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TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC
NGÀNH ĐÀO TẠO: NGÔN NGỮ NHẬT

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Thông tin chung về học phần
-

Tên học phần: Văn học Nhật Bản

-

Mã học phần: 07540

-

Số tín chỉ: 02

-

Thuộc chương trình đào tạo bậc: Đại học

-

Khoa/Bộ môn phụ trách giảng dạy: Khoa ngoại ngữ

2. Phân bổ thời gian:
 Lý thuyết (trên lớp): 15 tiết
 Bài tập, thực hành, thảo luận (trên lớp): 15 tiết
 Tự học, tự nghiên cứu, làm việc nhóm (ngoài giờ học): 60 tiết
3. Môn học trước: Từ pháp tiếng Nhật & Cú pháp tiếng Nhật
4. Mô tả vắn tắt nội dung học phần: Phân chia lịch sử văn học Nhật Bản thành 5 thời kỳ
lớn là: Thời Thượng đại ( tương đương với thời Nara ), Thời Trung cổ ( tương đương với
thời Heian ), Thời Trung thế ( tương đương với thời Kamakura, thời Muromachi ), Thời
Cận thế và Thời Cận đại. Cho sinh viên tiếp xúc với các tác phẩm, tác giả ở mỗi thời đại
để thấy được sự chuyển biến trong nền văn học Nhật Bản
5. Mục tiêu học phần: Làm cho sinh viên thấy được sự chuyển biến nền văn học Nhật Bản
trong mối quan hệ với lịch sử chính trị. Thông qua các tác giả, tác phẩm ở mỗi thờ đại,
giúp sinh viên có được sự quan tâm, thích thú đối với văn học Nhật Bản. Đồng thời giúp
sinh viên nắm bắt được ngữ pháp, hyogen, từ vựng, chữ viết trong tiếng Nhật
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6. Nhiệm vụ của sinh viên:
-

Dự lớp: trên 80% tổng số tiết học

-

Tài liệu học tập:
 Tài liệu bắt buộc: 「日本文学の移り変わり」学習研究社
 Tài liệu tham khảo:
「日本文学史」おうふう「近代文学史」武蔵野書院「日本史年表」岩波書店

7. Nội dung chi tiết học phần
Nội dung giảng dạy

Số tiết

授業の進め方説明・日本文学史概説

2

上代文学（大和・奈良時代）

2

上代文学（大和・奈良時代）

2

上代文学（大和・奈良時代）

2

中古文学（平安時代）

2

中古文学（平安時代）

2

中古文学（平安時代）・復習

2

中間テスト

2

中世文学（鎌倉・南北朝・室町・安土桃山時代）

2

中世文学（鎌倉・南北朝・室町・安土桃山時代）

2

近世文学（江戸時代）

2

2

近世文学（江戸時代）

2

近代文学（明治・大正・昭和時代）

2

近代文学（明治・大正・昭和時代）

2

総復習

2

期末テスト対策

8. Phương pháp đánh giá học phần
8.1

Hình thức tổ chức thi: (tự luận trên giấy)

8.2

Cách thức đánh giá học phần :

Trọng

STT

Các điểm thành phần

1

Điểm quá trình (dự lớp, thuyết trình, thi giữa học phần …)

30

2

Điểm Thi kết thúc môn (THI)

70

3

Tổng

100

8.3

số (%)

Thang điểm: (Theo học chế tín chỉ)
TP.HCM, ngày 15 tháng 6 năm 2017.
Trưởng Khoa

Người biên sọan

TS. Nguyễn Quang Hiếu

TS. Nguyễn Thị Ái Tiên
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