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Saturday, 11 March 2017 20:18

Sáng thứ Sáu ngày 10 tháng 03 năm 2017, Khoa VNH đã tổ chức seminar lần thứ 2 cho học
viên Cao học khóa 14.

Đến dự buổi seminar có PGS.TS. Lê Khắc Cường, Trưởng Khoa VNH; PGS.TS. Trần Thủy
Vịnh, Phó Trưởng khoa kiêm Trưởng bộ môn Việt ngữ học; TS. Huỳnh Đức Thiện, Phó
Trưởng khoa kiêm Trưởng bộ môn Lịch sử và Văn hóa Việt Nam cùng 2 cán bộ trong
Hội đồng khoa học và đào tạo Khoa VNH là PGS.TS. Phan Thị Yến Tuyết và TS. Đinh
Thị Dung.

Seminar là một phần trong quy trình đào tạo và thực hiện luận văn của học viên cao học
ngành VNH. 7 học viên
của Khoá 14 đã trình bày đề cương chi
tiết luận văn, gồm
:

1. Học viên Lê Trần Phương Đình với đề tài: “Nghề hạ bạc: chiến lược thích nghi, sinh tồn của
một cộng đồng cư dân ven biển (nghiên cứu trường hợp xã Hàm Ninh, Phú Quốc).

2. Học viên Đồng Thanh Hải với đề tài “Đời sống văn hóa của người Ê Đê, xã Ea Lâm, huyện
Sông Hinh, tỉnh Phú Yên”

3. Học viên Huỳnh Vũ Linh với đề tài “Nghề gạch và gốm của người Việt ở Vĩnh Long”

4.Học viên Đỗ Hồng Phương với đề tài “Biển trong đời sống văn hóa của người Việt đảo Phú
Quý, tỉnh Bình Thuận”
5. Học viên Võ Thị Ngọc Thanh với đề tài “Đời sống văn hóa của cư dân Việt tại vùng biển La
Gi - Bình Thuận”
6. Học viên Nguyễn Thị Xuyên Thoại với đề tài “Truyền hình trong đời sống văn hoá cư dân
đồng bằng sông Cửu Long (trường hợp tỉnh Vĩnh Long)”

7. Học viên Đặng Phương Toàn với đề tài “Tín ngưỡng tổ nghiệp sân khấu của người Việt ở
thành phố Hồ Chí Minh”
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Tại buổi seminar, tất cả 7 học viên đã thể hiện sự tự tin vàkhả năng nắm bắt đối tượng
nghiên cứu, phương pháp
nghiên cứu. Các thầy cô tham dự seminar đã có nhiều ý kiến trao đổi, đóng góp cho các học
viên.
Thêo yêu cầu của Khoa, sau 1 tuần chỉnh sửa dưới sự hướng dẫn của các giáo sư hướng dẫn
(do Khoa dự kiến), các học viên sẽ nộp đề cương chi tiết để trình Hiệu trưởng ra quyết định
công nhận đề tài và phân công người hướng dẫn.

Dưới đây là một số hình ảnh của buổi seminar:
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