
PHỤ LỤC 2

CHUẨN ĐẦU RA NGÀNH VĂN HỌC

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 131/QĐ-ĐHTĐ ngày 25 tháng 3 năm 2020
của Hiệu trưởng Trường Đại học Tây Đô)

- Tên ngành đào tạo : Văn học

- Tên Tiếng Anh : Literature

- Trình độ đào tạo : Đại học

- Thời gian đào tạo : 4 năm

1. Kiến thức:

Chuẩn

đầu ra
Giải thích

LO1

Nắm rõ một cách hệ thống các kiến thức cơ bản về lý luận chính trị; kiến

thức khoa học xã hội - nhân văn, phap luât đai cương và công nghệ thông

tin để đap ứng yêu câu tiêp thu kiên thức giao duc chuyên nghiệp và làm

việc.

LO2
Nắm vững kiến thức cơ bản về ngoại ngữ, tiếng Anh chuyên ngành và

công nghệ thông tin.

LO3
Có khả năng ứng dụng những kiến thức khoa học tự nhiên và kỹ thuật

vào chuyên ngành và các ngành khoa học khác.

LO4

Có khả năng tham gia trực tiếp vào đời sống văn học đương đại như: phê

bình, thẩm định sáng tác văn học đương đại nhằm phục vụ cho các cơ

quan báo chí, xuất bản, … góp phần vào việc xây dựng một đời sống văn

học lành mạnh, tiến bộ.

LO5

Có kiến thức chuyên môn sâu rộng về lĩnh vực văn học và ngôn ngữ; có

khả năng thẩm định giá trị của các tác phẩm văn chương và có kỹ năng về

nghiên cứu và phê bình văn học. Có kiến thức cơ bản về Hán Nôm để hỗ

trợ cho công tác văn hóa, xã hội.

2. Kỹ năng

2.1. Kỹ năng nghề nghiệp

Chuẩn 

đầu ra
Giải thích

LO6

Có kỹ năng nghiên cứu chuyên sâu về các vấn đề văn học và ngôn ngữ

như: văn học dân gian, văn học trung đại, văn học hiện đại và văn học

nước ngoài.

LO7 Có kỹ năng đảm nhận công việc giảng dạy văn học từ bậc Trung học đến
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bậc Đại học.

LO8
Có kỹ năng thành thạo trong việc lưu trữ và soạn thảo văn bản hành chính

để phục vụ cho công viêc văn thư, văn phòng.

LO9
Có kỹ năng sử dụng máy quay, máy ảnh, máy ghi âm để phục vụ cho

công tác lĩnh vực truyền thông, báo chí.

LO10 Có kỹ năng biên tập, tổ chức sự kiện, dẫn chương trình.

2.2. Kỹ năng mềm

Chuẩn

đầu ra
Giải thích

LO11
Có kỹ năng giao tiếp hiệu quả thông qua viết, thuyết trình, thảo luận, đàm

phán và làm chủ tình huống.

LO12 Có khả năng hợp tác, tổ chức, lãnh đạo và làm việc nhóm.

LO13

Sử dụng tốt ngoại ngữ bậc 3/6 Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam

(ngoại ngữ tương đương trình độ TOEIC ≥ 450 điểm) và tin học tương

đương trình độ Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin nâng cao.

3. Mức tự chủ và trách nhiệm

Sinh viên cân đat mức thai độ như đươc trinh bày ở Bang bên dươi để qua trinh đào
tao đat hiệu qua.

Chuẩn

đầu ra
Giải thích

LO14

Có trách nhiệm công dân, phẩm chất chính trị tốt, yêu nước, yêu ngành

nghề. Có đạo đức nghề nghiệp: ý thức được trách nhiệm của người giáo

viên, người làm báo, người quản lý văn thư.

LO15
Tính chuyên nghiệp trong sinh hoạt và tác phong công nghiệp, làm việc có

kế hoạch và khoa học.

LO16
Hiểu biết về các vấn đề thời đại: tiếp cận với các quy trình công nghệ,

thiết bị tiên tiến, hiện đại và hướng đến vận dụng vào điều kiện thực tế.

LO17 Nhận thức về sự cần thiết và khả năng tham gia vào việc học tập suốt đời.

4. Định hướng nghề nghiệp, vị trí việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp

- Chương trình đào tạo cử nhân văn học làm công tác nghiên cứu văn học và những

lĩnh vực có liên quan đến văn học.

- Hoạt động trong lĩnh vực báo chí, truyền thanh, truyền hình, xuất bản và các công

tác khác thuộc về lĩnh vực văn hóa nghệ thuật.

- Đảm nhận công việc văn thư, văn phòng trong các cơ quan Nhà nước hay các tổ

chức kinh tế.

- Giảng dạy văn học ở các trường đại học, cao đẳng và trung cấp.
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5. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường

- Có khả năng học tập, nâng cao trình độ chuyên ngành văn học, ngôn ngữ, phương

pháp, văn hoá, …; duy trì, cải thiện kỹ năng mềm.

- Có thể học thêm một bằng đại học khác hoặc học tiếp bậc Thạc sĩ hay Tiến sĩ ở

các trường đại học theo qui định của Bộ Giáo Dục & Đào tạo.
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