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I. CĂN CỨ XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

1. Các căn cứ 

Chương trình đào tạo ngành Sư phạm Ngữ văn được xây dựng dựa trên các căn 

cứ sau: 

- Luật Giáo dục (2019); Luật Giáo dục đại học (2012); Văn bản hợp nhất Luật 

Giáo dục đại học số 34/2018/QH14 (2018); 

- Quyết định số 73/2005/QĐ-TTg ngày 04/6/2005 của Thủ tướng Chính phủ về 

Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 37/2004/QH11 khóa 

IX, kì họp thứ 6 của Quốc hội về giáo dục; 

- Nghị quyết số 14/2005/NQ-CP ngày 21/11/2005 của Chính phủ về Đổi mới cơ 

bản và toàn diện giáo dục đại học Việt Nam giai đoạn 2006 – 2020; 

- Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg ngày 10/12/2014 của Thủ Tướng Chính Phủ 

về việc ban hành Điều lệ trường đại học; 

- Văn bản hợp nhất số 17/VBHN-BGDĐT ngày 15/05/2014 hợp nhất Quyết 

định về quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ do Bộ 
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Giáo dục và Đào tạo ban hành; 

- Thông tư 07/2015/TT-BGDĐT, ngày 16/04/2015 về việc quy định 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 của giáo dục đại học và quy trình xây dựng thẩm định ban hành 

CTĐT trình độ đại học;  

- Thông tư số 04/2016/TT- BGDĐT ngày 14/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo ban hành quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào 

tạo các trình độ của giáo dục đại học; 

- Quyết định số 1981/QĐ-TTg ngày 18/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về 

việc phê duyệt Khung cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dân; 

- Quyết định số 1982/QĐ-TTg ngày 18/10/2016 của Thủ Tướng Chính Phủ về 

việc Phê duyệt khung trình độ quốc gia Việt Nam; 

- Thông tư 32/2018/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban 

hành Chương trình Giáo dục phổ thông tổng thể và chương trình các môn học; 

- Thông tư 17/2021/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban 

hành Quy định về chuẩn chương trình đào tạo; xây dựng, thẩm định và ban hành 

chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học; 

- Quyết định số 980/QĐ-ĐHSP ngày 03/5/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại 

học Sư phạm, Đại học Huế về việc ban hành Sứ mạng, Tầm nhìn, Giá trị cốt lõi, Mục 

tiêu giáo dục và trách nhiệm xã hội của Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế; 

- Quyết định số 1576/QĐ-ĐHSP ngày 31/07/2020 của Hiệu trưởng Trường Đại 

học Sư phạm, Đại học Huế về việc ban hành Mô hình đào tạo, chuẩn chương trình đào 

tạo, chuẩn đầu ra và khối lượng kiến thức tối thiểu của chương trình đào tạo trình độ 

đại học khối ngành đào tạo giáo viên Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế; 

- Tham khảo Chương trình đào tạo ngành Sư phạm Ngữ văn – Trường Đại học 

Sư phạm Hà Nội và Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, Khung chương 

trình cử nhân Sư phạm Ngữ văn của Trường Đại học Sư phạm Hoa Trung (Trung 

Quốc); cử nhân Sư phạm Ngữ văn (tiếng Pháp) của Trường Đại học Bắc Carolina (Mỹ). 

- Căn cứ vào năng lực, điều kiện và định hướng phát triển đối với ngành sư 

phạm của nhà trường và nhu cầu thực tế của việc sử dụng nguồn nhân lực trình độ đại 

học của các tỉnh, địa phương. 
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2. Mô hình đào tạo 

2.1. Mô hình đào tạo các bậc học của Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế 

TIẾN SĨ 
 

     

 
 

Thời gian 

đào tạo 
  

THẠC SĨ (GIÁO DỤC / KHOA 

HỌC) 

  

2
 n

ăm
 

1
,5

 

n
ăm

  

 

2- Chuyên môn ngành (44) 

1- Cơ sở ngành (17) 
  

 

(Học cùng lúc 2 

chương trình/Bằng 2) 

      

CN SP NGÀNH  
132 

TC 
 CN KH NGÀNH 

      

THỰC HÀNH NGHỀ NGHIỆP  9  (Bổ sung 7TC) 

      

NGHIỆP VỤ SP NGÀNH  21  (Bổ sung 23TC) 

      

CHUYÊN MÔN NGÀNH  76-x   

3. Chuyên sâu tự chọn không bắt buộc 

(2+2+3+3) 
     

2. Chuyên sâu tự chọn bắt buộc 

(2+2+3+3+5) 
 

15 
 

(Chọn mục tiêu CN 

KH) 

1. Chuyên sâu bắt buộc  61-x   

      

CƠ SỞ CHUNG (TOÀN 

TRƯỜNG) 
 26   

      

CƠ SỞ KHỐI NGÀNH  x   

      

KHỐI NGÀNH      

      

      

      

      

 

 

2.2. Mô hình đào tạo của ngành Sư phạm Ngữ văn 

 

TỐT NGHIỆP 

TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 
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TIẾN SĨ LÝ LUẬN VĂN HỌC 
 

     

 
 

Thời gian 

đào tạo 
  

THẠC SĨ VĂN HỌC 

  

2
 n

ăm
 

1
,5

 

n
ăm

  

 

2- Chuyên môn ngành (44) 

1- Cơ sở ngành (17) 
  

 

(Học cùng lúc 2 

chương trình/Bằng 2) 

      

CN SP NGỮ VĂN     132 TC  
CN KH  

NGÀNH VĂN HỌC 

      

THỰC HÀNH NGHỀ NGHIỆP  9  (Bổ sung 7TC) 

      

NGHIỆP VỤ SP NGÀNH  21  (Bổ sung 23TC) 

      

CHUYÊN MÔN NGÀNH  67   

3. Chuyên sâu tự chọn không bắt buộc 

(2+2+3+3) 
 

 
   

2. Chuyên sâu tự chọn bắt buộc 

(2+2+3+3+5) 
 15  

(Chọn mục tiêu CN 

KH) 

1. Chuyên sâu bắt buộc  52   

      

CƠ SỞ CHUNG (TOÀN 

TRƯỜNG) 
 26   

      

CƠ SỞ KHỐI NGÀNH  9   

      

KHỐI NGÀNH      

      

      

 

 

 

Chú giải về mô hình: 

Cử nhân sư phạm 

Ngữ văn (chính) 

Giáo viên Ngữ văn THPT (chương trình chính khóa) 

Công nhận thêm: Giáo viên Ngữ văn THCS (chương 

trình tùy chọn) 

Cử nhân Văn học 

(liên thông ngang) 

Học cùng lúc 2 chương trình cử nhân Văn học và cử nhân 

SP Ngữ văn; Học văn bằng thứ 2   

TỐT NGHIỆP 

TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 
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Thạc sĩ Văn học 

(liên thông dọc) 
Chương trình 4+1,5 (từ cử nhân học tiếp 1,5 năm) 

Thạc sĩ (thi đầu vào) 
Chương trình 1,5 năm (đã có 17 học phần cơ sở ngành) 

Chương trình 2 năm (chưa có 17 học phần cơ sở ngành) 

 

II. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

1. Mục tiêu đào tạo 

1.1. Mục tiêu chung 

Đào tạo giáo viên Trung học Phổ thông (THPT) trình độ đại học, dạy môn Ngữ 

văn. Ngoài ra, sinh viên (SV) tốt nghiệp còn có khả năng tham gia nghiên cứu tại các 

trung tâm nghiên cứu các lĩnh vực thuộc Ngữ văn (KHXH-NV), các tạp chí văn học 

nghệ thuật và cơ quan văn hóa. 

1.2. Mục tiêu cụ thể 

a. Yêu cầu về kiến thức 

Có đủ năng lực chuyên môn, nghiệp vụ đảm bảo dạy được môn Ngữ văn ở 

trường THPT. Biết phương pháp giải quyết những vấn đề nảy sinh trong thực tiễn dạy 

học, giáo dục bằng con đường tổng kết kinh nghiệm, nghiên cứu khoa học. Biết xây 

dựng các giả thuyết khoa học, soạn đề cương nghiên cứu, triển khai nghiên cứu, viết 

báo cáo khoa học, ứng dụng triển khai kết quả nghiên cứu vào thực tiễn. 

Có khả năng đáp ứng yêu cầu về đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức tổ 

chức dạy và học, kiểm tra, đánh giá kết quả giáo dục ở phổ thông, có đủ năng lực ứng 

dụng công nghệ thông tin, sử dụng thiết bị tiên tiến, hiện đại trong dạy học để nâng 

cao chất lượng giờ dạy. Đồng thời nắm được các nhiệm vụ phát triển giáo dục về quy 

mô, chất lượng, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước. Có khả 

năng học tập nâng cao lên trình độ Thạc sĩ ngành Văn học và Giáo dục học. 

Hiểu được các kiến thức về tổ chức thực hiện kế hoạch dạy học, giáo dục, khoa 

học đã được đào tạo. Đặc biệt là dạy học tích hợp để triển khai dạy học có hiệu quả 

môn Ngữ văn. 

b. Yêu cầu về kỹ năng 

* Kỹ năng cứng: 

- Chuẩn bị và tổ chức hoạt động dạy học môn Ngữ văn. 

- Chuẩn bị và thực hành các hoạt động dạy học trong môn Ngữ văn. 

- Tổ chức và triển khai các hoạt động nghiên cứu khoa học độc lập trong 

lĩnh vực KHXH-NV. 

* Kỹ năng mềm:  

- Ứng dụng các thành tựu khoa học trong thực tiễn, đời sống và dạy cho học 

sinh những điều đó. 

- Kỹ năng hoạt động xã hội, đoàn thành niên. 

- Kỹ năng tổ chức các hoạt động ngoại khóa cho học sinh. 

c. Yêu cầu về phẩm chất đạo đức 

Có phẩm chất cơ bản của nhà giáo trong nhà trường Xã hội Chủ nghĩa Việt 

Nam: Thấm nhuần thế giới quan Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, yêu nước, yêu 
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chủ nghĩa xã hội, yêu người học, yêu nghề, có ý thức trách nhiệm cao, có đạo đức tốt, 

có tác phong mẫu mực của nhà giáo. 

2. Chuẩn đầu ra 

2.1. Yêu cầu về phẩm chất và năng lực 

Chuẩn  

đầu ra 
Những thể hiện/biểu hiện về năng lực thực hiện 

Mã chuẩn 

đầu ra/ 

Trình độ 

năng lực 

Phẩm chất 

nghề nghiệp 

 

 

Phẩm chất chính trị và trách nhiệm công dân PLO1.1 

- Chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng; 

chính sách pháp luật của Nhà nước; các quy định của 

ngành Giáo dục; các nội quy, quy chế của cơ sở đào tạo. 

II 

- Tham gia tích cực, có hiệu quả các hoạt động chính trị 

xã hội tại cơ sở giáo dục và nơi cư trú. 
III 

- Vận động và cổ vũ lối sống lành mạnh; phê phán hành 

vi vi phạm đạo đức, vi phạm pháp luật. 
IV 

Đạo đức và phong cách nhà giáo PLO1.2 

- Nhận thức đầy đủ và có hàng động đúng với những 

chuẩn mực đạo đức và tác phong nhà giáo. 
III 

- Đánh giá được những biểu hiện phù hợp/không phù 

hợp với đạo đức và tác phong của nhà giáo. 
IV 

- Nỗ lực tự học, trau dồi kiến thức, kỹ năng và đạo đức 

nghề nghiệp. 
V 

Năng lực 

chung 

 

Năng lực tự học và thích ứng với sự thay đổi hoạt 

động nghề nghiệp 
PLO2.1 

- Thiết kế được kế hoạch tự học và thực hành được các 

kỹ năng tự học cần thiết để hoàn thiện bản thân. 
III 

- Phân tích được kinh nghiệm và sự hiểu biết của bản 

thân để thích ứng được với sự thay đổi trong hoạt động 

nghề nghiệp. 

IV 

- Thể hiện được những cách thức làm việc đa dạng với 

những đối tượng người học khác nhau; xây dựng cộng 

đồng học tập. 

V 

Năng lực giao tiếp và hợp tác PLO2.2 

- Sử dụng thuần thục, hiệu quả tiếng Việt trong giao tiếp 

và hợp tác. 
III 

- Vận dụng được các phương pháp và kỹ thuật phù hợp 

trong giao tiếp và hợp tác. 
III 

- Đánh giá được hiệu quả hợp tác trong giải quyết các 

nhiệm vụ. 
V 
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Chuẩn  

đầu ra 
Những thể hiện/biểu hiện về năng lực thực hiện 

Mã chuẩn 

đầu ra/ 

Trình độ 

năng lực 

Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo PLO2.3 

- Phát hiện và giải quyết được các vấn đề trong học tập 

và cuộc sống. 
III 

- Đánh giá được cách thức giải quyết hiệu quả các vấn 

đề nảy sinh trong bối cảnh mới.  
V 

- Đưa ra được cách thức giải quyết mới, phù hợp với bối 

cảnh thực tiễn. 
VI 

Năng lực tư duy phản biện PLO2.4 

- Nhận diện và phân tích được tính lôgic của một vấn đề.  III 

- Đưa ra được lập luận và bằng chứng thuyết phục để 

bảo về ý kiến/quan điểm của mình trong thảo luận/tranh 

luận.  

IV 

- Thống nhất được các cách lý giải khác nhau thành một 

kết luận có tính thuyết phục.  
V 

Năng lực ứng dụng công nghệ thông tin và ngoại ngữ 

trong hoạt động nghề nghiệp 
PLO2.5 

- Tuân thủ các quy định của pháp luật, các quy tắc về 

đạo đức, xã hội trong việc sử dụng CNTT và truyền 

thông. 

II 

- Đạt chuẩn công nghệ thông tin cơ bản theo quy định 

của Bộ GD&ĐT và Bộ CNTT. Sử dụng hiệu quả CNTT 

và truyển thông trong dạy học và nghiên cứu.  

III 

- Đạt chứng chỉ B1 (hoặc tương đương) về trình độ 

ngoại ngữ. Sử dụng được ngoại ngữ trong giao tiếp và 

học tập chuyên ngành.  

III 

Năng lực khởi nghiệp, tạo việc làm cho mình và cho 

người khác 
PLO2.6 

- Thể hiện được hiểu biết của bản thân về lĩnh vực khởi 

nghiệp. 
III 

- Phân tích được thị trường lao động, đặc biệt là trong 

lĩnh vực giáo dục. 
IV 

- Hình thành ý tưởng khởi nghiệp, dự đoán được những 

thuận lợi và khó khăn khi tiến hành khởi nghiệp. 
V 

Năng lực 

chuyên môn 

 

Năng lực đặc thù của khoa học chuyên ngành  PLO3.1 

Hiểu biết được những kiến thức khoa học thuộc chuyên 

ngành ngôn ngữ học, văn học, phương pháp dạy học 
II 
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Chuẩn  

đầu ra 
Những thể hiện/biểu hiện về năng lực thực hiện 

Mã chuẩn 

đầu ra/ 

Trình độ 

năng lực 

Ngữ văn.  

Liên hệ được kiến thức chuyên ngành với kiến thức môn 

học Ngữ văn ở phổ thông.  
III 

Vận dụng được kiến thức khoa học chuyên ngành trong 

hoạt động nghề nghiệp và thực tiễn.  
IV 

Năng lực phát triển chương trình môn học PLO3.2 

Hiểu rõ và thực hiện được việc phát triển chương trình 

môn học. 
III 

Thiết kế được kế hoạch phát triển chương trình môn học. IV 

Đánh giá được những ưu điểm và hạn chế của chương 

trình môn học, đề xuất được giải pháp phù hợp. 
V 

Năng lực vận dụng tri thức giáo dục tổng quát và tri 

thức khoa học chuyên ngành  
PLO3.3 

Vận dụng được những tri thức giáo dục tổng quát và tri 

thức khoa học chuyên ngành trong mối liên hệ với thực 

tiễn giáo dục phổ thông. 

III 

Phân tích được những tri thức giáo dục tổng quát và tri 

thức khoa học chuyên ngành trong mối liên hệ với thực 

tiễn giáo dục phổ thông. 

IV 

Đánh giá được những tri thức giáo dục tổng quát và tri 

thức khoa học chuyên ngành trong mối liên hệ với thực 

tiễn giáo dục phổ thông. 

V 

Năng lực nghiên cứu khoa học giáo dục chuyên 

ngành 
PLO3.4 

Phát hiện vấn đề nghiên cứu khoa học giáo dục chuyên 

ngành 
II 

Triển khai được vấn đề nghiên cứu khoa học giáo dục 

chuyên ngành. 
III 

Đánh giá được vấn đề nghiên cứu khoa học giáo dục 

chuyên ngành và vận dụng được trong học tập. 
V 

Năng lực 

nghề nghiệp 

 

Năng lực dạy học và giáo dục PLO4.1 

- Vận dụng được kiến thức khoa học chuyên ngành, lí 

luận dạy học và phương pháp dạy học và tài liệu giáo 

khoa vào việc xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục 

theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực người học. 

III 

- Vận dụng được các hình thức, phương pháp, công cụ IV 
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Chuẩn  

đầu ra 
Những thể hiện/biểu hiện về năng lực thực hiện 

Mã chuẩn 

đầu ra/ 

Trình độ 

năng lực 

kiểm tra đánh giá theo hướng phát triển phẩm chất, năng 

lực người học. 

- Xây dựng được môi trường giáo dục tích cực nhằm tạo 

động lực học tập, rèn luyện cho người học. 
V 

Năng lực định hướng sự phát triển của người học PLO4.2 

- Tiếp cận và hiểu được người học. III 

- Đánh giá được xu hướng phát triển của người học. I 

- Xây dựng được kế hoạch bồi dưỡng, tư vấn, hỗ trợ 

hướng đến sự phát triển toàn diện của người học. 
VI 

Năng lực phát triển nghề nghiệp PLO4.3 

- Đánh giá và có kế hoạch phát triển năng lực chuyên 

môn, nghiệp vụ của bản thân. 
V 

- Cập nhật kịp thời yêu cầu đổi mới về kiến thức chuyên 

môn và nghiệp vụ nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo 

dục. 

V 

Năng lực hoạt động xã hội PLO4.4 

- Tham gia và vận động được người khác tham gia tích 

cực các hoạt động xã hội. 
III 

- Tổ chức được các hoạt động xã hội trong trường học 

và cộng đồng. 
IV 

Mức độ năng lực:  I (Nhớ: Từ 0.0 – <2.0);   IV (Phân tích: Từ 3.5 – <4.0); 

II (Hiểu: Từ 2.0 – <3.0);   V (Đánh giá: Từ 4.0 – <4.5) 

III (Vận dụng: Từ 3.0 – <3.5);  VI (Sáng tạo: Từ 4.5 – 5.0) 

2.2. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp 

- Giảng dạy Ngữ văn tại các trường THCS, THPT;  

- Giảng dạy ngôn ngữ, giảng dạy tiếng Việt cho người nước ngoài; 

- Tham gia nghiên cứu tại các trung tâm nghiên cứu khoa học thuộc các lĩnh 

vực liên quan: KHXH-NV, KHGD; 

- Làm chuyên viên tại các trung tâm nghiên cứu, sáng tác văn học, các Vụ, Viện 

nghiên cứu KHXH và KHGD. 

2.3. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp 

Người tốt nghiệp có thể tiếp tục học thạc sĩ và tiến sĩ trong và ngoài nước. 

3. Thời gian đào tạo: 4 năm 

4. Khối lượng kiến thức toàn khóa: 130 ĐVTC 

Khối lượng kiến thức toàn khoá là 130 tín chỉ bao gồm mô-đun kiến thức 

chung, mô-đun kiến thức cơ sở, chuyên ngành (các hoc̣ phần bắt buôc̣, hoc̣ phần tư ̣

choṇ) và khoá luận (không kể khối kiến thức Giáo dục Thể chất, Giáo dục Quốc phòng 
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và các học phần tự chọn không bắt buộc). 

5. Đối tượng tuyển sinh, khối thi 

Theo Quy chế tuyển sinh do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành và đề án tuyển 

sinh hàng năm của Trường. 

6. Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp 

Thực hiện theo Quy chế đào tạo trình độ đại học ban hành theo Thông tư số 

08/2021/TT-BGDĐT ngày 18/3/2021 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

7. Cách thức đánh giá 

7.1. Thang điểm đánh giá 

Sử dụng thang 10 điểm cho tất cả các hình thức đánh giá trong học phần. 

7.2. Hình thức, tiêu chí đánh giá và trọng số điểm 

(Theo quy định Công tác học vụ của Trường)  

a. Đánh giá điểm quá trình: 

- Học phần lý thuyết: có trọng số 40% trong điểm đánh giá học phần. 

- Học phần lý thuyết+thực hành: có trọng số 50% trong điểm đánh giá học phần. 

TT Hình thức Hệ số Tiêu chí đánh giá 
Điểm 

tối đa 

1. 
Chuyên cần và 

thái độ học tập 
1 

- Tính chủ động, mức độ tích cực chuẩn bị bài 

và tham gia các hoaṭ đôṇg trong giờ hoc̣, hoàn 

thành bài tập theo yêu cầu của giảng viên. 

5 

- Thời gian tham dự buổi học bắt buộc. 5 

2. 
Kiểm tra hoặc 

bài tập lớn 
2 

- Có ít nhất 2 bài kiểm tra. Điểm kiểm tra là 

trung bình cộng của tất cả các bài kiểm tra. 

- Điểm bài tập lớn thay thế điểm kiểm tra. 

 

2.1.  Kiểm tra 2 Theo đáp án, thang điểm của giảng viên. 10 

2.2. Thực hành 2 
Điểm thực hành là trung bình cộng của các bài 

thực hành. 
10 

2.3. Bài tập lớn 2 

Thực hiện đầy đủ nhiệm vụ, đúng hạn. 2 

Nội dung sản phẩm đáp ứng yêu cầu. 5 

Sử dụng hiệu quả công nghệ thông tin trong 

trình bày sản phẩm. 
2 

Thể hiện ý tưởng sáng tạo. 1 

b. Đánh giá kết thúc học phần: 

- Học phần lý thuyết: có trọng số 60% trong điểm đánh giá học phần. 

- Học phần lý thuyết+thực hành: có trọng số 50% trong điểm đánh giá học phần. 

TT Hình thức 
Trọng 

số 
Tiêu chí đánh giá 

Điểm 

tối đa 

3 

Thi kết thúc 

học phần 

hoặc tiểu luận 

60% 

hoặc 

50% 

 10 

3.1 Thi kết thúc  Theo đáp án và thang điểm đề thi kết thúc 10 
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TT Hình thức 
Trọng 

số 
Tiêu chí đánh giá 

Điểm 

tối đa 

học phần học phần. 

3.2 Tiểu luận  

Thực hiện đầy đủ nhiệm vụ, đúng hạn. 2 

Nội dung sản phẩm đáp ứng yêu cầu. 5 

Sử dụng hiệu quả công nghệ thông tin trong 

trình bày sản phẩm. 
2 

Thể hiện ý tưởng sáng tạo. 1 

* Đối với học phần thực hành: Sinh viên phải tham dự đầy đủ các bài thực 

hành, thí nghiệm hoặc viết bài thu hoạch thực tế chuyên môn theo yêu cầu của giảng 

viên. Điểm của học phần thực hành là trung bình cộng của điểm các bài thực hành 

trong học kỳ được làm tròn đến một chữ số thập phân. 



13 

8. Khung chương trình đào tạo 

TT Mã HP Tên học phần Mô tả tóm tắt nội dung, kết quả cần đạt 

Khối lượng 

TC (LT/ TH 

/tự học) 

Tính 

chất HP 

I. Mô-đun cơ sở chung  24  

1 POL91133 Triết học Mác-Lênin 

Giúp sinh viên hiểu và vận dụng được những nguyên lý cơ bản của chủ 

nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử vào quá trình học 

tập, nghiên cứu và hoạt động thực tiễn; góp phần hình thành cho sinh viên 

thế giới quan khoa học, phương pháp luận biện chứng duy vật. Học phần 

này gồm có 3 chương. Chương 1. Triết học và vai trò của triết học trong 

đời sống xã hội; Chương 2. Chủ nghĩa duy vật biện chứng; Chương 3. Chủ 

nghĩa duy vật lịch sử. 

(45/0/90) LT 

2 POL91142 
Kinh tế chính trị Mác-

Lê nin 

Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về đối tượng, phương pháp 

nghiên cứu, chức năng của kinh tế chính trị Mác-Lênin. Cung cấp các kiến 

thức cơ bản về hàng hóa, thị trường, các quy luật kinh tế cơ bản, cạnh 

tranh, độc quyền trong nền kinh tế thị trường tự do và các vấn đề kinh tế 

thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. 

(30/0/60) LT 

3 POL91152 
Chủ nghĩa xã hội khoa 

học 

Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về nhập môn chủ nghĩa xã 

hội khoa học; sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân; chủ nghĩa xã hội và 

thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; các vấn đề chính trị - xã hội trong thời 

kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội như: dân chủ xã hội chủ nghĩa và nhà nước 

xã hội chủ nghĩa; cơ cấu giai cấp và liên minh giai cấp, tầng lớp trong thời 

kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Vấn đề dân tôc̣ và tôn giáo trong thời kỳ 

quá độ lên chủ nghiã xa ̃hôị; Vấn đề gia đình trong thời kỳ quá độ lên chủ 

nghiã xa ̃ hôị. Qua đó giúp người học có khả năng vận dung hệ thống tri 

thức của chủ nghĩa xã hội khoa học vào giải quyết các vấn đề lý luận và 

(30/0/60) LT 
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TT Mã HP Tên học phần Mô tả tóm tắt nội dung, kết quả cần đạt 

Khối lượng 

TC (LT/ TH 

/tự học) 

Tính 

chất HP 

thực tiễn; hình thành thế giới quan, phương pháp luận khoa học và lập 

trường tư tưởng vững vàng cũng như xây dựng ý thức trách nhiệm công 

dân. 

4 POL91202 Tư tưởng Hồ Chí Minh 

Cung cấp những kiến thức cơ bản về Tư tưởng Hồ Chí Minh. Học phần 

gồm 6 chương: Đối tượng, khái niệm, phương pháp nghiên cứu và ý nghĩa 

học tập môn tư tưởng Hồ Chí Minh (Chương1); Cơ sở, quá trình hình 

thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh (Chương 2). Từ chương 3 đến 

chương 6 trình bày những nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh về 

độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội (Chương 3); về Đảng Cộng sản và Nhà 

nước Việt Nam (Chương 4); về đại đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế 

(Chương 5); về văn hóa, đạo đức và con người (Chương 6). 

(30/0/60) LT 

5 POL91302 
Lịch sử Đảng Cộng sản 

Việt Nam 

Trang bị cho sinh viên sự hiểu biết về đối tượng, mục đích, nhiệm vụ, 

phương pháp nghiên cứu, học tập môn lịch sử Đảng và những kiến thức cơ 

bản, cốt lõi, hệ thống về sự ra đời của Đảng (1920-1930), quá trình lãnh 

đạo cuộc đấu tranh giành chính quyền (1930-1945), lãnh đạo hai cuộc 

kháng chiến chống thực dân pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, hoàn thành 

giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước (1945-1975), lãnh đạo cả nước quá 

độ lên chủ nghĩa xã hội và tiến hành công cuộc đổi mới (1975-2018). Qua 

đó khẳng định các thành công, nêu lên các hạn chế, tổng kết những kinh 

nghiệm về sự lãnh đạo cách mạng của Đảng để giúp người học nâng cao 

nhận thức, niềm tin đối với Đảng và khả năng vận dụng kiến thức đã học 

vào thực tiễn công tác, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã 

hội chủ nghĩa. 

(30/0/60) LT 

6 INF91402 Tin học đại cương Cung cấp cho sinh viên Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ (15/30/60) LT+TH 
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TT Mã HP Tên học phần Mô tả tóm tắt nội dung, kết quả cần đạt 

Khối lượng 

TC (LT/ TH 

/tự học) 

Tính 

chất HP 

bản (Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 

của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông). Các chuẩn cụ thể của học 

phẩn này được mô tả rõ trong các bảng sau trong thông tư này: 

a) Mô đun kỹ năng 01 (Mã IU01): Hiểu biết về CNTT cơ bản  

b) Mô đun kỹ năng 02 (Mã IU02): Sử dụng máy tính cơ bản  

c) Mô đun kỹ năng 03 (Mã IU03): Xử lý văn bản cơ bản  

d) Mô đun kỹ năng 04 (Mã IU04): Sử dụng bảng tính cơ bản  

đ) Mô đun kỹ năng 05 (Mã IU05): Sử dụng trình chiếu cơ bản  

e) Mô đun kỹ năng 06 (Mã IU06): Sử dụng Internet cơ bản  

7 PHI91602 Phương pháp NCKH 

Trang bị cho người học cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu khoa học 

nói chung và khoa học chuyên ngành nói riêng. Nội dung của học phần bao 

gồm các vấn đề cơ bản: Đại cương về khoa học và nghiên cứu khoa học; 

Quy trình thực hiện nghiên cứu khoa học; Phương pháp luận và các 

phương pháp nghiên cứu trong khoa học Giáo dục và khoa học chuyên 

ngành. 

(30/0/60) LT 

8 TL001012 Tâm lý học 

Người học nắm vững được bản chất của tâm lý con người, các quy luật nảy 

sinh, hình thành và biểu hiện hiện tượng tâm lý đó. Đồng thời tâm lý học 

cũng cung cấp các kiến thức làm cơ sở cho việc học tập và nghiên cứu các 

chuyên ngành của các khoa học tâm lý cũng như các môn học có liên quan. 

Học phần này được phân chia làm 6 chương: Chương 1: Tâm lý học là một 

khoa học; Chương 2: Hoạt động- Giao tiếp và sự hình thành phát triển tâm 

lý, ý thức; Chương 3: Hoạt động nhận thức; Chương 4: Trí nhớ và ngôn 

ngữ; Chương5 Mặt tình cảm và ý chí của nhân cách; Chương 6: Nhân cách 

(30/0/60) LT 
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TT Mã HP Tên học phần Mô tả tóm tắt nội dung, kết quả cần đạt 

Khối lượng 

TC (LT/ TH 

/tự học) 

Tính 

chất HP 

và các thuộc tính của nhân cách.Ngoài ra học phần này còn một số bài tập 

thực hành giúp người học vận dụng kiến thức đã học để phân tích, lý giải 

về tâm lý người. 

9 POL91712 Pháp luật đại cương  (30/0/60) LT 

10 LAN91537 Ngoại ngữ  7*  

11 PED91715 Giáo dục thể chất  4*  

 DEF91810 
Giáo dục Quốc phòng-

An ninh 
 165 tiết  

II Mô-đun cơ sở khối ngành  9 (*)  

1 PHI03422 Dâñ luận ngôn ngữ hoc̣ 

Cung cấp kiến thức khái quát về ngôn ngữ, chữ viết, Ngôn ngữ học. Người 

học được trang bị kiến thức về bản chất và chức năng của ngôn ngữ, hệ 

thống và cấu trúc của ngôn ngữ, nguồn gốc của ngôn ngữ, vai trò của chữ 

viết, quá trình hình thành chữ viết, các loại chữ viết, chữ viết tiếng Việt, 

đối tượng nghiên cứu và các phân ngành của Ngôn ngữ học, mục đích của 

việc nghiên cứu ngôn ngữ, mối quan hệ giữa Ngôn ngữ học và các khoa 

học khác, Ngôn ngữ học và chương trình tiếng Việt trong nhà trường phổ 

thông. 

(30/0/60) LT 

2 PHI73312 
Cơ sở văn hoá Việt 

Nam 

Cung cấp một số vấn đề tổng quan và nền tảng về Văn hóa học và Văn hóa 

Việt Nam; Cấu trúc văn hóa và các thành tố văn hóa Việt Nam; Văn hóa 

Việt Nam: truyền thống và những biến đổi đương đại Những nội dung trên 

được giảng dạy bằng những hình thức khác nhau (nghe giảng, tự soạn ở 

lớp hay ở nhà, thảo luận theo nhóm...) và được thực hiện theo phương pháp 

gợi mở, giúp sinh viên tự tìm tòi khám phá và chủ động trong học tập. Bên 

(30/0/60) LT 
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TT Mã HP Tên học phần Mô tả tóm tắt nội dung, kết quả cần đạt 

Khối lượng 

TC (LT/ TH 

/tự học) 

Tính 

chất HP 

cạnh việc cung cấp những kiến thức cơ bản về nền văn hoá Việt Nam 

truyền thống, học phần hỗ trợ người học trong việc hình thành tư duy và kỹ 

năng học tập các chuyên ngành thuộc lĩnh vực khoa học xã hội và nhân 

văn. 

3 PHI03432 My ̃hoc̣ đaị cương 

Trình bày các vấn đề chung, khái quát mĩ học, bao gồm khái niệm, bản 

chất, lịch sử mĩ học; Đề cập đến mối quan hệ giữa mĩ học, triết học nghệ 

thuật và tôn giáo; Ý nghĩa của mĩ học đối với việc nghiên cứu và giảng dạy 

văn học. 

(30/0/60) LT 

4 PHI03443 
Nhập môn Lý thuyết 

văn hoc̣ 

Trình bày các vấn đề chung, khái quát về lí thuyết văn học, bao gồm: lí 

thuyết là gì, văn học là gì, các vấn đề về ngôn ngữ, nghĩa, diễn giải văn bản 

văn học, văn học và nghiên cứu văn hóa, văn học và vấn đề xác định bản 

sắc, tính chủ thể;  Đề cập đến mối quan hệ giữa các trường phái và phong 

trào lí thuyết văn học; Ý nghĩa của lí thuyết văn học với nghiên cứu và 

giảng dạy Ngữ văn.  

(45/0/90) LT 

III Mô-đun chuyên môn ngành  67  

A Chuyên sâu bắt buộc  52  

1 PHI04313 
Văn hoc̣ dân gian Việt 

Nam 

Cung cấp tiến trình lịch sử văn học dân gian Việt Nam; Các khái niệm cơ 

bản liên quan đến học phần văn học dân gian Việt Nam: folklore, đời sống 

dân gian, nhóm người dân gian, khái niệm thể loại...; Các đặc điểm chính 

yếu của các nhóm tự sự dân gian, trữ tình dân gian, kịch; Các thể loại văn 

học dân gian chính yếu: thần thoại, truyền thuyết, truyện cổ tích, ca dao, 

tục ngữ, ngụ ngôn, truyện cười, chèo, sử thi...; Các tác phẩm tiêu biểu của 

văn học dân gian Việt Nam. 

(45/0/90) LT 
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TT Mã HP Tên học phần Mô tả tóm tắt nội dung, kết quả cần đạt 

Khối lượng 

TC (LT/ TH 

/tự học) 

Tính 

chất HP 

2 PHI04323 

Văn hoc̣ Việt Nam 

trung đaị I (từ thế kỷ X 

đến cuối thế ky XVII) 

Trình bày các đặc trưng của văn học trung đại; Tiến trình, phân kì các giai 

đoạn văn học trung đại Việt Nam; Trình bày đặc điểm văn học trung đại 

giai đoạn thế kỉ X –XV; XV-XVII; Các tác gia và tác phẩm tiêu biểu: 

Nguyễn Trãi; Thơ Nôm Đường luận và Hồng Đức quốc âm thi tập, 

Nguyễn Bỉnh Khiêm, Nguyễn Dữ và Truyền kì mạn lục 

(45/0/90) LT 

3 PHI04334 

Văn hoc̣ Việt Nam 

trung đaị II (từ thế kỷ 

XVIII đến hết thế kỷ 

XIX) 

Trình bày những tri thức căn bản, cần thiết về lịch sử văn học dân tộc giai 

đoạn thế kỷ XVIII-thế kỷ XIX; Khái quát văn học trung đại Việt Nam giai 

đoạn thế kỉ XVIII đến hết thế kỉ XIX; Phân tích những thành tựu nổi bật, 

những thể loại gắn với các tác giả, tác phẩm tiêu biểu, rực rỡ bậc nhất của 

văn học Việt Nam hai thế kỷ này như Hoàng Lê nhất thống chí – Ngô Gia 

văn phái; thể ngâm khúc với hai khúc ngâm Chinh phụ ngâm (Đặng Trần 

Côn), Cung oán ngâm (Nguyễn Gia Thiều); Thơ Nôm - Hồ Xuân Hương; 

Truyện Kiều - Nguyễn Du; Truyện thơ Nôm; thể thơ hát nói và Nguyễn 

Công Trứ; Nguyễn Đình Chiểu; Nguyễn Khuyến; Tú Xương 

(60/0/120) LT 

4 PHI04944 

Văn hoc̣ Việt Nam hiện 

đaị I (từ đầu thế kỷ XX 

đến 1975) 

Trình bày những đặc điểm cơ bản của văn học Việt Nam đầu thế kỉ XX 

đến 1975; các thành tựu cơ bản của văn học Việt Nam đầu thế kỉ XX đến 

1975 qua ba giai đoạn chính: giai đoạn 1900 – 1930, giai đoạn 1930 – 

1945, giai đoạn 1945 – 1975; Các tác gia, tác phẩm tiêu biểu trong văn học 

Việt Nam đầu thế kỉ XX đến 1975. 

(60/0/120) LT 

5 PHI04363 
Văn hoc̣ Việt Nam hiện 

đaị II (từ sau 1975) 

Trình bày những đặc điểm cơ bản của văn học Việt Nam sau 1975; các 

thành tựu cơ bản của văn học Việt Nam sau 1975 qua ba giai đoạn chính: 

giai đoạn 1975– 1985, giai đoạn 1986 – 2000, giai đoạn 2000 đến nay; Các 

tác gia, tác phẩm tiêu biểu trong văn học Việt Nam giai đoạn sau 1975. 

(45/0/90) LT 
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TT Mã HP Tên học phần Mô tả tóm tắt nội dung, kết quả cần đạt 

Khối lượng 

TC (LT/ TH 

/tự học) 

Tính 

chất HP 

6 PHI04223 
Tác phẩm và thể loaị 

văn hoc̣ 

Trình bày những kiến thức cơ bản về văn bản và tác phẩm văn học; tác 

phẩm văn học như là quá trình; Những kiến thức cơ bản về lịch sử và thi 

pháp các loại thể văn học: truyện, thơ, kịch, ký và văn nghị luận. 

(45/0/90) LT 

7 PHI04233 Tiến trình văn hoc̣ 

Trình bày tiến trình văn thế giới qua các thời đại, trào lưu; Các khái niệm 

cơ bản liên quan đến học phần Tiến trình văn học: thời đại, trào lưu, trường 

phái, phương pháp sáng tác...; Các giai đoạn văn học chính: văn học cận 

đại phương Tây, văn học cổ trung đại phương Đông, Văn học thế kỉ XX; 

Các lí thuyết văn học tiêu biểu: chủ nghĩa hiện thực thời Phục Hưng, chủ 

nghĩa cổ điển, chủ nghĩa lãng mạn, chủ nghĩa hiện thực thế kỉ XIX, chủ 

nghĩa hiện thực thế kỉ XX, chủ nghĩa hiện đại, chủ nghĩa hậu hiện đại; Các 

tác giả, tác phẩm tiêu biểu của văn học thế giới 

(45/0/90) LT 

8 PHI04613 Văn hoc̣ Châu Âu I 

Giới thiệu các thời kỳ văn học lớn của Tây Âu gắn với sự vận động của các 

trào lưu, khuynh hướng, các thể loại, các tác giả và các tác giả tiêu biểu, 

đặc biệt là các nền văn học lớn như: Anh, Pháp, Ý, Đức, Tây Ban Nha,... 

Phần trọng tâm là giới thiệu các tác giả tiêu biểu và  phân tích một số tác 

phẩm cơ bản.  

(45/0/90) LT 

9 PHI04642 Văn hoc̣ Châu Âu II 

Trình bày Lịch sử phát triển của văn học Nga và Đông Âu. Bao gồm các 

nội dung khái quát về diện mạo và tiến trình văn học; những tác giả tiêu 

biểu, các tác phẩm nổi tiếng, có nhiều giá trị nội dung nghệ thuật, trong đó 

có các tác giả, tác phẩm được đưa vào giảng dạy ở nhà trường phổ thông. 

(30/0/60) LT 

10 PHI04652 Văn hoc̣ Châu My ̃

Giới thiệu những tri thức cốt yếu về diện mạo, đặc điểm, các trào lưu văn 

học, các thể loại, các tác giả và các tác phẩm tiêu biểu của Văn học châu 

Mỹ với ý nghĩa như là một trong những nền văn học lớn và quan trọng, 

(30/0/60) LT 
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TT Mã HP Tên học phần Mô tả tóm tắt nội dung, kết quả cần đạt 

Khối lượng 

TC (LT/ TH 

/tự học) 

Tính 

chất HP 

ảnh hưởng đến văn hóa, văn học thế giới. Phần trọng tâm là phần giới thiệu 

các tác giả tiêu biểu nhất và việc phân tích một số tác phẩm cơ bản. Bên 

cạnh việc cung cấp những kiến thức cơ bản về nền văn học châu Mỹ, học 

phần còn có ý nghĩa trong việc giúp người học có được những kiến thức về 

văn hóa Hoa Kỳ và Mỹ Latinh, từ đó người học có cái nhìn so sánh để rút 

ra được những kinh nghiệm để phát triển nền văn học, văn hóa dân tộc 

11 PHI04633 Văn hoc̣ Châu Á I 

Học phần này giúp sinh viên có kiến thức cơ bản về văn học châu Á cổ - 

trung đại, từ những điều kiện (địa lí, lịch sử, tư tưởng, văn tự... ) tạo nên 

đặc trưng văn hóa khu vực; có kiến thức về tiến trình văn học qua các thể 

loại văn học tiêu biểu. Đồng thời, học xong học phần này, sinh viên có thể 

phát triển năng lực đọc hiểu, giảng dạy và nghiên cứu văn học châu Á  thời 

cổ - trung đại. 

(45/0/90) LT 

12 PHI 04642 Văn hoc̣ Châu Á II 

Học phần này giúp sinh viên có kiến thức cơ bản về văn học cận - hiện đại 

châu Á, cụ thể là các thể loại tiêu biểu: thơ và tiểu thuyết; hiểu rõ tính dân 

tộc, tính khu vực và xu thế hội nhập toàn cầu của văn học. Từ đó, góp phần 

phát triển ở người học năng lực đọc hiểu, giảng dạy và phê bình văn học 

châu Á qua thực tiễn sáng tác của một số tác gia tiêu biểu.  

(30/0/60) LT 

13 PHI04433 
Ngữ âm – từ vưṇg 

tiếng Việt 

Trình bày những kiến thức cơ bản về ngữ âm tiếng Việt: giới thiệu vai trò 

của âm tiết trong tiếng Việt và thực tế sử dụng của người Việt đối với loại 

đơn vị ngôn ngữ này; xác định hệ thống âm vị chuẩn tiếng Việt và biến thể 

ngữ âm của chúng ở một số vùng địa phương lớn; giới thiệu đặc điểm hình 

thức và đặc điểm nội dung của các đơn vị từ vựng tiếng Việt, trong đó chú 

ý đến cấu trúc ngữ nghĩa và hiện tượng chuyển nghĩa của từ ngữ; giới thiệu 

các loại quan hệ ngữ nghĩa của từ và các lớp từ vựng phân theo sự phân 

(45/0/90) LT 
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TT Mã HP Tên học phần Mô tả tóm tắt nội dung, kết quả cần đạt 

Khối lượng 

TC (LT/ TH 

/tự học) 

Tính 

chất HP 

hóa xã hội; cung cấp một số hiểu biết về việc vận dụng kiến thức ngữ âm 

từ vựng trong học và dạy Ngữ văn. 

14 PHI04444 
Ngữ pháp và Ngữ pháp 

văn bản tiếng Việt 

Môn học được tổ chức gồm hai phần: Phần 1 cung cấp cho người học kiến 

thức căn bản về ngữ pháp tiếng Việt với các nội dung chính: từ pháp (cấu 

tạo từ, từ loại) và cú pháp (ngữ đoạn, câu). Phần 2 giới thiệu về ngữ pháp 

văn bản tiếng Việt với các nội dung: giới thiệu khái quát về ngôn ngữ học 

văn bản và văn bản, cấu trúc nội dung và bố cục của văn bản, mạch lạc 

trong văn bản, liên kết trong văn bản. 

(60/0/120) LT 

15 PHI04452 
Phong cách hoc̣ tiếng 

Việt 

Trình bày kiến thức đại cương về phong cách học, các phong cách chức 

năng ngôn ngữ trong tiếng Việt và các phương tiện và biện pháp tu từ tiếng 

Việt. 

(30/0/60) LT 

16 PHI04462 Ngôn ngữ văn hoc̣ 

Trình bày đặc điểm riêng của ngôn ngữ trong tác phẩm văn học so với 

ngôn ngữ trong các lĩnh vực khác; Đặc trưng của ngôn ngữ trong các thể 

loại văn học khác nhau: ngôn ngữ thơ, ngôn ngữ truyện, ngôn ngữ kịch; 

Các phương thức cảm thụ tác phẩm văn học từ góc độ ngôn ngữ 

(30/0/60) LT 

17 PHI04514 

Lươc̣ khảo chữ Hán và 

minh giải văn bản Hán 

văn 

Trình bày lịch sử hình thành và phát triển của chữ Hán; qui tắc viết chữ 

Hán (qui tắc bút thuận); giới thiệu 214 bộ thủ Hán; cách tra cứu từ điển 

Hán Việt; Các kiểu cấu tạo chữ Hán và cách phân tích chữ Hán theo cấu 

tạo; Giới thiệu các văn bản Hán văn Trung Hoa tiêu biểu: Kinh thi, Tứ thư 

(Luận ngữ, Đại học, Trung dung, Mạnh tử) qua một số đoạn trích; giới 

thiệu Đường thi qua tác phẩm của các tác gia tiêu biểu (Đỗ Phủ, Lí Bạch, 

Thôi Hiệu, Hạ Tri Chương, Trần Đào, Vương Duy); Các thể loại khác: Từ 

phẩm, Phú, Tản khúc (trích các tác phẩm của các tác giả: Tô Thức, Đỗ 

Mục, Tào Thực); Giới thiệu các văn bản Hán văn Việt Nam tiêu biểu: thơ 

(60/0/120) LT 
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TT Mã HP Tên học phần Mô tả tóm tắt nội dung, kết quả cần đạt 

Khối lượng 

TC (LT/ TH 

/tự học) 

Tính 

chất HP 

Lý Trần, thơ chữ Hán Nguyễn Du, Nhật kí trong tù; các tác phẩm văn xuôi 

như chiếu, hịch, cáo; Một số điểm ngữ pháp cơ bản của Hán ngữ cổ, tập 

trung ở đại từ, một số hư từ cổ như chi, hồ, giả, dã, tai,…, một số cấu trúc 

ngữ pháp cổ như sở…vi, dĩ… vi, bất diệc…hồ? an/ khởi/hà…; Rèn luyện kĩ 

năng phiên âm, dịch nghĩa các 

18 PHI04532 Văn bản chữ Nôm 

Môn học trình bày: Các phương thức cấu tạo của chữ Nôm và những qui 

luật biến âm từ âm Hán Việt sang âm Nôm; Các giai đoạn chính trong diễn 

trình phát triển của chữ Nôm: giai đoạn sơ kì (thời Lý Trần, thời Lê), giai 

đoạn hậu kì (thời Nguyễn); Một số văn bản Nôm của các tác giả tiêu biểu: 

Phú đời Trần, thơ quốc âm của Nguyễn Trãi, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Chinh 

phụ ngâm khúc, Cung oán ngâm khúc, Truyện Kiều, thơ Hồ Xuân 

Hương,… 

(30/0/60) LT 

B Chuyên sâu tự chọn bắt buộc  15  

 a.Nhóm các chuyên đề  (3+3+2+2)  10  

 Muc̣ tiêu cử nhân sư phaṃ Ngữ văn    

1 PHI84312 
Đặc trưng truyện kể 

dân gian Việt Nam 

Cung cấp cho SV các kiến thức chuyên sâu về bộ phận tự sự dân gian với các 

thể loại tiêu biểu như thần thoại, truyền thuyết và truyện cổ tích.  
(30/0/60) LT 

2 PHI84322 

Ảnh hưởng Nho - Phật 

- Đaọ đối với văn hoc̣ 

Việt Nam trung đaị 

Trình bày các đặc điểm cuộc đời  Khổng Tử, Thích Ca, Lão Tử, Trang Tử; 

Các tư tưởng chủ đạo của Nho giáo, Phật giáo, Đạo giáo; Ảnh hưởng của 

tư tưởng Nho Phật Đạo đến văn hóa Việt Nam thời trung đại; Các nội dung 

lớn của tư tưởng Nho giáo, Phật giáo, Lão-Trang đã ảnh hưởng đến văn 

học Việt Nam thời trung đại; Phân tích các tác phẩm văn học Việt Nam 

thời trung đại chịu ảnh hưởng của một đến ba tư tưởng ấy 

(30/0/60) LT 
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TT Mã HP Tên học phần Mô tả tóm tắt nội dung, kết quả cần đạt 

Khối lượng 

TC (LT/ TH 

/tự học) 

Tính 

chất HP 

3 PHI84352 

Một số khuynh hướng 

đổi mới của văn hoc̣ 

Việt Nam sau 1986 

Trình bày bối cảnh xã hội và quá trình đổi mới của văn học Việt Nam sau 

1986; Diện mạo, đặc điểm của văn học Việt Nam sau 1986; một số tác gia, 

tác phẩm tiêu biểu; Những khuynh hướng chính, trào lưu và bộ phận chính 

của văn học Việt Nam sau 1986 trong sự tiếp biến với văn học phương Tây 

và văn học thế giới; Giải mã quá trình đổi mới của văn học Việt Nam sau 

1986 từ mã văn hóa. 

(30/0/60) LT 

4 PHI84333 
Tiểu thuyết Việt Nam 

thế kỷ XX 

Trình bày những đặc điểm cơ bản của tiểu thuyết Việt Nam thế kỉ XX; các 

thành tựu cơ bản của tiểu thuyết  Việt Nam thế kỉ XX qua ba giai đoạn 

chính: giai đoạn đầu thế kỉ XX – 1945, giai đoạn 1945 – 1975, giai đoạn 

1975 đến cuối thế kỉ XX; Các hiện tượng tiêu biểu trong tiểu thuyết Việt 

Nam thế kỉ XX. 

(45/0/90) LT 

5 PHI84613 

Văn hoc̣ nước ngoài 

trong nhà trường phổ 

thông 

Trình bày những kiến thức cơ bản về tất cả các đơn vị bài học VHNN trong 

chương trình THCS, THPT của SGK hiện hành; Những nguyên tắc dạy-học 

VHNN ở phổ thông, thiết kế giáo án và tập giảng trên lớp. 

(45/0/90) LT 

6 PHI84632 

Các tác gia tiêu biểu 

của văn hoc̣ phương 

Đông 

Trình bày những tri thức cốt yếu về cuộc đời, sự nghiệp văn học và phong 

cách nghệ thuật của các tác gia tiêu biểu của văn học phương Đông; Phần 

trọng tâm là giới thiệu các tác giả tiêu biểu nhất và phân tích một số tác 

phẩm cơ bản để làm nổi bật phong cách nghệ thuật của tác gia; Đánh giá 

những giá trị, cống hiến, và ảnh hưởng của các tác gia đến nền văn học 

trong nước và thế giới. 

(30/0/60) LT 

7 PHI84642 

Các tác gia tiêu biểu 

của văn hoc̣ phương 

Tây 

Trình bày những tri thức cốt yếu về cuộc đời, sự nghiệp văn học và phong 

cách nghệ thuật của các tác gia tiêu biểu của văn học phương Tây; Phần 

trọng tâm là giới thiệu các tác giả tiêu biểu nhất và phân tích một số tác 

(30/0/60) LT 
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TT Mã HP Tên học phần Mô tả tóm tắt nội dung, kết quả cần đạt 

Khối lượng 

TC (LT/ TH 

/tự học) 

Tính 

chất HP 

phẩm cơ bản để làm nổi bật phong cách nghệ thuật của tác gia; Đánh giá 

những giá trị, cống hiến, và ảnh hưởng của các tác gia đến nền văn học 

trong nước và thế giới. 

8 PHI84653 Thơ ca cổ điển thế giới 

Trình bày những tri thức về thành tựu thơ ca cổ điển thế giới từ góc độ thi 

pháp; Phần trọng tâm là giới thiệu các tác giả tiêu biểu nhất và phân tích 

một số tác phẩm cơ bản để làm nổi bật thi pháp thơ; Đánh giá những giá 

trị, cống hiến, và ảnh hưởng của từng thể loại thơ đến nền văn học trong 

nước và thế giới 

(45/0/90) LT 

9 PHI84213 
Văn hoc̣ và các loaị 

hình nghệ thuật 

Đề cập đến các vấn đề về đặc trưng của nghệ thuật, các cách thức phân loại 

các loại hình nghệ thuật, đặc trưng của các loại hình nghệ thuật, làm rõ tính 

tổng hợp gián tiếp của văn học; Mối quan hệ liên văn bản giữa văn học với 

các loại hình nghệ thuật khác; Quá trình trượt nghĩa của kí hiệu văn học 

khi chuyển thể sang kí hiệu của các loại hình nghệ thuật khác. 

(45/0/90) LT 

10 PHI84662 
Tác phẩm tư ̣sư ̣và đoc̣ 

hiểu tác phẩm tư ̣sư ̣

Trình bày khái quát chung về tác phẩm tự sự; Thực hành đọc hiểu một số 

tác phẩm tự sự tiêu biểu gồm thần thoại, truyền thuyết, cổ tích, ngụ ngôn, 

truyện ngắn (trung đại, hiện đại, hậu hiện đại), tiểu thuyết (lãng mạn, hiện 

thực, hiện đại và hậu hiện đại) 

(30/0/60) LT 

11 PHI84672 
Tác phẩm kic̣h và đoc̣ 

hiểu tác phẩm kic̣h 

Trình bày khái quát chung về tác phẩm kịch; Thực hành đọc hiểu một số 

tác phẩm kịch tiêu biểu (Giới thiệu tác phẩm kịch của Phục hưng Anh, đặc 

biệt là William Shakespeare; Giới thiệu tác phẩm kịch của Chủ nghĩa cổ 

điển Pháp thế kỷ XVII, đặc biệt là Pierre Corneill, Molière…;) 

(30/0/60) LT 

12 PHI84683 
Thơ trữ tình và đoc̣ 

hiểu thơ trữ tình 

Trình bày những tri thức về thành tựu thơ ca cổ điển thế giới từ góc độ thi 

pháp; Phần trọng tâm là giới thiệu các tác giả tiêu biểu nhất và phân tích 
(45/0/90) LT 
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TT Mã HP Tên học phần Mô tả tóm tắt nội dung, kết quả cần đạt 

Khối lượng 

TC (LT/ TH 

/tự học) 

Tính 

chất HP 

một số tác phẩm cơ bản để làm nổi bật thi pháp thơ; Đánh giá những giá 

trị, cống hiến, và ảnh hưởng của từng thể loại thơ đến nền văn học trong 

nước và thế giới. 

13 PHI84423 Phương ngữ hoc̣ 

Khái quát về phương ngữ học, trong đó giới thiệu đối tượng, phương pháp 

nghiên cứu và một số thuật ngữ cơ bản của ngành phương ngữ học; Nghiên 

cứu các biến thể ngữ âm và những khác biệt về từ ngữ của các vùng 

phương ngữ tiếng Việt. Bên cạnh việc giới thiệu các hệ thống ngữ âm của 

các vùng phương ngữ tiêu biểu của tiếng Việt; Giới thiệu biến thể ngữ âm 

đặc thù của một số phương ngữ thổ ngữ giúp người học hình dung được sự 

phong phú và đa dạng của ngôn ngữ trong không gian; Giới thiệu chức 

năng của phương ngữ trong tác phẩm văn học và trong thực tế giao tiếp. 

(45/0/90) LT 

14 PHI03452 Tiếng Việt thưc̣ hành 

Trình bày kiến thức và kỹ năng phân tích và tạo lập văn bản bao gồm: Khái 

niệm và các đặc trưng cơ bản của văn bản; Kỹ năng tóm tắt, tổng thuật văn 

bản, Kỹ năng xác lập chủ đề văn bản, Kỹ năng xây dựng lập luận văn bản, 

Kỹ năng xây dựng đề cương và kết cấu của văn bản; Kiến thức và kỹ năng 

phân tích và tạo lập đoạn văn gồm: Khái quát về đoạn văn và các tiêu chí 

nhận diện đoạn văn, Lập luận và liên kết trong đoạn văn; Kỹ năng viết 

đoạn văn có câu chủ đề, viết đoạn có sử dụng phương tiện liên kết và 

phương thức lập luận cụ thể; Kiến thức và kỹ năng phân tích, tạo lập câu 

gồm: Khái quát về câu và cấu tạo của câu; Các lỗi thường gặp khi viết câu, 

Kỹ năng viết câu đúng, Kỹ năng dùng từ, phát triển vốn từ 

(30/0/60) LT 

15 PHI84513 
Daỵ từ Hán Việt trong 

trường phổ thông 

Trình bày khái niệm từ Hán Việt và quá trình du nhập; nhận diện từ Hán 

Việt trong vốn từ tiếng Việt, từ đó, làm rõ vai trò của lớp từ Hán Việt trong 

giao tiếp ngôn ngữ; đặc điểm ngữ nghĩa và phong cách của từ Hán Việt; 

(45/0/90) LT 
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TT Mã HP Tên học phần Mô tả tóm tắt nội dung, kết quả cần đạt 

Khối lượng 

TC (LT/ TH 

/tự học) 

Tính 

chất HP 

Nêu ra phương pháp giải nghĩa từ Hán Việt, để thấy giá trị của từ Hán 

Việt; Từ Hán Việt với việc giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt. 

16 PHI03462 
Ngôn ngữ trong hoaṭ 

động giao tiếp 

Trình bày một số vấn đề về việc nghiên cứu ngôn ngữ trong thực tế giao 

tiếp, trọng tâm giới thiệu các lý thuyết của ngữ dụng học, bước đầu làm 

quen với một số khái niệm cơ bản của ngữ dụng học như khái niệm diễn 

ngôn, hành động ngôn từ, khái niệm ngữ cảnh (ngữ cảnh tình huống và 

ngữ cảnh ngôn ngữ), khái niệm phát ngôn và khái niệm câu. Các lý thuyết 

về ngữ dụng được giới thiệu như lý thuyết về hành động ngôn từ, lý thuyết 

lập luận và lý thuyết hội thoại; Trên cơ sở các ngữ liệu từ thực tế giao tiếp 

tiếng Việt và trong tác phẩm văn học, học phần giúp học viên tìm hiểu một 

số vấn đề về văn hóa giao tiếp của người Việt trong sự đối sánh với một số 

ngôn ngữ của các nền văn hóa khác nhau 

(30/0/60) LT 

 Muc̣ tiêu liên thông thac̣ si ̃Văn hoc̣    

17 

 

PHI64153

  

Văn hóa và văn hoc̣ 

Học phần giới thiệu, trình bày mối quan hệ giữa văn hóa và văn học, trong 

đó chú ý đến những vấn đề về bản sắc văn hóa, giao lưu văn hóa và những 

mối quan hệ tương tác và đa chiều giữa văn hóa và văn học. 

(45/0/90) LT 

18 PHI64113 Kí hiệu hoc̣ văn hoc̣ 

Trình bày nội dung của học phần đề cập đến các vấn đề về đặc trưng của 

nghệ thuật, các cách thức phân loại các loại hình nghệ thuật, đặc trưng của 

các loại hình nghệ thuật, làm rõ tính tổng hợp gián tiếp của văn học; Mối 

quan hệ liên văn bản giữa văn học với các loại hình nghệ thuật khác; Quá 

trình trượt nghĩa của kí hiệu văn học khi chuyển thể sang kí hiệu của các 

loại hình nghệ thuật khác. 

(45/0/90) LT 

19 PHI64123 Tiếp nhận văn hoc̣ Trình bày tầm quan trọng của hoạt động tiếp nhận trong một quá trình văn (45/0/90) LT 
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TT Mã HP Tên học phần Mô tả tóm tắt nội dung, kết quả cần đạt 

Khối lượng 

TC (LT/ TH 

/tự học) 

Tính 

chất HP 

học; Vai trò của người đọc và sự dịch chuyển trọng tâm nghiên cứu của 

các lý thuyết Văn học hiện đại, hậu hiện đại; Mối quan hệ giữa ba yếu tố 

Nhà văn – Tác phẩm – Bạn đọc; Các khái niệm tiền đề, cơ bản của Mỹ học 

tiếp nhận; Khái niệm, đặc điểm và quá trình tiếp nhận văn học; Khái niệm, 

đặc điểm cơ bản, đối tượng, chủ thể của hoạt động tiếp nhận văn học 

20 PHI64132 Xa ̃hội hoc̣ văn hoc̣ 

Trình bày vấn đề chính của xã hội học văn học, diện mạo và đặc điểm của 

nó qua các thời kỳ, cách ứng dụng nó trong nghiên cứu văn học; hệ thống 

xã hội học văn học với đối tượng, lịch sử, phổ hệ, các phương pháp đặc 

thù. Học phần còn giúp học viên hiểu biết tiến trình xã hội học văn học ở 

thế kỷ XX và đầu thế kỷ XXI,  

(30/0/60) LT 

21 PHI64142 Văn hoc̣ và Nho giáo 

Trình bày khái quát về Nho giáo, làm rõ mối quan hệ của nó với văn học; 

Phân tích, làm rõ một số dòng văn học, tác giả văn học Việt Nam tiêu biểu 

chịu ảnh hưởng của Nho giáo. Học phần chỉ rõ ảnh hưởng của Nho giáo 

vào văn học Việt Nam qua các thời kì gắn với các vấn đề như kiểu tác giả, 

nhân vật trung tâm; đề tài, chủ đề; hệ thống thể loại và ngôn ngữ; Học 

phần cung cấp toàn cục bức tranh nghiên cứu Nho giáo của các nhà nghiên 

cứu về Nho giáo. 

(30/0/60) LT 

 b. Khoá luận/Học phần thay thế khoá luận 5  

22 PHI84913 
Daỵ hoc̣ Ngữ văn theo 

các điṇh hướng đổi mới 

Học phần chủ yếu tập trung làm nổi bật những nội dung: Nắm vững các cơ 

sở khoa học để hình thành quan điểm dạy học và xây dựng phương pháp 

dạy học bộ môn Ngữ văn; Hệ thống hóa các khái niệm cơ bản có liên quan 

đến Lý luận và phương pháp dạy học; phát triển chương trình; kiểm tra 

đánh giá trong môn Ngữ văn theo định hướng phát triển phẩm chất và năng 

lực; Trình bày và phân tích những vấn đề liên quan đến chương trình môn 

(45/0/90) LT 
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TT Mã HP Tên học phần Mô tả tóm tắt nội dung, kết quả cần đạt 

Khối lượng 

TC (LT/ TH 

/tự học) 

Tính 

chất HP 

Ngữ văn: mục tiêu; đặc điểm; quan điểm xây dựng chương trình; yêu cầu 

cần đạt về phẩm chất và năng lực; phương pháp giáo dục; phương pháp 

kiểm tra đánh giá...; Thực hành nâng cao kĩ thuật thiết kế bài dạy Ngữ văn 

và các công cụ kiểm tra đánh giá theo yêu cầu phát triển năng lực đọc – 

viết – nói và nghe. 

  SV chọn 1 trong 2 học phần   

23 PHI84922 
Các tác gia tiêu biểu 

của văn hoc̣ Việt Nam 

Trình bày các đặc điểm cuộc đời, tư tưởng các tác gia Nguyễn Trãi, 

Nguyễn Du, Nguyễn Khuyến; Các đặc điểm cuộc đời, tư tưởng các tác gia 

Nam Cao, Nguyễn Ái Quốc, Nguyễn Minh Châu; Các nội dung lớn của tư 

tưởng phương Đông và phương Tây qua các tác gia trung đại và hiện đại 

tiêu biểu; Phân tích các tác phẩm văn học Việt Nam tiêu biểu trong nhà 

trường từ những hiểu biết về tác gia 

(30/0/60) LT 

24 PHI84932 

Tiếng Việt trong 

chương trình Ngữ văn 

Trung học phổ thông 

Trình bày mục tiêu của việc dạy học tiếng Việt, nội dung cơ bản của phần Tiếng 

Việt ở Trung học phổ thông, một số vấn đề về phương pháp dạy học tiếng Việt ở 

Trung học phổ thông. 

. 

(30/0/60) LT 

C Chuyên sâu tự chọn không bắt buộc   

 Muc̣ tiêu daỵ hoc̣ THCS    

1 PHI63113 
Lý luận daỵ hoc̣ Ngữ 

văn ở THCS 

Chủ yếu tập trung làm nổi bật những nội dung: Các khái niệm cơ bản có 

liên quan đến Lý luận dạy học Ngữ văn THCS: phương pháp dạy học Ngữ 

văn, quá trình dạy học Ngữ văn, đối tượng nghiên cứu, nội dung nhiệm vụ 

nghiên cứu và các phương pháp đặc thù; Tìm hiểu về chương trình giáo 

dục phổ thông môn Ngữ 2018 (mục tiêu, đặc điểm, quan điểm xây dựng 

chương trình, các yêu cầu cần đạt về phẩm chất và năng lực..); cấu trúc nội 

(45/0/90) LT 
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TT Mã HP Tên học phần Mô tả tóm tắt nội dung, kết quả cần đạt 

Khối lượng 

TC (LT/ TH 

/tự học) 

Tính 

chất HP 

dung và đăc điểm sách giáo khoa Ngữ văn THCS; Các vấn đề lí luận liên 

quan đến việc xây dựng và sử dụng các phương pháp dạy học và hệ thống 

các phương pháp dạy học phù hợp với môn Ngữ văn theo hướng phát triển 

phẩm chất và năng lực; Hình thành qui trình dạy học và  hướng thiết kế bài 

dạy Ngữ văn theo yêu cầu phát triển năng lực đọc – viết – nói và nghe. 

2 PHI63123 
Phương pháp daỵ hoc̣ 

Ngữ văn ở THCS 

Học phần chủ yếu tập trung làm nổi bật những nội dung: Các khái niệm cơ 

bản có liên quan đến đọc hiểu, dạy học đọc hiểu văn bản; dạy viết và dạy 

nói - nghe ở THCS; vị trí, vai trò của dạy học đọc, viết, nói - nghe trong 

chương trình GDPT 2018 môn Ngữ văn, Yêu cầu cần đạt và nội dung dạy 

học cốt lõi liên quan đến dạy học đọc hiểu văn bản, dạy học viết, nói-nghe 

ở THCS; Định hướng và quy trình dạy học đọc, viết, nói – nghe; Một số 

phương pháp và kĩ thuật dạy học đọc hiểu văn bản, dạy học viết và dạy học 

nói – nghe ở THCS; Thực hành thiết kế và dạy học Ngữ văn ở THCS 

(45/0/90) LT 

3 PHI63132 
Đánh giá kết quả giáo 

duc̣ HS ở THCS 

Học phần chủ yếu tập trung làm nổi bật những nội dung: Hình thành tri 

thức lí luận chung về kiểm tra, đánh giá: khái niệm; mục đích; nguyên tắc; 

qui trình và xu hướng hiện đại của kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát 

triển phẩm chất, năng lực người học; Phân tích và lựa chọn cách sử dụng 

hình thức, phương pháp và công cụ kiểm tra, đánh giá trong dạy học Ngữ 

văn; Hình thành qui trình và thiết kế hiệu quả các công cụ kiểm tra, đánh 

giá trong các hoạt động: Đọc – Viết – Nói và nghe. 

(30/0/60) LT 

4 PHI63142 
Hoaṭ động trải nghiệm, 

hướng nghiệp ở THCS 

Hoạt động trải nghiệm là học phần nghiên cứu lý luận và thực hành tổ chức 

hoạt động trải nghiệm. Học xong học phần này, người học có thể hiểu khái 

niệm, tầm quan trọng của hoạt động trải nghiệm; Xác định được hình thức, 

nội dung và phương pháp tổ chức hoạt động trải nghiệm, hình thành kĩ 

(30/0/60) LT+TH 
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TT Mã HP Tên học phần Mô tả tóm tắt nội dung, kết quả cần đạt 

Khối lượng 

TC (LT/ TH 

/tự học) 

Tính 

chất HP 

năng thiết kế hoạt động trải nghiệm. Đồng thời hình thành và phát triển kỹ 

năng thiết kế, tổ chức hoạt động trải nghiệm và kỹ năng đánh giá kết quả 

hoạt động trải nghiệm. 

 Muc̣ tiêu liên thông thac̣ si ̃Văn hoc̣    

5 PHI84942 Văn hoc̣ và lic̣h sử 

Trang bị cho sinh viên những khái niệm, cơ sở lí luận cơ bản về văn học so 

sánh; tính liên ngành của văn học và đặc điểm của mối quan hệ giữa văn 

học và lịch sử. 

(30/0/60) LT 

6 PHI84953 Văn hoc̣ và giáo duc̣ 

Nội dung học phần bao gồm khái lược về giáo dục và lịch sử các quan 

điểm giáo dục trên thế giới; Chức năng giáo dục của văn học; Một số mô 

hình dạy học Văn trong mối quan hệ với mục tiêu giáo dục nhà trường; 

Một số định hướng dạy học Văn đổi mới; từ đó giúp sinh viên làm rõ mối 

quan hệ giữa văn học và giáo dục, từ đó xác lập những định hướng dạy học 

văn đổi mới nhằm thực hiện hiệu quả chức năng giáo dục của văn học. 

(45/0/90) LT 

7 PHI84962 Văn hoc̣ so sánh 

Trình bày về tính cấp thiết của hướng tiếp cận liên ngành trong nghiên cứu 

Văn học so sánh; Trình bày khái niệm, đối tượng, nhiệm vụ nghiên cứu, 

bản chất của Văn học so sánh; Trình bày các khuynh hướng chính trong 

nghiên cứu văn học so sánh; Vai trò và ảnh hưởng của dịch thuật văn học 

trong nghiên cứu văn học so sánh; Gợi dẫn một số ứng dụng kiến thức 

chuyên đề văn học so sánh trong việc giảng dạy Ngữ Văn ở Nhà trường 

phổ thông cũng như giải quyết một số vấn đề liên quan đến văn học của 

các nền văn hóa, quốc gia, dân tộc, ngôn ngữ khác nhau. 

(30/0/60) LT 

8 PHI84973 Thi pháp hoc̣ 
Giới thiệu tổng quan về thi pháp học trên các phương diện: Đối tượng 

nghiên cứu của thi pháp học; các phạm trù nghiên cứu của thi pháp học 
(45/0/90) LT 
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TT Mã HP Tên học phần Mô tả tóm tắt nội dung, kết quả cần đạt 

Khối lượng 

TC (LT/ TH 

/tự học) 

Tính 

chất HP 

như: quan niệm nghệ thuật về con người, không - thời gian nghệ thuật, cốt 

truyện, ngôn ngữ; đặc trưng thi pháp của một số thể loại văn học…;   Trên 

cơ sở lý thuyết, học phần sẽ đưa ra phương pháp tiếp cận văn bản văn học 

từ phương diện thi pháp học. 

IV Mô-đun nghiệp vụ ngành    

A Nghiệp vụ bắt buộc  21  

1 TL001022 
Tâm lý học nghề 

nghiệp 

Tâm lý học nghề nghiệp là môn học quan trọng giúp sinh viên nắm được 

đặc điểm tâm lý của học sinh, đặc điểm tâm lý hoạt động dạy học, giáo dục 

và đặc đểm tâm lý học nhân cách người giáo viên. Học phần này gồm 5 

chương. Chương 1: Nhập môn tâm lý học lứa tuổi và tâm lý học sư phạm; 

Chương 2: Tâm lý học lứa tuổi học sinh; Chương 3: Cơ sở tâm lý của hoạt 

động học dạy học và giáo dục; Chương 4: Tâm lý học nhân cách người 

giáo viên. Ngoài ra học phần này còn một số bài tập thực hành giúp người 

học vận dụng kiến thức đã học để phân tích, lý giải về tâm lý lứa tuổi học 

sinh cũng như tâm lý của hoạt động dạy học, giáo dục 

(30/0/60) LT 

2 HUC92212 
Rèn luyện nghiệp vụ sư 

phạm 

Là học phần thực hành rèn luyện các kỹ năng: thuyết trình; trình bày bảng 

và tổ chức các hoạt động dạy học. Thông qua môn học, SV bước đầu hình 

thành được năng lực dạy học cơ bản đặc biệt là năng lực sử dụng ngôn 

ngữ, ngôn ngữ đặc thù bộ môn, bước đầu có những hiểu biết về công việc 

của người giáo viên, về những năng lực của người giáo viên ở trường phổ 

thông đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông. 

(0/60/120) TH 

3 PSY92152 
Hoạt động trải nghiệm, 

hướng nghiệp 

Là học phần nghiên cứu lý luận và thực hành tổ chức hoạt động trải 

nghiệm. Học xong học phần này, người học có thể hiểu khái niệm, tầm 
(0/60/120) TJ 
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TT Mã HP Tên học phần Mô tả tóm tắt nội dung, kết quả cần đạt 

Khối lượng 

TC (LT/ TH 

/tự học) 

Tính 

chất HP 

quan trọng của hoạt động trải nghiệm; Xác định được hình thức, nội dung 

và phương pháp tổ chức hoạt động trải nghiệm, hình thành kĩ năng thiết kế 

hoạt động trải nghiệm. Đồng thời hình thành và phát triển kỹ năng thiết kế, 

tổ chức hoạt động trải nghiệm và kỹ năng đánh giá kết quả hoạt động trải 

nghiệm. 

4 PHI92192 
Đánh giá kết quả giáo 

dục của học sinh 

Học phần chủ yếu tập trung làm nổi bật những nội dung: Hình thành tri 

thức lí luận chung về kiểm tra, đánh giá: khái niệm; mục đích; nguyên tắc; 

qui trình và xu hướng hiện đại của kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát 

triển phẩm chất, năng lực người học; Phân tích và lựa chọn cách sử dụng 

hình thức, phương pháp và công cụ kiểm tra, đánh giá trong dạy học Ngữ 

văn; Hình thành qui trình và thiết kế hiệu quả các công cụ kiểm tra, đánh 

giá trong các hoạt động: Đọc – Viết – Nói và nghe. 

(30/0/60) LT 

5 PHI94012 
Phát triển chương trình 

dạy học Ngữ văn 

Bao gồm hai phần. Phần 1: Những vấn đề chung về phát triển chương trình 

(Các khái niệm cơ bản về chương trình giáo dục và phát triển chương trình 

giáo dục; Quy trình phát triển chương trình giáo dục). Phần 2: Phát triển 

chương trình môn Ngữ văn (Nguyên tắc phát triển chương trình môn Ngữ 

văn; Các mức độ phát triển chương trình Ngữ văn; Các hoạt động phát 

triển chương trình Ngữ văn; Phân tích, so sánh và đánh giá chương trình 

Ngữ văn; Định hướng đổi mới dạy học Ngữ văn; Thực hành các hoạt động 

phát triển chương trình Ngữ văn) 

(30/0/60) LT 

6 TL001032 Giáo dục học 1 

Bao gồm hai khối kiến thức chủ yếu về những vấn đề chung của Giáo dục 

học nhằm cung cấp cho sinh viên sư phạm hệ thống tri thức và kỹ năng cơ 

bản về giáo dục, Giáo dục học, làm cơ sở khoa học chung cho việc nghiên 

cứu Giáo dục học và khối kiến thức về lý luận dạy học và lý luận giáo dục. 

(30/0/60) LT 
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TT Mã HP Tên học phần Mô tả tóm tắt nội dung, kết quả cần đạt 

Khối lượng 

TC (LT/ TH 

/tự học) 

Tính 

chất HP 

7 TL001042 Giáo dục học 2 

Cung cấp cho sinh viên các khoa cơ bản ngành Sư phạm hệ thống những 

vấn đề cơ bản về nhà trường phổ thông trung học, người giáo viên phổ 

thông trung học và công tác chủ nhiệm lớp ở trường phổ thông trung học 

theo hướng tiếp cận các quan điểm đổi mới giáo dục hiện nay và tiếp cận phát 

triển năng lực của người học, giúp sinh viên phát huy tính tích cực, chủ động, 

độc lập, sáng tạo trong quá trình nghiên cứu, học tập. Trên cơ sở đó, hình 

thành cho sinh viên kỹ năng vận dụng lý luận vào thực tiễn giáo dục trong 

các trường phổ thông và các cơ sở giáo dục khác, đồng thời hình thành thái 

độ tích cực học tập, nghiên cứu lý luận và thực tiễn giáo dục, vận dụng lý 

thuyết giáo dục vào thực tiễn trường học, góp phần nâng cao năng lực sư 

phạm cho đội ngũ giáo viên tương lai. 

(30/0/60) LT 

8 PHI02314 

Lý luận và phương 

pháp dạy học Ngữ văn 

1 

Học phần chủ yếu tập trung làm nổi bật những nội dung: 

- Những vấn đề chung về Lý luận dạy học Ngữ văn: Khoa học về Lý luận 

và PPHD Ngữ văn; Phương pháp dạy học Ngữ văn 

- Tìm hiểu về chương trình giáo dục phổ thông môn Ngữ 2018 (mục tiêu, 

đặc điểm, quan điểm xây dựng chương trình, các yêu cầu cần đạt về phẩm 

chất và năng lực..); cấu trúc nội dung và đăc điểm sách giáo khoa Ngữ văn 

THPT. 

- Những vấn đề chung về day học đọc hiểu văn bản ở THPT 

- Định hướng và quy trình dạy học đọc hiểu ở THPT theo các loại – thể 

loại văn bản 

- Phương pháp và kĩ thuật dạy học đọc hiểu văn bản ở THPT 

- Thực hành thiết kế và dạy học đọc hiểu văn bản ở THPT 

(60/0/120) LT 
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TT Mã HP Tên học phần Mô tả tóm tắt nội dung, kết quả cần đạt 

Khối lượng 

TC (LT/ TH 

/tự học) 

Tính 

chất HP 

9 PHI02323 

Lý luận và phương 

pháp dạy học Ngữ văn 

2 

Học phần chủ yếu tập trung làm nổi bật những nội dung: 

- Một số vấn đề chung về dạy học viết, nói và nghe trong chương trình 

GDPT năm 2018: Các khái niệm cơ bản có liên quan đến viết, nói và nghe; 

dạy học viết, nói và nghe ở THPT; Vị trí, vai trò của dạy học viết, nói và 

nghe;yêu cầu cần đạt và nội dung dạy học cốt lõi liên quan đến dạy học 

viết, nói và nghe ở THPT. 

- Định hướng và quy trình dạy học viết, nói và nghe  

- Phương pháp và kĩ thuật dạy học viết, nói và nghe  

- Thực hành thiết kế và tổ chức dạy học: viết , nói và nghe. 

(45/0/90) LT 

 b. Tự chọn không bắt buộc   

1 
PHI91702 Kỹ năng khởi nghiệp và 

sáng tạo 
 (30/0/60) LT 

2 POL03222 Đạo đức nghề sư phạm  (30/0/60) LT 

V Thực hành nghề nghiệp  9  

1 PHI92242 
Thực hành dạy học tại 

trường sư phạm 

Học phần Thực hành dạy học tại trường sư phạm tập trung ôn tập cho SV 

lý thuyết về Kế hoạch bài dạy, đặc điểm, cấu trúc và quy trình thiết kế kế 

hoạch bài dạy Ngữ văn; phân loại và đặc điểm của phương tiện dạy học 

trong môn Ngữ văn; yêu cầu hoạt động thực hành dạy học Ngữ văn... 

Thông qua môn học, SV bước đầu hình thành được năng lực dạy học cơ 

bản đặc biệt là năng lực sử dụng ngôn ngữ, ngôn ngữ đặc thù bộ môn, 

bước đầu có những hiểu biết về công việc của người giáo viên, về những 

năng lực của người giáo viên ở trường phổ thông đáp ứng yêu cầu đổi mới 

giáo dục phổ thông. 

(0/60/120) TH 
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TT Mã HP Tên học phần Mô tả tóm tắt nội dung, kết quả cần đạt 

Khối lượng 

TC (LT/ TH 

/tự học) 

Tính 

chất HP 

2 HUC92252 Thực tập sư phạm 1 

Học phần chủ yếu tập trung làm nổi bật những nội dung: Tìm hiểu về quy 

chế hoạt động thực tiễn của một trường phổ thông cũng như hoạt động của 

tổ chuyên môn; Hình thành năng lực phân tích các điều kiện có ảnh hưởng 

đến quá trình dạy học bộ môn; Thiết kế bài dạy bộ môn theo đạt yêu cầu 

theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh. 

(0/60/120) TH 

3 HUC92285 Thực tập sư phạm 2 

Học phần chủ yếu tập trung làm nổi bật những nội dung: Vận dụng thành 

thạo những tri thức khoa học chuyên ngành và tri thức giáo dục được trang 

bị ở trường đại học vào hoạt động giáo dục thực tiễn ở trường thực tập; 

Rèn luyện kĩ năng xây dựng kế hoạch dạy học; kế hoạch giáo dục cá nhân; 

kế hoạch dự giờ; chương trình hoạt động giáo dục... theo học kì/năm học; 

Thực hành giảng dạy và tham gia trực tiếp thực hiện vai trò của giáo viên 

chủ nhiệm. 

(0/150/150) TH 

 Tổng số tín chỉ toàn khóa  132  

9. Kế hoạch đào tạo 

TT Mã HP Tên học phần 
Số 

TC 

Bắt 

buộc 

Tự 

chọn 

Tính 

chất HP 

HP  

tiên quyết 

HP song 

hành 

Học kỳ thực hiện 

I II III IV V VI VII VIII 

I. Mô-đun kiến thức chung 24              

1 POL91133 Triết học Mác-Lênin 3 x  LT   3        

2 POL91142 Kinh tế chính trị Mác-Lênin 2 x  LT    2       

3 POL91152 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 x  LT    2       

4 POL91202 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 x  LT     2      

5 POL91302 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2 x  LT      2     



36 

TT Mã HP Tên học phần 
Số 

TC 

Bắt 

buộc 

Tự 

chọn 

Tính 

chất HP 

HP  

tiên quyết 

HP song 

hành 

Học kỳ thực hiện 

I II III IV V VI VII VIII 

6 INF91402 Tin học/Chứngchỉ Tin học 2 x  LT+TH   2        

7 PHI91602 Phương pháp NCKH 2 x  LT    2       

8 TL001012 Tâm lý học  2 x  LT    2       

9 POL91712 Pháp luật đại cương 2 x  LT    2       

10 LAN91517 Ngoại ngữ 7 x  LT   2 2 3      

11 PED91715 Giáo dục thể chất 4*              

12 DEF91810 Giáo dục Quốc phòng-An ninh 165t              

II Mô-đun cơ sở khối ngành 9   LT           

1 PHI03422 Dâñ luận ngôn ngữ hoc̣ 2   LT   2        

2 PHI73312 Cơ sở văn hoá Việt Nam 2   LT   2        

3 PHI03432 My ̃hoc̣ đaị cương 2   LT   2        

4 PHI03443 Nhập môn Lý thuyết văn hoc̣ 3   LT      3     

III Mô-đun chuyên môn ngành               

A Chuyên sâu bắt buộc 52 1             

1 PHI04313 Văn hoc̣ dân gian Việt Nam  3 1  LT   3        

2 PHI04323 
Văn hoc̣ Việt Nam trung đaị I (từ thế 

kỷ X đến cuối thế kỷ XVII)  
3 1  LT     3      

3 PHI04334 
Văn hoc̣ Việt Nam trung đaị II (từ 

thế kỷ XVIII đến hết thế kỷ XIX)  
4 1  LT      4     

4 PHI04944 
Văn hoc̣ Việt Nam hiện đaị I (từ đầu 

thế kỷ XX đến 1975)  
4 1  LT       4    

5 PHI04363 
Văn hoc̣ Việt Nam hiện đaị II (từ sau 

1975) 
3 1  LT        3   
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TT Mã HP Tên học phần 
Số 

TC 

Bắt 

buộc 

Tự 

chọn 

Tính 

chất HP 

HP  

tiên quyết 

HP song 

hành 

Học kỳ thực hiện 

I II III IV V VI VII VIII 

6 PHI04223 Tác phẩm và thể loaị văn hoc̣ 3 1  LT 

PHI03432; 

PHI03443 

 

      3   

7 PHI04233 Tiến trình văn hoc̣ 3 1  LT        3   

8 PHI04613 Văn hoc̣ Châu Âu I  3 1  LT       3    

9 PHI04642 Văn hoc̣ Châu Âu II 2 1  LT        2   

10 PHI04652 Văn hoc̣ Châu My ̃ 2 1  LT         2  

11 PHI04633 Văn hoc̣ Châu Á I 3 1  LT       3    

12 PHI 04642 Văn hoc̣ Châu Á II 2 1  LT PHI04633       2   

13 PHI04433 Ngữ âm – từ vưṇg tiếng Việt 3 1  LT    3       

14 PHI04444 
Ngữ pháp và Ngữ pháp văn bản tiếng 

Việt 
4 1  LT     4      

15 PHI04452 Phong cách hoc̣ tiếng Việt 2 1  LT      2     

16 PHI04462 Ngôn ngữ văn hoc̣ 2 1  LT      2     

17 PHI04514 
Lươc̣ khảo chữ Hán và minh giải văn 

bản Hán văn 
4 1  LT    4       

18 PHI04532 Văn bản chữ Nôm 2 1  LT 
PHI04514; 

PHI04433 
   2      

B Chuyên sâu tự chọn bắt buộc 15              

 a. Nhóm các chuyên đề (3+3+2+2)  10            10  

 Muc̣ tiêu cử nhân sư phaṃ Ngữ văn               

 Chọn 2 trong 8 học phần               
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TT Mã HP Tên học phần 
Số 

TC 

Bắt 

buộc 

Tự 

chọn 

Tính 

chất HP 

HP  

tiên quyết 

HP song 

hành 

Học kỳ thực hiện 

I II III IV V VI VII VIII 

1 PHI84312 
Đặc trưng truyện kể dân gian Việt 

Nam  
3  2 LT         3  

2 PHI84333 Tiểu thuyết Việt Nam thế kỷ XX  3  2 LT         3  

3 PHI84613 
Văn hoc̣ nước ngoài trong nhà trường 

phổ thông 
3  2 LT 

PHI04642; 

PHI04652 
       3  

4 PHI84653 Thơ ca cổ điển thế giới 3  2 LT         3  

5 PHI84213 Văn hoc̣ và các loaị hình nghệ thuật 3  2 LT         3  

6 PHI84683 Thơ trữ tình và đoc̣ hiểu thơ trữ tình 3  2 LT         3  

7 PHI84423 Phương ngữ hoc̣ 3  2 LT PHI04433        3  

8 PHI84513 
Daỵ từ Hán Việt trong trường phổ 

thông 
3  2 LT 

PHI04433; 

PHI03452; 

PHI04514;  

PHI04532 

       3  

 Chọn 2 trong 8 học phần               

9 PHI84322 
Ảnh hưởng Nho - Phật – Đaọ đối với 

văn hoc̣ Việt Nam trung đaị 
2  2 LT         2  

10 PHI84352 
Một số khuynh hướng đổi mới của 

văn hoc̣ Việt Nam sau 1986  
2  2 LT         2  

11 PHI84632 
Các tác gia tiêu biểu của văn hoc̣ 

phương Đông 
2  2 LT         2  

12 PHI84642 
Các tác gia tiêu biểu của văn hoc̣ 

phương Tây 
2  2 LT         2  

13 PHI84662 
Tác phẩm tư ̣sư ̣và đoc̣ hiểu tác phẩm 

tư ̣sư ̣ 
2  2 LT PHI04223 

PHI84683; 

PHI84672 
      2  
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TT Mã HP Tên học phần 
Số 

TC 

Bắt 

buộc 

Tự 

chọn 

Tính 

chất HP 

HP  

tiên quyết 

HP song 

hành 

Học kỳ thực hiện 

I II III IV V VI VII VIII 

14 PHI84672 
Tác phẩm kic̣h và đoc̣ hiểu tác phẩm 

kic̣h 
2  2 LT PHI04223 

PHI84662; 

PHI84683 
      2  

15 PHI03452 Tiếng Việt thưc̣ hành 2  2 LT         2  

16 PHI03462 Ngôn ngữ trong hoaṭ động giao tiếp 2  2 LT         2  

 Muc̣ tiêu liên thông thac̣ si ̃Văn hoc̣               

17 PHI64153 Văn hóa và văn hoc̣ 3  2 LT         3  

18 PHI64113 Kí hiệu hoc̣ văn hoc̣ 3  2 LT         3  

19 PHI64123 Tiếp nhận văn hoc̣ 3  2 LT         3  

20 PHI64132 Xa ̃hội hoc̣ văn hoc̣ 2  2 LT         2  

21 PHI64142 Văn hoc̣ và Nho giáo 2  2 LT         2  

 b. Khoá luận/Học phần thay thế khoá luận 5              

23 PHI84913 
Daỵ hoc̣ Ngữ văn theo các điṇh 

hướng đổi mới 
3  2 LT          3 

24 PHI84922 
Các tác gia tiêu biểu của văn hoc̣ 

Việt Nam  
2  2 LT          2 

25 PHI84932 

Tiếng Việt trong chương trình Ngữ 

văn Trung học phổ thông 

2  2 LT 

PHI04433 

PHI03422 

PHI03452 

PHI04452 

PHI04444 

        2 

C Chuyên sâu tự chọn không bắt buộc               

 Muc̣ tiêu daỵ hoc̣ THCS               

1 PHI63113 Lý luận daỵ hoc̣ Ngữ văn ở THCS 3  3 LT         3  
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TT Mã HP Tên học phần 
Số 

TC 

Bắt 

buộc 

Tự 

chọn 

Tính 

chất HP 

HP  

tiên quyết 

HP song 

hành 

Học kỳ thực hiện 

I II III IV V VI VII VIII 

2 PHI63123 
Phương pháp daỵ hoc̣ Ngữ văn ở 

THCS 
3  3 LT         3  

3 PHI63132 
Đánh giá kết quả giáo duc̣ HS ở 

THCS 
2  3 LT         3  

4 PHI63142 
Hoaṭ động trải nghiệm, hướng nghiệp 

ở THCS 
2  3 LT-TH TL001042        2  

 Muc̣ tiêu liên thông thac̣ si ̃Văn hoc̣               

5 PHI84942 Văn hoc̣ và lic̣h sử  2  3 LT         2  

6 PHI84953 Văn hoc̣ và giáo duc̣ 3  3 LT         3  

7 PHI84962 Văn hoc̣ so sánh 2  3 LT         2  

8 PHI84973 Thi pháp hoc̣ 3  3 LT PHI04233 

PHI84662; 

PHI84672; 

PHI84683  

      3  

IV Mô-đun nghiệp vụ ngành 21              

 a. Bắt buộc               

1 TL001022 Tâm lý học nghề nghiệp 2 1  LT     2      

2 PHI92213 Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm 2 1  TH     2      

3 PHI92152 Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 2 1  TH TL001042     2     

4 PHI92192 
Đánh giá kết quả giáo dục của học 

sinh 
2 1  LT       2    

5 PHI94012 
Phát triển chương trình dạy học Ngữ 

văn 
2 1  LT        2   

6 TL001032 Giáo dục học 1 2 1  LT     2      
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TT Mã HP Tên học phần 
Số 

TC 

Bắt 

buộc 

Tự 

chọn 

Tính 

chất HP 

HP  

tiên quyết 

HP song 

hành 

Học kỳ thực hiện 

I II III IV V VI VII VIII 

7 TL001042 Giáo dục học 2 2 1  LT      2     

8 PHI02314 Lý luận và PP dạy học Ngữ văn 1 4 1  LT       4    

9 PHI02323 Lý luận và PP dạy học Ngữ văn 1 3 1  LT        3   

 b. Tự chọn không bắt buộc               

1 PHI91702 Kỹ năng khởi nghiệp và sáng tạo 2  3 LT           

2 POL03222 Đạo đức nghề sư phạm 2  3 LT           

V Thực hành nghề nghiệp 9 1             

1 PHI92242 Thực hành dạy học tại trường sư phạm 2            2  

2 HUC92252 Thực tập sư phạm 1 2 1  TH       2    

3 HUC92285 Thực tập sư phạm 2 5 1  TH          5 

 Tổng số tín chỉ toàn khóa 132      16 19 20 17 18 18 14 10 

10. Ma trận mô tả quan hệ giữa chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo với học phần 

0: Không đóng góp; 1: Đóng góp mức thấp; 2: Đóng góp mức trung bình; 3: Đóng góp mức cao 

TT Học phần 

Chuẩn đầu ra 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 

1 2 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 

1.  Triết học Mác-Lênin 3 0 0 0 0 2 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 

2.  Kinh tế chính trị Mác-Lênin 3 0 0 0 0 2 0 0 3 0 3 0 0 0 3 3 

3.  Chủ nghĩa xã hội khoa học 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 

4.  Tư tưởng Hồ Chí Minh 3 0 0 0 0 2 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 

5.  Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 3 1 2 1 3 2 0 1 3 0 3 0 1 1 1 2 

6.  Tin học đại cương 1 0 0 0 0 0 2 0 2 2 2 0 1 0 0 0 
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TT Học phần 

Chuẩn đầu ra 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 

1 2 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 

7.  Phương pháp NCKH 0 0 2 2 2 2 2 2 0 2 2 0 0 0 0  

8.  Tâm lý học 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 2 

9.  Pháp luật đại cương                 

10.  Ngoại ngữ                 

11.  Giáo dục thể chất                 

12.  Giáo dục Quốc phòng-An ninh                 

13.  Dẫn luận ngôn ngữ hoc̣ 0 3 2 2 3 3 3 0 3 1 2 1 2 1 2 0 

14.  Cơ sở văn hoá Việt Nam 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 1 1 3 

15.  Mỹ hoc̣ đaị cương 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 

16.  Nhập môn Lý thuyết văn hoc̣ 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 

17.  Văn hoc̣ dân gian Việt Nam  2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 

18.  Văn hoc̣ Việt Nam trung đaị I (từ thế kỷ X đến cuối thế kỷ XVII)  2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 

19.  Văn hoc̣ Việt Nam trung đaị II (từ thế kỷ XVIII đến hết thế kỷ XIX)  2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 

20.  Văn hoc̣ Việt Nam hiện đaị I (từ đầu thế kỷ XX đến 1975)  2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 

21.  Văn hoc̣ Việt Nam hiện đaị II (từ sau 1975) 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 

22.  Tác phẩm và thể loaị văn hoc̣ 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 

23.  Tiến trình văn hoc̣ 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 

24.  Văn hoc̣ Châu Âu I  2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 

25.  Văn hoc̣ Châu Âu II 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 

26.  Văn hoc̣ Châu Mỹ  2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 

27.  Văn hoc̣ Châu Á I 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 

28.  Văn hoc̣ Châu Á II 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 
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TT Học phần 

Chuẩn đầu ra 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 

1 2 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 

29.  Ngữ âm – từ vưṇg tiếng Việt 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 

30.  Ngữ pháp và Ngữ pháp văn bản tiếng Việt 0 3 3 3 3 3 0 0 3 2 3 3 3 3 3 0 

31.  Phong cách hoc̣ tiếng Việt 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 

32.  Ngôn ngữ văn hoc̣ 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 

33.  Lươc̣ khảo chữ Hán và minh giải văn bản Hán văn 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 

34.  Văn bản chữ Nôm 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 

35.  Đặc trưng truyện kể dân gian Việt Nam  0 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 0 0 0 0 

36.  Ảnh hưởng Nho - Phật – Đaọ đối với văn hoc̣ Việt Nam trung đaị 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 

37.  Một số  khuynh hướng đổi mới của văn hoc̣ Việt Nam sau 1986  2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 

38.  Tiểu thuyết Việt Nam thế kỷ XX  2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 

39.  Văn hoc̣ nước ngoài trong nhà trường phổ thông 0 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 

40.  Các tác gia tiêu biểu của văn hoc̣ phương Đông 0 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 

41.  Các tác gia tiêu biểu của văn hoc̣ phươngTây 0 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 

42.  Thơ ca cổ điển thế giới 0 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 

43.  Văn hoc̣ và các loaị hình nghệ thuật 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 

44.  Tác phẩm tư ̣sư ̣và đoc̣ hiểu tác phẩm tư ̣sư ̣ 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 

45.  Tác phẩm kic̣h và đoc̣ hiểu tác phẩm kic̣h 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 

46.  Thơ trữ tình và đoc̣ hiểu thơ trữ tình 0 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 

47.  Phương ngữ hoc̣ 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 

48.  Tiếng Việt thưc̣ hành 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 

49.  Daỵ từ Hán Việt trong trường phổ thông 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 

50.  Ngôn ngữ trong hoaṭ động giao tiếp 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 



44 

TT Học phần 

Chuẩn đầu ra 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 

1 2 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 

51.  Văn hóa và văn hoc̣ 2 3 3 3 3 3 1 2 3 3 3 3 3 3 3 2 

52.  Kí hiệu hoc̣ văn hoc̣ 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 

53.  Tiếp nhận văn hoc̣ 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 

54.  Xã hội hoc̣ văn hoc̣ 2 3 3 3 3 3 1 2 3 3 3 3 3 3 3 2 

55.  Văn hoc̣ và Nho giáo 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 

56.  Daỵ hoc̣ Ngữ văn theo các điṇh hướng đổi mới 2 3 2 3 3 3 2 1 2 3 3 0 3 1 2 1 

57.  Các tác gia tiêu biểu của văn hoc̣ Việt Nam  2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 

58.  Tiếng Việt trong chương trình Ngữ văn Trung học phổ thông 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 

59.  Lý luận daỵ hoc̣ Ngữ văn ở THCS 2 3 2 3 3 3 2 1 2 3 3 0 3 1 2 1 

60.  Phương pháp daỵ hoc̣ Ngữ văn ở THCS 2 3 2 3 3 3 2 1 2 3 3 0 3 1 2 1 

61.  Đánh giá kết quả giáo duc̣ HS ở THCS 2 3 2 3 3 3 2 1 2 3 3 0 3 1 2 1 

62.  Hoaṭ động trải nghiệm, hướng nghiệp ở THCS 0 0 2 2 2 0 0 0 3 3 3 0 0 0 0 0 

63.  Văn hoc̣ và lic̣h sử  0 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 

64.  Văn hoc̣ và giáo duc̣ 2 3 2 3 3 3 2 1 2 3 3 0 3 1 2 1 

65.  Văn hoc̣ so sánh 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 

66.  Thi pháp hoc̣ 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 

67.  Tâm lý học nghề nghiệp 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0 2 

68.  Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 

69.  Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 0 0 2 2 2 0 0 0 3 3 3 0 0 0 0 0 

70.  Đánh giá kết quả giáo dục của học sinh 0 0 2 2 2 0 0 0 3 3 3 0 0 0 0 0 

71.  Phát triển chương trình dạy học Ngữ văn 2 2 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 

72.  Giáo dục học 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 
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TT Học phần 

Chuẩn đầu ra 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 

1 2 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 

73.  Giáo dục học 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 0 3 3 0 0 0 

74.  Lý luận và phương pháp dạy học Ngữ văn 1 2 3 2 3 3 3 2 1 2 3 3 0 3 1 2 1 

75.  Lý luận và phương pháp dạy học Ngữ văn 2 2 3 2 3 3 3 2 1 2 3 3 0 3 1 2 1 

76.  Kỹ năng khởi nghiệp và sáng tạo                 

77.  Đạo đức nghề sư phạm                 

78.  Thực hành dạy học tại trường sư phạm 2 3 2 3 3 3 2 1 2 3 3 0 3 1 2 1 

79.  Thực tập sư phạm 1 2 3 2 3 3 3 2 1 2 3 3 1 3 1 2 1 

80.  Thực tập sư phạm 2 2 3 2 3 3 3 2 1 2 3 3 1 3 1 2 1 
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11. Điều kiện thực hiện chương trình 

11.1. Tài liệu học tập chính 

[1]. Bộ Giáo dục và Đào tạo (2019), Giáo trình triết học Mác - Lênin, NXB Đại 

học Chính trị Quốc gia, Hà Nội. 

[2]. Bộ Giáo dục và Đào tạo (2019), Giáo trình Kinh tế chính trị Mác-Lênin (Dành 

cho bậc đại học, không chuyên Lý luận chính trị), Tài liệu phục vụ giảng dạy thí điểm, 

Hà Nội. 

[3]. Bộ Giáo dục và Đào tạo (2019), Giáo trình Chủ nghĩa xã hội khoa học (Dành 

cho bậc đại học - không chuyên lý luận chính trị), Hà Nội. 

[4]. Bộ Giáo dục và đào tạo (2019), Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh, NXB Đại 

học Chính trị Quốc gia, Hà Nội. 

[5]. Bộ Giáo dục và Đào tạo (2019), Giáo trìnhLịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, 

Hà Nội. 

[6]. Hà Viết Hải, Nguyễn Thế Dũng, Võ Hồ Thu Sang, Nguyễn Thị Lan Anh 

(2015), Giáo trình Tin học, NXB Đại học Huế. 

[7]. Vũ Cao Đàm (2012), Giáo trình Phương pháp luận nghiên cứu khoa học, 

NXB Giáo dục Việt Nam, Hà Nội. 

[8] Nguyễn Quang Uẩn, Trần Hữu Luyến, Trần Quốc Thành (1995), Tâm lý học 

đại cương, Nxb Giáo dục 

[9] Nguyễn Văn Thuấn. 2018. Giáo trình Lí thuyết liên văn bản. Nxb Đại học Huế. 

[10] Nguyễn Văn Thuấn (2020), Du hành giữa các văn bản – Nguyễn Huy Thiệp 

và xã hội Việt Nam sau 1975, Nxb Đại học Huế, Huế. 

[11] Lê Ngọc Trà (Chủ biên). 2007. Văn chương, thẩm mĩ và văn hóa. Nxb Văn 

hóa Giáo dục. Hà Nội. 

[12] Bùi Minh Toán (2008), Dẫn luận Ngôn ngữ học, NXB Đại học Sư phạm, Hà 

Nội. 

[13] Chu Xuân Diên (2002), Cơ sở văn hóa Việt Nam. Nxb ĐHQG TPHCM  [14] 

Jonathan Culler. 2020. Nhập môn lí thuyết văn học (Phạm Phương Chi dịch). Nxb Hội 

Nhà văn, Hà Nội. 

[15] Vũ Anh Tuấn (chủ biên) (2015) Giáo trình văn học dân gian Việt Nam, NXB 

Đại học Sư phạm Hà Nội. 

[16]. Lã Nhâm Thìn (Chủ biên), Đinh Thị Khang - Vũ Thanh (2015), Giáo trình 

văn học trung đại Việt Nam, tập 1,  Nxb. Giáo dục Việt Nam. 

[17] Lã Nhâm Thìn – Vũ Thanh (Đồng Chủ biên), PGS.TS Đinh Thị Khang – TS. 

Trần Thị Hoa Lê - TS. Nguyễn Thị Nương – TS. Nguyễn Thanh Tùng (2015), Giáo 

trình văn học trung đại Việt Nam, tập 2,  Nxb. Giáo dục Việt Nam. 

[18]. Hoàng Đức Khoa, Tôn Thất Dụng, Hoàng Thị Huế (2018), Giáo trình văn 

học Việt Nam hiện đại giai đoạn từ đầu thế kỷ XX đến 1945(2 Tập), Nhà xuất bản Đại 

học Huế. 

[19]. Nguyễn Văn Long (2009), Văn học Việt Nam sau 1975 và việc giảng dạy 

trong nhà trường, Nxb Giáo dục Việt Nam, Hà Nội. 
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[20]. Trần Đình Sử (chủ biên) và các tác giả khác (2008), Lý luận văn học, Tập 2, 

Tác phẩm và thể loại văn học, NXB Đại học Sư phạm, Hà Nội. 

[21]. Phương Lựu (chủ biên) (2006), Lí luâṇ văn hoc̣.: T.3: Tiến trình văn hoc̣, 

NXB Đại học Sư phạm, Hà Nội 

[22]. Lê Huy Bắc, Lê Nguyên Cẩn, Nguyễn Linh Chi (2012), Giáo trình văn học 

phương Tây, Nxb. Giáo Dục, Hà Nội. 

[23]. Nhiều tác giả (1997), Lịch sử văn học Nga, Nxb Giáo dục, Hà Nội. 

[24]. Lê Huy Bắc (2003), Văn học Mỹ, Nhà xuất bản Đại Học Sư Phạm, Hà Nội. 

[25] Dư Quán Anh, Tiền Trung Thư, Phaṃ Ninh (chủ biên) (1990),  Lic̣h sử văn 

hoc̣ Trung Quốc, Lương Duy Thứ,..[và những người khác] dic̣h; Lê Huy Tiêu hiêụ 

đính, Nxb. Giáo dục, Hà Nội. 

[26] Vương Văn Anh (2007), Văn học hiện đại Trung Quốc nhìn từ Thượng Hải, 

Nxb Văn học, Hà Nội. 

[27] Đoàn Thiện Thuật (2007), Ngữ âm Tiếng Việt, NXB ĐH Quốc gia Hà Nội, 

Hà Nội. 

[28] Diệp Quang Ban (2008), Ngữ pháp tiếng Việt, NXB Giáo dục, Hà Nội. 

[29] Diệp Quang Ban (2007), Văn bản, NXB Đại học Sư phạm. 

[30] Đinh Trọng Lạc, Nguyễn Thái Hòa (2012), Phong cách học tiếng Việt, NXB 

Giáo dục, Hà Nội. 

[31]. Bùi Minh Toán (2017), Ngôn ngữ với văn chương, Nxb Đại học Sư phạm, 

Hà Nội. 

[32] Nguyêñ Si ̃ Đaị (1996), Môṭ số đăc̣ trưng nghê ̣ thuâṭ của thơ tứ tuyêṭ đời 

Đường, Nxb Văn học. 

[33] Lê Trí Viễn (Cb) (1989), Cơ sở Ngữ văn Hán Nôm tập 4, Nxb Giáo dục, Hà Nội. 

[34] Trần Thị An (2014) Đặc trưng thể loại và việc văn bản hóa truyền thuyết dân 

gian Việt Nam. Nxb Khoa Học Xã Hội. 

[35] Ngô Thời Đôn (1998), Bài giảng Tư tưởng Nho, Phật, Lão và ảnh hưởng của nó 

đối với văn học trung đại Việt Nam, Đại học Huế, Trường Đại học Sư phạm, Huế. 

[36]. Nguyễn Thị Bình (2011), Những đổi mới cơ bản của văn xuôi sau 1975, 

NXB ĐH Sư phạm, Hà Nội. 

[37] Phong Lê (2009), Hiện đại hoá và đổi mới văn học Việt Nam thế kỉ XX, Nxb 

Đại học Quốc gia, Hà Nội. 

[38] Phan Trọng Luận (chủ biên) (2000), Phương pháp dạy học văn, NXB Giáo 

dục, Hà Nội. 

[39] Phan Trọng Luận (2003), Phương pháp giảng dạy văn học, NXB ĐH Quốc 

gia Hà Nội. 

[40] Phùng Văn Tửu (2003), Văn học phương Tây, Trung tâm ĐTTX, ĐH Huế và 

NXB Giáo Dục, Huế. 

[41] Lê Lưu Oanh (2006), Văn học và các loại hình nghệ thuật, NXB Đại học Sư 

phạm, Hà Nội. 

[42] Trần Huyền Sâm (2016), Nữ quyền luận ở Pháp và tiểu thuyết nữ Việt Nam 

đương đại, Nxb Đại học Phụ nữ, Hà Nội. 
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[43] Nguyễn Thị Tịnh Thy (2013), Tự sự kiểu Mạc Ngôn. Nxb. Văn học - TT 

Ngôn ngữ và văn hóa Đông Tây, Hà Nội. 

[45] Hoàng Thị Châu ( 2003), Phương ngữ học, NXB ĐH Quốc gia Hà Nội. 

[46] Lê Văn Điền (2014), Giáo trình Thực hành văn bản tiếng Việt, Nxb Đại học 

Huế. 

[47] Trần Đại Vinh (2005), Từ Hán Việt với việc giảng dạy ngữ văn ở trường 
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dạy ngữ văn ở trường trung học phổ thông”, NXB Giáo dục. 
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phạm, Nxb Giáo dục. 
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11.2. Đội ngũ giảng viên 

TT Tên học phần 
Số 

TC 
Họ và tên giảng viên 

Chuyên 

môn 

Đơn vị  

công tác 

1 2 3 4 

1.  Triết học Mác-Lênin 3 Khoa GDCT, ĐHSP   x   

2.  Kinh tế chính trị Mác-Lênin 2 Khoa GDCT, ĐHSP   x   

3.  Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 Khoa GDCT, ĐHSP   x   

4.  Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 Khoa GDCT, ĐHSP   x   

5.  
Lịch sử Đảng Cộng sản 

Việt Nam 

2 Khoa GDCT, ĐHSP   x   

6.  Tin học đại cương 2 Khoa Tin học, ĐHSP   x   

7.  Phương pháp NCKH 2       

8.  Tâm lý học 2 Khoa TL&GD, ĐHSP   x   

9.  Pháp luật đại cương 2 Khoa GDCT, ĐHSP    x  

10.  Ngoại ngữ 7 Tr. ĐHNN, ĐH Huế    x  

11.  Giáo dục thể chất 4 Khoa GDTC, ĐH Huế    x  

12.  GD Quốc phòng-An ninh 165t TT GDQP, ĐH Huế    x  

13.  Dâñ luận ngôn ngữ hoc̣ 2 
Lê Cẩm Vân 

Đoàn Quý Ngọc 

Ngôn ngữ x 

x 

   

14.  Cơ sở văn hoá Việt Nam 2 

Nguyễn Kim Ngân 

Nguyễn Lãm Thắng  

Võ Ngọc Thúy 

Ngôn ngữ x 

x 

x 

   

15.  My ̃hoc̣ đaị cương 2 
Lê Thị Diễm Hằng 

Nguyễn Văn Thuấn 

Lý luận  

văn học 

x 

x 

   

16.  
Nhập môn Lý thuyết văn 

hoc̣  
3 

Lê Thị Diễm Hằng 

Thái Phan Vàng Anh 

Lý luận  

văn học 

x 

x 

   

17.  Văn hoc̣ dân gian Việt Nam  3 
Nguyễn Kim Ngân  

Trần Thanh Nhị 

Văn học 

Việt Nam 

x 

x 

   

18.  
Văn hoc̣ Việt Nam trung 

đaị I (từ thế kỷ X đến cuối 
3 

Trần Thanh Nhị 

Nguyễn Văn Luân 

Văn học 

Việt Nam 

x 

x 
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TT Tên học phần 
Số 

TC 
Họ và tên giảng viên 

Chuyên 

môn 

Đơn vị  

công tác 

1 2 3 4 

thế ky XVII)  

19.  

Văn hoc̣ Việt Nam trung đaị 

II (từ thế kỷ XVIII đến hết 

thế kỷ XIX)  

3 

Trần Thanh Nhị 

Nguyễn Văn Luân 

Văn học 

Việt Nam 

x 

x 

   

20.  

Văn hoc̣ Việt Nam hiện đaị 

I (từ đầu thế kỷ XX đến 

1975)  

4 

Hoàng Đức Khoa 

Trần Đình Nhân  

Hoàng Thị Huế 

Văn học 

Việt Nam 

x 

x 

 

 

x 

  

21.  
Văn hoc̣ Việt Nam hiện đaị 

II (từ sau 1975) 
3 

Nguyễn Thùy Trang 

Hoàng Thị Huế 

Văn học 

Việt Nam 

x  

x 

  

22.  
Tác phẩm và thể loaị văn 

hoc̣  
3 

Nguyễn Văn Thuấn 

Lê Diễm Hằng 

Lý luận 

văn học 

x 

x 

   

23.  Tiến trình văn hoc̣ 3 
Thái Phan Vàng Anh 

Trần Huyền Sâm 

Lý luận 

văn học 

x    

24.  Văn hoc̣ Châu Âu I  3 
Nguyễn Thị Thu Hằng  

Trần Huyền Sâm 

Văn học 

nước ngoài 

x 

x 

   

25.  Văn hoc̣ Châu Âu II 2 
Nguyễn Thị Thu Hằng 

 Nguyễn Anh Dân 

Văn học 

nước ngoài 

x 

x 

   

26.  Văn hoc̣ Châu My ̃ 2 
Nguyễn Thị Thu Hằng 

Nguyễn Thị Tịnh Thy 

Văn học 

nước ngoài 

x 

x 

   

27.  Văn hoc̣ Châu Á I 3 
Nguyễn Thị Tịnh Thy 

Nguyễn Anh Dân 

Văn học 

nước ngoài 

x 

x 

   

28.  Văn hoc̣ Châu Á II 2 
Nguyễn Thị Tịnh Thy 

Nguyễn Anh Dân 

Văn học 

nước ngoài 

x 

x 

   

29.  
Ngữ âm – từ vưṇg tiếng 

Việt 
3 

Lê Cẩm Vân 

 Đoàn Quý Ngọc 

Ngôn ngữ x 

x 

   

30.  
Ngữ pháp và Ngữ pháp văn 

bản tiếng Việt 
4 

Lê Cẩm Vân  

Đoàn Quý Ngọc 

Ngôn ngữ x 

x 

   

31.  Phong cách hoc̣ tiếng Việt 2 
Trần Huyền Gấm 

Lê Cẩm Vân 

Ngôn ngữ x 

x 

   

32.  Ngôn ngữ văn hoc̣ 2 
Võ Ngọc Thúy  

Lê Cẩm Vân 

Ngôn ngữ x 

x 

   

33.  
Lươc̣ khảo chữ Hán và 

minh giải văn bản Hán văn 
4 

Nguyễn Lãm Thắng  

Võ Ngọc Thúy 

Ngôn ngữ x 

x 

   

34.  Văn bản chữ Nôm 2 
Võ Ngọc Thúy 

 Nguyễn Lãm Thắng 

Ngôn ngữ x 

x 

   

35.  
Đặc trưng truyện kể dân 

gian Việt Nam  
3 

Nguyễn Kim Ngân  

Trần Thanh Nhị 

Văn học 

Việt Nam 

x 

x 

   

36.  

Ảnh hưởng Nho - Phật - 

Đaọ đối với văn hoc̣ Việt 

Nam trung đaị  

2 

Trần Thanh Nhị 

Nguyễn Văn Luân 

Văn học 

Việt Nam 

x 

x 
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TT Tên học phần 
Số 

TC 
Họ và tên giảng viên 

Chuyên 

môn 

Đơn vị  

công tác 

1 2 3 4 

37.  

Một số khuynh hướng đổi 

mới của văn hoc̣ Việt Nam 

sau 1986  

2 

Nguyễn Thùy Trang 

Hoàng Thị Huế 

Văn học 

Việt Nam 

x  

x 

  

38.  
Tiểu thuyết Việt Nam thế 

kỷ XX  
3 

Nguyễn Thùy Trang 

Hoàng Thị Huế 

Văn học 

Việt Nam 

x  

x 

  

39.  
Văn hoc̣ nước ngoài trong 

nhà trường phổ thông  
3 

Nguyễn Thị Tịnh Thy 

Nguyễn Thị Thu Hằng 

Văn học 

nước ngoài 

x 

x 

   

40.  
Các tác gia tiêu biểu của 

văn hoc̣ phương Đông  
2 

Nguyễn Thị Tịnh Thy 

Nguyễn Thị Thu Hằng 

Văn học 

nước ngoài 

x 

x 

   

41.  
Các tác gia tiêu biểu của 

văn hoc̣ phương Tây  
2 

Nguyễn Thị Tịnh Thy 

Nguyễn Thị Thu Hằng 

Văn học 

nước ngoài 

x 

x 

   

42.  Thơ ca cổ điển thế giới  3 
Nguyễn Thị Tịnh Thy 

Nguyễn Thị Thu Hằng 

Văn học 

nước ngoài 

x 

x 

   

43.  
Văn hoc̣ và các loaị hình 

nghệ thuật 
3 

Lê Thị Diễm Hằng 

Nguyễn Văn Thuấn 

Lý luận 

văn học 

x 

x 

   

44.  
Tác phẩm tư ̣sư ̣và đoc̣ hiểu 

tác phẩm tư ̣sư ̣ 
2 

Nguyễn Văn Thuấn 

Thái Phan Vàng Anh 

Lý luận 

văn học 

x 

x 

   

45.  
Tác phẩm kic̣h và đoc̣ hiểu 

tác phẩm kic̣h  
2 

Trần Huyền Sâm  

Nguyễn Văn Thuấn 

Lý luận 

văn học 

x 

x 

   

46.  
Thơ trữ tình và đoc̣ hiểu thơ 

trữ tình 
3 

Thái Phan Vàng Anh  

Lê Thị Diễm Hằng 

Lý luận 

văn học 

x 

x 

   

47.  Phương ngữ hoc̣ 3 
Trần Huyền Gấm 

 Lê Thị Cẩm Vân 

Ngôn ngữ x 

x 

   

48.  Tiếng Việt thưc̣ hành 2 
Nguyễn T Hoài Phương 

Trần Huyền Gấm 

Ngôn ngữ x 

x 

   

49.  
Daỵ từ Hán Việt trong 

trường phổ thông  
3 

Nguyễn Lãm Thắng 

Võ Ngọc Thúy 

Ngôn ngữ x 

x 

   

50.  
Ngôn ngữ trong hoaṭ động 

giao tiếp 
2 

Võ Ngọc Thúy 

Trần Huyền Gấm 

Ngôn ngữ x 

x 

   

51.  Văn hóa và văn hoc̣  3 
Hoàng Thị Huế 

Nguyễn Kim Ngân  

Văn học  

Việt Nam 

 

x 

x   

52.  Kí hiệu hoc̣ văn hoc̣  3 
Lê Thị Diễm Hằng 

Nguyễn Văn Thuấn 

Lý luận 

VH 

x 

x 

   

53.  Tiếp nhận văn hoc̣  3 
Thái Phan Vàng Anh 

Nguyễn Văn Thuấn 

Lý luận 

VH 

x 

x 

   

54.  Xa ̃hội hoc̣ văn hoc̣  2 
Nguyễn Văn Thuấn 

Bửu Nam 

Lý luận 

VH 

x 

x 

   

55.  Văn hoc̣ và Nho giáo  2 
Trần Thị Thanh Nhị 

Nguyễn Văn Luân 

Văn học  

Việt Nam 

x 

x 

   

56.  Daỵ hoc̣ Ngữ văn theo các 3 Lê Khánh Tùng Giáo dục x    
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TT Tên học phần 
Số 

TC 
Họ và tên giảng viên 

Chuyên 

môn 

Đơn vị  

công tác 

1 2 3 4 

điṇh hướng đổi mới   Lê Ngọc Anh học x 

57.  
Các tác gia tiêu biểu của 

văn hoc̣ Việt Nam  
2 

Hoàng Thị Huế 

 Nguyễn Thùy Trang 

Văn học  

Việt Nam 

 

x 

x   

58.  

Tiếng Việt trong chương 

trình Ngữ văn Trung học 

phổ thông 

2 

Lê Thị Cẩm Vân 

Nguyễn Lãm Thắng 

Trần Thị Huyền Gấm 

Võ Thị Ngọc Thúy 

Ngôn ngữ x 

x 

   

59.  
Lý luận daỵ hoc̣ Ngữ văn ở 

THCS 
3 

Lê Khánh Tùng 

Lê Ngọc Anh 

Giáo dục 

học 

x 

x 

   

60.  
Phương pháp daỵ hoc̣ Ngữ 

văn ở THCS 
3 

Lê Khánh Tùng 

 Lê Ngọc Anh 

Giáo dục 

học 

x 

x 

   

61.  
Đánh giá kết quả giáo duc̣ 

HS ở THCS 
2 

Lê Khánh Tùng 

 Lê Ngọc Anh 

Giáo dục 

học 

x 

x 

   

62.  
Hoaṭ động trải nghiệm, 

hướng nghiệp ở THCS 
2 

Lê Khánh Tùng 

 Lê Ngọc Anh 

Giáo dục 

học 

x 

x 

   

63.  Văn hoc̣ và lic̣h sử    2 
Nguyễn Thị Tịnh Thy 

Lê Thị Diễm Hằng 

VHNN 

LL VH 

x 

x 

   

64.  Văn hoc̣ và giáo duc̣ 3 

Lê Thị Ngọc Anh 

Võ Thị Ngọc Thuý 

Lê Thị Diễm Hằng 

Giáo dục 

Ngôn ngữ 

LLVH 

x 

x 

x 

   

65.  Văn hoc̣ so sánh 2 
Lê Thị Diễm Hằng 

Thái Phan Vàng Anh 

Lý luận 

VH 

x 

x 

   

66.  Thi pháp hoc̣ 3 
Trần Thị Sâm 

Thái Phan Vàng Anh 

Lý luận 

VH 

x 

x 

   

67.  Tâm lý học nghề nghiệp 2 Khoa TL&GD, ĐHSP   x   

68.  
Rèn luyện nghiệp vụ sư 

phạm 

2 Nguyễn T Hoài Phương 

Lê Ngọc Anh 

Giáo dục 

học 

x 

x 

   

69.  
Hoạt động trải nghiệm, 

hướng nghiệp 

2 Lê Khánh Tùng 

Lê Ngọc Anh 

Giáo dục 

học 

x 

x 

   

70.  
Đánh giá kết quả giáo dục 

của học sinh 

2 Lê Khánh Tùng 

Lê Ngọc Anh 

Giáo dục 

học 

x 

x 

   

71.  
Phát triển chương trình dạy 

học Ngữ văn 

2 Lê Khánh Tùng 

Lê Ngọc Anh 

Giáo dục 

học 

x 

x 

   

72.  Giáo dục học 1 2 Khoa TL&GD, ĐHSP   x   

73.  Giáo dục học 2 2 Khoa TL&GD, ĐHSP   x   

74.  
Lý luận và phương pháp 

dạy học Ngữ văn 1 

4 Lê Ngọc Anh 

Lê Khánh Tùng 

Giáo dục 

học 

x 

x 

   

75.  
Lý luận và phương pháp 

dạy học Ngữ văn 1 

3 Lê Ngọc Anh 

 Lê Khánh Tùng 

Giáo dục 

học 

x 

x 
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TT Tên học phần 
Số 

TC 
Họ và tên giảng viên 

Chuyên 

môn 

Đơn vị  

công tác 

1 2 3 4 

76.  
Kỹ năng khởi nghiệp và sáng 

tạo 

2 Khoa Tâm lý&Giáo dục      

77.  Đạo đức nghề sư phạm 2 Khoa GDCT, ĐHSP   x   

78.  
Thực hành dạy học tại trường 

sư phạm 

2 Lê Khánh Tùng Giáo dục 

học 

x    

79.  Thực tập sư phạm 1 
2 Lê Khánh Tùng Giáo dục 

học 

x    

80.  Thực tập sư phạm 2 
5 Lê Khánh Tùng Giáo dục 

học 

x    

+ Ghi chú: 

- Đơn vị công tác: 1-Trong khoa; 2-Trong trường; 3-Trong ĐHH; 4-Ngoài ĐHH. 

11.3. Cơ sở vật chất 

Trường có hệ thống phòng học và phòng thực hành đảm bảo thực hiện các nội 

dung trong chương trình đào tạo của ngành… 

- Phòng hoc̣, giảng đường, hội trường: 95 phòng với diện tích 8.437 m2 

- Phòng thưc̣ hành máy tính: 13 phòng với trên 800 máy 

- Thiết bi ̣ phuc̣ vu ̣đào taọ đầy đủ. 

12. Hướng dẫn thực hiện chương trình 

- Mô-đun cơ sở chung học trước, mô-đun cơ sở khối ngành học sau. Tuy nhiên, 

một số học phần của mô-đun chuyên môn của ngành có thể bố trí ngay trong các học 

kỳ đầu vì các học phần này tương đối đơn giản và có tác dụng tạo sự hứng thú nghề 

nghiệp cho sinh viên. 

- Về học phần Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng, Ngoại ngữ không 

chuyên: do Khoa Giáo dục Thể chất, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng, Trường Đại 

học Ngoại ngữ thuộc Đại học Huế tổ chức giảng dạy và cấp chứng chỉ. 

- Những học phần có học phần tiên quyết chỉ được học sau những học phần tiên 

quyết của học phần đó. 

- Khóa luận hoặc học phần tự chọn thay thế khóa luận: căn cứ vào quy định làm 

Khóa luận do Trường ban hành để xét cho sinh viên làm khóa luận. Những sinh viên 

còn lại đăng ký học các học phần thay thế để thay cho việc làm khóa luận. 

- Các học phần được đánh giá trên cơ sở hoạt động trên lớp (tinh thần học tập, 

phát biểu trong các giờ thảo luận, chuẩn bị bài...) của sinh viên và kết quả các bài kiểm 

tra giữa kì, bài thi cuối kỳ (dưới hình thức trắc nghiệm, viết luận, thi tự luận, làm bài 

tập/sản phẩm truyền thông theo nhóm...). Điểm số được chấm theo thang điểm 10, bộ 

phận đào tạo của Trường sẽ chuyển sang hệ điểm khác cho phù hợp với quy chế đào tạo. 

    Thừa Thiên Huế, ngày        tháng     năm 2020 

HIỆU TRƯỞNG      TRƯỞNG KHOA 
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