
Các môn học bổ sung kiến thức 

TT Mã số 

học 

phần/ 

môn học 

Tên học phần Số                 

tín chỉ 

Ngành 

gần 

(12 TC) 

Ngành 

khác 1 

(15 TC) 

Ngành 

khác 2 

(21 TC) 

1 VNH041 

Hệ thống chính trị Việt Nam 

(Modern Political System of 

Vietnam) 

3 x x x 

2 VNH040 
Kinh tế Việt Nam 

(Vietnam Economy) 
3 x x x 

3 VNH2027 

Đặc điểm tiếng Việt 

(The Characteristics of 

Vietnamese Language) 

3 x x x 

4 VNH2028 

Lịch sử văn học Việt Nam 

(Literature History of 

Vietnam) 

3 x x x 

5 VNH016 

Phương ngữ tiếng Việt 

(The Dialects of Vietnamese 

Language) 

3  x x 

6 VNH044 
Phong cách học tiếng Việt 

(Vietnamese Stylistics) 
3   x 

7 DAI012 

Cơ sở văn hoá Việt Nam 

(Introduction to Vietnamese 

Culture) 

3   x 

 

1. Chuẩn đầu ra 

 

 

STT 

Chuẩn đầu ra Trình độ 

năng lực 

4.1 Kiến thức  

4.1.1 Khái quát và hệ thống hóa khối kiến thức về lý thuyết ngành, lý luận 

và phương pháp nghiên cứu Việt Nam học trong mối quan hệ với 

Khu vực học 

3.5 -> 4.0 



4.1.2 Liên hệ, so sánh và kết nối được những kiến thức chuyên ngành thuộc 

khối Khoa học Xã hội và Nhân văn về Việt Nam trong bối cảnh khu 

vực như Văn hoá học, Nhân học, Sử học, Ngôn ngữ học, Kinh tế - xã 

hội học để phát triển được một hệ thống kiến thức liên ngành có tính 

cập nhật, toàn diện, đa dạng 

3.0 -> 3.5 

4.1.3  Đề xuất được ý tưởng nghiên cứu và phát triển được những ý tưởng 

đó lên thành đề tài nghiên cứu Việt Nam học chuyên sâu, gắn liền 

với thực tiễn và xu hướng nghiên cứu ở Việt Nam, khu vực và trên 

thế giới theo cách tiếp cận liên ngành 

3.0 -> 3.5 

4.2 Kỹ năng  

4.2.1 Phân tích, đánh giá để lựa chọn những phương pháp nghiên cứu 

chuyên ngành phù hợp với đề tài nghiên cứu Việt Nam học và vận 

dụng hiệu quả theo hướng tiếp cận liên ngành trong suốt quá trình 

nghiên cứu 

3.5 -> 4.0 

4.2.2 Phân tích, đánh giá ý nghĩa, giá trị, mức độ tin cậy của những số liệu, 

thông tin liên quan trực tiếp và gián tiếp đến đề tài nghiên cứu; sử 

dụng theo từng cấp độ liên quan đến đề tài 

3.5 -> 4.0 

4.2.3 Truyền đạt, chia sẻ được những kiến thức kiến thức, kinh nghiệm 

nghiên cứu của bản thân với những nhà nghiên cứu trong cùng 

chuyên ngành, cùng lĩnh vực và chuyên ngành hay những lĩnh vực 

gần ngành khác, hướng đến những nghiên cứu Việt Nam học có tính 

ứng dụng đa ngành, đa lĩnh vực 

3.0 -> 3.5 

4.3 Mức độ tự chủ và chịu trách nhiệm  

4.3.1  Nêu cao tinh thần nghiên cứu độc lập, tự chủ, sáng tạo, có trách nhiệm 

của một nhà nghiên cứu Việt nam học đối với hoạt động nghiên cứu 

và với cộng đồng xã hội có liên quan trực tiếp và gián tiếp đến nghiên 

cứu 

3.0 -> 3.5 

4.3.2 Đảm bảo giữ vững nghiêm ngặt những quy phạm đạo đức nghiên cứu 

và tính khách quan trong hoạt động nghiên cứu khoa học 

3.5 -> 4.0 

4.3.3 Quản lý, đánh giá và cải tiến các hoạt động chuyên môn; xây dựng 

cơ chế để tổ chức, quản lý các hoạt động nghề nghiệp đa dạng liên 

quan đến Việt Nam học và các chuyên ngành liên quan 

3.0 -> 3.5 



 

Khung thang trình độ năng lực 

Bậc Trình độ năng lực Mô tả 

1 0.0 -> 2.0 Có biết qua, đã nghe qua 

2 2.0 -> 3.0 Có kiến thức liên quan, có thể tham gia  

3 3.0 -> 3.5 Có khả năng vận dụng, ứng dụng  

4 3.5 -> 4.0 Có khả năng phân tích, phản biện 

5 4.0 -> 4.5 Có khả năng tổng hợp, đánh giá 

6 4.5-> 5.0 Có khả năng sáng tạo, cải tiến; phát triển 

 


