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KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TIẾN SĨ  

Chuyên ngành: Việt Nam học 

 (Ban hành kèm theo Quyết định số  2929  /QĐ-ĐT, ngày 05  tháng 9 năm 2012  

của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội) 

 

I. MỤC TIÊU CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO  

1.1. Mục tiêu chung 

Nghiên cứu và đào tạo về Việt Nam đã trở thành nhu cầu cấp thiết, một 

mặt đối với sự phát triển và hội nhập của Việt Nam, mặt khác đối với quá trình 

đầu tư và hợp tác của các nước và các tổ chức quốc tế với Việt Nam. Cùng với 

sự phát triển của nhiều lĩnh vực giáo dục, việc đào tạo Việt Nam học ở bậc đại 

học và sau đại học đang được thực hiện ở nhiều trường đại học và viện nghiên 

cứu.  

Với sứ mệnh là một trong những cơ sở đào tạo và nghiên cứu hàng đầu 

trong cả nước, Đại học Quốc gia Hà Nội xác định việc đào tạo tiến sĩ Việt Nam 

học là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Chương trình đào tạo tiến sĩ Việt 

Nam học góp phần đào tạo một số lượng đáng kể các chuyên gia Việt Nam học 

trong nước phục vụ cho chiến lược phát triển, mở cửa và hội nhập của Việt Nam 

và từ đó làm nòng cốt cho sự phát triển ngành Việt Nam học trên thế giới. 

1.2. Mục tiêu cụ thể 

Một trong những mục tiêu trọng tâm của ngành Việt Nam học là đào tạo 

các chuyên gia có kiến thức rộng về đất nước, con người Việt Nam, có khả năng 

làm việc trong môi trường liên ngành và sử dụng thành thạo các kỹ năng nghiên 

cứu đa ngành, liên ngành, có khả năng phát hiện các đặc trưng của từng không 

gian văn hoá - xã hội cụ thể phục vụ chiến lược phát triển kinh tế, xã hội, văn 

hoá Việt Nam.  

Đào tạo tiến sĩ chuyên ngành Việt Nam học không chỉ đáp ứng nhu cầu về 

nguồn nhân lực chất lượng cao trong nước cung cấp cho các cơ quan nghiên 

cứu, các cơ sở đào tạo Việt Nam học trên cả nước mà còn góp phần đào tạo một 

số lượng đáng kể các chuyên gia Việt Nam học của nhiều quốc gia trên thế giới 

phục vụ chiến lược phát triển và hội nhập của Việt Nam. Kết quả của quá trình 

đào tạo sẽ góp phần xây dựng và phát triển một số ngành khoa học mới ở Việt 

Nam như Khu vực học, Việt Nam học (liên ngành) và Khoa học phát triển. Đây 
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cũng là một hướng phát triển mới của  các ngành khoa học xã hội và nhân văn ở 

Việt Nam và trên thế giới. 

II. CHUẨN ĐẦU RA CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

2.1. Về kiến thức 

Tiến sĩ chuyên ngành Việt Nam học nắm được hệ thống lý thuyết hiện đại 

của quốc tế và Việt Nam về khu vực học và phương pháp nghiên cứu liên ngành, 

có khả năng áp dụng hệ thống lý thuyết hiện đại và phương pháp nghiên cứu tiên 

tiến vào nghiên cứu và giải quyết độc lập các vấn đề của Việt Nam, có khả năng 

đi sâu nghiên cứu và giải quyết các vấn đề về không gian văn hóa của các vùng 

hay khu vực của Việt Nam với tư cách là một đối tượng nghiên cứu tổng hợp. 

Kết quả nghiên cứu có thể những đóng góp nhất định cho việc xây dựng, hoạch 

định chính sách cho một địa phương, một khu vực hoặc một lĩnh vực cụ thể của 

đất nước. 

2.2.  Về kỹ năng 

Tiến sĩ chuyên ngành Việt Nam học có những kỹ năng chủ yếu sau đây:  

+ Có khả năng áp dụng một cách sáng tạo các phương pháp và kiến thức 

của thế giới trong lĩnh vực chuyên ngành vào giải quyết các vấn đề cụ thể của 

Việt Nam. Có khả năng nghiên cứu độc lập một vấn đề thuộc không gian văn 

hóa của một khu vực; có kỹ năng thuần thục trong việc khảo sát, điều tra điền 

dã, sử dụng thành thạo phương pháp nghiên cứu thực địa, khả năng khai thác, 

phân tích và tổng hợp tư liệu theo hướng nghiên cứu liên ngành; 

+ Có phương pháp tư duy khoa học, tiên tiến, khả năng làm việc độc lập 

và khả năng làm việc hiệu quả theo nhóm;  

+  Tiến sĩ chuyên ngành Việt Nam học có vốn ngoại ngữ tốt để đọc tài 

liệu và trao đổi học thuật với các chuyên gia trong nước và nước ngoài. Chuẩn 

đầu ra ngoại ngữ của tiến sĩ chuyên ngành Việt Nam học chuẩn quốc tế đạt 6.0 

IELTS hoặc tương đương. 

2.3. Về phẩm chất đạo đức 

 Chương trình đào tạo tiến sĩ Việt Nam học sẽ cung cấp cho xã hội một 

nguồn nhân lực có đạo đức và nhân cách tốt; có trách nhiệm trong công việc và 

làm việc với thái độ tích cực, sáng tạo.  
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2.4.  Vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp 

- Tiến sĩ chuyên ngành Việt Nam học có thể đảm nhiệm các công việc 

chuyên môn liên quan đến nhiều lĩnh vực khoa học khác nhau, đặc biệt có ưu thế 

ở những công việc đòi hỏi khả năng nghiên cứu tổng hợp, liên ngành.  

-  Tiến sĩ chuyên ngành Việt Nam học có thể đảm nhiệm các vị trí chủ 

chốt, nòng cốt trong các cơ sở đào tạo, các cơ quan nghiên cứu Việt Nam học ở 

Việt Nam. Có thể tham gia các chương trình và dự án nghiên cứu quốc tế về các 

vấn đề về Việt Nam học nói chung hoặc các không gian văn hóa của các khu 

vực Việt Nam nói riêng. 

III. TÊN VĂN BẰNG VÀ MÔN THI TUYỂN SINH 

3.1. Tên văn bằng 

- Tên tiếng Việt: Tiến sĩ ngành Việt Nam học 

- Tên tiếng Anh:  Doctor of Philosophy in Vietnamese Studies  

3.2. Môn thi tuyển sinh 

- Môn ngoại ngữ : Tiếng Anh (đạt chuẩn đầu vào tiếng Anh của chương 

trình nhiệm vụ chiến lược). 

- Bảo vệ hồ sơ chuyên môn. 

IV. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO  

4.1. Tóm tắt yêu cầu chương trình đào tạo 

a. Đối với NCS có bằng thạc sĩ chuyên ngành đúng (chuyên ngành Việt 
Nam học) 

Tổng số tín chỉ phải tích lũy: 88 tín chỉ 

+ Ngoại ngữ học thuật nâng cao: 4 tín chỉ 

+ Khối kiến thức chuyên đề tiến sĩ và tiểu luận tổng quan: 14 tín chỉ 

- Các chuyên đề bắt buộc : 6 tín chỉ 

- Các chuyên đề tự chọn: 6 tín chỉ  

- Tiểu luận tổng quan: 2 tín chỉ  

+ Luận án tiến sĩ: 70 tín chỉ. 

b. Đối với NCS có bằng thạc sĩ thuộc chuyên ngành gần với chuyên 
ngành Việt Nam học  

Tổng số tín chỉ phải tích lũy: 107 tín chỉ 

+ Khối kiến thức bổ sung: 19 tín chỉ 
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- Khối kiến thức bắt buộc: 15 tín chỉ 

- Khối kiến thức tự chọn:  4 tín chỉ 

          + Ngoại ngữ học thuật nâng cao: 4 tín chỉ 

          + Khối kiến thức chuyên đề tiến sĩ: như yêu cầu trong phần 4.1.a. 

+ Luận án tiến sĩ:  70 tín chỉ. 
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4.2. Khung chương trình đào tạo  

4.2.1. Khung chương trình đào tạo dành cho NCS có bằng thạc sĩ ngành gần 

TT 
Mã môn 

học 
Tên môn học 

Số tín 

chỉ 

Số giờ tín chỉ 
Mã số các 

môn học 

tiên quyết L
ý 

th
u

yế
t 

T
h
ự

c 
h

àn
h

 

T
ự

 h
ọc

 

I. PHẦN 1. CÁC MÔN HỌC BỔ SUNG 19    

I.1  Các môn học bắt buộc  15         

1 IVS 6011 Lý thuyết và phương pháp nghiên 
cứu khu vực  

3 15 15 15 ENG 8001

2 IVS 6012 Phương pháp nghiên cứu liên ngành 2 10 10 10 IVS 6011 
 

3 IVS 6013 Văn hoá vùng và phân vùng văn 
hoá Việt Nam 

2 15 0 15 IVS 6012 

4 IVS 6014 Tài nguyên môi trường và phát triển 
bền vững ở Việt Nam 

2 10 10 10 IVS 6012 
 

5 IVS 6015 Kinh tế - xã hội Việt Nam: truyền 
thống và đổi mới 

2 15 0 15 IVS 6012 
 

6 IVS 6016 Ngôn ngữ với xã hội, văn hóa và tư 
duy người Việt  

2 15 0 15 IVS 6012 
 

7 IVS 6017 Việt Nam học ở Việt Nam và trên 
thế giới 

2 10 0 20 IVS 6012 
 

I.2.  Các môn tự chọn  4/10         

8 IVS 6018 Các văn tự chủ yếu ở Việt Nam và 
tác động của chúng đến văn hóa 
Việt 

2 10 0 20 IVS 6013 

9 IVS 6019 Không gian văn hoá vùng châu thổ
sông Hồng  

2 
 

10 10 10 IVS 6013 

10 IVS 6020 Không gian văn hoá miền Trung  2 10 10 10 IVS 6013 

11 IVS 6021 Không gian văn hoá vùng đồng 
bằng sông Cửu Long 

2 10 10 10 IVS 6013 

12 IVS 6022 Hệ thống chính trị Việt Nam hiện 
đại 

2 15 0 15 IVS 6012 
IVS 6004 

II. PHẦN 2: NÂNG CAO NĂNG LỰC VÀ KỸ NĂNG SỬ DỤNG NGOẠI NGỮ THÔNG QUA 
HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN 

13 ENG 
8001 

Tiếng Anh học thuật nâng cao 4 20 20 20 ENG 6001 

III. PHẦN 3. CÁC CHUYÊN ĐỀ TIẾN SĨ VÀ TIỂU 
LUẬN TỔNG QUAN 14/20      

III.1. Các chuyên đề bắt buộc 8/8      
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TT 
Mã môn 

học 
Tên môn học 

Số tín 

chỉ 

Số giờ tín chỉ 
Mã số các 

môn học 

tiên quyết L
ý 

th
u

yế
t 

T
h
ự

c 
h

àn
h

 

T
ự

 h
ọc

 

14 IVS 8001 Lý thuyết, phương pháp liên ngành và 
khu vực học trong nghiên cứu Việt 
Nam 2 10 0 20 IVS 6012 

15 IVS 8002 Việt Nam học ở Việt Nam và trên thế 
giới: Các vấn đề đặt ra 2 10 0 20 IVS 6017 

16 IVS 8003 Việt Nam: Hội nhập và phát triển 

 2 10 0 20 
IVS 8001 

IVS 8002 

17 IVS 8004 Tiểu luận tổng quan 

2 0 0 30 
IVS 8001 

IVS 8002 

III.2. Các chuyên đề tự chọn 
6/12         

18 IVS 8005 Các vấn đề phân vùng và tổ chức lãnh 
thổ ở Việt Nam 2 10 0 20 

IVS 8001 

IVS 8002 

19 IVS 8006 Mối quan hệ giữa truyền thống và hiện 
đại trong quá trình phát triển nông thôn 
và đô thị của Việt Nam 2 10 0 20 

IVS 8001 

IVS 8002 

20 IVS 8007 Mối tương tác giữa con người và môi 
trường ở Việt Nam trong bối cảnh biến 
đổi toàn cầu 2 10 0 20 

IVS 8001 

IVS 8002 

21 IVS 8008 Một số vấn đề cơ bản về Hà Nội học 

2 10 0 20 
IVS 8001 

IVS 8002 

22 IVS 8009 Các vấn đề phân vùng văn hóa và phân 
vùng ngôn ngữ/ phương ngữ ở Việt 
Nam  2 10 0 20 

IVS 8001 

IVS 8002 

23 IVS 8010 Phát triển bền vững vùng Tây Nguyên 
 2 10 0 20 

IVS 8001 

IVS 8002 

IV. PHẦN 4. LUẬN ÁN TIẾN SĨ 

 70      

24 IVS 9001 Luận án tiến sĩ 
70     

TỔNG CỘNG (1+2+3+4) 
107      
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4.2.2. Khung chương trình đào tạo dành cho NCS có bằng thạc sĩ ngành đúng 
hoặc phù hợp 
 

TT 
Mã môn 

học 
Tên môn học 

Số tín 

chỉ 

Số giờ tín chỉ 
Mã số các 

môn học 

tiên quyết L
ý 

th
u

yế
t 

T
h
ự

c 
h

àn
h

 

T
ự

 h
ọc

 

I. PHẦN 1. NÂNG CAO NĂNG LỰC VÀ KỸ NĂNG 

SỬ DỤNG NGOẠI NGỮ THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG 

CHUYÊN MÔN 

4 

       

1 ENG8001 Tiếng Anh học thuật nâng cao 4 20 20 20 ENG 6001 

II. PHẦN 2. CÁC CHUYÊN ĐỀ TIẾN SĨ 14/20     

II.1. Các chuyên đề bắt buộc 8/8      

2 IVS 8001 Lý thuyết, phương pháp liên ngành và 

khu vực học trong nghiên cứu Việt Nam 
2 10 0 20 IVS 6012 

3 IVS 8002 Việt Nam học ở Việt Nam và trên thế 

giới: Các vấn đề đặt ra 2 10 0 20 
IVS 6012 

IVS 6017 

4 IVS 8003 Việt Nam: Hội nhập và phát triển 

 
2 10 0 20 

IVS 8001 

IVS 8002 

5 IVS 8004 Tiểu luận tổng quan 
2 0 0 30 

IVS 8001 

IVS 8002 

II.2. Các chuyên đề tự chọn 6/12         

6 IVS 8005 Các vấn đề phân vùng và tổ chức lãnh 

thổ ở Việt Nam 2 10 0 20 
IVS 8001 

IVS 8002 

7 IVS 8006 Mối quan hệ giữa truyền thống và hiện 

đại trong quá trình phát triển nông thôn 

và đô thị của Việt Nam 
2 10 0 20 

IVS 8001 

IVS 8002 

8 IVS 8007 Mối tương tác giữa con người và môi 

trường ở Việt Nam trong bối cảnh biến 

đổi toàn cầu 
2 10 0 20 

IVS 8001 

IVS 8002 
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TT 
Mã môn 

học 
Tên môn học 

Số tín 

chỉ 

Số giờ tín chỉ 
Mã số các 

môn học 

tiên quyết L
ý 

th
u

yế
t 

T
h
ự

c 
h

àn
h

 

T
ự

 h
ọc

 

9 IVS 8008 Một số vấn đề cơ bản về Hà Nội học 

 
2 10 0 20 

IVS 8001 

IVS 8002 

10 IVS 8009 Các vấn đề phân vùng văn hóa và phân 

vùng ngôn ngữ/ phương ngữ ở Việt Nam 2 10 0 20 
IVS 8001 

IVS 8002 

11 IVS 8010 Phát triển bền vững vùng Tây Nguyên 

 
2 10 0 20 

IVS 8001 

IVS 8002 

III. PHẦN 3. LUẬN ÁN TIẾN SĨ 

 
70      

12 IVS 9001 Luận án tiến sĩ 70     

TỔNG CỘNG (1+2+3) 88      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


