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1. Yêu cầu về kiến thức 

Hiểu những kiến thức cơ bản về văn hóa, ngôn ngữ, tiếng Việt, văn học, 

phương pháp luận nghiên cứu và phê bình văn học; có kiến thức mới, cập nhật, 

mang tính phát hiện, khám phá về văn học. 

Có kiến thức cơ sở về báo chí, truyền thông. 

Có kiến thức cơ bản về phương pháp giảng dạy Ngữ văn ở các bậc giáo 

dục Đại học, giáo dục chuyên nghiệp, giáo dục phổ thông. 

Có trình độ Hán ngữ cơ sở để nghiên cứu văn học, ngôn ngữ và tự bồi 

dưỡng kiến thức chuyên môn. 

Có trình độ Tin học tương đương chứng chỉ B. Trình độ Tiếng Anh tương 

đương với trình độ A2 - Key (KET).  

2. Yêu cầu về kĩ năng 

Có kĩ năng nghiên cứu, phê bình văn học: kĩ năng phân tích một giai 

đoạn, một trào lưu văn học, một tác giả, có khả năng thẩm định, đánh giá tác 

phẩm văn học, hiện tượng văn học, có kĩ năng nghiên cứu và triển khai các đề 

tài khoa học. 

Có kĩ năng cơ sở về báo chí, truyền thông để đáp ứng nhiều ngành nghề, 

công tác khác nhau. 

Có kĩ năng giảng dạy Ngữ văn ở các bậc giáo dục Đại học, giáo dục 

chuyên nghiệp, giáo dục phổ thông.  

Có kĩ năng thuyết trình và giao tiếp tốt; kĩ năng làm việc độc lập và làm 

việc nhóm hiệu quả; hội nhập được trong các môi trường làm việc phù hợp với 

chuyên ngành đào tạo. 

3. Yêu cầu về thái độ  

Sinh viên biết vận dụng kiến thức thuộc các môn Lý luận chính trị, hình 

thành thế giới quan, nhân sinh quan và phương pháp luận trong học tập, giải 



thích và giải quyết những vấn đề trong thực tiễn; hiểu được và ủng hộ đường lối, 

chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.  

 Năng động sáng tạo, biết đúc rút kinh nghiệm, áp dụng lí luận vào thực 

tiễn đời sống, sẵn sàng học tập ở trình độ cao hơn. Có ý thức làm việc độc lập, 

sáng tạo, có tinh thần đoàn kết, hợp tác.  

Yêu quý, trân trọng và có ý thức phát huy những giá trị nhân văn cao đẹp 

của văn hóa, văn học nhân loại và ngôn ngữ dân tộc;  

Có niềm đam mê văn học; có ý thức xây dựng một đời sống văn học lành 

mạnh, ngày càng phát triển, góp phần giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt và 

nâng cao đời sống tinh thần của con người Việt Nam. 

4. Vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp 

Làm những công việc liên quan đến lĩnh vực văn học tại các cơ sở phù 

hợp với chuyên môn đào tạo trong cả nước: tham gia nghiên cứu văn học tại các 

cơ sở nghiên cứu; thực hiện được những đề tài nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh 

vực văn học ở các cấp khác nhau. 

Làm việc trong các lĩnh vực văn học nghệ thuật, báo chí, xuất bản, phát 

thanh và truyền hình, quản lí văn hóa... 

Dạy Ngữ văn ở các trường Đại học, Cao đẳng, trường Trung học chuyên 

nghiệp, Trung học phổ thông hoặc những cơ sở giáo dục khác. 

 Làm việc tại các cơ quan Nhà nước trong tỉnh và trong cả nước. 

5. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường 

 Có khả năng tự học, tự nghiên cứu để nâng cao trình độ chuyên môn 

nghiệp vụ; có khả năng tiếp tục học tập ở bậc học cao hơn. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


