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1. Thông tin về học phần và giảng viên 

1.1. Tên học phần: Vấn  đề con người trong văn học trung đại  Việt Nam ( The issue of human being in the middle - 

age stage of  Vietnamese literature) 

- Mã số: XH 618        

1.2. Trình độ: Cao học 

1.3. Cấu trúc học phần:  Tổng số 30 tiết (LT: 30, TH: 00) 

1.4. Học phần tiên quyết:  

1.5. Bộ môn phụ trách giảng dạy: Bộ môn Ngữ Văn Khoa KHXH&NV 

1.6. Thông tin giảng viên:                

Họ tên giảng viên:   Nguyễn Hữu Sơn  

Học hàm, học vị: PGS.TS 

Đơn vị:  Viện Văn học Việt Nam 

Điện thoại: CQ (04) 39344898; 38252895; NR: (04)38252895; 0913031635 

E-mail:   lavson59@yahoo.com 

Tên người cùng tham gia giảng dạy: Không 

2. Mô tả học phần: Học phần bao gồm hai nội dung cơ bản: Vấn đề con người trong văn học trung đại nhìn từ góc 

độ lý thuyết và sự thể hiện con người trong tiến trình văn học trung đại. 

3. Mục tiêu: Điểm lại một số đường hướng trong cách thức nhìn nhận, luận giải vấn đề con người trong thực tiễn 

nghiên cứu văn học cổ Việt Nam. Vấn đề này có ý nghĩa không chỉ trên bình diện lý thuyết mà ngay cả trong việc xử 

lý ở từng phạm vi, từng tác giả và tác phẩm cụ thể.  

4. Nội dung chi tiết học phần:   

Chƣơng  Tiết 

Chương 1. Vấn đề con người trong văn học trung đại nhìn từ góc độ lí thuyết 15 

Chương 2. Sự thể hiện con người trong tiến trình văn học trung đại Việt Nam   

2.1. Sự thể hiện con người trong văn học thời đại Lí - Trần 

2.2. Sự thể hiện con người trong văn học giai đoạn thế kỉ XV - nửa đầu thế kỉ XVIII 

2.3. Sự thể hiện con người trong trào lưu nhân văn giai đoạn nửa cuối thế kỉ XVIII – TK XIX 

15 

5. Phƣơng pháp giảng dạy và đánhgiá học phần 
5.1. Phƣơng pháp giảng dạy:  Diễn giảng, thảo luận; nghiên cứu tình huống  

5.2. Đánh giá  ôn học:  Kiểm tra giữa kỳ:   40 %   Thi kết thúc 60 %   

6. Tài liệu của học phần:  

1- Nguyễn Hữu Sơn: Văn học trung đại Việt Nam - Quan niệm con người và tiến trình phát triển. NXB 

KHXH, H, 2005, 572 trang... 

2- Nguyễn Hữu Sơn: Văn học trung đại Việt Nam - Quan niệm con người và tiến trình phát triển (Nghiên cứu 

- tiểu luận). NXB KHXH, H, 2007, 596 trang. 

3-  Nguyễn Trãi - về tác gia và tác phẩm (Nghiên cứu - In chung). NXB Giáo dục, H, 1998; Tái bản lần thứ 

năm, 2007.     809/ Tr103  

4- Nguyễn Du - về tác gia và tác phẩm (Nghiên cứu - In chung). NXB Giáo dục, H, 1998: Tái bản lần thứ năm, 

2007.                  809/ D500  

5-  Hồ Xuân Hương - về tác gia và tác phẩm (Nghiên cứu - Viết chung - Biên soạn - Giới thiệu). NXB Giáo 

dục, H, 2001. Tái bản lần thứ ba, 2007.                809/ H561  

6- Trần Tế Xương - về tác gia và tác phẩm (Biên soạn - Giới thiệu). NXB Giáo dục, H, 2001. Tái bản lần thứ 

ba, 2007        809/ X561  

 


