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4. Chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ - (trích “Đề án Đề nghị cho phép Đào 

tạo trình độ Tiến sĩ Chuyên ngành Văn học Việt Nam” của Trường Đại học Đà Lạt) 

4.1. Tóm tắt chương trình đào tạo 

Chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ Chuyên ngành Văn học Việt Nam Trường Đại 

học Đà Lạt bao gồm: Khối kiến thức bổ sung cho nghiên cứu sinh có bằng cử nhân (chưa 

có bằng thạc sĩ); khối kiến thức chuyên ngành nâng cao (dành cho nghiên cứu sinh có 

bằng thạc sĩ); khối kiến thức chuyên đề tiến sĩ, tiểu luận tổng quan, nghiên cứu khoa học, 

luận án tiến sĩ. 

4.2. Khung chương trình đào tạo 

4.2.1. Khối kiến thức bổ sung (dành cho đối tượng là cử nhân)  

STT Mã HP Tên học phần 
Số tín chỉ 

Tổng LT TH 

 Các học phần bắt buộc 21 14 14 

1.  VHPP01 Phương pháp nghiên cứu văn học 3 1.5 1.5 

2.  VHTP02 Thi pháp học 3 1.5 1.5 

3.  VHST03 Sử thi Việt Nam 3 1.5 1.5 

4.  VHTĐ04 Đặc điểm văn học trung đại Việt Nam 3 1.5 1.5 

5.  VHHĐ05 Thơ hiện đại Việt Nam  3 1.5 1.5 

6.  VHTN06 Tiếp nhận văn học 3 1.5 1.5 

7.  VHPT07 Ảnh hưởng một số trào lưu văn học phương 

Tây hiện đại đến văn học Việt Nam 

3 1.5 1.5 

 Các học phần tự chọn chọn 09/30 TC 

Tổng LT TH 

8.  VHDG08 Một số vấn đề văn học dân gian Việt Nam 3 1.5 1.5 

9.  VHTL09 Thể loại truyện truyền kỳ trong văn học trung 

đại Việt Nam 

3 1.5 1.5 

10.  VHTT10 Tiểu thuyết Việt Nam hiện đại 3 1.5 1.5 

11.  VHPB11 Phê bình văn học Việt Nam hiện đại 3 1.5 1.5 

12.  VHĐM12 Những đặc điểm chính của quá trình đổi mới 

văn học Việt Nam  

3 1.5 1.5 

13.  VHLL13 Vấn đề đổi mới lý luận văn học Việt Nam 3 1.5 1.5 

14.  VHNN14 Ngôn ngữ thơ trong lịch sử văn học Việt Nam 3 1.5 1.5 

15.  VHTN15 Ngôn ngữ truyện ngắn Việt Nam hiện đại 3 1.5 1.5 

16.  VHĐT16 Điển tích, điển cố trong văn học trung đại Việt 

Nam 

3 1.5 1.5 

17.  VHSS17 Văn học so sánh và so sánh văn học dân gian 

Việt Nam – Hàn Quốc 

3 1.5 1.5 

4.2.2. Khối kiến thức chuyên ngành nâng cao (dành cho nghiên cứu sinh có bằng 

thạc sĩ) 
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STT Mã HP Tên học phần 
Số tín chỉ 

Tổng LT TH 

 Các học phần bắt buộc 9 4.5 4.5 

1.  VHVN601 Văn học Việt Nam – Những vấn đề căn bản 

trong tiến trình vận động, phát triển 

3 1.5 1.5 

2.  VHĐA602 Văn học Việt Nam trong mối quan hệ các 

nước Đông Á - Từ trung đại đến hiện đại 

3 1.5 1.5 

3.  VHLL603 Lý luận, phê bình văn học Việt Nam - từ 

trung đại đến hiện đại 

3 1.5 1.5 

 Các học phần tự chọn (chọn 3/9 TC) 

4.  VHTN604 Văn học dân gian các dân tộc bản địa Tây 

Nguyên 

3 1.5 1.5 

5.  VHTS605 Những vấn đề thời sự văn học 3 1.5 1.5 

6.  VHNC606 Nghiên cứu văn học dân gian theo hướng 

tiếp cận liên ngành 

3 1.5 1.5 

 

4.2.3. Các chuyên đề tiến sĩ, tiểu luận tổng quan, nghiên cứu khoa học và luận án 

tiến sĩ 

STT Tên học phần 
Số tín chỉ 

Tổng LT TH 

1.  

Chuyên đề tiến sĩ 

Chuyên đề 1 02  02 

2.  Chuyên đề 2 02  02 

3.  Chuyên đề 3 02  02 

4.  Tiểu luận tổng quan 02  02 

5.  Luận án 70  70 

Tổng  78  78 

- Các chuyên đề tiến sĩ: Gồm 03 chuyên đề chuyên ngành bắt buộc, khối lượng 6 tín 

chỉ, phụ thuộc hướng nghiên cứu của từng nghiên cứu sinh. Các chuyên đề tiến sĩ yêu cầu 

nghiên cứu sinh tự cập nhật kiến thức mới liên quan trực tiếp đến đề tài luận án, nâng cao 

năng lực nghiên cứu khoa học, giúp nghiên cứu sinh giải quyết một số nội dung của đề 

tài luận án. Các chuyên đề được xây dựng theo trình tự sau: mục đích của chuyên đề, các 

nội dung cần đạt được khi viết chuyên đề, tài liệu tham khảo và phụ lục minh hoạ (nếu 

có). 

- Tiểu luận tổng quan: (02 tín chỉ) 

Tiểu luận tổng quan nêu rõ lịch sử nghiên cứu các vấn đề liên quan đến đề tài luận án; 

nghiên cứu sinh phải thể hiện được khả năng phân tích, đánh giá các công trình nghiên 
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cứu đã có của các tác giả trong và ngoài nước về đề tài luận án; nêu những vấn đề còn tồn 

tại, chỉ ra những vấn đề mà luận án cần tập trung nghiên cứu giải quyết. Số trang của tiểu 

luận từ 20 – 30 trang, không kể tài liệu tham khảo. 

- Nghiên cứu khoa học và luận án tiến sĩ 

+ Nghiên cứu khoa học: Nghiên cứu khoa học mang tính bắt buộc trong quá trình 

nghiên cứu thực hiện luận án tiến sĩ. Nghiên cứu sinh phải tham gia nghiên cứu khoa học 

tại Khoa Ngữ văn & Văn hóa học và các hoạt động nghiên cứu khoa học của Trường Đại 

học Đà Lạt; được khuyến khích tham gia nghiên cứu các đề tài khoa học do các nhà khoa 

học của các trường đại học, viện nghiên cứu chủ trì thực hiện, các hội thảo khoa học 

trong nước và quốc tế.  

Trước khi bảo vệ luận án, nghiên cứu sinh phải công bố các kết quả nghiên cứu liên 

quan đến đề tài luận án trong ít nhất là 02 bài báo khoa học, trong đó phải có 01 bài đăng 

tạp chí khoa học chuyên ngành có chỉ số ISSN; hoặc đăng ở các kỷ yếu hội thảo khoa học, 

tạp chí khoa học của các trường đại học trọng điểm, sách chuyên khảo, sách tham khảo, 

niên giám... 

+ Luận án tiến sĩ: Luận án tiến sĩ phải là một công trình nghiên cứu khoa học tương 

đương 70 tín chỉ, có tính trung thực và sáng tạo trong lĩnh vực nghiên cứu thuộc Chuyên 

ngành Văn học Việt Nam; có đóng góp về mặt lý luận; chứa đựng những tri thức hoặc 

giải pháp mới có giá trị trong việc phát triển; gia tăng tri thức khoa học của lĩnh vực 

nghiên cứu. 

Luận án tiến sĩ trình bày theo đúng quy chế đào tạo tiến sĩ của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo. 


