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1. Mục tiêu đào tạo
Chương trình đào tạo cao học chuyên ngành Lịch sử Việt Nam nhằm bổ sung và
nâng cao các kiến thức về triết học, ngoại ngữ, phương pháp nghiên cứu khoa học cho
học viên. Về chuyên môn, chương trình này sẽ trang bị cho học viên kh i kiến thức
chuyên ngành về Lịch sử Việt Nam để học viên có trình độ chuyên môn vững vàng, có
khả năng giải quyết những nhiệm vụ thực tiễn trong lĩnh vực nghiên cứu và làm việc của
mình ở các cơ quan, ban ngành và nâng cao kiến thức các bài giảng Lịch sử Việt Nam ở
các trường đại học, cao đẳng và phổ thông.
Mục tiêu trên được cụ thể hóa như sau
a. Học viên có những hiểu biết đúng đắn về nội dung căn bản của chuyên ngành
Lịch sử Việt Nam. Trên cơ sở này gợi mở cho học viên những vấn đề còn tồn tại cần tiếp
tục nghiên cứu.
b. Học viên được trang bị những kiến thức chuyên sâu của chuyên ngành Lịch sử
Việt Nam. Kết quả của các học phần sẽ giúp học viên nâng cao khả năng tiếp cận các vấn
đề khoa học gắn liền với lịch sử dân tộc trong nghiên cứu cũng như giảng dạy.
2. Chuẩn đầu ra
2.1. Về kiến thức
Yêu cầu học viên nắm vững kiến thức lịch sử Việt Nam qua các thời kỳ trong lịch
sử. Thông qua kiến thức được trang bị, học viên có điều kiện nghiên cứu các lĩnh vực
chuyên sâu của lịch sử Việt Nam để có thể tiếp tục nghiên cứu ở trình độ tiến sĩ.
2.2. Về kỹ năng
- Học viên phải có kỹ năng nghiên cứu khoa học độc lập liên quan đến lĩnh vực
nghiên cứu để có thể ứng dụng kết quả nghiên cứu vào công tác đào tạo. Đặc biệt, học
viên phải biết xử lý t t những vấn đề nảy sinh trong qúa trình nghiên cứu.

- Về kỹ năng ngoại ngữ có thể đọc tài liệu nước ngoài liên quan đến lĩnh vực
nghiên cứu cũng như có thể giao tiếp với người nước ngoài trong những vấn đề chuyên
môn thông thường.
2.3. Năng lực tự chủ và trách nhiệm
Có năng lực giải quyết các vấn đề liên quan đến lĩnh vực nghiên cứu về lịch sử
Việt Nam và định hướng các hướng nghiên cứu trong lĩnh vực này. Có khả năng tập hợp
và làm việc theo nhóm; có khả năng bảo vệ và chịu trách nhiệm về những vấn đề chuyên
môn do mình đảm trách.

