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TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KHOA NGỮ VĂN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
—————— ———————————

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2399/QĐ-ĐHSP ngày 31 tháng 8 năm 2018)
Tên chương trình : Chương trình giáo dục đại học Sư phạm Ngữ văn
Trình độ đào tạo : Đại học
Ngành đào tạo : Sư phạm Ngữ văn

(Tên tiếng Anh) Linguistics and Literature Teacher Education

Loại hình đào tạo : Chính quy

Tên khoa thực hiện : Khoa Ngữ văn
Tên gọi văn bằng :

+ Tiếng Việt: Cử nhân Sư phạm Ngữ văn
+ Tiếng Anh: The Degree of Bachelor in Linguistics and Literature

Teacher Education

Tên đơn vị cấp bằng: Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế

I. Căn cứ xây dựng chương trình đào tạo
Chương trình đào tạo ngành Sư phạm Ngữ văn được xây dựng dựa trên các căn cứ

sau:

- Luật Giáo dục (2005); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục (ngày
25/11/2009); Luật Giáo dục đại học (2012); Luật Giáo dục đại học sửa đổi, bổ sung,
(Luật số 34/2018/QH14 của Quốc hội ban hành ngày 19/11/2018);

- 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 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
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trình độ đại học;
- Thông tư 22/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16/9/2015 ban hành Quy định mã

số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở công lập;
- 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 20/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và
Đào tạo ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông;

- Chương trình Giáo dục phổ thông tổng thể ban hành ngày 28/7/2017 của Bộ Giáo
dục và Đào tạo.

- Tham khảo Chương trình đào tạo ngành Sư phạm Ngữ văn - Đại học sư phạm
Thành phố Hồ Chí Minh, khung chương trình Cử nhân văn chương ngôn ngữ và văn học
Pháp (Ngành sư phạm) Đại học tiểu bang Bắc Carolina (Hoa Kỳ); khung chương trình
Cử nhân sư phạm Ngữ văn - Đại học Sư phạm Hoa Trung (Trung Quốc) và khung
chương trình Cử nhân giáo dục ngôn ngữ, Đại học Victoria (Canada).

- 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, khu vực miền Trung – Tây Nguyên.

II. Chương trình đào tạo
1. Mục tiêu đào tạo

- 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.

- 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
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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 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. Chuẩn kiến thức chung toàn Đại học Huế

C1. Có kiến thức về Giáo dục thể chất, An ninh quốc phòng và nắm vững kiến
thức cơ sở về những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin, Đường lối cách mạng
của Đảng Cộng sản Việt Nam và tư tưởng Hồ Chí Minh.

C2. Vận dụng được kiến thức ngoại ngữ (B1 hoặc tương đương) trong giao tiếp
thông thường.

2.2. Chuẩn đầu ra của Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế
2.2.1. Kiến thức

C3. Nắm vững được kiến thức cơ bản về ngành được đào tạo; thể hiện được nội
dung ngành học theo nhiều cách tiếp cận khác nhau; tích hợp được kiến thức mang tính
liên ngành trong dạy học.
2.2.2. Kỹ năng

C4. Lập và quản lý được kế hoạch dạy học và giáo dục dựa trên kiến thức nội
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dung môn học, người học, cộng đồng và mục tiêu của chương trình.

C5. Áp dụng được các thành tựu của khoa học công nghệ trong giáo dục; Sử dụng
được các phương pháp dạy học khác nhau để khuyến khích sự phát triển tư duy, giải
quyết vấn đề và các kỹ năng thể hiện của người học.

C6. Hiểu và sử dụng các phương pháp đánh giá khác nhau đảm bảo yêu cầu công
khai, công bằng, khách quan, chính xác, toàn diện và phát triển năng lực tự đánh giá của
người học; sử dụng kết quả kiểm tra đánh giá để điều chỉnh quá trình dạy và học.
2.2.3. Năng lực tự chủ và trách nhiệm

C7. Thể hiện được các phẩm chất chính trị, đạo đức và lối sống mẫu mực của
người giáo viên. Vận dụng được đường lối, chủ trương, chính sách của nhà nước vào tình
hình công tác cụ thể.

C8.Tạo môi trường học tập tương tác trên cơ sở hiểu biết động cơ và hành vi của cá
nhân và nhóm, khuyến khích người học chủ động trong học tập và tự tạo động cơ học tập.

C9.Thúc đẩy các mối quan hệ với đồng nghiệp, phụ huynh người học và các cơ
quan đoàn thể ở địa phương để hỗ trợ việc học tập của người học.

C10. Có khả năng tìm kiếm và đảm nhận các công việc trong ngành giáo dục và
các ngành liên quan phù hợp.
2.3. Chuẩn đầu ra của ngành

2.3.1. Về kiến thức
*Kiến thức chung
C1) Hiểu, phân tích được hệ thống tri thức khoa học về: Nguyên lý cơ bản của

Chủ nghĩa Mác - Lênin; Tư tưởng Hồ Chí Minh; Đường lối cách mạng của Đảng Cộng
sản Việt Nam. Vận dụng được các tri thức khoa học trên vào thực tiễn đời sống.

C2) Hiểu và vận dụng được các kiến thức cơ bản của Tâm lý học, Giáo dục học
và quản lý nhà trường vào việc tổ chức dạy học Ngữ văn và hoạt động giáo dục ở trường
phổ thông.

*Kiến thức chuyên môn

C3) Hiểu và vận dụng được kiến thức chuyên môn toàn diện vào dạy học môn
Ngữ văn và giáo dục học sinh ở trường phổ thông.

C4) Vận dụng được kiến thức cơ bản về Văn học, Văn hóa, Ngôn ngữ để phát
triển được kiến thức mới và có thể tiếp tục học ở trình độ cao hơn.

C5) Vận dụng được phương pháp dạy học bộ môn Ngữ văn, khai thác, phát triển
được học liệu, phương tiện dạy học hiệu quả để xử lý tốt các tình huống dạy học, giáo
dục.

C6) Phân tích, đánh giá được trình độ nhận thức, năng lực người học, nhu cầu
phát triển năng lực người học để lựa chọn mức độ kiến thức, kỹ năng, phương pháp giáo
dục cho phù hợp.
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C7) Phân tích, đánh giá được tình hình và xu hướng phát triển của lĩnh vực văn
học, văn hóa, giáo dục, có khả năng tham mưu và đề xuất các giải pháp quản lý, phát
triển các lĩnh vực văn hóa, văn học, giáo dục và các lĩnh vực quản lý liên quan.

2.3.2. Về kỹ năng
* Kỹ năng chung
C8) Thực hiện hoạt động tư vấn, hỗ trợ người học trong hoạt động dạy học trong

hoạt động dạy học, giáo dục và hướng nghiệp.
C9) Đạt trình độ tin học IC3, ICDL, MOS hoặc tương đương và ứng dụng được

trong hoạt động chuyên môn, giáo dục.

C10) Đạt trình độ tiếng Anh bậc 3 (B1) theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc của
Việt Nam và sử dụng được trong hoạt động giao tiếp.

C11) Thực hiện được các hoạt động tự trải nghiệm nghề nghiệp để tìm kiếm cơ
hội nghề nghiệp để tìm kiếm cơ hội khởi nghiệp và dẫn dắt người khác tìm kiếm cơ hội
khởi nghiệp.

*Kỹ năng chuyên môn

C12) Ứng dụng được các tri thức đã học vào nghiên cứu, giảng dạy, tổ chức hoạt
động trải nghiệm về khoa học Ngữ văn cho học sinh trong môi trường giáo dục đa văn
hóa.

2.3.3. Năng lực tự chủ và trách nhiệm
C13) Hiểu và thực hiện đúng các quy định về đạo đức nhà giáo, quy chế dân chủ

ở trường phổ thông.

C14) Làm việc độc lập và làm việc theo nhóm trong điều kiện làm việc thay đổi,
chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm đối với nhóm, thể hiện được quan điểm cá
nhân trước các vấn đề cần giải quyết.

C15) Xây dựng được kế hoạch chuyên môn, lập được kế hoạch quản lý, điều
phối, cải tiến, phát triển các hoạt động chuyên môn hợp lý với thực tiễn giáo dục phổ
thông.

C16) Nhận thức được nhu cầu và khả năng lập kế hoạch học tập suốt đời.

2.3.4. Vị trí việc làm của người học 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.

2.3.5. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp
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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: 135 ĐVTC

(không kể khối kiến thức Giáo dục Thể chất và Giáo dục Quốc phòng)

5. Đối tượng tuyển sinh, khối thi:
Thực hiện theo quy định chung về công tác tuyển sinh đại học của Bộ Giáo dục

và Đào tạo, Đại học Huế.

6. Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp:
Thực hiện theo Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín

chỉ, ban hành theo Công văn số 17/VBHN-BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ Trưởng Bộ
Giáo dục và Đào tạo về việc xác thực hợp nhất 2 văn bản:

- Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/08/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục
và Đào tạo về việc Ban hành Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ
thống tín chỉ

- Thông tư số 57/2012/TT-BGDĐT ngày 27/12/2012 về việc Sửa đổi, bổ sung một

số điều của Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban

hành kèm theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BDĐT ngày 15/8/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo
dục và Đào tạo.

7. Cách thức đánh giá
Theo Quy chế đào tạo hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đào tạo tín chỉ,

Quy định về công tác học vụ hiện hành của Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế.

8. Nội dung chương trình
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TT Học phần
Nội dung cần đạt được

của từng học phần

Khối

lượng

kiến

thức

(LT/T

H/tự
học)

Họ tên giảng

viên cơ hữu

phụ trách

I. KIẾN THỨC CHUNG 23

1.NHỮNG

NGUYÊN

LÝ CƠ
BẢN CỦA

CHỦ
NGHĨA
MÁC -

LÊNIN 1

Hiểu được sự hình thành và phát triển
của chủ nghĩa Mác - Lênin, các bộ phận
cấu thành của chủ nghĩa Mác - Lênin, đối
tượng, mục đích, yêu cầu về phương pháp
học tập và nghiên cứu những nguyên lý cơ
bản của chủ nghĩa Mác – Lênin. Hiểu và
trình bày được các nội dung khái niệm triết
học, khái niệm thế giới quan, chủ nghĩa
duy vật, chủ nghĩa duy tâm. Hiểu và vận
dụng được quan điểm của chủ nghĩa duy
vật biện chứng về vật chất, ý thức, mối
quan hệ giữa vật chất và ý thức.

MT2. Hiểu và phân tích được nội
dung cơ bản của phép biện chứng duy vật:
phép biện chứng và các hình thức cơ bản
của nó, hai nguyên lý cơ bản của phép biện
chứng duy vật, sáu cặp phạm trù cơ bản
của phép biện chứng, ba quy luật cơ bản
của phép biện chứng, lý luận nhận thức;
Hiểu và phân tích được các nội dung cơ
bản chủ nghĩa duy vật lịch sử: vai trò của
sản xuất vật chất và quy luật quan hệ sản
xuất phù hợp với tính chất và trình độ của

2

(30/0/

60)

TS. Phạm
Quang Trung

PGS.TS.
Nguyễn Văn
Hòa

TS. Lê Hồ
Sơn
ThS. Bùi Thị
Phương Thư
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TT Học phần
Nội dung cần đạt được

của từng học phần

Khối

lượng

kiến

thức

(LT/T

H/tự
học)

Họ tên giảng

viên cơ hữu

phụ trách

lực lượng sản xuất, biện chứng giữa cơ sở
hạ tầng và kiến trúc thượng tầng, biện
chứng giữa tồn tại xã hội và ý thức xã hội,
học thuyết về hình thái kinh tế - xã hội,
đấu tranh giai cấp và cách mạng xã hội,
quan điểm của chủ nghĩa duy vật lịch sử về
con người và vai trò sáng tạo của quần
chúng dân.

Vận dụng được nguyên tắc phương
pháp luận của phép biện chứng duy vật và
chủ nghĩa duy vật lịch sử vào việc giải
quyết những tình huống cụ thể trong học
tập, sinh hoạt và hoạt động chuyên môn.

Rèn luyện và phát triển kĩ năng tư duy
trừu tượng, tư duy biện chứng, tư duy phản
biện và lập luận logic trong học tập và hoạt
động chuyên môn.

Rèn luyện và phát triển kĩ năng giao
tiếp, kĩ năng giải quyết vấn đề trong học
tập và hoạt động chuyên môn.

Phát triển kĩ năng tự học, tự nghiên
cứu.

Rèn luyện và phát triển kĩ năng vận
dụng các nguyên tắc phương pháp luận của
chủ nghĩa duy vật biện chứng, phép biện
chứng duy vật và chủ nghĩa duy vật lịch sử
trong dạy học và hoạt động chuyên môn;
trong phân tích, đánh giá những vấn đề
chính trị, xã hội của địa phương, của đất
nước.

Hiểu và thực hiện đúng các quy định
của trường và yêu cầu của môn học; Tôn
trọng bạn học và giáo viên.

Tự học, nghiên cứu và làm việc độc
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TT Học phần
Nội dung cần đạt được

của từng học phần

Khối

lượng

kiến

thức

(LT/T

H/tự
học)

Họ tên giảng

viên cơ hữu

phụ trách

lập; có khả năng quản lí, hợp tác và làm việc
nhóm hiệu quả; trình bày, thuyết trình trước
nhóm, lớp; tự tin thể hiện bản thân.

Tự đánh giá và đánh giá khi hoàn
thành các nhiệm vụ học tập; lập kế hoạch
học tập suốt đời.

2.NHỮNG

NGUYÊN

LÝ CƠ
BẢN CỦA

CHỦ
NGHĨA
MÁC -

LÊNIN 2

Trình bày được các khái niệm cơ bản
hàng hóa, giá trị sử dụng, giá trị, lao động
cụ thể, lao động trừu tượng; Trình bày được
khái niệm giá trị thặng dư, tư bản bất biến,
tư bản khả biến, tiền công theo thời gian,
tiền công theo sản phẩm, tiền công danh
nghĩa, tiền công thực tế, tuần hoàn của tư
bản, chu chuyển của tư bản, tư bản cố định,
tư bản lưu động; Trình bày được các khái
niệm chi phí sản xuất tư bản chủ nghĩa, lợi
nhuận, tỷ suất lợi nhuận, tổ chức độc
quyền; Trình bày được các khái niệm giai
cấp vô sản, giai cấp công nhân, cách mạng
xã hội chủ nghĩa, nhà nước xã hội chủ
nghĩa, dân chủ xã hội chủ nghĩa

Giải thích được nội dung quy luật giá
trị, quy luật giá trị thặng dư, sứ mệnh lịch
sử của giai cấp công nhân. Giải thích và
chứng minh được sự ra đời của chủ nghĩa
xã hội thay thế chủ nghĩa tư bản là tất yếu
khách quan.

Vận dụng được học thuyết kinh tế của
chủ nghĩa Mác- Lênin về phương thức sản
xuất TBCN và lý luận của chủ nghĩa Mác-
Lênin về chủ nghĩa xã hội vào hoạt động
kinh tế - xã hội của bản thân; Thiết lập

3

(45/0/

90)

TS. Nguyễn
Văn Thắng

ThS. Hoàng
Thị Thảo

ThS. Lê Thị
Thu Hương
TS. Đặng
Xuân Điều

ThS. Huỳnh
Thị Hồng
Hạnh

TS. Nguyễn
Thành Minh
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TT Học phần
Nội dung cần đạt được

của từng học phần

Khối

lượng

kiến

thức

(LT/T

H/tự
học)

Họ tên giảng

viên cơ hữu

phụ trách

được các cách thức, biện pháp vận dụng
học thuyết kinh tế và lý luận về chủ nghĩa
xã hội của chủ nghĩa Mac-Lênin vào hoạt
động kinh tế - xã hội.

Hình thành và phát triển được kĩ năng
tư duy và lập luận lôgic, biện chứng trong
học tập và tham gia vào các hoạt động kinh
tế - xã hội.

Hình thành và phát triển được kĩ năng
giao tiếp, diễn thuyết, phân tích các vấn đề
kinh tế - xã hội của Việt Nam trong thời kỳ
quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Xác định
được các cách thức giải quyết vấn đề kinh
tế - xã hội trong học tập và tham gia hoạt
động thực tiễn

Hình thành được kĩ năng tự học, tự
nghiên cứu các vấn đề kinh tế - xã hội của
Việt Nam trong thời kỳ quá độ lên chủ
nghĩa xã hội

Hiểu được các quy định của trường và
yêu cầu của môn học; Tôn trọng bạn học và
giáo viên

Thực hiện đúng các quy định về đạo
đức nhà giáo, quy chế dân chủ ở trường
học.

Thích ứng được cách làm việc độc
lập, làm việc theo nhóm trong học tập và
tham gia các hoạt động kinh tế - xã hội.

Thể hiện được quan điểm cá nhân
trước các vấn đề cần giải quyết. Điều
chỉnh được hành vi, trách nhiệm cá nhân
đối với nhóm, xã hội trong trường học và
xã hội.
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TT Học phần
Nội dung cần đạt được

của từng học phần

Khối

lượng

kiến

thức

(LT/T

H/tự
học)

Họ tên giảng

viên cơ hữu

phụ trách

Xây dựng được kế hoạch chuyên
môn, lập được kế hoạch quản lý, điều
phối, cải tiến, phát triển các hoạt động
chuyên môn hợp lý với thực tiễn giáo dục
phổ thông.

Nhận thức được nhu cầu tự học, tự
nghiên cứu. Lập được kế hoạch hoạt động
học tập suốt đời.

3.TƯ TƯỞNG

HỒ CHÍ

MINH

Trình bày được khái niệm, đối tượng,
phương pháp nghiên cứu và ý nghĩa học
tập học phần tư tưởng Hồ Chí Minh.

Trang bị cho sinh viên những hiểu
biết về cơ sở, quá trình hình thành tư tưởng
Hồ Chí Minh; hiểu được giá trị của tư
tưởng Hồ Chí Minh đối với dân tộc với
thời đại.

Trình bày được những nội dung cơ
bản của Tư tưởng Hồ Chí Minh về dân tộc
và cách mạng giải phóng dân tộc; về chủ
nghĩa xã hội và con đường quá độ lên chủ
nghĩa xã hội ở Việt Nam; về Đảng Cộng
sản Việt Nam; về đại đoàn kết dân tộc và
đoàn kết quốc tế; về xây dựng nhà nước
của dân, do dân, vì dân; về văn hoá, đạo
đức và xây dựng con người mới.

Rèn luyện và phát triển kĩ năng tư
duy, phân tích các quan điểm, luận điểm
trong tư tưởng Hồ Chí Minh; đánh giá vai
trò của tư tưởng Hồ Chí Minh trong đời
sống tư tưởng, tinh thần của dân tộc, sự
quán triệt sâu sắc những chỉ dẫn của Hồ
Chí Minh trong đường lối cách mạng giải

2

(30/0/

60)

TS. Nguyễn
Văn Quang

ThS. Lê Văn
Thuật
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TT Học phần
Nội dung cần đạt được

của từng học phần

Khối

lượng

kiến

thức

(LT/T

H/tự
học)

Họ tên giảng

viên cơ hữu

phụ trách

phóng dân tộc cũng như trong chính sách
phát triển kinh tế - xã hội hiện nay.

Rèn luyện và phát triển kĩ năng làm
việc nhóm, kĩ năng trình bày quan điểm,
luận điểm và các vấn đề về tư tưởng Hồ
Chí Minh.

Phát triển kĩ năng tự học, tự nghiên
cứu Tư tưởng Hồ Chí Minh.

Rèn luyện và phát triển kĩ năng liên
hệ, giải quyết vấn đề trong học tập Tư
tưởng Hồ Chí Minh và vận dụng kiến thức
trong công tác và trong cuộc sống.

Hiểu và thực hiện đúng các quy định
của trường và yêu cầu của học phần; tôn
trọng bạn học và giáo viên.

Tự học, nghiên cứu và làm việc độc
lập; có khả năng quản lí, hợp tác và làm việc
nhóm hiệu quả; trình bày, thuyết trình trước
nhóm, lớp; tự tin thể hiện bản thân.

Tự đánh giá và đánh giá khi hoàn
thành các nhiệm vụ học tập; lập kế hoạch
học tập suốt đời.

4.ĐƯỜNG

LỐI CÁCH

MẠNG

CỦA ĐẢNG

CỘNG SẢN

VIỆT NAM

Cung cấp cho sinh viên nội dung cơ
bản về hoàn cảnh lịch sử, quá trình hình
thành Đảng Cộng sản Việt Nam.

Làm rõ đường lối cách mạng dân tộc
dân chủ nhân dân của Đảng Cộng sản Việt
Nam. Qua đó, giúp lý giải rõ hơn về tiến
trình văn học Việt Nam giai đoạn 1930-
1975.

Làm rõ đường lối cách mạng xã hội
chủ nghĩa trên một số lĩnh vực cụ thể,
trong đó có đường lối xây dựng, phát triển
nền văn hóa Việt Nam. Qua đó, giúp lý

3

(45/0/

90)

GV.TS. Trần
Văn Lực

GV.TS. Trần
Như Hiền

GV.ThS. Lê
Thị Minh
Trâm
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TT Học phần
Nội dung cần đạt được

của từng học phần

Khối

lượng

kiến

thức

(LT/T

H/tự
học)

Họ tên giảng

viên cơ hữu

phụ trách

giải rõ hơn về tiến trình văn học Việt Nam
giai đoạn 1975-2016.

Giúp cho sinh viên vận dụng kiến thức
đã học để chủ động, tích cực trong giải
quyết những vấn đề về chính trị, kinh tế,
văn hóa, xã hội theo đường lối, chính sách
của Đảng, pháp luật của nhà nước.

Biết phân tích và phê phán những
quan điểm sai trái, phủ định con đường
cách mạng mà Đảng và nhân dân ta đã
chọn.

Bồi dưỡng niềm tự hào về những
thành tựu vĩ đại của cách mạng Việt Nam
từ khi có Đảng.

Xây dựng cho sinh viên niềm tin vào
sự lãnh đạo của Đảng, theo mục tiêu, lý
tưởng của Đảng.

MT8. Góp phần hình thành thế giới
quan, phương pháp luận cho sinh viên.

Hình thành tư duy dám nghĩ, dám
làm, dám chịu trách nhiệm theo đúng chủ
trương, đường lối của Đảng

5. TIN

HỌC

Trình bày được một số khái niệm cơ
bản của khoa học Tin học (thông tin, dữ
liệu, phần cứng, phần mềm, virus máy
tính, ..) và cuộc sống số;

Có được các kiến thức về sử dụng
máy tính và khai thác các phần mềm Tin
học văn phòng (soạn thảo văn bản, xử lý
bảng tính);

Có được các kiến thức về tổ chức lưu
trữ và khai thác các công cụ lưu trữ trực
tuyến, chia sẻ tài nguyên trên hệ thống trực
tuyến phục vụ cho học tập (Google Drive,

2

(15/30

/60)

TS. Nguyễn
Tương Tri

ThS. Võ Hồ
Thu Sang
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TT Học phần
Nội dung cần đạt được

của từng học phần

Khối

lượng

kiến

thức

(LT/T

H/tự
học)

Họ tên giảng

viên cơ hữu

phụ trách

DropBox, v.v).
Kỹ năng sử dụng và quản trị căn bản

máy tính;
Kỹ năng khai thác các phần mềm Tin

học văn phòng, mạng máy tính phục vụ
cho học tập, công tác và cuộc sống;

Kỹ năng khai thác kiến thức trên
Internet và các dịch vụ lưu trữ, chia sẻ trực
tuyến để trợ giúp giải quyết các vấn đề gặp
phải trong học tập, công việc và cuộc sống.

* Về năng lực tự chủ và trách nhiệm
MT7. Nâng cao ý thức tự học, tự tìm

tòi, tự giải quyết vấn đề;
Nâng cao ý thức vềvấn đềbản quyền phần mềm

và quyền sởhữu trí tuệ;
Hiểu và thực hiện đúng các quy định

của trường và yêu cầu của môn học; Tôn
trọng bạn học và giáo viên;

Tự học, nghiên cứu và làm việc độc
lập; có khả năng quản lí, hợp tác và làm việc
nhóm hiệu quả; trình bày, thuyết trình trước
nhóm, lớp; tự tin thể hiện bản thân. Tự đánh
giá và đánh giá khi hoàn thành các nhiệm vụ
học tập; lập kế hoạch học tập suốt đời.

6.PHƯƠNG
PHÁP

LUẬN

NGHIÊN

CỨU

KHOA

HỌC

Nắm được những kiến thức cơ bản về
khoa học và nghiên cứu khoa học
(NCKH), nắm được bản chất của nghiên
cứu khoa học cũng như cấu trúc lôgic của
một công trình khoa học

Nắm được các phương pháp nghiên
cứu cơ bản và bước đầu làm quen với các
chủ đề nghiên cứu, xây dựng, chứng minh

2

(30/0/

60)

TS. Nguyễn
Thị Kim Ngân

TS. Tôn Thất
Dụng
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TT Học phần
Nội dung cần đạt được

của từng học phần

Khối

lượng

kiến

thức

(LT/T

H/tự
học)

Họ tên giảng

viên cơ hữu

phụ trách

và trình bày các luận điểm khoa học;
phương pháp trình bày một báo cáo khoa
học vào việc học tập ở đại học.

Vận dụng các thao tác nghiên cứu
khoa học trong xây dựng, chứng minh và
trình bày các luận điểm khoa học. Thực
hành các thao tác nghiên cứu khoa học với
các chủ đề đa dạng trong lĩnh vực khoa
học xã hội và nhân văn

Rèn luyện và phát triển kĩ năng nghiên
cứu và giảng dạy các bài học thuộc lĩnh
vực khoa học xã hội và nhân văn dựa trên
nền tảng kiến thức rộng lớn về văn hóa dân
tộc.

Rèn luyện và phát triển kĩ năng giao
tiếp và ứng xử; thuyết trình; lắng nghe;
làm việc nhóm; lập kế hoạch và tổ chức
công việc; tìm kiếm, tổng hợp, phân tích
và đánh giá thông tin; giải quyết vấn đề; sử
dụng công nghệ thông tin và truyền thông;
sử dụng ngôn ngữ; khám phá; sáng tạo;
viết; học tập suốt đời…

Phát triển kĩ năng tự học, tự nghiên
cứu.

Rèn luyện và phát triển kĩ năng nghiên
cứu khoa học.

Hiểu và thực hiện đúng các quy định
của trường và yêu cầu của môn học; Tôn
trọng bạn học và giáo viên.

Tự học, nghiên cứu và làm việc độc
lập; có khả năng quản lí, hợp tác và làm việc
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TT Học phần
Nội dung cần đạt được

của từng học phần

Khối

lượng

kiến

thức

(LT/T

H/tự
học)

Họ tên giảng

viên cơ hữu

phụ trách

nhóm hiệu quả; trình bày, thuyết trình trước
nhóm, lớp; tự tin thể hiện bản thân.

Xây dựng được kế hoạch chuyên môn,
lập được kế hoạch quản lý, điều phối, cải
tiến, phát triển các hoạt động chuyên môn
hợp lý với thực tiễn giáo dục phổ thông.

Tự đánh giá và đánh giá khi hoàn
thành các nhiệm vụ học tập; lập kế hoạch
học tập suốt đời.

GIÁO DỤC

THỂ CHẤT

Trung tâm
Giáo dục thể
chất

GIÁO DỤC

QUỐC

PHÒNG

Trung tâm

Giáo dục

Quốc phòng

I

I

KHỐI KIẾN THỨC ĐÀO TẠO VÀ RÈN LUYỆN

NĂNG LỰC SƯ PHẠM

34

2.1. Kiến thức cơ sở chung 16

7.TÂM LÍ

HỌC 1

Trình bày được khái niệm cơ bản của tâm
lý học, bản chất tâm lý người, phân loại
hiện tượng tâm lý người. Trình bày được
khái niệm về ý thức, chú ý, hoạt động và
giao tiếp. Trình bày được khái niệm về
cảm giác, tri giác, tư duy, tưởng tượng, trí
nhớ, ngôn ngữ, tình cảm, ý chí, hành động
tự động hoá, nhân cách

Phân tích được bản chất tâm lý
người, phân loại tâm lý người và các
phương pháp nghiên cứu tâm lý người; đặc
điểm hoạt động, cấu trúc hoạt động; các
loại giao tiếp và các biện pháp nâng cao
hiệu quả giao tiếp; cấu trúc của ý thức, Sự

2

(26/8/

60)

PGS. TS
Nguyễn Văn
Bắc

PGS. TS Đậu
Minh Long

PGS. TS  Trần
Thị Tú Anh

TS. Nguyễn
Bá Phu

TS. Đinh Thị
Hồng Vân
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TT Học phần
Nội dung cần đạt được

của từng học phần

Khối

lượng

kiến

thức

(LT/T

H/tự
học)

Họ tên giảng

viên cơ hữu

phụ trách

hình thành và phát triển ý thức, các cấp độ
của ý thức, Các loại chú ý, Các thuộc tính
của chú ý

Phân biệt rõ cảm giác và tri giác, tư
duy và tưởng tượng; phân biệt được nhận
thức cảm tính và nhận thức lý tính; phân
tích được các quy luật cơ bản của cảm
giác, tri giác, đặc điểm tư duy và tưởng
tượng; xác định được cách sáng tạo hình
ảnh mới trong tưởng tượng. Phân tích được
các loại trí nhớ, ngôn ngữ, các quá trình cơ
bản của trí nhớ và nêu được các biện pháp
phát triển ngôn ngữ, trí nhớ cho học sinh;
phân biệt được xúc cảm và tình cảm, các
quy luật hình thành tình cảm; mô tả được
kỹ xảo và thói quen, các quy luật hình
thành kỹ xảo; Phân tích được cấu trúc của
nhân cách và các thuộc tính của nhân cách.
Trên cơ sở đó đề xuất được các biện pháp
phát triển tâm lý cho học sinh.

Rèn luyện, phát triển các kĩ năng kỹ
năng vận dụng kiến thức tâm lý học vào
việc nghiên cứu, phân tích, lý giải về các
hiện tượng tâm lý nhằm phục vụ cuộc
sống, hoạt động. Rèn luyện, phát triển các
kĩ năng nhận biết và phân tích các vấn đề
liên quan đến tâm lý của học sinh; Rèn
luyện, phát triển các kỹ năng xử lý các vấn
đề liên quan tới tâm lý học sinh và tâm lý
của dạy học;

Rèn luyện các thao tác tư duy như
phân tích, tổng hợp, khái quát hoá trong
quá trình tìm hiểu khái niệm về các khái
niệm cơ bản: tâm lý học, giao tiếp, hoạt
động, ý thức, chú ý; cảm giác, tri giác, tư
duy, tưởng tượng, trí nhớ; khái niệm tình
cảm, xúc cảm, ý chí, kĩ xảo, thói quen.

Rèn luyện và phát triển kĩ năng giao
tiếp, kỹ năng lắng nghe đồng cảm, kỹ năng

TS. Nguyễn
Thị Ngọc Bé

TS. Hồ Văn
Dũng
TS. Nguyễn
Ngọc Quỳnh
Anh

Th.S. Nguyễn
Phước Cát
Tường
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TT Học phần
Nội dung cần đạt được

của từng học phần

Khối

lượng

kiến

thức

(LT/T

H/tự
học)

Họ tên giảng

viên cơ hữu

phụ trách

giải quyết vấn đề. Rèn luyện, phát triển các
kĩ năng tư duy sáng tạo, giải quyết vấn đề
sáng tạo;

Rèn luyện và phát triển kĩ năng thiết
kế và tổ chức hoạt động dạy học; Phát triển
kĩ năng tự học, tự nghiên cứu;
* Về năng lực tự chủ và trách nhiệm

Hiểu và thực hiện đúng các quy định
của trường và yêu cầu của môn học; Tôn
trọng bạn học và giáo viên.

Tự học, nghiên cứu và làm việc độc
lập; có khả năng quản lí, hợp tác và làm việc
nhóm hiệu quả; trình bày, thuyết trình trước
nhóm, lớp; tự tin thể hiện bản thân.

Tự đánh giá và đánh giá khi hoàn
thành các nhiệm vụ học tập; lập kế hoạch
học tập suốt đời.

8.TÂM LÍ

HỌC 2

Hiểu, mô tả được đặc điểm tâm lý
lứa tuổi học sinh (tâm lý học lứa tuổi
trung học cơ sở và lứa tuổi học sinh trung
học phổ thông) như khái niệm về lứa tuổi
học sinh, sự phát triển về thể chất, các
điều kiện của phát triển tâm lý, đặc điểm
về hoạt động nhận thức, đặc điểm về tình
cảm, nhân cách, sự phát triển trí tuệ của
học sinh.

Hiểu và mô tả được các đặc điểm
tâm lý của hoạt động dạy học như khái
niệm hoạt động học tập, đặc điểm hoạt
động học tập của học sinh, sự hình thành
hành động học tập, động cợ học tập, kỹ
năng, kỹ xảo học tập. Hiểu được khái
niệm về hoạt động dạy học, bản chất tâm
lý của hoạt động dạy, các yêu cầu tâm lý
về hoạt động dạy học, mối quan hệ giữa

2

(26/8/

60)

PGS. TS
Nguyễn Văn
Bắc

PGS. TS Đậu
Minh Long

PGS. TS  Trần
Thị Tú Anh

TS. Nguyễn
Bá Phu

TS. Đinh Thị
Hồng Vân

TS. Nguyễn
Thị Ngọc Bé

TS. Hồ Văn
Dũng
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TT Học phần
Nội dung cần đạt được

của từng học phần

Khối

lượng

kiến

thức

(LT/T

H/tự
học)

Họ tên giảng

viên cơ hữu

phụ trách

dạy học và phát triển trì tuệ.
Hiểu và mô tả được các kiến thức

về tâm lý học nhân cách người giáo viên
như: Giáo dục phổ thông ở thế kỷ XXI và
những yêu cầu về người giáo viên ở thế
kỷ XXI I;  Đặc điểm lao động sư phạm
của người giáo viên hiện nay; cấu trúc
nhân cách của người giáo viên (Các
phẩm chất và năng lực sư phạm); Uy tín
và sự hình thành uy tín ở người giáo viên
và các con đường rèn luyện nhân cách ở
người giáo viên.

Rèn kỹ năng vận dụng kiến thức tâm lý
học vào việc nghiên cứu, phân tích, lý giải
về tâm lý của học sinh nhằm phục vụ hoạt
động dạy học, giáo dục.

Rèn luyện kỹ năng dạy học ở sinh viên
như kỹ năng hình thành hoạt động học cho
sinh như mục đích học tập, động cơ học
tập, thái độ học tập, kỹ năng học tập ở học
sinh

Rèn luyện và phát triển kĩ năng phân
tích, nhận diện tâm lý học sinh

Rèn luyện và phát triển kĩ năng giao
tiếp sư phạm, kỹ năng xử lý tình huống
trong dạy học và giáo dục

Phát triển kĩ năng tự học, tự nghiên cứu

Hình thành quan điểm khoa học về
tâm lý học sinh và tâm lý của hoạt động
dạy học, tâm lý học nhân cách của người
giáo viên từ đó có hứng thú học tập, tích
cực nghiên cứu tâm lý.

Nắm vững và thực hiện đúng các quy

TS. Nguyễn
Ngọc Quỳnh
Anh

Th.S. Nguyễn
Phước Cát
Tường
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TT Học phần
Nội dung cần đạt được

của từng học phần

Khối

lượng

kiến

thức

(LT/T

H/tự
học)

Họ tên giảng

viên cơ hữu

phụ trách

định của trường và yêu cầu của môn học;
Tôn trọng bạn và giáo viên.

Tự học, nghiên cứu và làm việc độc
lập; có khả năng quản lí, hợp tác và làm việc
nhóm hiệu quả; trình bày, thuyết trình trước
nhóm, lớp; tự tin thể hiện bản thân.

9.GIÁO DỤC

HỌC 1

Thông hiểu được giáo dục là một
hiện tượng xã hội đặc biệt, đối tượng
nghiên cứu của giáo dục học, phương pháp
nghiên cứu khoa học giáo dục, các phạm
trù cơ bản của giáo dục học, hệ thống các
khoa học giáo dục, mối liên hệ giữa giáo
dục học và các khoa học có liên quan.

Thông hiểu được các khái niệm con
người, nhân cách, sự phát triển nhân cách;
phân tích được ảnh hưởng của các yếu tố
di truyền, môi trường, giáo dục và hoạt
động cá nhân đến sự phát triển nhân cách;
vận dụng vai trò của các yếu tố di truyền,
môi trường, giáo dục và hoạt động cá nhân
đến sự phát triển nhân cách vào thực tiễn
hoạt động giáo dục.

Trình bày được khái niệm mục đích
giáo dục, mục đích giáo dục nước ta hiện
nay và vai trò của giáo viên trong thực
hiện mục đích giáo dục, khái quát được hệ
thống giáo dục quốc dân Việt Nam, các
nhiệm vụ và con đường giáo dục.

Thông hiểu được khái niệm quá trình
dạy học, hệ thống các nguyên tắc dạy học
và khả năng ứng dụng trong thực tiễn, các
thành phần cơ bản nội dung dạy học và
cách xây dựng nội dung dạy học nhằm đạt
được mục tiêu dạy học, hệ thống các

2

(26/8/

60)

ThS. Nguyễn
Thị Quỳnh
Anh

ThS. Nguyễn
Thanh Bình

ThS. Mai Thị
Thanh Thuỷ
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TT Học phần
Nội dung cần đạt được

của từng học phần

Khối

lượng

kiến

thức

(LT/T

H/tự
học)

Họ tên giảng

viên cơ hữu

phụ trách

phương pháp dạy học và các sử dụng các
phương pháp dạy học hiệu quả, hệ thống
các hình thức tổ chức dạy học hiện nay ở
Việt Nam và thế giới.

Thông hiểu được khái niệm quá trình
giáo dục, hệ thống các quy luật và nguyên
tắc giáo dục và khả năng ứng dụng trong
thực tiễn, các thành phần cơ bản nội dung
giáo dục và cách xây dựng nội dung giáo
dục nhằm đạt được mục tiêu, hệ thống các
phương pháp giáo dục và cách sử dụng các
phương pháp giáo dục hiệu quả.

Vận dụng những vấn đề lý luận chung

của Giáo dục học để nhận xét, liên hệ với

thực tiễn giáo dục, giải thích một số quan

điểm khác nhau về vai trò của giáo dục.

Hình thành, phát triển những kỹ năng
cơ bản trong học tập Giáo dục học: kỹ
năng xác định mục đích của hoạt động dạy

học - giáo dục, các kỹ năng cơ bản về tổ
chức hoạt động dạy học và hoạt động giáo

dục ở nhà trường.

Hình thành, phát triển tư duy sư phạm,

phương pháp học tập và nghiên cứu khoa

học giáo dục

Hiểu và thực hiện đúng các quy định
của trường và yêu cầu của môn học; Tôn
trọng bạn học và giáo viên.

Tự học, nghiên cứu và làm việc độc lập;
có khả năng quản lí, hợp tác và làm việc
nhóm hiệu quả; trình bày, thuyết trình trước
nhóm, lớp; tự tin thể hiện bản thân.
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TT Học phần
Nội dung cần đạt được

của từng học phần

Khối

lượng

kiến

thức

(LT/T

H/tự
học)

Họ tên giảng

viên cơ hữu

phụ trách

Tự đánh giá và đánh giá khi hoàn thành
các nhiệm vụ học tập; lập kế hoạch học tập
suốt đời.

10.GIÁO DỤC

HỌC 2

Biết được sự phát triển của nền giáo

dục trung học nước ta qua các giai đoạn;

Phân tích được vị trí của giáo dục trung

học trong hệ thống giáo dục quốc dân.

Phân tích được những vấn đề cơ bản về vị
trí, mục tiêu, kế hoạch dạy học của nhà

trường phổ thông trung học; Trình bày

được ý nghĩa, tầm quan trọng của việc

quản lí, lãnh đạo nhà trường phổ thông

trung học.

Phân tích được vị trí, vai trò, chức

năng của người GV phổ thông trung học;

Giải thích được vai trò quan trọng của

người GV phổ thông trung học. Trình bày

được đặc điểm lao động sư phạm của

người GV; Nhận diện được những nét đặc

thù do mục đích, đối tượng và công cụ lao

động sư phạm quy định; Phân tích được vị
trí, vai trò, chức năng của người GV phổ
thông trung học; Phân tích được những yêu

cầu cụ thể về phẩm chất đạo đức và NL sư
phạm của người GV và biểu hiện của nó

trong thực tiễn; Giải thích được vai trò

quan trọng của nhân cách nhà giáo trong

giáo dục HS; Trình bày được ý nghĩa của

việc nâng cao trình độ nghề nghiệp của

2

(26/8/

60)

ThS. Nguyễn
Thị Quỳnh
Anh

ThS. Nguyễn
Thanh Bình

ThS. Mai Thị
Thanh Thuỷ
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TT Học phần
Nội dung cần đạt được

của từng học phần

Khối

lượng

kiến

thức

(LT/T

H/tự
học)

Họ tên giảng

viên cơ hữu

phụ trách

người GV; Trình bày được các con đường

nâng cao trình độ nghề nghiệp.

Phân tích được vị trí và chức năng của

người GV chủ nhiệm lớp; Giải thích được

vai trò quan trọng của người GV chủ nhiệm

lớp; Phân tích được nội dung công tác tổ
chức hoạt động giáo dục của GV chủ
nhiệm; Phân tích được những yêu cầu cụ
thể về phẩm chất đạo đức và NL sư phạm

của người GV chủ nhiệm lớp và biểu hiện

của nó trong thực tiễn; Giải thích được vai

trò quan trọng của những yêu cầu đó đối

với GV trong công tác chủ nhiệm lớp.

Trình bày được mục đích, ý nghĩa,
yêu cầu sư phạm của kiểm tra, đánh giá kết

quả học tập của HS; Trình bày và giải

thích được một số vấn đề lý luận về kiểm

tra, đánh giá trong giáo dục; Nêu được các

loại phương pháp, kỹ thuật, công cụ kiểm

tra, đánh giá kết quả học tập của HS; Liệt

kê các phương pháp, hình thức và công cụ
trong đánh giá kết quả học tập của HS (chú

trọng các phương pháp mang tính thực

hành như: xử lý bài tập tình huống, quan

sát, trắc nghiệm...); Phân tích được ưu
nhược điểm của các phương pháp, hình

thức và kỹ thuật kiểm tra, đánh giá kết quả
học tập của HS.

Kỹ năng phân tích, tổng hợp kiến thức;

Kỹ năng giải quyết vấn đề
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TT Học phần
Nội dung cần đạt được

của từng học phần

Khối

lượng

kiến

thức

(LT/T

H/tự
học)

Họ tên giảng

viên cơ hữu

phụ trách

Kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm; kỹ
năng trình bày vấn đề

Phát triển kĩ năng tự học, tự nghiên

cứu.

Kỹ năng xử lý tình huống sư phạm.

Kỹ năng lựa chọn các phương pháp thu
thập, xử lý thông tin trong việc tìm hiều và

nắm vững đối tượng giáo dục.

Kỹ năng tổ chức thực hiện kế hoạch

phối hợp các lực lượng trong giáo dục HS.

Kỹ năng xây dựng kế hoạch chủ nhiệm

lớp.

Kỹ năng xây dựng kế hoạch hoạt động

trải nghiệm phù hợp với mục tiêu giáo dục,

với đặc điểm tập thể HS.

Kỹ năng xây dựng các tiêu chí đánh giá
chất lượng và kết quả học tập của HS

Bước đầu hình thành kỹ năng soạn các

loại câu hỏi, bài tập kiểm tra; kỹ năng thiết

kế các loại đề kiểm tra: tự luận, trắc

nghiệm khách quan, phối hợp tự luận với

trắc nghiệm khách quan phù hợp với các

tiêu chí chất lượng môn học.

Bước đầu hình thành kỹ năng quan sát
trong đánh giá kết quả giáo dục.

Hiểu và thực hiện đúng các quy định

của Nhà trường và Khoa; Tôn trọng bạn học

và giảng viên.

Chủ động, tích cực trong nghiên cứu

và làm việc độc lập; có khả năng quản lí,
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TT Học phần
Nội dung cần đạt được

của từng học phần

Khối

lượng

kiến

thức

(LT/T

H/tự
học)

Họ tên giảng

viên cơ hữu

phụ trách

hợp tác và làm việc nhóm hiệu quả; trình

bày, thuyết trình trước nhóm, lớp; tự tin thể
hiện bản thân.

Năng lực tự đánh giá và sử dụng kết

quả đánh giá vào việc bồi dưỡng, phát triển

trình độ chuyên môn nghiệp vụ của bản

thân.

Có năng lực tự học, tự đào tạo, tự
nghiên cứu, tích lũy kiến thức, kinh nghiệm

để rèn luyện phẩm chất, năng lực nghề
nghiệp của người giáo viên; có kế hoạch học

tập suốt đời.

11.HOẠT

ĐỘNG TRẢI

NGHIỆM

Nắm vững bản chất của lý thuyết học tập
trải nghiệm.

Nắm vững các nội dung và hình thức hoạt
động trải nghiệm phù hợp với học sinh
THPT và các hình thức trải nghiệm đặc thù
của môn Ngữ văn

Nắm được yêu cầu về việc kiểm tra, đánh
giá kết quả hoạt động trải nghiệm.

Hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của các hoạt
động trải nghiệm đối với việc hình thành
phẩm chất và phát triển năng lực học sinh

Có khả năng đề xuất, xây dựng kế
hoạch và tổ chức hiệu quả của các hoạt
động trải nghiệm ở trường THPT.

Có kỹ năng làm việc nhóm; giao tiếp,
đàm phán và thuyết phục; ra quyết định và
giải quyết vấn đề.

Vận dụng linh hoạt các hình thức tổ
chức và kiểm tra đánh giáhoạt động trải
nghiệm.

Sử dụng kết quả như kênh thông tin

2

(0/60/

120) Th.s  Lê
Khánh Tùng

TS. Lê Thị
Ngọc Anh
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TT Học phần
Nội dung cần đạt được

của từng học phần

Khối

lượng

kiến

thức

(LT/T

H/tự
học)

Họ tên giảng

viên cơ hữu

phụ trách

phản hồi để điều chỉnh và năng cao hiệu
quả tổ chức.

Hiểu và thực hiện đúng các quy định,
qui chế học vụ của trường và yêu cầu của
học phần; giao tiếp, ứng xử với bạn học và
giảng viên dựa trên nguyên tắc tôn trọng.

Tự học, nghiên cứu và làm việc độc lập;
có khả năng quản lí, hợp tác và làm việc
nhóm hiệu quả; có khả năng trình bày,
thuyết trình trước tập thể; tự tin khi thể hiện
quan điểm cá nhân.

Có kĩ năng đánh giá và tự đánh giá về
mức độ hoàn thành các nhiệm vụ học tập;
biết cách lập kế hoạch học tập và phát triển
bản thân suốt đời.

12.PHÁT

TRIỂN

CHƯƠNG
TRÌNH DH

BỘ MÔN

- Có được các tri thức lí luận cơ bản
về chương trình, phát triển chương trình
(chương trình giáo dục, chương trình môn
học, chương trình dạy học... trong nhà
trường.

- Hiểu được cách xây dựng, đánh giá,
chỉnh sửa và hoàn thiện chương trình cũng
như phân tích được chương trình cấp học,
môn học (môn Ngữ văn) ở phổ thông.

- Có kiến thức về chương trình, sách
giáo khoa Ngữ văn ở phổ thông.

- Có kĩ năng phân tích toàn bộ chương
trình Ngữ văn phổ thông (quan điểm tiếp
cận, nguyên tắc xây dựng, các mạch kiến
thức kĩ năng được phát triển từ lớp 1 - lớp
12...)

2

(30/0/

60)

Th.s  Lê
Khánh Tùng

TS. Lê Thị
Ngọc Anh
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TT Học phần
Nội dung cần đạt được

của từng học phần

Khối

lượng

kiến

thức

(LT/T

H/tự
học)

Họ tên giảng

viên cơ hữu

phụ trách

- Có kĩ năng thiết kế đề cương dạy
học cho các loại hình bài học cơ bản ở sách
giáo khoa.

- Có kĩ năng phát triển các bài học
theo quan điểm xây dựng chương trình
Ngữ văn hiện hành.

- Nhận thức đúng về vai trò và tầm
quan trọng của chương trình và phát triển
chương trình trong dạy học ở phổ thông.

- Nhận thức đúng về tầm quan trọng
của việc phân tích chương trình Ngữ văn
phổ thông đối với việc dạy học môn Ngữ
văn.

- Nỗ lực tìm tòi sáng tạo để thường
xuyên đổi mới chương trình dạy học Ngữ
văn.

13.ĐÁNH GIÁ
KẾT QUẢ
GIÁO DỤC

CỦA HS

Nắm vững các vấn đề lí thuyết cơ bản
về kiểm tra, đánh giá trong giáo dục;  hiểu
được các khái niệm cơ bản liên quan đến
kiểm tra, đánh giá.

Hiểu được các nguyên tắc, hình thức,
phương pháp kiểm tra, đánh giá trong môn
Ngữ văn.

Nắm vững qui trình biên soạn câu hỏi/
bài tập kiểm tra, đánh giá theo định hướng
phát triển năng lực học sinh

Triển khai được hình đánh giá cơ bản
trên lớp học

Có kỹ năng soạn thảo câu hỏi kiểm tra
tự luận và câu hỏi trắc nghiệm khách quan
theo định hướng phát triển năng lực học
sinh.

Hình thành kỹ năng thu nhận các thông

2

(30/0/

60)

Th.s Lê Khánh

Tùng

TS. Lê Thị
Ngọc Anh
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TT Học phần
Nội dung cần đạt được

của từng học phần

Khối

lượng

kiến

thức

(LT/T

H/tự
học)

Họ tên giảng

viên cơ hữu

phụ trách

tin phản hồi từ kết quả của các bài kiểm tra
đánh giá kết quả học tập của học sinh.

Sử dụng các dữ liệu về các thông tin
phản hồi để điều chỉnh và nâng cao chất
lượng dạy và học.

Hiểu và thực hiện đúng các quy định,
qui chế học vụ của trường và yêu cầu của
học phần; giao tiếp, ứng xử với bạn học và
giảng viên dựa trên nguyên tắc tôn trọng.

Tự học, nghiên cứu và làm việc độc lập;
có khả năng quản lí, hợp tác và làm việc
nhóm hiệu quả; có khả năng trình bày,
thuyết trình trước tập thể; tự tin khi thể hiện
quan điểm cá nhân.

Có kĩ năng đánh giá và tự đánh giá về
mức độ hoàn thành các nhiệm vụ học tập;
biết cách lập kế hoạch học tập và phát triển
bản thân suốt đời.

Thực hành sư phạm 12

14.RÈN

LUYỆN

NVSP

THƯỜNG

XUYÊN

Trang bị cho SV những kiến thức về
quy tắc chính tả và cách thức trình bày
bảng, về khái niệm và yêu cầu của hoạt
động đọc diễn cảm, về vai trò và quy trình
tổ chức các hoạt động tập thể trong nhà
trường, về khái niệm và những nguyên tắc
cần thiết để giải quyết các tình huống sư
phạm.

SV nắm được một số khái niệm và
các cơ sở lý luận cơ bản về công nghệ
thông tin và ứng dụng công nghệ thông tin
vào dạy học Ngữ văn.

Kỹ năng cứng: SV có kỹ năng viết vẽ

3

(0/90/

180

TS. Lê Thị
Ngọc Anh

ThS. Lê
Khánh Tùng
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TT Học phần
Nội dung cần đạt được

của từng học phần

Khối

lượng

kiến

thức

(LT/T

H/tự
học)

Họ tên giảng

viên cơ hữu

phụ trách

bảng, trình bày vấn đề bằng lời nói, đọc
diễn cảm, tổ chức các hoạt động sinh hoạt
tập thể, sinh hoạt ngoại khóa cho HS, kỹ
năng khai thác và sử dụng công nghệ thông
tin vào dạy học Ngữ văn…

Kỹ năng mềm: SV hình thành được
kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, lắng nghe,
hợp tác và làm việc nhóm…

Hiểu và thực hiện đúng các quy định
của trường và yêu cầu của môn học; Tôn
trọng bạn học và giáo viên.

Tự học, nghiên cứu và làm việc độc
lập; có khả năng quản lí, hợp tác và làm việc
nhóm hiệu quả; trình bày, thuyết trình trước
nhóm, lớp; tự tin thể hiện bản thân.

Tự đánh giá và đánh giá khi hoàn
thành các nhiệm vụ học tập; lập kế hoạch
học tập suốt đời.

Xây dựng được kế hoạch chuyên
môn, lập được kế hoạch quản lý, điều phối,
cải tiến, phát triển các hoạt động chuyên
môn hợp lý với thực tiễn giáo dục phổ
thông

15.THỰC

HÀNH DẠY

HỌC TẠI

TRƯỜNG

SƯ PHẠM

(0/60/

120)

Giảng viên

khoa Ngữ văn

16.KIẾN TẬP

SƯ PHẠM
2

Tại trường

THPT

17. Thực tập 5 Tại trường
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TT Học phần
Nội dung cần đạt được

của từng học phần

Khối

lượng

kiến

thức

(LT/T

H/tự
học)

Họ tên giảng

viên cơ hữu

phụ trách

sư phạm THPT

Kiến thức, kỹ năng và năng lực dạy học chuyên

ngành
8

18. LÝ
LUẬN
VÀ
PHƯƠN
G PHÁP
DẠY
HỌC
NGỮ
VĂN 1

Nắm vững và vận dụng được những
vấn đề lý thuyết đặc trưng cơ bản của
chuyên ngành vào quá trình dạy học Ngữ
văn ở trường THPT.

- Biết cách phân tích những vấn đề có
liên quan (mục tiêu, nguyên tắc, nội dung,
phương pháp...) đến việc xây dựng chương
trình môn Ngữ văn ở trường THPT theo
định hướng Đổi mới giáo dục.

- Có kiến thức chuyên sâu về lĩnh vực
khoa học cơ bản của Văn học và khoa học
Giáo dục để giải quyết các yêu cầu trong
thực tiễn dạy học.

- Kỹ năng lựa chọn và sử dụng các
phương pháp dạy học linh hoạt, phù hợp
với trình độ học sinh và đặc điểm riêng của
từng bộ phận kiến thức.

- Kỹ năng xây dựng và giải quyết các
tình huống có vấn đề cả trong lĩnh vực
chuyên môn và lĩnh vực tổ chức giáo dục.

- Kỹ năng phân tích, tổng hợp và
đánh giá về mức độ đạt được của học sinh
qua từng bài học và cả quá trình học tập.

- Kỹ năng vận dụng tích hợp kiến
thức để thực hiện lồng ghép vấn đề giáo
dục học sinh theo chiều hướng phát triển
những phẩm chất, tư cách, đạo đức của
một công dân tương phù hợp với những

60/0/1

20

TS. Lê Thị
Ngọc Anh

ThS. Lê
Khánh Tùng
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TT Học phần
Nội dung cần đạt được

của từng học phần

Khối

lượng

kiến

thức

(LT/T

H/tự
học)

Họ tên giảng

viên cơ hữu

phụ trách

chuẩn mực văn hóa của con người Việt
Nam.

- Kỹ năng sử dụng ngôn ngữ phù hợp
với môi trường sư phạm, với môn học.

- Kỹ năng giao tiếp, ứng xử với học
sinh dựa trên nguyên tắc tôn trọng và thân
thiện.

- Kỹ năng lắng nghe, thấu hiểu và
chia sẻ.

- Kỹ năng ứng dụng công nghệ thông
tin và xử lý thông tin phù hợp với yêu cầu
học phần và yêu cầu giáo dục.

- Kỹ năng tự học, tự giáo dục.
- Nhận thức đúng về vị trí vai trò của

môn Ngữ văn với tư cách là môn học có
chức năng giáo dục thẩm mỹ cho học sinh.

- Chú trọng nhiều hơn đến mối quan
hệ giữa tính khoa học và nghệ thuật trong
cấu trúc môn Ngữ văn.

- Coi trọng giá trị nhân sinh của tác
phẩm trong lịch sử tiếp nhận để đưa ra các
biện pháp cụ thể giúp rút ngắn khoảng
cách tiếp nhận từ tác giả, tác phẩm đến bạn
đọc học sinh.

19.LÝ LUẬN

VÀ

PHƯƠNG
PHÁP DẠY

HỌC NGỮ
VĂN 2

Có được các kiến thức cơ bản về lý
luận và phương pháp dạy học Tiếng Việt;
Làm văn ở phổ thông đáp ứng yêu cầu đổi
mới giáo dục.

Có được các kỹ năng cơ bản và cần
thiết để tiến hành dạy học các nội dung về
tiếng Việt, Làm văn ở trường THPT theo

60/0/1

20
TS. Lê Thị
Ngọc Anh

ThS. Lê
Khánh Tùng
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TT Học phần
Nội dung cần đạt được

của từng học phần

Khối

lượng

kiến

thức

(LT/T

H/tự
học)

Họ tên giảng

viên cơ hữu

phụ trách

định hướng hình thành phẩm chất và năng
lực người học.

Hình thành được phương pháp tự
học, có thái độ coi trọng và yêu thích dạy
học Tiếng Việt; Làm văn; có niềm say mê
và khao khát tìm tòi sáng tạo đổi mới dạy
học.

KHỐI KIẾN THỨC CHUYÊN NGÀNH 75

Khối kiến thức cơ sở của ngành 9

20.THỰC
HÀNH
VĂN BẢN
TIẾNG
VIỆT

- Giúp SV nâng cao kiến thức về việc
sử dụng tiếng Việt trong hoạt động lĩnh hội
văn bản và tạo lập văn bản.

- Giúp SV chiếm lĩnh các tri thức
chuyên môn trong nhà trường thông qua
việc rèn luyện các kỹ năng sử dụng tiếng
Việt, góp phần cùng các học phần khác
phát triển ở người học tư duy khoa học.

- Chuẩn bị tiềm lực để dạy tốt những
nội dung tương ứng trong chương trình
ngữ văn ở bậc phổ thông.

Giúp SV rèn luyện, nâng cao các kỹ
năng sử dụng tiếng Việt trong hoạt động
lĩnh hội văn bản và tạo lập văn bản.

Có kỹ năng làm việc nhóm và thuyết
trình được các vấn đề thuộc học phần, phát
triển kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức công
việc, kỹ năng giải quyết vấn đề nhằm hình
thành năng lực tự học và năng lực nghiên
cứu khoa học ở người học.

SV có ý thức sử dụng tiếng Việt đúng

(30/0/

60)

Th.S. Lê Văn
Điền

ThS. Trần Thị
Huyền Gấm

Th.S. Lê Thị
Cẩm Vân
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TT Học phần
Nội dung cần đạt được

của từng học phần

Khối

lượng

kiến

thức

(LT/T

H/tự
học)

Họ tên giảng

viên cơ hữu

phụ trách

cách trong tạo lập văn bản.

21.DẪN LUẬN

NGÔN

NGỮ HỌC

VÀ CƠ SỞ
TIẾNG

VIỆT

Cung cấp kiến thức cơ bản về khoa
học ngôn ngữ làm cơ sở cho việc học tập
và nghiên cứu các bộ môn cụ thể của tiếng
Việt và văn học.

: Vận dụng được kiến thức vào học
và nghiên cứu tiếng Việt, ngoại ngữ và
giảng dạy văn học.

Có kỹ năng làm việc nhóm và thuyết
trình được các vấn đề thuộc học phần, phát
triển kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức công
việc, kỹ năng giải quyết vấn đề nhằm hình
thành năng lực tự học và năng lực nghiên
cứu khoa học ở người học.

SV phải có tinh thần nghiêm túc
trong học tập, chuẩn bị đầy đủ các nội
dung cơ bản được giao đối với học phần,
làm đầy đủ các bài tập trên lớp và ở nhà.

(30/0/

60)

ThS. Lê Thị
Cẩm Vân

ThS. Trần Thị
Huyền Gấm

22.CƠ SỞ
VĂN HÓA
VIỆT NAM

Trang bị những tri thức cơ sở về Văn
hóa Việt Nam.

Rèn luyện tập quán nghiên cứu và lý
giải về Văn hóa Việt Nam.

Sinh viên thể hiện đạt mức yêu cầu
về giờ tín chỉ: theo dõi lý thuyết, làm tốt
bài tập, thực hành, tự nghiên cứu.

(30/0/

60)

TS. Trần Thị
Thanh Nhị

TS. Nguyễn

Thị Kim Ngân

23.NHẬP

MÔN LÝ

LUẬN

VĂN HỌC

Nắm được đặc trưng của bộ môn Lý
luận văn học trong mối liên hệ với các
phân môn Lịch sử văn học, Phê bình văn
học của khoa học Văn học

Nắm được những đặc trưng nói
chung của văn học: đặc trưng về đối tượng,
nội dung, chất liệu, chức năng; mối quan
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TT Học phần
Nội dung cần đạt được

của từng học phần

Khối

lượng

kiến

thức

(LT/T

H/tự
học)

Họ tên giảng

viên cơ hữu

phụ trách

hệ giữa nhà văn – tác phẩm – bạn đọc, quá
trình sáng tác và tiếp nhận

Sử dụng các kiến thức có được để
thực hành nghiên cứu về các tác gia, tác
phẩm dựa vào các kiến thức lí luận văn
học.

Rèn luyện và phát triển kĩ năng giảng
kỹ năng phân tích, bình giảng các tác
phẩm, các vấn đề lí luận văn học trong
chương trình phổ thông.

Rèn luyện và phát triển kĩ năng giao
tiếp và ứng xử; thuyết trình; lắng nghe;
làm việc nhóm; lập kế hoạch và tổ chức
công việc; tìm kiếm, tổng hợp, phân tích
và đánh giá thông tin; giải quyết vấn đề; sử
dụng công nghệ thông tin và truyền thông;
sử dụng ngôn ngữ; khám phá; sáng tạo;
viết; học tập suốt đời…

Phát triển kĩ năng tự học, tự nghiên
cứu

Rèn luyện và phát triển kĩ năng nghiên
cứu khoa học.

Hiểu và thực hiện đúng các quy định
của trường và yêu cầu của môn học; Tôn
trọng bạn học và giáo viên.

Tự học, nghiên cứu và làm việc độc
lập; có khả năng quản lí, hợp tác và làm việc
nhóm hiệu quả; trình bày, thuyết trình trước
nhóm, lớp; tự tin thể hiện bản thân.

Xây dựng được kế hoạch chuyên môn,
lập được kế hoạch quản lý, điều phối, cải
tiến, phát triển các hoạt động chuyên môn
hợp lý với thực tiễn giáo dục phổ thông.

Tự đánh giá và đánh giá khi hoàn
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TT Học phần
Nội dung cần đạt được

của từng học phần

Khối

lượng

kiến

thức

(LT/T

H/tự
học)

Họ tên giảng

viên cơ hữu

phụ trách

thành các nhiệm vụ học tập; lập kế hoạch
học tập suốt đời.

Khối kiến thức chuyên sâu của ngành 66

a. Bắt buộc

24.VĂN HỌC

DÂN GIAN

VIỆT NAM

Cung cấp cho SV những kiến thức khái
quát về văn hoá và văn học dân gian Việt
Nam thông qua đặc trưng thể loại, tiến trình
vận động của các thể loại. Bên cạnh các kiến
thức về văn học dân gian của dân tộc Kinh,
học phần cũng cung cấp những kiến thức căn
bản về văn học dân gian của các khu vực dân
tộc thiểu số.

SV vận dụng tìm hiểu, nghiên cứu
được các thể loại văn học dân gian, các
vùng và các thời kỳ phát triển của văn học
dân gian Việt Nam

Xây dựng cho SV lòng yêu mến và
thái độ trân trọng, biết gìn giữ và phát huy
kho tàng văn hoá và văn học dân gian của
dân tộc.

(45/0/

90)

TS. Trần Thị
Thanh Nhị

TS. Nguyễn

Thị Kim Ngân

25.VĂN HỌC

TRUNG

ĐẠI I

Trang bị những tri thức căn bản, cần
thiết về lịch sử văn học dân tộc giai đoạn
thế kỷ X - thế kỷ XVII

Phân tích những thành tựu nổi bật,
những tác giả, tác phẩm tiêu biểu, rực rỡ
bậc nhất của văn học Việt Nam hai thế kỷ
này.

Sử dụng các kiến thức có được để
thực hành nghiên cứu về các tác gia, tác
phẩm và trào lưu văn học của Việt Nam và
thế giới, trong bối cảnh chung của tiến

(45/0/

90)

Ths. Nguyễn
Văn Luân

TS. Trần Thị
Thanh Nhị
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TT Học phần
Nội dung cần đạt được

của từng học phần

Khối

lượng

kiến

thức

(LT/T

H/tự
học)

Họ tên giảng

viên cơ hữu

phụ trách

trình văn học nhân loại
Rèn luyện kỹ năng phân tích tác gia và

tác phẩm văn học từ đặc trưng văn học
trung đại Việt Nam.

Rèn luyện và phát triển kĩ năng giao
tiếp và ứng xử; thuyết trình; lắng nghe;
làm việc nhóm; lập kế hoạch và tổ chức
công việc; tìm kiếm, tổng hợp, phân tích
và đánh giá thông tin; giải quyết vấn đề; sử
dụng công nghệ thông tin và truyền thông;
sử dụng ngôn ngữ; khám phá; sáng tạo;
viết; học tập suốt đời…

Phát triển kĩ năng tự học, tự nghiên
cứu

Rèn luyện và phát triển kĩ năng nghiên
cứu khoa học.

Hiểu và thực hiện đúng các quy định
của trường và yêu cầu của môn học; Tôn
trọng bạn học và giáo viên.

Tự học, nghiên cứu và làm việc độc
lập; có khả năng quản lí, hợp tác và làm việc
nhóm hiệu quả; trình bày, thuyết trình trước
nhóm, lớp; tự tin thể hiện bản thân.

Tự đánh giá và đánh giá khi hoàn
thành các nhiệm vụ học tập; lập kế hoạch
học tập suốt đời.

26.VĂN HỌC
VIỆT NAM
TRUNG
ĐẠI II

Trang bị những tri thức căn bản, cần
thiết về lịch sử văn học dân tộc giai đoạn
thế kỷ XVIII-thế kỷ XIX; phân tích những
thành tựu nổi bật, những tác giả, tác phẩm
tiêu biểu, rực rỡ bậc nhất của văn học Việt
Nam hai thế kỷ này.

Rèn luyện kỹ năng phân tích tác gia

(45/0/

90)

TS. Tôn Thất

Dụng

TS. Ngô Thời

Đôn
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TT Học phần
Nội dung cần đạt được

của từng học phần

Khối

lượng

kiến

thức

(LT/T

H/tự
học)

Họ tên giảng

viên cơ hữu

phụ trách

và tác phẩm văn học từ đặc trưng văn học
trung đại Việt Nam.

Hiểu chân xác về thành tựu của nền
văn học dân tộc, tăng cảm xúc trân trọng di
sản nghệ thuật ngôn ngữ, văn chương dân
tộc, rèn luyện khả năng trao truyền giá trị
văn học dân tộc qua thơ văn cho các thế hệ
tiếp theo; gìn giữ, phát huy giá trị văn hóa
dân tộc, hun đúc tình cảm sáng tạo nghệ
thuật nối bước cha ông.

TS. Trần Thị
Thanh Nhị

27.VĂN HỌC

VIỆT NAM

HIỆN ĐẠI

TỪ 1900-

1945

- Cung cấp cái nhìn tổng quan, những
kiến thức cơ bản, khái quát về văn học
hiện đại Việt Nam (hoàn cảnh lịch sử, văn
hóa xã hội; các khuynh hướng và trào lưu;
các thể loại văn học chính); phương pháp
nghiên cứu văn học hiện đại Việt Nam.

- Trang bị cho SV những kiến thức
cơ bản và có hệ thống về các tác giả, thể
loại đa dạng và tiêu biểu của giai đoạn văn
học 1900-1945; chuẩn bị cho SV học
những học phần tiếp theo của văn học hiện
đại Việt Nam.

- Kỹ năng cứng: Xác lập được
phương pháp nghiên cứu, quan điểm tiếp
cận, đánh giá... hệ thống kiến thức văn học
sử giai đoạn 1900-1945, những tác giả tiêu
biểu gắn với những thể loại tiêu biểu, xác
định được mỗi tác giả là sự kết tinh sự vận
động của lịch sử văn học, của thể loại văn
học và cá tính sáng tạo.

- Kỹ năng mềm:

+ Xác lập, rèn luyện năng lực dạy học

(60/0/

120)

TS. Hoàng

Đức Khoa

PGS.TS.

Hoàng Thị
Huế
TS. Nguyễn

Thùy Trang

ThS. Trần

Đình Nhân
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TT Học phần
Nội dung cần đạt được

của từng học phần

Khối

lượng

kiến

thức

(LT/T

H/tự
học)

Họ tên giảng

viên cơ hữu

phụ trách

văn học Việt Nam hiện đại chuẩn bị cho việc
giảng dạy bài khái quát văn học Việt Nam hiện
đại, các tác giả, tác phẩm của học phần này ở
trường trung học phổ thông.

+ Rèn luyện năng lực chuyển hóa
những giá trị nhân văn, thẩm mỹ của văn
học Việt Nam hiện đại thành giá trị sống ở
người học.

- Có thái độ tích cực khám phá những
giá trị nhân văn, thẩm mỹ của văn học Việt
Nam hiện đại, chuyển hoá thành giá trị
sống ở người học.

- Có ý thức trách nhiệm xây dựng,
bảo vệ, phát huy những giá trị đạo đức tốt
đẹp cho bản thân và cộng đồng.

28.VĂN HỌC

VIỆT NAM

HIỆN ĐẠI

TỪ 1945

ĐẾN 1975

- Trang bị cho SV những kiến thức
cơ bản về văn học Việt Nam giai đoạn
1945-1975.

- Cung cấp cho SV những nội dung
cơ bản của học phần, bao gồm những đặc
điểm cơ bản của văn học giai đoạn 1945-
1975, các khái niệm cơ bản về khuynh
hướng sử thi, vị trí của văn học giai đoạn
1945-1975 trong quá trình vận động và
phát triển của văn học Việt Nam hiện đại.

- Những thành tựu về thể loại, về thi
pháp của văn học giai đoạn 1945-1975.

- Hình thành cho SV những kỹ năng
cứng trong quá trình tích lũy kiến thức:
nắm vững các phương pháp nghiên cứu
văn học, phục vụ cho mục đích nghiên cứu
chuyên sâu và giảng dạy văn học. Có khả

(45/0/

90)

TS. Nguyễn

Thùy Trang

PGS.TS.

Hoàng Thị
Huế
ThS. Trần

Đình Nhân
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TT Học phần
Nội dung cần đạt được

của từng học phần

Khối

lượng

kiến

thức

(LT/T

H/tự
học)

Họ tên giảng

viên cơ hữu

phụ trách

năng tổng hợp, đánh giá quá trình phát
triển, đặc điểm của một giai đoạn/hiện
tượng văn học.

- Rèn luyện cho SV những kỹ năng
mềm: kỹ năng thuyết trình, giảng dạy, kỹ
năng sử dụng công nghệ thông tin và
truyền thông; khả năng làm việc nhóm, kỹ
năng sử dụng ngôn ngữ và kỹ năng sáng
tạo, kỹ năng viết.

- Giúp SV hình thành ý thức trân
trọng nền văn học ra đời trong hoàn cảnh
đất nước có chiến tranh, trong đó có nhiều
tác giả, tác phẩm xứng đáng được xem là
thành tựu lớn của văn học dân tộc.

- Thái độ chuyên cần: Nghiêm túc
trong học tập và nghiên cứu, đảm bảo 80%
thời lượng giờ lên lớp, nghiêm túc chuẩn
bị bài ở nhà.

29.VĂN HỌC

VIỆT NAM

HIỆN ĐẠI

SAU 1975

Cung cấp những kiến thức cơ bản về
diện mạo, đặc trưng văn học sau 1975, tiến
trình vận động phát triển của văn học
đương đại trên bình diện thể loại. Giới
thiệu cho người học một số tác giả tiêu
biểu gắn với tiểu sử, sự nghiệp văn học, vị
trí văn học sử, phong cách nghệ thuật và
đặc biệt nhấn mạnh đến những đóng góp
về thể loại gắn với những kiểu tổ chức văn
bản đặc thù.

- Kỹ năng cứng: Rèn luyện kỹ năng
tiếp cận, hệ thống hóa, khái quát hóa
những vấn đề cơ bản của văn học Việt
Nam hiện đại; kỹ năng tổ chức bài học, giờ

(45/0/

90)

PGS.TS.

Hoàng Thị
Huế

TS. Nguyễn

Thùy Trang
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TT Học phần
Nội dung cần đạt được

của từng học phần

Khối

lượng

kiến

thức

(LT/T

H/tự
học)

Họ tên giảng

viên cơ hữu

phụ trách

học, năng lực kiểm tra đánh giá.
- Kỹ năng mềm: rèn luyện kỹ năng

khám phá giá trị nhân văn, thẩm mỹ của
văn học Việt Nam hiện đại, kỹ năng
chuyển hóa những giá trị nhân văn, thẩm
mỹ của văn học Việt Nam hiện đại thành
giá trị sống ở người học

- Có thái độ tích cực khám phá những
giá trị nhân văn, thẩm mỹ của văn học Việt
Nam hiện đại, chuyển hoá thành giá trị
sống ở người học

- Có ý thức trách nhiệm xây dựng,
bảo vệ, phát huy những giá trị đạo đức tốt
đẹp cho bản thân và cộng đồng.

30.TÁC PHẨM

VÀ THỂ
LOẠI VĂN
HỌC

- Hiểu được khái niệm "tác phẩm văn
học" như một chỉnh thể thẩm mỹ, một hình
thức sử dụng ngôn từ đặc thù trong hoạt
động sáng tạo và tiếp nhận văn học.

- Nắm vững khái niệm, nội hàm của
các thành tố tạo nên tác phẩm văn học:
ngôn từ, không gian – thời gian, nhân vật,
cốt truyện, trần thuật, kết cấu, đề tài, chủ
đề, tư tưởng…

- Hiểu được nội hàm khái niệm “thể
loại văn học” và vai trò, ý nghĩa quan trọng
của nó đối với hệ thống lý thuyết cũng như
thực tiễn sáng tạo và tiếp nhận văn học.

- Xác định được cơ sở của sự phân
chia, tính chất tương đối về ranh giới và
hiện tượng giao thoa giữa các thể loại văn
học.

(45/0/

90) TS. Nguyễn

Văn Thuấn

PGS.TS. Trần

Huyền Sâm
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TT Học phần
Nội dung cần đạt được

của từng học phần

Khối

lượng

kiến

thức

(LT/T

H/tự
học)

Họ tên giảng

viên cơ hữu

phụ trách

- Nắm vững được những đặc điểm
thi pháp nổi bật của từng thể loại: thơ, tiểu
thuyết, kịch và ký.

- Kỹ năng cứng:

+ Kỹ năng nhận diện, xác định các
yếu tố trong cấu trúc chỉnh thể tác phẩm
văn học, hiểu sâu bản chất thẩm mỹ của
từng thành tố.

+ Kỹ năng vận dụng những thao tác
nghiên cứu để tiếp cận và phân tích tác
phẩm văn học từ góc độ cấu trúc chỉnh thể
và góc độ thể loại văn học.

+ Kỹ năng so sánh, đối chiếu những
đặc điểm của từng thể loại, từ đó khái quát
nên những mô hình thể loại, và rộng hơn là
những vấn đề thuộc về tiến trình vận động
thể loại trong đời sống văn học.

+ Kỹ năng vận dụng linh hoạt và
sáng tạo những kiến thức đã học vào
nghiên cứu, phân tích, giảng dạy tác phẩm
văn học trong nhà trường phổ thông.

+ Kỹ năng giao tiếp và ứng xử sư
phạm trong quá trình học tập.

+ Kỹ năng thuyết giảng qua hoạt
động học tập.

+ Có kỹ năng tìm kiếm, tổng hợp,
phân tích và đánh giá thông tin về các vấn
đề liên quan đến tác phẩm và thể loại văn
học.

+ Có kỹ năng sử dụng ngôn ngữ linh
hoạt, chính xác; kỹ năng lập luật chặt chẽ
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TT Học phần
Nội dung cần đạt được

của từng học phần

Khối

lượng

kiến

thức

(LT/T

H/tự
học)

Họ tên giảng

viên cơ hữu

phụ trách

và năng lực học tập suốt đời.

- Qua sự nghiên cứu tác phẩm văn
học như một cấu trúc chỉnh thể với sự
thống nhất của các yếu tố nội dung và hình
thức... SV có thái độ, ý thức tiếp cận đa
chiều đối sản phẩm của hoạt động sáng tạo
và tiếp nhận văn học nói riêng và các hiện
tượng đời sống nói chung.

- Có thái độ khách quan, khoa học,

cẩn trọng trong phân tích, nghiên cứu, phê

bình, giảng dạy tác phẩm văn học trong

nhà trường.

31.TIẾN

TRÌNH

VĂN HỌC

Trang bị cho SV kiến thức lý luận cơ
bản về các khái niệm: Tiến trình văn học,
thời đại văn học, phương pháp sáng tác,
trào lưu và  phong cách nghệ thuật. Giúp
SV có cái nhìn khái quát về tiến trình văn
học nhân loại: từ khởi thủy đến Chủ nghĩa
hậu hiện đại. Cập nhật những kiến thức lý
luận mới mẻ ở phương Tây.

- Rèn luyện cho SV năng lực nghiên
cứu khoa học, biết vận dụng lý thuyết vào
việc khám phá các trào lưu, các hiện tượng
tiêu biểu trong tiến trình văn học nhân loại.
Rèn luyện kỹ năng xử lý kiến thức vào
việc nghiên cứu chuyên sâu và giảng dạy
từ chương trình phổ thông đến đại học và
sau đại học.

- Rèn luyện cho SV các kỹ năng giao
tiếp, kỹ năng làm việc nhóm, thuyết trình,
kỹ năng sử dụng các phương tiện công

(45/0/

90)

PGS.TS. Thái

Phan Vàng

Anh

PGS.TS. Trần

Huyền Sâm
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TT Học phần
Nội dung cần đạt được

của từng học phần

Khối

lượng

kiến

thức

(LT/T

H/tự
học)

Họ tên giảng

viên cơ hữu

phụ trách

nghệ thông tin...
Thông qua học phần Tiến trình văn

học, khơi dậy ở SV niềm đam mê văn
chương và tình yêu nghề nghiệp; bồi
dưỡng phẩm chất đạo đức, tác phong nghề
nghiệp để cống hiến hữu ích cho lĩnh vực
giáo dục.

32.VĂN HỌC

TÂY ÂU

Học phần nhằm cung cấp cho SV
những tri thức cơ bản về văn học Tây Âu.

- Kỹ năng cứng: Từ những thủ đắc
của học phần này, SV có thể vận dụng để
xử lý được các văn bản thuộc nền văn học
Châu Âu ở PTTH.

- Kỹ năng mềm: Học phần còn giúp
SV rèn luyện các kỹ năng viết, nói, lắng
nghe, thuyết trình, trao đổi, tranh luận.

- SV ý thức được những thành tựu to
lớn của văn học Tây Âu và ảnh hưởng của
nó đến văn học thế giới và Việt Nam.

- SV ý thức được tư tưởng nhân bản
phong phú, phức tạp, sâu sắc ẩn tàng qua
các tác phẩm của nền văn học này.

(45/0/

90)

ThS. Hoàng

Xuân Vinh

TS Bửu Nam

ThS. Nguyễn

Thị Thu Hằng

33.VĂN HỌC

CHÂU MỸ
Học phần nhằm cung cấp cho SV

kiến thức cơ bản về thành tựu nổi bật của
văn học Hoa Kỳ và văn học Mỹ La Tinh.

Từ những thủ đắc của học phần này,
SV có thể vận dụng để xử lý được các văn
bản thuộc nền văn học Châu Mỹ ở PTTH.

Giúp SV rèn luyện các kỹ năng xử lý
thông tin, thuyết trình, trao đổi, tranh luận,

(30/0/

60)
ThS. Nguyễn

Thị Thu Hằng

ThS. Nguyễn

Anh Dân
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TT Học phần
Nội dung cần đạt được

của từng học phần

Khối

lượng

kiến

thức

(LT/T

H/tự
học)

Họ tên giảng

viên cơ hữu

phụ trách

sử dụng công nghệ thông tin để hỗ trợ vấn
đề trình bày.

- Giúp SV ý thức được những cống
hiến to lớn của văn học châu Mỹ đến văn
học thế giới đương đại.

- Giúp SV hiểu biết thêm những tư
tưởng nhân bản và vấn đề liên văn hóa qua
nền văn học này.

34.VĂN HỌC

NGA VÀ

ĐÔNG ÂU

Trang bị kiến thức cơ bản, cần thiết
về văn học Nga và Đông Âu cho SV, đáp
ứng yêu cầu hoàn thiện tri thức văn học
trình độ cử nhân ngành Ngữ văn, yêu cầu
giảng dạy ở trường phổ thông, yêu cầu mở
rộng giao lưu văn hóa trong thời đại hội
nhập.

Góp phần giúp SV hình thành năng
lực chuyên môn, kỹ năng tổng hợp, phân
tích, giải quyết vấn đề các nội dung kiến
thức đã học, có khả năng vận dụng kiến
thức đó trong giảng dạy, học tập, nghiên
cứu, tiếp nhận văn học.

Từ các giá trị nhân sinh của văn học
Nga và Đông Âu, SV sẽ thu nhận, rèn luyện
thêm các kỹ năng sống và làm việc, kỹ năng
ứng xử tình huống trong cuộc sống cá nhân
và các mối quan hệ với con người, với cộng
đồng và xã hội. Quá trình học tập cũng giúp
SV nắm vững hơn kỹ năng làm việc nhóm,
kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, kỹ năng viết,
khám phá các vấn đề đặt ra trong các nội
dung kiến thức đã học.

SV cần có thái độ nghiêm túc trong

(45/0/

90)

TS. Phạm

Xuân Hoàng

TS. Bửu Nam

TS. Nguyễn

Thị Tịnh Thy
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TT Học phần
Nội dung cần đạt được

của từng học phần

Khối

lượng

kiến

thức

(LT/T

H/tự
học)

Họ tên giảng

viên cơ hữu

phụ trách

học tập, có ý thức học hỏi, bồi dưỡng nhân
cách, trí tuệ, biết tiếp nhận những giá trị tốt
đẹp của tinh hoa văn hóa thế giới để trở
thành một công dân có trách nhiệm với đất
nước và mang những phẩm chất phù hợp
với thời đại toàn cầu hóa.

35.VĂN HỌC

TRUNG

QUỐC

SV cần nắm được lịch sử văn học
Trung Quốc từ cổ đại đến hiện đại, các
thời kỳ lớn và các thành tựu tiêu biểu, một
số tác gia và tác phẩm tiêu biểu của văn
học Trung Quốc, đặc biệt là những tác gia
tác phẩm trong chương trình phổ thông
trung học; xác định được vị trí của văn học
Trung Quốc trong bối cảnh châu Á và thế
giới cũng như ảnh hưởng của văn học
Trung Quốc đối với văn học Việt Nam.

Thành thạo kỹ năng giảng dạy các bài
học tác gia và kỹ năng phân tích, bình
giảng các tác phẩm văn học Trung Quốc
trong chương trình phổ thông.

- SV thành thạo các kỹ năng giao tiếp
và ứng xử; thuyết trình; lắng nghe; làm
việc nhóm; lập kế hoạch và tổ chức công
việc; tìm kiếm, tổng hợp, phân tích và
đánh giá thông tin; giải quyết vấn đề; sử
dụng công nghệ thông tin và truyền thông;
sử dụng ngôn ngữ; khám phá; sáng tạo;
viết; học tập suốt đời…

Có ý thức, trách nhiệm cao; có đạo
đức của người giáo viên; tác phong nghề
nghiệp nghiêm túc; có trách nhiệm công
dân và thái độ nhiệt tình phục vụ xã hội

(30/0/

60)

TS. Nguyễn

Thị Tịnh Thy

ThS. Nguyễn

Anh Dân
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Nội dung cần đạt được

của từng học phần

Khối

lượng
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(LT/T

H/tự
học)

Họ tên giảng

viên cơ hữu

phụ trách

trong công việc của mình.

36.VĂN HỌC

CHÂU Á

Học phần trang bị cho SV những kiến
thức khái quát về tiến trình, diện mạo và
thành tựu của ba nền văn hóa, văn học lớn
của nhân loại và khu vực Nam Á (Ấn Độ),
Đông Bắc Á (Nhật Bản) và Đông Nam Á.
Học phần chú ý đi sâu những tác gia, tác
phẩm được giảng dạy trong nhà trường phổ
thông.

Thành thạo kỹ năng giảng dạy các bài
học tác gia và kỹ năng phân tích, bình
giảng các tác phẩm văn học châu Á trong
chương trình phổ thông.

SV thành thạo các kỹ năng giao tiếp
và ứng xử; thuyết trình; lắng nghe; làm
việc nhóm; lập kế hoạch và tổ chức công
việc; tìm kiếm, tổng hợp, phân tích và
đánh giá thông tin; giải quyết vấn đề; sử
dụng công nghệ thông tin và truyền thông;
sử dụng ngôn ngữ; khám phá; sáng tạo;
viết; học tập suốt đời…

Có ý thức, trách nhiệm cao; có đạo
đức của người giáo viên; tác phong nghề
nghiệp nghiêm túc; có trách nhiệm công
dân và thái độ nhiệt tình phục vụ xã hội
trong công việc của mình.

(30/0/

60)

TS. Nguyễn

Thị Tịnh Thy

ThS. Hoàng

Xuân Vinh

ThS. Nguyễn

Anh Dân

37.NGỮ ÂM –
TỪ VỰNG

TIẾNG

VIỆT

Nắm vững các cơ sở lý thuyết về ngữ
âm, từ vựng tiếng Việt,  các khái niệm cơ
bản, đơn vị âm tiết, hệ thống âm vị tiếng
Việt, những vấn đề về chuẩn hóa ngữ âm
và chính tả, những nội dung của từ vựng
tiếng Việt: cấu tạo từ, nghĩa của từ, các lớp

(45/0/

90)
ThS. Lê Thị
Cẩm Vân

ThS. Trần Thị
Huyền Gấm
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TT Học phần
Nội dung cần đạt được

của từng học phần

Khối

lượng

kiến

thức

(LT/T

H/tự
học)

Họ tên giảng

viên cơ hữu

phụ trách

từ vựng.

Nắm vững các  thao tác và thủ pháp
phân xuất âm vị tiếng Việt, nhận diện và
phân biệt các loại đơn vị từ vựng và hệ
thống ngữ nghĩa của từ phục vụ cho mục
đích nghiên cứu chuyên sâu.

Có kỹ năng làm việc nhóm và thuyết
trình được các vấn đề thuộc học phần, phát
triển kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức công
việc, kỹ năng giải quyết vấn đề nhằm hình
thành năng lực tự học và năng lực nghiên
cứu khoa học ở người học.

Yêu tiếng Việt, có ý thức sử dụng tiếng
Việt chính xác và sáng tạo.

38.NGỮ PHÁP

VÀ NGỮ
PHÁP VĂN
BẢN

TIẾNG

VIỆT

Cung cấp kiến thức cơ bản về ngữ
pháp tiếng Việt, giúp SV hiểu biết có hệ
thống nội dung kiến thức học phần và nắm
được phương pháp nghiên cứu bộ môn.

- Áp dụng được kiến thức vào giải
quyết các loại bài tập đã cho trong giáo
trình cũng như các loại bài tập nghiên cứu,
có khả năng lý giải một cách khoa học các
vấn đề thuộc chuyên môn giảng dạy về
sau.

- Có kỹ năng làm việc nhóm và
thuyết trình được các vấn đề thuộc học
phần, phát triển kỹ năng lập kế hoạch và tổ
chức công việc, kỹ năng giải quyết vấn đề
nhằm hình thành năng lực tự học và năng
lực nghiên cứu khoa học ở người học.

SV có nhận thức và ý thức sâu sắc về

(45/0/

90)
ThS. Lê Thị
Cẩm Vân

ThS. Trần Thị
Huyền Gấm
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TT Học phần
Nội dung cần đạt được

của từng học phần

Khối

lượng

kiến

thức

(LT/T

H/tự
học)

Họ tên giảng

viên cơ hữu

phụ trách

ngữ pháp và ngữ pháp văn bản tiếng Việt,
có ý thức trau dồi ngôn ngữ để sử dụng
ngôn ngữ trong giao tiếp và hành văn tiếng
Việt một cách phù hợp, gìn giữ và phát
huy ngôn ngữ dân tộc.

39.PHONG
CÁCH HỌC
TIẾNG
VIỆT

Có những kiến thức khái quát chung
về phong cách học, hiểu và phân biệt các
phong cách chức năng trong tiếng Việt,
nắm vững giá trị biểu đạt của các phương
tiện ngôn ngữ và các biện pháp tu từ của
tiếng Việt, vận dụng các kiến thức đã học
vào việc tạo lập và phân tích văn bản.

Hình thành và rèn luỵên kỹ năng thực
hành phong cách học tiếng Việt để hiểu và
cảm được cái đúng, cái hay, cái đẹp của
ngôn ngữ khi đọc tác phẩm văn học hoặc
những văn bản thuộc các phong cách khác
nhau; biết sử dụng đúng các phong cách
chức năng khi nói, viết và phân tích được
giá trị nghệ thuật của hình ảnh ngôn từ khi
giảng thơ văn cho học sinh.

- Có kỹ năng làm việc nhóm và
thuyết trình được các vấn đề thuộc học
phần, phát triển kỹ năng lập kế hoạch và tổ
chức công việc, kỹ năng giải quyết vấn đề
nhằm hình thành năng lực tự học và năng
lực nghiên cứu khoa học ở người học.

SV có ý thức sử dụng các hiện tượng
phong cách, trau dồi năng lực thẩm văn
của người giáo viên Ngữ văn.

(30/0/

60)

ThS. Lê Thị
Cẩm Vân

ThS. Trần Thị
Huyền Gấm
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TT Học phần
Nội dung cần đạt được

của từng học phần

Khối

lượng

kiến

thức

(LT/T

H/tự
học)

Họ tên giảng

viên cơ hữu

phụ trách

40.LƯỢC
KHẢO
CHỮ HÁN
VÀ MINH
GIẢI VĂN
BẢN HÁN
VĂN
TRUNG
HOA

Nắm được kiến thức căn bản về chữ
Hán với tư cách là văn tự tượng hình biểu
ý; nắm được kiến thức về các Nho gia tiêu
biểu và các văn bản kinh điển (Tứ thư);
nắm được cơ sở về thơ văn cổ điển chọn
lọc của Trung Hoa.

Rèn luyện cách viết chữ Hán, phân
tích cấu tạo chữ Hán, tra cứu từ điển Hán
Việt; biết cách phiên âm, dịch nghĩa được
một số văn bản thơ văn chữ Hán đơn giản,
quen thuộc của văn học Trung Quốc được
giới thiệu trong chương trình phổ thông.

Rèn luyện, viết được chữ Hán đúng
cách, nâng cao các kĩ năng sử dụng ngữ
pháp tiếng Hán trong hoạt động lĩnh hội
văn bản. SV có ý thức tự học, ôn luyện
thường xuyên để tiếp cận các văn bản chữ
Hán dễ dàng hơn. Thông qua các bản dịch,
so sánh, đối chiếu với văn bản gốc, hướng
đến việc đọc và dịch văn bản hoàn thiện
hơn. Chuẩn bị tiềm lực để dạy tốt những
nội dung liên quan đến từ Hán Việt cũng
như các bài học cổ văn Trung Hoa trong
chương trình ngữ văn ở bậc phổ thông.

Rèn luyện và phát triển kĩ năng tra cứu
từ điển, kĩ năng giải thích nghĩa của chữ
Hán, kĩ năng dịch câu, dịch văn bản chữ
Hán.

Có kĩ năng làm việc nhóm và thuyết
trình được các vấn đề thuộc học phần, phát
triển kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức công
việc, kĩ năng giải quyết vấn đề nhằm hình

(60/0/

120)
TS. Võ Thị
Ngọc Thúy

ThS. Nguyễn
Lãm Thắng
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TT Học phần
Nội dung cần đạt được

của từng học phần

Khối

lượng

kiến

thức

(LT/T

H/tự
học)

Họ tên giảng

viên cơ hữu

phụ trách

thành năng lực tự học và năng lực nghiên
cứu khoa học ở người học.

Phát triển kĩ năng tự học, tự nghiên
cứu

Rèn luyện và phát triển kĩ năng nghiên
cứu khoa học.

Hiểu và thực hiện đúng các quy định
của trường và yêu cầu của môn học; Tôn
trọng bạn học và giáo viên.

Tự học, nghiên cứu và làm việc độc
lập; có khả năng quản lí, hợp tác và làm việc
nhóm hiệu quả; trình bày, thuyết trình trước
nhóm, lớp; tự tin thể hiện bản thân.

Tự đánh giá và đánh giá khi hoàn
thành các nhiệm vụ học tập; lập kế hoạch
học tập suốt đời.

41. MIN
H
GIẢI
VĂN
BẢN
HÁN
VĂN
VIỆT
NAM

A

Nắm được kiến thức cơ sở về: thơ
lịch triều, văn xuôi chữ Hán (chiếu, phú,
hịch, cáo, kí, sử, tự, dư địa chí, truyền
kỳ…), chọn lọc của Việt Nam và một số
bài thơ chữ Hán của Hồ Chí Minh.

MT2. Vận dụng kiến thức để có thể
đọc, dịch được một số văn bản chữ Hán.

MT3. Chuẩn bị tiềm lực để dạy tốt
những nội dung liên quan đến từ Hán Việt
cũng như các bài học cổ văn Việt Nam
trong chương trình ngữ văn ở bậc phổ
thông.

* Về kĩ năng

MT4. Rèn luyện và phát triển kĩ năng
kỹ năng sử dụng ngữ pháp tiếng Hán trong
hoạt động lĩnh hội văn bản; kĩ năng dạy

(45/0/

90)

TS. Võ Thị
Ngọc Thúy

ThS. Nguyễn
Lãm Thắng
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TT Học phần
Nội dung cần đạt được

của từng học phần

Khối

lượng

kiến

thức

(LT/T

H/tự
học)

Họ tên giảng

viên cơ hữu

phụ trách

những bài học liên quan đến từ Hán Việt
cũng như các bài học cổ văn Việt Nam
trong chương trình ngữ văn ở bậc phổ
thông.

MT5. Rèn luyện và phát triển kĩ năng
giao tiếp và ứng xử; thuyết trình; lắng
nghe; làm việc nhóm; lập kế hoạch và tổ
chức công việc; tìm kiếm, tổng hợp, phân
tích và đánh giá thông tin; giải quyết vấn
đề; sử dụng công nghệ thông tin và truyền
thông; sử dụng ngôn ngữ; khám phá; sáng
tạo; viết; học tập suốt đời…

MT6. Phát triển kĩ năng tự học, tự
nghiên cứu

Rèn luyện và phát triển kĩ năng nghiên
cứu khoa học.

Hiểu và thực hiện đúng các quy định
của trường và yêu cầu của môn học; Tôn
trọng bạn học và giáo viên.

Tự học, nghiên cứu và làm việc độc
lập; có khả năng quản lí, hợp tác và làm việc
nhóm hiệu quả; trình bày, thuyết trình trước
nhóm, lớp; tự tin thể hiện bản thân.

Tự đánh giá và đánh giá khi hoàn
thành các nhiệm vụ học tập; lập kế hoạch
học tập suốt đời.

42. VĂN
BẢN
CHỮ
NÔM

N
O
M

Cung cấp cho SV kiến thức cơ bản về
cách cấu tạo chữ Nôm, cách đọc chữ Nôm
và nhận dạng chữ Nôm.

SV vận dụng kiến thức ở MT1 để
phân tích cấu tạo chữ Nôm trong các văn
bản chữ Nôm do giảng viên cung cấp (là
văn bản chữ Nôm chế bản vi tính của các
tác phẩm được giới thiệu (bản chữ quốc

(30/0/

60)

TS. Võ Thị
Ngọc Thúy

ThS. Nguyễn
Lãm Thắng
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TT Học phần
Nội dung cần đạt được

của từng học phần

Khối

lượng

kiến

thức

(LT/T

H/tự
học)

Họ tên giảng

viên cơ hữu

phụ trách

T
E
X
T
S

ngữ) trong sách giáo khoa Ngữ văn lớp 10,
lớp 11). Thông qua phân tích cấu trúc chữ
Nôm, SV có thêm kinh nghiệm nhận diện
những chữ Nôm đơn giản.

SV vận dụng kiến thức ở MT1 và
MT2 để đọc một số văn bản chữ Nôm đơn
giản là các văn bản ca dao, truyện cổ tích
ngắn, đoạn trích từ các truyện thơ Nôm,…
Sau đó, SV vận dụng kiến thức các mặt về
chữ Nôm để có thể tạo (viết ra chữ Nôm)
một số văn bản đơn giản, quen thuộc.

SV nhận diện và giải thích, phân tích
được ý nghĩa, giá trị của các điển tích, điển
cố, từ ngữ cổ, từ ngữ khó trong các văn
bản Nôm thuộc giai đoạn văn học trung đại
Việt Nam.

Rèn luyện và phát triển kĩ năng giảng
dạy các tác phẩm văn học được viết bằng
chữ Nôm thuộc giai đoạn văn học trung đại
Việt Nam trong chương trình phổ thông
(chủ yếu ở lớp 10, lớp 11).

Rèn luyện và phát triển kĩ năng giao
tiếp và ứng xử; thuyết trình; lắng nghe; tìm
kiếm, tổng hợp, phân tích và đánh giá
thông tin; giải quyết vấn đề; năng lực sử
dụng ngôn ngữ; năng lực khám phá; năng
lực sáng tạo;…

Phát triển kĩ năng tự học, tự nghiên
cứu tư duy hệ thống. Có năng lực làm việc
theo nhóm. Nghiên cứu và tổ chức các hoạt
động nghiên cứu trong trong lĩnh vực Ngữ
văn vào thực tiễn dạy học và trong cuộc
sống.

Đạt được trình độ tiếng Anh B1 hoặc
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TT Học phần
Nội dung cần đạt được

của từng học phần

Khối

lượng

kiến

thức

(LT/T

H/tự
học)

Họ tên giảng

viên cơ hữu

phụ trách

tiếng Trung HSK 3; biết cách sử dụng
phần mềm gõ chữ Hán, chữ Nôm trong quá

trình học tập, nghiên cứu và dạy học.

Hiểu và thực hiện đúng các quy định
của trường và yêu cầu của môn học; Tôn
trọng bạn học và giáo viên.

Tự học, nghiên cứu và làm việc độc
lập; có khả năng quản lí, hợp tác và làm việc
nhóm hiệu quả; trình bày, thuyết trình trước
nhóm, lớp; tự tin thể hiện bản thân.

Tự đánh giá và đánh giá khi hoàn
thành các nhiệm vụ học tập; lập kế hoạch
học tập suốt đời.

b. Tự
chọn

Nhóm học phần Văn học Việt Nam (chọn 4/8 tín chỉ)

43.ĐẶC
TRƯNG
TRUYỆN
KỂ DÂN
GIAN VIỆT
NAM

Nắm được tri thức chuyên sâu về các
loại hình tự sự dân gian Việt Nam

Cung cấp cho SV những kiến thức
chuyên sâu về các thể loại tự sự trên các
phương diện: đặc trưng loại hình học và thi
pháp học, hình thái học từ nhiều lý thuyết
nghiên cứu hiện đại trong khoa học
folklore trên thế giới.

Vận dụng kiến thức chuyên sâu này
để phân tích các tác phẩm có trong chương
trình đại học và trung học phổ thông theo
khuynh hướng liên ngành

Rèn luyện và phát triển kĩ năng nghiên
cứu và giảng dạy các bài học thuộc lĩnh

(30/0/

60)

TS. Nguyễn
Thị Kim Ngân

TS. Trần Thị
Thanh Nhị
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TT Học phần
Nội dung cần đạt được

của từng học phần

Khối

lượng

kiến

thức

(LT/T

H/tự
học)

Họ tên giảng

viên cơ hữu

phụ trách

vực khoa học xã hội và nhân văn dựa trên
nền tảng kiến thức rộng lớn về văn hóa dân
tộc.

Rèn luyện và phát triển kĩ năng giao
tiếp và ứng xử; thuyết trình; lắng nghe;
làm việc nhóm; lập kế hoạch và tổ chức
công việc; tìm kiếm, tổng hợp, phân tích
và đánh giá thông tin; giải quyết vấn đề; sử
dụng công nghệ thông tin và truyền thông;
sử dụng ngôn ngữ; khám phá; sáng tạo;
viết; học tập suốt đời…

Phát triển kĩ năng tự học, tự nghiên
cứu.

Rèn luyện và phát triển kĩ năng nghiên
cứu khoa học.

Hiểu và thực hiện đúng các quy định
của trường và yêu cầu của môn học; Tôn
trọng bạn học và giáo viên.

Tự học, nghiên cứu và làm việc độc
lập; có khả năng quản lí, hợp tác và làm việc
nhóm hiệu quả; trình bày, thuyết trình trước
nhóm, lớp; tự tin thể hiện bản thân.

Xây dựng được kế hoạch chuyên môn,
lập được kế hoạch quản lý, điều phối, cải
tiến, phát triển các hoạt động chuyên môn
hợp lý với thực tiễn giáo dục phổ thông.

Tự đánh giá và đánh giá khi hoàn
thành các nhiệm vụ học tập; lập kế hoạch
học tập suốt đời.

44.MỘT SỐ
KHUYNH

Nắm được sự phát triển của văn học
Việt Nam sau 1975, khuynh hướng/ trào

(30/0/

60)
TS. Nguyễn
Thuỳ Trang
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TT Học phần
Nội dung cần đạt được

của từng học phần

Khối

lượng

kiến

thức

(LT/T

H/tự
học)

Họ tên giảng

viên cơ hữu

phụ trách

HƯỚNG
ĐỔI MỚI
CỦA VĂN
HỌC VIỆT
NAM SAU
1975

lưu và các thành tựu tiêu biểu, một số tác
gia và tác phẩm tiêu biểu của văn học Việt
Nam sau 1975, đặc biệt là những tác gia
tác phẩm trong chương trình phổ thông
trung học; xác định được vị trí quan trọng
của văn học Việt Nam sau 1975 trong tiến
trình phát triển của văn học Việt Nam hiện
đại.

Vận dụng kiến thức để phân tích các
tác phẩm có trong chương trình đại học và
trung học phổ thông .

Sử dụng các kiến thức có được để
thực hành nghiên cứu về các tác gia, tác
phẩm và khuynh hướng văn học Việt Nam
hiện đại.

Rèn luyện, phát triển kĩ năng giảng
dạy các bài học tác gia và kỹ năng phân
tích, bình giảng các tác phẩm Việt Nam
trong chương trình phổ thông.

Rèn luyện và phát triển kĩ năng giao
tiếp và ứng xử; thuyết trình; lắng nghe;
làm việc nhóm; lập kế hoạch và tổ chức
công việc; tìm kiếm, tổng hợp, phân tích
và đánh giá thông tin; giải quyết vấn đề; sử
dụng công nghệ thông tin và truyền thông;
sử dụng ngôn ngữ; khám phá; sáng tạo;
viết; học tập suốt đời…

Phát triển kĩ năng tự học, tự nghiên
cứu

Rèn luyện và phát triển kĩ năng nghiên
cứu khoa học.

Hiểu và thực hiện đúng các quy định
của trường và yêu cầu của môn học; Tôn
trọng bạn học và giáo viên.

PGS.TS.
Hoàng Thị
HuếNgọc
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TT Học phần
Nội dung cần đạt được

của từng học phần

Khối

lượng

kiến

thức

(LT/T

H/tự
học)

Họ tên giảng

viên cơ hữu

phụ trách

Tự học, nghiên cứu và làm việc độc
lập; có khả năng quản lí, hợp tác và làm việc
nhóm hiệu quả; trình bày, thuyết trình trước
nhóm, lớp; tự tin thể hiện bản thân.

Tự đánh giá và đánh giá khi hoàn
thành các nhiệm vụ học tập; lập kế hoạch
học tập suốt đời.

45.ẢNH
HƯỞNG
NHO –
PHẬT –
ĐẠO
ĐỐI VỚI
VĂN HỌC
VIỆT
NAM
TRUNG
ĐẠI

Trang bị những tri thức căn bản, cần
thiết về lịch sử tam giáo: Nho-Phật-Đạo và
ảnh hưởng của tam giáo trong văn hóa, văn
học dân tộc suốt thời trung đại.

Phân tích những thành tựu nổi bật,
những tác giả, tác phẩm tiêu biểu, rực rỡ
bậc nhất của văn học Việt Nam trung đại
khi tiếp biến tam  giáo nhằm nêu bật các
giá trị dân tộc trong văn học.

Rèn luyện kỹ năng phân tích tác gia
và tác phẩm văn học từ đặc trưng tiếp biến
Nho-Phật-Đạo.

Rèn luyện và phát triển kĩ năng giảng
dạy các bài học tác gia và kỹ năng phân
tích, bình giảng các tác phẩm văn học
trung đại trong chương trình phổ thông.

Rèn luyện và phát triển kĩ năng giao
tiếp và ứng xử; thuyết trình; lắng nghe;
làm việc nhóm; lập kế hoạch và tổ chức
công việc; tìm kiếm, tổng hợp, phân tích
và đánh giá thông tin; giải quyết vấn đề; sử
dụng công nghệ thông tin và truyền thông;
sử dụng ngôn ngữ; khám phá; sáng tạo;
viết; học tập suốt đời…

Phát triển kĩ năng tự học, tự nghiên

(30/0/

60)

TS. Trần Thị
Thanh Nhị

ThS. Nguyễn
Văn Luân
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TT Học phần
Nội dung cần đạt được

của từng học phần

Khối

lượng

kiến

thức

(LT/T

H/tự
học)

Họ tên giảng

viên cơ hữu

phụ trách

cứu
Rèn luyện và phát triển kĩ năng nghiên

cứu khoa học.
Hiểu và thực hiện đúng các quy định

của trường và yêu cầu của môn học; Tôn
trọng bạn học và giáo viên.

Tự học, nghiên cứu và làm việc độc
lập; có khả năng quản lí, hợp tác và làm việc
nhóm hiệu quả; trình bày, thuyết trình trước
nhóm, lớp; tự tin thể hiện bản thân.

Xây dựng được kế hoạch chuyên môn,
lập được kế hoạch quản lý, điều phối, cải
tiến, phát triển các hoạt động chuyên môn
hợp lý với thực tiễn giáo dục phổ thông

Tự đánh giá và đánh giá khi hoàn
thành các nhiệm vụ học tập; lập kế hoạch
học tập suốt đời.

46.TIỂU

THUYẾT

VIỆT NAM

THẾ KỈ XX

Nắm được sự phát triển của tiểu
thuyết Việt Nam thế kỉ XX, các bước phát
triển qua từng thời kì và các thành tựu tiêu
biểu, một số tác gia và tác phẩm tiêu biểu
của tiểu thuyết Việt Nam thế kỉ XX, đặc
biệt là những tác gia tác phẩm trong
chương trình phổ thông trung học; xác
định được vị trí quan trọng của tiểu thuyết
Việt Nam thế kỉ XX trong tiến trình phát
triển của văn học Việt Nam hiện đại.

Vận dụng kiến thức để phân tích các
tác phẩm có trong chương trình đại học và
trung học phổ thông .

Sử dụng các kiến thức có được để

(30/0/

60)

TS. Nguyễn
Thuỳ Trang

PGS.TS.
Hoàng Thị
HuếNg
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TT Học phần
Nội dung cần đạt được

của từng học phần

Khối

lượng

kiến

thức

(LT/T

H/tự
học)

Họ tên giảng

viên cơ hữu

phụ trách

thực hành nghiên cứu về các tác gia, tác
phẩm và khuynh hướng tiểu thuyết của
Việt Nam.

Rèn luyện, phát triển kĩ năng giảng
dạy các bài học tác gia và kỹ năng phân
tích, bình giảng các tiểu thuyết Việt Nam
trong chương trình phổ thông.

Rèn luyện và phát triển kĩ năng giao
tiếp và ứng xử; thuyết trình; lắng nghe;
làm việc nhóm; lập kế hoạch và tổ chức
công việc; tìm kiếm, tổng hợp, phân tích
và đánh giá thông tin; giải quyết vấn đề; sử
dụng công nghệ thông tin và truyền thông;
sử dụng ngôn ngữ; khám phá; sáng tạo;
viết; học tập suốt đời…

Phát triển kĩ năng tự học, tự nghiên
cứu

Rèn luyện và phát triển kĩ năng nghiên
cứu khoa học.

Hiểu và thực hiện đúng các quy định
của trường và yêu cầu của môn học; Tôn
trọng bạn học và giáo viên.

Tự học, nghiên cứu và làm việc độc
lập; có khả năng quản lí, hợp tác và làm việc
nhóm hiệu quả; trình bày, thuyết trình trước
nhóm, lớp; tự tin thể hiện bản thân.

Xây dựng được kế hoạch chuyên môn,
lập được kế hoạch quản lý, điều phối, cải
tiến, phát triển các hoạt động chuyên môn
hợp lý với thực tiễn giáo dục phổ thông.

Tự đánh giá và đánh giá khi hoàn
thành các nhiệm vụ học tập; lập kế hoạch
học tập suốt đời.

ọc
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TT Học phần
Nội dung cần đạt được

của từng học phần

Khối

lượng

kiến

thức

(LT/T

H/tự
học)

Họ tên giảng

viên cơ hữu

phụ trách

Tự chọn 2: SV chọn 1 học phần trong số 2 học phần sau

47.

THI
PHÁP
TIỂU
THUYẾ
T HIỆN
ĐẠI

Trang bị cho SV những kiến thức cơ
bản về lý thuyết thi pháp thể loại; cung cấp
những nội dung cơ bản về đặc trưng của
thi pháp tiểu thuyết hiện đại trên các
phương diện: trần thuật, kết cấu, nhân vật
và ngôn ngữ.

Vận dụng kiến thức để phân tích các
khuynh hướng tiểu thuyết hiện đại tiêu
biểu

Sử dụng các kiến thức có được để
thực hành nghiên cứu về các tác gia, tác
phẩm nổi bật

Rèn luyện và phát triển kĩ năng giảng
dạy các bài học về trào lưu, trường phái,
phương pháp sáng tác và kỹ năng phân
tích, bình giảng các tác phẩm văn học
trong chương trình phổ thông từ những lí
thuyết lí luận văn học phù hợp.

Rèn luyện và phát triển kĩ năng giao
tiếp và ứng xử; thuyết trình; lắng nghe;
làm việc nhóm; lập kế hoạch và tổ chức
công việc; tìm kiếm, tổng hợp, phân tích
và đánh giá thông tin; giải quyết vấn đề; sử
dụng công nghệ thông tin và truyền thông;
sử dụng ngôn ngữ; khám phá; sáng tạo;
viết; học tập suốt đời…

Phát triển kĩ năng tự học, tự nghiên cứu
Rèn luyện và phát triển kĩ năng nghiên

cứu khoa học.
Hiểu và thực hiện đúng các quy định

của trường và yêu cầu của môn học; Tôn
trọng bạn học và giáo viên.

(45/0/

90)

PGS.TS. Thái
Phan Vàng
Anh

PGS.TS. Trần
Thị Sâm
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TT Học phần
Nội dung cần đạt được

của từng học phần

Khối

lượng

kiến

thức

(LT/T

H/tự
học)

Họ tên giảng

viên cơ hữu

phụ trách

Tự học, nghiên cứu và làm việc độc
lập; có khả năng quản lí, hợp tác và làm việc
nhóm hiệu quả; trình bày, thuyết trình trước
nhóm, lớp; tự tin thể hiện bản thân.

Xây dựng được kế hoạch chuyên môn,
lập được kế hoạch quản lý, điều phối, cải
tiến, phát triển các hoạt động chuyên môn
hợp lý với thực tiễn giáo dục phổ thông.

Tự đánh giá và đánh giá khi hoàn
thành các nhiệm vụ học tập; lập kế hoạch
học tập suốt đời.

48. VĂN
HỌC
VÀ
CÁC
LOẠI
HÌNH
NGHỆ
THUẬT

Cung cấp cho SV cái nhìn tổng quan
về mối quan hệ giữa văn học với các loại
hình nghệ thuật khác như kiến trúc, điêu
khắc, âm nhạc, điện ảnh, hội họa, vũ đạo…
Từ đó nắm được đặc trưng văn học với tư
cách là loại hình nghệ thuật tổng hợp gián
tiếp.

Tiếp cận mối quan hệ giữa văn học với
các loại hình nghệ thuật khác từ góc nhìn
của lý thuyết liên văn bản, qua đó để thấy
sự tương tác, sự tương đồng và khác biệt
giữa các văn bản của các loại hình nghệ
thuật khác nhau (văn học với điện ảnh, văn
học với hội họa, văn học với âm nhạc…)
cũng như khả năng và giới hạn của từng
loại hình nghệ thuật.

Vận dụng mối quan hệ giữa văn học và
các loại hình nghệ thuật trong hoạt động
dạy học Ngữ Văn ở nhà trường THPT.

Rèn luyện và phát triển kĩ năng tư duy
và lập luận về mối quan hệ giữa văn học và

(45/0/

90)

TS. Lê Thị
Diễm Hằng

TS. Nguyễn
Văn Thuấn
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TT Học phần
Nội dung cần đạt được

của từng học phần

Khối

lượng

kiến

thức

(LT/T

H/tự
học)

Họ tên giảng

viên cơ hữu

phụ trách

các loại hình nghệ thuật.
Rèn luyện và phát triển kĩ năng giao

tiếp văn học, kĩ năng giải quyết vấn đề về
mối quan hệ giữa văn học và các loại hình
nghệ thuật.

Phát triển kĩ năng tự học, tự nghiên
cứu;

Rèn luyện và phát triển kĩ năng sử
dụng chính xác ngôn ngữ văn học trong
giao tiếp văn học, trong học tập văn học và
kĩ năng vận dụng kiến thức trong dạy học
môn Ngữ văn ở nhà trường THPT.

Hiểu và thực hiện đúng các quy định
của trường và yêu cầu của môn học; tôn
trọng bạn học và giáo viên.

Tự học, nghiên cứu và làm việc độc lập;
có khả năng quản lí, hợp tác và làm việc
nhóm hiệu quả; trình bày, thuyết trình trước
nhóm, lớp; tự tin thể hiện bản thân.

Tự đánh giá và đánh giá khi hoàn thành
các nhiệm vụ học tập; lập kế hoạch học tập
suốt đời.

Tự chọn 3: SV chọn 2 học phần trong số 4 học phần sau

49.TRUYỆN
NGẮN HẬU
HIỆN ĐẠI
THẾ GIỚI

Сung cấp cho sinh viên tri thức cơ
bản về bức tranh truyện ngắn hậu hiện đại
thế giới qua một số tác giả và tác phẩm
tiêu biểu.

Vận dụng kiến thức để phân tích các
tác phẩm có trong chương trình đại học và
trung học phổ thông.

Sử dụng các kiến thức có được để
thực hành nghiên cứu về các tác gia, tác
phẩm truyện ngắn hậu hiện đại thế giới.

(30/0/

60)

ThS. Nguyễn
Thị Thu Hằng

PGS.TS. Bửu
Nam
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TT Học phần
Nội dung cần đạt được

của từng học phần

Khối

lượng

kiến

thức

(LT/T

H/tự
học)

Họ tên giảng

viên cơ hữu

phụ trách

Rèn luyện và phát triển kĩ năng giảng
dạy các bài học tác gia và kỹ năng phân
tích, bình giảng các truyện ngắn hậu hiện
đại thế giới.

Rèn luyện và phát triển kĩ năng giao
tiếp và ứng xử; thuyết trình; lắng nghe;
làm việc nhóm; lập kế hoạch và tổ chức
công việc; tìm kiếm, tổng hợp, phân tích
và đánh giá thông tin; giải quyết vấn đề; sử
dụng công nghệ thông tin và truyền thông;
sử dụng ngôn ngữ; khám phá; sáng tạo;
viết; học tập suốt đời…

Phát triển kĩ năng tự học, tự nghiên
cứu

Rèn luyện và phát triển kĩ năng nghiên
cứu khoa học.

Hiểu và thực hiện đúng các quy định
của trường và yêu cầu của môn học; Tôn
trọng bạn học và giáo viên.

Tự học, nghiên cứu và làm việc độc
lập; có khả năng quản lí, hợp tác và làm việc
nhóm hiệu quả; trình bày, thuyết trình trước
nhóm, lớp; tự tin thể hiện bản thân.

Tự đánh giá và đánh giá khi hoàn
thành các nhiệm vụ học tập; lập kế hoạch
học tập suốt đời.

50.VĂN HỌC
NƯỚC
NGOÀI
TRONG
NHÀ
TRƯỜNG

Nắm được kiến thức về mảng văn
học nước ngoài trong nhà trường THPT
(có mở rộng liên hệ cấp THCS) bao gồm
các nền văn học dân tộc, các đơn vị bài học
về các tác gia, tác phẩm, đoạn trích,…

Nắm vững các nguyên tắc và phương

(30/0/

60)

PGS.TS. Bửu
Nam

ThS. Nguyễn
Anh Dân
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TT Học phần
Nội dung cần đạt được

của từng học phần

Khối

lượng

kiến

thức

(LT/T

H/tự
học)

Họ tên giảng

viên cơ hữu

phụ trách

THPT pháp dạy học VHNN ở trường THPT từ lý
thuyết đến thực hành.

Vận dụng kiến thức để phân tích các
tác phẩm có trong chương trình trung học
phổ thông.

Có kỹ năng thiết kế bài giảng và thực
hành giảng dạy tốt những đơn vị bài học
văn học nước ngoài trong chương trình,
biết tích hợp kiến thức bộ môn văn học
nước ngoài với các bộ môn khác, đảm bảo
nguyên tắc dạy học VHNN qua bản dịch,
theo đặc trưng thi pháp thể loại và trong
mối quan hệ với văn hóa.

Rèn luyện và phát triển kĩ năng giao
tiếp và ứng xử; thuyết trình; lắng nghe;
làm việc nhóm; lập kế hoạch và tổ chức
công việc; tìm kiếm, tổng hợp, phân tích
và đánh giá thông tin; giải quyết vấn đề; sử
dụng công nghệ thông tin và truyền thông;
sử dụng ngôn ngữ; khám phá; sáng tạo;
viết; học tập suốt đời…

Phát triển kĩ năng tự học, tự nghiên
cứu.

Rèn luyện và phát triển kĩ năng nghiên
cứu khoa học.

Hiểu và thực hiện đúng các quy định
của trường và yêu cầu của môn học; Tôn
trọng bạn học và giáo viên.

Tự học, nghiên cứu và làm việc độc
lập; có khả năng quản lí, hợp tác và làm việc
nhóm hiệu quả; trình bày, thuyết trình trước
nhóm, lớp; tự tin thể hiện bản thân.

Xây dựng được kế hoạch chuyên môn,
lập được kế hoạch quản lý, điều phối, cải
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TT Học phần
Nội dung cần đạt được

của từng học phần

Khối

lượng

kiến

thức

(LT/T

H/tự
học)

Họ tên giảng

viên cơ hữu

phụ trách

tiến, phát triển các hoạt động chuyên môn
hợp lý với thực tiễn giáo dục phổ thông.

Tự đánh giá và đánh giá khi hoàn
thành các nhiệm vụ học tập; lập kế hoạch
học tập suốt đời.

51.CÁC TÁC
GIA TIÊU
BIỂU CỦA
VĂN
HỌC
PHƯƠNG
ĐÔNG

Nắm được cuộc đời, sự nghiệp và
phong cách của các tác gia tiêu biểu thuộc
văn học phương Đông; hiểu được vị trí của
từng người đối với văn học trong và ngoài
nước

Vận dụng kiến thức để phân tích các
tác phẩm của mỗi tác gia có trong chương
trình đại học và trung học phổ thông.

Sử dụng các kiến thức có được để
thực hành nghiên cứu về các tác gia.

Rèn luyện và phát triển kĩ năng giảng
dạy các bài học tác gia và kỹ năng phân
tích, bình giảng các tác phẩm văn học.

Rèn luyện và phát triển kĩ năng giao
tiếp và ứng xử; thuyết trình; lắng nghe;
làm việc nhóm; lập kế hoạch và tổ chức
công việc; tìm kiếm, tổng hợp, phân tích
và đánh giá thông tin; giải quyết vấn đề; sử
dụng công nghệ thông tin và truyền thông;
sử dụng ngôn ngữ; khám phá; sáng tạo;
viết; học tập suốt đời…

Phát triển kĩ năng tự học, tự nghiên
cứu.

Rèn luyện và phát triển kĩ năng nghiên
cứu khoa học.

Hiểu và thực hiện đúng các quy định
của trường và yêu cầu của môn học; Tôn
trọng bạn học và giáo viên.

Tự học, nghiên cứu và làm việc độc

(30/0/

60)

TS. Nguyễn
Thị Tịnh Thy

ThS. Nguyễn
Anh Dân
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TT Học phần
Nội dung cần đạt được

của từng học phần

Khối

lượng

kiến

thức

(LT/T

H/tự
học)

Họ tên giảng

viên cơ hữu

phụ trách

lập; có khả năng quản lí, hợp tác và làm việc
nhóm hiệu quả; trình bày, thuyết trình trước
nhóm, lớp; tự tin thể hiện bản thân.

Xây dựng được kế hoạch chuyên môn,
lập được kế hoạch quản lý, điều phối, cải
tiến, phát triển các hoạt động chuyên môn
hợp lý với thực tiễn giáo dục phổ thông.

Tự đánh giá và đánh giá khi hoàn
thành các nhiệm vụ học tập; lập kế hoạch
học tập suốt đời.

52.CÁC TÁC
GIA TIÊU
BIỂU CỦA
VĂN
HỌC
PHƯƠNG
TÂY

Nắm được cuộc đời, sự nghiệp và
phong cách của các tác gia tiêu biểu thuộc
văn học phương Tây; hiểu được vị trí của
từng người đối với văn học trong và ngoài
nước

Vận dụng kiến thức để phân tích các
tác phẩm của mỗi tác gia có trong chương
trình đại học và trung học phổ thông.

Sử dụng các kiến thức có được để
thực hành nghiên cứu về các tác gia.

Rèn luyện và phát triển kĩ năng giảng
dạy các bài học tác gia và kỹ năng phân
tích, bình giảng các tác phẩm văn học.

Rèn luyện và phát triển kĩ năng giao
tiếp và ứng xử; thuyết trình; lắng nghe;
làm việc nhóm; lập kế hoạch và tổ chức
công việc; tìm kiếm, tổng hợp, phân tích
và đánh giá thông tin; giải quyết vấn đề; sử
dụng công nghệ thông tin và truyền thông;
sử dụng ngôn ngữ; khám phá; sáng tạo;
viết; học tập suốt đời…

Phát triển kĩ năng tự học, tự nghiên
cứu.

Rèn luyện và phát triển kĩ năng nghiên

(30/0/

60)
PGS. TS. Bửu
Nam

ThS. Nguyễn
Thị Thu Hằng



66

TT Học phần
Nội dung cần đạt được

của từng học phần

Khối

lượng

kiến

thức

(LT/T

H/tự
học)

Họ tên giảng

viên cơ hữu

phụ trách

cứu khoa học.
Hiểu và thực hiện đúng các quy định

của trường và yêu cầu của môn học; Tôn
trọng bạn học và giáo viên.

Tự học, nghiên cứu và làm việc độc
lập; có khả năng quản lí, hợp tác và làm việc
nhóm hiệu quả; trình bày, thuyết trình trước
nhóm, lớp; tự tin thể hiện bản thân.

Xây dựng được kế hoạch chuyên môn,
lập được kế hoạch quản lý, điều phối, cải
tiến, phát triển các hoạt động chuyên môn
hợp lý với thực tiễn giáo dục phổ thông.

Tự đánh giá và đánh giá khi hoàn
thành các nhiệm vụ học tập; lập kế hoạch
học tập suốt đời.

Tự chọn 4: SV chọn 2 học phần trong số 4 học phần
sau

53.DẠY TỪ
HÁN VIỆT
TRONG
TRƯỜNG
PHỔ
THÔNG

Mô tả và lý giải được những vấn đề
cơ bản về từ Hán - Việt: Khái niệm, cấu
tạo, ngữ âm, ngữ nghĩa

Trình bày được các phương pháp giải
nghĩa từ Hán - Việt; Từ Hán - Việt và việc
giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt; thành
thạo những vấn đề cơ bản về từ Hán - Việt
trong sách giáo khoa THPT và định hướng
giảng dạy.

Vận dụng được các bước giải nghĩa
từ Hán Việt, biết phân loại, lựa chọn và sử
dụng từ Hán Việt trong giao tiếp.

Rèn luyện kỹ năng đọc, phân tích và
sử dụng từ Hán Việt trong giảng dạy

Có kỹ năng làm việc nhóm và thuyết
trình được các vấn đề thuộc học phần, phát
triển kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức công

(45/0/

90)

TS. Võ Thị
Ngọc Thúy

ThS. Nguyễn
Lãm Thắng
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TT Học phần
Nội dung cần đạt được

của từng học phần

Khối

lượng

kiến

thức

(LT/T

H/tự
học)

Họ tên giảng

viên cơ hữu

phụ trách

việc, kỹ năng giải quyết vấn đề nhằm hình
thành năng lực tự học và năng lực nghiên
cứu khoa học.

Phát triển kĩ năng tự học.
Rèn luyện và phát triển kĩ năng nghiên

cứu khoa học.
và thực hiện đúng các quy định của

trường và yêu cầu của môn học; Tôn trọng
bạn học và giáo viên.

Tự học, nghiên cứu và làm việc độc
lập; có khả năng quản lí, hợp tác và làm việc
nhóm hiệu quả; trình bày, thuyết trình trước
nhóm, lớp; tự tin thể hiện bản thân.

Xây dựng được kế hoạch chuyên môn,
lập được kế hoạch quản lý, điều phối, cải
tiến, phát triển các hoạt động chuyên môn
hợp lý với thực tiễn giáo dục phổ thông.

Tự đánh giá và đánh giá khi hoàn
thành các nhiệm vụ học tập; lập kế hoạch
học tập suốt đời.

54. PHƯƠN
G NGỮ
HỌC

Nắm được kiến thức cơ bản của phương
ngữ học và phương ngữ tiếng Việt.

Xác lập dạng chuẩn và biến thể các
phương ngữ trong tiếng Việt.

Sử dụng các kiến thức có được để
thực hành nghiên cứu về lịch sử tiếng Việt

Có năng lực điền dã thu thập các biến
thể ngữ âm và từ vựng ở các vùng phương
ngữ tiếng Việt, phân tích và xác lập được
hệ thống ngữ âm các phương ngữ.

Rèn luyện và phát triển kĩ năng giao
tiếp và ứng xử; thuyết trình; lắng nghe;
làm việc nhóm; lập kế hoạch và tổ chức
công việc; tìm kiếm, tổng hợp, phân tích

(45/0/

90)

Th.S. Lê Thị
Cẩm Vân

Th.S. Nguyễn
Thị Hoài
Phương
ThS. Nguyễn
Lãm Thắng
GVThC. Lâm
ThDương
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TT Học phần
Nội dung cần đạt được

của từng học phần

Khối

lượng

kiến

thức

(LT/T

H/tự
học)

Họ tên giảng

viên cơ hữu

phụ trách

và đánh giá thông tin; giải quyết vấn đề; sử
dụng công nghệ thông tin và truyền thông;
sử dụng ngôn ngữ; khám phá; sáng tạo;
viết; học tập suốt đời…

Phát triển kĩ năng tự học, tự nghiên
cứu.

Rèn luyện và phát triển kĩ năng nghiên
cứu khoa học.

Hiểu và thực hiện đúng các quy định
của trường và yêu cầu của môn học; Tôn
trọng bạn học và giáo viên.

Tự học, nghiên cứu và làm việc độc
lập; có khả năng quản lí, hợp tác và làm việc
nhóm hiệu quả; trình bày, thuyết trình trước
nhóm, lớp; tự tin thể hiện bản thân.

Xây dựng được kế hoạch chuyên môn,
lập được kế hoạch quản lý, điều phối, cải
tiến, phát triển các hoạt động chuyên môn
hợp lý với thực tiễn giáo dục phổ thông.

Tự đánh giá và đánh giá khi hoàn
thành các nhiệm vụ học tập; lập kế hoạch
học tập suốt đời.

55.NGÔN
NGỮ HỌC
XÃ HỘI

Nắm được đối tượng, nhiệm vụ và
các khái niệm cơ bản của Ngôn ngữ học xã
hội.

Hiểu được những vấn đề đặt ra đối
với ngôn ngữ học xã hội hiện đại và vận
dụng vào tình hình ngôn ngữ học Việt
Nam.

Lý giải được mối quan hệ qua lại
giữa ngôn ngữ và cấu trúc xã hội.

Rèn luyện kỹ năng đọc, phân tích và
tổng hợp một số tài liệu cơ bản về ngôn
ngữ học xã hội.

(45/0/

90)

ThS. Nguyễn
Lãm Thắng

Th.S. Lê Thị
Cẩm Vân

Th.S. Nguyễn
Thị Hoài
Phương
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TT Học phần
Nội dung cần đạt được

của từng học phần

Khối

lượng

kiến

thức

(LT/T

H/tự
học)

Họ tên giảng

viên cơ hữu

phụ trách

Có kỹ năng làm việc nhóm và thuyết
trình được các vấn đề thuộc học phần, phát
triển kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức công
việc, kỹ năng giải quyết vấn đề nhằm hình
thành năng lực tự học và năng lực nghiên
cứu khoa học.

Phát triển kĩ năng tự học.
Rèn luyện và phát triển kĩ năng nghiên

cứu khoa học.
Hiểu và thực hiện đúng các quy định

của trường và yêu cầu của môn học; Tôn
trọng bạn học và giáo viên.

Tự học, nghiên cứu và làm việc độc
lập; có khả năng quản lí, hợp tác và làm việc
nhóm hiệu quả; trình bày, thuyết trình trước
nhóm, lớp; tự tin thể hiện bản thân.

Xây dựng được kế hoạch chuyên môn,
lập được kế hoạch quản lý, điều phối, cải
tiến, phát triển các hoạt động chuyên môn
hợp lý với thực tiễn giáo dục phổ thông.

Tự đánh giá và đánh giá khi hoàn
thành các nhiệm vụ học tập; lập kế hoạch
học tập suốt đời.

56.NGÔN
NGỮ
TRONG
HOẠT
ĐỘNG
GIAO TIẾP

Cung cấp cho sinh viên một số khái niệm
cơ bản của ngữ dụng học (diễn ngôn, hành
động ngôn từ, ngữ cảnh) và các kiến thức về
các lý thuyết của ngữ dụng học (Lý thuyết về
hành động ngôn từ, lý thuyết lập luận và lý
thuyết hội thoại)

Cung cấp cho sinh viên các kiến thức về
kỹ năng vận dụng ngôn ngữ trong giao tiếp.

Giúp sinh viên chiếm lĩnh các tri thức đã
được cung cấp ở MT1 và MT2 để thực hành
nghiên cứu phân tích các tác phẩm văn học

(45/0/

90)

ThS. Lê Thị
Cẩm Vân

ThS. Nguyễn
Thị Hoài
Phương
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TT Học phần
Nội dung cần đạt được

của từng học phần

Khối

lượng

kiến

thức

(LT/T

H/tự
học)

Họ tên giảng

viên cơ hữu

phụ trách

trong nhà trường THPT
Rèn luyện và phát triển kỹ năng sử dụng

tiếng Việt trong hoạt động giao tiếp
Rèn luyện và phát triển kĩ năng giao tiếp

và ứng xử; thuyết trình; lắng nghe; làm việc
nhóm; lập kế hoạch và tổ chức công việc; tìm
kiếm, tổng hợp, phân tích và đánh giá thông
tin; giải quyết vấn đề; sử dụng công nghệ
thông tin và truyền thông; sử dụng ngôn ngữ;
khám phá; sáng tạo…

Phát triển kỹ năng giải quyết vấn đề
nhằm hình thành năng lực tự học, tự nghiên
cứu ở người học

Rèn luyện và phát triển kỹ năng nghiên
cứu khoa học.

Hiểu và thực hiện đúng các quy định của
trường và yêu cầu của môn học; Tôn trọng
bạn học và giáo viên.

Tự học, nghiên cứu và làm việc độc lập; có
khả năng quản lí, hợp tác và làm việc nhóm hiệu
quả; trình bày, thuyết trình trước nhóm, lớp; tự
tin thể hiện bản thân.

Xây dựng được kế hoạch chuyên môn, lập
được kế hoạch quản lý, điều phối, cải tiến, phát
triển các hoạt động chuyên môn hợp lý với thực
tiễn giáo dục phổ thông.

Tự đánh giá và đánh giá khi hoàn thành các
nhiệm vụ học tập; lập kế hoạch học tập suốt đời.

KHÓA LUẬN HOẶC CÁC HỌC PHẦN THAY THẾ

57. Khóa luận 5

Các học phần thay thế khoá luận 5

58. DẠY
HỌC

Có được các tri thức cơ bản về lý
luận và thực tiễn của việc đổi mới tư

(45/0/

90)

TS. Lê Thị
Ngọc Anh
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TT Học phần
Nội dung cần đạt được

của từng học phần

Khối

lượng

kiến

thức

(LT/T

H/tự
học)

Họ tên giảng

viên cơ hữu

phụ trách

NGỮ
VĂN
THEO
CÁC
ĐỊNH
HƯỚN
G ĐỔI
MỚI

tưởng, phương pháp dạy học Ngữ văn hiện
nay.

Có được các kiến thức cụ thể về các
định hướng dạy học đổi mới: dạy học tích
hợp và phân hóa; dạy học phát huy vai trò
chủ thể của người học; đổi mới dạy học
gắn với đổi mới kiểm tra - đánh giá; dạy
học theo định hướng phát triển năng lực
phẩm chất người học.

Có kiến thức về chương trình, sách
giáo khoa Ngữ văn.

Có kỹ năng phân tích các cơ sở lý luận
và thực tiễn của việc đổi mới dạy học theo
các định hướng của chương trình, sách
giáo khoa Ngữ văn.

Có kỹ năng thiết kế, đề xuất các hình
thức, biện pháp dạy học Ngữ văn theo định
hướng tích hợp, phân hóa; tích cực hóa
người học; hình thành năng lực phẩm chất
người học...

Hiểu và thực hiện đúng các quy định
của trường và yêu cầu của môn học; Tôn
trọng bạn học và giáo viên.

Tự học, nghiên cứu và làm việc độc
lập; có khả năng quản lí, hợp tác và làm việc
nhóm hiệu quả; trình bày, thuyết trình trước
nhóm, lớp; tự tin thể hiện bản thân.

Xây dựng được kế hoạch chuyên môn,
lập được kế hoạch quản lý, điều phối, cải
tiến, phát triển các hoạt động chuyên môn
hợp lý với thực tiễn giáo dục phổ thông.

Tự đánh giá và đánh giá khi hoàn
thành các nhiệm vụ học tập; lập kế hoạch
học tập suốt đời.

ThS. Lê

Khánh Tùng
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TT Học phần
Nội dung cần đạt được

của từng học phần

Khối

lượng

kiến

thức

(LT/T

H/tự
học)

Họ tên giảng

viên cơ hữu

phụ trách

59.CÁC TÁC
GIA TIÊU

BIỂU CỦA

VĂN HỌC

VỆT NAM

Trang bị những tri thức căn bản, cần
thiết về những thành tựu nổi bật, những tác
giả, tác phẩm tiêu biểu của văn học Việt
Nam trung đại và hiện đại; trang bị cho
người học những kiến thức cơ bản để có
một cái nhìn khái quát về sự đóng góp của
các phong cách trong tiến trình vận động và
phát triển của văn học Việt Nam.

Rèn luyện kỹ năng phân tích tác gia và
tác phẩm văn học từ.

Rèn luyện và phát triển kĩ năng giảng
dạy các bài học tác gia và kỹ năng phân
tích, bình giảng các tác phẩm văn học
trung đại và hiện đại trong chương trình
phổ thông.

Rèn luyện và phát triển kĩ năng giao
tiếp và ứng xử; thuyết trình; lắng nghe;
làm việc nhóm; lập kế hoạch và tổ chức
công việc; tìm kiếm, tổng hợp, phân tích
và đánh giá thông tin; giải quyết vấn đề; sử
dụng công nghệ thông tin và truyền thông;
sử dụng ngôn ngữ; khám phá; sáng tạo;
viết; học tập suốt đời…

Phát triển kĩ năng tự học, tự nghiên
cứu

Rèn luyện và phát triển kĩ năng nghiên
cứu khoa học.

Hiểu và thực hiện đúng các quy định
của trường và yêu cầu của môn học; Tôn
trọng bạn học và giáo viên.

Tự học, nghiên cứu và làm việc độc
lập; có khả năng quản lí, hợp tác và làm việc

(30/0/

60)

TS. Nguyễn

Thị Kim Ngân

TS. Trần Thị
Thanh Nhị
TS. Nguyễn

Thuỳ Trang
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TT Học phần
Nội dung cần đạt được

của từng học phần

Khối

lượng

kiến

thức

(LT/T

H/tự
học)

Họ tên giảng

viên cơ hữu

phụ trách

nhóm hiệu quả; trình bày, thuyết trình trước
nhóm, lớp; tự tin thể hiện bản thân.

Xây dựng được kế hoạch chuyên môn,
lập được kế hoạch quản lý, điều phối, cải
tiến, phát triển các hoạt động chuyên môn
hợp lý với thực tiễn giáo dục phổ thông

Tự đánh giá và đánh giá khi hoàn
thành các nhiệm vụ học tập; lập kế hoạch
học tập suốt đời.

60.LỊCH SỬ
TIẾNG

VIỆT

Nắm được kiến thức về nghiên cứu
ngôn ngữ học lịch sử và lịch sử tiếng Việt

Hiểu rõ quá trình hình thành và phát
triển của tiếng Việt và mối quan hệ họ
hàng giữa tiếng Việt và các ngôn ngữ trong
họ Nam Á

Sử dụng các kiến thức có được để
thực hành nghiên cứu về lịch sử tiếng Việt

Rèn luyện kỹ năng so sánh lịch sử để
có thể giải thích tương ứng ngữ âm của
các ngôn ngữ trong quan hệ thân tộc, phân
tích và giải thích các biến thể ngữ âm  địa
phương do quá trình phát triển lịch sử của
tiếng Việt.  .

Rèn luyện và phát triển kĩ năng giao
tiếp và ứng xử; thuyết trình; lắng nghe;
làm việc nhóm; lập kế hoạch và tổ chức
công việc; tìm kiếm, tổng hợp, phân tích
và đánh giá thông tin; giải quyết vấn đề; sử
dụng công nghệ thông tin và truyền thông;
sử dụng ngôn ngữ; khám phá; sáng tạo;
viết; học tập suốt đời…

Phát triển kĩ năng tự học, tự nghiên
cứu.

Rèn luyện và phát triển kĩ năng nghiên

(30/0/

60)

Th.S. Lê Thị
Cẩm Vân

ThS. Nguyễn
Lãm Thắng
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TT Học phần
Nội dung cần đạt được

của từng học phần

Khối

lượng

kiến

thức

(LT/T

H/tự
học)

Họ tên giảng

viên cơ hữu

phụ trách

cứu khoa học.
Hiểu và thực hiện đúng các quy định

của trường và yêu cầu của môn học; Tôn
trọng bạn học và giáo viên.

Tự học, nghiên cứu và làm việc độc
lập; có khả năng quản lí, hợp tác và làm việc
nhóm hiệu quả; trình bày, thuyết trình trước
nhóm, lớp; tự tin thể hiện bản thân.

Xây dựng được kế hoạch chuyên môn,
lập được kế hoạch quản lý, điều phối, cải
tiến, phát triển các hoạt động chuyên môn
hợp lý với thực tiễn giáo dục phổ thông.

Tự đánh giá và đánh giá khi hoàn
thành các nhiệm vụ học tập; lập kế hoạch
học tập suốt đời.

TỔNG SỐ
ĐVTC

135

(*): Không kể các học phần  Giáo dục quốc phòng - an ninh, Giáo dục Thể chất.

9. Kế hoạch đào tạo

TT
Mã

học phần
Tên học phần Số TC

Học kỳ
I II III IV V VI VII VIII

A. KHỐI KIẾN THỨC CHUNG 21
1. POL91112 Những nguyên lý cơ bản của Chủ

nghĩa Mác-Lênin 1
2 2

2. POL91123 Những nguyên lý cơ bản của Chủ
nghĩa Mác-Lênin 2

3 3
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TT
Mã

học phần
Tên học phần Số TC

Học kỳ
I II III IV V VI VII VIII

3. POL91202 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 2

4. POL91303 Đường lối cách mạng của Đảng
Cộng sản Việt Nam

3 3

5. INF91402 Tin học 2 2

6. LAN91513 Ngoại ngữ không chuyên 1 3 3

7. LAN91522 Ngoại ngữ không chuyên 2 2 2

8. LAN91532 Ngoại ngữ không chuyên 3 2 2

9. PHI91602 Phương pháp nghiên cứu khoa học 2 2

10. PED91715 Giáo dục thể chất (5)

11. DEF91810 Giáo dục quốc phòng 165t

B. KHỐI KIẾN THỨC ĐÀO TẠO VÀ
RÈN LUYỆN NĂNG LỰC SƯ PHẠM

34

I. Kiến thức cơ sở chung 14
12. PSY92112 Tâm lý học 1 2 2

13. PSY92122 Tâm học học 2 2 2

14. PSY92132 Giáo dục học 1 2 2

15. PSY92142 Giáo dục học 2 2 2

16. PHI92152 Hoạt động trải nghiệm 2 2

17. PHI94012 Phát triển chương trình dạy học bộ
môn

2 2

18. PHI92192 Đánh giá kết quả giáo dục HS 2 2

II. Thực hành sư phạm 12
19. PHI92213 Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm

thường xuyên
3 3

20. PHI92242 Thực hành dạy học tại trường SP 2 2

21. HUC92252 Kiến tập sư phạm 2 2

22. HUC92285 Thực tập sư phạm 5 5

III. Kiến thức, kỹ năng và năng lực dạy học chuyên
ngành

8

23. PHI02314 Lý luận và phương pháp dạy học
Ngữ văn 1

4 4

24. PHI02324 Lý luận và phương pháp dạy học
Ngữ văn 2

4 4

C. KHỐI KIẾN THỨC CHUYÊN NGÀNH 75

I. Khối kiến thức cơ sở của ngành 9
25. PHI03412 Thực hành văn bản tiếng Việt 2 2

26. PHI03422 Dẫn luận ngôn ngữ học 2 2
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TT
Mã

học phần
Tên học phần Số TC

Học kỳ
I II III IV V VI VII VIII

27. PHI73312 Cơ sở văn hoá Việt Nam 2 2

28. PHI03213 Nhập môn Lý luận văn học 3 3

II. Khối kiến thức chuyên sâu của ngành 66

a. Bắt buộc 54
29. PHI04313 Văn học dân gian Việt Nam 3 3

30. PHI04323 Văn học Việt Nam trung đại I (từ thế
kỷ X đến cuối thế kỷ XVII)

3 3

31. PHI04333 Văn học Việt Nam trung đại II (từ
thế kỷ XVIII đến hết thế kỷ XIX)

3 3

32. PHI04344 Văn học Việt Nam hiện đại từ 1900
đến 1945

4 4

33. PHI04353 Văn học Việt Nam hiện đại từ 1945
đến 1975

3 3

34. PHI04363 Văn học Việt Nam hiện đại sau 1975 3 3

35. PHI04223 Tác phẩm và thể loại văn học 3 3

36. PHI04233 Tiến trình văn học 3 3

37. PHI04613 Văn học Tây Âu 3 3

38. PHI04652 Văn học châu Mỹ 2 2

39. PHI04643 Văn học Nga - Đông Âu 3 3

40. PHI04622 Văn học Trung Quốc 2 2

41. PHI04632 Văn học châu Á 2 2

42. PHI04433 Ngữ âm – từ vựng tiếng Việt 3 3

43. PHI04443 Ngữ pháp và Ngữ pháp văn bản
tiếng Việt

3 3

44. PHI04452 Phong cách học Tiếng Việt 2 2

45. PHI04514 Lược khảo về chữ Hán và minh giải
văn bản  Hán văn Trung Hoa

4 4

46. PHI04523 Minh giải văn bản Hán văn Việt
Nam

3 3

47. PHI04532 Văn bản chữ Nôm 2 2

b. Tự chọn: 12
Nhóm Văn học Việt Nam

48. PHI84312 Đặc trưng truyện kể dân gian Việt
Nam

2 2

49. PHI84322 Ảnh hưởng Nho – Phật – Đạo đối
với văn học Việt Nam trung đại

2 2

50. PHI84332 Tiểu thuyết Việt Nam thế kỷ XX 2 2
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TT
Mã

học phần
Tên học phần Số TC

Học kỳ
I II III IV V VI VII VIII

51. PHI84342 Một số khuynh hướng đổi mới của
văn học Việt Nam sau 1975

2 2

Nhóm Lý luận văn học

52. PHI84223 Thi pháp tiểu thuyết hiện đại 3 3

53. PHI84213 Văn học và các loại hình nghệ thuật 3 3

Nhóm Văn học nước ngoài

54. PHI84622 Truyện ngắn hậu hiện đại thế giới 2 2

55. PHI84612 Văn học nước ngoài trong nhà
trường THPT

2 2

56. PHI84632 Các tác gia tiêu biểu của văn học
phương Đông

2 2

57. PHI84633 Các tác gia tiêu biểu của văn học
phương Tây

2 2

Nhóm Ngôn ngữ-Hán nôm

58. PHI84513 Dạy từ Hán Việt trong trường phổ
thông

3 3

59. PHI84423 Phương ngữ học 3 3

60. PHI84433 Ngôn ngữ học xã hội 3 3

61. PHI84413 Ngôn ngữ trong hoạt động giao tiếp 3 3

D. KHÓA LUẬN HOẶC CÁC HP THAY THẾ 5 5

62. HUC84905 Khóa luận 5 5

Các học phần thay thế (dành cho những SV
không làm Khóa luận)

5 5

63. PHI84913 Dạy học Ngữ văn theo các định
hướng đổi mới

3 3

64. PHI84922 Các tác gia tiêu biểu của văn học
Việt Nam

2 2

65. PHI84932 Lịch sử tiếng Việt 2 2

TỔNG SỐ TC TOÀN KHÓA 135 17 19 18 18 19 17 17 10

10. Ma trận chuẩn đầu ra

T
T
T

Chuẩn đầu ra

Kiến thức Kỹ năng Năng lực tự
chủ và trách
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Tên học
phần

nhiệm
C

1 2

C
3

C
4

C
5

C
6

C
7

C
8

C
9

C
10

C
11

C
12

C
13

C
14

C
15

C
16

A
KHỐI KIẾN THỨC CHUNG

1.

Những
NLCB
của
CNML 1

X X X X X X X X

2.

Những
NLCB
của
CNML 2

X X X X X X X X

3.
Tư tưởng
Hồ Chí
Minh

X X X X X X X X

4.
Đường lối
CM của
ĐCSVN

X X X X X X X X

5. Tin học X X x X X X X

6.

Ngoại
ngữ
không
chuyên 1

X X X X X X X X X

7.

Ngoại
ngữ
không
chuyên 2

X X X X X X X X X

8.

Ngoại
ngữ
không
chuyên 3

X X X X X X X X X

9.

Phương
pháp
nghiên
cứu khoa
học

X X X X X X X

B KHỐI KIẾN THỨC ĐÀO TẠO VÀ RÈN LUYỆN NĂNG LỰC SƯ PHẠM
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I
Kiến thức cơ sở chung

10.
Tâm lý
học 1

X X X X X X X

11.
Tâm lý
học 2

X
X

X X X
X

X X

12.
Giáo dục
học 1

X
X

X X X
X

X X

13.
Giáo dục
học 2

X
X

X X X
X

X X

14.

Hoạt
động trải
nghiệm

X X X X X xX X X X

15.

Phát triển
chương
trình DH
bộ môn

X X X X X X X X X

16.

Đánh giá
kết quả
giáo dục
của HS

X X X X X X X X X X

I
I.

Thực hành sư phạm

17.

Rèn luyện
NVSP
thường
xuyên

X X X X X X X X X

18.

Thực hành
dạy học tại
trường SP

X X X X X X X X X X X

19.
Kiến tập
sư phạm

X X X X X X X X X X X X

20.
Thực

tập sư
phạm

X X X X X X ]X X X X X X

I
I

Kiến thức, kỹ năng và năng lực dạy học chuyên ngành
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I.

21.

Lý luận
và
phương
pháp dạy
học Ngữ
văn 1

X X X X X X X X X X X X X X

22.

Lý luận
và
phương
pháp dạy

học Ngữ
văn 2

X X X X X X X X X X X X X X

C
KHỐI KIẾN THỨC CHUYÊN NGÀNH

I
Khối kiến thức cơ sở của ngành

23.

Thực
hành văn
bản tiếng
Việt

X X X X X X X X X X X

24.
Dẫn luận
ngôn ngữ
học

X X X X XX X X X X X X

25.
Cơ sở văn
hóa Việt
Nam

X X X X X X XX X X X X

26.
Nhập môn
Lý luận
văn học

X X X X X X X XX X X X X

I
I

Khối kiến thức chuyên sâu của ngành

a. Bắt buộc

27.
Văn học
dân gian
Việt Nam

X X X X X X X X X X X X

28.
Văn học
Việt Nam

X X X X X X X X X X X X
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trung đại
1 (Từ thế
kỷ X đến
cuối thế
kỷ XVII)

29.

Văn học
Việt Nam
trung đại
2 (Từ thế
kỷ XVIII
đến hết
thế kỷ
XIX)

X X X X X X X X X X X X

30.

Văn học
Việt Nam
hiện đại
từ 1900
đến 1945

X X X X X X X X X X X X

31.

Văn học
Việt Nam
hiện đại
từ 1945
đến 1975

X X X X X X X X X X X X

32.

Văn học
Việt Nam
hiện đại
sau 1975

X X X X X X X X X X X X

33.
Tác phẩm
và thể loại
văn học

X X X X X X X X X X X X

34.
Tiến trình
văn học

X X X X X X X X X X X X

35.
Văn học
Tây Âu

X X X X X X X X X X X X X

36.
Văn học
châu Mỹ

X X X X X X X X X X X X X

37.
Văn học
Nga -
Đông Âu

X X X X X X X X X X X X X
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38.

Văn học
Trung
Quốc

X X X X X X X X X X X X X

39.
Văn học
châu Á

X X X X X X X X X X X X X

40.

Ngữ âm -
từ vựng
tiếng Việt

X X X X X X X X X X X X

41.

Ngữ pháp
và ngữ
pháp văn
bản tiếng
Việt

X X X X X X X X X X X X

42.

Phong
cách học
tiếng Việt

X X X X X X X X X X X X

43.

Lược
khảo về
chữ Hán
và minh
giải văn
bản Hán
văn Trung
Hoa

X X X X X X X X X X X X

44.

Minh giải
văn bản
Hán văn
Việt Nam

X X X X X X X X X X X X

45.
Văn bản
chữ Nôm

X X X X X X X X X X X X

b. Tự chọn

Tự chọn 1: SV chọn 2 học phần trong số 4 học phần sau

46.

Đặc trưng
truyện kể
dân gian
Việt Nam

X X X X X X X X X X X X
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47.

Một số
khuynh
hướng đổi
mới của
văn học
Việt Nam
sau 1975

X X X X X X X X X X X X

48.

Ảnh
hưởng
Nho –
Phật –
Đạo đối
với văn
học Việt
Nam
trung đại

X X X X X X X X X X X X

49.

Tiểu
thuyết
Việt Nam
thế kỷ XX

X X X X X X X X X X X X

Tự chọn 2: SV chọn 1 học phần trong số 2 học phần sau

50.

Thi pháp
tiểu
thuyết
hiện đại

X X X X X X X X X X X X

51.

Văn học
và các
loại hình
nghệ thuật

X X X X X X X X X X X X

Tự chọn 3: SV chọn 2 học phần trong số 4 học phần sau

52.

Truyện
ngắn hậu
hiện đại
thế giới

X X X X X X X X X X X X X

53.
Văn học
nước

X X X X X X X X X X X X X
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ngoài
trong nhà
trường
THPT

54.

Các tác
gia tiêu
biểu của
văn học
phương
Đông

X X X X X X X X X X X X

55.

Các tác
gia tiêu
biểu của
văn học
phương
Tây

X X X X X X X X X X X X

Tự chọn 4: SV chọn 2 học phần trong số 4 học phần sau

56.

Dạy từ
Hán Việt
trong
trường
phổ thông

X X X X X X X X X X X X

57.
Phương
ngữ học

X X X X X X X X X X X X

58.
Ngôn ngữ
học xã hội

X X X X X X X X X X X X X

59.

Ngôn ngữ
trong hoạt
động giao
tiếp

X X X X X X X X X X X X

D
.

KHÓA LUẬN HOẶC CÁC HỌC PHẦN THAY THẾ

60. Khóa luận X X X X X X X X X X X X X X

Các học
phần
thay thế
khoá
luận
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61.

Dạy học
Ngữ văn
theo các
định
hướng đổi
mới

X X X X X X X X X X X X

62.

Các tác
gia tiêu
biểu của
Văn học
Việt Nam

X X X X X X X X X X X X

63. Lịch sử
tiếng Việt

X X X X X X X X X X X X

11. Điều kiện thực hiện chương trình:

11.1. Về tài liệu học tập (Khoa thực hiện)

11.2. Đội ngũ giảng viên (Khoa thực hiện)

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 Hệ thống thông tin.

- Phòng học, giảng đường, hội trường: 95 phòng với diện tích 8.437 m2

- Phòng thực hành máy tính: 13 phòng với trên 800 máy

- Thiết bị phục vụ đào tạo đầy đủ
12. Hướng dẫn thực hiện chương trình

- Khối kiến thức chung học trước, khối kiến thức của ngành học sau. Tuy nhiên,
một số học phần của khối kiến thức 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 SV.

- Về học phần Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng: do Khoa Giáo dục Thể chất
và Trung tâm Giáo dục Quốc phòng thuộc Đại học Huế tổ chức giảng dạy và cấp chứng
chỉ.

- Học phần ngoại ngữ thuộc khối kiến thức chung được tính vào tổng số tín chỉ của
chương trình đào tạo nhưng kết quả đánh giá các học phần này không tính vào điểm trung
bình chung học kỳ, điểm trung bình chung các học phần và điểm trung bình chung tích
lũy.

- Những học phần có học phần tiên quyết chỉ được học sau những học phần tiên
quyết của học phần đó.



86

- 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 2018
HIỆU TRƯỞNG TRƯỞNG KHOA


