễn Du trong Truyện Kiều, Nxb. 

Khoa học Xã hội. 

7. Nguyễn Phan Cảnh (1985), Ngôn ngữ thơ, Nxb. Đại học và giáo dục chuyên 

nghiệp, Hà Nội.  

8. Hoàng Trinh (1986), Đối thoại văn học, Nxb. Hà Nội. 

9. Đỗ Đức Hiểu (2000), Thi pháp hiện đại, Nxb. Hội nhà văn. 

10. Đỗ Lai Thuý (1992), Con mắt thơ, Nxb. Lao động, Hà Nội.  

11. Trần Đình Sử (1981), Thời gian nghệ thuật trong Truyện Kiều. Tạp chí Văn học, 

số 5. 

12. Trần Đình Sử (1982), Cái nhìn nghệ thuật của Nguyễn Du trong Truyện Kiều, Tạp 

chí Văn học số.  

13. Trần Đình Sử (1993), Thi pháp thơ Tố Hữu, Nxb. Tác phẩm mới. 

14. Trần Đình Sử (1998), Thi pháp văn học Trung đại Việt Nam, Nxb. Giáo dục.  

15. Trần Đình Sử (2002), Thi pháp Truyện Kiều, Nxb. Giáo Dục, Hà Nội. 

16. Nguyễn Xuân Kính (1993), Thi pháp ca dao, Nxb. Khoa học Xã hội. 

III. MÔ TẢ HỌC PHẦN 

Đây là học phần dành cho học viên cao học và nghiên cứu sinh chuyên ngành Văn 

học Việt Nam. Học phần giới thiệu về Thi pháp học, những khái niệm cơ bản của Thi 

pháp học, ứng dụng Thi pháp học vào nghiên cứu văn học. 

IV. MỤC TIÊU VÀ CHUẨN ĐẦU RA HỌC PHẦN 

Mục tiêu học phần 

Học phần giúp học viên nắm đƣợc: khái niệm Thi pháp học. Đối tƣợng nghiên cứu 

của thi pháp học. Vấn đề hình thức và nội dung nghệ thuật. Hình tƣợng nghệ thuật. 

Quan niệm nghệ thuật về con ngƣời và cuộc sống. cái nhìn nghệ thuật. Không gian 

nghệ thuật. Thời gian nghệ thuật. Ngôn ngữ nghệ thuật. Hình tƣợng tác giả trong tác 

phẩm văn học. 

Chuẩn đầu ra học phần 

Sau khi hoàn thành học phần này, học viên có thể: 

- Nắm vững các thuật ngữ và khái niệm về Thi pháp học; 
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- Nắm vững lịch sử Thi pháp học, các trƣờng phái, khuynh hƣớng hiện đại 

- Nắm vững đối tƣợng và hệ thống phƣơng pháp của Thi pháp học 

- Hiểu biết quan niệm nghệ thuật về con ngƣời trong cuộc sống 

- Nắm vững các kiểu thi pháp trong sáng tạo văn học  

- Ứng dụng Thi pháp học vào nghiên cứu văn học hiện đại 

V. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP 

Kết quả học tập của học viên đối với học phần đƣợc đánh giá nhƣ sau: 

- Lý thuyết: 50% 

- Thực hành, tiểu luận, vấn đáp: 50% 

VI. KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY 

Buổi học  Nội dung Hoạt động dạy và học 

1 (5 tiết) Chƣơng 1. Thi pháp, thi pháp học và 

các trƣờng phái nghiên cứu thi pháp  

1.1. Khái niệm Thi pháp và Thi pháp 

học 

1.2. Thi pháp học trong khoa nghiên cứu 

văn học  

1.3. Lịch sử Thi pháp học, các trƣờng 

phái, khuynh hƣớng hiện đại 

- HV đọc trƣớc giáo trình: 

Chƣơng 1 

- GV trình bày Chƣơng 1.  

- Học viên thảo luận nội 

dung Chƣơng 1. 

 

2 (5 tiết) Bài tập, tiểu luận về Chƣơng 1 - GV hƣớng dẫn 

- HV nghiên cứu, hoàn 

thành trƣớc tiểu luận, 

thuyết trình. 

3 (5 tiết) Chƣơng 2. Đối tƣợng, phạm trù và 

phƣơng pháp nghiên cứu thi pháp 

2.1. Hình thức nghệ thuật  

2.2. Chỉnh thể văn học và các phạm trù 

Thi pháp học 

2.3. Phƣơng pháp nghiên cứu Thi pháp 

học 

- HV đọc trƣớc giáo trình: 

Chƣơng 2. 

- GV trình bày Chƣơng 2.  

- Học viên thảo luận nội 

dung Chƣơng 2. 

4 (5 tiết) Bài tập, tiểu luận về Chƣơng 2 - GV hƣớng dẫn 

- HV nghiên cứu, hoàn 

thành trƣớc tiểu luận, 

thuyết trình. 

5 (5 tiết) Chƣơng 3. Quan niệm nghệ thuật về 

con ngƣời và cuộc sống 

3.1. Khái niệm quan niệm nghệ thuật về 

- GV trình bày Chƣơng 3. 

- HV thảo luận nhóm, 

thuyết trình kết quả. 
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con ngƣời 

3.2. Cơ sở xã hội, lịch sử, văn hóa của 

quan niệm nghệ thuật về con ngƣời 

3.3. Ý nghĩa về quan niệm nghệ thuật về 

con ngƣời 

- HV đọc nghiên cứu tài liệu 

tham khảo chuẩn bị bài tập 

Chƣơng 3. 

6 (5 tiết) Bài tập, tiểu luận về Chƣơng 3 - GV hƣớng dẫn 

- HV nghiên cứu, hoàn 

thành trƣớc tiểu luận, 

thuyết trình. 

7 (5 tiết) Chƣơng 4. Các  iểu thi pháp trong 

sáng tạo văn học 

4.1. Thời gian nghệ thuật  

4.2. Không gian nghệ thuật 

4.3. Thi pháp nhân vật 

 

- GV trình bày mục 4.1, 4.2, 

4.3 Chƣơng 4.. 

- HV thảo luận nhóm, 

thuyết trình kết quả. 

- HV đọc nghiên cứu tài liệu 

tham khảo chuẩn bị bài tập 

mục 4.1, 4.2, 4.3 Chƣơng 

4. 

8 (5 tiết) Bài tập, tiểu luận phần đầu Chƣơng 4 - GV hƣớng dẫn 

- HV nghiên cứu, hoàn 

thành trƣớc tiểu luận, 

thuyết trình. 

9 (5 tiết) Chƣơng 4. Các  iểu thi pháp trong 

sáng tạo văn học 

4.4. Thi pháp cốt truyện 

4.5. Ngôn ngữ nghệ thuật  

4.6. Cái nhìn nghệ thuật  

4.7. Thi pháp hình tƣợng tác giả 

- GV trình bày mục 4.4, 4.5, 

4.6, 4.7 Chƣơng 4. 

- HV thảo luận nhóm, 

thuyết trình kết quả. 

- HV đọc nghiên cứu tài liệu 

tham khảo chuẩn bị bài tập 

phần cuối Chƣơng 4. 

10 (5 tiết) Bài tập, tiểu luận phần cuối Chƣơng 4 - GV hƣớng dẫn 

- HV nghiên cứu, hoàn 

thành trƣớc tiểu luận, 

thuyết trình. 

11 (5 tiết) Chƣơng 5. Ứng dụng thi pháp học 

vào nghiên cứu một số tác phẩm văn 

học Việt Nam hiện đại 

- GV giới thiệu và hƣớng 

dẫn 

- HV thảo luận, nghiên cứu 

tài liệu, chuẩn bị bài tập. 

12 (5 tiết) Bài tập, tiểu luận phần cuối Chƣơng 5 - GV hƣớng dẫn 

- HV nghiên cứu, hoàn 

thành trƣớc tiểu luận, 

thuyết trình. 
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VII. CÁC QUY ĐỊNH CHUNG 

- Học viên thực hiện đúng trách nhiệm và quyền lợi của cá nhân trong quá trình học 

(theo đúng quy định chung của Trƣờng, Khoa, Ngành). 

- Học phần đƣợc thực hiện trên nguyên tắc tôn trọng ngƣời học và ngƣời dạy, lấy 

việc dạy và học làm trung tâm. Mọi hành vi làm ảnh hƣởng đến quá trình dạy và 

học đều bị nghiêm cấm. 

- Học viên có trách nhiệm tham gia cùng giảng viên thực hiện tốt học phần để đạt 

đƣợc các mục tiêu, yêu cầu về kiến thức, kỹ năng, năng lực, thái độ. 

Qui định về học vụ 

Các vấn đề liên quan đến bảo lƣu điểm, khiếu nại điểm, chấm phúc khảo, kỷ luật 

thi cử đƣợc thực hiện theo qui chế học vụ của Trƣờng Đại học Đà Lạt. 

   

  Lâm Đồng, ngày 14  tháng 12 năm 2015 

 Phụ trách ngành Giảng viên  

 

 

 

 

  TS. Nguyễn Mạnh Hùng 
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Học phần 08: SỬ THI VIỆT NAM 

 

I. THÔNG TIN CHUNG 

Giảng viên 

Họ và tên Phan Thị Hồng 

Chức danh Phó giáo sƣ - Tiến sĩ  

Bộ môn Văn học Việt Nam  

Số điện thoại 0918419951 

E-mail hongpt@dlu.edu.vn 

Học phần 

Mã học phần VV6201 

Tên học phần Sử thi Việt Nam 

Đặc điểm học phần Kiến thức cơ sở và chuyên ngành – Học phần Bắt buộc 

Số tín chỉ 4 (Lý thuyết: 2;  – Bài tập, thuyết trình: 2) 

Số tiết học 60 (Lý thuyết: 30  – Bài tập, thuyết trình: 30  – Thực tập: 0 ) 

Điều kiện tham gia học phần 

 Học phần tiên quyết: 

- Văn học dân gian Việt Nam 

 Các yêu cầu khác: 

- Học viên phải có kỹ năng tổng hợp, xử lý tƣ liệu; 

- Học viên phải có kỹ năng tra cứu dữ liệu trên Internet. 

II. TÀI LIỆU PHỤC VỤ HỌC PHẦN 

Giáo trình chính 

Phan Thị Hồng, Bài giảng sử thi Việt Nam, Đại học Đà Lạt. 

Tài liệu tham khảo 

1. Vƣơng Anh (chủ biên) (1997), Mo, sử thi dân tộc Mường, Nxb. Văn hóa dân tộc, 

Hà Nội. 

2. Lại Nguyên Ân (biên soạn) (1999), 150 thuật ngữ văn học, Nxb. Đại học quốc gia 

Hà Nội, Hà Nội. 

3. Trƣơng Bi, Kna Y Wơn (sƣu tầm, biên soạn) (2002), Đăm Tiông, Sở Văn hóa – 

Thông tin Đaklak. 

4. Chu Xuân Diên (1995), Văn hóa dân gian (folklore) và phương pháp nghiên cứu 

liên ngành, tập 1, Tủ sách Đại học Tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh. 

mailto:hongpt@dlu.edu.vn
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5. Nguyễn Tấn Đắc (2001), Truyện kể dân gian, đọc bằng Type và Motif, Nxb. Khoa 

học Xã hội, Hà Nội. 

6. Y Điêng, Ngọc Anh (1963), Trường ca Tây Nguyên, Nxb. Văn học, Hà Nội. 

7. Y Điêng, Y Ông và các tác giả khác (sƣu tầm) (1978), Xing Nhã, Đăm Di, hai bản 

trường ca Êđê và Giarai, Nxb. Văn hóa dân tộc, Hà Nội. 

8. Y Đƣp, Nông Phúc Tƣớc (sƣu tầm) (1979), Đăm Di đi săn, Nxb. Văn hóa, Hà Nội. 

9. Hà Giao, Đinh Yoan (sƣu tầm và dịch) (1999), Dyông Wiwin, Trƣờng ca Ba Na, 

Nxb. Kim Đồng, Hà Nội. 

10. Phạm Thị Hà (dịch) (1985), H’mon Đăm Noi, Trường ca dân tộc Bahnar, Nxb. 

Văn hóa, Hà Nội. 

11. Lê Bá Hán, Trần Đình Sử, Nguyễn Khắc Phi (đồng chủ biên) (2004), Từ điển 

thuật ngữ văn học, Nxb. Giáo dục. 

12. Hegel (1999), Mĩ học, Tập 1, 2 (Phan Ngọc dịch), Nxb. Văn học, Hà Nội. 

13. Phan Thu Hiền (1999), Sử thi Ấn Độ, tập 1, Nxb. Giáo dục. 

14. Nguyễn Văn Hoàn (chủ biên) (1982), Đam Săn sử thi Êđê, Nxb. Khoa học Xã hội, 

Hà Nội. 

15. Phan Thị Hồng (sƣu tầm và dịch) (1996), Giông nghèo tám vợ, Tre Vắt ghen ghét 

Giông, Trường ca dân tộc Ba Na, Nxb. Văn hóa dân tộc. 

16. Phan Thị Hồng (sƣu tầm và dịch) (1999), Giớ dòi (Giớ hrai), Giông đi săn (Giông 

bôk loa), Trường ca dân tộc Ba Na, Nxb. Văn hóa dân tộc. 

17. Phan Thị Hồng (sƣu tầm và dịch) (2002), Giông, Giớ mồ côi từ thuở bé, Sử thi dân 

tộc Ba Na, Nxb. Đà Nẵng. 

18. Trƣơng Sĩ Hùng (1992), Sử thi thần thoại Mường, Nxb. Văn hóa dân tộc, Hà Nội. 

19. Đinh Gia Khánh (1993), Văn hóa dân gian Việt Nam trong bối cảnh văn hóa Đông 

Nam Á, Nxb. Khoa học Xã hội, Hà Nội. 

20. Nguyễn Văn Khỏa (1978), Anh hùng ca của Hô me rơ, Nxb. Đại học và Trung học 

chuyên nghiệp, Hà Nội. 

21. Nguyễn Văn Khỏa (1990), Thần thoại Hy-Lạp, Tập I, Nxb. Khoa học Xã hội, Hà 

Nội. 

22. Đỗ Hồng Kỳ (1996), Sử thi thần thoại M’nông, Nxb. Khoa học Xã hội, Hà Nội. 

23. Đỗ Hồng Kỳ (2002), “Sử thi ngƣời M’nông”, Tạp chí Văn hóa dân gian, Số 4, 

tr.19-30. 

24. Ka Sô Liễng (sƣu tầm) (1997), Chi Lơ Kok, Nxb. Văn hóa dân tộc, Hà Nội. 
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25. Đặng Văn Lung (1997), “Mo trong tang lễ Mƣờng”, Tạp chí Văn học, Số 3 tr.51-

54. 

26. E. M. Mê-lê-tin-xki (1974), “Về nguồn gốc sử thi anh hùng”, (Lê Sơn dịch), Tạp 

chí Văn học, Số 1 tr.112-125. 

27. Phan Đăng Nhật (2001), Nghiên cứu sử thi Việt Nam, Nxb. Khoa học Xã hội, Hà 

Nội. 

28. Nhiều tác giả (1983), Trường ca Tây Nguyên, Nxb. Giáo dục, Hà Nội. 

29. Nhiều tác giả (1998), Sử thi Tây Nguyên, Nxb. Khoa học Xã hội, Hà Nội. 

30. V  Quang Nhơn (1997), Sử thi anh hùng Tây Nguyên, Nxb. Giáo dục. 

31. B. L. Riftin (2002), Sử thi lịch sử và truyền thống văn học dân gian Trung Quốc 

(Phan Ngọc dịch), Nxb. Thuận Hóa - Trung tâm văn hóa ngôn ngữ Đông Tây. 

32. Nguyễn Hữu Thấu (1983), Đăm Kteh Mlan, Nxb. Văn hóa, Hà Nội. 

33. Võ Quang Trọng (2002), “ “Đăm Duông” - bộ sử thi liên hoàn của ngƣời Xê 

Đăng”, Tạp chí Văn hóa dân gian, Số 4, tr.17-18. 

34. Tấn Vịnh - Điểu Kâu (1994), Cây nêu thần, Sở Văn hóa Thông tin Đaklak xuất 

bản. 

35. Y Wang Mlô Duôn Du (1992), Bài ca chàng Đam San, Nxb. Văn hóa dân tộc, Hà 

Nội. 

III. MÔ TẢ HỌC PHẦN 

Học phần giới thiệu vị trí thể loại sử thi trong văn học và văn hóa dân gian các 

dân tộc Việt Nam, đặc biệt là các dân tộc bản địa Tây Nguyên; các loại hình sử thi; 

quá trình phát hiện, nghiên cứu, các phƣơng diện cơ bản của thể loại (chủ đề, nhân vật, 

thi pháp, ngôn ngữ), những giá trị văn hóa, văn học riêng biệt của sử thi Việt Nam. 

IV. MỤC TIÊU VÀ CHUẨN ĐẦU RA HỌC PHẦN 

Mục tiêu học phần 

Học phần nhằm đạt đƣợc mục tiêu nhƣ sau: Cung cấp những hiểu biết về thuật 

ngữ, khái niệm sử thi, đặc điểm thể loại sử thi trong văn học thế giới.  

Chuẩn đầu ra học phần 

Sau khi hoàn thành học phần này, học viên có thể nắm: 

- Các thuật ngữ và khái niệm: Sử thi, thể loại sử thi, khuynh hƣớng sử thi, tính chất 

sử thi… 

- Thể loại sử thi trong một số nền văn học trên thế giới (Hy Lạp, Ấn Độ, Phần Lan), 

tình hình dịch thuật, giới thiệu và những công trình nghiên cứu chính ở Việt Nam. 
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- Thể loại sử thi trong văn học dân gian các dân tộc ở Việt Nam (các vùng sử thi và 

các dân tộc còn lƣu giữ sử thi). 

- Vấn đề phân loại sử thi 

V. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP 

Kết quả học tập của học viên đối với học phần đƣợc đánh giá nhƣ sau: 

Lý thuyết: 50% 

Thực hành, tiểu luận, vấn đáp: 50% 

VI. KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY 

Buổi học  Nội dung Hoạt động dạy và học 

1 (5 tiết) Chƣơng 1. Mở đầu 

1.1 Các thuật ngữ và khái niệm: Sử thi, 

thể loại sử thi, khuynh hƣớng sử thi, 

tính chất sử thi… 

1.2 Thể loại sử thi trong một số nền văn 

học trên thế giới (Hy Lạp, Ấn Độ, 

Phần Lan), tình hình dịch thuật, giới 

thiệu và những công trình nghiên cứu 

chính ở Việt Nam. 

- HV đọc trƣớc giáo trình: 

Chƣơng 1, phần 1.1 và 

1.2. 

- GV trình bày phần 1.1 

và 1.2 Chƣơng 1.  

- Học viên thảo luận nội 

dung phần đầu Chƣơng 

1. 

 

2 (5 tiết) Bài tập, tiểu luận về phần 1.1 và 1.2 

Chƣơng 1 

- GV hƣớng dẫn 

- HV nghiên cứu, hoàn 

thành trƣớc tiểu luận, 

thuyết trình. 

3 (5 tiết) Chƣơng 1. Mở đầu 

1.3 Thể loại sử thi trong văn học dân gian 

các dân tộc ở Việt Nam (các vùng sử 

thi và các dân tộc còn lƣu giữ sử thi). 

1.4 Vấn đề phân loại sử thi 

- HV đọc trƣớc giáo trình: 

Chƣơng 1, phần 1.3 và 

1.4. 

- GV trình bày phần 1.3 

và 1.4 Chƣơng 1.  

- Học viên thảo luận nội 

dung phần 1.3 và 1.4 

Chƣơng 1. 

 

4 (5 tiết) Bài tập, tiểu luận về phần 1.3 và 1.4 

Chƣơng 1 

- GV hƣớng dẫn 

- HV nghiên cứu, hoàn 

thành trƣớc tiểu luận, 

thuyết trình. 

5 (5 tiết) Chƣơng 2. Sử thi trong Văn học dân gian 

các dân tộc thiểu số Bắc Việt Nam 

2.1. Sử thi dân tộc Mƣờng – Đẻ đất đẻ 

- GV trình bày phần 2.1, 

2.2 và 2.3 Chƣơng 2. 

- HV thảo luận nhóm, 
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nƣớc 

2.2. Khái quát về lịch sử, xã hội, văn hóa 

Mƣờng 

2.3. Một số đặc điểm tác phẩm (văn cúng, 

thần thoại (theo sử huyền thoại của tộc 

ngƣời), độ dài và cách thức diễn 

xƣớng, niên đại xuất hiện) 

thuyết trình kết quả. 

- HV đọc nghiên cứu tài 

liệu tham khảo chuẩn bị 

bài tập phần đầu 

Chƣơng 2. 

6 (5 tiết) Bài tập, tiểu luận phần đầu Chƣơng 2 - GV hƣớng dẫn 

- HV nghiên cứu, hoàn 

thành trƣớc tiểu luận, 

thuyết trình. 

7 (5 tiết) Chƣơng 2. Sử thi trong Văn học dân gian 

các dân tộc thiểu số Bắc Việt Nam 

2.4. Chủ đề, cốt truyện, nhân vật 

2.5. Ngôn ngữ tác phẩm 

2.6. Sử thi dân tộc Thái với Chƣơng Han 

(chủ đề, cốt truyện, nhân vật chính) 

- GV trình bày phần 2.4, 

2.5 và 2.6 Chƣơng 2. 

- HV thảo luận nhóm, 

thuyết trình kết quả. 

- HV đọc nghiên cứu tài 

liệu tham khảo chuẩn bị 

bài tập phần cuối 

Chƣơng 2. 

8 (5 tiết) Bài tập, tiểu luận phần cuối Chƣơng 2 - GV hƣớng dẫn 

- HV nghiên cứu, hoàn 

thành trƣớc tiểu luận, 

thuyết trình. 

9 (5 tiết) Chƣơng 3. Sử thi các dân tộc Tây Nguyên 

3.1. Đặc điểm lịch sử, xã hội, văn hóa các 

dân tộc Tây Nguyên 

3.2. Tình hình, đặc điểm văn học dân gian 

khu vực Tây Nguyên 

3.3. Một số điểm đặc thù của sử thi Tây 

Nguyên (đƣợc lƣu giữ lâu dài, phong 

phú về loại hình, số lƣợng tác phẩm, 

tính cụm nhóm, dị bản…) 

- GV trình bày mục 3.1, 

3.2 và 3.3 Chƣơng 3. 

- HV thảo luận nhóm, 

thuyết trình kết quả. 

- HV đọc nghiên cứu tài 

liệu tham khảo chuẩn bị 

bài tập phần đầu 

Chƣơng 3. 

10 (5 tiết) Bài tập, tiểu luận phần đầu Chƣơng 3 - GV hƣớng dẫn 

- HV nghiên cứu, hoàn 

thành trƣớc tiểu luận, 

thuyết trình. 

11 (5 tiết) Chƣơng 3. Sử thi các dân tộc Tây Nguyên 

3.4. Một số đặc điểm về đề tài tài cốt 

truyện, nhân vật 

3.5. Ngôn ngữ sử thi Tây Nguyên 

- GV trình bày mục 3.4, 

3.5 Chƣơng 3. 

- HV thảo luận nhóm, 

thuyết trình kết quả. 
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- HV đọc nghiên cứu tài 

liệu tham khảo chuẩn bị 

bài tập phần cuối 

Chƣơng 3. 

12 (5 tiết) Bài tập, tiểu luận phần cuối Chƣơng 3 - GV hƣớng dẫn 

- HV nghiên cứu, hoàn 

thành trƣớc tiểu luận, 

thuyết trình. 

`VII. CÁC QUY ĐỊNH CHUNG 

- Học viên thực hiện đúng trách nhiệm và quyền lợi của cá nhân trong quá trình học 

(theo đúng quy định chung của Trƣờng, Khoa, Ngành). 

- Học phần đƣợc thực hiện trên nguyên tắc tôn trọng ngƣời học và ngƣời dạy, lấy 

việc dạy và học làm trung tâm. Mọi hành vi làm ảnh hƣởng đến quá trình dạy và 

học đều bị nghiêm cấm. 

- Học viên có trách nhiệm tham gia cùng giảng viên thực hiện tốt học phần để đạt 

đƣợc các mục tiêu, yêu cầu về kiến thức, kỹ năng, năng lực, thái độ. 

Qui định về học vụ 

Các vấn đề liên quan đến bảo lƣu điểm, khiếu nại điểm, chấm phúc khảo, kỷ luật 

thi cử đƣợc thực hiện theo qui chế học vụ của Trƣờng Đại học Đà Lạt. 

 

  Lâm Đồng, ngày 10  tháng 12 năm 2015 

 Phụ trách ngành Giảng viên  

 

 

 

 

  PGS.TS. Phan Thị Hồng 
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Học phần 09: ĐẶC ĐIỂM VĂN HỌC TRUNG ĐẠI VIỆT NAM 

 

I. THÔNG TIN CHUNG 

Giảng viên 

Họ và tên Nguyễn Cảnh Chƣơng 

Chức danh Tiến sĩ  

Bộ môn Văn học Việt Nam  

Số điện thoại 0919991829 

E-mail chuongnc@dlu.edu.vn 

Học phần 

Mã học phần VV6202 

Tên học phần Đặc điểm văn học Trung đại Việt Nam  

Đặc điểm học phần Kiến thức cơ sở và chuyên ngành – Học phần bắt buộc 

Số tín chỉ 4 (Lý thuyết: 2;  – Bài tập, thuyết trình: 2) 

Số tiết học 60 (Lý thuyết: 30  – Bài tập, thuyết trình: 30  – Thực tập: 0 ) 

Điều kiện tham gia học phần 

 Học phần tiên quyết: Không  

 Các yêu cầu khác: 

- Học viên phải có kỹ năng tổng hợp, xử lý tƣ liệu; 

- Học viên phải có kỹ năng tra cứu dữ liệu trên Internet. 

II. TÀI LIỆU PHỤC VỤ HỌC PHẦN 

Giáo trình chính 

1. Nguyễn Cảnh Chƣơng, Bài giảng Đặc điểm văn học Trung đại Việt Nam, Trƣờng 

Đại học Đà Lạt (Lƣu hành nội bộ). 

2. Lê Trí Viễn (2001), Đặc trưng văn học Trung đại Việt Nam, Nxb. Văn nghệ 

TPHCM. 

Tài liệu tham khảo 

1. Nguyễn Huệ Chi (1983), Mấy vẻ mặt thơ ca thời cổ cận đại, Nxb. Tác phẩm mới. 

2. Nguyễn Văn Dân (2003), Lí luận văn học so sánh, Nxb. Đại học Quốc gia Hà Nội. 

3. Chu Xuân Diên (2009), Cơ sở văn hóa Việt Nam, Nxb. Đại học Quốc gia TPHCM. 

4. Lê Bá Hán, Trần Đình Sử, Nguyễn Khắc Phi (đồng chủ biên) (2004), Từ điển 

thuật ngữ văn học, Nxb. Giáo dục. 

5. Lƣu Hiệp, (Trần Thanh Đạm, Phạm Thị Hảo dịch) (2007), Văn Tâm Điêu Long, 

Nxb. Văn học. 

6. Kiều Thu Hoạch (2007), Truyện Nôm – lịch sử phát triển và thi pháp thể loại, 

Nxb. Giáo dục. 

mailto:chuongnc@dlu.edu.vn
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7. Cao Xuân Huy (1995), Tư tưởng phương Đông gợi những điểm nhìn tham chiếu, 

Nxb. Văn học 

8. Trần Đình Hƣợu (Lại Nguyên Ân biên soạn) (2001), Các bài giảng về tư tưởng 

phương Đông, Nxb. Đại học Quốc gia Hà Nội. 

9. Trần Đình Hƣợu (1999), Nho giáo và văn học Việt Nam trung cận đại, Nxb. Giáo 

dục. 

10. Phƣơng Lựu (1997), Góp phần xác lập hệ thống quan niệm văn học Trung đại Việt 

Nam, Nxb. Giáo dục. 

11. Nguyễn Đăng Na (2001), Đặc điểm văn học Việt Nam Trung đại, những vấn đề 

văn xuôi tự sự, Nxb. Giáo dục. 

12. Phan Ngọc (2002), Bản sắc văn hóa Việt Nam, Nxb. Văn học. 

13. Nhiều tác giả (1997), Về con người cá nhân trong văn học cổ Việt Nam, Nxb. Giáo 

dục. 

14. Trần Đình Sử (2005), Thi pháp văn học Trung đại Việt Nam, Nxb. Đại học Quốc 

gia Hà Nội. 

15. Trần Nho Thìn (2008), Văn học Trung đại Việt Nam dưới góc nhìn văn hóa, Nxb. 

Giáo dục. 

16. Trần Ngọc Vƣơng (1999), Loại hình học tác gia văn học, Nhà nho tài tử và văn 

học Việt Nam, Nxb. Đại học Quốc gia Hà Nội. 

Tài liệu tiếng nƣớc ngoài: 

1. 马积高、黄钧主编 (2010), 中国古代文学史（上）, 北京, 人民文学出版社。
(Mã Tích Cao, Hoàng Quân (Chủ biên) (2010), Văn học sử Trung Quốc cổ đại, 

quyển thƣợng, Nxb. Văn học Nhân dân, Bắc Kinh). 

2. 马积高、黄钧主编 (2010), 中国古代文学史（中）, 北京, 人民文学出版社。
(Mã Tích Cao, Hoàng Quân (Chủ biên) (2010), Văn học sử Trung Quốc cổ đại, 

quyển trung, Nxb. Văn học Nhân dân, Bắc Kinh)..  

3. 马积高、黄钧主编 (2010), 中国古代文学史（下）, 北京, 人民文学出版社。
(Mã Tích Cao, Hoàng Quân (Chủ biên) (2010), Văn học sử Trung Quốc cổ đại, 

quyển hạ, Nxb. Văn học Nhân dân, Bắc Kinh)..  

4. 李未醉 (2009), 中越文化交流论, 北京, 光明日报出版社。(Lý Vị Túy (2009), 

Luận giao lưu văn hóa Việt Trung, Nxb. Quang Minh nhật báo, Bắc Kinh). 

5. 郑杰文（主编）（2009）, 中国古代文学跨学科研究，清华大学出版社。
(Trịnh Kiệt Văn (chủ biên) (2009),  Nghiên cứu khoa học liên ngành  Văn học cổ 

đại Trung Quốc, Nxb. Đại học Thanh Hoa). 

III. MÔ TẢ HỌC PHẦN 

Học phần giới thiệu những đặc điểm cơ bản của văn học Trung đại Việt Nam trong 

bối cảnh văn học các nƣớc Đông Á: Quan niệm văn học Trung đại Việt Nam; đặc 

điểm nghệ thuật văn học Trung đại Việt Nam; đặc điểm về nội dung; đặc điểm về loại 

hình tác giả, đặc điểm về loại hình tác phẩm – thể loại...  

IV. MỤC TIÊU VÀ CHUẨN ĐẦU RA HỌC PHẦN 

Mục tiêu học phần 

Học phần nhằm trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản về đặc điểm văn học 

Trung đại: quan niệm văn học, thể loại văn học Trung đại, nghệ thuật văn học Trung 
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đại... Giúp học viên nắm đƣợc quy luật vận động của văn học Trung đại, nắm đƣợc 

những tác giả tiêu biểu, những thể loại tiêu biểu.  

Từ góc độ sử dụng phƣơng pháp so sánh tiếp nhận và so sánh song hành, có đƣợc 

kỹ năng nghiên cứu, nắm bắt những yếu tố làm nên cái riêng của văn học Trung đại 

Việt Nam. Có khả năng thuyết trình, bảo vệ những kiến thức tích lũy. 

Học phần còn nhằm giúp học viên có đƣợc cái nhìn so sánh giữa đặc điểm văn học 

Trung đại Việt Nam với văn học Đông Á, nhất là văn học Trung đại Trung Quốc.  

Học phần giúp học viên có thái độ học tập, nghiên cứu khoa học đúng đắn, có khả 

năng phát hiện vấn đề đối với văn học Trung đại nói chung, các đặc điểm văn học 

Trung đại Việt Nam nói riêng. 

Chuẩn đầu ra học phần 

Sau khi hoàn thành học phần này, học viên có thể: 

1. Hình dung đƣợc văn học Trung đại Việt Nam trong bối cảnh văn học Đông Á, 

nắm đƣợc những đặc điểm quan trọng, những tác gia tiêu biểu đã tạo nên thành tựu 

của văn học Trung đại Việt Nam. 

2. Có khả năng vận dụng những phƣơng pháp nghiên cứu, đặc biệt là phƣơng pháp so 

sánh để  nhận biết đặc trƣng văn học Trung đại so với văn học cận, hiện đại Việt 

Nam. 

3. Vận dụng phƣơng pháp luận của văn học so sánh để nhận biết những tiếp nhận 

sáng tạo của các thế hệ tác gia văn học Trung đại Việt Nam. 

4. Có khả năng nhận biết, phát hiện vấn đề kết hợp khả năng thuyết trình để bảo vệ 

những ý tƣởng, kiến thức của bản thân. 

5. Có thái độ đúng mức với nghiên cứu khoa học. Vận dụng phƣơng pháp luận của 

văn học so sánh để nhận diện đặc trƣng văn học Trung đại Việt Nam với văn học 

Trung đại các nƣớc Đông Á cũng nhƣ thế giới. 

V. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP 

Kết quả học tập của học viên đối với học phần đƣợc đánh giá nhƣ sau: 

Bài tập/Tiểu luận: 50% 

Thi/ Vấn đáp hết học phần: 50% 

VI. KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY 

Buổi học  Nội dung Hoạt động dạy và học 

1 (5 tiết) Chƣơng 1. Khái niệm, khái quát, 

phân kỳ Văn học Trung đại Việt 

Nam  

1.1 Khái niệm văn học Trung đại Việt 

Nam  

1.2 Khái quát văn học Trung đại Việt 

Nam  

- HV đọc trƣớc giáo trình: 

Chƣơng 1. 

- GV trình bày chƣơng 1.  

- Học viên thảo luận nội dung 

chƣơng 1 
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1.3 Phân kỳ văn học Trung đại Việt 

Nam  

1.4 Khái niệm đặc trƣng văn học 

Trung đại Việt Nam 

2 (5 tiết) Chƣơng 2. Quan niệm văn học 

Trung đại Việt Nam  

2.1. Về quan niệm văn học Trung đại  

2.2. Quan niệm “Văn dĩ tải đạo” 

 

- GV trình bày mục 2.1.; 2.2. 

- HV thuyết trình kết quả 

thảo luận nhóm. 

- HV đọc trƣớc giáo trình, 

tham khảo thêm tài liệu liên 

quan phần tiếp theo Chƣơng 

2. 

3 (5 tiết) Chƣơng 2. Quan niệm văn học 

Trung đại Việt Nam (tiếp) 

2.3. Quan niệm “Thi dĩ ngôn chí” 

2.4. Các quan niệm khác về thơ: 

2.4.1. Thơ là ngƣời 

2.4.2. Chữ Tâm trong thơ 

2.4.3. Các quan niệm khác 

- GV trình bày mục 2.3.; 

phần đầu mục 2.4. 

- HV thảo luận nhóm và 

thuyết trình kết quả thảo 

luận nhóm. 

- HV đọc trƣớc giáo trình, tài 

liệu tham khảo liên quan 

phần cuối Chƣơng  2. 

4 (5 tiết) Chƣơng 2. Quan niệm văn học 

Trung đại Việt Nam (tiếp) 

2.4. Các quan niệm khác về thơ: 

2.4.1. Thơ là ngƣời 

2.4.2. Chữ Tâm trong thơ 

2.4.3. Các quan niệm khác 

- GV trình bày phần cuối 

mục 2.4. 

- HV thảo luận nhóm, thuyết 

trình.  

- HV đọc trƣớc giáo trình, 

tham khảo tài liệu liên quan 

chƣơng tiếp theo... 

5 (5 tiết) Bài tập, tiểu luận về Chƣơng 1, 2 - GV hƣớng dẫn 

- HV nghiên cứu, hoàn thành 

trƣớc tiểu luận, thuyết trình 

6 (5 tiết) Chƣơng 3. Đặc điểm về loại hình 

tác giả, loại hình tác phẩm - hệ 

thống thể loại 

3.1. Đặc điểm về loại hình tác giả  

3.1.1. Nhà nho chính thống 

3.1.2. Nhà nho tài tử 

- GV trình bày mục 3.1. 

- HV thảo luận, thuyết trình. 

- HV đọc trƣớc giáo trình, tài 

liệu tham khảo phần tiếp 

theo chƣơng 3. 

7 (5 tiết) Chƣơng 3. Đặc điểm về loại hình 

tác giả, loại hình tác phẩm - hệ 

thống thể loại (tiếp) 

3.2. Đặc điểm về loại hình tác phẩm – 

hệ thống thể loại 

- GV trình bày phần 3.2. 

(3.2.1.; 3.2.2). 

- HV thảo luận nhóm, thuyết 

trình kết quả. 

- HV đọc trƣớc giáo trình, tài 
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3.2.1. Diện mạo và tiến trình 

thơ văn Trung đại Việt Nam  

3.2.2. Các thể loại quan 

phƣơng 

liệu tham khảo liên quan 

phần cuối chƣơng 3. 

8 (5 tiết) Chƣơng 3. Đặc điểm về loại hình 

tác giả, loại hình tác phẩm - hệ 

thống thể loại (tiếp) 

3.2. Đặc điểm về loại hình tác phẩm – 

hệ thống thể loại 

3.2.3. Các thể loại đặc trƣng 

dân tộc   

3.2.3.1. Ngâm khúc 

3.2.3.2. Hát nói 

3.2.3.3. Truyện thơ Nôm 

- GV trình bày phần cuối 

chƣơng 3: 3.2. (3.2.3). 

- HV thảo luận nhóm, thuyết 

trình kết quả. 

- HV đọc trƣớc giáo trình, tài 

liệu tham khảo liên quan 

chƣơng 4. 

9 (5 tiết) Bài tập, tiểu luận về Chƣơng 3 - GV hƣớng dẫn 

- HV nghiên cứu, hoàn thành 

trƣớc tiểu luận, thuyết trình. 

10 (5 tiết) Chƣơng 4.  ốn đặc trƣng cơ bản 

của văn học Trung đại Việt Nam  

4.1. Cao nhã 

4.2. Quy phạm và bất quy phạm 

 

- GV trình bày phần đầu (4.1, 

4.2). 

- HV thuyết trình kết quả 

thảo luận nhóm. 

- HV tìm hiểu giáo trình, 

trƣớc tài liệu liên quan phần 

tiếp theo chƣơng 4. 

11 (5 tiết) Chƣơng 4.  ốn đặc trƣng cơ bản 

của văn học Trung đại Việt Nam  

4.3. Phi ngã, vô ngã 

4.4. Ảnh hƣởng triết lý Âm Dƣơng 

- GV trình bày phần cuối 

(4.3; 4.4.). 

- HV thuyết trình kết quả 

thảo luận nhóm. 

- HV tìm hiểu trƣớc giáo 

trình, tài liệu liên quan phần 

tiếp theo chƣơng 4. 

12 (5 tiết) Bài tập, tiểu luận về Chƣơng 4 - GV hƣớng dẫn 

- HV nghiên cứu, hoàn thành 

trƣớc tiểu luận, thuyết trình. 

VII. CÁC QUY ĐỊNH CHUNG 

- Học viên thực hiện đúng trách nhiệm và quyền lợi của cá nhân trong quá trình học 

(theo đúng quy định chung của Trƣờng, Khoa, Ngành). 
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- Học phần đƣợc thực hiện trên nguyên tắc tôn trọng ngƣời học và ngƣời dạy, lấy 

việc dạy và học làm trung tâm. Mọi hành vi làm ảnh hƣởng đến quá trình dạy và 

học đều bị nghiêm cấm. 

- Học viên có trách nhiệm tham gia cùng giảng viên thực hiện tốt học phần để đạt 

đƣợc các mục tiêu, yêu cầu về kiến thức, kỹ năng, năng lực, thái độ. 

Qui định về học vụ 

Các vấn đề liên quan đến bảo lƣu điểm, khiếu nại điểm, chấm phúc khảo, kỷ luật 

thi cử đƣợc thực hiện theo qui chế học vụ của Trƣờng Đại học Đà Lạt. 

 

  Lâm Đồng, ngày 10 tháng 11 năm 2015 

 Phụ trách ngành Giảng viên  

 

 

 

  TS. Nguyễn Cảnh Chƣơng 
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Học phần 10: THƠ VIỆT NAM HIỆN ĐẠI 

 

I. THÔNG TIN CHUNG 

Giảng viên 

Họ và tên Phạm Quốc Ca 

Chức danh Tiến sĩ  

Bộ môn Văn học Việt Nam  

Số điện thoại 0908639988 

E-mail phamquocca52@gmail.com 

Học phần 

Mã học phần VV7201 

Tên học phần Thơ Việt Nam hiện đại 

Đặc điểm học phần Kiến thức cơ sở và chuyên ngành, Học phần bắt buộc 

Số tín chỉ 4 (Lý thuyết: 2; Thực hành:2) 

Số tiết học 60 (Lý thuyết: 30  – Bài tập: 30) 

Điều  iện tham gia học phần 

Học phần tiên quyết: Không 

 VH: Các yêu cầu khác: 

- Học viên phải có kỹ năng tổng hợp, xử lý tƣ liệu. 

- Học viên phải có kỹ năng tra cứu dữ liệu trên Internet. 

- Học viên phải đọc nhiều tác phẩm thơ Việt Nam hiện đại. 

II. TÀI LIỆU PHỤC VỤ HỌC PHẦN 

Giáo trình chính 

1. Phạm Quốc Ca (2003), Mấy vấn đề về thơ Việt Nam 1975-2000, Nxb. Hội 

Nhà văn. 

2. Nguyễn Bá Thành (2012), Tƣ duy thơ Việt Nam hiện đại, Giáo trình, Nxb. 

Đại học Quốc gia Hà Nội. 

Tài liệu tham  hảo 

1. Vũ Tuấn Anh (1998), Nửa thế kỷ thơ Việt Nam, Nxb. Khoa học xã hội, Hà 

Nội. 

2. Huy Cận, Hà Minh Đức (chủ biên) (1987), Nhìn lại một cuộc cách mạng 

trong thi ca, Nxb. Giáo dục, Hà Nội. 

3. Phan Cự Đệ (chủ biên), Văn học Việt Nam thế kỷ XX (2002), Nxb. Chính trị 

quốc gia, Hà Nội.  

4. Trần Đình Hƣợu – Lê Chí Dũng (2000), Văn học Việt Nam 1900 – 1930 (tái 

bản), Nxb. Giáo dục, Hà Nội. 
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5. Nguyễn Văn Long – Lã Nhâm Thìn (đồng chủ biên) (2006), Văn học Việt 

Nam sau 1975, Những vấn đề nghiên xứu và giảng dạy, Nxb. Giáo dục, Hà 

Nội. 

6. Trần Đình Sử, Những thế giới nghệ thuật thơ (1997), Nxb. Giáo dục, Hà 

Nội. 

7. Hoài Thanh – Hoài Chân, Thi nhân Việt Nam (tái bản) (1998), Nxb. Văn 

học, Hà Nội. 

8. Đỗ Lai Thúy (1998), Con mắt thơ, 1986, Nxb. Giáo dục, Hà Nội. 

9. Nhiều tác giả (1986), Thơ Việt Nam 1945 – 1985, Nxb. Giáo dục, Hà Nội. 

10. Nhiều tác giả (2000), Thơ mới 1932 – 1945 tác giả và tác phẩm, Nxb. Hội 

Nhà văn, Hà Nội. 

11. Nhiều tác giả (2001), Thơ Việt Nam 1975 – 2000 (3 tập), Nxb. Hội Nhà văn, 

Hà Nội. 

III. MÔ TẢ HỌC PHẦN 

Học phần Thơ Việt Nam hiện đại gồm các nội dung chính nhƣ sau: 

Chƣơng 1.Khái quát về thơ Việt Nam hiện đại  

1.1.Khái niệm thơ hiện đại và thơ Việt Nam hiện đại 

1.2.Vấn đề hiện đại hóa thơ Việt Nam 

1.3.Tiến trình thơ Việt Nam hiện đại 

1.4.Những đặc điểm chính của thơ Việt Nam hiện đại 

Chƣơng 2. Phong trào Thơ mới ( 1932-1945) - cuộc cách mạng thi ca đưa thơ Việt 

Nam vào thời kỳ hiện đại 

2.1.Những chủ đề trữ tình chính của Thơ mới 

2.2.Đặc điểm thi pháp Thơ mới lãng mạn 

2.3.Đặc điểm thi pháp Thơ mới tƣợng trƣng 

2.4.Đặc điểm thi pháp Thơ mới siêu thực 

Chƣơng 3.Thơ Cách mạng Việt Nam 1945-1975 

3.1.Những chủ đề trữ tình chính của thơ Cách mạng 

3.2.Đặc điểm thi pháp của thơ Cách mạng 

Chƣơng 4.Thơ Việt Nam từ 1975 đến nay 

4.1.Hành trình đổi mới của thơ Việt Nam từ 1975 tới nay 

4.2.Đặc điểm thi pháp của thơ Việt Nam từ 1975 tới nay 

IV. MỤC TIÊU VÀ CHUẨN ĐẦU RA HỌC PHẦN 

Mục tiêu học phần 

Học phần nhằm trang bị cho học viên Cao học chuyên ngành Văn học Việt Nam. 

- Kiến thức:Đem đến hiểu biết về diện mạo phong phú, đa dạng, phức tạp cùng với 

những đặc điểm thi pháp của thơ Việt Nam hiện đại. 
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- Kỹ năng:Biết nhận diện đặc điểm thi pháp của các hiện tƣợng thơ Việt Nam hiện 

đại (tác phẩm, tác giả, trào lƣu…). 

- Năng lực:Có khả năng độc lập nghiên cứu văn học Việt Nam hiện đại. 

Chuẩn đầu ra học phần 

Sau khi hoàn thành học phần này, học viên có thể: 

- Viết đƣợc các bài tiểu luận nghiên cứu, phê bình về các hiên tƣợng thơ Việt Nam 

hiện đại. 

- Phát hiện vấn đề để nghiên cứu chuyên sâu hơn về Văn học Việt Nam hiện đại. 

V. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP 

Kết quả học tập của học viên đối với học phần đƣợc đánh giá nhƣ sau: 

Tiểu luận: 50% 

Thi hết học phần: 50% 

VI. KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY 

 uổi 

học  

Nội dung Hoạt động dạy và học 

1  

(5 tiết) 

Chƣơng 1. Khái quát về thơ Việt Nam 

hiện đại  

1.1. Khái niệm thơ hiện đại và thơ Việt 

Nam hiện đại. 

1.2. Vấn đề hiện đại hóa thơ Việt Nam 

1.3. Tiến trình thơ Việt Nam hiện đại. 

1.4. Những đặc điểm chính của thơ Việt 

Nam hiện đại 

- HV đọc trƣớc giáo trình 

[1], Chƣơng 1. 

- GV trình bày.  

- Học viên thảo luận nội 

dung  Vấn đề hiện đai 

hóa thơ Việt Nam 

 

2 

(5 tiết) 

 ài tập, tiểu luận Chƣơng 1  - GV hƣớng dẫn 

- HV chuẩn bị, thuyết trình 

2 

(15 tiết) 

Chƣơng 2.Phong trào Thơ mới  1932-

1945) - cuộc cách mạng thi ca đƣa thơ 

Việt Nam vào thời  ỳ hiện đại 

2.1. Những chủ đề trữ tình chính của Thơ 

mới. 

2.2. Đặc điểm thi pháp Thơ mới lãng mạn 

2.3. Đặc điểm thi pháp Thơ mới tƣợng 

trƣng 

2.4. Đặc điểm thi pháp Thơ mới siêu thực 

 

- GV trình bày. 

- HV thuyết trình kết quả 

thảo luận nhóm. 

- HV đọc trƣớc giáo trình 

[1], Chƣơng 2. 

3 

(5 tiết) 

 ài tập, tiểu luận Chƣơng 2 - GV hƣớng dẫn 

- HV chuẩn bị, thuyết trình 

4 

(10 tiết) 

Chƣơng 3.Thơ Cách mạng Việt Nam 

1945-1975 

- HV làm bài tập :Tính 

chất sừ thi đã thể hiện 
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3.1. Những chủ đề trữ tình chính của thơ 

Cách mạng 

3.2. Đặc điểm thi pháp của thơ Cách mạng 

 

nhƣ thế nảo trong thơ Tố 

Hữu? 

- GV trình bày. 

- HV đọc trƣớc tài liệu 

tham khảo 7( Trần Đình 

Sử, Những thế giới nghệ 

thuật thơ) 

5 

(5 tiết) 

 ài tập, tiểu luận Chƣơng 3 - GV hƣớng dẫn 

- HV chuẩn bị, thuyết trình 

6 

(10 tiết) 

Chƣơng 4. Thơ Việt Nam từ 1975 đến 

nay 

4.1. Hành trình đổi mới của thơ Việt Nam 

từ 1975 tới nay 

4.2. Đặc điểm thi pháp của thơ Việt Nam 

từ 1975 tới nay 

- HV làm bài tập :Khuynh 

hƣớng thơ trữ tình cá 

nhân trong thơ Việt Nam 

sau 1975. 

- GV trình bày. 

   

7 

(5 tiết) 

 ài tập, tiểu luận Chƣơng 4 - GV hƣớng dẫn 

- HV chuẩn bị, thuyết trình 

VII. CÁC QUY ĐỊNH CHUNG 

- Học viên thực hiện đúng trách nhiệm và quyền lợi của cá nhân trong quá trình học 

(theo đúng quy định chung của Trƣờng, Khoa, Ngành). 

- Học phần đƣợc thực hiện trên nguyên tắc tôn trọng ngƣời học và ngƣời dạy, lấy 

việc dạy và học làm trung tâm. Mọi hành vi làm ảnh hƣởng đến quá trình dạy và 

học đều bị nghiêm cấm. 

- Học viên có trách nhiệm tham gia cùng giảng viên thực hiện tốt học phần để đạt 

đƣợc các mục tiêu, yêu cầu về kiến thức, kỹ năng, năng lực, thái độ. 

Qui định về học vụ 

Các vấn đề liên quan đến bảo lƣu điểm, khiếu nại điểm, chấm phúc khảo, kỷ luật 

thi cử đƣợc thực hiện theo qui chế học vụ của Trƣờng Đại học Đà Lạt. 

                                                

       Lâm Đồng, ngày 10 tháng 11 năm 2015 

 Phụ trách ngành                                                       Giảng viên  

 

 

 

 

 

                                                                                          TS. Phạm Quốc Ca 
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Học phần 11: ẢNH HƢỞNG MỘT SỐ TRÀO LƢU VĂN HỌC PHƢƠNG TÂY 

 HIỆN ĐẠI ĐẾN VĂN HỌC VIỆT NAM 

 

I. THÔNG TIN CHUNG 

Giảng viên 

Họ và tên Nguyễn Đình Hảo 

Chức danh Tiến sĩ – Giảng viên chính 

Bộ môn Lý luận &văn học nƣớc ngoài 

Số điện thoại 0913 934 663 

E-mail haond@dlu.edu.vn 

Học phần 

Mã học phần VV7301 

Tên học phần Ảnh hưởng một số trào lưu văn học phương Tây hiện đại đến 

văn học Việt Nam 

Loại học phần Kiến thức ngành – Học phần bắt buộc đối với học viên cao học 

chuyên ngành Văn học Việt Nam 

Số tín chỉ 4 (Lý thuyết: 3, 5 – Bài tập: 0, 5 – Thực tập: 0) 

Số tiết học 60 (Lý thuyết: 50 – Bài tập: 10  – Thực tập: 0) 

Điều kiện tham gia học phần 

 Học phần tiên quyết: Không 

 Các yêu cầu khác: 

- SV phải hiểu đƣợc những đặc điểm của văn học phƣơng Tây hiện đại, ví dụ 

sự ảnh hƣởng của những trào lƣu tƣ tƣởng, văn học phƣơng Tây hiện đại 

(chủ nghĩa thực dụng, chủ nghĩa hiện sinh, ….) đến văn học việt Nam. 

- SV phải có kỹ năng tra cứu dữ liệu trên Internet. 

II. TÀI LIỆU PHỤC VỤ HỌC PHẦN 

Giáo trình chính 

1. Phƣơng Lựu (1999), Mười trường phái lý luận phê bình văn học phương Tây hiện 

đại, Nxb. Giáo dục. 

2. Phạm Minh Lăng (2003), Những chủ đề cơ bản của triết học phương Tây.  Nxb. 

Văn hóa thông tin. 

Tài liệu tham khảo 

1. Phạm Minh Lăng (1989), Mấy trào lưu triết học phương Tây.Nxb. Đại học & Giáo 

dục chuyên nghiệp. 

mailto:haond@dlu.edu.vn
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2. Phạm Văn Sỹ (1986), Về tư tưởng và văn học phương Tây hiện đại, Nxb. Đại học 

& Giáo dục chuyên nghiệp. 

3. Phƣơng Lựu (2001),  Lý luận phê bình văn học phương Tây thế kỷ XX, Nxb. Văn 

học. 

4. Nhiều tác giả (2002), Nhìn lại văn học Việt Nam thế kỷ XX, Nxb. Chính trị Quốc 

gia. 

5. Phong Lê (1997), Văn học trên hành trình của thế kỷ XX, Nxb. Đại học Quốc gia 

Hà Nội. 

6. Hoàng Trinh (1992), Từ ký hiệu học đến thi pháp học, Nxb. Khoa học xã hội. 

7. Hoàng Trinh (1979),  Ký hiệu Nghĩa và phê bình văn học.Nxb. Văn học. 

8. Hoàng Trinh (Tập 1 (1969), Tập 2 (1971),  Phương Tây, văn học và con người.(2 

tập). Nxb. Khoa học xã hội. 

9. Hoàng Trinh (1973), Văn học, ngọn nguồn và sáng tạo, Nxb. Văn học. 

10. Đỗ Đức Hiểu (1978), Phê phán văn học hiện sinh chủ nghĩa, Nxb. Văn học. 

11. Nguyễn Tiến Dũng (1999), Chủ nghĩa hiện sinh: lịch sử và sự hiện diện ở Việt 

Nam, Nxb. Chính trị quốc gia. 

12. Trần Thiện Đạo (2001), Chủ nghĩa hiện sinh và học thuyết cấu trúc, Nxb. Văn học. 

13. Nhiều tác giả (1997), Văn hóa, văn nghệ miền Nam dưới chế độ Mỹ ngụy, Nxb. 

Văn hóa. 

14. Lê Đình Kỵ (1987), Nhìn lại tư tưởng văn nghệ thời Mỹ ngụy, Nxb. TP. Hồ Chí 

Minh. 

15. Nguyễn Phúc (1990), Thơ văn người Việt Nam ở nước ngoài (1975-1990), Nxb. 

TP. Hồ Chí Minh. 

16. Đặng Anh Đào (2001), Đổi mới nghệ thuật tiểu thuyết phương Tây hiện đại, Nxb. 

Đại học Quốc gia Hà Nội. 

17. Đặng Anh Đào (2007), Việt Nam và phương Tây tiếp nhận và giao thoa trong văn 

học, Nxb. Giáo dục. 

III. MÔ TẢ HỌC PHẦN 

 Học phần  Ảnh hưởng một số trào lưu văn  học phương Tây hiện đại đến văn học 

Việt Nam cung cấp những kiến thức cơ bản nhất để học viên có đƣợc những hiểu biết 

về một số vấn đề tƣ tƣởng và văn học phƣơng Tây hiện đại. Học phần cung cấp những 

kiến thức cơ bản về sự ảnh hƣởng của những trào lƣu ấy đối với văn học Việt Nam 

nhƣ: Tƣ tƣởng và quan điểm duy tâm chủ quan (chủ nghĩa tƣợng trƣng, chủ nghĩa siêu 

thực, …), tƣ tƣởng duy tâm mang màu sắc thực chứng (chủ nghĩa thực chứng, cấu trúc 

luận và phê bình mới…), chủ yếu nêu ảnh hƣởng của phân tâm học Freud, chủ nghĩa 

hiện sinh và văn học về thân phận con ngƣời.  Học phần cũng nêu những đặc điểm sơ 

lƣợc quen thuộc đƣợc bàn đến trong văn học Việt  Nam nhƣ:  văn học so sánh 

(Comparative literature), ngữ nghĩa học (Semantism), phê bình mới (New criticism), 

tâm phân học (Analytical psychology), chủ nghĩa thực dụng (Pragmatism),  hiện tƣợng 
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luận (Phenomenology), ký hiệu học (Sémiotics), giải thích học (Hermeneutics), mỹ 

học tiếp nhận (Receptive Esthetics), xã hội học văn học (Sociology of literature), 

….nhằm giúp cho học viên hiểu đƣợc sự ảnh hƣởng của những trƣờng phái lý luận phê 

bình văn học phƣơng Tây đƣơng đại đến văn học Việt Nam. 

IV. MỤC TIÊU HỌC PHẦN, CHUẨN ĐẦU RA 

Mục tiêu học phần 

Học phần nhằm trang bị cho học viên nắm vững kiến thức cơ bản về những ảnh 

hƣởng của một số trào lƣu văn học phƣơng Tây hiện đại đến văn học Việt Nam nhƣ: 

Chủ nghĩa tƣợng trƣng, chủ nghĩa siêu thực, cấu trúc luận và phê bình mới, Freud và 

phân tâm học, chủ nghĩa thực dụng, chủ nghĩa hiện sinh, …Sự ảnh hƣởng chú ý đến 

văn học Việt Nam giai đoạn 1930 – 1945, 1954 – 1975, văn học Việt Nam ở hải ngoại.  

Học phần giúp cho học viên hiểu đƣợc một số tác giả, tác phẩm tiêu biểu, các thể loại 

và các giai đoạn văn học có sự ảnh hƣởng của văn học phƣơng Tây hiện đại đến văn 

học Việt Nam. Học phần giúp cho học viên nắm vững quy luật vận động của văn học 

và sự ảnh hƣởng giữa văn học phƣơng Tây đối với văn học Việt Nam. Học phần còn 

nhằm giúp cho học viên có cái nhìn khoa học đối với văn học Việt Nam hiện đại,  biết 

phân tích đánh giá tác phẩm văn học, bình luận một số tác phẩm  văn học Việt Nam 

đƣơng đại . 

Chuẩn đầu ra học phần 

Sau khi hoàn thành việc học học phần này, sinh viên có thể: 

-  Có khả năng vận dụng những kiến thức của văn học phƣơng Tây vào những 

hiện tƣợng văn học Việt Nam cụ thể để khám phá và nhận thức đƣợc những đặc 

điểm và giá trị của văn chƣơng. 

- Có khả năng tự học tập và nghiên cứu những vấn đề  văn học phƣơng Tây hiện 

đại ảnh hƣởng đến văn học Việt Nam, biết sƣu tập và lƣu trữ tài liệu để sử dụng 

lâu dài. 

-  Có khả năng sử dụng các kiến thức học phần vào giảng dạy văn học Việt Nam 

hiện đại.  

Các chuẩn đầu ra học phần trên phù hợp với các chuẩn đầu ra chƣơng trình nhƣ sau: 

Chuẩn đầu ra 

học phần 

Chuẩn đầu ra chƣơng trình 

C01 C02 C03 C04 C05 C06 C07 C08 

1 X        

2  X    X X  

3 X    X  X X 

V. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP 

Kết quả học tập của sinh viên đối với học phần đƣợc đánh giá nhƣ sau: 
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Bài tập Ngày  Điểm đánh giá 

Bài tập 1: Xêmina Thông báo sau 10% 

Bài tập 2: Xêmina Thông báo sau 20% 

Kiểm tra giữa kỳ: kiểm tra vấn đáp tại lớp Thông báo sau 20% 

Thi cuối kỳ: bài viết tự luận (120 phút) Thông báo sau 40% 

Tham gia học  10% 

Các yêu cầu của bài tập đƣợc mô tả dƣới đây. 

Bài tập 1: Xêmina  (chiếm 10  điểm học phần) 

Bài tập này yêu cầu học viên nêu đƣợc  những đặc điểm cơ bản về chủ nghĩa lãng 

mạn, chủ nghĩa tự nhiên, chủ nghĩa tƣợng trƣng và nêu lên sự ảnh hƣởng trong văn 

học Việt Nam 

Bài tập 2:  Xêmina  (chiếm 20  điểm học phần) 

Bài tập này yêu cầu học viên nêu đƣợc những đặc điểm cơ bản về chủ nghĩa thực 

dụng, phân tâm học Freud, chủ nghĩa hiện sinh  và nêu lên sự ảnh hƣởng trong văn học 

Việt Nam 

Kiểm tra giữa kỳ: Kiểm tra vấn đáp tại lớp (chiếm 20  điểm học phần) 

Bài kiểm tra này yêu cầu học viên nêu đƣợc những đặc điểm cơ bản về sự ảnh hƣởng 

một số trào lƣu văn học phƣơng Tây hiện đại đến văn học Việt Nam , chú ý văn học 

Việt Nam giai đoạn 1930-1945, 1954-1975. 

Thi cuối kỳ (chiếm 40  điểm học phần) 

Bài thi cuối kỳ dạng đề tự luận (gồm 2 câu), thời gian làm bài 180 phút, học viên đƣợc 

sử dụng tài liệu khi làm bài thi. Bài thi yêu cầu học viên nêu đƣợc những đặc điểm cơ 

bản về sự ảnh hƣởng một số trào lƣu văn học phƣơng Tây hiện đại đến văn học Việt 

Nam, chú ý văn học Việt Nam hiện đại và đƣơng đại, văn học Việt Nam ở hải ngoại. 

Học viên cần chú ý nêu và lý giải đƣợc những vấn đề thời sự của văn học Việt Nam ( 

ví dụ: ám ảnh hiện sinh, tình dục và bản năng, ..trong văn học Việt Nam đƣơng đại). 

Chuyên cần (chiếm 10  điểm học phần) 

Các yêu cầu chuyên cần đƣợc cán bộ lớp theo dõi (ví dụ tham gia thảo luận trong lớp, 

tham gia làm việc nhóm trong lớp, chuẩn bị bài trƣớc ở nhà, …). Buổi học kết thúc 

học phần giảng viên và cán bộ lớp sẽ thảo luận xếp loại sự chuyên cần của học viên 

trong lớp. 

Các đánh giá trên nhằm kiểm tra việc đạt các chuẩn đầu ra học phần sau: 

CĐR học phần Bài tập 1 Bài tập 2 Kiểm tra giữa kỳ Thi cuối kỳ 

1 X  X  

2 X X X X 

3  X  X 
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VI. KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY 

Buổi 

học 

Nội dung Hoạt động dạy 

và học 

1+2 

5 tiết 

Chƣơng 1. Khái quát sự ảnh hƣởng của văn học 

phƣơng Tây đến văn học Việt Nam  

1.1. Chủ nghĩa lãng mạn 

1.2. Chủ nghĩa tƣợng trƣng 

1.3. Chủ nghĩa siêu thực 

1.4. Chủ nghĩa hiện thực. 

- HV đọc 

trƣớc giáo 

trình [1] 

- GV trình 

bày. 

3+4 

5 tiết 

Chƣơng 2. Ảnh hƣởng một số trào lƣu văn học 

phƣơng Tây hiện đại đến văn học Việt Nam. 

2.1. Cấu trúc luận và phê bình mới 

2.2. Phân tâm học Freud 

2.3. Chủ nghĩa hiện sinh.  

- GV trình bày 

- HV thuyết 

trình kết quả 

thảo luận 

nhóm 

- HV đọc trƣớc 

giáo trình  2. 

5 

5 tiết 

Chƣơng 3. Quá trình hiện đại hóa văn học Việt Nam 

cuối thế kỷ XIX – đầu thế kỷ XX : sự tƣơng tác giữa 

những chuyển biến tự thân với các ảnh hƣởng từ thế 

giới bên ngoài. 

- HV làm bài 

tập 1 

- GV trình bày 

- HV đọc trƣớc 

TLTK.  

6+7 

5 tiết 

Chƣơng 4. Những trƣờng phái lý luận phê bình văn 

học phƣơng Tây hiện đại ảnh hƣởng đến văn học Việt  

Nam  

4.1. Văn học so sánh (Comparative literature),  

4.2. Ngữ nghĩa học (Semantism),  

4.3. Phê bình mới (New criticism),  

4.4. Tâm phân học (Analytical psychology),  

4.5. Chủ nghĩa thực dụng (Pragmatism) 

4.6. Hiện tƣợng luận (Phenomenology),  

4.7. Ký hiệu học (Sémiotics),  

4.8. Giải thích học (Hermeneutics),  

4.9. Mỹ học tiếp nhận (Receptive Esthetics),  

4.10. Xã hội học văn học (Sociology of literature). 

- GV trình bày 

- HV đọc trƣớc 

TLTK. 

 

8 

5 tiết 

Chƣơng 5. Phân tâm học Freud và văn học Việt Nam 

5.1. Phân tâm học (Psychoanalysis) của S. Freud 

5.2. Tâm phân học (Analytical psychology) của 

K.G.Jung. 

- GV trình bày 

- HV đọc trƣớc 

TLTK. 

  

9 Chƣơng 6. Ảnh hƣởng của chủ nghĩa hiện sinh - HV làm bài 
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5 tiết  Existentialisme  trong văn học Việt Nam 

6.1. Văn hiện sinh 

6.2. Thơ hiện sinh 

6.3. Kịch hiện sinh 

6.4. Lý luận phê bình văn học hiện sinh. 

tập 2 

- GV trình bày 

- HV đọc trƣớc 

TLTK. 

 

10 

5 tiết 

Chƣơng 7. Chủ nghĩa hiện sinh và văn học về thân 

phận con ngƣời 

7.1. Trong văn học phƣơng Tây  

7.2. Trong văn học Việt Nam  

7.3. Trong văn học Việt Nam ở hải ngoại ( thế hệ Sài 

gòn trƣớc 1975, thế hệ sau 1975, thế hệ trƣởng thành 

ở hải ngoại): Khuynh hƣớng hội nhập và giao lƣu. 

- GV trình bày 

- HV đọc trƣớc 

TLTK. 

 

11 

5 tiết 

Chƣơng 8. Ám ảnh hiện sinh và văn học về thân phận 

con ngƣời trong văn học Việt Nam hiện đại  

8.1. Văn  

Nguyễn Minh Châu, Nguyễn Quang Lập, Tạ Duy 

Anh, Nguyễn Việt Hà, Bùi Hiển, Dƣơng Hƣớng, 

Nguyễn Trí Huân, Ma Văn Kháng, Chu Lai, Lê 

Lựu, Hồ Anh Thái, Đoàn Lê, Khuất Quang Thụy, 

Mạc Can, Bảo Ninh, Nguyễn Ngọc Tƣ, … 

8.2. Thơ 

Dƣơng Tƣờng, Vi Thùy Linh, Hoàng Hƣng, Lê 

Minh Quốc, … 

- HV Kiểm tra 

giữa kỳ 

- GV trình bày 

- HV đọc trƣớc 

TLTK. 

 

12 

5 tiết 

Chƣơng 9. Ám ảnh hiện sinh và văn học về thân phận 

con ngƣời trong văn học Việt Nam hiện đại  

- “Cuộc đời vô nghĩa” trong sáng tác của Nguyễn 

Huy Thiệp 

- “Thế giới vô hồn” trong sáng tác của Phạm Thị 

Hoài. 

Kết luận 

- Vấn đề thân phận con ngƣời 

- Văn học về thân phận con ngƣời. 

- Sự ảnh hƣởng trên bình diện lý thuyết triết học và 

văn học 

- Sự ảnh hƣởng trên bình diện sáng tác văn học           

- Sự ảnh hƣởng trên bình diện thái độ sống./ 

- GV trình bày 

- HV đọc trƣớc 

TLTK. 

 

VII. CÁC QUY ĐỊNH CHUNG 

- Học viên thực hiện đúng trách nhiệm và quyền lợi của cá nhân trong quá trình học 

(theo đúng quy định chung của Trƣờng, Khoa, Ngành). 
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- Học phần đƣợc thực hiện trên nguyên tắc tôn trọng ngƣời học và ngƣời dạy, lấy 

việc dạy và học làm trung tâm. Mọi hành vi làm ảnh hƣởng đến quá trình dạy và 

học đều bị nghiêm cấm. 

- Học viên có trách nhiệm tham gia cùng giảng viên thực hiện tốt học phần để đạt 

đƣợc các mục tiêu, yêu cầu về kiến thức, kỹ năng, năng lực, thái độ. 

Qui định về học vụ 

Các vấn đề liên quan đến bảo lƣu điểm, khiếu nại điểm, chấm phúc khảo, kỷ luật 

thi cử đƣợc thực hiện theo qui chế học vụ của Trƣờng Đại học Đà Lạt. 

 

  Lâm Đồng, ngày 7 tháng 11 năm 2015 

 Phụ trách ngành Giảng viên  

 

 

 

 

  TS. Nguyễn Đình Hảo 
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Học phần 12: NHỮNG VẤN ĐỀ VỀ VĂN HỌC DÂN GIAN VIỆT NAM 

 

I. THÔNG TIN CHUNG 

Giảng viên 

Họ và tên Lê Hồng Phong 

Chức danh GVC, Tiến sĩ  

Bộ môn Văn học Việt Nam  

Số điện thoại 0903009219 

E-mail phonglh@dlu.edu.vn  

Học phần 

Mã học phần VV6203 

Tên học phần Những vấn đề Văn học dân gian Việt Nam  

Đặc điểm học phần Kiến thức cơ sở ngành nâng cao – Học phần bắt buộc 

Số tín chỉ 4 (Lý thuyết: 2; Thực hành: 2) 

Số tiết học 60 (Lý thuyết: 30; Bài tập: 30)  

Điều kiện tham gia học phần 

 Học phần tiên quyết: Không 

 Các yêu cầu khác: 

- Học viên phải biết sử dụng máy tính và biết tra cứu dữ liệu trên Internet; 

- Học viên đã nắm đƣợc kiến thức về Văn học dân gian ở bậc đại học;  

- Học viên phải phải làm bài tập: đọc tài liệu, tóm tắt, nhận xét; 

- Học viên phải tham gia thuyết trình, thảo luận, hoàn thiện bài tập. 

II. TÀI LIỆU PHỤC VỤ HỌC PHẦN 

Giáo trình chính 

1. Chu Xuân Diên (1995), Văn hóa dân gian (Folklore) và phương pháp nghiên cứu 

liên ngành, Nxb. Đại học Tổng hợp TPHCM. 

2. Lê Hồng Phong, Bài giảng những vấn đề văn học dân gian Việt Nam, Đại học Đà 

Lạt (Lƣu hành nội bộ). 

Tài liệu tham khảo 

1. Nguyễn Đổng Chi (2000), Kho tàng truyện cổ tích Việt Nam, 2tập, Nxb. GD, HN. 

2. Chu Xuân Diên (1995), Văn hóa dân gian (Folklore) và phương pháp nghiên cứu 

liên ngành, Nxb. Đại học Tổng hợp TPHCM.  

3. Chu Xuân Diên (2001), Văn hóa dân gian – Mấy vấn đề phương pháp luận và 

nghiên cứu thể loại, Nxb. Giáo dục, Hà Nội.  

mailto:phonglh@dlu.edu.vn
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4. Phạm Đức Dƣơng (2002), Từ văn hóa đến văn hóa học, Viện Văn hóa vàNxb. Văn 

hóa Thông tin, Hà Nội. 

5. Nguyễn Tấn Đắc (2001), Truyện kể dân gian đọc bằng Type và Motif, Nxb. Khoa 

học xã hội, Hà Nội. 

6. Cao Huy Đỉnh (1998), Bộ ba tác phẩm nhận giải thưởng Hồ Chí Minh, Nxb. Văn 

hóa Thông tin, Hà Nội.  

7. Nguyễn Xuân Đức (2003), Những vấn đề thi pháp văn học dân gian, Nxb. Khoa 

học Xã hội, Hà Nội. 

8. Đinh Gia Khánh (1999), Sơ bộ tìm hiểu những vấn đề của truyện cổ tích qua truyện 

Tấm Cám, Nxb. Hội Nhà văn, Hà Nội.  

9. Đinh Gia Khánh (chủ biên) (1998), Văn học dân gian Việt Nam, Nxb. Giáo dục, Hà 

Nội. 

10. Vũ Ngọc Khánh (1995), Từ vựng thuật ngữ folklore Việt Nam, Nxb. Văn hóa 

Thông tin, Hà Nội.  

11. Nguyễn Xuân Kính (2004), Thi pháp ca dao, Nxb. Đại học Quốc gia Hà Nội. 

12. E.M. Meletinxky (2004), Thi pháp của huyền thoại, Nxb. Đại học Quốc gia Hà 

Nội. 

13. Tăng Kim Ngân (1994), Cổ tích thần kỳ người Việt đặc điểm cấu tạo cốt truyện, 

Nxb. Khoa học Xã hội, Hà Nội.  

14. Phan Đăng Nhật (2001), Nghiên cứu sử thi Việt Nam, Nxb. Khoa học Xã hội, Hà 

Nội. 

15. V  Quang Nhơn (1983), Văn học dân gian các dân tộc ít người ở Việt Nam, Nxb. 

Đại học & Trung học Chuyên nghiệp, Hà Nội.  

16. Lê Chí Quế (chủ biên) (2001), Văn học dân gian Việt Nam, Nxb. ĐHQG Hà Nội.  

17.  Hoàng Tiến Tựu (1983), Mấy vấn đề phương pháp giảng dạy nghiên cứu văn học 

dân gian, Nxb. Giáo dục, Hà Nội. 

III. MÔ TẢ HỌC PHẦN 

Cung cấp cho học viên cao học một số vấn đề trong nghiên cứu văn học dân gian 

Việt Nam, chủ yếu là những vấn đề mới hoặc chƣa thống nhất. Từ những góc nhìn 

khác nhau, vận dụng các phƣơng pháp nghiên cứu phù hợp, học viên nghiên cứu một 

đề tài tiểu luận (tự đề xuất);  từ đó, một số đề tài có thể phát triển thành luận văn tốt 

nghiệp cao học. 

IV. MỤC TIÊU VÀ CHUẨN ĐẦU RA HỌC PHẦN 

Mục tiêu học phần 
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Học phần nhằm trang bị cho học viên: 

- Vấn đề phân loại văn học dân gian; 

- Mối quan hệ giữa văn học dân gian và văn học viết; 

- Thi pháp văn học dân gian; 

- Văn học dân gian từ góc nhìn xã hội học; 

- Văn học dân gian và văn hóa Việt Nam; 

- Văn học dân gian và lịch sử Việt Nam; 

- So sánh văn học dân gian. 

Chuẩn đầu ra học phần 

Sau khi hoàn thành học phần này, học viên có thể: 

Về kiến thức: 

- Có kiến thức về chuyên ngành văn học dân gian; 

- Có thêm kiến thức về lý thuyết và lịch sử văn học;  

- Có kiến thức về những quan hệ văn học dân gian, văn hóa dân gian và lịch sử 

Việt Nam . 

Về kỹ năng: 

- Có kỹ năng tìm hiểu sâu những vấn đề văn học dân gian Việt Nam; 

- Có kỹ năng miêu thuật, phân tích, tổng hợp, so sánh, phân loại; 

- Biết áp dụng kiến thức đã học vào quá trình nghiên cứu văn học, văn hóa dân 

gian Việt Nam. 

Năng lực: 

Tăng cƣờng năng lực tự phát hiện vấn đề; độc lập nghiên cứu sáng tạo trong 

nghiên cứu văn học, văn hóa dân gian. 

Thái độ:  

Có thái độ trung thực, khách quan, khoa học, đúng định hƣớng trong nghiên 

cứu khoa học xã hội – nhân văn. 

V. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP 

Kết quả học tập của học viên đối với học phần đƣợc đánh giá nhƣ sau: 

- Làm tiểu luận, thuyết trình:  50% 

- Thi kết thúc học phần:  50% 

VI. KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY 

Buổi 

học  

Nội dung Hoạt động dạy và học 
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1  

(5 tiết) 

Chƣơng 1. Vấn đề phân loại văn học dân 

gian  

1.1 Loại hình và nguyên tắc phân loại  

1.2 Nhìn lại việc phân loại văn học dân gian  

1.3 Đặc trƣng nguyên hợp về loại hình, sự 

giao thoa về thể loại    

1.4 Đặc điểm một số thể loại văn học dân 

gian 

- HV nghiên cứu trƣớc 

giáo trình   

 GV trình bày C1.  

 Học viên nghe giảng 

 Học viên đặt câu hỏi 

 GV trao đổi. 

 GV hƣớng dẫn đọc  tài 

liệu  

2 

(5 tiết) 

Chƣơng 2. Mối quan hệ giữa văn học dân 

gian và văn học viết 

2.1. Sự tƣơng đồng giữa văn học dân gian và 

văn học viết 

2.2. Sự tƣơng khắc giữa văn học dân gian và 

văn học viết 

2.3. Sự tƣơng tác giữa văn học dân gian và 

văn học viết 

2.4. Số phận của văn học dân gian trong văn 

học dân tộc 

- HV nghiên cứu trƣớc 

giáo trình  

- GV trình bày. 

- GV giao nhiệm vụ /đề 

tài 

- GV cung cấp tài liệu  

-  

3 

(5 tiết) 

Chƣơng 3. Thi pháp văn học dân gian  

3.1. Thi pháp, thi pháp học và sự vận dụng 

3.2. Thi pháp thể loại văn học dân gian  

3.3. Hình thái học và cấu trúc truyện cổ tích  

3.4. Nghiên cứu văn học dân gian theo type 

và motif  

3.5. Sự bất cập của thi pháp học 

- HV nghiên cứu trƣớc 

giáo trình  

- GV trình bày. 

- GV tiếp tục giao nhiệm 

vụ /đề tài  

- Tiếp tục góp ý, trao đổi 

4 

(5 tiết) 

Chƣơng 4. Văn học dân gian từ góc nhìn 

xã hội học 

4.1. Xã hội học văn học  

4.2. Vận dụng xã hội học để nghiên cứu văn 

học dân gian  

4.3. Nguy cơ xã hội học dung tục 

- HV nghiên cứu trƣớc 

giáo trình  

- GV trình bày Chƣơng 

4. 

- HV bắt đầu thuyết trình 

- Thảo luận, góp ý 

5 

(5 tiết) 

Bài tập về Chƣơng 1, 2, 3, 4 - GV hƣớng dẫn 

- HV chuẩn bị tiểu luận, 

thuyết trình 

6 

(5 tiết) 

Chƣơng 5. Văn học dân gian và văn hóa 

Việt Nam 

5.1. Về thuật ngữ folklore ở Việt Nam  

5.2. Văn học dân gian trong tổng thể văn hóa 

dân gian  

- HV nghiên cứu trƣớc 

giáo trình  

- GV trình bày Chƣơng 

5. 

- HV tiếp tục thuyết trình 
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5.3. Văn học dân gian lƣu giữ văn hóa VN 

5.4. Vận dụng phƣơng pháp liên ngành văn 

học-văn hóa học 

- Thảo luận, góp ý 

7 

(5tiết) 

Chƣơng 6. Văn học dân gian và lịch sử 

Việt Nam 

6.1. Lịch sử Việt Nam  qua sử liệu dân gian  

6.2. Sự vận động của văn học dân gian trong 

lịch sử  

6.3.Vai trò của sử học đối với  việc nghiên 

cứu văn học dân gian 

- HV nghiên cứu trƣớc 

giáo trình 

- GV trình bày Chƣơng 

6. 

- HV tiếp tục thuyết trình 

- Thảo luận, góp ý  

8 

(5 tiết) 

Chƣơng 7. So sánh văn học dân gian  

7.1. Phƣơng pháp so sánh trong nghiên cứu 

văn học dân gian 

7.2.Những cấp độ so sánh  

7.3.Những vấn đề so sánh  

7.4.Sự bất cập của so sánh  

-  HV nghiên cứu trƣớc 

giáo trình  

- GV trình bày Chƣơng 7 

- HV tiếp tục thuyết trình 

- Thảo luận, góp ý 

9 

(5 tiết) 

Bài tập về Chƣơng 5, 6, 7 - GV hƣớng dẫn 

- HV chuẩn bị tiểu luận, 

thuyết trình 

VII. CÁC QUY ĐỊNH CHUNG 

- Học viên thực hiện đúng trách nhiệm và quyền lợi của cá nhân trong quá trình học 

(theo đúng quy định chung của Trƣờng, Khoa, Ngành). 

- Học phần đƣợc thực hiện trên nguyên tắc tôn trọng ngƣời học và ngƣời dạy, lấy 

việc dạy và học làm trung tâm. Mọi hành vi làm ảnh hƣởng đến quá trình dạy và 

học đều bị nghiêm cấm. 

- Học viên có trách nhiệm tham gia cùng giảng viên thực hiện tốt học phần để đạt 

đƣợc các mục tiêu, yêu cầu về kiến thức, kỹ năng, năng lực, thái độ. 

Qui định về học vụ 

Các vấn đề liên quan đến bảo lƣu điểm, khiếu nại điểm, chấm phúc khảo, kỷ luật 

thi cử đƣợc thực hiện theo qui chế học vụ của Trƣờng Đại học Đà Lạt. 

   

  Lâm Đồng, ngày 10 tháng 12 năm 2015 

 Phụ trách ngành Giảng viên  
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  TS. Lê Hồng Phong 

Học phần 13: THỂ LOẠI TRUYỆN TRUYỀN KỲ TRONG VĂN HỌC  

TRUNG ĐẠI VIỆT NAM 

 

I. THÔNG TIN CHUNG 

Giảng viên 

Họ và tên Phan Thị Hồng 

Chức danh Phó giáo sƣ - Tiến sĩ  

Bộ môn Văn học Việt Nam  

Số điện thoại 0918419951 

E-mail hongpt@dlu.edu.vn 

Học phần 

Mã học phần VV6204 

Tên học phần Thể loại truyện truyền kỳ trong Văn học Trung đại Việt Nam 

Đặc điểm học phần Kiến thức cơ sở và chuyên ngành – Học phần tự chọn 

Số tín chỉ 3 (Lý thuyết: 1.5;  – Bài tập, thuyết trình: 1.5) 

Số tiết học 45 (Lý thuyết: 23  – Bài tập, thuyết trình: 22  – Thực tập: 0 ) 

Điều kiện tham gia học phần 

 Học phần tiên quyết: 

Văn học Trung đại Việt Nam 

 Các yêu cầu khác: 

- Học viên phải có kỹ năng tổng hợp, xử lý tƣ liệu. 

- Học viên phải có kỹ năng tra cứu dữ liệu trên Internet 

II. TÀI LIỆU PHỤC VỤ HỌC PHẦN 

Giáo trình chính 

Phan Thị Hồng, Bài giảng Thể loại truyện truyền kỳ trong văn học Trung đại 

Việt Nam, Đại học Đà Lạt (Lƣu hành nội bộ). 

Tài liệu tham khảo 

1. Trần Lê Bảo (2006), “Thể nghiệm mộng ảo của các tác gia cổ đại Trung Quốc”, 

Tạp chí Nghiên cứu văn học, Số 8. 

2. Phan Kế Bính, Lê Văn Phúc hiệu chỉnh (2011), Nam Hải dị nhân liệt truyện, Nxb. 

Trẻ, Nxb. Hồng Bàng. 

3. Lê Nguyên Cẩn (2003), Cái kỳ ảo trong tác phẩm Balzac, Nxb. Đại học Sƣ phạm. 

mailto:hongpt@dlu.edu.vn
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4. Nguyễn Huệ Chi (chủ biên) (1999), Truyện truyền kỳ Việt Nam, Quyển hai, Nxb. 

Giáo dục. 

5. Nguyễn Huệ Chi (chủ biên) (1999), Truyện truyền kỳ Việt  Nam, Quyển ba, Nxb. 

Giáo dục. 

6. Nguyễn Văn Dân (2002), Văn học phi lý, Nxb. Văn hóa thông tin, Hà Nội. 

7. Nguyễn Dữ, ngƣời dịch: Trúc Khê Ngô Văn Triện (2011), Truyền kỳ mạn lục, 

Nxb. Trẻ, Nxb. Hồng Bàng. 

8. Đặng Anh Đào (2006), “Vai trò của cái kì ảo trong truyện và tiểu thuyết Việt 

Nam”, Tạp chí Nghiên cứu văn học, Số 8. 

9. Phạm Đình Hổ & Nguyễn Án, ngƣời dịch: Trúc Khê Ngô Văn Triện, giới thiệu và 

chú thích: Trƣơng Chính (2012), Tang thương ngẫu lục, Nxb. Hồng Bàng. 

10. Huyền thoại và văn học (2007), Nxb. Đại học quốc gia, Tp. Hồ Chí Minh. 

11. Đinh Gia Khánh, Bùi Duy Tân, Mai Cao Chƣơng, Văn học Việt Nam từ thế kỷ X - 

nửa đầu thế kỷ XVIII, Nxb. Giáo dục. 

12. Lê Nguyên Long (2006), “Về khái niệm cái kì ảo và văn học kì ảo trong nghiên 

cứu văn học”, Tạp chí Nghiên cứu văn học, Số 9. 

13. Nguyễn Nam (2002), Phiên dịch học lịch sử - văn hóa trường hợp Truyền kỳ mạn 

lục, Nxb. Đại học quốc gia, Tp. Hồ Chí Minh. 

14. Trần Ích Nguyên (Đài Loan) (2000), Nghiên cứu so sánh Tiễn đăng tân thoại và 

Truyền kỳ mạn lục, Nxb. Văn học, Hà Nội. 

15. Trần Thế Pháp, Vũ Quỳnh, Kiều Phú nhuận chính, Đinh Gia Khánh, Nguyễn Ngọc 

San phiên dịch (2011), Lĩnh nam chích quái, Nxb. Trẻ, Nxb. Hồng Bàng. 

16. Trần Đình Sử (chủ biên) (2004), Tự sự học - Một số vấn đề lý luận và lịch sử, 

Nxb. Đại học Sƣ phạm.  

17. Hải Thƣợng Lãn Ông Lê Hữu Trác, ngƣời dịch: Phan Võ (2012), Thượng Kinh ký 

sự, Nxb. Trẻ, Nxb. Hồng Bàng. 

18. Bùi Thanh Truyền (2006), “Truyện kì ảo Việt Nam trong đời sống văn học đƣơng 

đại, Tạp chí Nghiên cứu văn học, Số 9. 

19. Bùi Thanh Truyền (2006), “Sự hồi sinh của yếu tố kì ảo trong văn xuôi đƣơng đại 

Việt Nam, Tạp chí Nghiên cứu văn học, Số 11. 

20. Phùng Văn Tửu (2006), “Những hƣớng đổi mới của văn học kì ảo thế kỷ XX, Tạp 

chí Nghiên cứu văn học, Số 5. 

21. Tzevan Todorov, Lê Hồng Sâm, Đặng Anh Đào (dịch) (2008), Dẫn luận về văn 

chương kì ảo, Nxb. Đại học Sƣ phạm. 
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III. MÔ TẢ HỌC PHẦN 

Học phần giới thiệu khái niệm truyện truyền kỳ và thể loại truyện truyền kỳ trong 

văn học Việt Nam và các nƣớc Đông Á. Lịch sử ra đời và phát triển của thể loại truyện 

truyền kỳ trong văn học Trung đại Việt Nam, ảnh hƣởng của truyện truyền kỳ Trung 

Quốc… Các đặc điểm đề tài, nhân vật, cốt truyện, ngôn ngữ của thể loại truyện truyền 

kỳ trong thời kỳ Trung đại của văn học Việt Nam. 

IV. MỤC TIÊU VÀ CHUẨN ĐẦU RA HỌC PHẦN 

Mục tiêu học phần 

Học phần nhằm đạt đƣợc mục tiêu nhƣ sau: Cung cấp những hiểu biết về thuật ngữ, 

khái niệm truyện truyền kỳ, đặc điểm thể loại truyện truyền kỳ trong văn học Việt 

Nam và văn học thế giới.  

Chuẩn đầu ra học phần 

Sau khi hoàn thành học phần này, học viên có thể: 

- Nắm vững các thuật ngữ và khái niệm: truyện truyền kỳ, thể loại truyện truyền 

kỳ, yếu tố kỳ, cái kỳ; 

- Lịch trình thể loại truyện truyền kỳ trong văn học Việt Nam qua các giai đoạn, 

thời kỳ; 

- Văn học kỳ ảo trong văn học thế giới; 

- Giai đoạn khởi đầu, phôi thai của truyện truyền kỳ Việt Nam; 

- Sự phát triển và thành tựu của truyện truyền kỳ với Truyền kỳ mạn lục của Nguyễn 

Dữ. 

 V. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP 

Kết quả học tập của học viên đối với học phần đƣợc đánh giá nhƣ sau: 

Lý thuyết: 50% 

Thực hành, tiểu luận, vấn đáp: 50% 

VI. KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY 

Buổi học Nội dung Hoạt động dạy và học 

1 (5 tiết) Chƣơng 1. Mở đầu 

1.1. Các thuật ngữ và khái niệm: truyện 

truyền kỳ, thể loại truyện truyền kỳ, 

yếu tố kỳ, cái kỳ 

1.2. Lịch trình thể loại truyện truyền kỳ 

trong văn học Việt Nam qua các giai 

đoạn, thời kỳ 

- HV đọc trƣớc giáo trình: 

Chƣơng 1 

- GV trình bày Chƣơng 1.  

- Học viên thảo luận nội 

dung Chƣơng 1.  

- Học viên chuẩn bị bài 

tập Chƣơng 1. 



 

121 

1.3. Văn học kỳ ảo trong văn học thế giới   

2 (5 tiết) Bài tập, tiểu luận về Chƣơng 1 - GV hƣớng dẫn 

- HV nghiên cứu, hoàn 

thành trƣớc tiểu luận, 

thuyết trình. 

3 (5 tiết) Chƣơng 2. Giai đoạn khởi đầu, phôi thai 

của truyện truyền kỳ Việt Nam từ thế kỷ 

XIV đến hết thế kỷ XV 

2.1. Về các tác giả và tác phẩm chính 

2.2. Những vấn đề về chủ đề, cốt truyện, 

nhân vật của Thiền uyển tập anh và vai 

trò, đặc thù của “yếu tố kỳ” 

- HV đọc trƣớc giáo trình: 

Chƣơng 2, mục 2.1 và 

2.2. 

- GV trình bày mục 2.1 và 

2.2. 

- Học viên thảo luận nội 

dung mục 2.1 và 2.2. 

4 (5 tiết) Bài tập, tiểu luận về mục 2.1 và 2.2. 

Chƣơng 2 

- GV hƣớng dẫn 

- HV nghiên cứu, hoàn 

thành trƣớc tiểu luận, 

thuyết trình. 

5 (5 tiết) Chƣơng 2. Giai đoạn khởi đầu, phôi thai 

của truyện truyền kỳ Việt Nam từ thế kỷ 

XIV đến hết thế kỷ XV 

2.3. Những vấn đề về chủ đề, cốt truyện, 

nhân vật của Việt điện u linh và đặc 

điểm, vai trò của “yếu tố kỳ” 

2.4. Một số vấn đề về Thánh tông di thảo 

- GV trình bày mục 2.3 và 

2.4 Chƣơng 2. 

- HV thảo luận nhóm, 

thuyết trình kết quả. 

- HV đọc nghiên cứu tài 

liệu tham khảo chuẩn bị 

bài tập phần cuối 

Chƣơng 2. 

6 (5 tiết) Bài tập, tiểu luận về phần cuối Chƣơng 

2 

- GV hƣớng dẫn 

- HV nghiên cứu, hoàn 

thành trƣớc tiểu luận, 

thuyết trình. 

7 (5 tiết) Chƣơng 3. Sự phát triển và thành tựu của 

truyện truyền kỳ với Truyền kỳ mạn lục 

của Nguyễn Dữ 

3.1. Về tác giả Nguyễn Dữ và Truyền kỳ 

mạn lục 

3.2. Các đề tài của Truyền kỳ mạn lục 

3.3. Các kiểu loại nhân vật của Truyền kỳ 

mạn lục 

- GV trình bày 3.1, 3.2 và 

3.3 Chƣơng 3. 

- HV thảo luận nhóm, 

thuyết trình kết quả. 

- HV đọc nghiên cứu tài 

liệu tham khảo chuẩn bị 

phần cuối Chƣơng 3. 

8 (5 tiết) Chƣơng 3. Sự phát triển và thành tựu của 

truyện truyền kỳ với Truyền kỳ mạn lục 

của Nguyễn Dữ 

3.4. Tính chất “yếu tố kỳ” trong Truyền kỳ 

- GV trình bày 3.4 và 3.5 

Chƣơng 3. 

- HV thảo luận nhóm, 

thuyết trình kết quả. 
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mạn lục của Nguyễn Dữ 

3.5. Thể loại truyện truyền kỳ “hậu Truyền 

kỳ mạn lục” với các tác phẩm: Truyền kỳ 

tân phả (Đoàn Thị Điểm), Công dư tiệp ký 

(Vũ Phƣơng Đề) 

- HV đọc nghiên cứu tài 

liệu tham khảo chuẩn bị 

bài tập Chƣơng 3. 

9 (5 tiết) Bài tập, tiểu luận về phần cuối Chƣơng 3 - GV hƣớng dẫn 

- HV nghiên cứu, hoàn 

thành trƣớc tiểu luận, 

thuyết trình. 

VII. CÁC QUY ĐỊNH CHUNG 

- Học viên thực hiện đúng trách nhiệm và quyền lợi của cá nhân trong quá trình học 

(theo đúng quy định chung của Trƣờng, Khoa, Ngành). 

- Học phần đƣợc thực hiện trên nguyên tắc tôn trọng ngƣời học và ngƣời dạy, lấy 

việc dạy và học làm trung tâm. Mọi hành vi làm ảnh hƣởng đến quá trình dạy và 

học đều bị nghiêm cấm. 

- Học viên có trách nhiệm tham gia cùng giảng viên thực hiện tốt học phần để đạt 

đƣợc các mục tiêu, yêu cầu về kiến thức, kỹ năng, năng lực, thái độ. 

Qui định về học vụ 

Các vấn đề liên quan đến bảo lƣu điểm, khiếu nại điểm, chấm phúc khảo, kỷ luật 

thi cử đƣợc thực hiện theo qui chế học vụ của Trƣờng Đại học Đà Lạt. 

   

  Lâm Đồng, ngày 10  tháng 12 năm 2015 

 Phụ trách ngành Giảng viên  

 

 

 

  PGS.TS. Phan Thị Hồng 
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Học phần 14: ĐIỂN TÍCH, ĐIỂN CỐ TRONG VĂN HỌC 

TRUNG ĐẠI VIỆT NAM 

 

I. THÔNG TIN CHUNG 

Giảng viên 

Họ và tên Nguyễn Huy Khuyến 

Chức danh Tiến sĩ  

Bộ môn Văn học Việt Nam  

Số điện thoại 0988441720 

E-mail nguyenkhuyen.vnn@gmail.com 

Học phần 

Mã học phần VV6301 

Tên học phần Điển tích, điển cố trong văn học Trung đại Việt Nam 

Đặc điểm học phần Kiến thức cơ sở và chuyên ngành – Học phần tự chọn/bắt buộc 

Số tín chỉ 3 (Lý thuyết: 1.5; Thực hành:1.5) 

Số tiết học 45 (Lý thuyết: 30  – Bài tập: 15 ) 

Điều kiện tham gia học phần 

 Học phần tiên quyết: Không.  

 VH: Các yêu cầu khác: 

- Học viên phải có kỹ năng tổng hợp, xử lý tƣ liệu; 

- Học viên phải có kỹ năng tra cứu dữ liệu trên Internet; 

- Có thể đọc đƣợc chữ Hán, chữ Nôm là một lợi thế. 

II. TÀI LIỆU PHỤC VỤ HỌC PHẦN 

Giáo trình chính 

Nguyễn Huy Khuyến, Bài giảng Điển tích, điển cố trong văn học Trung đại Việt 

Nam, Trƣờng Đại học Đà Lạt (Lƣu hành nội bộ). 

Tài liệu tham khảo 

1. Đoàn Ánh Loan, (2003) Điển cố và nghệ thuật sử dụng điển cố, Nxb. Đại học Quốc 

gia, thành phố Hồ Chí Minh. 

2. Thơ chữ Hán Nguyễn Du (1988), Nxb. Văn học, Hà Nội. 

3. Nguyễn Ngọc San - Đinh Văn Thiện (1998), Từ điển điển cố văn học trong nhà 

trường (TĐĐCVHTNT), Nxb. Giáo dục, Hà Nội..  

4. Nguyễn Tử Quảng (1997), Điển tích truyện Kiều, Nxb. Đồng Tháp. 

mailto:nguyenkhuyen.vnn@gmail.com
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5. Lƣu Lục Sinh (1996), Từ điển điển cố Trung Hoa, Nguyễn Văn Thiệu-Đào Duy  

Đạt biên dịch, Nxb. Văn hoá thông tin, Hà Nội. 

6. Trịnh Vân Thanh (2008), Thành ngữ-Điển tích-Danh nhân từ điển, Nxb. Văn học, 

Hà Nội. 

7. Đinh Thái Hƣơng, Chu Huy, Nguyễn Hữu Sơn (2008), Điển tích văn học trong nhà 

trường, Nhà xuất bản Giáo dục, Hà Nội. 

III. MÔ TẢ HỌC PHẦN 

Giới thiệu về việc sử dụng điển tích điển cố trong các sáng tác văn học thời 

Trung đại, bao gồm dòng văn học Hán  và văn học Nôm. 

Học phần còn hƣớng học viên đến việc nắm bắt nguồn gốc, xuất xứ của các điển 

tích điển cố đƣợc sử dụng trong văn học Trung đại, lý giải tại sao lại dụng những điển 

đó. 

Cuối cùng, học phần hƣớng học viên biết dụng ý của việc dẫn, dụng điển, từ đó 

làm sáng tỏ giá trị của các tác phẩm văn học. 

IV. MỤC TIÊU VÀ CHUẨN ĐẦU RA HỌC PHẦN 

Mục tiêu học phần 

Học phần nhằm trang bị cho học viên ... 

- Học phần nhằm trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản về khái niệm điển 

tích, điển cố, việc dụng điển, dẫn điển trong văn học Trung đại: nắm vững cách 

dụng điển của những tác giả tiêu biểu.  

- Từ góc độ sử dụng phƣơng pháp thống kê, phân loại tiếp nhận và so sánh học viên  

có khả năng thuyết trình, tổng hợp, phân loại các điển tích điển cố trong 1 tác phẩm 

mà HV nghiên cứu. 

- Học phần còn nhằm giúp học viên có đƣợc cái nhìn so sánh việc dùng điển trong 

văn học Trung đại Việt Nam với văn học Đông Á Trung đại Trung Quốc và Hàn 

Quốc. 

- Học phần giúp học viên có thái độ học tập, nghiên cứu khoa học đúng đắn, có khả 

năng phát hiện những điển tích điển cố trong các tác phẩm mới trong văn học 

Trung đại nói chung, các đặc điểm văn học Trung đại Việt Nam nói riêng. 

Chuẩn đầu ra học phần 

Sau khi hoàn thành học phần này, học viên có thể: 

- Tìm đƣợc các điển tích điển cố trong các sáng tác của những tác gia thời Trung đại 

- Hiểu đƣợc cách dụng điển và dẫn điển trong văn học thời Trung đại 

- Nắm vững và cảm thụ việc dẫn điển, ý nghĩa của việc dẫn, dụng điển trong các 

sáng tác thơ văn thời Trung đại. 

- Tìm hiểu đƣợc nguồn gốc xuất xứ việc dụng, dẫn điển của Việt Nam hay của 

Trung Quốc. 
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V. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP 

Kết quả học tập của học viên đối với học phần đƣợc đánh giá nhƣ sau: 

Bài tập/Tiểu luận, thuyết trình: 50% 

Thi tự luận hết học phần: 50% 

VI. KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY 

Buổi học  Nội dung Hoạt động dạy và học 

1 (5tiết) Chƣơng 1. Khái niệm điển tích điển cố 

1.1. Khái niệm 

- Định nghĩa của Hứa Thận 

- Định nghĩa trong Khang Hy từ điển 

- Định nghĩa trong Từ Hải 

- Định nghĩa trong Kinh Thƣ 

- Định nghĩa trong các sách khác 

1.2. Cách dụng điển và dẫn điển 

- Dụng điển là gì? 

- Dẫn điển là gì? 

- Tác dụng của việc dụng điển, dẫn 

điển 

- HV đọc trƣớc giáo trình 

[1], Chƣơng 1. 

- GV trình bày.  

- HV đọc và tìm hiểu các 

khái niệm trong các 

sách tham khảo khác 

- Học viên thảo luận nội 

dung 1 

 

2 (5 tiết) Chƣơng 2: Tình hình văn học thời Lý 

Trần những tác gia – tác phẩm nổi tiếng 

2.1. Hán văn thời Lý – Trần 

2.2. Dẫn điển và dụng điển trong Thiên đô 

chiếu 

2.3. Điển cố trong các tác phẩm thơ văn 

của các vua thời Trần 

 

- GV trình bày. 

- HV thuyết trình kết quả 

thảo luận nhóm. 

- HV đọc trƣớc giáo trình 

[1] 

- HV đọc Thơ văn Lý 

Trần 

3 (5 tiết) Chƣơng 3. Tình hình văn học thời Lê – 

Tây Sơn – Trịnh- Mạc 

3.1. Điển tích trong sáng tác của Lê Thánh 

Tông 

3.2. Điển tích trong sáng tác của Nguyễn 

Trãi 

3.3. Điển tích điển cố trong Thơ văn Phủ 

Chúa Trịnh 

- HV làm bài tập 1?. 

- GV trình bày. 

- HV đọc trƣớc giáo trình 

[1] 

- HV đọc Thơ văn phủ 

Chúa Trịnh 

4 (10) tiết) Chƣơng 4. Tình hình văn học thời 

Nguyễn 

4.1. Văn thơ chữ Hán - Dòng văn học chốn 

cung đình với các tác giả tiêu biểu. Minh 

Mệnh, Thiệu Trị, Tự Đức, Miên Thẩm, 

Miên Trinh, Mai Am, Huệ Phố... 

- HV đọc tài liệu,  

- Đọc thơ văn Minh 

Mệnh, Thiệu Trị, Tự 

Đức. 

- HV đọc và tìm các điển 

tích trong Truyện Kiều 
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4.2. Văn thơ chữ Nôm - Tìm hiểu điển tích 

Truyện Kiều của Nguyễn Du 

5 (5 tiết) Chƣơng 5. Điển tích điển cố trong sáng 

tác của các tác giả Phan Bội Châu, Phan 

Châu Trinh... 

- HV đọc các sáng tác 

của Phan Bội Châu và 

Phan Châu Trinh 

VII. CÁC QUY ĐỊNH CHUNG 

- Học viên thực hiện đúng trách nhiệm và quyền lợi của cá nhân trong quá trình học 

(theo đúng quy định chung của Trƣờng, Khoa, Ngành). 

- Học phần đƣợc thực hiện trên nguyên tắc tôn trọng ngƣời học và ngƣời dạy, lấy 

việc dạy và học làm trung tâm. Mọi hành vi làm ảnh hƣởng đến quá trình dạy và 

học đều bị nghiêm cấm. 

- Học viên có trách nhiệm tham gia cùng giảng viên thực hiện tốt học phần để đạt 

đƣợc các mục tiêu, yêu cầu về kiến thức, kỹ năng, năng lực, thái độ. 

Qui định về học vụ 

Các vấn đề liên quan đến bảo lƣu điểm, khiếu nại điểm, chấm phúc khảo, kỷ luật 

thi cử đƣợc thực hiện theo qui chế học vụ của Trƣờng Đại học Đà Lạt. 

   

  Lâm Đồng, ngày 10 tháng 12 năm 2015 

 Phụ trách ngành Giảng viên  

 

 

 

  TS. Nguyễn Huy Khuyến 
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Học phần 15: VĂN HỌC SO SÁNH VÀ SO SÁNH VĂN HỌC DÂN GIAN 

VIỆT NAM - HÀN QUỐC 

 

I. THÔNG TIN CHUNG 

Giảng viên 

Họ và tên Lƣu Thị Hồng Việt 

Chức danh Tiến sĩ 

Bộ môn Văn học Việt Nam 

Số điện thoại 0982161106 

E-mail vietlth@dlu.edu.vn 

Học phần 

Mã học phần VV6302 

Tên học phần Văn học so sánh và so sánh VHDG Việt Nam – Hàn Quốc 

Đặc điểm học phần Kiến thức cơ sở và chuyên ngành - Học phần tự chọn 

Số tín chỉ 3 (Lý thuyết: 1.5 - Thực hành: 1.5). 

Số tiết học  45 (Lý thuyết: 30 - Thực hành: 15) 

Điều kiện tham gia học phần 

 Học phần tiên quyết: Văn học dân gian Việt Nam 

 Các yêu cầu khác: 

- Học viên phải tìm đọc các tài liệu giáo viên giới thiệu; 

- Học viên phải có ý thức học tập nghiêm túc, chăm chỉ, có hiểu biết về văn 

học dân gian; 

- Học viên phải có kỹ năng tra cứu dữ liệu trên Internet, thu thập tƣ liệu qua 

sách, báo, tạp chí. 

II. TÀI LIỆU PHỤC VỤ HỌC PHẦN 

Giáo trình chính 

1. Nguyễn Văn Dân (2003), Lý luận văn học so sánh, Nxb. Đại học Quốc gia Hà 

Nội. 

2. Hồ Á Mẫn (2011), Giáo trình Văn học so sánh, Nxb. Giáo dục Việt Nam. 

Tài liệu tham khảo 

1. Nguyễn Long Châu (2000), Tìm hiểu văn hoá Hàn Quốc, Nxb. Giáo Dục. 

2. Nguyễn Đổng Chi (2000), Kho tàng truyện cổ tích Việt Nam (quyển I, II), Nxb. 

Giáo dục, Hà Nội.  

mailto:vietlth@dlu.edu.vn
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3. Cơ quan thông tin hải ngoại Hàn Quốc (2003), Hàn Quốc đất nước - con người, 

Nxb. Thế Giới. 

4. Chu Xuân Diên (1997), “Về phương pháp so sánh trong nghiên cứu văn hoá 

dân gian”, Tạp chí Văn học, (9) (1997). 

5. Chu Xuân Diên - Lê Chí Quế (2001), Tuyển tập truyện cổ tích Việt Nam (phần 

truyện cổ tích người Việt), Nxb. Đại học Quốc gia Hà Nội. 

6. Nhiều tác giả (2002), Những vấn đề văn hoá, xã hội và ngôn ngữ Hàn Quốc, 

Nxb. Đại học Quốc gia, TP.HCM. 

7. Nhiều tác giả (2000), Ai người khôn nhất thế gian (truyện về các nhà thông thái 

thế giới), Nxb. Văn hoá Thông tin, Hà Nội. 

8. Nguyễn Thị Hiền (2000), Một số phương pháp nghiên cứu Folklore ở phương 

Tây, Tạp chí Văn hoá dân gian, (3) (2000). 

9. Đinh Gia Khánh (chủ biên) (2001), Văn học dân gian Việt Nam, Nxb. Giáo dục, 

Hà Nội. 

10. Vũ Ngọc Khánh (2006), Kho tàng thần thoại Việt Nam, Nxb. Văn hoá Thông 

tin, Hà Nội. 

11. Lê Huy Khảng, Lê Huy Khoa (2003), Tục ngữ - thành ngữ tiếng Hàn, Nxb. Trẻ. 

12. Khoa Ngữ văn và Báo chí - Trƣờng Đại học KHXHNV TP.HCM (2003), Văn 

học so sánh nghiên cứu và dịch thuật, Nxb. Đại học Quốc gia Hà Nội. 

13. Yong Kyu Kim và Đỗ Trần Nhung (dịch)(2001). Sim Chiong người con hiếu 

thảo (Cổ tích và thần thoại dân tộc Hàn), Nxb. Văn hoá Thông tin, Trung tâm 

Văn hoá ngôn ngữ Đông Tây. 

14.  Jeon Hye Kyung (2005), Nghiên cứu so sánh truyện cổ Hàn Quốc và Việt Nam 

thông qua tìm hiểu sự tích động vật, Nxb. Đại học Quốc Gia Hà Nội.  

15. PGS. PTS Đặng Văn Lung (1998), Truyện cổ Hàn Quốc, Nxb. Văn hoá Dân 

tộc, Hà Nội. 

16.  Đặng Văn Lung (chủ biên )(2002), Tiếp cận văn hoá Hàn Quốc, Nxb. Văn 

hoá- Thông tin, Hà Nội. 

17.  Trần Đình Sử - Lã Nhâm Thìn - Lê Lƣu Oanh (2005), Văn học so sánh nghiên 

cứu và triển vọng, Nxb. Đại học Sƣ phạm. 

18.  Seo Jeong Oh (kể), Đỗ Ngọc Luyến (dịch)(2011), 100 truyện ngày xưa đặc sắc 

Hàn Quốc, Nxb. Hội Nhà văn. 

19.  Vũ Ngọc Phan (2010), Tục ngữ, ca dao, dân ca Việt Nam, Nxb. Thời Đại, Hà 

Nội. 

20.  Lê Hồng Phong (2001), Văn học dân gian Việt Nam (bài giảng tóm tắt), 

Trƣờng Đại học Đà Lạt (lƣu hành nội bộ). 

21. Lê Hồng Phong (2002), “Về sự vận động của văn học dân gian”, Văn học Việt 

Nam thế kỷ XX, Nxb. Văn hoá Dân tộc. 

22.  Lê Chí Quế - Phan Thị Thu Hiền (2004), Huyền thoại lập quốc ở Korea và Việt 

Nam, Tạp chí Văn hoá dân gian, (4) (2004). 
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23.  Nguyễn Bá Thành (1996), Tương đồng văn hoá Việt Nam - Hàn Quốc, Nxb. 

Văn hoá - Thông tin Hà Nội. 

24.  Lê Quang Thiêm (1998), Văn hoá, văn minh và yếu tố văn hoá truyền thống 

Hàn, Nxb. Văn học, Hà Nội. 

25.  Lƣu Thị Hồng Việt (2007), So sánh truyện cổ tích Việt - Hàn (Luận văn Thạc 

sĩ),  Trƣờng Đại học Đà Lạt.  

26.  Lƣu Thị Hồng Việt (2011), Truyện cổ tích Việt - Hàn, vài so sánh motif, Tạp 

chí Văn hoá Nghệ thuật, (319), 1/2011. 

27.  Lƣu Thị Hồng Việt (2010), Thần thoại Việt - Hàn: Sự tương đồng và khác biệt, 

Tạp chí Văn hoá Nghệ thuật, (317), 11/2010. 

28.  Lƣu Thị Hồng Việt (2010), So sánh dân ca của người Việt với dân ca của 

người Hàn, Tạp chí nghiên cứu Đông Bắc Á, 1 (107), 1/2010. 

29. Lƣu Thị Hồng Việt (2009), Văn học Hàn Quốc, Trƣờng Đại học Đà Lạt (lƣu 

hành nội bộ). 

30.  Lƣu Thị Hồng Việt (2015), So sánh không gian kỳ lạ trong truyện cổ tích thần 

kỳ Việt Nam - Hàn Quốc, Tạp chí Nhân lực Khoa học Xã hội, 7 (26), 7/2015. 

III. MÔ TẢ HỌC PHẦN 

Học phần cung cấp cho học viên những kiến thức về văn học so sánh (Văn học 

so sánh là gì? Lịch sử và tính chất của văn học so sánh, phạm vi nghiên cứu của văn 

học so sánh, các phƣơng pháp chủ yếu đƣợc vận dụng trong văn học so sánh, tình hình 

nghiên cứu văn học so sánh ở Việt Nam...) và so sánh văn học dân gian Việt Nam - 

Hàn Quốc qua một số thể loại tiêu biểu nhƣ thần thoại, cổ tích, dân ca để thấy đƣợc 

những điểm tƣơng đồng, khác biệt về văn học dân gian của hai nƣớc Việt - Hàn. Học 

phần đƣợc thiết kế gồm 2 chƣơng (Chƣơng 1: Khái quát về Văn học so sánh, chƣơng 

2: So sánh văn học dân gian Việt Nam - Hàn Quốc). Học phần này rèn luyện cho học 

viên khả năng tƣ duy, phát triển khả năng cảm thụ văn học qua phần thực hành (phân 

tích, so sánh các thể loại của văn học dân gian của hai nƣớc Việt Nam - Hàn Quốc cụ 

thể qua một số bài viết trên lớp, qua việc phát biểu trên lớp và qua tiểu luận). Kết quả 

thực hành sẽ chiếm 50% tổng số điểm của học phần. 

IV. Mục tiêu học phần và chuẩn đầu ra học phần 

+ Mục tiêu học phần 

Học phần nhằm trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản về văn học so sánh 

và những điểm tƣơng đồng, khác biệt về văn học dân gian Việt Nam -  Hàn Quốc, qua 

đó giúp học viên hiểu rõ giá trị của văn học dân gian trong nền văn học và trong văn 

hoá hai nƣớc Việt - Hàn.  

Học viên có thể áp dụng kiến thức về văn học so sánh để tìm ra những điểm 

tƣơng đồng, khác biệt giữa văn học dân gian Việt Nam với văn học dân gian của các 

nƣớc khác. Từ đó, học viên tiếp tục đƣợc nâng cao hơn kỹ năng nghiên cứu khoa học. 
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Năng lực phân tích, lý giải, cảm thụ tác phẩm văn học của học viên đƣợc phát 

huy cao hơn qua việc nghiên cứu văn học dân gian Việt Nam trong tƣơng quan so sánh 

với văn học dân gian Hàn Quốc.  

Học phần này giúp học viên có thái độ học tập nghiêm túc, say mê trong nghiên 

cứu khoa học. Ngoài ra, sự hiểu biết về những nét tƣơng đồng và khu biệt về văn học 

dân gian Việt - Hàn nói riêng, văn hoá của hai nƣớc nói chung cũng góp phần giúp học 

viên có thái độ ứng xử phù hợp, đúng đắn trƣớc nền văn hoá của nƣớc bạn - Hàn Quốc. 

+ Chuẩn đầu ra học phần 

Sau khi hoàn thành việc học học phần này, học viên có thể: 

1. Nắm rõ vị trí, ý nghĩa của Văn học so sánh trong khoa nghiên cứu văn học và 

tình hình nghiên cứu văn học so sánh ở Việt Nam. 

2. Nâng cao khả năng phân tích nội dung và nghệ thuật của các tác phẩm văn học 

dân gian, nắm r  đặc điểm của từng thể loại văn học dân gian của Việt Nam, 

Hàn Quốc. 

3. Tìm ra những điểm tƣơng đồng, khác biệt về văn học dân gian của hai nƣớc 

Việt Nam - Hàn Quốc qua một số thể loại cụ thể. Từ đó, học viên hiểu hơn về 

sự giao thoa giữa hai nền văn hoá. Sự giao thoa này làm cho con ngƣời hai 

nƣớc gần nhau hơn. Qua những điểm khác biệt, học viên có thể hiểu r  hơn bản 

sắc văn hoá của hai nƣớc mà việc hiểu rõ chúng sẽ làm cho hai nƣớc xích lại 

gần nhau hơn trong sự tôn trọng tính khác biệt và tính đa dạng của văn hoá hai 

nƣớc. 

Các chuẩn đầu ra học phần trên phù hợp với các chuẩn đầu ra chƣơng trình.   

V. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP 

Kết quả học tập của học viên đối với học phần đƣợc đánh giá nhƣ sau: 

- Tiểu luận, Thuyết trình: 50% 

- Thi/ Vấn đáp hết học phần: 50% 

Thực hành Ngày nộp Điểm đánh giá 

Thực hành 1: thuyết trình trên lớp về văn 

học so sánh 
Thông báo sau 

30% 

Thực hành 2: Làm tiểu luận so sánh về văn 

học dân gian Việt Nam - Hàn Quốc qua 

một đề tài cụ thể, đối tƣợng và phạm vi 

nghiên cứu phù hợp...  

Thông báo sau 

30% 

Thi kết thúc học phần Thông báo sau 40% 

Các yêu cầu của phần thực hành đƣợc mô tả dƣới đây. 

Thực hành 1: thuyết trình trên lớp về văn học so sánh (chiếm 30  điểm học 

phần) 
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Thực hành này yêu cầu học viên nắm rõ các kiến thức cơ bản về Văn học so sánh 

qua các tài liệu tham khảo và qua bài giảng trên lớp của giáo viên. Học viên cần rèn 

luyện khả năng thuyết trình trƣớc tập thể để có kết quả tốt nhất. 

Thực hành 2: Làm tiểu luận so sánh về văn học dân gian Việt Nam - Hàn Quốc 

qua một đề tài cụ thể, đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu phù hợp (chiếm 30% 

điểm  học phần) 

Thực hành này yêu cầu học viên phân biệt rõ các thể loại của văn học dân gian của 

Việt Nam, Hàn Quốc. Học viên tự đề xuất hoặc chọn một trong các đề tài về văn học 

dân gian Việt Nam - Hàn Quốc mà giáo viên đƣa ra để làm tiểu luận (ví dụ nhƣ đề tài 

So sánh dân ca của người Việt với dân ca của người Hàn, Tục ngữ Việt Nam - Hàn 

Quốc: những điểm tương đồng và khác biệt, So sánh thần thoại lập nước của Việt 

Nam - Hàn Quốc, ...) 

Thi kết thúc học phần (chiếm 40  điểm học phần) 

 Thi kết thúc học phần gồm phần lý thuyết về văn học so sánh, văn học dân gian 

và vận dụng lý thuyết để giải quyết vấn đề cụ thể tập trung vào văn học dân gian Việt 

Nam - Hàn Quốc, thời gian 120 phút, dạng đề mở, tự luận. 

Các đánh giá trên nhằm kiểm tra việc đạt các chuẩn đầu ra học phần sau: 

CĐR học phần Thực hành 1 Thực hành 2 Thi cuối kỳ 

1 X  X 

2  X X 

3  X X 

VI. KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY 

Buổi học  Nội dung Hoạt động dạy và học 

1 (4 tiết) Chƣơng 1: Khái quát về Văn học 

so sánh 

1.1. Văn học so sánh là gì? 

1.2. Lịch sử văn học so sánh 

1.2.1. Sự ra đời của văn học so sánh 

 

- HV đọc trƣớc chƣơng 1 của 

giáo trình [1], [2]. 

- GV trình bày,  

- GV đặt câu hỏi để HV thảo luận 

và trả lời. 

- GV giao đề tài để HV làm việc 

nhóm (các nhóm trƣởng chỉ đạo 

các thành viên trong nhóm làm 

việc, phân công công việc cụ 

thể, rõ ràng). 

2 (4 tiết) Chƣơng 1  tiếp) 

 1.2.2. Sự phát triển của văn học so 

sánh 

1.2.3. Tình hình nghiên cứu văn học 

- HV đọc kỹ chƣơng 1 của giáo 

trình [1]. 

- GV trình bày. 

- HV thuyết trình kết quả thảo 
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so sánh ở Việt Nam        luận nhóm về đề tài đã đƣợc 

giao trƣớc. 

3 (4 tiết) Chƣơng 1  tiếp) 

1.3. Mục đích và đối tƣợng của văn 

học so sánh 

1.3.1. Mục đích của văn học so sánh 

1.3.2. Các đối tượng nghiên cứu của 

văn học so sánh 

1.3.2.1. Các mối quan hệ trực tiếp 

1.3.2.2. Các điểm tương đồng 

1.3.2.3. Các điểm khác biệt độc lập                              

- HV đọc trƣớc chƣơng 2 của 

giáo trình [1] 

- GV trình bày. 

- HV trả lời câu hỏi của giáo viên 

- HV ứng dụng lý thuyết để giải 

quyết các vấn đề cụ thể giáo 

viên đƣa ra. 

4 (4 tiết) Chƣơng 1  tiếp) 

1.4. Các phƣơng pháp chủ yếu đƣợc 

vận dụng trong văn học so sánh 

1.4.1. Phương pháp thực chứng 

1.4.2. Phương pháp loại hình 

1.4.3. Phương pháp cấu trúc 

1.4.4. Phương pháp ký hiệu học                     

1.4.5. Phương pháp hệ thống 

1.4.6. Phương pháp xã hội học và 

tâm lý học 

1.4.7. Phương pháp liên ngành                    

- HV đọc trƣớc chƣơng 3 của 

giáo trình [1] và các tài liệu 

tham khảo mà GV giới thiệu có 

liên quan đến nội dung học. 

- GV trình bày, đƣa ra câu hỏi để 

HV thảo luận.  

- HV trả lời các câu hỏi. 

 

5 (4 tiết) Chƣơng 1  tiếp) 

1.5. Phạm vi và chủ đề nghiên cứu 

của văn học so sánh 

1.5.1. Phạm vi khảo sát của văn học 

so sánh 

1.5.2. Những chủ đề chính của văn 

học so sánh 

1.5.2.1. Nghiên cứu thể loại văn học  

1.5.2.2. Nghiên cứu đề tài, truyền 

thuyết 

1.5.2.3. Nghiên cứu tư tưởng trong 

văn học 

1.5.2.4. Nghiên cứu phong cách văn 

học 

1.5.2.5. Nghiên cứu trào lưu, trường 

phái văn học     

- HV đọc trƣớc chƣơng 2 của 

giáo trình [2] và chƣơng IV của 

giáo trình [1] và tài liệu tham 

khảo khác. 

- GV trình bày, đặt câu hỏi và 

HV trả lời 

- HV làm thực hành 1 - thuyết 

trình để GV đánh giá việc học 

(thực hành 1 chiếm 30% điểm 

học phần) 

- GV gợi ý các đề tài hoặc HV đề 

xuất đề tài phù hợp với kiến 

thức đã học ở chƣơng 1 để làm 

việc nhóm và báo cáo vào buổi 

học kế tiếp.  

 

6 (4 tiết) Chƣơng 2: So sánh văn học dân 

gian Việt Nam - Hàn Quốc 

- HV đọc trƣớc chƣơng mở đầu 

và chƣơng 1 của giáo trình [4] 
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2.1. So sánh truyện thần thoại Việt 

Nam - Hàn Quốc 

2.1.1. Sự tương đồng về nội dung và 

nghệ thuật  

2.1.1.1. Sự tương đồng về nội dung 

a) Thần thoại về nguồn gốc vũ trụ và 

nguồn gốc tộc người 

b) Thần thoại về hiện tượng tự nhiên 

c) Thần thoại về lập nước 

2.1.1.2. Sự tương đồng về nghệ thuật 

a) Nghệ thuật xây dựng nhân vật 

b) Thời gian và không gian nghệ 

thuật 

c) Yếu tố thần kỳ 

d) Các motif chủ yếu                                    

và tìm hiểu về văn học dân gian 

Việt Nam ở giáo trình [3] và các 

tài liệu tham khảo khác. 

- Các nhóm trình bày kết quả 

thực hiện đề tài đã đƣợc giao từ 

buổi học trƣớc. 

- GV nhận xét, đánh giá đề tài 

các nhóm thực hiện. 

- GV trình bày nội dung mới 

(chƣơng 2) 

- GV đặt câu hỏi, HV thảo luận 

và trả lời các câu hỏi của giáo 

viên. 

7 (4 tiết) Chƣơng 2  tiếp) 

2.1.2. Sự khác biệt về nội dung và 

nghệ thuật 

2.1.2.1. Sự khác biệt về nội dung 

2.1.2.2. Sự khác biệt về nghệ thuật                       

- GV trình bày. 

- HV thảo luận nhóm và trả lời 

câu hỏi của giáo viên. 

 

8 (4 tiết) Chƣơng 2  tiếp) 

2.2. So sánh truyện cổ tích Việt Nam 

- Hàn Quốc 

2.2.1. Sự tương đồng về nội dung và 

nghệ thuật 

2.2.1.1. Sự tương đồng về nội dung 

a) Truyện cổ tích giải thích hiện 

tượng tự nhiên 

b) Tín ngưỡng, phong tục, lễ hội 

được phản ánh trong truyện cổ tích 

c) Các quan hệ xã hội - nhân sinh 

trong truyện cổ tích 

2.2.1.2. Sự tương đồng về nghệ thuật 

a) Cách đặt tên truyện 

b) Các kiểu nhân vật 

c) Các kiểu truyện và đặc điểm cốt 

truyện 

d) Thời gian và không gian nghệ 

thuật 

đ) Yếu tố thần kỳ 

- GV trình bày. 

- HV trả lời câu hỏi của giáo viên  

- HV bốc thăm giải quyết một số 

vấn đề cụ thể mà giáo viên đƣa 

ra trong một thời gian nhất định. 

- HV làm các báo cáo để thuyết 

trình bằng phần mềm 

Powerpoint. 
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e) Các motif chủ yếu                

9 (4 tiết) Chƣơng 2  tiếp) 

2.2.2. Sự khác biệt về nội dung và 

nghệ thuật 

2.2.2.1. Sự khác biệt về nội dung 

2.2.2.2. Sự khác biệt về nghệ thuật 

- GV trình bày. 

- HV trả lời câu hỏi của giáo 

viên. 

 

10 (4 tiết) Chƣơng 2  tiếp) 

2.3. So sánh dân ca Việt Nam - Hàn 

Quốc 

2.3.1. Sự tương đồng về nội dung và 

nghệ thuật 

2.3.1.1. Sự tương đồng về nội dung 

 a) Tình yêu của người Việt và người 

Hàn qua dân ca 

 b) Ý thức lao động và sản xuất của 

người Việt và người Hàn qua dân ca 

2.3.1.2. Sự tương đồng về nghệ thuật 

a) Các biện pháp nghệ thuật  

b) Phương thức diễn xướng 

2.3.2. Sự khác biệt về nội dung và 

nghệ thuật 

2.3.2.1. Sự khác biệt về nội dung 

2.3.2.2. Sự khác biệt về nghệ thuật                         

- HV đọc trƣớc các tài liệu tham 

khảo về dân ca Việt Nam, Hàn 

Quốc mà giáo viên đã giới thiệu 

và tự tìm đọc ở các tài liệu khác 

hoặc tra cứu trên mạng internet 

về dân ca của hai nƣớc Việt- 

Hàn.  

- GV trình bày và đặt các câu hỏi 

cho HV. 

- HV thảo luận và trả lời câu hỏi 

của giáo viên. 

 

11 (5 tiết) Chƣơng 2  tiếp) 

2.4. Nguyên nhân, ý nghĩa của sự 

tƣơng đồng và khác biệt về văn học 

dân gian của Việt Nam, Hàn Quốc.                                                                        

- GV trình bày. 

- HV trình bày tóm tắt ngắn gọn 

kiến thức ở các tiết trƣớc về 

những điểm tƣơng đồng, khác 

biệt về văn học dân gian hai 

nƣớc Việt - Hàn trƣớc lớp. 

- HV thảo luận nhóm và thuyết 

trình về nguyên nhân, ý nghĩa 

của sự tƣơng đồng, khác biệt đó. 

- GV đƣa ra các đề tài tiểu luận 

cụ thể để HV bốc thăm chọn đề 

tài (HV nộp tiểu luận cho GV 

đúng thời gian GV quy định. 

Điểm tiểu luận chiếm 30% điểm 

học phần). 

- GV hƣớng dẫn HV làm đề tài 

tiểu luận. 
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VII. CÁC QUY ĐỊNH CHUNG 

- Học viên thực hiện đúng trách nhiệm và quyền lợi của cá nhân trong quá trình học 

(theo đúng quy định chung của Trƣờng, Khoa, Ngành). 

- Học phần đƣợc thực hiện trên nguyên tắc tôn trọng ngƣời học và ngƣời dạy, lấy 

việc dạy và học làm trung tâm. Mọi hành vi làm ảnh hƣởng đến quá trình dạy và 

học đều bị nghiêm cấm. 

- Học viên có trách nhiệm tham gia cùng giảng viên thực hiện tốt học phần để đạt 

đƣợc các mục tiêu, yêu cầu về kiến thức, kỹ năng, năng lực, thái độ. 

Qui định về học vụ 

Các vấn đề liên quan đến bảo lƣu điểm, khiếu nại điểm, chấm phúc khảo, kỷ luật 

thi cử đƣợc thực hiện theo qui chế học vụ của Trƣờng Đại học Đà Lạt. 

 

  Lâm Đồng, ngày 10 tháng 11 năm 2015 

 Phụ trách ngành Giảng viên  

 

 

 

 

  TS. Lƣu Thị Hồng Việt 



 

136 

Học phần 16: NGÔN NGỮ THƠ VIỆT NAM 

 

I. THÔNG TIN CHUNG 

Giảng viên 

Họ và tên Nguyễn Khắc Huấn 

Chức danh Giảng viên chính - Tiến sĩ 

Bộ môn Ngôn ngữ và Báo chí 

Số điện thoại 0919.564.595 

E-mail huannk@dlu.edu.vn 

Học phần 

Mã học phần VV6303 

Tên học phần Ngôn ngữ thơ Việt Nam 

Loại học phần Kiến thức chuyên ngành – học phần tự chọn 

Số tín chỉ 04 (Lí thuyết: 02; Thực hành: 02) 

Số tiết học 60 (Lí thuyết: 30; Thực hành: 30)  

Điều kiện tham gia học phần: 

- Học phần tiên quyết: Không 

- Các yêu cầu khác: 

 Học viên phải tự đọc và nhận hiểu đƣợc các tài liệu tham khảo; 

 Học viên phải có kỹ năng tra cứu tài liệu trên mạng Internet. 

II. TÀI LIỆU PHỤC VỤ HỌC PHẦN 

      Giáo trình chính: 

1. Nguyễn Phan Cảnh (1987), Ngôn ngữ Thơ, Nxb. Đại học và GDCN, Hà Nội. 

2. Hữu Đạt (1996), Ngôn ngữ thơ Việt Nam, Nxb. Giáo dục. 

3. Bùi Văn Nguyên – Hà Minh Đức (2006), Thơ ca Việt Nam hình thức và thể 

loại, Nxb. Đại học Quốc gia Hà Nội. 

Tài liệu tham khảo: 

1. Lê Chí Dũng (2001), Tính cách Việt Nam trong thơ Nôm luật Đường, Nxb. Văn 

học, Hà Nội. 

2. Trịnh Bá Đĩnh (2002), Chủ nghĩa cấu trúc và văn học, Nxb. Văn học - Trung 

tâm nghiên cứu quốc học. 

3. Nguyễn Khắc Huấn (2012), Đặc điểm của ngôn ngữ thơ Nôm Hồ Xuân Hương, 

Đề tài KH và công nghệ cấp trƣờng, Trƣờng đại học Đà Lạt. 

4. Bùi Công Hùng (2000), Quá trình sáng tạo thơ ca, Nxb. Văn hóa thông tin. 

5. Nguyễn Thanh Hùng (2002), Đọc và tiếp nhận văn chương, Nxb. Giáo dục. 

6. Hồ Xuân Hương về tác giả và tác phẩm (2003), (Nguyễn Hữu Sơn - Vũ Thanh 

tuyển chọn và giới thiệu), Nxb. Giáo dục. 

7. Mã Giang Lân (2010) Những cấu trúc của thơ, Nxb. Đại học Quốc gia Hà Nội. 
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8. IU.M.Lotman (2007), Cấu trúc văn bản nghệ thuật, (Trần Ngọc Vƣơng, Trịnh 

Bá Đĩnh, Nguyễn Thu Thủy dịch), Nxb. Đại học Quốc gia Hà Nội. 

9. Hoàng Kim Ngọc (Chủ biên) – Hoàng Trọng Phiến (2011), Ngôn ngữ văn 

chương, Nxb. Đại học Quốc gia Hà Nội. 

10. Phan Ngọc (1995), Cách giải thích văn học bằng ngôn ngữ học, Nxb. Trẻ. 

11. Phan Ngọc (2001), Tìm hiểu phong cách Nguyễn Du trong truyện Kiều, Nxb. 

Thanh Niên, Hà Nội. 

12. Triều Nguyên (2000), Nghệ thuật chơi chữ trong ca dao người Việt, Nxb. Thuận 

Hóa. 

13. Trần Đình Sử (2012), Thi pháp truyện Kiều (Tái bản lần 3), Nxb. Giáo dục Việt 

Nam. 

14. Jakobson (2008), (Trần Duy Châu biên khảo), Thi học và ngữ học, Nxb. Văn 

học, Hà Nội. 

III. MÔ TẢ HỌC PHẦN 

Học phần có vai trò bổ sung kiến thức liên ngành trực tiếp cho học viên, có vị trí 

quan trọng trong hệ thống kiến thức của một học viên sau đại học ngành Văn  học Việt 

Nam. Học phần sẽ cung cấp cho ngƣời học một mảng kiến thức chuyên sâu về ngôn 

ngữ văn chƣơng nói chung và ngôn ngữ thơ Việt Nam nói riêng, một nội dung kiến 

thức mà ngƣời nghiên cứu văn học không thể thiếu. Nội dung của học phần là kiến 

thức tiếp nối và đi sâu vào địa hạt ngôn ngữ văn chƣơng, dựa trên kiến thức nền của 

các học phần liên quan khác mà học viên đã đƣợc trang bị, trong quá trình học tập và 

nghiên cứu. 

IV. MỤC TIÊU VÀ CHUẨN ĐẦU RA HỌC PHẦN 

 Mục tiêu học phần: 

Ngƣời học sau khi học xong học phần, về mặt lí thuyết sẽ nắm vững về mặt lí 

luận ngôn ngữ văn chƣơng nói chung và đặc biệt  hiểu sâu sắc về đặc thù của ngôn 

ngữ thơ nói riêng. Một hƣớng tiếp cận về nghiên cứu văn chƣơng đang ngày một phát 

triển. Về mặt thực hành, từ việc nắm vững lí thuyết sẽ là cơ sở để học viên có hƣớng 

tiếp cận và phân tích, nhận hiểu có hiệu quả các tác phẩm văn học của nƣớc nhà, đặc 

biệt là các tác phẩm thơ ca trong nghiên cứu, và giảng dạy văn học ở nhà trƣờng hiện 

nay. 

Chuẩn đầu ra học phần:  

 Sau khi hoàn thành học phần, học viên có thể: 

1. Hiểu và nắm vững hệ thống kiến thức về ngôn ngữ văn chƣơng nói chung và 

ngôn ngữ thơ nói riêng. 

2. Thấy r  đƣợc vai trò và đặc thù của yếu tố ngôn ngữ văn chƣơng trong việc tiếp 

nhận và phân tích một tác phẩm văn chƣơng trong nền văn học nƣớc nhà. 

3. Học viên có thêm một quan điểm, một hƣớng tiếp cận tác phẩm văn học từ giác 

độ ngôn ngữ học, một hƣớng tiếp cận khá hữu hiệu trong nghiên cứu văn học. 
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4. Ngƣời học cũng thấy thêm đƣợc giá trị của Tiếng Việt -  Ngôn ngữ dân tộc 

trong sáng tác văn chƣơng nói riêng, trong việc hình thành và bảo tồn văn hóa 

nói chung của dân tộc Việt. 

5. Ngƣời học sẽ có đƣợc một kỹ năng tiếp cận và phân tích, lí giải các hiện tƣợng 

văn học nói chung, các tác phẩm thi ca nói riêng bắt đầu từ chính chất liệu tạo 

nên tác phẩm. Một thao tác vừa khách quan vừa khoa học. 

V. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP 

  Kết quả học tập của học viên đối với học phần đƣợc đánh giá nhƣ sau: 

  Bài tập / Tiểu luận: 30% 

   Thuyết trình: 30% 

   Thi / Vấn đáp hết học phần: 40% 

VI. KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY 

Buổi học Nội dung Hoạt động 

dạy và học 

1 (5Tiết) Chƣơng 1. Quá trình phát triển của hình thức thơ 

ca trong nền văn học Việt Nam 

1.1. Hình thức thơ ca dân gian 

1.1.1. Quá trình ra đời của thơ ca dân gain 

1.1.2. Hai hình thức của thơ ca dân gian 

1.1.3. Hình thức ổn định cao nhất trong thơ ca cổ 

truyền Lục bát và Lục bát gián thất 

 

- GV hƣớng 

dẫn 

- HV làm 

việc nhóm 

và thuyết 

trình trƣớc 

lớp. 

2 (5Tiết) Chƣơng 1. Quá trình phát triển của hình thức thơ 

ca trong nền văn học Việt Nam (tiếp) 

1.2. Hình thức thơ ca từ thế kỷ X – Cuối XIX. 

1.2.1. Hai dòng thơ ca chính: Thơ ca Quốc âm và 

thơ ca   chữ Hán 

1.2.2. Sự phát triển của thơ ca đời Trần 

1.2.3. Vai trò của Hội Tao Đàn 

1.2.4. Sự phát triển của Lục bát và song thất vào 

thế kỷ XVIII, XIX. 

1.2.5. Sự trƣởng thành của thơ ca Quốc âm vào 

thế kỷ XVIII, XIX. 

- GV hƣớng 

dẫn 

- HV làm 

việc nhóm 

và thuyết 

trình trƣớc 

lớp. 

3 (5Tiết) Chƣơng 1. Quá trình phát triển của hình thức thơ 

ca trong nền văn học Việt Nam (tiếp) 

1.3.  Giai đoạn đầu thế kỷ XX 

1.3.1. Dòng thơ ca của những ngƣời yêu nƣớc và 

cách mạng. 

1.3.2. Dòng thơ ca công khai từ đầu thế kỷ đến 

1930 

 

- GV hƣớng 

dẫn 

- HV làm 

việc nhóm 

và thuyết 

trình.  
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1.3.3. Dòng thơ mới ở giai đoạn này 

1.3.4. Dòng thơ ca cách mạng 1930 -1945 

4 (5Tiết) Chƣơng 1. Quá trình phát triển của hình thức thơ 

ca trong nền văn học Việt Nam (tiếp) 

1.4. Giai đoạn sau Cách mạng Tháng Tám 

1.4.1. Giai đoạn những năm đầu cách mạng. 

1.4.2. Giai đoạn thơ ca kháng chiến 

1.4.3. Giai đoạn thơ ca chống Mỹ 

- GV hƣớng 

dẫn 

- HV làm 

việc nhóm 

và thuyết 

trình.  

5 (5Tiết) Chƣơng 2. Một số nét về ngôn ngữ Thơ Việt Nam 

2.1. Đặc thù của ngôn ngữ nghệ thuật 

2.1.1. Khái niệm “ý tại ngôn ngoại” trong văn bản 

nghệ thuật. 

2.1.2. Hai thao tác cơ bản của hoạt động ngôn ngữ 

nghệ thuật 

- GV trình 

bày 

- HV thảo 

luận nhóm 

và trao 

đổi. 

6 (5Tiết) Chƣơng 2. Một số nét về ngôn ngữ Thơ Việt Nam 

 (tiếp) 

2.2. Nét riêng biệt của nghệ thuật ngôn ngữ trong các 

loại hình nghệ thuật 

2.2.1. Phƣơng thức tạo hình của ngôn ngữ thơ ca 

2.2.2. Phƣơng thức biểu hiện của ngôn ngữ thơ ca 

2.2.3. Mối quan hệ của hai phƣơng thức trong 

ngôn ngữ nghệ thuật 

2.2.4. Vị trí của nghệ thuật ngôn ngữ trong các 

loại hình nghệ thuật. 

- GV trình 

bày 

- HV thảo 

luận nhóm 

và trao 

đổi. 

7 (5Tiết) Chƣơng 2. Một số nét về ngôn ngữ Thơ Việt Nam 

 (tiếp) 

2.3. Ngôn ngữ thơ và ngôn ngữ văn xuôi 

2.3.1. Cách nhà thơ làm việc trên chất liệu ngôn ngữ 

2.3.2. Văn xuôi trữ tình và thơ ứng dụng 

 

- GV trình 

bày 

- HV thảo 

luận nhóm 

và trao 

đổi. 

8 (5Tiết) Chƣơng 2. Một số nét về ngôn ngữ Thơ Việt Nam 

 (tiếp) 

2.4. Chìa khóa đƣa ngôn ngữ vào nghệ thuật 

2.4.1. Chuỗi ngữ lƣu phân lập và không phân lập 

2.4.2. Hai hệ chiết đoạn trong thơ 

 

- GV trình 

bày 

- HV thảo 

luận nhóm 

và trao 

đổi. 

9 (5Tiết) Chƣơng 2. Một số nét về ngôn ngữ Thơ Việt Nam 

 (tiếp) 

2.5. Lục bát 

2.5.1. Cội nguồn của lục bát 

- GV trình 

bày 

- HV thảo 

luận nhóm 
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2.5.2. Quá trình hình thành thể loại 

2.5.3. Bí quyết sinh tồn của lục bát 

và trao 

đổi. 

10 (5Tiết) Chƣơng 2. Một số nét về ngôn ngữ Thơ Việt Nam 

 (tiếp) 

2.6. Tiến trình thể loại của ngôn ngữ thơ ca 

2.6.1. Phƣơng thức tổ chức ngôn ngữ của Ca dao 

2.6.2. Hệ thống tổ chức ngôn ngữ trong thơ Cổ điển 

2.6.3. Sự khai thác về mặt tổ chức ngôn ngữ của thơ 

hiện đại 

- GV trình 

bày 

- HV thảo 

luận nhóm 

và trao 

đổi. 

11 (5Tiết) Chƣơng 3.Một số nét đặc thù về phong cách ngôn 

ngữ Thơ N m Hồ Xuân Hƣơng 

3.1. Tính “dân dã” trong ngôn ngữ nghệ thuật thơ 

Nôm Hồ Xuân Hƣơng. 

3.2. Các thƣ pháp nghệ thuật dân gian trong thơ Nôm 

Hồ Xuân Hƣơng. 

- GV trình 

bày 

- HV thảo 

luận nhóm 

và trao 

đổi. 

12 (5Tiết) Bài tập, tiểu luận kết thúc học phần  

VII. CÁC QUY ĐỊNH CHUNG 

- Học viên thực hiện đúng trách nhiệm và quyền lợi của cá nhân trong quá trình học 

(theo đúng quy định chung của Trƣờng, Khoa, Ngành). 

- Học phần đƣợc thực hiện trên nguyên tắc tôn trọng ngƣời học và ngƣời dạy, lấy 

việc dạy và học làm trung tâm. Mọi hành vi làm ảnh hƣởng đến quá trình dạy và 

học đều bị nghiêm cấm. 

- Học viên có trách nhiệm tham gia cùng giảng viên thực hiện tốt học phần để đạt 

đƣợc các mục tiêu, yêu cầu về kiến thức, kỹ năng, năng lực, thái độ. 

Qui định về học vụ 

Các vấn đề liên quan đến bảo lƣu điểm, khiếu nại điểm, chấm phúc khảo, kỷ luật 

thi cử đƣợc thực hiện theo qui chế học vụ của Trƣờng Đại học Đà Lạt. 

  Lâm Đồng, ngày 10  tháng 12 năm 2015 

            Phụ trách ngành  Giảng viên 

 

 

 

 

 

  TS. Nguyễn Khắc Huấn
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Học phần 17: NGÔN NGỮ TRUYỆN NGẮN VIỆT NAM HIỆN ĐẠI 

 

I. THÔNG TIN CHUNG 

Giảng viên 

Họ và tên Dƣơng Hữu Biên 

Chức danh Tiến sĩ – Giảng viên chính 

Bộ môn Ngôn ngữ và Báo chí  

Số điện thoại 0918346746 

E-mail biendh@dlu.edu.vn 

Học phần 

Mã học phần VV6304 

Tên học phần Ngôn ngữ truyện ngắn Việt Nam hiện đại 

Đặc điểm học phần Kiến thức cơ sở và chuyên ngành  

Số tín chỉ 4 (Lý thuyết: 2; Thực hành: 2) 

Số tiết học 60 (Lý thuyết: 30  – Bài tập: 30 ) 

Điều kiện tham gia học phần 

 Học phần tiên quyết: Không. 

 VH: Các yêu cầu khác: 

- Học viên phải có kỹ năng tổng hợp, xử lý tƣ liệu; 

- Học viên phải có kỹ năng tra cứu dữ liệu trên Internet. 

II. TÀI LIỆU PHỤC VỤ HỌC PHẦN 

Giáo trình chính 

Dƣơng Hữu Biên, Ngôn ngữ truyện ngắn Việt Nam hiện đại, Trƣờng Đại học 

Đà Lạt (Lƣu hành nội bộ).  

Tài liệu tham khảo 

1. Lại Nguyên Ân (1999), 150 thuật ngữ văn học, Hà Nội, Nxb. Đại học Quốc gia, 

Hà Nội. 

2. M..Bakhtin (1992), Lý luận và thi pháp tiểu thuyết, Hà Nội: Trƣờng viết văn 

Nguyễn Du. 

3. Nguyễn Văn Dân (2004), Phương pháp luận nghiên cứu văn học, Hà Nội:Nxb. 

Khoa học xã hội.  

4. Hữu Đạt (2000), Ngôn ngữ thơ Việt Nam, Hà Nội:Nxb. Khoa học xã hội. 
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Harcourt, Brace & World, Inc.   
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6. Gerber, John C (1955), Reading Modern Short Stories, New Jersey: Scott, 

Foresman & Company.  

7. Khrapchenco M.B (1978), Cá tính sáng tạo của nhà văn và sự phát triển của văn 

học, Hà Nội:Nxb. Tác phẩm mới.  
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trong tác phẩm văn học, Hà Nội:Nxb. Đại học Sƣ phạm. 

10. Văn Công Hùng (1993), Góp phần tìm hiểu nghệ thuật thơ ca, Hà Nội:Nxb. Khoa 

học xã hội. 

11. Lê Anh Hiền (2002), Thơ ca - ngôn ngữ, tác giả và tác phẩm, Hà Nội:Nxb. Giáo 

dục. 

12. Khrapchenco M.B (1978), Cá tính sáng tạo của nhà văn và sự phát triển của văn 

học, Hà Nội:Nxb. Tác phẩm mới.  

13. Mã Giang Lân, Thơ - hành trình và tiếp nhận, Hà Nội:Nxb. Đại học Quốc gia. 

14. Phan Trọng Luận (1983), Cảm thụ văn học, giảng dạy văn học, Hà Nội:Nxb. Giáo 

dục. 

15. Cao Xuân Mỹ (sƣu tầm) (1999), Văn xuôi Nam Bộ nửa đầu thế kỷ 20, Tp. Hồ Chí 

Minh:Nxb. Văn nghệ. Trung tâm nghiên cứu Quốc học. 

16. Vƣơng Trí Nhàn (1995), Một thời đại mới trong văn học, Hà Nội:Nxb. Văn học.  

17. Nhiều tác giả (1983), Cơ sở lý luận văn học, Hà Nội:Nxb. Đại học và Trung học 

chuyên nghiệp.  

18. Nhiều tác giả (1997), Thơ chọn với lời bình, Hà Nội:Nxb. Giáo dục 

19. Nhiều tác giả (2000), Thơ - Bốn phương cùng bình, Hà Nội:Nxb. Văn học. 

20. Vũ Ngọc Phan (1978), Tục ngữ, ca dao, dân ca, Hà Nội:Nxb. Khoa học xã hội. 

21. Lê Bá Hán, Trần Đình Sử, Nguyễn Khắc Phi (1999), Từ điển thuật ngữ văn học, 

Hà Nội:Nxb. ĐHQG, Hà Nội. 

22. G.N. Pospelov (1955), Dẫn luận nghiên cứu văn học, Hà Nội:Nxb. Giáo dục. 

23. Phạm Viêm Phƣơng (2004), Truyện ngắn dẫn giải. Tp. Hồ Chí Ninh:Nxb. Văn 

nghệ. 

24. Vũ Quần Phƣơng (1987), Thơ với lời bình, Hà Nội:Nxb. Giáo dục. 

25. Nguyễn Vũ Tiềm (2000), Nghìn câu thơ Tài hoa trẻ, Hà Nội:Nxb. Văn học. 

26. Bùi Việt Thắng (2000), Truyện ngắn những vấn đề lý thuyết và thực tiễn thể loại, 

Hà Nội:Nxb. Đại học Quốc gia Hà Nội. 

27. Trần Nguyễn Anh Tuấn (1999), Phân tích ngôn ngữ, hình ảnh, hình tượng và nhạc 

tính văn chương, Đồng Nai:Nxb. Đồng Nai. 

28. Lê Trí Viễn (1987) Thơ và cách bình thơ, Hà Nội:Nxb. Giáo dục. 

III. MÔ TẢ HỌC PHẦN 
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Học phần giúp học viên nắm đƣợc sự hình thành và phát triển của ngôn ngữ truyện 

ngắn Việt Nam hiện đại, các bình diện và đặc điểm cơ bản của ngôn ngữ truyện ngắn 

Việt Nam hiện đại, ngôn ngữ truyện ngắn Việt Nam hiện đại trong quan hệ và thế 

tƣơng quan với ngôn ngữ của các thể loại văn học khác, vấn đề ngôn ngữ truyện ngắn 

trong việc sáng tạo và tiếp nhận văn học… 

IV. MỤC TIÊU VÀ CHUẨN ĐẦU RA HỌC PHẦN 

Mục tiêu học phần 

Học phần nhằm trang bị cho học viên các vấn đề sau: 

- Kiến thức: Có đủ tri thức nền tảng về truyện ngắn Việt Nam trên các bình 

diện ngôn ngữ học, phong cách học và thi pháp học. 

- Kỹ năng: Có khả năng phát hiện, xử lý và lý giải các hiện tƣợng, các vấn liên 

quan đến truyện ngắn... 

- Thái độ: Khách quan, nghiêm túc. 

- Năng lực: Có thể nghiên cứu, giảng dạy và ứng dụng những vấn đề liên quan 

đến truyện ngắn Việt Nam hiện đại.  

Chuẩn đầu ra học phần 

Sau khi hoàn thành học phần này, học viên có thể: 

1. Có tri thức nền tảng và hệ thống về ngôn ngữ truyện ngắn nói chung và truyện 

ngắn Việt Nam nói riêng. 

2. Có khả năng nghiên cứu sâu các bình diện ngôn ngữ của một truyện ngắn cụ thể 

đến một giai đoạn truyện ngắn. 

3. Có kỹ năng nhận diện, phân tích và xử lý các yếu tố cấu thành nên truyện ngắn, 

từ bình diện ngôn ngữ học đến bình diện phong cách học và thi pháp học. 

4. Có đủ năng lực giảng dạy và xử lý nhũng vấn đề thực tiễn liên quan đến truyện 

ngắn Việt Nam hiện đại. 

V. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP 

Kết quả học tập của học viên đối với học phần đƣợc đánh giá nhƣ sau: 

Bài tập/Tiểu luận, thuyết trình: 50% 

Thi/ Vấn đáp hết học phần: 50% 

VI. KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY 

Buổi học  Nội dung Hoạt động dạy và học 

 

 

1 (5 tiết) 

Chƣơng 1: Truyện ngắn và ngôn ngữ 

truyện ngắn: Những vấn đề cơ bản 

1.1. Khái niệm. 

1.2. Lƣợc sử 

1.3. Phân biệt truyện ngắn với một số 

thể loại tự sự khác; 

1.4. Đặc trƣng của truyện ngắn hiện đại 

- GV giới thiệu giáo trình 

và cách thức tiếp cận học 

phần; các mục tiêu và kỹ 

năng cần đạt đƣợc; 

- GV trình bày nội dung 

bài giảng; 

- Hƣớng dẫn đọc các phần 
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1.5. Các yếu tố của truyện ngắn hữu quan để tiến hành 

thảo luận bài Thực hành 

1. 

 

 

2 (5 tiết) 

Thực hành 1: 

- Phân tích một số truyện ngắn để chỉ ra 

đƣợc sự khác biệt giữa truyện ngằn với 

các thể loại tự sự khác; 

- Phân tích một số truyện ngắn để chỉ ra 

đƣợc đặc trƣng của tuyện ngắn hiện đại. 

- HV trình bày kết quả. 

- Thảo luận nhóm và lớp. 

- GV nhận xét, đánh giá 

và chia sẻ. 

 

 

 

3  (5 tiết) 

Chƣơng 1  tiếp) 

1.6. Ngôn ngữ truyện ngắn là ngôn ngữ 

nghệ thuật; 

1.7. Ngôn ngữ truyện và ngôn ngữ thơ; 

1.8.  Phƣơng pháp và phƣơng pháp luận 

nghiên cứu truyện ngắn; 

1.9.  Một số thuật ngữ cần biết khi 

nghiên cứu truyện ngắn; 

- GV trình bày. 

- Trao đổi và thảo luận các 

vấn đề hữu quan; 

- Hƣớng dẫn HV đọc 

trƣớc giáo trình, chuẩn bị 

các nội dung cho bài 

Thực hành 2. 

 

 

4 (5 tiết) 

 

 

Thực hành 2: 

- Phân tích một số truyện ngắn để chỉ ra 

đƣợc sự giống và khác nhau giữa ngôn 

ngữ truyện ngằn với ngôn ngữ của một số 

thể loại tự sự và trữ tình khác. 

- HV trình bày kết quả. 

- Thảo luận nhóm và lớp. 

- GV nhận xét, đánh giá 

và chia sẻ; 

 

 

 

 

 

5 (5 tiết) 

Chƣơng 2: Ng n từ nghệ thuật trong 

truyện ngắn Việt Nam hiện đại. 

2.1. Ngôn từ nghệ thuật trong truyện 

ngắn; 

2.2. Một số đặc trƣng của ngôn từ nghệ 

thuật trong truyện ngắn; 

2.3. Các phƣơng tiện và phƣơng thức tổ 

chức của lời văn nghệ thuật trong truyện 

ngắn; 

2.4. Các thành phần của lời văn trong 

truyện ngắn; 

2.5. Các biện pháp nghệ thuật trong 

truyện ngắn. 

- GV trình bày. 

- Trao đổi và thảo luận các 

vấn đề hữu quan; 

- Hƣớng dẫn HV đọc 

trƣớc giáo trình, chuẩn bị 

các nội dung cho bài 

Thực hành 3. 

 

 

 

6 (5 tiết) 

Thực hành 3: 

- Phân tích một số truyện ngắn cụ thể để 

chỉ ra các phƣơng tiện và phƣơng thức tổ 

chức của lời văn nghệ thuật trong truyện 

ngắn. 

- HV trình bày kết quả. 

- Thảo luận nhóm và lớp. 

- GV nhận xét, đánh giá 

và chia sẻ; 
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- Phân tích một số truyện ngắn cụ thể để 

chỉ ra các thành phần của lời văn nghệ 

thuật trong truyện ngắn. 

 

 

7 (5 tiết) 

Chƣơng 2  tiếp) 

2.6. Sự vận động và phát triển của ngôn 

ngữ truyện ngắn Việt Nam hiện đại 

- Ngôn ngữ trong truyện ngắn hiện thực 

Việt Nam 1940 – 1945 

- Ngôn ngữ trần thuật trong truyện ngắn 

1945-7975; 

- Ngôn ngữ trần thuật trong truyện ngắn 

Việt Nam từ 1975 đến nay. 

- GV trình bày. 

- Trao đổi và thảo luận các 

vấn đề hữu quan; 

- Hƣớng dẫn HV đọc 

trƣớc giáo trình, chuẩn bị 

các nội dung cho bài 

Thực hành 4. 

 

 

 

8 (5 tiết) 

 

Thực hành 4: 

- Phân tích một số truyện ngắn cụ thể để 

chỉ ra các đặc điểm căn bản của ngôn 

ngữ truyện ngắn Việt Nam theo từng thời 

kỳ. Quá đó chỉ r  đƣợc sự kế thừa, vận 

động và sự phát triển của ngôn ngữ 

truyện ngắn. Lý giải đƣợc những nguyên 

nhân tác động và ảnh hƣởng đến sự vận 

động ấy. 

- HV trình bày kết quả. 

- Thảo luận nhóm và lớp. 

- GV nhận xét, đánh giá 

và chia sẻ; 

 

 

 

9 (5 tiết) 

Chƣơng 3: Một số vấn đề thi pháp 

truyện ngắn Việt Nam hiện đại 

3.1. Cốt truyện và cơ sở của cốt truyện; 

3.2. Kết cấu 

3.3. Độc thoại 

3.4. Đối thoại 

 

- GV trình bày. 

- Trao đổi và thảo luận các 

vấn đề hữu quan; 

- Hƣớng dẫn HV đọc 

trƣớc giáo trình, chuẩn bị 

các nội dung cho bài 

Thực hành 5. 

 

 

 

10 (5 tiết) 

Thực hành 5: 

- Phân tích một vài truyện để thấy đƣợc 

chức năng, cƣơng vị, giá trị và hiệu quả 

của các yếu tố cấu thành nên cốt truyện 

trong truyện ngắn. 

- Thực hành nhận diện các kiểu độc thoại, 

đối thoại trong một số truyện ngắn Việt 

Nam hiện đại. 

- HV trình bày kết quả. 

- Thảo luận nhóm và lớp. 

- GV nhận xét, đánh giá 

và chia sẻ. 

 

11 (5 tiết) 

Chƣơng 3  tiếp) 

3.5. Điểm nhìn 

3.6. Cấu trúc văn bản ngôn từ 

- GV trình bày. 

- Trao đổi và thảo luận các 

vấn đề hữu quan; 

- Hƣớng dẫn HV đọc 
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trƣớc giáo trình, chuẩn bị 

các nội dung cho bài 

Thực hành 6. 

 

12 (5 tiết) 

Thực hành 6: 

- Phân tích một vài truyện để thấy đƣợc 

các kiểu điểm nhìn và hiệu quả của 

chúng đối với truyện ngắn. 

- HV trình bày kết quả. 

- Thảo luận nhóm và lớp. 

- GV nhận xét, đánh giá 

và chia sẻ. 

VII. CÁC QUY ĐỊNH CHUNG 

- Học viên thực hiện đúng trách nhiệm và quyền lợi của cá nhân trong quá trình học 

(theo đúng quy định chung của Trƣờng, Khoa, Ngành). 

- Học phần đƣợc thực hiện trên nguyên tắc tôn trọng ngƣời học và ngƣời dạy, lấy 

việc dạy và học làm trung tâm. Mọi hành vi làm ảnh hƣởng đến quá trình dạy và 

học đều bị nghiêm cấm. 

- Học viên có trách nhiệm tham gia cùng giảng viên thực hiện tốt học phần để đạt 

đƣợc các mục tiêu, yêu cầu về kiến thức, kỹ năng, năng lực, thái độ. 

Qui định về học vụ 

Các vấn đề liên quan đến bảo lƣu điểm, khiếu nại điểm, chấm phúc khảo, kỷ luật 

thi cử đƣợc thực hiện theo qui chế học vụ của Trƣờng Đại học Đà Lạt. 

 

  Lâm Đồng, ngày 25 tháng 11 năm 2015 

 Phụ trách ngành Giảng viên  

 

 

 

 

  TS. Dƣơng Hữu Biên 
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Học phần 18: TIỂU THUYẾT VIỆT NAM HIỆN ĐẠI 

 

I. THÔNG TIN CHUNG 

Giảng viên 

Họ và tên Nguyễn Mạnh Hùng 

Chức danh Tiến sĩ  

Bộ môn Văn học Việt Nam  

Số điện thoại 0913188518 

E-mail hungnm@dlu.edu.vn 

Học phần 

Mã học phần VV7202 

Tên học phần Tiểu thuyết Việt Nam hiện đại 

Đặc điểm học phần Kiến thức cơ sở và chuyên ngành – Học phần tự chọn 

Số tín chỉ 3 (Lý thuyết: 1.5;  – Bài tập, thuyết trình: 1.5) 

Số tiết học 45 (Lý thuyết: 23 – Bài tập, thuyết trình: 22 – Thực tập: 0 ) 

Điều kiện tham gia học phần 

 Học phần tiên quyết: Không. 

 Các yêu cầu khác: 

- Học viên phải có kỹ năng tổng hợp, xử lý tƣ liệu; 

- Học viên phải có kỹ năng tra cứu dữ liệu trên Internet. 

II. TÀI LIỆU PHỤC VỤ HỌC PHẦN 

Giáo trình chính 

Nguyễn Mạnh Hùng, Bài giảng Tiểu thuyết Việt Nam hiện đại, Trƣờng Đại học Đà 

Lạt (Lƣu hành nội bộ). 

Tài liệu tham khảo 

1. M.bakhtin (1992), Lý luận và thi pháp tiểu thuyết, Trƣờng viết văn Nguyễn Du, 

Hà Nội. 

2. Trần Đình Sử, 2014, Trên đường biên của lý luận văn học, Nxb. Văn học, Hà Nội. 

3. Trần Đình Sử (1995), Thời Trung đại – cái tôi trong các học thuyết, trong đời 

sống và trong văn học, Tạp chí Văn học. 

4. Lê Phong Tuyết (1995), Alain robbe grille và sự đổi mới tiểu thuyết.Nxb. Khoa 

học Xã hội, Hà Nội. 

5. Stefan Zveig (1996), Ba bậc thầy: Đotxtoievxki – Balzac – Đicken.Nxb. Giáo dục, 

Hà Nội. 

mailto:hungnm@dlu.edu.vn
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6. Hữu Thỉnh (chủ biên) (1997), Việt nam nửa thế kỷ văn học (1945 – 1995), Nxb. 

Hội Nhà văn, Hà Nội. 

7. Vƣơng Trí Nhàn (2000), Những lời bàn về tiểu thuyết Việt Nam từ đầu thế kỷ đến 

năm 1945, Nxb. Hội Nhà văn, Hà Nội. 

III. MÔ TẢ HỌC PHẦN 

Đây là học phần dành cho học viên cao học và nghiên cứu sinh chuyên ngành Văn 

học Việt Nam. Học phần giới thiệu về tiểu thuyết Việt Nam hiện đại trong lịch sử văn 

học Việt Nam và văn học thế giới. 

IV. MỤC TIÊU VÀ CHUẨN ĐẦU RA HỌC PHẦN 

Mục tiêu học phần 

Cung cấp một cái nhìn tổng thể về thể loại tiểu thuyết thế giới và Việt Nam . Đặc 

trƣng của tƣ duy tiểu thuyết. Vị trí của tiểu thuyết trong văn học thế giới và Việt Nam. 

Sự vận động của tiểu thuyết Việt Nam qua các thời kỳ lịch sử. Các mối quan hệ của 

tiểu thuyết với những thể loại văn học khác. Tiểu thuyết và sự phát triển xã hội trên 

tinh thần dân chủ. Tiểu thuyết đóng vai trò quan trọng với tƣ cách là trí nhớ “ siêu cá 

nhân” về lịch sử và thẩm mỹ. Những xu hƣớng phát triển của tiểu thuyết Việt Nam và 

thế giới. Tiểu thuyết và hội nhập nhân loại. 

Chuẩn đầu ra học phần 

Sau khi hoàn thành học phần này, học viên có thể: 

- Nắm vững các khái niệm tiểu thuyết và tổng quan tiểu thuyết thế giới; 

- Nắm đƣợc tiểu thuyết Việt Nam thời Trung đại; 

- Hình dung rõ tiểu thuyết Việt Nam hiện đại qua các giai đoạn: 1900 -1945; 1986 – 2015 

và những thành tựu, bƣớc ngoặt của tiểu thuyết Việt Nam cũng nhƣ những dự báo cho thể 

loại này trong tƣơng lai. 

V. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP 

Kết quả học tập của học viên đối với học phần đƣợc đánh giá nhƣ sau: 

Lý thuyết: 50% 

Thực hành, tiểu luận, vấn đáp: 50% 

VI. KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY 

Buổi học  Nội dung Hoạt động dạy và học 

1 (5 tiết) Chƣơng 1. Khái niệm tiểu thuyết và tổng 

quan tiểu thuyết thế giới 

1.1. Khung lý thuyết và phƣơng pháp tiếp cận: 

Lý luận về thể loại văn học. Lý luận về 

tiểu thuyết. Những nhà tiểu thuyết lớn của 

- HV đọc trƣớc giáo 

trình: Chƣơng 1 

- GV trình bày 

Chƣơng 1.  

- Học viên thảo luận 
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thế giới và Việt Nam. Phƣơng pháp tiếp 

cận: Quy nạp và diễn dịch. 

1.2. Phƣơng pháp luận nghiên cứu: Phƣơng 

pháp chỉnh thể, hệ thống, đột phá tác 

phẩm bằng trực giác vô thức trong mối 

quan hệ với ý thức. 

1.3. Xác định khái niệm tiểu thuyết, khái niệm 

Trung đại, hiện đại và đƣơng đại. Các tiểu 

loại: tiểu thuyết chƣơng hồi, tiểu thuyết 

lãng mạn, tiểu thuyết hiện thực, tiểu 

thuyết trào phúng, tiểu thuyết sử thi, tiểu 

thuyết thế sự, tiểu thuyết lịch sử, tiểu 

thuyết ngôn tình ... Sự giao thoa giữa các 

tiểu loại. 

nội dung Chƣơng 1. 

 

2 (5 tiết) Chƣơng 2. Tiểu thuyết Việt Nam thời Trung 

đại 

2.1. Truyện truyền kỳ 

2.2. Tiểu thuyết chƣơng hồi 

- HV đọc trƣớc giáo 

trình: Chƣơng 2. 

- GV trình bày 

Chƣơng 2.  

- Học viên thảo luận 

nội dung Chƣơng 2. 

3 (5 tiết) Bài tập, tiểu luận về Chƣơng 1, 2 - GV hƣớng dẫn 

- HV nghiên cứu, 

hoàn thành trƣớc 

tiểu luận, thuyết 

trình. 

4 (5 tiết) Chƣơng 3. Tiểu thuyết Việt Nam hiện đại 

1900 -1945 

3.1. Sự hình thành của tiểu thuyết Việt Nam 

hiện đại trong dòng chảy canh tân văn học. 

3.2. Tiểu thuyết lãng mạn. 

3.3. Tiểu thuyết hiện thực.  

3.4. Sự kết hợp giữa tiểu thuyết lãng mạn và 

tiểu thuyết hiện thực 

3.5. Tiểu thuyết hoạt kê, trào phúng. 

- GV trình bày 

Chƣơng 3. 

- HV thảo luận 

nhóm, thuyết trình 

kết quả. 

- HV đọc nghiên cứu 

tài liệu tham khảo 

chuẩn bị bài tập 

Chƣơng 3. 

5 (5 tiết) Bài tập, tiểu luận về Chƣơng 3 - GV hƣớng dẫn 

- HV nghiên cứu, 

hoàn thành trƣớc 

tiểu luận, thuyết 

trình. 

6 (5 tiết) Chƣơng 4. Tiểu thuyết Việt Nam hiện đại - GV trình bày mục 
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1945 – 1985 

4.1. Văn học sử thi và tiểu thuyết sử thi. 

4.2. Chủ nghĩa đề tài và tiểu thuyết sử thi. 

4.3. Tính công thức của tiểu thuyết sử thi. 

4.4. Tiểu thuyết sử thi và mối quan hệ giữa văn 

học và chính trị. 

4.1, 4.2, 4.3 

Chƣơng 4.. 

- HV thảo luận 

nhóm, thuyết trình 

kết quả. 

- HV đọc nghiên cứu 

tài liệu tham khảo 

chuẩn bị bài tập 

mục 4.1, 4.2, 4.3 

Chƣơng 4. 

7 (5 tiết) Bài tập, tiểu luận phần đầu Chƣơng 4 - GV hƣớng dẫn 

- HV nghiên cứu, 

hoàn thành trƣớc 

tiểu luận, thuyết 

trình. 

8 (5 tiết) Chƣơng 5. Tiểu thuyết Việt Nam 1986 2015 

51. Sự chuyển mình của tiểu thuyết Việt Nam 

thời kỳ đổi mới. 

5.2. Tiểu thuyết “ nhận thức lại”. 

5.3. Tiểu thuyết thế sự. 

5.4. Tiểu thuyết lịch sử. 

5.5. Những đặc điểm quan trọng của tiểu 

thuyết Việt Nam 1986 - 2015 về nội dung 

và hình thức. 

- GV trình bày 

Chƣơng 5. 

- HV thảo luận 

nhóm, thuyết trình 

kết quả. 

- HV đọc nghiên cứu 

tài liệu tham khảo 

chuẩn bị bài tập 

phần cuối Chƣơng 

5. 

9 (5 tiết) Bài tập, tiểu luận phần cuối Chƣơng 5 - GV hƣớng dẫn 

- HV nghiên cứu, 

hoàn thành trƣớc 

tiểu luận, thuyết 

trình. 

VII. CÁC QUY ĐỊNH CHUNG 

- Học viên thực hiện đúng trách nhiệm và quyền lợi của cá nhân trong quá trình học 

(theo đúng quy định chung của Trƣờng, Khoa, Ngành). 

- Học phần đƣợc thực hiện trên nguyên tắc tôn trọng ngƣời học và ngƣời dạy, lấy 

việc dạy và học làm trung tâm. Mọi hành vi làm ảnh hƣởng đến quá trình dạy và 

học đều bị nghiêm cấm. 

- Học viên có trách nhiệm tham gia cùng giảng viên thực hiện tốt học phần để đạt 

đƣợc các mục tiêu, yêu cầu về kiến thức, kỹ năng, năng lực, thái độ. 
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Qui định về học vụ 

Các vấn đề liên quan đến bảo lƣu điểm, khiếu nại điểm, chấm phúc khảo, kỷ luật 

thi cử đƣợc thực hiện theo qui chế học vụ của Trƣờng Đại học Đà Lạt. 

   

  Lâm Đồng, ngày 10 tháng 12 năm 2015 

 Phụ trách ngành Giảng viên  

 

 

 

  TS. Nguyễn Mạnh Hùng 
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Học phần 19: ĐỔI MỚI LÝ LUẬN, PHÊ BÌNH VĂN HỌC VIỆT NAM 

 

I. THÔNG TIN CHUNG 

Giảng viên 

Họ và tên Nguyễn Thị Thanh Xuân 

Chức danh Phó giáo sƣ – Tiến sĩ 

Bộ môn Lý luận văn học 

Số điện thoại 0936158545 

E-mail  thanhxuanqn@gmail.com 

Học phần 

Mã học phần VV7203 

Tên học phần Đổi mới lý luận, phê bình văn học Việt Nam 

Đặc điểm học phần Kiến thức cơ sở và chuyên ngành – Học phần tự chọn 

Số tín chỉ 3 (Lý thuyết: 1.5;  – Bài tập, thuyết trình: 1.5) 

Số tiết học 45 (Lý thuyết: 23 – Bài tập, thuyết trình: 22 – Thực tập: 0 ) 

Điều kiện tham gia học phần 

 Học phần tiên quyết: Không 

 Các yêu cầu khác: 

- Học viên phải có kỹ năng tổng hợp, xử lý tƣ liệu; 

- Học viên phải có kỹ năng tra cứu dữ liệu trên Internet. 

II. TÀI LIỆU PHỤC VỤ HỌC PHẦN 

Giáo trình chính 

Nguyễn Thị Thanh Xuân (2004), Phê bình văn học Việt Nam nửa đầu thế kỷ XX, 

Nxb. Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. 

Tài liệu tiếng Việt: 

1. Antoine Compagnon (Lê Hồng Sâm và Đặng Anh Đào dịch) (2006), Bản mệnh của 

lý thuyết, Nxb. Đại học Sƣ phạm, Hà Nội. 

2. Phan Cự Đệ (chủ biên) (2004), Văn học Việt Nam thế kỷ XX, Nxb. Giáo dục, Hà 

Nội. 

3. Nguyễn Văn Long (2012), Phê bình văn học Việt Nam 1975-2005, Nxb. Đại học 

Sƣ phạm Hà Nội. 

4. Lê Bá Hán (chủ biên) (1994), Về một số vấn đề lý luận văn nghệ cơ bản đang được 

tranh luận qua công cuộc đổi mới (1987-1992), Trƣờng Đại học Sƣ phạm Vinh. 

mailto:thanhxuanqn@gmail.com
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5. Phƣơng Lựu (2001), Lý luận phê bình văn học phương Tây thế kỷ XX, Nxb. Văn 

học&TTVăn hóa ngôn ngữ Đông Tây, Hà Nội. 

6. Phƣơng Lựu (2011), Lý thuyết văn học hậu hiện đại, Nxb. Đại học Sƣ phạm, Hà 

Nội. 

7. Nhiều tác giả (2004), Sự đỏng đảnh của phương pháp, Nxb. Văn hóa Thông tin 

&Tạp chí Văn hóa- Nghệ thuật. 

8. Nhiều tác giả (2009), Nghiên cứu văn học Việt Nam – Những khả năng và thách 

thức, Tuyển tập chuyên khảo do Viện Harvard-Yenching tài trợ, Nxb. Thế giới, Hà 

Nội. 

9. Lộc Phƣơng Thủy (chủ biên) (2007), Các khuynh hướng và trường phái lý luận 

văn học nước ngoài thế kỷ 20, Nxb. Giáo dục, Hà Nội. 

Tài liệu tiếng nƣớc ngoài: 

1. G. Douglas Atkins & Laura Morrow (1989), Contemporary Literary Theory, 

Macmillan, USA. 

2. Chris Baldick (1996), Criticism and Literary Theory 1980 to the Present, 

Longman, London & New York. 

3. Terry Eagleton (1996), Literary Theory, An introduction, Blackwell, England. 

4. Douwe Fokkema & Elrud Ibsch (1995), Theories of Literature in the Twentieth 

Century, c.Hurst & Company, London, St.Martin’s Press, NY. 

5. Richard Harland (1999), Literary Theory from Plato to Barthes. An introduction 

history, Macmillan Press, England. 

6. Raman Selden, Peter Widdowson, Peter Brooker (1985), A reader’s Guide to 

Contemporary Literary Theory, Prentice Hall/ Harvester Wheatsheaf, England. 

7. Tzvetan Todorov (1965), Théorie de la littérature, Les éditions du Seuil, Paris. 

III. MÔ TẢ HỌC PHẦN 

Đây là học phần dành cho học viên cao học chuyên ngành Văn học Việt Nam. Học 

phần giới thiệu về sự đổi mới lý luận, phê bình văn học và sự tác động của nó đối với 

tiến trình văn học Việt Nam hiện đại. 

IV. MỤC TIÊU VÀ CHUẨN ĐẦU RA HỌC PHẦN 

Mục tiêu học phần 

Mục tiêu của học phần là: (1) Khơi lại kiến thức nền tảng về lý luận văn học; (2) 

Giúp ngƣời học ý thức rõ vai trò của lý luận trong đời sống văn học; (3) Hiểu đƣợc sự 

phát triển của lý luận văn học thế giới; (4) Nhận ra hiện trạng và nhu cầu phát triển của 
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lý luận văn học Việt Nam; (5) Xác định nỗ lực của chúng ta trong việc giảng dạy, 

nghiên cứu và sáng tác văn học. 

Chuẩn đầu ra học phần 

Sau khi hoàn thành học phần này, học viên có thể: 

Nắm đƣợc khái niệm, lịch sử, xác định mục tiêu và nguyên tắc làm việc. Xác định 

đặc trƣng của lý luận, phê bình văn học Việt Nam qua các thời kỳ lịch sử (Trung đại, 

hiện đại, đƣơng đại), hiểu đầy đủ về nhu cầu, nội dung và tính chất của đổi mới lý 

luận, phê bình văn học ở Việt Nam. Nội dung đổi mới, đặc điểm, thành tựu và hạn chế của 

thời hội nhập. Phân tích, đánh giá, lý giải tình hình đổi mới lý luận, phê bình văn học ở 

Việt Nam 

V. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP 

Kết quả học tập của học viên đối với học phần đƣợc đánh giá nhƣ sau: 

Lý thuyết: 50% 

Thực hành, tiểu luận, vấn đáp: 50% 

VI. KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY 

Buổi học  Nội dung Hoạt động dạy và học 

1 (5 tiết) Chƣơng 1. Dẫn nhập 

Giới thuyết khái niệm 

1.1. Trình bày lịch sử 

1.2. Xác định mục tiêu và nguyên tắc làm 

việc. 

1.3. Lƣớt qua lịch sử: Xác định đặc trƣng 

của lý luận văn học Việt Nam qua các thời 

kỳ lịch sử (Trung đại, hiện đại, đƣơng 

đại), cung cấp cái nền để hiểu đầy đủ về 

nhu cầu, nội dung và tính chất của đổi mới 

lý luận, phê bình văn học ở Việt Nam. 

 HV đọc trƣớc giáo 

trình: Chƣơng 1 

 GV trình bày Chƣơng 

1.  

 Học viên thảo luận nội 

dung Chƣơng 1. 

 

2 (5 tiết) Bài tập, tiểu luận về Chƣơng 1  GV hƣớng dẫn 

 HV nghiên cứu, hoàn 

thành trƣớc tiểu luận, 

thuyết trình. 

3 (5 tiết) Chƣơng 2. Thời hội nhập, bối cảnh, sự 

kiện 

2.1. Trình bày bối cảnh của đổi mới trên 

các phƣơng diện 

2.2. Thời hội nhập, sự kiện: Giới thiệu các 

sự kiện tiêu biểu của hoạt động đổi mới lý 

 GV trình bày mục 2.1 

Chƣơng 2. 

 HV thảo luận nhóm, 

thuyết trình kết quả. 

 HV đọc nghiên cứu tài 

liệu tham khảo chuẩn 
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luận, phê bình văn học. bị mục 2.2 Chƣơng 2. 

4 (5 tiết) Chƣơng 2. Thời hội nhập, bối cảnh, sự 

kiện 

2.1. Trình bày bối cảnh của đổi mới trên 

các phƣơng diện 

2.2. Thời hội nhập, sự kiện: Giới thiệu các 

sự kiện tiêu biểu của hoạt động đổi mới lý 

luận, phê bình văn học. 

 GV trình bày mục 2.2 

Chƣơng 2. 

 HV thảo luận nhóm, 

thuyết trình kết quả. 

 HV đọc nghiên cứu tài 

liệu tham khảo chuẩn 

bị bài tập Chƣơng 2. 

5 (5 tiết) Bài tập, tiểu luận về Chƣơng 2  GV hƣớng dẫn 

 HV nghiên cứu, hoàn 

thành trƣớc tiểu luận, 

thuyết trình. 

6 (5 tiết) Chƣơng 3. Nội dung đổi mới, đặc điểm, 

thành tựu và hạn chế 

3.1. Thời hội nhập, nội dung: Trình bày 

các nội dung chính của đổi mới lý luận, 

phê bình văn học. 

3.2. Thời hội nhập, đặc điểm, thành tựu, 

hạn chế: Phân tích, đánh giá, lý giải tình 

hình đổi mới lý luận, phê bình văn học ở 

Việt Nam 

 GV trình bày mục 3.1 

Chƣơng 3. 

 HV thảo luận nhóm, 

thuyết trình kết quả. 

 HV đọc nghiên cứu tài 

liệu tham khảo chuẩn 

bị bài tập mục 3.1 

Chƣơng 3. 

7 (5 tiết) Bài tập, tiểu luận phần đầu Chƣơng 3  GV hƣớng dẫn 

 HV nghiên cứu, hoàn 

thành trƣớc tiểu luận, 

thuyết trình. 

8 (5 tiết) Chƣơng 3. Nội dung đổi mới, đặc điểm, 

thành tựu và hạn chế  

3.1. Thời hội nhập, nội dung: Trình bày 

các nội dung chính của đổi mới lý luận 

văn học. 

3.2. Thời hội nhập, đặc điểm, thành tựu, 

hạn chế: Phân tích, đánh giá, lý giải tình 

hình đổi mới lý luận văn học ở Việt Nam 

 GV trình bày mục 3.2 

Chƣơng 3. 

 HV thảo luận nhóm, 

thuyết trình kết quả. 

 HV đọc nghiên cứu tài 

liệu tham khảo chuẩn 

bị bài tập mục 3.2 

Chƣơng 3. 

9 (5 tiết) Bài tập, tiểu luận phần cuối Chƣơng 3  GV hƣớng dẫn 

 HV nghiên cứu, hoàn 

thành trƣớc tiểu luận, 

thuyết trình. 
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VII. CÁC QUY ĐỊNH CHUNG 

- Học viên thực hiện đúng trách nhiệm và quyền lợi của cá nhân trong quá trình học 

(theo đúng quy định chung của Trƣờng, Khoa, Ngành). 

- Học phần đƣợc thực hiện trên nguyên tắc tôn trọng ngƣời học và ngƣời dạy, lấy 

việc dạy và học làm trung tâm. Mọi hành vi làm ảnh hƣởng đến quá trình dạy và 

học đều bị nghiêm cấm. 

- Học viên có trách nhiệm tham gia cùng giảng viên thực hiện tốt học phần để đạt 

đƣợc các mục tiêu, yêu cầu về kiến thức, kỹ năng, năng lực, thái độ. 

Qui định về học vụ 

Các vấn đề liên quan đến bảo lƣu điểm, khiếu nại điểm, chấm phúc khảo, kỷ luật 

thi cử đƣợc thực hiện theo qui chế học vụ của Trƣờng Đại học Đà Lạt. 

   

  Lâm Đồng, ngày 10 tháng 12 năm 2015 

 Phụ trách ngành Giảng viên  

 

 

 

   

 

    

 

   

 

 


