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PGS.TS Nguyễn Hữu Đạt là chuyên gia giảng dạy bộ môn Phong cách học và Ngôn ngữ văn
học, đồng thời là tác giả nhiều tác phẩm văn học thuộc các thể loại: tiểu thuyết, truyện ngắn,
sân khấu, thơ. Trong đó, có nhiều tác phẩm được bạn đọc yêu thích như:Hai đầu của bức thư
tình
, Các con đại tá (2
tập),
Phía sau giảng đường
,
Những kẻ giấu mặt
(tiểu thuyết);
Chuyện thường ngày ở huyện
,
Nước mắt cô đào
,
Vì tôi yêu
(sân khấu).

1. Vài nét tóm tắt về tiểu sử
- Tốt nghiệp K16 Khoa Ngữ văn trường Đại học Tổng hợp Hà Nội sau đó ở lại trường làm
cán bộ giảng dạy từ 1976 đến nay.
- Nghiên cứu sinh tại Liên Xô sau là Liên bang Nga.
- Bảo vệ luận án tiến sĩ Ngữ văn tại Viện Ngôn ngữ học (Viện Hàn lâm Khoa học Nga).
- Được phong học hàm Phó giáo sư vào năm 2005.
- Là chuyên gia dạy tiếng tại PhnômPênh Cămpuchia năm 1984–1985, Đại học Paris
(Cộng hoà Pháp) năm 1997–1998.
- Hiện là phó Chủ nhiệm bộ môn Việt ngữ học, Khoa Ngôn ngữ học (Trường Đại học Khoa
học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG Hà Nội).

Ông là chuyên gia giảng dạy bộ môn Phong cách học và Ngôn ngữ văn học, đồng thời là tác giả
nhiều tác phẩm văn học thuộc các thể loại: tiểu thuyết, truyện ngắn, sân khấu, thơ. Trong đó, có
nhiều tác phẩm được bạn đọc yêu thích như:Hai đầu của bức thư tình, Các con đại tá (2 tập), P
hía sau giảng đường
,
Những kẻ giấu mặt
(tiểu thuyết);
Chuyện thường ngày ở huyện
,
Nước mắt cô đào
,
Vì tôi yêu
(sân khấu). Tác phẩm của ông đoạt giải trong kì thi thơ kỉ niệm 15 ngày thành lập Hiệp Hội
thanh niên Việt Nam. Ngoài ra, ông còn là tác giả của nhiều công trình lí luận phê bình văn học
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và là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam.
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