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1. Thông tin về học phần và giảng viên
1.1. Tên học phần: Văn học và văn hoá học (Literature and Culturalogy)
- Mã số: XHV606
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 Kim Châu
Học hàm, học vị: PGS.TS
Đơn vị:
Điện thoại:

Bộ môn Ngữ Văn - Khoa KHXH & Nhân văn
0913 166 292

E-mail:

nkchau@ctu.edu.vn

Tên người cùng tham gia giảng dạy:
2. Mô tả học phần: Học phần cung cấp kiến thức chung về văn hóa và văn hóa học. Văn học trong hệ thống văn
hóa; Mã văn hóa và các dạng thức tồn tại trong tác phẩm văn học; Nghiên cứu văn học từ một số
lý thuyết văn hóa học
3. Mục tiêu:
- Giúp học viên nắm vững một số lý thuyết nền tảng và một số phương pháp nghiên cứu cơ bản của văn hóa học
vào nghiên cứu văn học.
- Giúp học viên vận dụng hướng nghiên cứu văn hóa - văn học trong nghiên cứu các vấn đề văn học Việt Nam
và thế giới.
- Giúp học viên nhận diện các mã văn hóa trong tác phẩm văn học và cách tiếp cận để miêu tả và diễn giải tác
phẩm văn học cụ thể.
4. Nội dung chi tiết:
Chƣơng

Tiết

Chƣơng 1: Khái quát chung về văn học và văn hóa học
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1.1. Phân biệt văn chương và văn học, văn học và văn hoá học
1.2. Quan hệ văn học và văn hóa học
1.3. Mã văn hóa và các mã trong tác phẩm văn học
Chƣơng 2: Văn học trong hệ thống văn hóa
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2.1. Văn học như một thành tố văn hóa
2.2. Văn học trong quan hệ với các thành tố văn hóa
Chƣơng 3: Mã văn hóa và các dạng thức tồn tại trong tác phẩm văn học
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3.1. Mã văn hóa trong các mối quan hệ của tác phẩm
3.2. Các dạng thức tồn tại của mã văn hóa trong tác phẩm
Chƣơng 4: Nghiên cứu văn học từ một số lý thuyết văn hóa học
4.1. Nghiên cứu văn học từ Tiến hóa luận văn hóa (Evolutionism)
4.2. Nghiên cứu văn học từ Chức năng luận (Functionism)
4.3. Nghiên cứu văn học từ Cấu trúc luận (Structuralism)
4.4. Nghiên cứu văn học từ Duy vật luận (Materialism)
4.5. Nghiên cứu văn học từ Chủ nghĩa nữ quyền (Feminism), Hậu hiện đại (Postmodernism)
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5. Phƣơng pháp giảng dạy và đánh giá học phần
5.1. Phƣơng pháp giảng dạy:
- Thuyết trình kết hợp với việc nêu vấn đề để học viên thảo luận.
5.2. Đánh giá môn học: Kiểm tra giữa kì (thảo luận) 40% ; thi cuối kì 60 %
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