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TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH 

KHOA NN – VH – NT KHMER NB 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:………./…………….. Trà Vinh, ngày        tháng 3 năm 2021          . 

 

KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ 

Ngành: Văn hóa học, Mã số: 9229040 

(Ban hành theo Quyết định…… /QĐ-ĐHTV ngày …. tháng … năm ….. 

của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh) 

1. Đối tượng: NCS có bằng thạc sĩ ngành đúng/phù hợp, khóa 7 đợt 2 năm 2020 

2. Thời gian đào tạo:  03 năm (3/2021 – 3/2024) 

3.  Kết cấu chương trình đào tạo (tổng số tín chỉ):  90 tín chỉ 

3.1. Các học phần ở trình độ tiến sĩ: 12 tín chỉ 

3.1.1. Các học phần bắt buộc: 07 tín chỉ 

3.1.2. Các học phần tự chọn: 05 tín chỉ 

3.2. Tiểu luận tổng quan và các chuyên đề tiến sĩ: 8 tín chỉ 

3.2.1. Tiểu luận tổng quan: 2 tín chỉ 

3.2.2. Chuyên đề: 6 tín chỉ 

3.3. Luận án tiến sĩ: 70 tín chỉ 

* Khung kế hoạch 

 TT Mã HP Tên học phần  
Số 

TC 

Thời gian 

dự kiện 

I Các học phần ở trình độ tiến sĩ  

1.1 VHNC Nghiên cứu văn hóa: lý thuyết và thực hành 03 

Từ tháng 

3/2021 đến 

tháng 

03/2022 

1.2 VHNH  Một số vấn đề nhân học văn hóa 02 

   1.3 VHNT Văn hóa nghệ thuật 02 

   1.4 VHƯD Những vấn đề về văn hóa học ứng dụng 02 

   1.5 VHTG Tôn giáo và văn hóa 03 

II 

Đề cương chi tiết luận án tiến sĩ (Nội dung đề cương chi tiết của 

luận án cần đáp ứng đầy đủ nội dung yêu cầu để thực hiện một luận 

án tiến sĩ. NCS cần được Hội đồng thông qua trước khi tiến hành 

thực hiện các chuyên đề và tiểu luận tổng quan). 

Tháng 

9/2022 
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III 

Tiểu luận tổng quan và chuyên đề tiến sĩ (Tên và nội dung các 

chuyên đề, tiểu luận tổng quan do NCS và người hướng khoa 

học đề xuất) 

 

3.1.1  Tiểu luận tổng quan 02 
Từ tháng 

03/2022 

đến tháng 

12/2022 

3.1.2  Chuyên đề 1 02 

3.2.3  Chuyên đề 2 02 

…  Chuyên đề 3 02 

VI Nghiên cứu khoa học   

 

 Nghiên cứu sinh xây dựng kế hoạch nghiên cứu, tổ chức triển 

khai và công bố tối thiểu 02 bài báo về kết quả nghiên cứu của 

luận án trong đó có 01 bài đăng trên tạp chí khoa học thuộc 

danh mục các tạp chí ISI-Scopus hoặc tối thiểu 02 báo cáo bằng 

tiếng nước ngoài trong kỷ yếu hội thảo quốc tế có phản biện 

hoặc 02 bài báo đăng trên tạp chí khoa học nước ngoài có phản 

biện 

Trong quá 

trình thực 

hiện luận 

án 

V Luận án tiến sĩ 70  

5.1 Bảo vệ luận án cấp cơ cở  
Tháng 

6/2023 

5.2 Bảo vệ luận án cấp Trường   
Tháng 

3/2024 

Tổng cộng 90  

Căn cứ vào kế hoạch này NCS xây dựng chương trình đào tạo cá nhân cho phù hợp 

 

KHOA NN – VH – NT 

KHMER NAM BỘ 

PHÒNG ĐTSĐH HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 
 

           


