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CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TIẾN SĨ 

(Kèm theo Quy định mở ngành đào tạo được ban hành theo Quyết định số 622/QĐ-

ĐHQG ngày 03 tháng 7 năm 2017 của Giám đốc ĐHQG-HCM 

 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ 

 

1. Thông tin chung về chương trình đào tạo 

- Tên ngành đào tạo:  

+ Tiếng Việt: Việt Nam học 

+ Tiếng Anh: Vietnamese Studies 

- Mã ngành đào tạo: 9310630 

- Loại hình đào tạo: Chính quy toàn thời gian 

- Thời gian đào tạo: 3-4 năm 

- Tên văn bằng sau khi tốt nghiệp:  

+ Tiếng Việt: Tiến sĩ Việt Việt Nam học 

+ Tiếng Anh: Doctor of Philosophy in Vietnamese Studies 

2. Mục tiêu của chương trình đào tạo 

2.1. Mục tiêu chung 

Đào tạo ra các nhà nghiên cứu, các chuyên gia Việt Nam học có kiến thức sâu về 

đất nước, con người và văn hoá Việt Nam; có khả năng làm việc trong môi trường liên 

ngành và sử dụng thành thạo các kỹ năng nghiên cứu đa ngành, liên ngành; phục vụ chiến 

lược phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa Việt Nam; đáp ứng nhu cầu về nguồn nhân lực 

chất lượng cao về Việt Nam học cho các cơ quan nghiên cứu, các cơ sở đào tạo Việt Nam 

học trên cả nước, làm nòng cốt cho sự phát triển ngành Việt Nam học trên thế giới, phục 

vụ chiến lược phát triển, mở cửa và hội nhập của Việt Nam.   

2.2. Mục tiêu cụ thể 

- Trang bị những kiến thức chuyên sâu về Khu vực học, kiến thức nòng cốt về Việt 

Nam học, giúp người học phát hiện các đặc trưng của từng không gian văn hóa – xã hội. 
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- Trang bị cho người học phương pháp luận nghiên cứu khoa học phù hợp với 

chuyên ngành, phương pháp nghiên cứu liên ngành, khu vực học, phục vụ chiến lược 

phát triển kinh tế, xã hội của Việt Nam cũng như đáp ứng nhu cầu nghiên cứu về 

Việt Nam.  

- Phát triển nguồn nhân lực là các chuyên gia nghiên cứu, giảng dạy Khu vực 

học và Việt Nam học tại các trung tâm nghiên cứu, trường đại học có đào tạo ngành 

Việt Nam học hoặc các ngành có liên quan, làm việc tại các cơ quan ngoại giao, du 

lịch,...  

 3. Yêu cầu đối với người học 

a) Đối tượng và nguồn tuyển chọn 

 Đối tượng dự tuyển: 

- Người Việt Nam và người nước ngoài đã tốt nghiệp đại học hoặc thạc sĩ 

chuyên ngành Việt Nam học tại các cơ sở đào tạo là các trường đại học ở trong và 

ngoài Việt Nam. 

- Người Việt Nam và người nước ngoài đã tốt nghiệp thạc sĩ các chuyên ngành 

đào tạo khác với chuyên ngành Việt Nam học.   

+ Thí sinh có bằng thạc sĩ ngành đúng và phù hợp: Việt Nam học; Ngôn ngữ 

Việt Nam; Hán Nôm; Ngôn ngữ các dân tộc thiểu số Việt Nam; Lý luận văn học; Văn 

học Việt Nam; Văn học dân gian; Văn hoá dân gian; Văn hóa học; Lịch sử Việt Nam, 

không cần bổ túc kiến thức trước khi dự tuyển. 

+ Thí sinh có bằng thạc sĩ các ngành gần: Ngôn ngữ học; Ngôn ngữ học so sánh, 

đối chiếu; Triết học; Chủ nghĩa xã hội khoa học; Tôn giáo học; Lịch sử thế giới; Lịch sử 

phong trào cộng sản, công nhân quốc tế và giải phóng dân tộc; Lịch sử Đảng Cộng sản 

Việt Nam; Lịch sử sử học và sử liệu học;Khảo cổ học; Đông phương học, Đông Nam Á 

học; Khu vực Thái Bình Dương học; Nhân học; Văn hóa dân tộc, Văn hóa quần chúng; 

Du lịch; Báo chí và Truyền thông; Quan hệ Công chúng và Truyền thông; Triết học, Luật, 

Giáo dục học, Châu Á học; Quốc tế học, các ngành Khu vực học, Ngôn ngữ/ Ngữ văn: 

Anh, Nga, Pháp, Trung Quốc, Đức, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Italia, Nhật, Hàn Quốc, 

Ả Rập, Giáo dục ngôn ngữ/ Phương pháp giảng dạy tiếng Anh/ Pháp/ Nga/ Hoa/ Nhật/ 
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Hàn; Trung Quốc học, Nhật Bản học, Hàn Quốc học…, được tham gia xét tuyển sau khi 

đã hoàn thành chương trình bổ túc kiến thức theo quy định.  

+ Thí sinh có bằng tốt nghiệp thạc sĩ các ngành khác: Các ngành học không 

phải là các ngành đã nêu ở trên, được tham gia xét tuyển sau khi đã hoàn thành chương 

trình bổ túc kiến thức theo quy định.  

+ Thí sinh có bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy ngành đúng và phù hợp.  

 Nguồn tuyển sinh 

- Học viên hoàn thành chương trình và nhận bằng thạc sĩ Việt Nam học tại Khoa Việt 

Nam học (VNH), Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia 

Thành phố Hồ Chí Minh (KHXH&NV-ĐHQG-HCM). 

- Học viên hoàn thành luận văn thạc sĩ Việt Nam học tại các cơ sở đào tạo (CSĐT)  

thạc sĩ ngành Việt Nam học. 

- Giảng viên đang giảng dạy tại các CSĐT có ngành Việt Nam học ở bậc cử nhân. 

- Học viên tốt nghiệp thạc sĩ các ngành gần và ngành khác.  

- Người nước ngoài có quan tâm và nghiên cứu về Việt Nam, sinh viên; học viên; 

NCS đang học tập tại các CSĐT ở nước ngoài có quan hệ liên kết đào tạo với Khoa 

Việt Nam học Trường Đại học KHXH&NV-ĐHQG-HCM.   

b) Điều kiện dự tuyển và trúng tuyển 

Điều kiện dự tuyển, tổ chức tuyển sinh và điều kiện trúng tuyển cũng như điều 

kiện dự bị tiến sĩ sẽ được áp dụng hình thức xét tuyển với các điều kiện cụ thể theo quy 

chế, quy định tuyển sinh hiện hành của Trường ĐH KHXH&NV - ĐHQG-HCM  

c) Điều kiện tốt nghiệp 

Nghiên cứu sinh phải tích lũy đủ số tín chỉ, công bố bài báo theo quy chế, quy 

định phù hợp với từng chương trình đào tạo; bảo vệ thành công luận án tiến sĩ và đạt 

chuẩn trình độ ngoại ngữ trong đào tạo trình độ tiến sĩ theo quy định.  

Chuyên đề tiến sĩ: Nghiên cứu sinh phải hoàn thành 03 chuyên đề tiến sĩ (tương 

đương 06 tín chỉ) để nâng cao năng lực nghiên cứu và tự nghiên cứu, cập nhật kiến thức 

mới liên quan đến đề tài luận án. 

Tiểu luận tổng quan: Nghiên cứu sinh phải hoàn thành Tiểu luận tổng quan (tương 

đương 2 tín chỉ) về tình hình nghiên cứu và các vấn đề liên quan đến đề tài luận án, thể 
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hiện khả năng phân tích, đánh giá các công trình nghiên cứu của các tác giả trong và 

ngoài nước có liên quan mật thiết đến đề tài luận án; nêu những vấn đề tồn tại, chỉ ra 

những vấn đề mà luận án cần nghiên cứu giải quyết. 

Luận án tiến sĩ: Công trình nghiên cứu khoa học có tính mới về Việt Nam học, có 

đóng góp về mặt lý luận, chứa đựng những tri thức hoặc giải pháp mới có giá trị trong 

việc phát triển, gia tăng tri thức khoa học của ngành Việt Nam học hoặc giải quyết các 

vấn đề đang đặt ra với ngành hoặc thực tiễn xã hội. Luận án tiến sĩ được thực hiện theo 

quy định của CSĐT ban hành.  

4. Chuẩn đầu ra 

Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo tiến sĩ ngành Việt Nam học được xây 

dựng dựa trên các giá trị chuẩn đầu ra của Nhà trường với triết lý giáo dục: Toàn diện, 

Khai phóng, Đa văn hoá, đồng thời thể hiện phương châm giáo dục của Khoa: Thân 

thiện, Hội nhập, Đa văn hóa. 

 Chuẩn về kiến thức 

CĐR (1.1): Nắm vững hệ thống lý thuyết hiện đại, kiến thức chuyên sâu hàng 

đầu về nghiên cứu liên ngành và Khu vực học;  

CĐR (1.2): Có kiến thức cốt lõi, nền tảng thuộc lĩnh vực Việt Nam học; hiểu biết 

sâu sắc về đất nước, con người, xã hội, văn hóa Việt Nam trong mối quan hệ với các nước 

trong khu vực và trên thế giới cũng như trong xu thế toàn cầu hóa hiện nay; 

CĐR (1.3): Có kiến thức về tổ chức hoạt động nghiên cứu khoa học trong lĩnh 

vực Khu vực học, Việt Nam học theo đúng định hướng và phương pháp liên ngành để 

tạo ra các sản phẩm khoa học có chất lượng cao, phục vụ sự nghiệp khoa học và phát 

triển của đất nước, của khu vực; 

 CĐR (1.4): Có kiến thức về quản trị tổ chức, điều hành hoạt động chuyên môn 

tại cơ quan, đơn vị và của cá nhân. 

 Chuẩn về kỹ năng 

CĐR (2.1): Có kỹ năng làm chủ các lý thuyết và phương pháp nghiên cứu về Khu 

vực học, Việt Nam học; làm chủ các trang thiết bị, phương tiện phục vụ hoạt động nghiên 

cứu và phát triển; có kỹ năng áp dụng phương pháp và kiến thức chuyên ngành để giải 
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quyết các vấn đề cụ thể của Việt Nam; có kỹ năng khảo sát, điều tra điền dã, sử dụng 

thành thạo phương pháp nghiên cứu thực địa; 

CĐR (2.2): Có kỹ năng tìm kiếm, khai thác, tổng hợp tư liệu, tài nguyên tri thức 

một cách độc lập để nâng cao kiến thức, kỹ năng phục vụ hoạt động chuyên môn; 

CĐR (2.3): Có kỹ năng suy luận logic, phân tích các vấn đề khoa học tổng hợp, 

đặc biệt là Khu vực học, Việt Nam học và đưa ra những ý kiến, hướng xử lý phù hợp, 

khoa học; 

CĐR (2.4): Có kỹ năng quản lý, điều hành chuyên môn trong nghiên cứu và phát 

triển; kỹ năng nghiên cứu độc lập; tự tin tham gia các thảo luận chuyên ngành và phổ 

biến các kết quả nghiên cứu trong nước và quốc tế. 

CĐR (2.5): Có kỹ năng ngoại ngữ tốt để đọc tài liệu, trao đổi học thuật. 

 Chuẩn về mức tự chủ và trách nhiệm 

CĐR (3.1): Chủ động trong nghiên cứu; tự định hướng, độc lập trong nghiên cứu, 

sáng tạo tri thức khoa học mới; khả năng thích ứng cao trong những môi trường, hoàn 

cảnh nghiên cứu khác nhau; 

CĐR (3.2): Có năng lực và chủ động đưa ra các ý tưởng, kiến thức mới; 

CĐR (3.3): Có khả năng làm việc nhóm, hướng dẫn đồng nghiệp trong các hoạt 

động nghiên cứu, sáng tạo; 

CĐR (3.4): Có khả năng ra quyết định mang tính chuyên gia và chịu trách nhiệm 

về các quyết định của mình trong lĩnh vực Khu vực học, Việt Nam học và các lĩnh vực 

khoa học có liên quan; 

CĐR (3.5): Có khả năng quản lý hoạt động nghiên cứu và có tinh thần trách 

nhiệm cao trong việc học tập, nghiên cứu để phát triển tri thức, kinh nghiệm và khả 

năng sáng tạo.  
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5. Ma trận các môn học và chuẩn đầu ra (kỹ năng) 

Học 

kỳ 

Mã 

môn 

học 

Tên học phần 

Chuẩn đầu ra 

Kiến thức Kỹ năng 
Mức tự chủ và 

trách nhiệm 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 

 

 

 

 

 

 

 

I 

 

Các học phần bắt buộc 

 

Lý thuyết, phương pháp 

liên ngành và khu vực học 

trong nghiên cứu Việt 

Nam 

x  x x x  x x x 

 

Việt Nam học ở Việt Nam 

và trên thế giới: Thành tựu 

và triển vọng nghiên cứu 

x x x x  x x x x 

 

Việt Nam: Hội nhập và 

phát triển 
  x  x x x x x 

Các học phần tự chọn 

  (Chọn 02 môn học) 

 

Những vấn đề Việt ngữ 

học 
 x   x x  x x 

 

Những vấn đề sử học Việt 

Nam 
 x   x x  x x 

 

Những vấn đề hiện đại hóa 

văn học Việt Nam 
 x   x x  x x 

 

 

Những vấn đề địa lý kinh tế, 

môi trường và phát triển ở 

Việt Nam 

 x   x x  x x 

II              Chuyên đề tiến sĩ x x x x x x x x x 

III      Tiểu luận tổng quan x x x x x x x x x 

IV.VI Luận án x x x x x x x x x 

6. Thời gian đào tạo, số tín chỉ yêu cầu 

Đối tượng Thời gian đào tạo Số TC yêu cầu 

Đối với người có bằng thạc sĩ ngành đúng và 

phù hợp 
03 năm 90 

Đối với người có bằng thạc sĩ ngành gần  03 năm 104 

Đối với người có bằng thạc sĩ ngành khác  04 năm 120 

Đối với người có bằng cử nhân ngành đúng 04 năm 120 
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7. Loại chương trình đào tạo:  Chương trình đào tạo định hướng nghề nghiệp. 

8. Nội dung chương trình đào tạo 

a) Khái quát chương trình 

Học phần 

Có bằng 

thạc sĩ 

ngành đúng 

và phù hợp 

Có bằng thạc 

sĩ ngành gần 

Có bằng 

thạc sĩ 

ngành khác 

Có bằng cử 

nhân ngành 

đúng và phù 

hợp 

Bổ sung kiến thức 

trước khi thi tuyển 
0 TC 12 TC 21 TC 0 TC 

Bổ sung kiến thức 

sau nhập học – Học 

phần trình độ thạc sĩ 

0 TC 14 TC 30 TC 30 TC 

Học phần trình độ 

tiến sĩ 
12 TC (06 TC bắt buộc, 06 TC tự chọn) 

Chuyên đề tiến sĩ 06 TC (03 chuyên đề) 

Tiểu luận tổng quan 02 TC 

Nghiên cứu khoa học 

 Tham gia đầy đủ các hoạt động nghiên cứu khoa học của 

Khoa, Trường theo yêu cầu của đơn vị đào tạo 

 Tham gia tối thiểu 08 hoạt động sinh hoạt khoa học (Hội 

thảo, hội nghị, tọa đàm, báo cáo chuyên đề…) 

 Tối thiểu 02 bài báo khoa học được công bố là nội dung và 

kết quả nghiên cứu của luận án theo quy định phù hợp với 

từng chương trình đào tạo 

Luận án 70 TC 

Tổng cộng 
 

90 TC 
104TC 

 

120TC 
120 TC 

b) Danh mục các môn học 

Danh mục các môn học bổ sung  kiến thức trước khi xét tuyển 

      

ST

T 

Tên học phần 

Số                 

tín 

chỉ 

Ngành gần 

(12 TC) 

Ngành 

khác 1  

(15 TC) 

Ngành 

khác 2 

(21 TC) 

1 
Hệ thống chính trị Việt Nam 

 
3 x x x 

2 
Tiến trình lịch sử Việt Nam 

 
3 x x x 

3 
Ngữ âm tiếng Việt 

 
3 x x x 

4 Lịch sử văn học Việt Nam 3 x x x 
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5 
Ngữ pháp tiếng Việt 

 
3  x x 

6 Lịch sử văn minh thế giới 3   x 

7 Cơ sở văn hoá Việt Nam 3   x 

 

 Ngành khác 1: Người có bằng thạc sĩ ngành khác thuộc lĩnh vực Khoa học xã hội và 

nhân văn 

 Ngành khác 2: người có bằng thạc sĩ ngành khác không thuộc lĩnh vực Khoa học xã hội 

và nhân văn 

Danh mục các môn học trong chương trình đào tạo dành cho người có bằng thạc sĩ 

ngành đúng và phù hợp 

 

STT 
Mã môn 

học 
Tên học phần/môn học 

Khối lượng (tín chỉ-TC) 

Tổng LT 
TH, 

TN, TL 

I. Chuyên đề bắt buộc  6 TC 

1  
Lý thuyết, phương pháp liên ngành và khu 

vực học trong nghiên cứu Việt Nam  
2 2  

2  
Việt Nam học ở Việt Nam và trên thế giới: 

Thành tựu và triển vọng nghiên cứu  
2 2  

3  
Việt Nam: Hội nhập và phát triển  

 
2 2  

II. Chuyên đề tự chọn  6 TC 

4  
Những vấn đề Việt ngữ học 

 
3 3  

5  
Những vấn đề sử học Việt Nam 

 
3 3  

6  
Những vấn đề hiện đại hóa văn học Việt 

Nam 
3 3  

7  
Những vấn đề địa lý kinh tế, môi trường và 

phát triển ở Việt Nam 
3 3  

III. Các chuyên đề tiến sĩ 6 TC 

8 Chuyên đề 1 2 

9 Chuyên đề 2 2 

10 Chuyên đề 3 2 

IV. Tiểu luận tổng quan 2 TC 

Luận án 70 TC 
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Danh mục các môn học trong chương trình đào tạo dành cho người có bằng thạc sĩ 

ngành gần 

 

 

TT 

 

MSM

H 
 

Tên học phần/môn học 

Khối lượng (tín 

chỉ) 

Tổng LT 

TH, 

TN, 

TL 

Học phần trình độ thạc sĩ (Bổ sung kiến thức sau nhập học) 14 TC 

1 NH6037 Các lý thuyết nghiên cứu văn hóa 3 3  

2 NH6002 Văn hoá vùng và các vùng văn hoá Việt 

Nam 

3 3  

3 NH6004 Lịch sử tư tưởng Việt Nam 2 2  

4 NH6038 
Đặc điểm lịch sử Việt Nam 

2 2  

5 NH6039 Lịch sử kinh tế Việt Nam 2 2  

6   NH6040 Văn học thời kỳ Đổi mới ở Việt Nam 2 2  

 Học phần ở trình độ tiến sĩ 90TC 

I. Chuyên đề bắt buộc  6 TC 

7  Lý thuyết, phương pháp liên ngành và khu vực 

học trong nghiên cứu Việt Nam  

2 2  

8  Việt Nam học ở Việt Nam và trên thế giới: 

Thành tựu và triển vọng nghiên cứu  

2 2  

9  Việt Nam: Hội nhập và phát triển  2 2  

II. Chuyên đề tự chọn  6 TC 

10  Những vấn đề Việt ngữ học 3 3  

11  Những vấn đề sử học Việt Nam 3 3  

12  Những vấn đề hiện đại hóa văn học Việt Nam 3 3  

13  Những vấn đề địa lý kinh tế, môi trường và phát 

triển ở Việt Nam 

 

3 3  

III. Các chuyên đề tiến sĩ 6 TC 

14 Chuyên đề 1 2 
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15 Chuyên đề 2 2 

16 Chuyên đề 3 2 

IV. Tiểu luận tổng quan 2 TC 

Luận án 70 C 

 

Danh mục các môn học trong chương trình đào tạo dành cho người có bằng thạc sĩ 

ngành khác  

 

 

TT 

 

MSMH 
 

Tên học phần/môn học 

Khối lượng (tín 

chỉ) 

Tổng LT 

TH, 

TN, 

TL 

Học phần trình độ thạc sĩ (Bổ sung kiến thức sau nhập học) 30 TC 

I. Học phần bắt buộc  15 TC 

1 NH6036 Phương pháp luận và các phương pháp 

nghiên cứu trong khoa học xã hội 

4 4  

2 NH6001 Khu vực học và Việt Nam học 3 3  

3 NH6037 Các lý thuyết nghiên cứu văn hóa 3 3  

4 NH6002 Văn hoá vùng và các vùng văn hoá Việt 

Nam 
3 3  

5 NH6040 Văn học thời kỳ Đổi mới ở Việt Nam 2 2  

II. Học phần tự chọn 
(Chọn 15 TC trong số các môn học dưới đây) 

15 TC 

6 NH6004 Lịch sử tư tưởng Việt Nam 2 2  

7 NH6038 Đặc điểm lịch sử Việt Nam 2 2  

8 NH6039 Lịch sử kinh tế Việt Nam 2 2  

9 NH6041 Dẫn nhập văn hóa, so sánh văn hóa 2 2  

10 NH6042 
Văn hóa Việt Nam trong khu vực  

văn hóa Đông Nam Á 
2 2  

11 NH6043 
Văn hóa Việt Nam trong khu vực  

văn hóa Đông Á 
2 2  

12 NH6044 
Văn hóa Việt Nam - giao lưu với  

văn hóa Trung Quốc  
2 2  

13 NH6045 
Những vấn đề quan hệ quốc tế  

Việt Nam hiện đại  
2 2  

14 NH6016 Văn hoá biển Việt Nam 2 2  

15 N6046 Văn hoá các tộc người ở Việt Nam  2 2  

16 NH6047 Bảo tồn và phát triển văn hoá ở  

Việt Nam  
2 2 
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17 NH6048 Văn hóa Phật giáo Việt Nam  2 2  

18 NH6012 Nhân học kinh tế trong bối cảnh 

đương đại  
2 2 

 

19 NH6052     Đô thị hoá ở Việt Nam 2 2  

20 NH6010 Vấn đề thân tộc, hôn nhân và gia đình  

ở Việt Nam 
2 2 

 

21 NH6049 Giáo dục Việt Nam trong bối cảnh  

Đông Á 
2 2 

 

22 NH6018 Lịch sử ngoại giao Việt Nam 2 2  

23 NH6003 Cơ cấu kinh tế xã hội trong lịch sử  

Việt Nam  
2 2 

 

24 H6050 Nghĩa học Việt ngữ 2 2  

25 NH6051 Lịch sử tiếng Việt  2 2  

26 NH6032 Các lý thuyết ngữ pháp tiếng Việt 2 2  

Học phần trình độ tiến sĩ 90TC 

I. Chuyên đề bắt buộc 6 TC 

1  Lý thuyết, phương pháp liên ngành và khu vực 

học trong nghiên cứu Việt Nam  

2 2  

2  Việt Nam học ở Việt Nam và trên thế giới: 

Thành tựu và triển vọng nghiên cứu  

2 2  

3  Việt Nam: Hội nhập và phát triển  2 2  

II. Chuyên đề tự chọn 6 TC 

4  Những vấn đề Việt ngữ học 3 3  

5  Những vấn đề sử học Việt Nam 3 3  

6  Những vấn đề hiện đại hóa văn học Việt Nam 3 3  

  Những vấn đề địa lý kinh tế, môi trường và phát 

triển ở Việt Nam 
3 3  

III. Các chuyên đề tiến sĩ 6 TC 

7 Chuyên đề 1 2 

8 Chuyên đề 2 2 

9 Chuyên đề 3 2 

IV. Tiểu luận tổng quan 2 TC 

Luận án 70 TC 
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Danh mục các môn học trong chương trình đào tạo dành cho người có bằng Cử nhân 

Việt Nam học 

 

 

TT 

 

MSM

H 
Tên học phần/môn học 

Khối lượng (tín 

chỉ) 

Tổng LT 
TH, 

TN, TL 

Học phần trình độ thạc sĩ (Bổ sung kiến thức sau nhập học) 30 TC 

I. Khối kiến thức chung (bắt buộc) 8 TC 

1  Triết học (dành cho học viên Việt Nam); 

hoặc: 
4 4 

 
2  Lịch sử văn hoá Việt Nam (dành cho học viên 

quốc tế) 
4 4 

3  Ngoại ngữ (NCS tự tích lũy và nộp chứng chỉ 

ngoại ngữ cho Trường theo quy định) 
4 4 

II. Học phần bắt buộc  15 TC 

4 NH6036 
Phương pháp luận và các phương pháp 

nghiên cứu trong khoa học xã hội 
4 4  

5 NH6001 Khu vực học và Việt Nam học 3 3  

6 NH6037 Các lý thuyết nghiên cứu văn hóa 3 3  

7 
NH6002 Văn hoá vùng và các vùng văn hoá Việt 

Nam 
3 3 

 

8 NH6040 Văn học thời kỳ Đổi mới ở Việt Nam 2 2  

III. Học phần tự chọn 
(Chọn 03 trong số các học phần dưới đây) 

7 TC 

9 NH6004 Lịch sử tư tưởng Việt Nam 2 2  

10 NH6038 Đặc điểm lịch sử Việt Nam 2 2  

11 

 
NH6039 Lịch sử kinh tế Việt Nam 2 2  

12 NH6041  Dẫn nhập văn hóa so sánh văn hóa 2 2  

13 NH6042 
     Văn hóa Việt Nam trong khu vực văn hóa   

Đông Nam Á 
2 2  

14 NH6043 
     Văn hóa Việt Nam trong khu vực  văn hóa 

Đông Á 
2 2  

15 NH6044 
Văn hóa Việt Nam - giao lưu với  

văn hóa Trung Quốc  
2 2  

16 NH6045 
Những vấn đề quan hệ quốc tế  

Việt Nam hiện đại  
2 2  

17 NH6016 Văn hoá biển Việt Nam 2 2  

18 NH6046 Văn hoá các tộc người ở Việt Nam  2 2  

19 NH6047 Bảo tồn và phát triển văn hoá ở Việt Nam  2 2  
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20 NH6048 Văn hóa Phật giáo Việt Nam  2 2  

21 NH6012     Nhân học kinh tế trong bối cảnh đương đại  2 2  

22 NH6052     Đô thị hoá ở Việt Nam 2 2  

23 NH6010 
Vấn đề thân tộc, hôn nhân và gia đình  

ở Việt Nam 
2 2  

24 NH6049 
Giáo dục Việt Nam trong bối cảnh  

Đông Á 
2 2  

25 NH6018 Lịch sử ngoại giao Việt Nam 2 2  

26 NH6003 
Cơ cấu kinh tế xã hội trong lịch sử  

Việt Nam  
2 2  

27 NH6050 Nghĩa học Việt ngữ 2 2  

28 NH6051 Lịch sử tiếng Việt  2 2  

29 NH6032 Các lý thuyết ngữ pháp tiếng Việt 2 2  

Học phần trình độ tiến sĩ 90TC 

I. Chuyên đề bắt buộc 6 TC 

1  
Lý thuyết, phương pháp liên ngành và khu vực 

học trong nghiên cứu Việt Nam 
2 2  

2  
Việt Nam học ở Việt Nam và trên thế giới: 

Thành tựu và triển vọng nghiên cứu  
2 2  

3  Việt Nam: Hội nhập và phát triển  2 2  

II. Chuyên đề tự chọn 6 TC 

4  Những vấn đề Việt ngữ học 3 3  

5  Những vấn đề sử học Việt Nam 3 3  

6  Những vấn đề hiện đại hóa văn học Việt Nam 3 3  

7  Những vấn đề địa lý kinh tế, môi trường và phát 

triển ở Việt Nam 
3 3  

III. Các chuyên đề tiến sĩ 6 TC 

8 Chuyên đề 1 2 

9 Chuyên đề 2 2 

10 Chuyên đề 3 2 

IV. Tiểu luận tổng quan 2 TC 

Luận án 70 TC 
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9. Đội ngũ giảng viên, cán bộ khoa học 

a) Đội ngũ giảng viên, cán bộ khoa học cơ hữu ngành đăng ký đào tạo 

STT 

Họ và tên, năm 

sinh, chức vụ 

hiện tại 

Học 

hàm, 

năm 

phong 

Học vị, nước, 

năm tốt 

nghiệp 

Ngành 

Tham gia 

đào tạo 

SĐH (năm, 

CSĐT) 

Thành 

tích khoa 

học (số 

lượng đề 

tài, các bài 

báo) 

01 

Lê Giang, 1961 

GV cao cấp, 

Chủ tịch Hội 

đồng KH và ĐT 

Khoa Việt Nam 

học  

PGS, 

2006 

TS, Trường 

ĐH XH&NV, 

2001 

Văn 

học 

2005, ĐH 

KHXH&NV 

5 đề tài, 17 

sách, 90 

báo cáo 

trong và 

ngoài nước 

02 

Nguyễn Tiến 

Lực, 1957, 

Giám đốc trung 

tâm nghiên cứu 

Nhật Bản 

PGS, 

2011 

TS, ĐH 

Hiroshima, 

1999 

Lịch sử  
2008, ĐH 

KHXH&NV 

07 đề tài, 

11 sách, 67 

báo cáo 

trong và 

nước 

03 

Trần Tịnh Vy, 

1985, Giảng 

viên 

 

TS, ĐH 

Hamburg 

(CHLB Đức), 

2020 

Việt 

Nam 

học 

2021, ĐH 

KHXH&NV 

04 Sách 

nước 

ngoài, 01 

sách trong 

nước, 01 

báo cáo 

ngoài 

nước, 04 

báo cáo 

trong nước 
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04 

Trần Thị Mai 

Nhân, 1970, 

Quyền Trưởng 

Khoa Việt Nam 

học, Trưởng bộ 

môn Văn hóa- 

Văn học Việt 

Nam 

 

TS, Trường 

ĐH XH&NV, 

2008 

Văn 

học 

2010, 

ĐH 

KHXH&NV 

2 đề tài, 6 

sách, 54 

báo cáo 

 05 

Đỗ Diệu Khuê, 

1987, Giảng 

viên 

 

TS, ĐH Quốc 

gia Seoul (Hàn 

Quốc), 2019 

Khu 

vực 

học, 

Quốc 

tế học 

2020, ĐH 

KHXH&NV 

Đồng tác 

giả 02 sách 

chuyên 

khảo quốc 

tế, tham 

gia 02 dự 

án nước 

ngoài, 05 

báo cáo 

nước 

ngoài, 02 

báo cáo 

trong nước. 

06 

Vũ Xuân Bạch 

Dương, 1980, 

Giảng viên 

 

TS, ĐH Quốc 

lập Quốc tế 

Chinan (Đài 

Loan), 2019  

Đông 

Nam Á 

học 

2020, ĐH 

KHXH&NV 

01 sách 

ngoài 

nước, 02 

báo cáo 

ngoài 

nước, 03 

báo cáo 

trong nước 
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b) Đội ngũ giảng viên, cán bộ khoa học cơ hữu tham gia giảng dạy các môn trong 

chương trình đào tạo 

STT 

Họ và tên, 

năm sinh, 

chức vụ hiện 

tại 

Học 

hàm, 

năm 

phong 

Học vị, nước, 

năm tốt nghiệp 
Ngành 

Tham gia 

đào tạo SĐH 

(năm, CSĐT) 

Thành tích 

khoa học 

(số lượng 

đề tài, các 

bài báo) 

01 

Võ Văn Sen, 

1958, Chủ 

tịch Hội đồng 

KH và ĐT 

Trường ĐH 

KHXH&NV, 

ĐHQG-HCM 

GS, 

2018 

TS, Viện Khoa 

học Xã hội tại 

TP.HCM, 1992 

Lịch sử 

Việt 

Nam 

1996, ĐH 

KHXH&NV 

13 đề tài,11 

sách, 72 báo 

cáo trong và 

ngoài nước 

02 

Ngô Thị 

Phương Lan, 

1974, Hiệu 

trưởng 

PGS, 

2018 

TS, Trường 

ĐH. XH&NV, 

2012 

Dân 

tộc học 

2010, ĐH 

KHXH&NV 

12 đề tài, 18 

sách, 44 báo 

cáo trong và 

ngoài nước 

03 

Nguyễn Thị 

Thanh Hà, 

1979, Phó 

trưởng Khoa 

Việt Nam học 

 

TS ĐH 

Hiroshima, 

2017 

Nhân 

học 

2018,   ĐH 

KHXH&NV 
6 báo cáo 

04 

Huỳnh Ngọc 

Thu, 1976, 

Trưởng Khoa 

Nhân học 

PGS, 

2018 

TS, Trường ĐH. 

XH&NV, 2010 

Dân 

tộc học 

2013, ĐH 

KHXH&NV 

09 đề tài, 06 

sách, 16 báo 

cáo trong và 

ngoài nước 
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05 

Lê Thị Mỹ  

Hà, 1977, 

Giảng viên 

 
TS, Trường ĐH 

XH&NV, 2016 

Dân 

tộc học 

2018,  ĐH 

KHXH&NV 

16 đề tài, 08 

báo cáo 

06 

Nguyễn Văn  

Phổ, 1963, 

Trưởng Bộ 

môn Việt ngữ 

học và 

Phương pháp 

giảng dạy 

tiếng Việt 

 

TS, Trường 

ĐH. XH&NV, 

2005 

Ngôn 

ngữ 

học 

2009,  ĐH 

KHXH&NV 

05 đề tài, 05 

sách, 59 báo 

cáo 

07 

Huỳnh Đức  

Thiện, 1972, 

Trưởng Bộ 

môn Lịch sử - 

xã hội Việt 

Nam 

 

TS, Trường 

ĐH. XH&NV, 

2012 

Lịch sử 

Việt 

Nam 

2012,  ĐH 

KHXH&NV 

12 đề tài, 9 

sách, 46 báo 

cáo 

08 

Đào Mục 

Đích, 1968, 

Giảng viên 

 

TS, ĐH 

Queensland, 

2013 

Ngôn 

ngữ 

học 

2018,   ĐH 

KHXH&NV 

4 đề tài, 05 

sách, 23 

báo cáo 

09 

Nguyễn Thị 

Ánh Nguyệt, 

1981, Giảng 

viên 

 
TS, Trường ĐH 

XH&NV 2016 

Lịch sử 

Việt 

Nam 

2018,   ĐH 

KHXH&NV 

02 đề tài, 06 

sách, 16 báo 

cáo 

10 

Nguyễn Văn 

Hiệu, 1962, 

Giảng viên 

 

TS, Trường 

ĐH. XH&NV, 

2002 

Văn 

hóa 

học 

2006, ĐH 

KHXH&NV 

05 đề tài, 02 

sách, 21 báo 

cáo trong và 

ngoài nước 
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c) Đội ngũ giảng viên, cán bộ khoa học thỉnh giảng tham gia giảng dạy các môn 

trong chương trình đào tạo 

 Đội ngũ giảng viên, cán bộ khoa học thỉnh giảng trong nước  

 

TT Họ và tên Chuyên ngành Nơi công tác 

01 TS. Bùi Văn Tuấn Việt Nam học Viện Việt Nam học và Khoa 

học Phát triển – ĐHQG Hà Nội 

02 TS. Lê Thị Nhuấn Việt Nam học 
Bộ môn Việt Nam học, 

Khoa Quốc tế học,  

Trường Đại học Đà Lạt. 

 

 Đội ngũ giảng viên, cán bộ khoa học thỉnh giảng nước ngoài 

TT Họ và tên Quốc tịch Chuyên ngành Nơi công tác 

     

01 GS.Quyên Di Mỹ Ngôn ngữ học Đại học California 

02 GS. Peter Zinoman Mỹ Sử học Đại học Berkeley 

03 TS Anatoli Sokolov Nga 
Văn học Viện Đông phương học, 

Viện Hàn lâm Khoa học 

Nga. 

04 GS. Thomas Hedenberg Đức 
Sử học Khoa Việt Nam học, Đại 

học Hamburg 

05 GS.Kawaguchi Kenichi Nhật Bản Văn học ĐH Ngoại ngữ Tokyo 

06 Imai Akio Nhật Bản Ngữ văn  ĐH Ngoại ngữ Tokyo 

07 Nohira Munehiro Nhật Bản Văn học ĐH Ngoại ngữ Tokyo 

08 GS.Shimizu Nhật Bản Ngôn ngữ học Đại học Osaka 
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09 GS.Bae Yang Soo Hàn Quốc Văn học ĐH Ngoại ngữ Busan 

10 GS.Trần Ích Nguyên Đài Loan Văn hóa học Đại học Kim Môn 

 

10. Trang thiết bị phục vụ đào tạo   

 

Stt 
Tên máy, thiết bị,  

mục đích sử dụng 

Nước sản xuất,  

năm sản xuất 
Số lượng 

1 Tivi LCD – học tập tại lớp  Hàn Quốc- 2012 20 

2 LCD projector - học tập tại lớp  Nhật Bản - 2013 20 

3 Computer – học tập – nghe nhìn Nhật Bản - 2015 50 

4 Máy in Nhật Bản - 2012 10 

 Về cơ sở vật chất, trong những năm qua Nhà trường đã không ngừng đầu tư tăng 

cường cơ sở vật chất và trang thiết bị phục vụ cho công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa 

học. Do vậy, hiện nay Nhà trường đã đảm bảo được phương tiện, cơ sở vật chất kỹ thuật, 

trang thiết bị cho việc đào tạo tiến sĩ.  

Nhà trường có một hệ thống phòng học khá phong phú với đầy đủ trang thiết bị: 

máy tính, máy chiếu, thiết bị âm thanh phục vụ giảng dạy đa phương tiện. Phòng máy 

thư viện Media được trang bị các máy tính cấu hình cao phục vụ việc tra cứu thông tin 

trực tuyến tài liệu trên internet. Riêng ở Khoa Việt Nam học, Nhà trường cũng đã trang 

bị 2 phòng máy với 50 máy tính nối mạng, LCD projector và thiết bị âm thanh phục vụ 

hoạt động đào tạo sau đại học. 

11. Thông tin, tư liệu 

Hiện nay, Nhà trường có Thư viện phục vụ học tập và nghiên cứu với với khoảng 

hơn 215.000 đầu sách và số đầu sách chuyên ngành khoảng 1.500 cuốn. Nghiên cứu sinh 

có thể tham khảo tài liệu trong Thư viện điện tử của Trường qua địa chỉ trang web: 

https://lib.hcmussh.edu.Việt Nam). 

Ngoài ra, Khoa Việt Nam học còn có phòng đọc với tủ sách chuyên ngành phục vụ 

nghiên cứu, đào tạo về Việt Nam học với hơn 1000 đầu sách.  

https://lib.hcmussh.edu.vn/
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-  Các định hướng nghiên cứu, lĩnh vực, đề tài nghiên cứu và khả năng 

tiếp nhận nghiên cứu sinh  

Stt 
Hướng nghiên cứu, lĩnh vực nghiên 

cứu, đề tài nghiên cứu cần nhận NCS 

Họ tên, học vị, chức danh 

khoa học người có thể hướng 

dẫn NCS 

Số lượng 

NCS có 

thể nhận 

1 
Văn học Việt Nam, Văn hóa, Giáo dục  

Đông Á, Hán- Nôm… 
PGS.TS. Lê Giang 3 

2 
Văn hóa vùng, Việt Nam học và Khu 

vực học 
TS. Đinh Thị Dung 3 

3 

Lịch sử Kinh tế Việt Nam; Lịch sử chiến 

tranh Việt Nam; Lịch sử phát triển kinh 

tế - xã hội; Vùng kinh tế trọng điểm phía 

Nam; Lịch sử đô thị Việt Nam 

TS. Huỳnh Đức Thiện 3 

4 
Văn học Việt Nam hiện đại, Văn học 

Việt Nam đương đại; Việt Nam học 
TS. Trần Thị Mai Nhân 3 

5 
Ngữ pháp tiếng Việt; Giảng dạy tiếng 

Việt như một ngoại ngữ 
TS. Lê Thị Minh Hằng 3 

6 
Ngữ pháp và ngữ nghĩa tiếng Việt; 

Giảng dạy tiếng Việt như một ngoại ngữ 
TS. Nguyễn Vân Phổ 3 

7 
Ngữ âm học âm học; Giảng dạy tiếng 

Việt như một ngoại ngữ 
TS. Đào Mục Đích 3 

8 
Văn hóa vùng; Quan hệ văn hoá Đông – 

Tây, Lịch sử văn hóa  
TS. Nguyễn Văn Hiệu 3 

9 
Nhân học Kinh tế, Sinh kế, Dân tộc học 

Việt Nam 
PGS.TS. Ngô Thị Phương Lan 3 

10 
Lịch sử Việt Nam, Lịch sử chiến tranh 

Việt Nam, Việt Nam học,  Khu vực học 
GS. TS. Võ Văn Sen 3 

11 
Văn học hiện đại Việt Nam, Lý thuyết 

nghiên cứu văn học  
GS.TS.Huỳnh Như Phương  3 

12 
Tôn giáo, tín ngưỡng ở Việt Nam; Dân 

tộc học, Nhân học Việt Nam 
PGS.TS. Huỳnh Ngọc Thu 3 

 

13. Dự kiến kế hoạch kiểm định chương trình đào tạo  

STT Nội dung Thời gian thực hiện  

1 Tuyển sinh đợt 02 năm 2022 Năm 2022 

2 

Rà soát và điều chỉnh CTĐT lần 1 (sau 03 

năm đào tạo) 

- Khảo sát ý kiến giảng viên 

- Khảo sát ý kiến của NCS và cựu NCS   

Năm 2025 - 2026 

3 Báo cáo kết quả điều chỉnh và cải tiến CTĐT Năm 2026 
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4 
Áp dụng CTĐT đã cải tiến lần 1 cho khóa 

tuyển sinh đợt 1 năm 2026   
Năm 2026 

5 

Rà soát điều chỉnh CTĐT lần 2 (sau 06 năm 

đào tạo)  

- Khảo sát ý kiến giảng viên 

- Khảo sát ý kiến của NCS và cựu NCS   

Năm 2031 - 2032 

6 Báo cáo kết quả điều chỉnh và cải tiến CTĐT Năm 2032 

7 
Áp dụng CTĐT đã cải tiến lần 2 cho khóa 

tuyển sinh đợt 1 năm 2033 
Năm 2033 

8 Báo cáo tự đánh giá CTĐT cấp Bộ (MOET) Năm 2035 

9 
Triển khai kiểm định chất lượng cấp Bộ 

(MOET)  
Năm 2036 

    

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

PGS.TS. Ngô Thị Phương Lan 


