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1. Mục tiêu đào tạo
- Trang bị cho học viên kiến thức chuyên sâu thuộc chuyên ngành Lý luận văn học.
- Nâng cao năng lực nghiên cứu các vấn đề thuộc lĩnh vực lý luận văn học Việt
Nam, trên cơ sở nắm bắt các kiến thức căn bản về những trường phái lý luận, phê bình
văn học tiêu biểu trên thế giới, tiếp cận và vận dụng chúng qua các tác giả, tác phẩm văn
học Việt Nam và văn học thế giới. Người học cũng được tiếp cận các thao tác tiến hành
triển khai một đề tài khoa học thông qua kinh nghiệm triển khai một chuyên đề cụ thể của
giảng viên.
- Cung cấp nguồn nhân lực có chuyên môn cao về lý luận văn học đáp ứng nhu cầu
nghiên cứu và giảng dạy lý luận văn học ở các trung tâm nghiên cứu và các cơ sở giáo
dục, đào tạo.
2. Chuẩn đầu ra
Hoàn thành chương trình đào tạo, người học có kiến thức, kỹ năng, phẩm chất như
sau:
2.1. Về kiến thức
Người có bằng thạc sĩ Văn học Việt Nam làm chủ được kiến thức chuyên ngành về
Văn học Việt Nam, tiếp cận được những tri thức căn bản và chuyên sâu về lý luận văn
học, phê bình văn học, lịch sử văn học; có khả năng đảm nhiệm công việc của chuyên gia
trong lĩnh vực chuyên môn của mình; có kiến thức lý thuyết và cơ sở căn bản về lý luận
văn học và Văn học Việt Nam cũng như các tri thức liên quan đến triết học, mỹ học, văn
hóa học, đảm bảo người học có thể tiếp tục nghiên cứu ở trình độ tiến sĩ.
2.2. Về kỹ năng
Người học có kỹ năng nghiên cứu độc lập, tự phát hiện vấn đề nghiên cứu, có kỹ năng
ph i hợp nhóm hoặc tự tổ chức công trình khoa học. Có khả năng sử dụng ngoại ngữ ở

mức đọc hiểu và viết các bài báo có nội dung liên quan đến lĩnh vực chuyên môn của
mình.
2.3. Năng lực tự chủ và trách nhiệm
Người học có năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề thuộc chuyên môn đào tạo; có
khả năng th ch nghi với môi trường làm việc có tính cạnh tranh, có năng lực dẫn dắt
chuyên môn; có khả năng xây dựng và thẩm định, tổ chức, quản lý các hoạt động chuyên
môn.

