CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TIẾN SĨ
CHUYÊN NGÀNH: VĂN HỌC VIỆT NAM
1. Về kiến thức:
Người có học vị tiến sĩ chuyên ngành Văn học Việt Nam có hệ thống kiến thức
chuyên sâu, tiên tiến, cập nhật về lĩnh vực Văn học Việt Nam, bao gồm kiến thức
về lý luận văn học, phê bình văn học, lịch sử văn học và phương pháp luận nghiên
cứu văn học; có tư duy nghiên cứu độc lập, sáng tạo, có khả năng phát triển các
vấn đề lý thuyết thuộc lĩnh vực chuyên môn; có tư duy mới đáp ứng nhu cầu giải
quyết các vấn đề phức tạp, phát sinh trong lĩnh vực chuyên môn.
2. Về kỹ năng:
Có kỹ năng phát hiện, phân tích các vấn đề phức tạp và đưa ra được giải pháp
giải pháp giải quyết vấn đề; có khả năng thiết lập mạng lưới hợp tác quốc gia và
quốc tế trong hoạt động chuyên môn, có năng lực tổng hợp trí tuệ tập thể, dẫn dắt
chuyên môn. Có khả năng sử dụng ngoại ngữ đọc hiểu và trao đổi chuyên môn
thuộc lĩnh vực chuyên ngành; có thể viết và trình bày bài báo khoa học chuyên
ngành.
3. Về năng lực tự chủ và chịu trách nhiệm:
Có năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề; có khả năng khái quát và rút ra
được những vấn đề có tính quy luật liên quan đến lĩnh vực chuyên ngành; có khả
năng phản biện các công trình khoa học chuyên sâu; có khả năng thích nghi và hội
nhập quố tế; cso năng lực đưa ra những đề xuất với tư cách chuyên gia bằng các
luận cứ chắc chắn về khoa học và thực tiễn; có khả năng tổ chức, quản lý các hoạt
động nghiên cứu nhằm tạo ra các giá trị khoa học mới mẻ.

