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2.2. Mục tiêu 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) 

+ Mục tiêu chung: Đào tạo tiến sĩ Chuyên ngành Văn học Việt Nam có trình độ cao 

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

lập, sáng tạo; có năng lực phát hiện và giải quyết các vấn đề mới trong lĩnh vực Văn học 

và Khoa học Xã hội & Nhân văn nói chung. Người có bằng tiến sĩ Văn học Việt Nam là 

nhà khoa học có khả năng nghiên cứu và giảng dạy ở các viện, trung tâm, trường học các 

cấp (từ Trung học cơ sở, Cao đẳng đến Đại học); là chuyên viên, nhà tư vấn về lĩnh vực 

văn học và văn hóa, xã hội… 

+ Mục tiêu cụ thể: Cung cấp những kiến thức căn bản, chuyên sâu về Văn học Việt 

Nam (văn học dân gian, văn học thành văn), Văn học Việt Nam trong mối quan hệ với 

văn học các nước khu vực Đông Á; định hướng nghiên cứu về các vấn đề khoa học thuộc 

Chuyên ngành Văn học Việt Nam; bổ sung và cập nhật kiến thức nâng cao về lý luận văn 

học, đặc biệt chú trọng rèn luyện việc vận dụng phương pháp và kỹ năng nghiên cứu văn 

học, văn hóa. Tiến sĩ Chuyên ngành Văn học Việt Nam được đào tạo tại Trường Đại học Đà 

Lạt phải có năng lực điều hành, thực hiện trách nhiệm chuyên môn tại trường học các cấp từ 

Trung học cơ sở, Cao đẳng đến Đại học, cơ quan quản lý khoa học, văn hóa, Hội Văn học 

nghệ thuật, Sở Giáo dục; đề xuất và chủ nhiệm các đề tài nghiên cứu khoa học về văn học và 

văn hóa tại các tỉnh Tây Nguyên và các tỉnh, thành lân cận. 

2.3. Đối tượng tuyển sinh và thời gian đào tạo 

+ Người có bằng thạc sĩ đúng chuyên ngành, thời gian đào tạo 3 năm. 

+ Người có bằng thạc sĩ chuyên ngành phù hợp, thời gian đào tạo 3,5 năm. 

+ Người có bằng cử nhân loại khá, giỏi, xuất sắc và đúng ngành, thời gian đào tạo 4 

năm. 

+ Người có bằng cử nhân và thạc sĩ chuyên ngành và ngành gần, thiết kế chương 

trình đào tạo và thời gian đào tạo theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

2.4. Danh mục các môn học bổ sung kiến thức 

STT Tên học phần 
Số tín 

chỉ 

Dành cho đối tượng là Cử nhân 

1.  Phương pháp nghiên cứu văn học  3 

2.  Thi pháp học 3 

3.  Sử thi Việt Nam  3 
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4.  Thơ hiện đại Việt Nam  3 

5.  Tiếp nhận văn học  3 

6.  Đặc điểm Văn học Trung đại Việt Nam  3 

7.  Ảnh hưởng một số trào lưu văn học phương Tây hiện đại đến văn học Việt 

Nam  

3 

8.  Ngôn ngữ thơ trong lịch sử văn học Việt Nam  3 

9.  Ngôn ngữ truyện ngắn Việt Nam hiện đại 3 

10.  Một số vấn đề văn học dân gian Việt Nam  3 

11.  Thể loại truyện truyền kỳ trong văn học trung đại Việt Nam  3 

12.  Vấn đề đổi mới lý luận văn học ở Việt Nam  3 

13.  Tiểu thuyết Việt Nam hiện đại 3 

14.  Phê bình văn học Việt Nam hiện đại 3 

15.  Những đặc điểm chính của quá trình đổi mới văn học Việt Nam  3 

16.  Điển tích, điển cố trong Văn học Trung đại Việt Nam 3 

17.  Văn học so sánh và so sánh văn học dân gian Việt Nam – Hàn Quốc 3 

Dành cho đối tượng là Thạc sĩ 

18.  Văn học Việt Nam – Những vấn đề căn bản trong tiến trình vận động, phát 

triển 

3 

19.  Văn học Việt Nam trong mối quan hệ các nước Đông Á - Từ trung đại đến 

hiện đại 

3 

20.  Lý luận, phê bình văn học Việt Nam - từ trung đại đến hiện đại 3 

21.  Văn học dân gian các dân tộc bản địa Tây Nguyên 3 

22.  Những vấn đề thời sự văn học 3 

23.  Một số kinh nghiệm trong nghiên cứu liên ngành văn học và văn hóa Việt Nam 3 

2.5. Các chuyên ngành phù hợp và chuyên ngành gần 

Chuyên ngành phù hợp Chuyên ngành gần 

- Văn học 

- Ngữ văn 

- Sư phạm Ngữ văn 

- Hán Nôm 

- Lý luận văn học 

- Văn học dân gian  

- Việt Nam học 

- Văn hóa học 

- Ngôn ngữ học 

- Nhật Bản học 

- Hàn Quốc học 

- Văn học Trung Quốc 

- Văn học Pháp 

- Văn học Anh 

- Báo chí 

2.6. Dự kiến quy mô tuyển sinh 

Trường Đại học Đà Lạt tuyển sinh các đối tượng trên phạm vi cả nước, dự kiến 5 

năm đầu là 16 nghiên cứu sinh.  

2.7. Yêu cầu đối với người tốt nghiệp 

Người tốt nghiệp trình độ tiến sĩ Chuyên ngành Văn học Việt Nam phải học các học 
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phần (theo học chế tín chỉ) bổ sung đạt mức điểm C trở lên. Các học phần của khối kiến 

thức chuyên ngành nâng cao phải đạt mức điểm B trở lên. 

Việc chấm điểm kiểm tra - đánh giá học phần (bao gồm các điểm kiểm tra và điểm 

thi kết thúc học phần) được 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 tương ứng của từng điểm được quy định trong đề cương chi tiết học phần).  

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

chuyển thành điểm chữ với mức như 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 dưới  4,0  chuyển thành điểm F  (Kém)  

Người tốt nghiệp trình độ tiến sĩ phải hoàn thành Chương trình đào tạo trình độ tiến 

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

học), bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Cơ sở, cấp Nhà nước theo quy định của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo; có trình độ ngoại ngữ theo Quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo.  

3. Năng lực của cơ sở đào tạo 

3.1. Đội ngũ giảng viên cơ hữu 

Số 

TT 

Họ và tên, năm sinh, 

chức vụ hiện tại 

Học 

hàm, 

năm 

phong 

Học vị, 

nước, 

năm tốt 

nghiệp 

Chuyên 

ngành 

Thời 

gian 

đào tạo 

SĐH 

(năm, 

CSĐT) 

Thành tích 

khoa học 

(số lượng 

đề tài, các 

bài báo, 

giáo trình) 

1.  Phan Thị Hồng PGS- 

2009 

TS-2004 Văn học  

Việt Nam 

2005 
40 

2.  Lê Hồng Phong  TS-2004 Văn học 

Việt Nam 

2005 
32 

3.  Nguyễn Mạnh Hùng  TS-2000 Văn học 

Việt Nam 

2003 
13 

4.  Nguyễn Đình Hảo  TS-2001 Văn học 

Việt Nam 

2003 
25 

5.  Phạm Quốc Ca  TS-2004 Văn học 

Việt Nam 

2005 
27 
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6.  Nguyễn Khắc Huấn  TS-2004 Ngôn ngữ 

học 

2010 
22 

7.  Dương Hữu Biên  TS-2004 Ngôn ngữ 

học 

2010 
17 

8.  Nguyễn Cảnh Chương  TS-2015 Văn học so 

sánh & Văn 

học thế giới 

 

12 

9.  Nguyễn Huy Khuyến  TS-2015 Hán Nôm  30 

10.  Lưu Thị Hồng Việt  TS-2015 Văn học 

Dân gian 

 
20 

 

 


