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1. Thông tin giảng viên
Tên giảng viên: Các giảng viên có trình độ Tiến sĩ trở lên (theo quy định của Bộ)
Đơn vị: Khoa Khoa học xã hội và nhân văn, Khoa Sư Phạm Đại học Cần Thơ và một số
cơ sở đào tạo khác.
Điện thoạị:
E-mail:
Tên người cùng tham gia giảng dạy:
2. Học phần tiên quyết:
3. Nội dung:
Học viên thực hiện một đề tài nghiên cứu khoa học dưới sự hướng dẫn của giáo viên. Đề
tài khoa học là một vấn đề cụ thể liên quan đến lĩnh vực văn học Việt Nam,... có ý nghĩa
khoa học và thực tiễn, có đóng góp cho việc nghiên cứu văn học Việt Nam
3.1. Mục tiêu:
Giúp học viên thực hiện hoạt động nghiên cứu khoa học thông qua việc thực hiện một đề
tài nghiên cứu cụ thể, nhờ đó, có thể rèn luyện khả năng nghiên cứu khoa học trên cơ sở
vận dụng tổng hợp những kiến thức đã tích lũy để giải quyết một vấn đề thực tiễn cụ thể
trong lĩnh vực văn học Việt Nam .
3.2. Phƣơng pháp giảng dạy:
tổng hợp thông tin tư liệu, điều tra khảo sát thực tế, thống kê, phân loại các dữ liệu, số
liệu, các ý kiến phân tích để từ đó đưa ra những kiến giải khoa học
3.3. Đánh giá ôn học:
Học viên bảo vệ đề cương và bảo vệ luận văn Thạc sĩ trước Hội đồng. Điểm được cho bởi
các thành viên trong Hội đồng theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
4. Đề cương chi tiết:
Nội dung
Tiết – buổi
1. Chọn đề tài
2. Xây dựng đề cương, thông qua giáo viên hướng dẫn
3. Bảo vệ đề cương trước Hội đồng
4. Tiến hành thu thập thông tin xử lý thông tin, viết bản thảo, thông qua
giáo viên hướng dẫn
5. Hoàn chỉnh luận văn , đóng quyển
6. Bảo vệ luận văn Thạc sĩ trước Hội đồng

(thời gian thực
hiện: một học
kỳ)

5.Tài liệu của học phần. Tùy thuộc vào vấn đề nghiên cứu, học viên sẽ tìm những tài liệu
liên quan .

