
 

(SPNV & NN Khmer - TVU) Ngày 9.11.2021, Bộ môn Sư phạm Ngữ văn 

và Ngôn ngữ Khmer thuộc Khoa Ngôn ngữ - Văn hoá - Nghệ thuật Khmer Nam 

Bộ phối hợp với Viện Phát triển nguồn lực (Trường Đại học Trà Vinh) tổ chức 

thành công Hội đồng bảo vệ đề cương luận văn thạc sỹ ngành Lý luận và Phương 

pháp dạy học Bộ môn Ngữ văn (CH20SNV_KG9_1) cho học viên cao học tại 

Kiên Giang.  

Tham gia hội đồng đánh giá đề 

cương luận văn thạc sỹ gồm PGS.TS 

Bùi Thanh Truyền, TS. Trần Thanh 

Bình, TS Nguyễn Thị Kiều Tiên, 

Ths.Thạch Thị Phương Kiều - đại 

diện Viện Phát triển nguồn lực và 28 

học viên cao học tại Kiên Giang. 

Thông qua hình thức họp online cùng 

với tinh thần làm việc nghiêm túc, 

khoa học, chuyên nghiệp, các thành 

viên hội đồng đã tích cực góp ý, bổ 

sung, chỉnh sửa đề cương luận văn 

của các học viên. Đây là cơ sở cho 

việc xác định đề tài, cách thức triển 

khai luận văn của các học viên sao 

cho phù hợp với xu thế dạy học mới, 

phát huy hiệu quả tích cực trong việc 

cải cách chương trình giáo dục. 

 

 

Ảnh: Hội đồng bảo vệ đề cương luận văn 

thạc sỹ online lớp CH20SNV_KG9_1 

Như vậy, cùng với việc đào tạo các bậc đại học thuộc các ngành Sư phạm 

Ngữ văn, Sư phạm Tiếng Khmer và Ngôn ngữ Khmer (đạt chuẩn kiểm định 

AUN), Bộ môn đã và đang đào tạo nhiều khoá học ở bậc thạc sỹ, tiến sỹ tại 



Trường Đại học Trà Vinh. Hiện nay, bên cạnh các khoá đào tạo cao học tại 

Trường Đại học Trà Vinh, Bộ môn còn liên kết đào tạo trình độ thạc sỹ ở các đơn 

vị ngoài tỉnh như: Trường Đại học Bạc Liêu, Trường Cao đẳng Kiên Giang và Sở 

Giáo dục tỉnh Kiên Giang. Trong tương lai, Bộ môn sẽ tiếp tục phối hợp với các 

đơn vị có liên quan mở rộng quy mô đào tạo trình độ đại học, cao học tại nhiều 

địa phương nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 

cho tỉnh nói riêng và Đồng bằng sông Cửu Long nói chung.

             

             Ảnh: Học viên lớp CH20SNV_KG9_1 tại Kiên Giang 

                                                                                     Tin, bài: Thanh Loan 

   Ảnh: Học viên cung cấp  


