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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, rên cơ
sở nắm bắt các kiến thức căn bản về các rường phái lý luận văn học hiện đại trên thế
giới, tiếp cận sự vận dụng đ i với các tác giả, tác phẩm của văn học Việt Nam và thế giới.
Người học cũng iếp cận được các thao tác tiến hành triển khai mộ đề tài khoa học thông
qua kinh nghiệm triển khai mộ 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 ở giáo
dục, đào ạo.
2. Chuẩn đầu ra
Hoàn hành chương rình đào ạo, người học có kiến thức, kỹ năng, phẩm chất sau:
2.1. Về kiến thức
Có hiểu biết và làm chủ kiến thức chuyên sâu ngành Lý luận văn học cả lý thuyết
lẫn thực hành; Nắm vững kiến thức chung về Khoa nghiên cứu văn học (Lịch sử văn
học, Phê bình văn học, Lý luận văn học, Phương pháp luận nghiên cứu văn học); Có kiến
thức cơ bản về tin học, tiếng Anh, đáp ứng cho việc truy cập, phát hiện những thông tin
và cập nhật kiến thức chuyên ngành rong nước và thế giới để vận dụng trong nghiên cứu
t t nhất; Có hiểu biết vững chắc về kiến thức cơ ở ngành: Lý luận văn học, Mỹ học, Thi
pháp học, Ngôn ngữ học, Phân tâm học, Cấu trúc ngữ nghĩa, Lý thuyế o ánh văn học,
Tiếp nhận văn học, Các rường phái nghiên cứu văn học…để vận dụng nghiên cứu tác
giả, tác phẩm và tiến rình văn học cóm hiệu quả.
2.2. Về kỹ năng

Vận dụng t t những kiến thức chuyên môn của chuyên ngành để nghiên cứu độc lập
và phát hiện mới những lĩnh vực chuyên sâu của Khoa nghiên cứu văn học, đặc biệt là
chuyên ngành Lý luận văn học; Biế đề xuất và phát hiện những giới hạn của các bộ môn
thuộc Khoa Nghiên cứu văn học để phê bình, nghiên cứu đúng rọng tâm và cập nhật với
đời s ng áng ác đương đại của Việt Nam và thế giới; Có rình độ ngoại ngữ t
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chuyên ngành để có thể giao tiếp và viết bài nghiên cứu khoa học cho các Tạp chí và các
Hội thảo khoa học rong nước và qu c tế.
2.3. Về năng lực tự chủ và trách nhiệm
Có phương pháp làm việc khoa học, biết giải quyết những vấn đề mới cũng như
những thực tiễn đặt ra trong quá trình công tác; từ đó đúc rú được những kinh nghiệm
thiết thực, hình hành năng lực ư duy có nh áng ạo, linh hoạt; Có khả năng ự tiếp thu
những thành tựu chuyên môn mới từ các nguồn rong nước và nước ngoài qua sách báo
và qua mạng internet; Có ý thức tự học tập, u dưỡng nghề nghiệp hường xuyên và phấn
đấu vươn lên đề xuất những kinh nghiệm, sáng kiến mới có giá trị cũng như có khả năng
tự định hướng phát triển năng lực các nhân, đặc biệt là biết thích nghi với môi rường làm
việc phức tạp, làm việc nhóm và chịu trách nhiệm rước những kết luận khoa học của
mình.

