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THÔNG BÁO 

Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế của Trường Đại học Thủ Dầu Một  

năm học 2021 -2022 

C. Công khai các môn học của từng khóa học, chuyên ngành 

1.1. Chương trình Ngôn Ngữ Hàn, khóa học 2021-2022 

STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

Phương 

pháp đánh 

giá sinh 

viên 

1  

Nhập môn 

ngành Ngôn 

Ngữ Hàn Quốc 

(2+0) 

- Học phần cung cấp cho sinh viên kiến thức đại cương trong lĩnh vực 

khoa học xã hội nhân văn và các định hướng chuyên ngành Biên phiên 

dịch, Sư phạm và Du lịch. 

- Giúp sinh viên hiểu biết khái quát về đất nước, con người và văn hóa 

Hàn Quốc cũng như các quốc gia và các nền văn hóa khác có liên quan.  

-Hình thành ở sinh viên những thái độ và tình cảm tốt đẹp đối với ngôn 

ngữ, văn hóa và con người của các quốc gia khác trên thế giới 

2 (2 + 0) Học kỳ 1 Tự luận 

2  
Ngữ Pháp Tiếng 

Hàn 1A (0+2) 

- Học phần trang bị cho sinh viên nắm được sự đặt câu đúng trật tự 

để tạo ra một câu, đoạn văn bản cũng như một bài văn hoàn chỉnh.  
2 (0+2) Học kỳ 1 

Tự luận + 

Trắc nghiệm 

3  
Nghe nói tiếng 

Hàn 1A (0+2) 

 - Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về kỹ năng 

giao tiếp cơ bản tiếng hàn. 

-Nghe và phân biệt được phụ âm thường, âm căng, âm bậc hơi, phụ 

âm cuối theo đơn vị từ, hiện tượng nối âm đơn giản trong tiếng Hàn 

2 (0+ 2) Học kỳ 1 

Tự luận + 

Trắc nghiệm 

+ Vấn Đáp 



4  
Đọc viết tiếng 

Hàn 1A(0+2) 
Học phần trang bị sinh viên đọc từ vựng cơ bản viết cơ bản. 2(0+2) Học kỳ 1 

Tự luận + 

Trắc nghiệm 

5  

Phương pháp 

nghiên cứu khoa 

học (3+0) 

- Trong học phần này, bạn sẽ học cách nhận thức về tư duy, vận dụng 

các công cụ tư duy vào thiết kế một ý tưởng nghiên cứu khoa học; cũng 

như biết cách xây dựng đề cương nghiên cứu bằng ngôn ngữ tiếngHàn. 

- Học phần cung cấp cho bạn SV những công cụ, tư duy giúp bạn nhận 

biết được những ý tưởng sáng tạo của bản thân, khả năng áp dụng vào 

thực tiễn, học tập và nghiên cứu khoa học bằng ngôn ngữ tiếng Hàn. 

3 (3 + 0) Học kỳ 2 Tiểu luận 

6  
Đọc viết tiếng 

Hàn 1B (0+2) 

- Giúp SV có thể đọc hiểu được các văn bản, đọan văn cũng như bài 

báo bằng ngôn ngữ Tiếng Hàn. 

- Viết câu và sử dụng tương đối thành thạo về cách viết lại câu bằng 

ngôn ngữ tiếng Hàn. 

2 (0+ 2) Học kỳ 2 
Tự luận + 

Trắc nghiệm 

7  
Nghe nói tiếng 

Hàn 1B (0+2) 

- Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về kỹ năng 

giao tiếp theo từng chủ đề, cấp độ nâng cao. 

- Giúp SV có ý định du học tại các trường Đại học Hàn Quốc, làm việc 

cho các cơ quan, doanh nghiệp Hàn Quốc trong và ngoài nước 

2 (0 + 2) Học kỳ 2 

Tự luận + 

Trắc nghiệm 

+ Vấn Đáp 

8  
Ngữ Pháp tiếng 

Hàn 1B (2+0) 

- Sinh viên nắm được ngữ pháp tiếng Hàn trong viết. 

- Hiểu được cấu trúc ngữ pháp. 
2 (2+0) Học kỳ 2 

Tự luận + 

Trắc nghiệm 

+ Vấn Đáp 

9  
Ngữ pháp tiếng 

Hàn 2A (0+2) 

- Học phần trang bị cho sinh viên nắm được trật tự sử dụng ngữ pháp 

tiếng Hàn mạch lạc theo đúng từng chủ đề, đúng quan hệ và hài hòa 

giữa các từ, yếu tố để tạo nên một câu văn hoàn chỉnh nhằm truyền đạt 

thông tin một cách chính xác và khoa học nhất.  

- Nói một cách dễ hiểu: học phần ngữ pháp tiếng Hàn 2A (0+2)  là việc 

tạo ra quy tắc chính cho một ngôn ngữ riêng biệt. 

2 (0 + 2) Học kỳ 3 
Tự luận + 

Trắc nghiệm 

10  
Đọc viết tiếng 

Hàn 2A (0+2) 

Sử dụng được các cấu trúc đơn giản đến phức tạp để trình bày ý kiến 

cá nhân về một chủ đề đã học dưới dạng bài viết (thư từ, thông báo...) 
2(0 + 2) Học kỳ 3 

Tự luận + 

Trắc nghiệm 



11  
Nghe nói tiếng 

Hàn 2A(0+2) 

- Nghe hiểu được hội thoại, thông tin ngắn liên quan đến chủ đề giao 

tiếp thông dụng  đến phức tạp (chỉ đường, giao thông, hẹn gặp...) 

- Thực hiện được hội thoại ngắn hoặc diễn đạt những thông báo ngắn 

với tốc độ nói chậm, rõ ràng, biết biểu hiện cảm xúc, thái độ một cách 

đơn giản. 

- Phát ngôn chậm, rõ ràng, chính xác với từ vựng, ngữ pháp đã học về 

các chủ đề đơn giản liên quan đến cuộc sống sinh hoạt, một số vấn đề 

xã hội đơn giản (giao thông, thời tiết...). 

2(0+2) Học kỳ 3 

Tự luận + 

Trắc nghiệm 

+ Vấn Đáp 

12  

Tư duy biện 

luận ứng dụng 

(2+0) 

- Giúp sinh viên thấy rõ lợi ích của việc học tập và rèn luyện kỹ 

năng tư duy biện luận, từ việc thay đổi cách suy nghĩ theo thói quen 

truyền thống để tiếp nhận cái mới trong tư duy, kích thích tính sáng 

tạo đến việc xây dựng ý thức nhìn nhận,... 

- Trang bị cho sinh viên các kiến thức: quan sát, phát hiện các 

nguyên tắc, nguyên lý, quy luật trong việc giải quyết vấn đề, hiểu và 

vận dụng những tri thức tích lũy được trong những tình huống cụ 

thể,...; 

- Bước đầu hình thành tư duy phản biện trong sinh viên ở các cấp độ 

khác nhau: thúc đẩy sinh viên suy nghĩ theo hướng phản biện 

2(0+2) Học kỳ 4 Tiểu luận 

13  
Ngữ pháp tiếng 

Hàn 2B (0+2) 

- Ngữ pháp cơ bản nhất và được ứng dụng nhiều nhất trong cuộc sống 

hoặc câu văn hàng ngày (ví dụ: Đuôi câu khẳng định: Diễn tả trải 

nghệm, kinh nghiệm của người nói về 1 việc gì đó, hoặc hỏi người 

khác về kinh nghiệm của họ. và được dịch là "Đã từng", "Từng") 

- Cơ sở  để học lên các điểm ngữ pháp trung - cao cấp. 

2(0+2) Học kỳ 4 
Tự luận + 

Trắc nghiệm 

14  
Đọc viết tiếng 

Hàn 2B (0+2) 

- Học phần trang bị cho sinh viên vốn từ vựng để đọc hiểu các đoạn 

văn, bài học hiểu và cách viết câu ở trình độ  sơ cấp. 
2(0+2) Học kỳ 4 

Tự luận + 

Trắc nghiệm 

15  
Nghe nói tiếng 

Hàn 2B (0+2) 

- Giúp sinh viên nghe nói được Tiếng Hàn ở trình độ sơ cấp thông qua 

các cuộc đàm thoại, bài văn tương đối dễ ở trình độ cấp 2 
2(0+2) Học kỳ 4 

Tự luận + 

Trắc nghiệm 

+ Vấn Đáp 



16  
Chuyên đề 

TOPIK 1 (0+2) 

- Trang bị cho SV những kiến thức liên quan đến kì thi để bạn dễ dàng 

hình dung về  dạng bài thị theo đúng tiêu chuẩn. ở trình độ sơ cấp. 
2(0+2) Học kỳ 4 

Tự luận + 

Trắc nghiệm 

+ Vấn Đáp 

17  

Triết học Mác – 

Lênin  

3 (3+0) 

- Ngoài 1 chương mở đầu nhằm giới thiệu khái lược về chủ nghĩa Mác-

Lênin và một số vấn đề chung của môn học.  

- Căn cứ vào mục tiêu môn học, nội dung chương trình môn học được 

cấu trúc thành 3 phần, 9 chương: Phần thứ nhất có 3 chương bao quát 

những nội dung cơ bản về thế giới quan và phương pháp luận của chủ 

nghĩa Mác-Lênin 

3(3+0) Học kỳ 5 Tự luận 

18  
Ngữ pháp tiếng 

Hàn 3A 3 (3+0) 

- Trang bị cho sinh viên khối kiến thức về văn phạm tiếng Hàn  trình 

độ trung cấp (ở cấp độ 3). 

- Sử dụng văn phạm này để viết câu và đoạn văn tương đối phong 

phú hơn 

3(3+0) Học kỳ 5 
Tự luận + 

Trắc nghiệm 

19  
Đọc viết tiếng 

Hàn 3A 2(0+2) 

- Học phần trang bị cho sinh viên vốn từ vựng khá khó để đọc hiểu 

các đoạn văn, bài học hiểu  và cách viết câu ở trình độ  trung cấp. 

(cấp độ 3) 

2(0+2) Học kỳ 5 
Tự luận + 

Trắc nghiệm 

  20 
Nghe nói tiếng 

Hàn 3A 3(0+3) 

- Giúp sinh viên nghe nói được Tiếng Hàn ở trình độ trung  cấp thông 

qua các cuộc đàm thoại, bài văn tương đối khá khó ở trình độ cấp 3 
3(0+3) Học kỳ 5 

Tự luận + 

Trắc nghiệm 

+ Vấn Đáp 

21 

Kinh tế chính trị 

Mác – Lênin 

2(2+0) 

- Học phần bao gồm 6 chương: Chương 1 bàn về đối tượng, phương 

pháp nghiên cứu và chức năng của kinh tế chính trị Mác – Lênin. Từ 

chương 2 đến chương 6 trình bày nội dung cốt lõi của kinh tế chính trị 

Mác – Lênin như hàng hóa, thị trường và vai trò của các chủ thể tham 

gia thị trường; Sản xuất giá trị thặng dư trong nền kinh tế thị trường; 

Cạnh tranh và độc quyền trong nền kinh tế thị trường; Kinh tế thị 

trường định hướng xã hội chủ nghĩa và các quan hệ lợi ích kinh tế ở 

2(2+0) Học kỳ 6 Trắc nghiệm 



Việt Nam; Công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế 

ở Việt Nam 

22 
Ngữ pháp tiếng 

Hàn 3B(3+0) 

 - Trang bị cho SV:ngữ pháp dành cho cấp độ trung cấp) ví dụ học về 

cú pháp: tôi nhớ là...., theo tôi được biết..., tôi thấy rằng.... 

- Dùng để thông·báo về những điều mà người·nói đã trực·tiếp 

trải·nghiệm hay thông·tin trực·tiếp nhìn tận mắt nghe tận tai của 

người·nói. 

3 (3+0) Học kỳ 6 
Tự luận + 

Trắc nghiệm 

23 
Đọc viết tiếng 

Hàn 3B 2(0+2) 

- Học phần  trang bị cho SV khối kiến thức viết câu, đoạn văn và đọc 

hiểu đoạn văn ở cấp độ trung cấp. 
2(0+2) Học kỳ 6 

Tự luận + 

Trắc nghiệm 

24 
Nghe nói tiếng 

Hàn 3B 2(0+2) 

- SV không gặp trở ngại trong quá trình giao tiếp hằng ngày tại Hàn 

Quốc, có thể hiểu và biểu hiện cảm xúc của mình theo các chủ đề và 

viết thành đoạn văn, sử dụng các chức năng ngôn ngữ để duy trì mối 

quan hệ cộng đồng và sử dụng các thiết bị công cộng. 

3(0+2) Học kỳ 6 

Tự luận + 

Trắc nghiệm 

+ Vấn Đáp 

25 
Thực tập doanh 

nghiệp 1 3(0+3) 

- Học phần tạo điều kiện cho sinh viên được tiếp cận môi trường làm 

việc thực tế.  

- Sinh viên có cơ hội quan sát quy trình làm việc và hiểu được những 

yêu cầu của nghề nghiệp. Thông qua học phần kiến tập, sinh viên 

nắm vững hơn kiến thức, hiểu rõ và biết cách áp dụng kiến thức trong 

thực tế. 

3(0+3) Học kỳ 6 Báo cáo 

26 

Những vấn đề 

kinh tế - xã hội 

Đông Nam bộ 

2(2+0) 

- Đông Nam Bộ có vị trí địa lý thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội, 

là vùng có nền kinh tế hàng hóa, cơ cấu kinh tế công nghiệp, nông 

nghiệp và dịch vụ phát triển hơn so với các vùng khác trong cả nước, 

luôn dẫn đầu cả nước về tổng sản phẩm, giá trị sản lượng công nghiệp 

và giá trị hàng xuất khẩu.  

- Học phần cung cấp cho người học những thông tin cơ bản về quá 

trình hình thành và phát triển của vùng đất Nam Bộ với những đặc 

trưng về kinh tế - xã hội, từ đó giúp người học có thể định vị vai trò 

2(2+0) Học kỳ 7 Tự luận 



dẫn dắt, kết nối của các tỉnh thành Đông Nam Bộ đối với khu vực phía 

Nam Việt Nam. Qua đó, người học có thể hình thành những năng lực 

nghiên cứu và kỹ năng vận dụng những kiến thức đã học vào thực tiễn 

cuộc sống và công việc của mình. 

27 
Ngữ pháp tiếng 

Hàn 4A 3(3+0) 

- Học phần sẽ trang bị đầy đủ các phần: Từ vựng, ngữ pháp tìm hiểu 

văn hóa và bài tập thực hành được sắp xếp vô cùng khoa học thuận 

tiện cho SV nghiên cứu và học tập. 

3 (3+0) Học kỳ 7 
Tự luận + 

Trắc nghiệm 

28 
Đọc viết tiếng 

Hàn 4A 2(0+2) 

- SV đạt được trình độ này có thể đọc hiểu được nội dung các tờ báo 

bằng tiếng hàn, tự tin giao tiếp trong cuộc sống cũng như trong quá 

trình làm việc. Bạn có thể dễ dàng tìm hiểu về văn hóa, con người của 

Hàn Quốc, từ đó sẽ giúp bạn có thêm nhiều mối quan hệ mới, biết thêm 

các kiến thức về xã hội và được sử dụng tiếng hàn một cách thường 

xuyên. 

- Người đạt trình độ topik 4 –lever 4 trở lên có thể đăng kí du học Hàn 

Quốc theo visa D2 học chuyên ngành hệ đại học. 

2(0+2) Học kỳ 7 
Tự luận + 

Trắc nghiệm 

29 
Nghe nói tiếng 

Hàn 4A 2(0+2) 

- Học phần trang bị cho SV có khả năng tự tin giao tiếp trong cuộc 

sống cũng như trong công việc. 
2(0+2) Học kỳ 7 

Tự luận + 

Trắc nghiệm 

+ Vấn Đáp 

30 

Lịch sử địa lý 

Hàn Quốc 

2(2+0) 

- Đặc điểm địa lý và địa hình, dân số ngôn ngữ và chữ viết. 

Quá trình hình thành nước Hàn Quốc và chế độ chính trị. 
2(2+0) Học kỳ 7 

 

Tiểu luận 

31 
Văn hóa Hàn 

Quốc 2(2+0) 

- Tìm hiểu về phong tục, ậtp quán của Người Hàn Quốc: ẩm thực 

truyền thống của Người Hàn Quốc, võ thuật, Ngày lễ tình yêu của 

Phương Đông, ... 

2(2+0) Học kỳ 7 Tiểu luận  



32 
Chủ nghĩa xã hội 

khoa học 2(2+0) 

- Nội dung học phần gồm 7 chương: chương 1, trình bày những vấn 

đề cơ bản có tính nhập môn của chủ nghĩa xã hội khoa học (quá trình 

hình thành, phát triển; đối tượng, phương pháp và ý nghĩa của việc 

nghiên cứu chủ nghĩa xã hội khoa học); từ chương 2 đến chương 7 

trình bày những nội dung cơ bản của chủ nghĩa xã hội khoa học (đó 

là những tri thức cơ bản, cốt lõi nhất về chủ nghĩa xã hội khoa học, 

một trong ba bộ phận cấu thành chủ nghĩa Mác – Lênin). 

2(2+0) Học kỳ 8 Trắc nghiệm  

33 
Ngữ pháp tiếng 

Hàn 4B 3(3+0) 

- Ngữ pháp là cách kết nối các từ lại thành câu với nhau thông qua 

việc saử dụng khá thành thạo vốn từ vựng ở cấp độ trung cấp. 
3 (3+0) Học kỳ 8 

Tự luận + 

Trắc nghiệm 

34 
Đọc viết tiếng 

Hàn 4B 2(0+2) 

- Trang bị cho SV kỹ năng đọc hiểu các đọan văn khá phức tạp theo 

nhiều chủ đề khác nhau. Ngoài ra, học phần cũng trang bị SV kỹ 

năng viết câu ở mức độ tương đối khó hơn và hấp dẫn hơn. 

2(0+2) Học kỳ 8 
Tự luận + 

Trắc nghiệm 

35 
Nghe nói tiếng 

Hàn 4B 2(0+2) 

- Học phần trang bị SV các kỹ năng nghe và nói về chuyên đề: thời 

trang, quần áo, cách làm đẹp, các vấn đề về kinh doanh bán hàng, 

tiêu dùng, khuyến mãi, chế độ lương bổng, ... 

2(0+2) Học kỳ 8 

Tự luận + 

Trắc nghiệm 

+ Vấn Đáp 

36 

Tiếng Hàn 

thương mại 

2(0+2) 

- Trang bị cho SV các mẫu thư tín thông dụng  được dùng phổ biến 

trong thương mại:  hợp đồng, hóa đơn điện tử, thư xin việc,....  
2(0+2) Học kỳ 8 

Tự luận + 

Trắc nghiệm 

35 

Ngữ pháp tiếng 

Hàn nâng cao 1 

3(3+0) 

- Học phần trang bị cho SV ngữ pháp ở cấp độ cao cấp. SV sau khi 

học học phần này sẽ sử dụng văn phạm Tiếng Hàn khá nhuần nhuyễn 

ở cấp độ nâng cao 1.  

3(3+0) Học kỳ 9 
Tự luận + 

Trắc nghiệm 

36 
Thực tập doanh 

nghiệp 2 4(0+4) 

- Học phần tạo cơ hội cho sinh viên trải nghiệm trong môi trường làm 

việc thực tế. Sinh viên trực tiếp tham gia vào các quy trình làm việc tại 

doanh nghiệp.  

4(0+4) Học kỳ 9 Báo cáo   



- Sinh viên chọn một bộ phận, phòng ban để thực tập thực tế. Sau thực 

tập, sinh viên có thể phân tích, lập kế hoạch kinh doanh, dự án kinh 

doanh, xây dựng thương hiệu, xây dựng chính sách quản trị nhân sự, 

quản trị bán hàng. 

37 
Nghiệp vụ ngoại 

thương 2(2+0) 

Môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức căn bản về nghiệp 

vụ ngoại thương như: 

- Những điều kiện thương mại quốc tế Incoterms. 

- Nguyên tắc cơ bản và kỹ thuật về thương lượng trong hợp đồng 

ngoại thương. 

- Soạn thảo hợp đồng kinh doanh xuất nhập khẩu. 

- Chứng từ xuất nhập khẩu. tổ chức thực hiện hợp đồng ngoaị 

thương. 

2(2+0) Học kỳ 9 
Tự luận + 

Trắc nghiệm 

38 

Quản trị Hành 

chính văn phòng 

2(0+2) 

 - Học phần này trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về 

quản trị Hành chánh văn phòng. 

 - Bao gồm những yếu tố môi trường tổng quát nhất tác động đến văn 

phòng của doanh nghiệp, của tổ chức, và những chức năng cơ bản của 

quản trị Hành chánh văn phòng trong tổ chức, trong đơn vị kinh doanh, 

bao gồm: hoạch định, tổ chức, điều khiển lãnh đạo, và kiểm tra/ kiểm 

soát công việc văn phòng. 

2(0+2) Học kỳ 9 
Tự luận + 

Trắc nghiệm 

39 

Tư tưởng Hồ 

Chí Minh 

2(2+0) 

- Nội dung học phần gồm 6 chương: Chương 1, trình bày về khái niệm, 

đối tượng, phương pháp nghiên cứu và ý nghĩa học tập môn học Tư 

tưởng Hồ Chí Minh; Chương 2 trình bày cơ sở, quá trình hình thành và 

phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh; từ chương 3 đến chương 6 trình bày 

những nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh về cách mạng Việt 

Nam.  

2(2+0) Học kỳ 10 
 

Trắc nghiệm 

40 
Dịch viết tiếng 

Hàn 1 2(0+2) 

- Trang bị cho SV có khả năng dịch ngôn ngữ tiếng Hàn sang tiếng 

việt và một số ngôn ngữ khác thông qua vận dụng các từ, ngữ dịch 

thuật đúng theo từng chuyên ngành ở mức độ sơ cấp 

2(0+2) Học kỳ 10 
Tự luận + 

Trắc nghiệm 



41 

Ngữ pháp tiếng 

Hàn nâng cao 2 

3(3+0) 

- Học phần trang bị cho SV ngữ pháp ở cấp độ cao cấp. SV sau khi 

học học phần này sẽ sử dụng văn phạm Tiếng Hàn nhuần nhuyễn ở 

cấp độ nâng cao chuyên sâu.  

3(3+0) Học kỳ 10 
Tự luận + 

Trắc nghiệm 

42 
Chuyên đề 

TOPIK 2 2(0+2) 

- Trang bị cho SV những kiến thức liên quan đến kì thi để bạn dễ 

dàng hình dung về  dạng bài thị theo đúng tiêu chuẩn ở trình độ trung 

cấp. 

2(0+2) Học kỳ 10 

Tự luận + 

Trắc nghiệm 

+ Vấn đáp 

43 
Quán ngữ dụng 

2 (2+0) 

 Học phần trang bị cho SV:  

- Nghiên cứu chính thức về ngữ nghĩa giao nhau với nhiều lĩnh vực 

khác của việc tìm hiểu, trong đó có từ vựng học, cú pháp, ngữ dụng 

học, từ nguyên học và các lĩnh vực khác. 

- Trong ngôn ngữ viết, những thứ như cấu trúc đoạn văn và dấu chấm 

câu có nội dung ngữ nghĩa; các hình thức ngôn ngữ khác mang nội 

dung ngữ nghĩa khác.  

2 (2+0) Học kỳ 10 

Tự luận + 

Trắc nghiệm 

+ Vấn đáp 

44 
Đọc báo tiếng 

Hàn 2(2+0) 

- Trang bị cho học viên vốn từ vựng khá phong phú (thộng qua các học 

phần đã học) để có khả năng dịch và đọc hiểu được các bài báo, tạp 

chí bằng ngôn ngữ tiếng Hàn. 

2(2+0) Học kỳ 10 
Tự luận + 

Trắc nghiệm  

45 

Lý luận giáo dục 

và lý luận dạy 

học 2(2+0) 

- Trang bị cho SV những vấn đề chung về giáo dục học.  

- Học phần cung cấp SV những kiến thức, kỹ năng và thái độ trong quá 

trình nghiên cứu lý luận dạy học. 

2(2+0) Học kỳ 11 
Tự luận  

 

46 

Lịch sử Đảng 

Cộng sản Việt 

Nam 2(2+0) 

- Học phần trang bị cho sinh viên sự hiểu biết về đối tượng, mục đích, 

nhiệm vụ, phương pháp nghiên cứu, học tập môn Lịch sử Đảng Cộng 

sản Việt Nam và những kiên thức cơ bản, cốt lõi, hệ thống về sự ra đời 

của Đảng Cộng sản Việt Nam (1920-1930), quá trình Đảng lãnh đạo 

cuộc đấu tranh giành chính quyền(1930 – 1945), Đảng lãnh đạo hai 

cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, hoàn 

2(2+0) Học kỳ 11 
Tự luận + 

Trắc nghiệm  

https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=T%E1%BB%AB_v%E1%BB%B1ng_h%E1%BB%8Dc&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/wiki/C%C3%BA_ph%C3%A1p_h%E1%BB%8Dc
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ng%E1%BB%AF_d%E1%BB%A5ng_h%E1%BB%8Dc
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ng%E1%BB%AF_d%E1%BB%A5ng_h%E1%BB%8Dc
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BB%AB_nguy%C3%AAn_h%E1%BB%8Dc


thành giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước (1945 – 1975), lãnh đạo 

cả nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội và tiến hành công cuộc đổi mới 

(1975 – 2018).  

- Qua đó khẳng định thành công, nêu lên hạn chế, tổng kết những kinh 

nghiệm về sự lãnh đạo cách mạng của Đảng để giúp người học nâng 

cao nhận thức, niềm tin đối với Đảng và khả năng vận dụng kiến thức 

đã học nâng cao nhận thức, niêm tin đối với Đảng và khả năng vận 

dụng kiến thức đã học vào thực tiễn công tác, góp phần xây dựng và 

bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa 

47 
Dịch viết tiếng 

Hàn 2(0+2) 

- Trang bị cho SV có khả năng dịch ngôn ngữ tiếng Hàn sang tiếng 

Việt và một số ngôn ngữ khác thông qua vận dụng các từ, ngữ dịch 

thuật đúng theo từng chuyên ngành ở trình độ trung cấp. 

2(0+2) Học kỳ 11 
Tự luận + 

Trắc nghiệm  

48 
Kinh tế Hàn 

Quốc 2(2+0) 

- Học phần giúp SV khái quát được tình hình phát triển của nước Hàn 

Quốc so với các nước khác trong cùng khu vực Đông Nam Á. 

- Hàn Quốc với nền kinh tế lớn thứ 4 ở châu Á và thứ 10 thế giới 

theo GDP danh nghĩa. Đây là quốc gia nổi tiếng được nhiều người biết 

đến bởi tốc độ phát triển kinh tế thần kỳ từ một trong những nước 

nghèo nhất thế giới trở thành nước phát triển có thu nhập cao chỉ qua 

vài thế hệ.  

2(2+0) Học kỳ 11 
Tự luận + 

Trắc nghiệm  

49 
Văn học Hàn 

Quốc 2(2+0) 

- Học phần trang bị cho SV kiến thức về con người và giá trị nhân 

văn của người Hàn Quốc được tác giả gửi gắm trong một số tác phẩm 

văn học.  

2(2+0) Học kỳ 11 
Tự luận  

 

50 
Thực tập tốt 

nghiệp 5(0+5) 

     Môn học nhằm giúp sinh viên cần tìm hiểu các vấn đề sau: 

- Chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và quản lý kinh doanh của 

doanh nghiệp, các nghiệp vụ kinh doanh của doanh nghiệp. 

- Tìm hiểu phân tích tình hình hoạt động kinh doanh của doanh 

nghiệp, các quy trình nghiệp vụ kinh doanh của các doanh nghiệp. 

5(0+5) Học kỳ 12 Báo cáo   

https://vi.wikipedia.org/wiki/Danh_s%C3%A1ch_qu%E1%BB%91c_gia_theo_GDP_(danh_ngh%C4%A9a)
https://vi.wikipedia.org/wiki/Danh_s%C3%A1ch_qu%E1%BB%91c_gia_theo_GDP_(danh_ngh%C4%A9a)
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BB%95ng_s%E1%BA%A3n_ph%E1%BA%A9m_n%E1%BB%99i_%C4%91%E1%BB%8Ba
https://vi.wikipedia.org/wiki/N%C6%B0%E1%BB%9Bc_c%C3%B4ng_nghi%E1%BB%87p
https://vi.wikipedia.org/wiki/Qu%E1%BB%91c_gia_c%C3%B3_thu_nh%E1%BA%ADp_cao_theo_Ng%C3%A2n_h%C3%A0ng_Th%E1%BA%BF_gi%E1%BB%9Bi


51 

Báo cáo/Khóa 

luận tốt nghiệp 

5(0+5) 

     Sau khi kết thúc xong đợt thực tập tốt nghiệp tại các đơn vị thực tập 

như doanh nghiệp… sinh viên đã hoàn chỉnh báo cáo thực tập. Và sau 

đó sinh viên sẽ tiến hành làm báo cáo tốt nghiệp nếu đạt đủ điều kiện 

yêu cầu của Khoa và của Trường. Học phần Báo cáo tốt nghiệp này sẽ 

giúp sinh viên có được: 

- Kiến thức về các vấn đề của tổ chức trong thực tiễn. 

- Kinh nghiệm thu thập tài liệu. 

- Kinh nghiệm trình bày một vấn đề nghiên cứu. 

- Thuyết trình và hùng biện trước hội đồng khoa học. 

5(0+5) Học kỳ 12 
Bảo vệ / báo 

cáo   

 

 

 Bình Dương, ngày      tháng 6 năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

(Đã ký) 

 

TS. Nguyễn Quốc Cường 


