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BÁO CÁO 

Công khai cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở giáo dục đại học 

năm học 2018-2019 

 

 

9. Ngành: Sáng tác văn học 

STT Nội dung Trình độ Đại học 

I 

Điều kiện đăng ký tuyển 

sinh  

1. Người  đã  tốt  nghiệp  THPT  và  tương đương theo quy 

định tại điều 5 Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ 

chính quy của Bộ GD&ĐT. 

2. Có năng khiếu sáng tác thể hiện qua các tác phẩm văn học 

thuộc một trong các thể loại: thơ, truyện ngắn, tiểu thuyết, 

ký, kịch, tản văn, nghiên cứu-phê bình, dịch thuật văn 

học…; có niềm đam mê và ý hướng trở thành người viết 

chuyên nghiệp, đã qua vòng sơ tuyển (theo thông báo chính 

thức của trường).  

3. Tổ chức thi tuyển riêng về năng khiếu, bao gồm vòng sơ 

tuyển và vòng chung tuyển; sau đó sẽ xét tuyển kết hợp với 

kết quả môn Ngữ văn trong kỳ thi THPT quốc gia hoặc tổ 

chức đợt riêng (với thí sinh tự do).  

II 

Mục tiêu kiến thức, kỹ 

năng, thái độ và trình độ 

ngoại ngữ đạt được 

* Mục tiêu chung 

 Chương trình đào tạo tài năng Sáng tác văn học trình độ đại 

học nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về 

khoa học xã hội - nhân văn, về văn học nghệ thuật và kỹ 

năng nghề nghiệp chuyên sâu để thực hiện các công việc 

sáng tác, nghiên cứu, lý luận, phê bình văn học nghệ thuật; 

hoặc đảm nhiệm công việc ở các cơ quan truyền thông, báo 

chí, xuất bản, giáo dục liên quan đến văn học nghệ thuật. 

* Mục tiêu cụ thể 

Sinh viên ngành Sáng tác văn học sau khi ra trường đáp ứng 

các mục tiêu/chuẩn đầu ra về phẩm chất đạo đức, kiến thức, 

kỹ năng cụ thể như sau: 

1. Phẩm chất đạo đức, nhân văn và sức khỏe 

- Có lập trường tư tưởng vững vàng, ý thức tổ chức kỷ luật 

tốt, hiểu biết về các giá trị đạo đức, nhân văn và ý thức trách 

nhiệm công dân; 

- Có hiểu biết về khoa học xã hội nhân văn, văn hóa nghệ 



thuật, kinh tế và pháp luật; 

- Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, ý chí lao động sáng tạo 

trong mọi hoàn cảnh; 

- Có ý thức học tập để nâng cao năng lực và trình độ chuyên 

môn; 

- Có tinh thần hội nhập khu vực và quốc tế; 

- Có đủ sức khỏe để làm việc; 

2. Kiến thức 

- Nắm vững các nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác – 

Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối cách mạng và 

đường lối văn hóa văn nghệ của Đảng Cộng sản Việt Nam; 

- Trình độ ngoại ngữ - Tiếng Anh B1 (khung tham chiếu 

châu Âu, tương đương 4.0 IELTS) sử dụng trong giao tiếp 

và các hoạt động chuyên môn.  

- Hiểu và vận dụng kiến thức xã hội- nhân văn, triết học, dân 

tộc học, nghệ thuật học, tôn giáo, văn học, lịch sử và văn hóa 

vào quá trình sáng tạo, phê bình tác phẩm văn học nghệ 

thuật, biên tập và truyền thông văn chương. 

- Hiểu và vận dụng các kiến thức chuyên môn vào hoạt động 

sáng tạo: tâm lí học sáng tạo, văn học dân gian, văn học sử, 

văn học Việt Nam và thế giới, ngữ văn Hán Nôm; các thể 

loại văn học (cổ điển và hiện đại); tiếp nhận văn học, các lý 

thuyết và phương pháp phê bình văn học nghệ thuật, kiến 

thức biên tập văn học và truyền thông văn chương; 

- Kiến thức chuyên sâu để lao động sáng tạo tác phẩm và 

tham gia đảm nhận công việc tại các nhà xuất bản, báo/tạp 

chí, các hội văn học nghệ thuật: lý thuyết và kỹ năng sáng 

tác thơ; sáng tác truyện ngắn; sáng tác tiểu thuyết; sáng tác 

kí, tản văn; sáng tác kịch văn học; kiến thức chuyên sâu về 

diễn biến văn học nghệ thuật đương đại; phê bình văn học 

nghệ thuật; biên tập, xuất bản, truyền thông tác phẩm văn 

học... 

- Công bố, đăng in, xuất bản tác phẩm văn học; bài phê bình 

văn học nghệ thuật; tổ chức sự kiện truyền thông, diễn đàn 

văn học nghệ thuật. 

3. Kỹ năng 

- Kỹ năng nghề nghiệp (kỹ năng cứng): kỹ năng tìm kiếm, 

xử lí tri thức thơ ca và cụ thể hóa cảm xúc, cảm hứng sáng 

tác thơ qua những bài thơ, tập thơ của cá nhân; vận dụng tri 

thức tự sự học và cụ thể hóa quá trình lao động văn xuôi 

bằng các tác phẩm thuộc thể loại truyện ngắn, tiểu thuyết, kí 

và tản văn, kịch; vận dụng tri thức phê bình văn học nghệ 



thuật bằng việc viết các bài báo phê bình, tiểu luận phê bình, 

tiểu luận nghiên cứu văn học nghệ thuật theo định kì; kỹ 

năng biên tập tác phẩm văn học, đánh giá và phân tích các 

xu hướng truyền thông văn học; tham gia các hoạt động, sự 

kiện báo chí và truyền thông về văn học nghệ thuật; đánh 

giá, tổ chức bản thảo tác phẩm văn học nghệ thuật tại các cơ 

sở xuất bản hoặc cơ sở có chức năng liên kết, xuất bản,... 

- Các kỹ năng bổ trợ (kỹ năng mềm): kỹ năng làm việc độc 

lập; làm việc theo nhóm; giao tiếp và biểu đạt thông tin 

trong các hoạt động chuyên môn; đối thoại, chia sẻ, tiếp 

nhận các quan điểm, tranh luận; thu thập, xử lí tài liệu phục 

vụ sáng tác và thẩm bình tác phẩm văn học nghệ thuật; tự 

trau dồi, học hỏi và thích ứng với các điều kiện, môi trường 

công việc khác nhau; quản lí và lãnh đạo nhóm; sử dụng 

công nghệ thông tin và ngoại ngữ phục vụ sáng tác, phê bình 

tác phẩm văn học nghệ thuật, biên tập và truyền thông văn 

học... 

III 

Các chính sách, hoạt động 

hỗ trợ học tập, sinh hoạt 

cho người học 

- Sinh viên tài năng sau khi có các tác phẩm được Hội đồng 

chấm thi đánh giá cao hoặc đạt các giải trong nước và quốc 

tế sẽ được hưởng các quyền lợi về đào tạo theo Đề án đào 

tạo tài năng Sáng tác văn học. 

- Được áp dụng chương trình đào tạo mới, hiện đại, cập nhật. 

- Được học tập và hướng dẫn sáng tác bởi đội ngũ giảng viên 

chất lượng cao, bởi các nhà nghiên cứu, các văn nghệ sĩ, nhà 

báo, biên tập viên có uy tín trong cả nước. 

- Được tham gia các hội thảo về văn chương nghệ thuật, các 

trại sáng tác định kỳ và được giới thiệu, hỗ trợ đăng in tác 

phẩm có chất lượng. 

IV 

Chương trình đào tạo mà 

nhà trường thực hiện 

Thực hiện theo Đề án Đào tạo tài năng trong lĩnh vực văn 

hóa nghệ thuật giai đoạn 2016 - 2025, tầm nhìn đến năm 

2030 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo quyết định 

số 1341/QĐ-TTg ngày 08 tháng 7 năm 2016.  

V 

Khả năng học tập, nâng 

cao trình độ sau khi ra 

trường 

Tiếp tục tự học, tự nghiên cứu, trau dồi kiến thức và kỹ năng 

sáng tác để trở thành nhà văn chuyên nghiệp, các chuyên gia 

trong lĩnh vực VHNT, báo chí, truyền thông, giáo dục...trong 

và ngoài nước 

VI 

Vị trí làm việc sau khi tốt 

nghiệp 

Cử nhân ngành Sáng tác văn học sau khi tốt nghiệp có thể 

làm việc tại:  

- Cơ quan quản lí, hội văn học nghệ thuật; các tổ chức 

VHGD với các vị trí, công việc: chuyên viên phụ trách, quản 

lí văn học nghệ thuật tại các sở, đơn vị trực thuộc ngành Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch; Thông tin – truyền thông; hội viên 



tham gia các hoạt động văn học nghệ thuật trung ương và địa 

phương; chuyên viên tư vấn, điều hành các hoạt động giáo 

dục, đào tạo liên quan đến văn học nghệ thuật tại các trung 

tâm, cơ sở kinh doanh trong lĩnh vực giáo dục; nhà nghiên 

cứu, giáo viên giảng dạy văn học nghệ thuật tại các trường, 

viện trong và ngoài công lập. 

- Cơ sở xuất bản, kinh doanh sách và truyền thông văn hóa: 

biên tập viên văn học; tìm kiếm, đánh giá và cung cấp bản 

thảo; nhân viên truyền thông văn học nghệ thuật; nhân viên 

khai thác bản quyền, dịch giả. 

- Cơ quan báo chí, tạp chí văn học văn nghệ: tác giả cộng tác 

thường xuyên; tác giả giữ mục, tác giả chính yếu của từng 

thể loại văn học (bao gồm cả sáng tác và phê bình); phóng 

viên chuyên trách về đời sống VHNT đương đại. 

  

 

             Hà Nội, ngày  16  tháng 10  năm 2018 

                 HIỆU TRƯỞNG 
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