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(Ban hành theo Quyết định số 1464/QĐ-ĐHSPHN2 ngày 25/11/2016  
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1. Yêu cầu về kiến thức 

Kiến thức chung: Có kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, 

đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, Pháp luật Việt Nam, quốc phòng an ninh và giáo 

dục thể chất. Có hiểu biết chung về các vấn đề kinh tế, chính trị, văn hóa và môi trường của Việt 

Nam và thế giới. 

Kiến thức liên ngành: Nắm vững kiến thức cơ bản một số ngành khoa học xã hội và nhân văn 

có liên quan như: Văn hóa, Lịch sử, Địa lý, Báo chí, Giáo dục chính trị, Tâm lí học, Xã hội học,… 

Kiến thức chuyên ngành: Có kiến thức chuyên sâu về văn học (văn học Việt Nam, văn học 

nước ngoài, văn học so sánh, lí luận văn học, tiếp nhận văn học, ngôn ngữ tiếng Việt, Hán Nôm,…); 

nắm vững kiến thức về phương pháp luận nghiên cứu khoa học và phương pháp nghiên cứu chuyên 

ngành để phát triển nghiên cứu và phê bình văn học. 

Kiến thức nghiệp vụ: Có kiến thức chuyên môn nghiệp vụ để làm công tác nghiên cứu văn 

học nghệ thuật; báo chí truyền thông; biên tập xuất bản; quản lí hành chính hoặc văn thư lưu trữ,... 

Kiến thức bổ trợ: Đạt trình độ tin học cơ bản và trình độ ngoại ngữ bậc 3 theo khung năng lực 

ngoại ngữ dùng cho Việt Nam.  

 2. Yêu cầu về kỹ năng 

Có kỹ năng phát hiện, đề xuất, tổ chức và thực hiện công việc nghiên cứu và phê bình văn 

học; vận dụng kiến thức nghiên cứu, phê bình vào việc lý giải những hiện tượng văn học. 

Có kỹ năng cơ bản trên nhiều lĩnh vực khác: thông thạo nghiệp vụ cơ bản của báo chí truyền 

thông; biên tập xuất bản; tổ chức, điều hành, quản lí các hoạt động văn hóa nghệ thuật; kỹ năng soạn 

thảo các loại văn bản hành chính, văn bản khoa học xã hội,.. 

Có kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm; kỹ năng giao tiếp; tự học, tự nghiên cứu; 

thích ứng được với yêu cầu, đòi hỏi của nghề nghiệp theo từng giai đoạn. 

Sử dụng được ngoại ngữ trong giao tiếp cơ bản, đọc và dịch được các tài liệu chuyên ngành; 

vận dụng được các kỹ năng công nghệ thông tin cơ bản vào giảng dạy và nghiên cứu khoa học 

chuyên ngành Văn học. 

3. Yêu cầu về thái độ 

Nghiêm chỉnh chấp hành chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước. 

Có ý thức trách nhiệm công dân, thái độ và phẩm chất đạo đức nghề nghiệp đúng đắn; có ý thức kỷ 

luật. 
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Tôn trọng và có ý thức bảo tồn những giá trị văn hóa xã hội và nhân văn. Thường xuyên tu 

dưỡng đạo đức, có ý thức phấn đấu, không ngừng học hỏi nâng cao kiến thức và rèn luyện bản thân. 

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

Nghiên cứu viên tại các viện nghiên cứu, các trung tâm nghiên cứu thuộc lĩnh vực khoa học 

xã hội và nhân văn; biên tập viên, phóng viên tại các cơ quan báo chí, các nhà xuất bản, tạp chí, 

website của các cơ quan, ban ngành; làm công tác hành chính trong các cơ quan, ban ngành đoàn thể, 

các tổ chức chính trị - xã hội,... 

Giảng dạy Ngữ văn ở các cơ sở giáo dục, đào tạo (nếu được bổ sung kiến thức nghiệp vụ sư 

phạm). 

5. Khả năng học tập và nâng cao trình độ 

Có khả năng tự học, bồi dưỡng và nghiên cứu để nâng cao trình độ chuyên môn. 

Có khả năng học thêm các chuyên ngành gần, các chứng chỉ nghiệp vụ nhằm nâng cao năng 

lực, mở rộng cơ hội việc làm. 

 Có khả năng tiếp tục học sau đại học các chuyên ngành tương ứng.   

 
HIỆU TRƯỞNG  

 

 

 


