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

37.1. Chương trình Ngôn ngữ Trung Quốc, khóa học 2016-2019 

STT Tên môn học Mục đích môn học Số TC 
Lịch trình giảng 

dạy 

Phương pháp đánh giá 

SV 

1 
Nhập môn ngành 

NNTQ 

Học phần nhập môn ngành được thiết kế để trang bị cho 

sinh viên những kiến thức cơ bản về ngành ngôn ngữ Trung 

Quốc, giúp sinh viên có hiểu biết tổng quan và có hệ thống 

về ngành học này. 

Học phần này còn giúp sinh viên có kiến thức tổng quan 

về các kỹ năng cơ bản trong ngành học và vận dụng được 

một số kỹ năng nền tảng trong ngành học. 

2(1+1) HK1 

-Thi GK và CK 

-GK : Tự luận+Trắc 

nghiệm 

-CK:Tiểu luận 

2 Đọc viết tiếng TQ1 

Học phần Đọc viết tiếng Trung (1) bước đầu rèn luyện kỹ 

năng đọc viết bằng tiếng Trung Quốc. So với các môn học 

khác, môn học này chú trọng rèn luyện kỹ năng đọc viết 

chữ Hán, các quy tắt viết chữ Hán, các nét bút, bút thuận, 

viết được các mẫu câu cơ bản, khả năng đọc viết. Đồng 

3(2+1) HK1 

-Bài tập về nhà 

-Bài tập trên lớp 

-GK: tự luận 

-CK: Tự luận 



thời, đọc viết Trung Quốc (1)  là môn học nền tảng, là điều 

kiện tiên quyết cho các học phần đọc viết ở cấp độ cao hơn. 

Môn học cung cấp kiến thức chữ Hán, từ vựng cơ bản, các 

mẫu câu giao tiếp đơn giản, các bài tập luyện đọc viết được 

thiết kế trực quan sinh động, phù hợp với trình độ sơ cấp. 

Ngoài ra, hoàn tất học phần này sinh viên còn có khả năng 

nhận dạng và xác định vấn đề, phác thảo vấn đề, biết cách 

quản lý nguồn lực và thời gian, kiến thức pháp luật, lịch sử 

và văn hóa. 

3 Nghe nói tiếng TQ1 

Nghe nói tiếng TQ 1  là môn học nền tảng, là điều kiện tiên 

quyết cho các học phần Nghe nói ở cấp độ cao hơn. Môn 

học cung cấp kiến thức ngữ âm, từ vựng cơ bản, các bài tập 

luyện nghe nói được thiết kế trực quan sinh động, phù hợp 

với trình độ sơ cấp. Ngoài ra, hoàn tất học phần này sinh 

viên còn có khả năng nhận dạng, xác định và phác thảo vấn 

đề trong cuộc sống thường nhật, có thể đưa ra kết luận và 

tìm giải pháp giải quyết vấn đề, xác định những vấn đề phát 

sinh và tương tác trong các tình huống giao tiếp. 

3(2+1) HK1 

-Bài tập về nhà 

-Bài tập trên lớp 

-Thi GK: tự luận+TN 

-Thi CK: tự luận+ TN 

4 
Tiếng trung Tổng hợp 

1 

Học phần Tiếng Trung Quốc tổng hợp 1 giúp sinh viên có 

kiến thức cơ bản về phiên âm (thanh mẫu, vận mẫu, thanh 

điệu), các quy tắc viết chữ Hán, các mẫu câu đơn giản 

thường dùng trong sinh hoạt, học tập và các câu thường 

dùng trên lớp. Sau khi học hết học phần này sinh viên có 

thể tiến hành hội thoại thông thường và có thể đọc hiểu các 

bài văn đơn giản có sự hỗ trợ của từ điển. 

3(2+1) HK1 

-Thảo luận nhóm 

-Thi GK: TL+TN 

-Thi CK:TL+TN 

5 Đọc viết  tiếng TQ2 

Đọc viết tiếng Trung Quốc 2 rèn luyện kỹ năng đọc viết 

bằng tiếng Trung Quốc. So với các môn học khác, môn học 

này chú trọng rèn luyện kỹ năng đọc viết chữ Hán, viết 

được các mẫu câu cơ bản, khả năng phân tích câu và khả 

4(3+1) HK2 

-Bài tập về nhà 

-Bài tập trên lớp 

-Thi GK: tự luận+TN 



năng đọc viết. Đồng thời, đọc viết Trung Quốc (2)  là môn 

học nền tảng, là điều kiện tiên quyết cho các học phần đọc 

viết ở cấp độ cao hơn. Môn học cung cấp kiến thức chữ 

Hán, từ vựng cơ bản, các mẫu câu giao tiếp đơn giản, các 

bài tập luyện đọc viết được thiết kế trực quan sinh động, 

phù hợp với trình độ sơ cấp. 

-Thi CK: tự luận+ TN 

6 Nghe nói tiếng TQ 2 

Học phần Nghe nói tiếng TQ 2 ngoài luyện kỹ năng nghe 

nói bằng tiếng Trung Quốc cho sinh viên qua các tình 

huống giao tiếp thường ngày còn chú trọng thêm kỹ năng 

phân tích và phán đoán vấn đề. Sau khi hoàn tất học phần 

này, sinh viên có thể tự tin giao tiếp với nhau cũng như 

giao tiếp với người nước ngoài qua các tình huống thông 

dụng nhất. 

4(3+1) HK2 

-Bài tập về nhà 

-Bài tập trên lớp 

-Thi GK: tự luận+TN 

-Thi CK: tự luận+ TN 

7 
Tiếng Trung Tổng hợp 

2 

Học phần Tiếng Trung Quốc tổng hợp 2 này, thông qua 

các chủ điểm bài khoá bao gồm nhiều lĩnh vực trong đời 

sống hàng ngày giúp sinh viên hiểu và ứng dụng các mẫu 

câu đã học vào các tình huống giao tiếp cụ thể. Ngoài ra, 

các bài khoá còn giới thiệu những kiến thức về đất nước 

và con người Trung Quốc nhằm tăng cường sự hiểu biết 

của sinh viên đối với đất nước Trung Hoa. Sau khi học 

hết học phần này sinh viên có thể tiến hành hội thoại 

thông thường và có thể đọc hiểu các bài văn đơn giản có 

sự hỗ trợ của từ điển. 

3(2+1) HK2 

-Thảo luận nhóm 

-Thi GK: TL+TN 

-Thi CK:TL+TN 

8 Đọc viết tiếng TQ3 

Môn học cung cấp kiến thức chữ Hán, từ vựng cơ bản, các 

mẫu câu giao tiếp nâng cao, các bài tập luyện đọc viết được 

thiết kế trực quan sinh động, phù hợp với trình độ. Ngoài 

ra, hoàn tất học phần này sinh viên còn có khả năng nhận 

dạng và xác định vấn đề, phác thảo vấn đề, biết cách quản 

4(3+1) HK3 

-Bài tập về nhà 

-Bài tập trên lớp 

-Thi GK: tự luận+TN 

-Thi CK: tự luận+ TN 



lý nguồn lực và thời gian, kiến thức pháp luật, lịch sử và 

văn hóa. 

9 Nghe nói tiếng TQ3 

Học phần Nghe nói 3 không những rèn luyện kỹ năng nghe 

nói đọc viết bằng tiếng Trung Quốc ra, mà còn phát triển 

sự phán đoán, phân tích vấn đề của sinh viên qua các tình 

huống mang tính thời sự, triết lý cuộc sống. Sau khi hoàn 

tất học phần này, sinh viên có thể tự tin giao tiếp, thảo luận 

các vấn đề, các tình huống đa dạng hơn. 

4(3+1) HK3 

-Bài tập về nhà 

-Bài tập trên lớp 

-Thi GK: tự luận+TN 

-Thi CK: tự luận+ TN 

10 Đọc viết tiếng TQ 4 

Đọc viết Trung Quốc (4)  là môn học nền tảng, là điều kiện 

tiên quyết cho các học phần đọc viết cấp độ cao hơn. Môn 

học cung cấp kiến thức chữ Hán, từ vựng cơ bản, các mẫu 

câu nâng cao, các bài tập luyện đọc viết được thiết kế trực 

quan sinh động, phù hợp với trình độ sơ cấp. Ngoài ra, hoàn 

tất học phần này sinh viên còn có khả năng nhận dạng và 

xác định vấn đề, phác thảo vấn đề, biết cách quản lý nguồn 

lực và thời gian, kiến thức pháp luật, lịch sử và văn hóa. 

4(3+1) HK4 

-Bài tập về nhà 

-Bài tập trên lớp 

-Thi GK: tự luận+TN 

-Thi CK: tự luận+ TN 

11 Nghe nói tiếng TQ4 

Học phần Nghe nói tiếng TQ 4 tiếp tục rèn luyện kỹ năng 

nghe và kỹ năng nói cho sinh viên. So với các môn học 

khác, môn học này chú trọng rèn luyện kỹ năng nghe phán 

đoán đúng sai, nghe đoạn đối thoại ngắn chọn đáp án đúng, 

nghe đoạn đối thoại dài chọn đáp án đúng. Bên cạnh đó 

môn học cũng bước đầu rèn luyện cho sinh viên kỹ thuật 

giao tiếp phỏng vấn và thuyết trình qua các hoạt động cá 

nhân, hoạt động theo cặp, hoặc hoạt động theo nhóm trong 

trình bày ý kiến về các vấn đề trong cuộc sống. 

Ngoài ra, hoàn tất học phần này sinh viên có khả năng: 

-Thể hiện tính kiên trì, linh hoạt trong các phương thức làm 

việc từ cá nhân đến tập thể 

4(3+1) HK4 

-Bài tập về nhà 

-Bài tập trên lớp 

-Thi GK: tự luận+TN 

-Thi CK: tự luận+ TN 



-Linh hoạt lựa chọn các phương tiện giao tiếp để đạt hiệu 

quả công việc 

12 Đọc viết tiếng TQ5 

Môn học giúp sinh viên dần hội đủ kiến thức để hoàn thành 

chuẩn đầu ra HSK5 của nhà Trường. Môn học cung cấp 

kiến thức từ vựng, ngữ pháp, văn hóa, lịch sử, cuộc sống… 

theo mức độ tăng dần, các bài được thiết kế theo chủ đề rất 

chặt chẽ hợp lý, phong phú, phù hợp với trình độ tiền trung 

cấp. 

3(2+1) HK5 

-Bài tập về nhà 

-Bài tập trên lớp 

-Thi GK: tự luận+TN 

-Thi CK: tự luận+ TN 

13 Nghe nói tiếng TQ5 

Học phần Nghe nói tiếng TQ 5 tiếp tục rèn luyện kỹ năng 

nghe và kỹ năng nói cho sinh viên. So với các môn học 

khác, môn học này chú trọng rèn luyện kỹ năng nghe như 

nghe đoạn đối thoại ngắn chọn đáp án đúng, nghe đoạn đối 

thoại dài chọn đáp án đúng, nghe một đoạn văn dài chọn 

đáp án đúng. Bên cạnh đó môn học cũng bước đầu rèn 

luyện cho sinh viên kỹ thuật trình bày ý kiến thành đoạn 

qua các hoạt động cá nhân, hoạt động theo cặp, hoặc hoạt 

động theo nhóm trong trình bày ý kiến về các vấn đề trong 

cuộc sống. 

3(2+1) HK5 

-Bài tập về nhà 

-Bài tập trên lớp 

-Thi GK: tự luận+TN 

-Thi CK: tự luận+ TN 

14 Đọc viết tiếng TQ6 

Học phần Đọc viết tiếng Trung Quốc 6 từng bước nâng cao 

kỹ năng đọc viết bằng tiếng Trung Quốc. So với các môn 

học khác, môn học này chú trọng rèn luyện kỹ viết câu, khả 

năng phân tích câu và  khả năng đọc viết các bài văn từng 

chủ đề liên quan bài học. Sau khi hoàn tất học phần này 

sinh viên còn có khả năng nhận dạng và xác định vấn đề, 

phác thảo vấn đề, biết cách quản lý nguồn lực và thời gian, 

kiến thức pháp luật, lịch sử và văn hóa. 

3(2+1) HK6 

-Bài tập về nhà 

-Bài tập trên lớp 

-Thi GK: tự luận+TN 

-Thi CK: tự luận+ TN 

15 Nghe nói tiếng TQ 6 
Nội dung chuyên luyện kỹ năng nghe nói như nghe đoạn 

đối thoại ngắn chọn đáp án đúng, nghe đoạn đối thoại dài 

chọn đáp án đúng, nghe một đoạn văn dài chọn đáp án 

3(2+1) HK6 
-Bài tập về nhà 

-Bài tập trên lớp 



đúng, trình bày những hiểu biết, những điểm giống nhau 

khác, những suy nghĩ của mình về các chủ đề cho sẵn vv, 

thuật lại nội dung đoạn văn và câu truyện, hoạt động cá 

nhân, hoạt động theo cặp, hoặc hoạt động theo nhóm trong 

trình bày ý kiến về một vấn đề. 

-Thi GK: tự luận+TN 

-Thi CK: tự luận+ TN 

16 Tiếng trung KD1 

Bước đầu giúp cho người học trong quá trình học tập kiến 

thức ngôn ngữ, mau chóng tiếp xúc và thành thạo các từ 

ngữ cũng như phương thức diễn đạt trong kinh doanh, đặt 

nền móng vững chắc cho việc học tập chuyên ngành kinh 

doanh – thương mại về sau. Học phần Tiếng Trung kinh 

doanh 1 là môn học điều kiện tiên quyết cho các học phần 

tiếng Trung kinh doanh ở cấp độ tiếp theo. Học phần cung 

cấp kiến thức ngôn ngữ và văn hóa kinh doanh sinh động, 

cuốn hút, thực tiễn, theo cấp độ tăng dần; các bài tập được 

thiết kế trực quan, gắn kết chặt chẽ với chủ đề bài học. Qua 

đó, người học có môi trường rèn luyện năng lực nghe, nói, 

đọc và viết tiếng Trung trong lĩnh vực kinh doanh. 

4(3+1) HK3 

-Bài tập về nhà 

-Bài tập trên lớp 

-Thi GK: tự luận+TN 

-Thi CK: tự luận+ TN 

17 Tiếng trung KD2 

Học phần Tiếng trung kinh doanh 2 là môn học tạo tiền đề 

cho các học phần tiếng Trung chuyên ngành kinh doanh ở 

các cấp độ cao hơn. Với sự nhất quán và mang tính kế thừa, 

học phần này tiếp tục cung cấp kiến thức ngôn ngữ và văn 

hóa kinh doanh sinh động, cuốn hút, thực tiễn, theo cấp độ 

tăng dần; các bài tập được thiết kế trực quan, gắn kết chặt 

chẽ với chủ đề bài học. Qua đó, người học có môi trường 

rèn luyện năng lực nghe, nói, đọc và viết tiếng Trung trong 

kinh doanh. 

Ngoài ra, hoàn tất học phần này, người học có khả năng 

phân tích và giải quyết vấn đề, có khả năng trải nghiệm và 

khám phá tri thức, và có tư duy tầm hệ thống. 

4(3+1) HK4 

-Bài tập về nhà 

-Bài tập trên lớp 

-Thi GK: tự luận+TN 

-Thi CK: tự luận+ TN 



18 Tiếng trung KD3 

Học phần Tiếng trung kinh doanh 3 gồm 15 bài, là học 

phần kế tiếp tiếng Trung kinh doanh 2. So với các môn học 

khác, học tiếng trung kinh doanh là để đáp ứng nhu cầu sử 

dụng tiếng trung giao tiếp kinh doanh khi làm việc, kinh 

doanh với người Trung Quốc. Tiếng trung kinh doanh 3 là 

môn học điều kiện tiên quyết cho các học phần tiếng trung 

kinh doanh ở cấp độ tiếp theo. Môn học cung cấp kiến thức 

hiểu rõ ý nghĩa và cách dùng của từ, cấu trúc ngữ pháp, văn 

hoá, các bài tập được thiết kế trực quan sinh động, phù hợp 

với chủ đề của bài học, giúp sinh viên nâng cao khả năng 

nghe, nói, đọc, viết kinh doanh và khả năng giao tiếp kinh 

doanh thông dụng. 

4(3+1) HK5 

-Bài tập về nhà 

-Bài tập trên lớp 

-Thi GK: tự luận+TN 

-Thi CK: tự luận+ TN 

19 Tiếng trung KD 4 

Học tiếng trung kinh doanh là để đáp ứng nhu cầu sử dụng 

tiếng trung giao tiếp kinh doanh khi làm việc, kinh doanh 

với người Trung Quốc. Tiếng trung kinh doanh 4 là môn 

học điều kiện tiên quyết cho các học phần tiếng trung kinh 

doanh ở cấp độ tiếp theo. Môn học cung cấp kiến thức hiểu 

rõ ý nghĩa và cách dùng của từ, cấu trúc ngữ pháp, văn hoá, 

các bài tập được thiết kế trực quan sinh động, phù hợp với 

chủ đề của bài học, giúp sinh viên nâng cao khả năng nghe, 

nói, đọc, viết kinh doanh và khả năng giao tiếp kinh doanh 

thông dụng. 

4(3+1) HK6 

-Bài tập về nhà 

-Bài tập trên lớp 

-Thi GK: tự luận+TN 

-Thi CK: tự luận+ TN 

20 PP NCKH 

Học phần trình bày những kiến thức tổng hợp về phương 

pháp nghiên cứu khoa học, đồng thời trang bị cho sinh viên 

kỹ năng giải quyết một đề tài khoa học, bước đầu phát triển 

năng lực tự học, tự nghiên cứu của sinh viên. Học phần 

gồm 6 bài, trong đó có 5 bài lý thuyết và 1 bài dành cho 

sinh viên thảo luận trình bày một bài nghiên cứu khoa học. 

 

2(2+0) HK3 

-Bài tập về nhà 

-bài tập trên lớp 

-thi GK 

-thi CK 



21 Ngữ pháp tiếng TQ 

Môn học cung cấp  kiến thức tổng quan về ngữ pháp tiếng 

Trung Quốc, các đơn vị ngữ pháp cơ bản và mối quan hệ 

của chúng. Thông qua các ví dụ cụ thể, người học có thể 

phân tích ngữ pháp, lí giải được các hiện tượng ngữ pháp 

một cách khoa học. 

3(2+1) HK4 

-Bài tập về nhà 

-bài tập trên lớp 

-thi GK 

-thi CK 

22 Văn hóa TQ 

Học phần cung cấp cho sinh viên những vấn đề cơ bản, đặc 

trưng bản sắc của văn hóa Trung Quốc: Văn hóa vật chất, 

văn hóa tinh thần, văn hóa tổ chức xã hội, văn hóa Trung 

Quốc truyền thống và hiện đại... 

2(1+1) HK5 

-Bài tập về nhà 

-bài tập trên lớp 

-thi GK 

-thi CK 

23 Từ vựng tiếng TQ 

Môn Từ vựng tiếng Trung Quốc giới thiệu cho người học 

những nội dung khái quát và cụ thể về hệ thống từ loại và 

những đơn vị ngữ nghĩa của từ vựng tiếng Trung Quốc. 

Trên cơ sở giới thiệu khái quát sự hình thành và phát triển 

của từ vựng tiếng Trung Quốc, môn học còn đi sâu tìm hiểu 

hình thức bên ngoài và ý nghĩa bên trong của từ, bao gồm 

tính chất, cấu tạo của từ, nội dung ngữ nghĩa, đơn vị ngữ 

nghĩa và hiện tượng đa nghĩa của từ. Từ đó tiến tới tìm hiểu 

mối quan hệ giữa từ và từ, bao gồm mối quan hệ giữa các 

từ đồng nghĩa, trái nghĩa, đồng âm, đồng tố. Ngoài ra, môn 

học còn dành một phần quan trọng cho việc giới thiệu nội 

dung về thục ngữ, bao gồm thành ngữ, quán ngữ, yết hậu 

ngữ, ngạn ngữ. 

2(1+1) HK5 

-Bài tập về nhà 

-bài tập trên lớp 

-thi GK 

-thi CK 

24 Văn tự tiếng TQ 

Văn hóa Trung Quốc là một khái niệm vô cùng rộng lớn, 

nó bao gồm tất cả những giá trị vật chất và tinh thần được 

người Trung Quốc sáng tạo ra và giữ gìn trong suốt 5000 

năm lịch sử. Để có thể thực sự hiểu được nền văn hóa của 

Trung Quốc đòi hỏi ta phải có sự nghiên cứu nghiêm túc 

2(1+1) HK5 

-Bài tập về nhà 

-bài tập trên lớp 

-thi GK 

-thi CK 



và lâu dài. Và đặc biệt trong khái niệm văn hóa Trung Quốc 

không thể không nhắc đến khái niệm Hán tự - là một trong 

những niềm tự hào to lớn của Trung Quốc. Hán tự đã lưu 

giữ nền văn hóa Trung Quốc trong nó suốt 5000 lịch sử, để 

hiểu được thế nào là văn hóa Trung Quốc ta không thể 

không biết đến Hán tự, nhưng Hán tự - chữ Trung Quốc 

đối với các quốc gia sử dụng chữ viết là chữ bảng cái Latin 

thì không dễ dàng gì. Để giúp cho người nước ngoài hiểu 

được cách cấu tạo chữ Trung Quốc, sự ra đời và hình thành 

qua các thời kỳ, nắm bắt để có thể tìm ra cách học chữ 

Trung Quốc dễ dàng nhất môn “Văn tự tiếng Trung Quốc” 

sẽ giúp cho người học có thể đạt được những yêu cầu như 

trên. 

25 Văn học TQ 

Cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản một cách 

có hệ thống về nền văn học Trung Quốc qua các thời kỳ, 

từ cổ đại, trung đại, cận đại đến hiện đại. 

Trang bị cho người học khả năng nắm bắt nội dung và cảm 

thụ, phân tích tác phẩm văn học. Song song với bản dịch 

tiếng Việt, khuyến khích sinh viên tìm đọc nguyên bản tác 

phẩm. Từ đó có thể nâng cao trình độ chuyên ngữ và cảm 

nhận nội dung tác phẩm một cách sâu sắc hơn. 

2(1+1) HK5 

-Bài tập về nhà 

-bài tập trên lớp 

-thi GK 

-thi CK 

26 Lịch sử-địa lý TQ 

Môn học giới thiệu sơ lược lịch sử và địa lý Trung Quốc 

cho sinh viên để họ có thể có cái nhìn đúng đắn về đất nước 

mà họ đi sâu nghiên cứu. Trung Quốc có lịch sử lâu đời, là 

một trong 4 nền văn minh cổ đại của thế giới, có thể chia 

làm bốn giai đoạn chính: Cổ đại, Trung đại, Cận đại và 

Hiện đại. Môn học sẽ giới thiệu sơ lược lịch sử của các giai 

đoạn đó để người học có thể thấy quá trình hình thành dân 

tộc Trung Hoa, từng bước phát triển từ giai đoạn thấp lên 

giai đoạn cao hơn của lịch sử, những bước thăng trầm trong 

2(1+1) HK5 

-Bài tập về nhà 

-bài tập trên lớp 

-thi GK 

-thi CK 



quá trình phát triển để có thể ra đời nước Cộng hòa Nhân 

dân Trung Hoa ngày nay. 

Giúp sinh viên có nhận thức toàn diện về một thế giới luôn 

biến động và khả năng ứng phó nhằm bảo vệ được lợi ích 

quốc gia trong mọi hoàn cảnh thông qua những bài học rút 

ra từ lịch sử. 

27 
Ngôn ngữ học đối 

chiếu 

Học phần trình bày những nét tổng quát của ngôn ngữ học 

đối chiếu, cơ sở của viêc nghiên cứu đối chiếu các ngôn 

ngữ, các nguyên tắc và phương pháp nghiên cứu đối chiếu 

các ngôn ngữ, các bình diện nghiên cứu đối chiếu. Từ cơ 

sở lý thuyết trên, hướng dẫn cho sinh viên ứng dụng nghiên 

cứu đối chiếu trên cứ liệu tiếng Trung quốc và tiếng Việt. 

2(1+1) HK5 

-Bài tập về nhà 

-bài tập trên lớp 

-thi GK 

-thi CK 

28 
Dịch văn bản hành 

chính 

Ngôn ngữ là hệ thống tín hiệu phức tạp được con người sử 

dụng trong việc liên lạc, giao tiếp cũng như tư duy, văn bản 

hành chính được sử dụng trong quản lý, cần tính chính xác 

cao. Trong dạy và học ngoại ngữ, môn Phiên dịch là môn 

học tổng hợp, đòi hỏi người học phải có kỹ năng thực hành 

ngôn ngữ ở mức độ cao hơn. Những kiến thức về ngữ pháp, 

từ vựng, khả năng tư duy, phân tích tổng hợp, các kiến thức 

về xã hội, ngôn ngữ cộng với vốn sống… luôn là những 

yếu tố quan trong trong quá trình phiên dịch. Do đó, có thể 

nói rằng dịch là quá trình xử lý ngôn ngữ đòi hỏi kỹ năng 

về ngôn ngữ, đòi hỏi sự thông minh. 

Sinh viên đến với môn học sẽ cảm nhận được sự trang 

trọng trong văn phong, tính tỉ mỉ trong phương thức trình 

bày. 

2(1+1) HK7 

-Bài tập về nhà 

-bài tập trên lớp 

-thi GK 

-thi CK 

29 Nghiệp vụ ngoại giao 
Nghiệp vụ ngoại giao là môn thuộc nhóm kiến thức về 

nghiệp vụ, môn học đòi hỏi sinh viên phải có và nắm vững 

những kiến thức giao tiếp tối thiểu, hiểu được lễ nghi, văn 

2(1+1) HK7 
-Bài tập về nhà 

-bài tập trên lớp 



hóa cách ứng xử khác nhau của các nước. Sinh viên khi 

tiếp xúc với môn học sẽ có cái nhìn mới mẽ hơn về những 

quy định ứng xử trong giao tiếp, từ đó sinh viên rút ra được  

những cách ứng xử chuẩn mực để đạt được thành công 

trong giao tiếp. 

 

-thi GK 

-thi CK 

30 
Đối chiếu ngôn ngữ 

văn hóa Việt-Trung 

Học phần khái quát những những vấn đề về ngôn ngữ và 

văn hóa của hai nước Việt Nam và Trung Quốc. Trên cơ 

sở đó tiến hành đối chiếu ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp, thuộc 

ngữ, chữ viết của tiếng Việt và tiếng Trung, đồng thời đối 

chiếu văn hóa của Việt Nam và Trung Quốc. 

3(2+1) HK7 

-Bài tập về nhà 

-bài tập trên lớp 

-thi GK 

-thi CK 

31 
Nghiệp vụ ngoại 

thương 

Học phần Nghiệp vụ ngoại thương của khoa Ngôn ngữ 

Trung Quốc trường Đại học Thủ Dầu Một dành cho sinh 

viên năm 3 sẽ giới thiệu từ sơ bộ đến chuyên sâu những 

phương thức, lễ nghi giao tiếp trong kinh doanh. Học phần 

lý thuyết sẽ đi vào giới thiệu các chủ đề gặp phải trong thực 

tế như: tổng quan về lễ nghi trong kinh doanh, lễ nghi cá 

nhân trong kinh doanh, lễ nghi tiếp đãi trong kinh doanh, 

lễ nghi yến tiệc trong kinh doanh, lễ nghi trong đàm phán 

kinh doanh, lễ nghi hội nghị trong kinh doanh…học phần 

thực hành sẽ đi vào mô phỏng, luyện tập thực tế các tình 

huống gặp phải trong kinh doanh với các chủ đề như trên.  

Sau hoàn tất học phần sinh viên có thể áp dụng những kiến 

thức đã học trên lớp vào thực tế trong giao tiếp kinh doanh 

một cách tự tin nhất. 

2(1+1) HK7 

-Bài tập về nhà 

-bài tập trên lớp 

-thi GK 

-thi CK 

32 Quản trị doanh nghiệp 

Quản trị doanh nghiệp là môn học chuyên sâu của ngành 

Tiếng Trung kinh doanh. Sinh viên theo học môn này được 

cung cấp những kiến thức cơ bản và chuyên sâu về tổ chức, 

quản lý điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh, quản 

2(1+1) HK7 
-Bài tập về nhà 

-bài tập trên lớp 



lý nguồn nhân lực và những kỹ năng mềm cần thiết. Sau 

khi hoàn tất khoá học, sinh viên có khả năng xây dựng mối 

quan hệ với khách hàng và triển khai các hợp đồng kinh 

doanh; thành lập, điều hành doanh nghiệp; kiểm soát tình 

hình tài chính của doanh nghiệp, dự toán kinh phí thực hiện 

và thẩm định các dự án đầu tư trong xu thế hội nhập kinh 

tế. 

-thi GK 

-thi CK 

33 Văn hóa kinh doanh 

Học phần trang bị cho người học những kiến thức chung 

về văn hoá kinh doanh và những kỹ năng cần thiết để tổ 

chức, ứng dụng các kiến thức về văn hoá trong hoạt động 

kinh doanh của doanh nghiệp như là: Triết lý kinh doanh, 

đạo đức kinh doanh, văn hóa doanh nhân, văn hóa doanh 

nghiệp, văn hóa các hoạt động kinh doanh, một vài mô hình 

văn hóa doanh nghiệp tiêu biểu. 

2(1+1) HK7 

-Bài tập về nhà 

-bài tập trên lớp 

-thi GK 

-thi CK 

34 Thực tập 1 

Thực tập 1 là một học phần bắt buộc trong chương trình 

đào tạo ngành Ngôn ngữ Trung Quốc, thời gian thực tập 

theo quy định của Trường là 2 tuần. Mục đích của thực tập 

1 là tạo điều kiện cho sinh viên: 

-Có hiểu biết về thực tế công việc tiếng Trung, vận dụng 

tổng hợp những kiến thức đã học về ngành ngôn ngữ Trung 

Quốc vào nội dung thực tế. 

-Có khả năng sử dụng tốt tiếng Trung để giao lưu, học tập 

và làm việc cùng với người bản xứ. 

 

3(0+3) HK4 
Viết 1 bài báo cáo thực tập 

bằng tiếng Trung 

35 Thực tập 2 Mục đích của thực tập 2 là tạo điều kiện cho sinh viên: 4(0+4) HK7 
-viết 1 bài báo cáo thực tập 

bằng tiếng trung 



-Có khả năng vận dụng tổng hợp những kiến thức đã học 

về thương mại và biên phiên dịch của ngành ngôn ngữ 

Trung Quốc vào công việc thực tế. 

-Có khả năng phân tích những vấn đề trong công việc và 

tổng hợp kinh nghiệm 

-Có khả năng sử dụng tốt tiếng Trung để giao lưu, học tập 

và làm việc cùng với người bản xứ. 

 

37.2. Chương trình Ngôn ngữ Trung Quốc, khóa học 2017-2021  

STT Tên môn học Mục đích môn học Số TC 
Lịch trình giảng 

dạy 

Phương pháp đánh giá 

SV 

1 
Nhập môn ngành 

NNTQ 

Học phần nhập môn ngành được thiết kế để trang bị 

cho sinh viên những kiến thức cơ bản về ngành ngôn ngữ 

Trung Quốc, giúp sinh viên có hiểu biết tổng quan và có 

hệ thống về ngành học này. 

Học phần này còn giúp sinh viên có kiến thức tổng 

quan về các kỹ năng cơ bản trong ngành học và vận dụng 

được một số kỹ năng nền tảng trong ngành học. 

2(1+1) HK1 

-Thi GK và CK 

-GK : Tự luận+Trắc 

nghiệm 

-CK:Tiểu luận 

2 Đọc viết tiếng TQ1 

Học phần Đọc viết tiếng Trung (1) bước đầu rèn luyện 

kỹ năng đọc viết bằng tiếng Trung Quốc. So với các môn 

học khác, môn học này chú trọng rèn luyện kỹ năng đọc 

viết chữ Hán, các quy tắt viết chữ Hán, các nét bút, bút 

thuận, viết được các mẫu câu cơ bản, khả năng đọc viết. 

Đồng thời, đọc viết Trung Quốc (1)  là môn học nền tảng, 

là điều kiện tiên quyết cho các học phần đọc viết ở cấp độ 

cao hơn. Môn học cung cấp kiến thức chữ Hán, từ vựng cơ 

bản, các mẫu câu giao tiếp đơn giản, các bài tập luyện đọc 

3(2+1) HK1 

-Bài tập về nhà 

-Bài tập trên lớp 

-GK: tự luận 

-CK: Tự luận 



viết được thiết kế trực quan sinh động, phù hợp với trình 

độ sơ cấp. Ngoài ra, hoàn tất học phần này sinh viên còn 

có khả năng nhận dạng và xác định vấn đề, phác thảo vấn 

đề, biết cách quản lý nguồn lực và thời gian, kiến thức pháp 

luật, lịch sử và văn hóa. 

3 Nghe nói tiếng TQ1 

Nghe nói 1  là môn học nền tảng, là điều kiện tiên quyết 

cho các học phần Nghe nói ở cấp độ cao hơn. Môn học 

cung cấp kiến thức ngữ âm, từ vựng cơ bản, các bài tập 

luyện nghe nói được thiết kế trực quan sinh động, phù hợp 

với trình độ sơ cấp. Ngoài ra, hoàn tất học phần này sinh 

viên còn có khả năng nhận dạng, xác định và phác thảo vấn 

đề trong cuộc sống thường nhật, có thể đưa ra kết luận và 

tìm giải pháp giải quyết vấn đề, xác định những vấn đề phát 

sinh và tương tác trong các tình huống giao tiếp. 

3(2+1) HK1 

-Bài tập về nhà 

-Bài tập trên lớp 

-Thi GK: tự luận+TN 

-Thi CK: tự luận+ TN 

4 
Tiếng trung Tổng hợp 

1 

Học phần Tiếng Trung Quốc tổng hợp 1 giúp sinh viên có 

kiến thức cơ bản về phiên âm (thanh mẫu, vận mẫu, thanh 

điệu), các quy tắc viết chữ Hán, các mẫu câu đơn giản 

thường dùng trong sinh hoạt, học tập và các câu thường 

dùng trên lớp. Sau khi học hết học phần này sinh viên có 

thể tiến hành hội thoại thông thường và có thể đọc hiểu các 

bài văn đơn giản có sự hỗ trợ của từ điển. 

3(2+1) HK1 

-Thảo luận nhóm 

-Thi GK: TL+TN 

-Thi CK:TL+TN 

5 Đọc viết  tiếng TQ2 

Đọc viết tiếng Trung (2) rèn luyện kỹ năng đọc viết bằng 

tiếng Trung Quốc. So với các môn học khác, môn học này 

chú trọng rèn luyện kỹ năng đọc viết chữ Hán, viết được 

các mẫu câu cơ bản, khả năng phân tích câu và khả năng 

đọc viết. Đồng thời, đọc viết Trung Quốc (2)  là môn học 

nền tảng, là điều kiện tiên quyết cho các học phần đọc viết 

ở cấp độ cao hơn. Môn học cung cấp kiến thức chữ Hán, 

từ vựng cơ bản, các mẫu câu giao tiếp đơn giản, các bài tập 

4(3+1) HK2 

-Bài tập về nhà 

-Bài tập trên lớp 

-Thi GK: tự luận+TN 

-Thi CK: tự luận+ TN 



luyện đọc viết được thiết kế trực quan sinh động, phù hợp 

với trình độ sơ cấp. 

6 Nghe nói tiếng TQ 2 

Học phần Nghe nói 2 ngoài luyện kỹ năng nghe nói bằng 

tiếng Trung Quốc cho sinh viên qua các tình huống giao 

tiếp thường ngày còn chú trọng thêm kỹ năng phân tích và 

phán đoán vấn đề. Sau khi hoàn tất học phần này, sinh viên 

có thể tự tin giao tiếp với nhau cũng như giao tiếp với người 

nước ngoài qua các tình huống thông dụng nhất. 

4(3+1) HK2 

-Bài tập về nhà 

-Bài tập trên lớp 

-Thi GK: tự luận+TN 

-Thi CK: tự luận+ TN 

7 
Tiếng Trung Tổng hợp 

2 

Học phần Tiếng Trung Quốc tổng hợp 2 này, thông qua 

các chủ điểm bài khoá bao gồm nhiều lĩnh vực trong đời 

sống hàng ngày giúp sinh viên hiểu và ứng dụng các mẫu 

câu đã học vào các tình huống giao tiếp cụ thể. Ngoài ra, 

các bài khoá còn giới thiệu những kiến thức về đất nước 

và con người Trung Quốc nhằm tăng cường sự hiểu biết 

của sinh viên đối với đất nước Trung Hoa. Sau khi học 

hết học phần này sinh viên có thể tiến hành hội thoại 

thông thường và có thể đọc hiểu các bài văn đơn giản có 

sự hỗ trợ của từ điển. 

3(2+1) HK2 

-Thảo luận nhóm 

-Thi GK: TL+TN 

-Thi CK:TL+TN 

8 Đọc viết tiếng TQ3 

Môn học cung cấp kiến thức chữ Hán, từ vựng cơ bản, 

các mẫu câu giao tiếp nâng cao, các bài tập luyện đọc viết 

được thiết kế trực quan sinh động, phù hợp với trình độ. 

Ngoài ra, hoàn tất học phần này sinh viên còn có khả năng 

nhận dạng và xác định vấn đề, phác thảo vấn đề, biết cách 

quản lý nguồn lực và thời gian, kiến thức pháp luật, lịch sử 

và văn hóa. 

4(3+1) HK3 

-Bài tập về nhà 

-Bài tập trên lớp 

-Thi GK: tự luận+TN 

-Thi CK: tự luận+ TN 

9 Nghe nói tiếng TQ3 

Học phần Nghe nói 3 không những rèn luyện kỹ 

năng nghe nói đọc viết bằng tiếng Trung Quốc ra, mà còn 

phát triển sự phán đoán, phân tích vấn đề của sinh viên qua 

các tình huống mang tính thời sự, triết lý cuộc sống. Sau 

4(3+1) HK3 
-Bài tập về nhà 

-Bài tập trên lớp 



khi hoàn tất học phần này, sinh viên có thể tự tin giao tiếp, 

thảo luận các vấn đề, các tình huống đa dạng hơn. 

-Thi GK: tự luận+TN 

-Thi CK: tự luận+ TN 

10 Đọc viết tiếng TQ 4 

Đọc viết Trung Quốc (4)  là môn học nền tảng, là điều kiện 

tiên quyết cho các học phần đọc viết cấp độ cao hơn. Môn 

học cung cấp kiến thức chữ Hán, từ vựng cơ bản, các mẫu 

câu nâng cao, các bài tập luyện đọc viết được thiết kế trực 

quan sinh động, phù hợp với trình độ sơ cấp. Ngoài ra, hoàn 

tất học phần này sinh viên còn có khả năng nhận dạng và 

xác định vấn đề, phác thảo vấn đề, biết cách quản lý nguồn 

lực và thời gian, kiến thức pháp luật, lịch sử và văn hóa. 

4(3+1) HK4 

-Bài tập về nhà 

-Bài tập trên lớp 

-Thi GK: tự luận+TN 

-Thi CK: tự luận+ TN 

11 Nghe nói tiếng TQ4 

Học phần Nghe nói tiếng TQ 4 tiếp tục rèn luyện kỹ năng 

nghe và kỹ năng nói cho sinh viên. So với các môn học 

khác, môn học này chú trọng rèn luyện kỹ năng nghe phán 

đoán đúng sai, nghe đoạn đối thoại ngắn chọn đáp án đúng, 

nghe đoạn đối thoại dài chọn đáp án đúng. Bên cạnh đó 

môn học cũng bước đầu rèn luyện cho sinh viên kỹ thuật 

giao tiếp phỏng vấn và thuyết trình qua các hoạt động cá 

nhân, hoạt động theo cặp, hoặc hoạt động theo nhóm trong 

trình bày ý kiến về các vấn đề trong cuộc sống. 

Ngoài ra, hoàn tất học phần này sinh viên có khả năng: 

-Thể hiện tính kiên trì, linh hoạt trong các phương thức làm 

việc từ cá nhân đến tập thể 

-Linh hoạt lựa chọn các phương tiện giao tiếp để đạt hiệu 

quả công việc 

 

4(3+1) HK4 

-Bài tập về nhà 

-Bài tập trên lớp 

-Thi GK: tự luận+TN 

-Thi CK: tự luận+ TN 

12 Đọc viết tiếng TQ5 Môn học giúp sinh viên dần hội đủ kiến thức để hoàn thành 

chuẩn đầu ra HSK5 của nhà Trường. Môn học cung cấp 
3(2+1) HK5 -Bài tập về nhà 



kiến thức từ vựng, ngữ pháp, văn hóa, lịch sử, cuộc sống… 

theo mức độ tăng dần, các bài được thiết kế theo chủ đề rất 

chặt chẽ hợp lý, phong phú, phù hợp với trình độ tiền trung 

cấp. 

-Bài tập trên lớp 

-Thi GK: tự luận+TN 

-Thi CK: tự luận+ TN 

13 Nghe nói tiếng TQ5 

Học phần Nghe nói tiếng TQ 5 tiếp tục rèn luyện kỹ năng 

nghe và kỹ năng nói cho sinh viên. So với các môn học 

khác, môn học này chú trọng rèn luyện kỹ năng nghe như 

nghe đoạn đối thoại ngắn chọn đáp án đúng, nghe đoạn đối 

thoại dài chọn đáp án đúng, nghe một đoạn văn dài chọn 

đáp án đúng. Bên cạnh đó môn học cũng bước đầu rèn 

luyện cho sinh viên kỹ thuật trình bày ý kiến thành đoạn 

qua các hoạt động cá nhân, hoạt động theo cặp, hoặc hoạt 

động theo nhóm trong trình bày ý kiến về các vấn đề trong 

cuộc sống. 

3(2+1) HK5 

-Bài tập về nhà 

-Bài tập trên lớp 

-Thi GK: tự luận+TN 

-Thi CK: tự luận+ TN 

14 Đọc viết tiếng TQ6 

Học phần Đọc viết tiếng Trung Quốc 6 từng bước nâng cao 

kỹ năng đọc viết bằng tiếng Trung Quốc. So với các môn 

học khác, môn học này chú trọng rèn luyện kỹ viết câu, khả 

năng phân tích câu và  khả năng đọc viết các bài văn từng 

chủ đề liên quan bài học. Sau khi hoàn tất học phần này 

sinh viên còn có khả năng nhận dạng và xác định vấn đề, 

phác thảo vấn đề, biết cách quản lý nguồn lực và thời gian, 

kiến thức pháp luật, lịch sử và văn hóa. 

 

3(2+1) HK6 

-Bài tập về nhà 

-Bài tập trên lớp 

-Thi GK: tự luận+TN 

-Thi CK: tự luận+ TN 

15 Nghe nói tiếng TQ 6 

Nội dung chuyên luyện kỹ năng nghe nói như nghe đoạn 

đối thoại ngắn chọn đáp án đúng, nghe đoạn đối thoại dài 

chọn đáp án đúng, nghe một đoạn văn dài chọn đáp án 

đúng, trình bày những hiểu biết, những điểm giống nhau 

khác, những suy nghĩ của mình về các chủ đề cho sẵn vv, 

thuật lại nội dung đoạn văn và câu truyện, hoạt động cá 

3(2+1) HK6 

-Bài tập về nhà 

-Bài tập trên lớp 

-Thi GK: tự luận+TN 

-Thi CK: tự luận+ TN 



nhân, hoạt động theo cặp, hoặc hoạt động theo nhóm trong 

trình bày ý kiến về một vấn đề. 

16 Tiếng trung KD1 

Bước đầu giúp cho người học trong quá trình học tập kiến 

thức ngôn ngữ, mau chóng tiếp xúc và thành thạo các từ 

ngữ cũng như phương thức diễn đạt trong kinh doanh, đặt 

nền móng vững chắc cho việc học tập chuyên ngành kinh 

doanh – thương mại về sau. Học phần Tiếng Trung kinh 

doanh 1 là môn học điều kiện tiên quyết cho các học phần 

tiếng Trung kinh doanh ở cấp độ tiếp theo. Học phần cung 

cấp kiến thức ngôn ngữ và văn hóa kinh doanh sinh động, 

cuốn hút, thực tiễn, theo cấp độ tăng dần; các bài tập được 

thiết kế trực quan, gắn kết chặt chẽ với chủ đề bài học. Qua 

đó, người học có môi trường rèn luyện năng lực nghe, nói, 

đọc và viết tiếng Trung trong lĩnh vực kinh doanh. 

4(3+1) HK3 

-Bài tập về nhà 

-Bài tập trên lớp 

-Thi GK: tự luận+TN 

-Thi CK: tự luận+ TN 

17 Tiếng trung KD2 

Học phần Tiếng trung kinh doanh 2 là môn học tạo tiền đề 

cho các học phần tiếng Trung chuyên ngành kinh doanh ở 

các cấp độ cao hơn. Với sự nhất quán và mang tính kế thừa, 

học phần này tiếp tục cung cấp kiến thức ngôn ngữ và văn 

hóa kinh doanh sinh động, cuốn hút, thực tiễn, theo cấp độ 

tăng dần; các bài tập được thiết kế trực quan, gắn kết chặt 

chẽ với chủ đề bài học. Qua đó, người học có môi trường 

rèn luyện năng lực nghe, nói, đọc và viết tiếng Trung trong 

kinh doanh. 

Ngoài ra, hoàn tất học phần này, người học có khả năng 

phân tích và giải quyết vấn đề, có khả năng trải nghiệm và 

khám phá tri thức, và có tư duy tầm hệ thống. 

4(3+1) HK4 

-Bài tập về nhà 

-Bài tập trên lớp 

-Thi GK: tự luận+TN 

-Thi CK: tự luận+ TN 

18 Tiếng trung KD3 
Học phần Tiếng trung kinh doanh 3 gồm 15 bài, là học 

phần kế tiếp tiếng Trung kinh doanh 2. So với các môn học 

khác, học tiếng trung kinh doanh là để đáp ứng nhu cầu sử 

4(3+1) HK5 
-Bài tập về nhà 

-Bài tập trên lớp 



dụng tiếng trung giao tiếp kinh doanh khi làm việc, kinh 

doanh với người Trung Quốc. Tiếng trung kinh doanh 3 là 

môn học điều kiện tiên quyết cho các học phần tiếng trung 

kinh doanh ở cấp độ tiếp theo. Môn học cung cấp kiến thức 

hiểu rõ ý nghĩa và cách dùng của từ, cấu trúc ngữ pháp, văn 

hoá, các bài tập được thiết kế trực quan sinh động, phù hợp 

với chủ đề của bài học, giúp sinh viên nâng cao khả năng 

nghe, nói, đọc, viết kinh doanh và khả năng giao tiếp kinh 

doanh thông dụng. 

-Thi GK: tự luận+TN 

-Thi CK: tự luận+ TN 

19 Tiếng trung KD 4 

Học tiếng trung kinh doanh là để đáp ứng nhu cầu sử dụng 

tiếng trung giao tiếp kinh doanh khi làm việc, kinh doanh 

với người Trung Quốc. Tiếng trung kinh doanh 4 là môn 

học điều kiện tiên quyết cho các học phần tiếng trung kinh 

doanh ở cấp độ tiếp theo. Môn học cung cấp kiến thức hiểu 

rõ ý nghĩa và cách dùng của từ, cấu trúc ngữ pháp, văn hoá, 

các bài tập được thiết kế trực quan sinh động, phù hợp với 

chủ đề của bài học, giúp sinh viên nâng cao khả năng nghe, 

nói, đọc, viết kinh doanh và khả năng giao tiếp kinh doanh 

thông dụng. 

4(3+1) HK6 

-Bài tập về nhà 

-Bài tập trên lớp 

-Thi GK: tự luận+TN 

-Thi CK: tự luận+ TN 

20 PP NCKH 

Học phần trình bày những kiến thức tổng hợp về phương 

pháp nghiên cứu khoa học, đồng thời trang bị cho sinh viên 

kỹ năng giải quyết một đề tài khoa học, bước đầu phát triển 

năng lực tự học, tự nghiên cứu của sinh viên. Học phần 

gồm 6 bài, trong đó có 5 bài lý thuyết và 1 bài dành cho 

sinh viên thảo luận trình bày một bài nghiên cứu khoa học. 

 

2(2+0) HK3 

-Bài tập về nhà 

-bài tập trên lớp 

-thi GK 

-thi CK 

21 Ngữ pháp tiếng TQ 
Môn học cung cấp  kiến thức tổng quan về ngữ pháp tiếng 

Trung Quốc, các đơn vị ngữ pháp cơ bản và mối quan hệ 

của chúng. Thông qua các ví dụ cụ thể, người học có thể 

3(2+1) HK4 
-Bài tập về nhà 

-bài tập trên lớp 



phân tích ngữ pháp, lí giải được các hiện tượng ngữ pháp 

một cách khoa học. 

-thi GK 

-thi CK 

22 Văn hóa TQ 

Học phần cung cấp cho sinh viên những vấn đề cơ bản, đặc 

trưng bản sắc của văn hóa Trung Quốc: Văn hóa vật chất, 

văn hóa tinh thần, văn hóa tổ chức xã hội, văn hóa Trung 

Quốc truyền thống và hiện đại... 

2(1+1) HK5 

-Bài tập về nhà 

-bài tập trên lớp 

-thi GK 

-thi CK 

23 Từ vựng tiếng TQ 

Môn Từ vựng tiếng Trung Quốc giới thiệu cho người học 

những nội dung khái quát và cụ thể về hệ thống từ loại và 

những đơn vị ngữ nghĩa của từ vựng tiếng Trung Quốc. 

Trên cơ sở giới thiệu khái quát sự hình thành và phát triển 

của từ vựng tiếng Trung Quốc, môn học còn đi sâu tìm hiểu 

hình thức bên ngoài và ý nghĩa bên trong của từ, bao gồm 

tính chất, cấu tạo của từ, nội dung ngữ nghĩa, đơn vị ngữ 

nghĩa và hiện tượng đa nghĩa của từ. Từ đó tiến tới tìm hiểu 

mối quan hệ giữa từ và từ, bao gồm mối quan hệ giữa các 

từ đồng nghĩa, trái nghĩa, đồng âm, đồng tố. Ngoài ra, môn 

học còn dành một phần quan trọng cho việc giới thiệu nội 

dung về thục ngữ, bao gồm thành ngữ, quán ngữ, yết hậu 

ngữ, ngạn ngữ. 

2(1+1) HK5 

-Bài tập về nhà 

-bài tập trên lớp 

-thi GK 

-thi CK 

24 Văn tự tiếng TQ 

Văn hóa Trung Quốc là một khái niệm vô cùng rộng lớn, 

nó bao gồm tất cả những giá trị vật chất và tinh thần được 

người Trung Quốc sáng tạo ra và giữ gìn trong suốt 5000 

năm lịch sử. Để có thể thực sự hiểu được nền văn hóa của 

Trung Quốc đòi hỏi ta phải có sự nghiên cứu nghiêm túc 

và lâu dài. Và đặc biệt trong khái niệm văn hóa Trung Quốc 

không thể không nhắc đến khái niệm Hán tự - là một trong 

những niềm tự hào to lớn của Trung Quốc. Hán tự đã lưu 

giữ nền văn hóa Trung Quốc trong nó suốt 5000 lịch sử, để 

2(1+1) HK5 

-Bài tập về nhà 

-bài tập trên lớp 

-thi GK 

-thi CK 



hiểu được thế nào là văn hóa Trung Quốc ta không thể 

không biết đến Hán tự, nhưng Hán tự - chữ Trung Quốc 

đối với các quốc gia sử dụng chữ viết là chữ bảng cái Latin 

thì không dễ dàng gì. Để giúp cho người nước ngoài hiểu 

được cách cấu tạo chữ Trung Quốc, sự ra đời và hình thành 

qua các thời kỳ, nắm bắt để có thể tìm ra cách học chữ 

Trung Quốc dễ dàng nhất môn “Văn tự tiếng Trung Quốc” 

sẽ giúp cho người học có thể đạt được những yêu cầu như 

trên. 

25 Văn học TQ 

Cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản một cách 

có hệ thống về nền văn học Trung Quốc qua các thời kỳ, 

từ cổ đại, trung đại, cận đại đến hiện đại. 

Trang bị cho người học khả năng nắm bắt nội dung và cảm 

thụ, phân tích tác phẩm văn học. Song song với bản dịch 

tiếng Việt, khuyến khích sinh viên tìm đọc nguyên bản tác 

phẩm. Từ đó có thể nâng cao trình độ chuyên ngữ và cảm 

nhận nội dung tác phẩm một cách sâu sắc hơn. 

2(1+1) HK5 

-Bài tập về nhà 

-bài tập trên lớp 

-thi GK 

-thi CK 

26 Lịch sử-địa lý TQ 

Môn học giới thiệu sơ lược lịch sử và địa lý Trung Quốc 

cho sinh viên để họ có thể có cái nhìn đúng đắn về đất nước 

mà họ đi sâu nghiên cứu. Trung Quốc có lịch sử lâu đời, là 

một trong 4 nền văn minh cổ đại của thế giới, có thể chia 

làm bốn giai đoạn chính: Cổ đại, Trung đại, Cận đại và 

Hiện đại. Môn học sẽ giới thiệu sơ lược lịch sử của các giai 

đoạn đó để người học có thể thấy quá trình hình thành dân 

tộc Trung Hoa, từng bước phát triển từ giai đoạn thấp lên 

giai đoạn cao hơn của lịch sử, những bước thăng trầm trong 

quá trình phát triển để có thể ra đời nước Cộng hòa Nhân 

dân Trung Hoa ngày nay. 

2(1+1) HK5 

-Bài tập về nhà 

-bài tập trên lớp 

-thi GK 

-thi CK 



Giúp sinh viên có nhận thức toàn diện về một thế giới luôn 

biến động và khả năng ứng phó nhằm bảo vệ được lợi ích 

quốc gia trong mọi hoàn cảnh thông qua những bài học rút 

ra từ lịch sử. 

27 
Ngôn ngữ học đối 

chiếu 

Học phần trình bày những nét tổng quát của ngôn ngữ học 

đối chiếu, cơ sở của viêc nghiên cứu đối chiếu các ngôn 

ngữ, các nguyên tắc và phương pháp nghiên cứu đối chiếu 

các ngôn ngữ, các bình diện nghiên cứu đối chiếu. Từ cơ 

sở lý thuyết trên, hướng dẫn cho sinh viên ứng dụng nghiên 

cứu đối chiếu trên cứ liệu tiếng Trung quốc và tiếng Việt. 

2(1+1) HK5 

-Bài tập về nhà 

-bài tập trên lớp 

-thi GK 

-thi CK 

28 
Dịch văn bản hành 

chính 

Ngôn ngữ là hệ thống tín hiệu phức tạp được con người sử 

dụng trong việc liên lạc, giao tiếp cũng như tư duy, văn bản 

hành chính được sử dụng trong quản lý, cần tính chính xác 

cao. Trong dạy và học ngoại ngữ, môn Phiên dịch là môn 

học tổng hợp, đòi hỏi người học phải có kỹ năng thực hành 

ngôn ngữ ở mức độ cao hơn. Những kiến thức về ngữ pháp, 

từ vựng, khả năng tư duy, phân tích tổng hợp, các kiến thức 

về xã hội, ngôn ngữ cộng với vốn sống… luôn là những 

yếu tố quan trong trong quá trình phiên dịch. Do đó, có thể 

nói rằng dịch là quá trình xử lý ngôn ngữ đòi hỏi kỹ năng 

về ngôn ngữ, đòi hỏi sự thông minh. 

Sinh viên đến với môn học sẽ cảm nhận được sự trang 

trọng trong văn phong, tính tỉ mỉ trong phương thức trình 

bày. 

2(1+1) HK7 

-Bài tập về nhà 

-bài tập trên lớp 

-thi GK 

-thi CK 

29 Nghiệp vụ ngoại giao 

Nghiệp vụ ngoại giao là môn thuộc nhóm kiến thức về 

nghiệp vụ, môn học đòi hỏi sinh viên phải có và nắm vững 

những kiến thức giao tiếp tối thiểu, hiểu được lễ nghi, văn 

hóa cách ứng xử khác nhau của các nước. Sinh viên khi 

tiếp xúc với môn học sẽ có cái nhìn mới mẽ hơn về những 

2(1+1) HK7 

-Bài tập về nhà 

-bài tập trên lớp 

-thi GK 



quy định ứng xử trong giao tiếp, từ đó sinh viên rút ra được  

những cách ứng xử chuẩn mực để đạt được thành công 

trong giao tiếp. 

 

-thi CK 

30 
Đối chiếu ngôn ngữ 

văn hóa Việt-Trung 

Học phần khái quát những những vấn đề về ngôn ngữ và 

văn hóa của hai nước Việt Nam và Trung Quốc. Trên cơ 

sở đó tiến hành đối chiếu ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp, thuộc 

ngữ, chữ viết của tiếng Việt và tiếng Trung, đồng thời đối 

chiếu văn hóa của Việt Nam và Trung Quốc. 

3(2+1) HK7 

-Bài tập về nhà 

-bài tập trên lớp 

-thi GK 

-thi CK 

31 
Nghiệp vụ ngoại 

thương 

Học phần Nghiệp vụ ngoại thương của khoa Ngôn ngữ 

Trung Quốc trường Đại học Thủ Dầu Một dành cho sinh 

viên năm 3 sẽ giới thiệu từ sơ bộ đến chuyên sâu những 

phương thức, lễ nghi giao tiếp trong kinh doanh. Học phần 

lý thuyết sẽ đi vào giới thiệu các chủ đề gặp phải trong thực 

tế như: tổng quan về lễ nghi trong kinh doanh, lễ nghi cá 

nhân trong kinh doanh, lễ nghi tiếp đãi trong kinh doanh, 

lễ nghi yến tiệc trong kinh doanh, lễ nghi trong đàm phán 

kinh doanh, lễ nghi hội nghị trong kinh doanh…học phần 

thực hành sẽ đi vào mô phỏng, luyện tập thực tế các tình 

huống gặp phải trong kinh doanh với các chủ đề như trên.  

Sau hoàn tất học phần sinh viên có thể áp dụng những kiến 

thức đã học trên lớp vào thực tế trong giao tiếp kinh doanh 

một cách tự tin nhất. 

2(1+1) HK7 

-Bài tập về nhà 

-bài tập trên lớp 

-thi GK 

-thi CK 

32 Quản trị doanh nghiệp 

Quản trị doanh nghiệp là môn học chuyên sâu của ngành 

Tiếng Trung kinh doanh. Sinh viên theo học môn này được 

cung cấp những kiến thức cơ bản và chuyên sâu về tổ chức, 

quản lý điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh, quản 

lý nguồn nhân lực và những kỹ năng mềm cần thiết. Sau 

khi hoàn tất khoá học, sinh viên có khả năng xây dựng mối 

2(1+1) HK7 

-Bài tập về nhà 

-bài tập trên lớp 

-thi GK 

-thi CK 



quan hệ với khách hàng và triển khai các hợp đồng kinh 

doanh; thành lập, điều hành doanh nghiệp; kiểm soát tình 

hình tài chính của doanh nghiệp, dự toán kinh phí thực hiện 

và thẩm định các dự án đầu tư trong xu thế hội nhập kinh 

tế. 

33 Văn hóa kinh doanh 

Học phần trang bị cho người học những kiến thức chung 

về văn hoá kinh doanh và những kỹ năng cần thiết để tổ 

chức, ứng dụng các kiến thức về văn hoá trong hoạt động 

kinh doanh của doanh nghiệp như là: Triết lý kinh doanh, 

đạo đức kinh doanh, văn hóa doanh nhân, văn hóa doanh 

nghiệp, văn hóa các hoạt động kinh doanh, một vài mô hình 

văn hóa doanh nghiệp tiêu biểu. 

2(1+1) HK7 

-Bài tập về nhà 

-bài tập trên lớp 

-thi GK 

-thi CK 

34 
Biên phiên dịch kinh 

doanh 

Học phần nhằm giúp sinh viên rèn luyện kỹ năng dịch thuật 

từ Việt sang Trung và từ Trung sang Việt, dưới dạng dịch 

viết. Chủ đề của các bài dịch trong môn học bao gồm các 

phạm vi văn hóa, chính trị, báo chí, kinh tế, lĩnh vực xã hội, 

du lịch v.v... nhằm trang bị cho sinh viên một số kỹ năng 

cũng như vốn từ vựng cần thiết cho công việc dịch thuật. 

Sau khi hoàn tất học phần này, sinh viên tích lũy được một  

khối lượng Tiếng Việt và Tiếng Trung thường dùng trong 

nghiệp vụ thương mại, chính trị, xã hội v.v... hình thành và 

hoàn thiện kỹ năng dịch viết tiếng Trung sang tiếng Việt 

và ngược lại.  

3(2+1) HK7 

-Bài tập về nhà 

-bài tập trên lớp 

-thi GK 

-thi CK 

35 Thực tập 1 

Thực tập 1 là một học phần bắt buộc trong chương trình 

đào tạo ngành Ngôn ngữ Trung Quốc, thời gian thực tập 

theo quy định của Trường là 2 tuần. Mục đích của thực tập 

1 là tạo điều kiện cho sinh viên: 

3(0+3) HK4 
Viết 1 bài báo cáo thực tập 

bằng tiếng Trung 



-Có hiểu biết về thực tế công việc tiếng Trung, vận dụng 

tổng hợp những kiến thức đã học về ngành ngôn ngữ Trung 

Quốc vào nội dung thực tế. 

-Có khả năng sử dụng tốt tiếng Trung để giao lưu, học tập 

và làm việc cùng với người bản xứ. 

 

36 Thực tập 2 

Mục đích của thực tập 2 là tạo điều kiện cho sinh viên: 

-Có khả năng vận dụng tổng hợp những kiến thức đã học 

về thương mại và biên phiên dịch của ngành ngôn ngữ 

Trung Quốc vào công việc thực tế. 

-Có khả năng phân tích những vấn đề trong công việc và 

tổng hợp kinh nghiệm 

-Có khả năng sử dụng tốt tiếng Trung để giao lưu, học tập 

và làm việc cùng với người bản xứ. 

4(0+4) HK7 
-viết 1 bài báo cáo thực tập 

bằng tiếng trung 

 

37.3. Chương trình Ngôn ngữ Trung Quốc, khóa học 2018-2022  

STT Tên môn học Mục đích môn học Số TC 
Lịch trình giảng 

dạy 

Phương pháp đánh giá 

SV 

1 
Nhập môn ngành 

NNTQ 

Học phần nhập môn ngành được thiết kế để trang bị cho sinh 

viên những kiến thức cơ bản về ngành ngôn ngữ Trung Quốc, 

giúp sinh viên có hiểu biết tổng quan và có hệ thống về ngành 

học này. 

Học phần này còn giúp sinh viên có kiến thức tổng quan về 

các kỹ năng cơ bản trong ngành học và vận dụng được một số 

kỹ năng nền tảng trong ngành học. 

3(2+1) HK1 

-Bài tập về nhà 

-Bài tập trên lớp 

-Thi GK và CK 



2 
Tiếng Trung Quốc 

Tổng hợp 1 

Học phần Tiếng Trung Quốc tổng hợp 1 giúp sinh viên có 

kiến thức cơ bản về phiên âm (thanh mẫu, vận mẫu, thanh 

điệu), các quy tắc viết chữ Hán, các mẫu câu đơn giản thường 

dùng trong sinh hoạt, học tập và các câu thường dùng trên lớp. 

Sau khi học hết học phần này sinh viên có thể tiến hành hội 

thoại thông thường và có thể đọc hiểu các bài văn đơn giản có 

sự hỗ trợ của từ điển. 

2(1+1) HK1 

-Bài tập về nhà 

-Bài tập trên lớp 

-Thi GK và CK 

3 
Tiếng TQ Tổng hợp 

2 

Học phần Tiếng Trung Quốc tổng hợp 2 này, thông qua các 

chủ điểm bài khoá bao gồm nhiều lĩnh vực trong đời sống 

hàng ngày giúp sinh viên hiểu và ứng dụng các mẫu câu đã 

học vào các tình huống giao tiếp cụ thể. Ngoài ra, các bài 

khoá còn giới thiệu những kiến thức về đất nước và con 

người Trung Quốc nhằm tăng cường sự hiểu biết của sinh 

viên đối với đất nước Trung Hoa. Sau khi học hết học phần 

này sinh viên có thể tiến hành hội thoại thông thường và có 

thể đọc hiểu các bài văn đơn giản có sự hỗ trợ của từ điển. 

2(1+1) HK2 

-Bài tập về nhà 

-Bài tập trên lớp 

-Thi GK và CK 

5 
Tiếng TQ Tổng hợp 

3 

Môn học chủ yếu nhằm cung cấp cho sinh viên kiến thức lý 

thuyết và thực hành cơ bản tổng hợp tiếng Trung, giúp sinh 

viên trong quá trình học tiếng Trung hiểu và sử dụng đúng các 

từ vựng, cấu trúc ngữ pháp đơn giản cũng như áp dụng đúng 

và nhuần nhuyễn vào các tình huống giao tiếp thực tiễn. Sau 

khi hoàn tất môn học, sinh viên có thể đạt được kỹ năng áp 

dụng các kiến thức đã học trên lớp vào thực tiễn cuộc sống, 

sử dụng thành thạo tiếng Trung cơ bản. 

2(1+1) HK3 

-Bài tập về nhà 

-Bài tập trên lớp 

-Thi GK và CK 

6 Nghe nói tiếng TQ 1 

Nghe nói 1  là môn học nền tảng, là điều kiện tiên quyết cho 

các học phần Nghe nói ở cấp độ cao hơn. Môn học cung cấp 

kiến thức ngữ âm, từ vựng cơ bản, các bài tập luyện nghe nói 

được thiết kế trực quan sinh động, phù hợp với trình độ sơ 

cấp. Ngoài ra, hoàn tất học phần này sinh viên còn có khả 

3(1+2) HK1 

-Bài tập về nhà 

-Bài tập trên lớp 

-Thi GK và CK 



năng nhận dạng, xác định và phác thảo vấn đề trong cuộc sống 

thường nhật, có thể đưa ra kết luận và tìm giải pháp giải quyết 

vấn đề, xác định những vấn đề phát sinh và tương tác trong 

các tình huống giao tiếp. 

7 Nghe nói tiếng TQ 2 

Học phần Nghe nói 2 ngoài luyện kỹ năng nghe nói bằng tiếng 

Trung Quốc cho sinh viên qua các tình huống giao tiếp thường 

ngày còn chú trọng thêm kỹ năng phân tích và phán đoán vấn 

đề. Sau khi hoàn tất học phần này, sinh viên có thể tự tin giao 

tiếp với nhau cũng như giao tiếp với người nước ngoài qua 

các tình huống thông dụng nhất. 

2(1+1) HK2 

-Bài tập về nhà 

-Bài tập trên lớp 

-Thi GK và CK 

8 Nghe nói tiếng TQ 3 

Ở học phần Nghe nói tiếng Trung Quốc 3 này, sinh viên sẽ 

được tiếp xúc với giáo trình mới khác với ở hai học phần 

trước. Bộ giáo trình này được biên soạn để phù hợp với người 

học tiếng Trung ở mức độ trung cấp, rèn luyện hai kỹ năng 

chính là nghe và nói. Nội dung bài khóa xoay quanh các chủ 

đề về mua sắm, ăn uống, tình yêu, công việc v.v… Khác với 

học phần trước, ở học phần này, sinh viên sẽ được học các cấu 

trúc phức tạp hơn và lượng từ vựng so với học phần trước 

nhiều hơn tuy nhiên các chủ đề vẫn rất gần gũi với cuộc sống 

hằng ngày. Sau khi kết thúc học phần này, sinh viên sẽ có đủ 

khả năng để hoàn thành phần thi nghe HSK cấp 3. 

 

2(1+1) HK3 

-Bài tập về nhà 

-Bài tập trên lớp 

-Thi GK và CK 

9 Nghe nói tiếng TQ4 

Học phần «  Nghe nói 4»  so với nghe nói khác đã thấy được 

độ khó của nó đã tăng lên, không đơn giản là chỉ nghe những 

gì đơn giản bên cuộc sống hằng ngày.  « Nghe nói 4 »  tất cả 

có 6 bài mang 6 chủ đề, lần lượt là :  “天有不测风云 Nao ai 

mua được chữ ngờ、走遍万水千山 chảy khắp muôn sông 

ngàn núi、笑一笑十年少 Hạnh phúc là mỹ phẩm tốt nhất、千

3(2+1) HK4 

-Bài tập về nhà 

-Bài tập trên lớp 

-Thi GK và CK 



里眼，顺风耳 Thiên lý nhãn, thuận phong nhĩ、萝卜白菜，

各有所爱 Mỗi người có một sở thích khác nhau、十年树木，

百年树人  Mười năm trồng cây, trăm năm trồng người”  

Trong 6 đề tài chúng ta dễ dàng nhận ra độ khó của học phần 

đã tăng lên đáng kể. Vì ngay tựa bài đã không sử dụng những 

từ nói thẳng, nói trắng mà sử dụng những thành ngữ, ngạn 

ngữ của Trung Quốc.  Kết hợp cấu trúc của bài nghe là một 

đoạn văn, sau khi nghe xong sẽ kết hợp để làm 3 bài tập. Nghe 

và phán đoán ; nghe lựa chọn đáp án đúng ; nghe và trả lời 

câu hỏi.  Kết thúc học phần sẽ giúp sinh viên  dễ dàng nghe 

hiểu được những câu chuyện, khi tiếp xúc trực tiếp với người 

trung Quốc. 

10 Nghe nói tiếng TQ5 

Trong học phần này, dựa trên các kiến thức và kỹ năng đã 

nắm vững ở học phần trước, sinh viên sẽ tiếp tục được rèn 

luyện và trau dồi kỹ năng nghe của mình. Sinh viên sẽ được 

học từ bài một đến bài tám trong giáo trình chính, nội dung 

học trong tám bài này xoay quanh đến các vấn đề về đời sống 

xã hội, chủ đề bao quát và mang tính thực tiễn cao như tình 

yêu và hôn nhân, công việc và sự nghiệp, bình đẳng xã hội, 

những khó khăn trong cuộc sống của người lớn tuổi v.v… Tại 

mỗi bài đều có phần ôn tập để có thể giúp cho sinh viên củng 

cố kiến thức đã học trong từng đơn vị bài. Sau học phần này 

sinh viên có thể nâng cao được kỹ năng nghe đoạn hội thoại, 

cũng như tăng cao được lượng từ vựng chuyên ngành. 

 

3(2+1) HK5 

-Bài tập về nhà 

-Bài tập trên lớp 

-Thi GK và CK 

11 Nghe nói tiếng TQ6 

Học phần Nghe nói tiếng Trung Quốc 6 là học phần cuối để 

kết thúc các môn học rèn luyện kỹ năng nghe cho sinh viên 

chuyên ngành, vì thế ở học phần này ngoài việc tập trung 

luyện nghe các từ vựng cao cấp, sinh viên còn được tiếp xúc 

với các cấu trúc ngữ pháp phức tạp. Song song đó, các chủ đề 

2(1+1) HK6 

-Bài tập về nhà 

-Bài tập trên lớp 

-Thi GK và CK 



trong các bài khóa cũng sẽ được phát triển về mặt nội dung 

cũng như khối lượng kiến thức. Ở học phần này các kiến thức 

sẽ tập trung chủ yếu ở các vấn đề xã hội như bảo vệ môi 

trường hệ sinh thái và hành động bảo vệ môi trường của con 

người, chất gây nghiện như rượu, thuốc phiện và các tác hại, 

các vấn đề về bạo lực gia đình v.v… Tương tự như học phần 

trước, tại mỗi đơn vị bài đều sẽ có phần ôn tập củng cố lại các 

kiến thức đã học cho sinh viên. Sau học phần này, sinh viên 

được rèn luyện toàn diện về kỹ năng nghe, đồng thời có đủ 

khả năng để hoàn thành phần thi nghe HSK cấp 5. 

 

12 Đọc viết tiếng TQ1 

Học phần trang bị cho người học các kiến thức về từ vựng và 

văn phong viết văn dùng trong văn miêu tả, đối đáp, các điểm 

ngữ pháp mới để sinh viên có thể phát triển kỹ năng đọc viết 

tiếng Trung Quốc. 

Rèn luyện cho người học các kỹ năng như: viết chữ Hán theo 

đúng thứ tự bút thuận, diễn đạt từ ngữ, kỹ năng tư duy giải 

quyết vấn đề và tư duy phân tích. 

2(1+1) HK1 

-Bài tập về nhà 

-Bài tập trên lớp 

-Thi GK và CK 

13 Đọc viết tiếng TQ2 

Về mặt lý thuyết: Cung cấp vốn từ vựng, ngữ pháp tiếng 

Trung và rèn kỹ năng đọc hiểu cho sinh viên. 

Về mặt thực hành: Giúp sinh viên thực hành kỹ năng đọc hiểu 

thông qua các dạng bài tập, đồng thời củng cố và nâng cao 

các kiến thức cơ bản về tiếng Trung. 

2(1+1) HK2 

-Bài tập về nhà 

-Bài tập trên lớp 

-Thi GK và CK 

14 Đọc viết tiếng TQ3 

Môn học chủ yếu cung cấp thêm một cách có hệ thống vốn từ 

vựng và ngữ pháp cơ bản, đồng thời rèn luyện kỹ năng đọc 

hiểu và viết  cho sinh viên. 

2(1+1) HK3 

-Bài tập về nhà 

-Bài tập trên lớp 

-Thi GK và CK 



15 Đọc viết tiếng TQ4 

Muốn học tốt ngoại ngữ thì phải phát triển 4 kỹ năng cơ bản: 

nghe, nói, đọc, viết. Trong đó kỹ năng đọc và viết là 2 kỹ năng 

luôn phát triển song song cùng nhau và là 2 trong 4 kỹ năng 

quan trọng của việc học tiếng Trung Quốc. Học phần bao gồm 

10 bài: Vạn câu hỏi vì sao, Lần đầu tiên nói dối, Thay đổi 

công việc, Người nuôi ong cô độc, Ba đồng một cân niềm vui, 

Gia đình lý tưởng của tôi, Ngày nay chúng ta thường tặng 

nhau những gì ?, Món quà sinh nhật, Kế hoạch tập thể thao, 

Áp lực và sức khỏe – 10 bài học này nhằm giúp sinh viên hiểu 

thêm về kiến thức đời sống cũng như văn hóa Trung Quốc, 

nâng cao tư duy đọc hiểu, ghi nhớ các mẫu câu, từ vựng. Bên 

cạnh đó, môn học tích hợp giảng dạy các kỹ năng như: diễn 

đạt từ ngữ, tư duy phân tích và tư duy phản biện. 

3(2+1) HK4 

-Bài tập về nhà 

-Bài tập trên lớp 

-Thi GK và CK 

16 Đọc viết tiếng TQ5 

Học phần Đọc – Viết TQ (5) là học phần tiếp theo của học 

phần Đọc – Viết TQ (4). So với học phần trước, môn học này 

chú trọng rèn luyện kỹ năng hiểu rõ ý nghĩa và cách dùng của 

từ, khả năng phân tích câu, dịch nghĩa câu và khả năng đọc 

hiểu. Môn học cung cấp kiến thức hiểu rõ ý nghĩa và cách 

dùng của từ, cấu trúc ngữ pháp, văn hoá, các bài tập luyện đọc 

được thiết kế trực quan sinh động, phù hợp với trình độ sơ 

trung cấp với 6 bài khóa trong giáo trình. Bên cạnh đó học 

phần còn cung cấp cho sinh viên kỹ năng viết thông qua các 

nội dung tình huống đa dạng về đời sống xã hội của bài, cung 

cấp thêm khoảng 600 từ mới, các điểm ngôn ngữ như bổ ngữ 

chỉ kết quả, bổ ngữ khả năng, bổ ngữ xu hướng kép, bổ ngữ 

xu hướng đơn, câu tồn hiện, các mẫu câu khác. Các bài tập 

thực hành để thực hành kỹ năng viết dựa trên các tình huống 

cho sẵn của bài học. Vận dụng hương pháp luyện tập để giúp 

sinh viên rèn luyện kỹ năng Đọc - viết. Ngoài ra, hoàn tất học 

phần này sinh viên còn có khả năng nhận dạng và xác định 

3(2+1) HK5 

-Bài tập về nhà 

-Bài tập trên lớp 

-Thi GK và CK 



vấn đề, phác thảo vấn đề, biết cách quản lý nguồn lực và thời 

gian, kiến thức pháp luật, lịch sử và văn hóa. 

17 Đọc viết tiếng TQ6 

Học phần Đọc viết tiếng Trung Quốc 6 từng bước nâng cao 

kỹ năng đọc viết bằng tiếng Trung Quốc. So với các môn học 

khác, môn học này chú trọng rèn luyện kỹ viết câu, khả năng 

phân tích câu và  khả năng đọc viết các bài văn từng chủ đề 

liên quan bài học. Sau khi hoàn tất học phần này sinh viên còn 

có khả năng nhận dạng và xác định vấn đề, phác thảo vấn đề, 

biết cách quản lý nguồn lực và thời gian, kiến thức pháp luật, 

lịch sử và văn hóa. 

3(2+1) HK6 

-Bài tập về nhà 

-Bài tập trên lớp 

-Thi GK và CK 

18 Giao tiếp TQ 1 

Nội dung chuyên luyện kỹ năng nghe nói như nghe đoạn đối 

thoại ngắn chọn đáp án đúng, nghe đoạn đối thoại dài chọn 

đáp án đúng, nghe một đoạn văn dài chọn đáp án đúng, trình 

bày những hiểu biết, những điểm giống nhau khác, những suy 

nghĩ của mình về các chủ đề cho sẵn vv, thuật lại nội dung 

đoạn văn và câu truyện, hoạt động cá nhân, hoạt động theo 

cặp, hoặc hoạt động theo nhóm trong trình bày ý kiến về một 

vấn đề. 

2(1+1) HK2 

-Bài tập về nhà 

-Bài tập trên lớp 

-Thi GK và CK 

19 Giao tiếp TQ 2 

Học phần Tiếng Trung giao tiếp 2 là là một môn quan 

trọng cho bất cứ sinh viên nào học ngoại ngữ, đặc biệt là ngôn 

ngữ Trung Quốc. Mục đích chính của học phần này là giúp 

đỡ sinh viên trang bị thêm vốn từ vựng,  giúp sinh viên rèn 

luyện kỹ năng nói về một chủ đề,  một quan điểm trong cuộc 

sống để  giao tiếp được tự nhiên hơn, trôi chảy hơn. 

2(1+1) HK3 

-Bài tập về nhà 

-Bài tập trên lớp 

-Thi GK và CK 

20 Ngữ pháp tiếng TQ 
Môn học cung cấp  kiến thức tổng quan về ngữ pháp tiếng 

Trung Quốc, các đơn vị ngữ pháp cơ bản và mối quan hệ của 

chúng. Thông qua các ví dụ cụ thể, người học có thể phân tích 

3(2+1) HK5 

-Bài tập về nhà 

-Bài tập trên lớp 

-Thi GK và CK 



ngữ pháp, lí giải được các hiện tượng ngữ pháp một cách khoa 

học. 

21 Từ vựng tiếng TQ 

Môn Từ vựng tiếng Trung Quốc giới thiệu cho người học 

những nội dung khái quát và cụ thể về hệ thống từ loại và 

những đơn vị ngữ nghĩa của từ vựng tiếng Trung Quốc. Trên 

cơ sở giới thiệu khái quát sự hình thành và phát triển của từ 

vựng tiếng Trung Quốc, môn học còn đi sâu tìm hiểu hình 

thức bên ngoài và ý nghĩa bên trong của từ, bao gồm tính chất, 

cấu tạo của từ, nội dung ngữ nghĩa, đơn vị ngữ nghĩa và hiện 

tượng đa nghĩa của từ. Từ đó tiến tới tìm hiểu mối quan hệ 

giữa từ và từ, bao gồm mối quan hệ giữa các từ đồng nghĩa, 

trái nghĩa, đồng âm, đồng tố. Ngoài ra, môn học còn dành một 

phần quan trọng cho việc giới thiệu nội dung về thục ngữ, bao 

gồm thành ngữ, quán ngữ, yết hậu ngữ, ngạn ngữ. 

2(1+1) HK5 

-Bài tập về nhà 

-Bài tập trên lớp 

-Thi GK và CK 

22 Văn tự tiếng TQ 

Văn hóa Trung Quốc là một khái niệm vô cùng rộng 

lớn, nó bao gồm tất cả những giá trị vật chất và tinh thần được 

người Trung Quốc sáng tạo ra và giữ gìn trong suốt 5000 năm 

lịch sử. Để có thể thực sự hiểu được nền văn hóa của Trung 

Quốc đòi hỏi ta phải có sự nghiên cứu nghiêm túc và lâu dài. 

Và đặc biệt trong khái niệm văn hóa Trung Quốc không thể 

không nhắc đến khái niệm Hán tự - là một trong những niềm 

tự hào to lớn của Trung Quốc. Hán tự đã lưu giữ nền văn hóa 

Trung Quốc trong nó suốt 5000 lịch sử, để hiểu được thế nào 

là văn hóa Trung Quốc ta không thể không biết đến Hán tự, 

nhưng Hán tự - chữ Trung Quốc đối với các quốc gia sử dụng 

chữ viết là chữ bảng cái Latin thì không dễ dàng gì. Để giúp 

cho người nước ngoài hiểu được cách cấu tạo chữ Trung 

Quốc, sự ra đời và hình thành qua các thời kỳ, nắm bắt để có 

thể tìm ra cách học chữ Trung Quốc dễ dàng nhất môn “Văn 

2(1+1) HK5 

-Bài tập về nhà 

-Bài tập trên lớp 

-Thi GK và CK 



tự tiếng Trung Quốc” sẽ giúp cho người học có thể đạt được 

những yêu cầu như trên. 

 

23 Tiếng TQ nâng cao 

Chủ yếu nâng cao kỹ năng nói và phản xạ, giúp cho người học 

nói một cách lưu loát và diễn đạt một cách trôi chảy, thông 

suốt. 

2(0+2) HK7 

-Bài tập về nhà 

-Bài tập trên lớp 

-Thi GK và CK 

24 
Tiếng hán du lịch-

khách sạn 

Môn học cung cấp cho người học những kiến thức về ngành 

du lịch, và nghề hướng dẫn viên du lịch (chủ yếu là inbound), 

hướng dẫn cho người học quy trình chuẩn bị đón đoàn cho 

đến lúc tiễn đoàn, cung cấp cho người học cách giải quyết xử 

lý tình huống cũng như cung cách phục vụ, chăm sóc khách 

hàng. Ngoài ra, người học còn được học thêm những kĩ năng 

mềm như: Hướng dẫn quy trình và sử dụng dịch vụ khi lưu 

trú khách sạn, hướng dẫn lễ nghi khi ăn tiệc – tiệc 

buffet…Môn học còn cung cấp những vốn từ, mẫu câu 

chuyên dùng trong ngành du lịch – khách sạn giúp người học 

có thể ứng dụng trong nghề. 

2(0+2) HK7 

Hình thức thi: Thi viết 

- Điểm thực hành: 0,25 

-Điểm kiểm tra giữa kì : 

0,25 

- Điểm kiểm tra kết thúc 

học phần: 0,5 

25 

Đọc – Viết tiếng 

Trung Quốc nâng 

cao 

Học phần này nang cao kỹ năng đọc hiểu và viết. Giúp cho 

người học có kiến thức nâng cao, có khả năng phân tích và 

giải quyết vấn đề, từ đó từng bước có thể dùng tiếng Trung để 

viết những bài văn dài và có khả năng dịch những văn bản từ 

Việt sang Trung và ngược lại 

2(0+2) HK7 

-Bài tập về nhà 

-Bài tập trên lớp 

-Thi GK và CK 

26 
Văn hóa Trung 

Quốc 

Học phần cung cấp cho sinh viên những vấn đề cơ bản, đặc 

trưng bản sắc của văn hóa Trung Quốc: Văn hóa vật chất, văn 

hóa tinh thần, văn hóa tổ chức xã hội, văn hóa Trung Quốc 

truyền thống và hiện đại... 

2(1+1) HK4 

-Bài tập về nhà 

-Bài tập trên lớp 

-Thi GK và CK 



27 
Văn học Trung 

Quốc 

Cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản một cách có 

hệ thống về nền văn học Trung Quốc qua các thời kỳ, từ cổ 

đại, trung đại, cận đại đến hiện đại. 

Trang bị cho người học khả năng nắm bắt nội dung và cảm 

thụ, phân tích tác phẩm văn học. Song song với bản dịch tiếng 

Việt, khuyến khích sinh viên tìm đọc nguyên bản tác phẩm. 

Từ đó có thể nâng cao trình độ chuyên ngữ và cảm nhận nội 

dung tác phẩm một cách sâu sắc hơn. 

2(1+1) HK3 

-Bài tập về nhà 

-Bài tập trên lớp 

-Thi GK và CK 

28 
Lịch sử - địa lí 

Trung Quốc 

Môn học giới thiệu sơ lược lịch sử và địa lý Trung Quốc cho 

sinh viên để họ có thể có cái nhìn đúng đắn về đất nước mà 

họ đi sâu nghiên cứu. Trung Quốc có lịch sử lâu đời, là một 

trong 4 nền văn minh cổ đại của thế giới, có thể chia làm bốn 

giai đoạn chính: Cổ đại, Trung đại, Cận đại và Hiện đại. Môn 

học sẽ giới thiệu sơ lược lịch sử của các giai đoạn đó để người 

học có thể thấy quá trình hình thành dân tộc Trung Hoa, từng 

bước phát triển từ giai đoạn thấp lên giai đoạn cao hơn của 

lịch sử, những bước thăng trầm trong quá trình phát triển để 

có thể ra đời nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa ngày nay. 

Giúp sinh viên có nhận thức toàn diện về một thế giới luôn 

biến động và khả năng ứng phó nhằm bảo vệ được lợi ích quốc 

gia trong mọi hoàn cảnh thông qua những bài học rút ra từ 

lịch sử. 

2(1+1) HK3 

-Bài tập về nhà 

-Bài tập trên lớp 

-Thi GK và CK 

29 Dịch viết 

Nội dung học phần gồm có 3 phần chính: “Lý luận về phiên 

dịch”, “kỹ năng dịch” và “ứng dụng dịch”. Ngoài ra, học phần 

còn hướng dẫn sinh viên thực hành dịch viết, nắm được cách 

dịch và những điều cần lưu ý khi thực hành dịch viết. Dịch 

được các văn bản thông thường.Kết thúc môn học, sinh viên 

có đủ khả năng để dịch viết Trung – Việt và Việt – Trung đối 

với các văn bản, bài báo, thông tin thời sự thông thường. 

2(1+1) HK6 

Hình thức thi: Thi viết 

- Điểm thực hành: 0,25 

-Điểm kiểm tra giữa kì : 

0,25 



- Điểm kiểm tra kết thúc 

học phần: 0,5 

30 Tiếng trung KD1 

Tiếng Trung KD1 người học đạt trình độ có thể vận dụng 

tiếng Hán để giao tiếp cơ bản trong các tình huống thường 

ngày có liên quan đến thương mại. 

3(2+1) HK3 

-Bài tập về nhà 

-Bài tập trên lớp 

-Thi GK và CK 

31 Tiếng trung KD2 

Tiếng Trung KD 2giúp người học có thể đạt trình độ có thể 

vận dụng tiếng Hán để giao tiếp cơ bản trong các tình huống 

xã giao liên quan đến thương mại 

3(2+1) HK4 

-Bài tập về nhà 

-Bài tập trên lớp 

-Thi GK và CK 

32 Tiếng trung KD3 

Tiếng trung KD3 người học đạt trình độ có thể vận dụng 

tương đối có hiệu quả tiếng Hán để giao tiếp trong các hoạt 

động thương mại 

3(1+2) HK5 

-Bài tập về nhà 

-Bài tập trên lớp 

-Thi GK và CK 

33 Tiếng trung KD 4 

Tiếng trung KD 4 người học đạt được trình độ có thể vận dụng 

tương đối thuần thục tiếng Hán để giao tiếp trong các hoạt 

động thương mại. 

3(1+2) HK7 

-Bài tập về nhà 

-Bài tập trên lớp 

-Thi GK và CK 

34 Văn hoá công sở 

Môn học chủ yếu giới thiệu những kiến thức về nghiệp vụ 

ngoại thương, bao gồm: Những phương thức giao dịch mua 

bán trên thị trường thế giới; hợp đồng mua bán quốc tế; cách 

thức chuẩn bị giao dịch, thực hiện hợp đồng; nghiệp vụ mua 

bá, thuê mướn thiết bị; quan hệ giữa doanh nghiệp ngoại 

thương với doanh nghiệp trong nước cung ứng hàng xuất, 

nhập khẩu. 

2(1+1) HK5 

-Bài tập về nhà 

-Bài tập trên lớp 

-Thi GK và CK 



35 
Giao tiếp thương 

mại 

Môn học này cung cấp cho sinh viên kiến thức và kỹ năng 

giao tiếp hàng ngày trong xã hội và trong lĩnh vực thương mại, 

rèn luyện cho sinh viên các kỹ năng cần thiết để chuẩn bị cho 

các cuộc đàm phán, thương lượng, giải quyết các vấn đề có 

liên quan. 

2(1+1) HK7 

-Bài tập về nhà 

-Bài tập trên lớp 

-Thi GK và CK 

36 Viết thương mại 

Môn học cung cấp cho sinh viên kiến thức cơ bản cùng các 

nguyên tắc, phương pháp và kỹ thuật viết trong các lĩnh vực 

của xã hội. Sinh viên sẽ được tiếp cận các bài viết mẫu đồng 

thời tiến hành viết các bài viết theo các chủ đề liên quan. 

2(1+1) HK6 

-Bài tập về nhà 

-Bài tập trên lớp 

-Thi GK và CK 

37 
Quan hệ kinh tế 

quốc tế 

Học phần bao gồm 5 chương lớn xoay quanh các vấn đề quan 

hệ kinh tế quốc tế như: Sự hình thành và phát triển của quan 

hệ kinh tế quốc tế, sự ảnh hưởng của quan hệ kinh tế quốc tế, 

Các nhân tố chủ yếu ảnh hưởng đến quan hệ kinh tế quốc tế, 

Các chỉ số phân tích sự phát triển của quan hệ kinh tế quốc tế, 

Xu hướng phát triển của quan hệ kinh tế quốc tế – các bài học 

trong 5 chương giúp sinh viên hiểu thêm về các thuật ngữ 

trong quan hệ kinh tế quốc tế bằng tiếng Trung Quốc, các kiến 

thức cơ bản được sử dụng trong quan hệ kinh tế quốc tế. Bên 

cạnh đó, môn học tích hợp giảng dạy các kỹ năng như: tư duy 

phân tích và tư duy phản biện. 

2(1+1) HK5 

-Bài tập về nhà 

-Bài tập trên lớp 

-Thi GK và CK 

38 Kinh tế quốc tế 

Học phần bao gồm 5 chương lớn bao gồm: Các vấn đề chung 

về quan hệ kinh tế quốc tế, Lợi thế so sánh và năng suất lao 

động, phân phối thu nhập và yếu tố đặc biệt, tài nguyên và 

thương mại (Mô hình H-O), chính sách thương mại của các 

nước đang phát triển – các bài học này nhằm giúp sinh viên 

có thêm kiến thức về kinh tế các nước, các lý luận cơ bản 

nhằm giải thích sự diễn ra của các hoạt động kinh tế giữa các 

quốc gia cũng như hiểu thêm về chính sách thương mại của 

các nước đang phát triển. Bên cạnh đó, môn học tích hợp 

2(1+1) HK7 

-Bài tập về nhà 

-Bài tập trên lớp 

-Thi GK và CK 



giảng dạy các kỹ năng như: tư duy phân tích và tư duy phản 

biện. 

 
Giao dịch thương 

mại quốc tế 

Học phần bao gồm 4 chương lớn xoay quanh các vấn đề cơ 

bản của nền thương mại quốc tế như: Lợi thế so sánh, thị 

trường, sự cạnh tranh, cung và cầu, sự thích nghi và ứng dụng 

– các bài học này nhằm giúp sinh viên hiểu thêm về các thuật 

ngữ kinh tế thương mại quốc tế, các mô hình, lý luận cơ bản 

được sử dụng trong thương mại quốc tế, tạo nền tảng để học 

các môn chuyên ngành tiếp theo. Bên cạnh đó, môn học tích 

hợp giảng dạy các kỹ năng như: tư duy phân tích và tư duy 

phản biện. 

 

 

2(1+1) 

HK3 

-Bài tập về nhà 

-Bài tập trên lớp 

-Thi GK và CK 

39 Thanh toán quốc tế 

Quan hệ kinh tế chiếm vị trí quan trọng trong mối quan hệ đối 

ngoại của mỗi quốc gia, mối quan hệ này bao gồm tổng thể 

các lĩnh vực: kinh tế, chính chị, văn hoá, khoa học, kỹ thuật, 

du lịch…. Trong quá trình hoạt động, tất cả các quan hệ quốc 

tế đều cần thiết và liên quan đến vấn đề tài chính. Để đánh giá 

từng kỳ, từng niên hạn của các quan hệ quốc tế đều cần đến 

nghiệp vụ thanh toán quốc tế. Học phần bao gồm 5 chương 

lớn xoay quanh các vấn đề thanh toán quốc tế như: tiền tệ thế 

giới, tỷ giá hối đoái, các phương thức thanh toán quốc tế, cách 

phát hành và lưu thông phương tiện quốc tế – các bài học này 

nhằm giúp sinh viên hiểu thêm về các thuật ngữ thanh toán 

quốc tế bằng tiếng Trung Quốc, có kiến thức cơ bản về thanh 

toán quốc tế. 

2(1+1) HK6 

-Bài tập về nhà 

-Bài tập trên lớp 

-Thi GK và CK 

40 
Bảo hiểm trong kinh 

doanh 

Học phần bao gồm 4 chương lớn xoay quanh các vấn đề cơ 

bản của rủi ro và bảo hiểm như: Rủi ro và quản lý rủi ro, Kiến 

thức về rủi ro, Dự đoán rủi ro, Quản lý rủi ro thị trường  – các 

bài học này nhằm giúp sinh viên hiểu thêm về các thuật ngữ 

trong bảo hiểm và rủi ro, các kiến thức cơ bản về quản lý rủi 

2(1+1) HK6 

-Bài tập về nhà 

-Bài tập trên lớp 

-Thi GK và CK 



ro để có thể bổ sung kiến thức cho chuyên ngành cũng như 

những môn học khác như kinh tế quốc tế, kinh tế thương mại 

quốc tế, các mô hình. Bên cạnh đó, môn học tích hợp giảng 

dạy các kỹ năng như: tư duy phân tích và tư duy phản biện. 

41 Quán ngữ dụng 

Môn học giới thiệu, giải thích và luyện tập một quán ngữ 

thường dùng trong quá trình giao tiếp.Môn học cung cấp cho 

sinh viên kiến thức và kỹ năng về cách sử dụng các quán ngữ 

thường dùng trong giao tiếp. Có những kiến thức và kỹ năng 

này, sinh viên dễ dàng hiểu và tiếp cận nhanh hơn trong quá 

trình giao tiếp với người bản xứ. 

2(1+1) HK6 

Hình thức thi: Thi viết 

- Điểm thực hành: 0,25 

-Điểm kiểm tra giữa kì : 

0,25 

- Điểm kiểm tra kết thúc 

học phần: 0,5 

42 Thực tập1 

Thực tập 1 là một học phần bắt buộc trong chương trình đào 

tạo ngành Ngôn ngữ Trung Quốc, thời gian thực tập theo quy 

định của Trường là 2 tuần. Mục đích của thực tập 1 là tạo điều 

kiện cho sinh viên: 

-Có hiểu biết về thực tế công việc tiếng Trung, vận dụng tổng 

hợp những kiến thức đã học về ngành ngôn ngữ Trung Quốc 

vào nội dung thực tế. 

-Có khả năng sử dụng tốt tiếng Trung để giao lưu, học tập và 

làm việc cùng với người bản xứ. 

5(0+5) HK4 
-Viết 1 bài báo cáo bằng 

tiếng Trung 

43 Thực tập 2 

Mục đích của thực tập 2 là tạo điều kiện cho sinh viên: 

-Có khả năng vận dụng tổng hợp những kiến thức đã học về 

thương mại và biên phiên dịch của ngành ngôn ngữ Trung 

Quốc vào công việc thực tế. 

-Có khả năng phân tích những vấn đề trong công việc và tổng 

hợp kinh nghiệm 

7(0+7) HK6 
-Viết 1 bài báo cáo bằng 

tiếng trung 



-Có khả năng sử dụng tốt tiếng Trung để giao lưu, học tập và 

làm việc cùng với người bản xứ. 

44 
Khóa luận tốt 

nghiệp 

Dựa trên nền tảng kiến thức đã học sinh viên sẽ viết một bài 

báo cáo tốt nghiệp, ngôn ngữ sử dụng là tiếng Trung. Báo cáo 

tốt nghiệp là học phần bắt buộc cần và có để sinh viên có đủ 

điều kiện để tốt nghiệp. Sinh viên có thể tìm một đề tài liên 

quan đến ngôn ngữ, hoặc liên quan đến văn hóa, lịch sử....tiến 

hành đối chiếu giữa hai ngôn ngữ. Học phần này nhằm đánh 

giá kỹ năng viết của sinh viên như thế nào. 

5(0+5) HK7 
Viết khóa luận tốt nghiệp 

bằng tiếng Trung 

 

37.4. Chương trình Ngôn ngữ Trung Quốc,  khóa học 2019-2023  

STT TÊN MÔN HỌC MỤC ĐÍCH MÔN HỌC SỐ TC 
LỊCH TRÌNH 

GIẢNG DẠY 

PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH 

GIÁ SINH VIÊN 

1 
Tư duy biện luận-

sáng tạo(2+0) 

Học phần cung cấp những kiến thức và thao tác kỹ thuật của 

tư duy biện luận và sáng tạo: khái niệm về tư duy biện luận và 

tư duy sáng tạo, cách nhận biết luận cứ, vấn đề ngôn ngữ và 

sự tác động của nó đến tư duy biện luận - sáng tạo; cách nhận 

biết các ngụy biện, cách phân tích các luận cứ và biểu diễn 

chúng thành sơ đồ, các nhận biết và đánh giá các dạng luận 

cứ khác nhau của lập luận diễn dịch và quy nạp, các quy trình 

và kĩ thuật của tư duy sáng tạo, và cuối cùng là cách xây dựng 

luận cứ cho bài văn lập luận. Ngoài ra, có những đơn vị bài 

học cung cấp bảng hướng dẫn thao tác tìm, chuẩn hóa và đánh 

ía từng loại luận cứ giúp người học hình thành những kĩ năng 

và thái độ tư duy cần thiết trong hoạt động học tập và làm việc 

của họ.  

2(2+0) HK1 Tự luận 



2 
Nhập môn nghiên 

cứu khoa học(2+0) 

Trang bị cho SV những kiến thức cơ bản về khoa học và 

NCKH, những vấn đề chung về phương pháp luận và 

phương pháp NCKH, qua đó biết cách xây dựng đề cương 

NCKH, các bước tiến hành NCKH, viết báo cáo và công bố 

kết quả NCKH. 

2(2+0) HK1 Tiểu luận 

3 
Nghe nói tiếng TQ 1 

(1+2) 

Học phần Nghe nói 1 chú trọng luyện kỹ năng nghe và phát 

âm phiên âm la tinh, và luyện kỹ năng nghe nói bằng tiếng 

Trung Quốc cho sinh viên qua các mẫu câu đơn giản. Sau khi 

hoàn tất học phần này, sinh viên có thể nghe nói các mẫu câu 

đơn giản, đồng thời nghe và phán đoán đúng các âm tiết nghe 

được.  

3(1+2) HK1 

Hình thức thi: Thi Nghe và thi 

vấn đáp 

- Điểm thực hành: 0,25 

-Điểm kiểm tra giữa kì : 0,25 

- Điểm kiểm tra kết thúc học 

phần: 0,5 

4 
Đọc viết tiếng TQ 1 

(1+1) 

Học phần Đọc viết tiếng Trung (1) bước đầu rèn luyện kỹ 

năng đọc viết bằng tiếng Trung Quốc. So với các môn học 

khác, môn học này chú trọng rèn luyện kỹ năng đọc viết chữ 

Hán, các quy tắt viết chữ Hán, các nét bút, bút thuận, viết được 

các mẫu câu cơ bản, khả năng đọc viết. Đồng thời, đọc viết 

Trung Quốc (1)  là môn học nền tảng, là điều kiện tiên quyết 

cho các học phần đọc viết ở cấp độ cao hơn. Môn học cung 

cấp kiến thức chữ Hán, từ vựng cơ bản, các mẫu câu giao tiếp 

đơn giản, các bài tập luyện đọc viết được thiết kế trực quan 

sinh động, phù hợp với trình độ sơ cấp. Ngoài ra, hoàn tất học 

phần này sinh viên còn có khả năng nhận dạng và xác định 

vấn đề, phác thảo vấn đề, biết cách quản lý nguồn lực và thời 

gian, kiến thức pháp luật, lịch sử và văn hóa. 

2(1+1) HK1 

Hình thức thi: Thi viết 

- Điểm thực hành: 0,25 

-Điểm kiểm tra giữa kì : 0,25 

- Điểm kiểm tra kết thúc học 

phần: 0,5 

5 
Tiếng Trung Quốc 

tổng hợp 1 (1+1) 

Nội dung môn học chủ yếu về tổng hợp kiến thức tiếng Trung 

cơ bản (từ mới , ý nghĩa và cách sử dụng các phó từ, liên từ, 

kết cấu cố định…) kết hợp so sánh với tiếng Việt thông qua 

các bài hội thoại, điểm ngữ pháp và các dạng bài tập (dịch 

2(1+1) HK1 
Hình thức thi: Thi viết 

- Điểm thực hành: 0,25 



câu, điền chỗ trống, hoàn thành câu, đặt câu, sửa câu sai, hoàn 

thành đối thoại…)Môn học chủ yếu nhằm cung cấp cho sinh 

viên kiến thức lý thuyết và thực hành cơ bản về tiếng Trung, 

giúp sinh viên trong giai đoạn đầu học tiếng Trung hiểu và sử 

dụng đúng từ vựng, các cấu trúc ngữ pháp đơn giản cũng như 

áp dụng đúng và nhuần nhuyễn vào các tình huống giao tiếp 

thực tiễn. 

-Điểm kiểm tra giữa kì : 0,25 

- Điểm kiểm tra kết thúc học 

phần: 0,5 

6 

Nhập môn ngành 

Ngôn ngữ Trung 

Quốc (2+1) 

Học phần được thiết kế để giúp SV năm nhất làm quen với 

môi trường học tập mới, trang bị cho SV về định hướng nghề 

nghiệp.Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về 

ngành ngôn ngữ Trung Quốc, giúp sinh viên có hiểu biết tổng 

quan và có hệ thống về ngành học này. Từ đó, người học có 

phương pháp tiếp cận ngành học tốt hơn, có khả năng định 

hướng cụ thể về khả năng học tập, nghiên cứu và phát triển 

nghề nghiếp tương lai của mình. 

Học phần này còn giúp sinh viên có khả năng định hướng các 

kỹ năng mềm cũng như nền tảng đạo đức nghề nghiệp. 

3(2+1) HK1 

Hình thức thi: Thi viết 

- Điểm thực hành: 0,25 

-Điểm kiểm tra giữa kì : 0,25 

- Điểm kiểm tra kết thúc học 

phần: 0,5 

7 
Triết học Mác-

Lênin(3+0) 

Chương 1 trình bày những nét khái quát nhất về triết học, triết 

học Mác – Lênin, và vai trò của triết học Mác – Lênin trong 

đời sống xã hội. Chương 2 trình bày những nội dung cơ bản 

của chủ nghĩa duy vật biện chứng, gồm vấn đề vật chất, ý 

thức; phép biện chứng duy vật; lý luận nhận thức của chủ 

nghĩa duy vật biện chứng. Chương 3 trình bày những nội dung 

cơ bản của chủ nghĩa duy vật lịch sử, gồm vấn đề hình thái 

kinh tế - xã hội; giai cấp và dân tộc; nhà nước và cách mạng 

xã hội; ý thức xã hội; triết học về con người. 

3(3+0) HK2 
Trắc nghiệm, trả lời ngắn trên 

hệ thống trực tuyến 

8 
Tư tưởng Hồ Chí 

Minh(2+0) 

Ngoài chương mở đầu, nội dung học phần gồm 7 chương: 

chương 1, trình bày về cơ sở, quá trình hình thành và phát 

triển tư tưởng Hồ Chí Minh; từ chương 2 đến chương 7 trình 

2(2+0) HK2 
Hình thức đánh giá: 

-A1.Đánh giá quá trình: 



bày những nội dung của tư tưởng Hồ Chí Minh về những vấn 

đề cơ bản của cách mạng Việt Nam.  

+Tham gia học tập đầy 

đủ:12,5% 

+Kiểm tra miệng, phát biểu 

xây dựng bài học: 12,5% 

+Thuyết trình, thảo luận nhóm 

hoặc kiểm tra viết: 25% 

-A2.Đánh giá cuối kỳ: Bài KT 

tự luận: 50% 

9 Giáo dục thể chất 

Trang bị cho sinh viên một số kiến thức, kỹ năng vận động 

cơ bản, hình thành thói quen luyện tập thể dục, thể thao để 

nâng cao sức khỏe, phát triển thể lực, tầm vóc, hoàn thiện 

nhân cách, nâng cao khả năng học tập, kỹ năng hoạt động 

XH với tinh thần, thái độ tích cực, góp phần thực hiện mục 

tiêu giáo dục hoàn thiện. 

2(2+0) HK2 Thực hành 

10 Quốc phòng an ninh 

- Về kiến thức: Diễn giải được cơ bản về chủ trương, đường 

lối quốc phòng, an ninh của Đảng, Nhà nước về xây dựng 

nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, yêu chủ nghĩa 

xã hội. Nắm được kiến thức cơ bản về công tác quốc phòng 

và an ninh trong tình hình mới. Thực hiện được kỹ năng cơ 

bản về kỹ thuật, chiến thuật quân sự cấp trung đội, biết sử 

dụng súng ngắn và một số loại vũ khí bộ binh thường dùng. 

- Về kỹ năng: Vận dụng khả năng tư duy độc lập, phân tích, 

đánh giá, vận dụng sáng tạo công tác Quốc phòng và An 

ninh vào giải quyết các vấn đề trong thực tiễn đời sống, học 

tập và công tác. Thực hiện động tác bắn súng ngắn và sử 

dụng lựu đạn, chiến thuật phòng ngự, tiến công. 

-  Về thái độ: Có ý thức yêu nước, yêu hòa bình, trung thành 

với mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa 

8 HK2 Tự luận – thực hành 



xã hội; nhận thức được vai trò, giá trị của công tác Quốc 

phòng và An ninh đối với dân tộc Việt Nam; thấy được trách 

nhiệm của bản thân trong việc học tập, rèn luyện để góp 

phần vào xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

11 
Cơ sở văn hóa Việt 

Nam (1+1) 

-Giúp sinh viên nắm vững khái niệm cơ bản của văn hóa, các 

đặc trưng, chức năng và cấu trúc vănhóa 

-Giúp  sinh  viên  nhận  diện  tiến trình lịch sử văn hóa VN 

cũng như không gian văn hóa  VN  thể hiện qua các vùng văn 

hóa cụ thể 

-Giúp sinh viên nhận biết được vai trò ý nghĩa của văn hóa 

trongcuộc sống. 

2(1+1) HK2 

Hình thức đánh giá: 

-Điểm KTTX: 25% 

-Điểm KTGK:25% 

-Điểm KTHP: 50% 

12 
Kinh tế học đại 

cương (3+0) 

- Học phần này cung cấp cho sinh viên những kiến thức 

khoa học về các vấn đề vĩ mô như GDP, lạm phát, thất 

nghiệp, lãi suất, tỷ giá hối đoái, cán cân thương mại, các lý 

thuyết kinh tế vi mô về: cung – cầu, … Ngoài ra, môn học 

cũng giới thiệu các công cụ mà chính phủ sử dụng để điều 

tiết kinh tế vĩ mô trong kinh tế thị trường và tác động của 

những chính sách này để từ đó các nhà quản trị có thể dự 

báo kinh tế, làm cơ sở để đưa ra các quyết sách kinh tế. Áp 

dụng các tiêu chí để đo lường nhanh một nền kinh tế, là cơ 

sở để chính phủ hoạch định các chính sách kinh tế vĩ mô và 

các doanh nghiệp đề ra các quyết sách kinh tế. Đánh giá ảnh 

hưởng của các thông tin kinh tế vĩ mô đối với nền kinh tế để 

kịp thời có đối sách cho doanh nghiệp. 

- Rèn luyện cho sinh viên cách làm việc độc lập, làm việc 

nhóm, thuyết trình, đặt câu hỏi, áp dụng được lý thuyết kinh 

tế đã học vào đánh giá các vấn đề kinh tế trong thực tiễn. 

- Sinh viên hiểu được tầm quan trọng khi phân tích tình hình 

kinh tế vĩ mô trong thực tiễn, có thái độ cẩn thận trong đánh 

3(3+0) HK2 Trắc nghiệm - Tự luận 



giá đúng tình hình thực tế từ đó đưa ra được các quyết định 

phù hợp. 

13 
Lịch sử văn minh thế 

giới (2+0) 

-Cung cấp cho sinh viên kiến thức về văn minh.Tìm hiểu điều 

kiện tự nhiên các giai đoạn lịch sử và đặc trưng kinh tế xã hội 

trong mỗi nền văn minh và về những thành tựu trong lĩnh vực 

tư tưởng, văn học, nghệ thuật, tôn giáo...các văn minh tiêu 

biểu. 

-Vận dụng những kiến thức đã học để làm rõ ý nghĩa, vai trò 

của các thành tựu mang giá trị vật chất và tinh thần của những 

nền văn minh lớn trong lịch sử loài người từ phương Đông 

sang phương Tây, từ thời cổ đại cho đến hiện đại. 

2(2+0) HK2 

Hình thức đánh giá: 

-Sinh viên đi học đầy đủ và 

tham gia các hoạt động trên 

lớp: 10% 

-Thảo luận nhóm, làm bài tập 

nhóm:10% 

-Thuyết trình:10% 

-Bài kiểm tra trêngiấy:70% 

14 
Pháp luật đại cương 

(1+1) 

Môn học trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về 

nhà nước và pháp luật cua nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam. Bên cạnh đó, học phần còn có những nội dung về 

pháp luật chuyên ngành bao gồm: Luật Hiến pháp, Luật 

Hành chính, Luật Dân sự, Luật Lao động, Luật Hình sự và 

Pháp luật về phòng, chống tham nhũng… 

2(1+1) HK2 

Hình thức đánh giá: 

-Sinh viên đi học đầy đủ và 

tham gia các hoạt động trên 

lớp: 10% 

-Thảo luận nhóm, làm bài tập 

nhóm:10% 

-Thuyết trình:10% 

-Bài kiểm tra trêngiấy:70% 

15 
Nghe nói tiếng TQ 2 

(1+1) 

Học phần này giúp sinh viên nâng cao kỹ năng “Nghe – nói” 

sau khi đã được học học phần Nghe nói Trung Quốc 1. Thông 

qua các bài đàm thoại, vấn đáp, nghe đĩa xoay quanh các chủ 

đề về thời tiết, phục vụ ở nhà hàng, biểu diển văn nghệ,… Sự 

kết hợp giữa kỹ năng nghe và nói của giáo trình giúp người 

học phát triển đồng đều hai kỹ năng trên. Ngoài ra, học phần 

còn trang bị cho sinh viên những kỹ năng trình bày, kỹ năng 

nghe đoạn văn dài; giúp sinh viên hoàn thiện hơn trong hành 

2(1+1) HK2 

Hình thức thi: Thi Nghe 

- Điểm thực hành: 0,25 

-Điểm kiểm tra giữa kì : 0,25 

- Điểm kiểm tra kết thúc học 

phần: 0,5 



trình trang bị các kiến thức cơ bản, chuẩn bị tiếp nhận các kiến 

thức chuyên ngành. 

16 
Đọc viết tiếng TQ 2 

(1+1) 

So với các môn học khác, môn học này chú trọng rèn luyện 

kỹ năng hiểu rõ ý nghĩa và cách dùng của từ, khả năng phân 

tích câu, dịch nghĩa câu và khả năng đọc hiểu. Môn học cung 

cấp kiến thức hiểu rõ ý nghĩa và cách dùng của từ, cấu trúc 

ngữ pháp, văn hoá, các bài tập luyện đọc được thiết kế trực 

quan sinh động, phù hợp với trình độ sơ cấp. 

2(1+1) HK2 

Hình thức thi: Thi viết 

- Điểm thực hành: 0,25 

-Điểm kiểm tra giữa kì : 0,25 

- Điểm kiểm tra kết thúc học 

phần: 0,5 

17 
Tiếng TQ tổng hợp 2 

(1+1) 

Trong học phần Tiếng Trung Quốc tổng hợp 2 này, thông 

qua các chủ điểm bài khoá bao gồm nhiều lĩnh vực trong đời 

sống hàng ngày giúp sinh viên hiểu và ứng dụng các mẫu 

câu đã học vào các tình huống giao tiếp cụ thể. Ngoài ra, các 

bài khoá còn giới thiệu những kiến thức về đất nước và con 

người Trung Quốc nhằm tăng cường sự hiểu biết của sinh 

viên đối với đất nước Trung Hoa. Sau khi học hết học phần 

này sinh viên có thể tiến hành hội thoại thông thường và có 

thể đọc hiểu các bài văn đơn giản có sự hỗ trợ của từ điển.  

2(1+1) HK2 

Hình thức thi: Thi viết 

- Điểm thực hành: 0,25 

-Điểm kiểm tra giữa kì : 0,25 

- Điểm kiểm tra kết thúc học 

phần: 0,5 

18 
Giao tiếp tiếng TQ 1 

(1+1) 

Học phần này giúp sinh viên nâng cao khả năng phản xạ ngôn 

ngữ, chú trọng rèn luyện nghe và nói nhằm tạo ra thói quen sử 

dụng tiếng Trung để giao tiếp. Ngoài ra sinh viên còn  được 

tiếp thu các yếu tố văn hoá thông qua các bài thơ ở cuối bài 

học. Khối lượng kiến thức tập trung chủ yếu vào từ vựng, chú 

thích ngữ pháp, bài hội thoại và bài tập rèn luyện. Nội dung 

chủ yếu của các chủ đề xoay quanh đời sống hằng ngày, các 

tình huống thường gặp trong các hoạt động thường ngày. 

2(1+1) HK2 

Hình thức thi: Thi vấn đáp 

- Điểm thực hành: 0,25 

-Điểm kiểm tra giữa kì : 0,25 

- Điểm kiểm tra kết thúc học 

phần: 0,5 

19 
Kinh tế chính trị 

Mác-Lênin 

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 

2(2+0) HK3 
 



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 Việt 

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

tế ở Việt Nam. 

20 
Chủ nghĩa xã hội 

khoa học 

- Phát biểu được những tri thức cơ bản, cốt lõi nhất về chủ 

nghĩa xã hội khoa học. 

- Vận dụng những tri thức nói trên vào việc xem xét, đánh 

giá những vấn đề về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên 

chủ nghĩa xã hội ở nước ta và các nước trên thế giới. 

- Có ý thức chính trị, tư tưởng đúng đắn về chủ nghĩa xã hội 

và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta. 

2(2+0) HK3 
Trắc nghiệm, trả lời ngắn trên 

hệ thống trực tuyến 

21 
Lịch sử Đảng CS 

Việt Nam 

- Cung cấp những tri  thức có tính hệ thống, cơ bản về sự ra 

đời của Đảng Cộng sản Việt Nam (920 – 1930), sự lãnh đạo 

của Đảng đối với cách mạng Việt Nam trong thời kỳ đấu 

tranh giành chính quyền (1930 – 1945), trong hai cuộc 

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

(1945 – 1975), trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc 

thời kỳ cả nước qúa độ lên chủ nghĩa xã hội, tiến hành công 

cuộc đổi mới (1975 – 2018). 

- Trang bị phương pháp tư duy khoa học về lịch sử, kỹ năng 

lựa chọn tài liệu nghiên cứu, học tập môn học và khả năng 

vận dụng nhận thức lịch sử vào công tác thực tiễn, phê phản 

quan điểm sai trái về lịch sử cua Đảng. 

- Thông qua các sự kiện lịch sử và các kinh nghiệm về sự 

lãnh đạo của Đảng để xây dựng ý thức tôn trọng sự thật 

khách quan, nâng cao lòng tự hào, xây dựng cho sinh viên 

2(2+0) HK3 
Trắc nghiệm, trả lời ngắn trên 

hệ thống trực tuyến 



niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, theo mục tiêu, lý tưởng 

của Đảng. 

22 
Nghe nói tiếng TQ 3 

(1+1) 

Học phần này mang đến cho sinh viên một sự tổng hợp rèn 

luyện cho hai kỹ năng nghe và nói. Giáo trình bao gồm 6 bài 

với vốn kiến thức xoay quanh cuộc sống hằng ngày, chủ đề 

gần gũi giúp sinh viên có thể dễ dàng nắm bắt được thông tin. 

Song song đó, giáo trình dùng các cấu trúc và từ ngữ có tần 

suất xuất hiện thường xuyên trong khẩu ngữ. Nội dung bài 

học được chia thành hai phần nghe và nói giúp sinh viên có 

thể luyện tập hai kỹ năng riêng biệt. Ở mỗi đơn vị bài, sẽ có 

hai đoạn bài khóa cho phần nghe và hai bài hội thoại cho phần 

nói. Đồng thời, giáo trình cũng chú trọng nâng cao kỹ năng 

nghe và nắm thông tin, cũng như kỹ năng nói theo chủ đề dưới 

dạng cá nhân thuyết trình hoặc đối thoại theo nhóm hai người.   

2(1+1) HK3 

Hình thức thi: Thi vấn đáp 

- Điểm thực hành: 0,25 

-Điểm kiểm tra giữa kì : 0,25 

- Điểm kiểm tra kết thúc học 

phần: 0,5 

24 
Đọc viết tiếng TQ 3 

(1+1) 

Học phần trang bị cho người học các kiến thức về từ vựng và 

văn phong viết văn dùng trong văn miêu tả, các điểm ngữ pháp 

mới để sinh viên có thể phát triển kỹ năng đọc viết tiếng Trung 

Quốc. 

Rèn luyện cho người học các kỹ năng như: diễn đạt từ ngữ, 

kỹ năng tư duy giải quyết vấn đề và tư duy phân tích. 

2(1+1) HK3 

Hình thức thi: Thi viết 

- Điểm thực hành: 0,25 

-Điểm kiểm tra giữa kì : 0,25 

- Điểm kiểm tra kết thúc học 

phần: 0,5 

25 
Tiếng TQ tổng hợp 3  

(1+1) 

Môn học chủ yếu nhằm cung cấp cho sinh viên kiến thức lý 

thuyết và thực hành cơ bản tổng hợp tiếng Trung, giúp sinh 

viên trong quá trình học tiếng Trung hiểu và sử dụng đúng 

các từ vựng, cấu trúc ngữ pháp đơn giản cũng như áp dụng 

đúng và nhuần nhuyễn vào các tình huống giao tiếp thực 

tiễn. Sau khi hoàn tất môn học, sinh viên có thể đạt được kỹ 

năng áp dụng các kiến thức đã học trên lớp vào thực tiễn 

cuộc sống, sử dụng thành thạo tiếng Trung cơ bản. 

2(1+1) HK3 

Hình thức thi: Thi viết 

- Điểm thực hành: 0,25 

-Điểm kiểm tra giữa kì : 0,25 

- Điểm kiểm tra kết thúc học 

phần: 0,5 



26 
Giao dịch thương 

mại quốc tế (1+1) 

Học phần trang bị cho người học các kiến thức về các thuật 

ngữ kinh tế bằng tiếng Trung Quốc, các khái niệm cơ bản về 

kinh tế thương mại Quốc tế. Ngoài ra, học phần này còn rèn 

luyện cho người học các kỹ năng như: tư duy giải quyết vấn 

đề và tư duy phân tích. 

2(1+1) HK3 

Hình thức thi: Thi viết 

- Điểm thực hành: 0,25 

-Điểm kiểm tra giữa kì : 0,25 

- Điểm kiểm tra kết thúc học 

phần: 0,5 

27 
Môi trường và con 

người (1+1) 

Cung cấp cho sinh viên những khái niệm cơ bản về tài nguyên, 

môi trường, sinh thái. Đồng thời cung cấp kiến thức về tài 

nguyên và môi trường nước, đất, ô nhiễm không khí, chất thải 

rắn, dân số, 

và vệ sinh môi trường. 

2(1+1) HK3 

- Điểm thực hành: 0,25 

-Điểm kiểm tra giữa kì : 0,25 

- Điểm kiểm tra kết thúc học 

phần: 0,5 

28 
Thực tập doanh 

nghiệp 1(0+2) 

Thực tập 1 là một học phần bắt buộc trong chương trình đào 

tạo ngành Ngôn ngữ Trung Quốc, thời gian thực tập theo quy 

định của Trường là 2 tuần. Mục đích của thực tập 1 là tạo điều 

kiện cho sinh viên:Có hiểu biết về thực tế công việc tiếng 

Trung, vận dụng tổng hợp những kiến thức đã học về ngành 

ngôn ngữ Trung Quốc vào nội dung thực tế.Có khả năng sử 

dụng tốt tiếng Trung để giao lưu, học tập và làm việc cùng với 

người bản xứ. 

2(0+2) HK3 Viết báo cáo thực tập 

29 Nghe nói tiếng TQ 4 

Học phần trang bị cho người học hai kỹ năng nghe và nói, 

giúp người học có thể đạt được hiệu quả cao nhất trong giao 

tiếp. Ở học phần này sinh viên được được học các kiểu thời 

tiết ở Trung Quốc, mưa, bão ,tuyết…, phương tiện giao thông 

đặc biệt là đi du lịch bằng xe lửa, cách bảo vệ sức khỏe của 

mình… Ngoài ra các bài tập được thiết lập trong giáo trình 

cũng rất phù hợp,  thống nhất, thông qua bài tập của mỗi bài 

sinh viên dễ dàng nắm thuộc được  nội dung của bài. 

3(2+1) HK4 

Hình thức thi: Thi Nghe 

- Điểm thực hành: 0,25 

-Điểm kiểm tra giữa kì : 0,25 

- Điểm kiểm tra kết thúc học 

phần: 0,5 



30 Đọc viết tiếng TQ 4 

Muốn học tốt ngoại ngữ thì phải phát triển 4 kỹ năng cơ bản: 

nghe, nói, đọc, viết. Trong đó kỹ năng đọc và viết là 2 kỹ năng 

luôn phát triển song song cùng nhau và là 2 trong 4 kỹ năng 

quan trọng của việc học tiếng Trung Quốc. Học phần bao gồm 

10 bài: Vạn câu hỏi vì sao, Lần đầu tiên nói dối, Thay đổi 

công việc, Người nuôi ong cô độc, Ba đồng một cân niềm vui, 

Gia đình lý tưởng của tôi, Ngày nay chúng ta thường tặng 

nhau những gì ?, Món quà sinh nhật, Kế hoạch tập thể thao, 

Áp lực và sức khỏe – 10 bài học này nhằm giúp sinh viên hiểu 

thêm về kiến thức đời sống cũng như văn hóa Trung Quốc, 

nâng cao tư duy đọc hiểu, ghi nhớ các mẫu câu, từ vựng. Bên 

cạnh đó, môn học tích hợp giảng dạy các kỹ năng như: diễn 

đạt từ ngữ, tư duy phân tích và tư duy phản biện. 

3(2+1) HK4 

Hình thức thi: Thi viết 

- Điểm thực hành: 0,25 

-Điểm kiểm tra giữa kì : 0,25 

- Điểm kiểm tra kết thúc học 

phần: 0,5 

31 Giao tiếp TQ 2 

Học phần này là giúp đỡ sinh viên trang bị thêm vốn từ vựng,  

giúp sinh viên rèn luyện kỹ năng nói về một chủ đề,  một quan 

điểm trong cuộc sống để  giao tiếp được tự nhiên hơn, trôi 

chảy hơn. 2(1+1) HK4 

Hình thức thi: Thi vấn đáp 

- Điểm thực hành: 0,25 

-Điểm kiểm tra giữa kì : 0,25 

- Điểm kiểm tra kết thúc học 

phần: 0,5 

32 
Tiếng Trung kinh 

doanh 1 

Môn học cung cấp kiến thức hiểu rõ ý nghĩa và cách dùng của 

từ, cấu trúc ngữ pháp, kiến thức kinh doanh, các bài tập luyện 

đọc được thiết kế trực quan sinh động, phù hợp với trình độ 

về kiến thức kinh doanh. Bên cạnh đó học phần còn cung cấp 

cho sinh viên kỹ năng đọc viết, nghe nói kinh doanh thông 

qua các nội dung tình huống đa dạng về kinh doanh của bài, 

cung cấp thêm khoảng 600 từ ngữ kinh doanh, các từ ngữ về 

kinh doanh, các mẫu câu khác. Các bài tập thực hành để thực 

hành kỹ năng viết kinh doanh dựa trên các tình huống cho sẵn 

của bài học. Vận dụng hương pháp luyện tập để giúp sinh viên 

rèn luyện kỹ năng nghe nói, đọc viết. Ngoài ra, hoàn tất học 

3(2+1) HK4 

Hình thức thi: Thi viết 

- Điểm thực hành: 0,25 

-Điểm kiểm tra giữa kì : 0,25 

- Điểm kiểm tra kết thúc học 

phần: 0,5 



phần này sinh viên còn có khả năng Kỹ năng thành lập nhóm, 

kỹ năng tổ chức hoạt động nhóm, kỹ năng thảo luận. 

33 Văn hoá Trung Quốc 

Văn hóa Trung Quốc là một khái niệm vô cùng rộng lớn, nó 

bao gồm tất cả những giá trị vật chất và tinh thần được người 

Trung Quốc sáng tạo ra và giữ gìn trong suốt 5000 năm lịch 

sử. Để có thể thực sự hiểu được nền văn hóa của Trung Quốc 

đòi hỏi ta phải có sự nghiên cứu nghiêm túc và lâu dài. Và đặc 

biệt trong khái niệm văn hóa Trung Quốc không thể không 

nhắc đến khái niệm Hán tự - là một trong những niềm tự hào 

to lớn của Trung Quốc. Học phần cung cấp cho sinh viên 

những vấn đề cơ bản, đặc trưng bản sắc của văn hóa Trung 

Quốc: Văn hóa vật chất, văn hóa tinh thần, văn hóa tổ chức xã 

hội, văn hóa Trung Quốc truyền thống và hiện đại... 

2(1+1) HK4 

Hình thức thi: Thi viết 

- Điểm thực hành: 0,25 

-Điểm kiểm tra giữa kì : 0,25 

- Điểm kiểm tra kết thúc học 

phần: 0,5 

34 Văn tự 

Hán tự đã lưu giữ nền văn hóa Trung Quốc trong nó suốt 5000 

lịch sử, để hiểu được thế nào là văn hóa Trung Quốc ta không 

thể không biết đến Hán tự, nhưng Hán tự - chữ Trung Quốc 

đối với các quốc gia sử dụng chữ viết là chữ bảng cái Latin 

thì không dễ dàng gì. Để giúp cho người nước ngoài hiểu được 

cách cấu tạo chữ Trung Quốc, sự ra đời và hình thành qua các 

thời kỳ, nắm bắt để có thể tìm ra cách học chữ Trung Quốc dễ 

dàng nhất môn “Văn tự tiếng Trung Quốc” sẽ giúp cho người 

học có thể đạt được những yêu cầu như trên. 

2(1+1) HK4 

Hình thức thi: Thi viết 

- Điểm thực hành: 0,25 

-Điểm kiểm tra giữa kì : 0,25 

- Điểm kiểm tra kết thúc học 

phần: 0,5 

35 
Ngữ pháp tiếng 

Trung Quốc 

Học phần Ngữ pháp   trang bị cho sinh viên những kiến thức 

cơ bản nhất của ngữ pháp tiếng Trung hiện đại, chủ yếu bao 

gồm các kiến thức về từ, từ loại, câu, cú pháp, câu đơn, phân 

tích câu ...qua đó giúp sinh viên từng bước nâng cao và hoàn 

thiện các kỹ năng nghe-nói-đọc-viết, đặc biệt là kỹ năng viết. 

Học phần sử dụng Giáo trình Ngữ pháp Hán ngữ do nhà xuất 

bản Đại học ngôn ngữ Bắc Kinh xuất bản, do tác giả Tôn 

2(1+1) HK5 

Hình thức thi: Thi viết 

- Điểm thực hành: 0,25 

-Điểm kiểm tra giữa kì : 0,25 

- Điểm kiểm tra kết thúc học 

phần: 0,5 



Đức Kim biên soạn, đây là giáo trình được sử dụng phổ biến 

khi giảng dạy ngữ pháp cho lưu học sinh học tiếng Trung tại 

các trường Đại học của Trung quốc. 

Môn học cung cấp  kiến thức tổng quan về ngữ pháp tiếng 

Trung Quốc, các đơn vị ngữ pháp cơ bản và mối quan hệ của 

chúng. Thông qua các ví dụ cụ thể, người học có thể phân 

tích ngữ pháp, lí giải được các hiện tượng ngữ pháp một 

cách khoa học. 

36 
Từ vựng tiếng Trung 

Quốc 

Môn Từ vựng tiếng Trung Quốc giới thiệu cho người học 

những nội dung khái quát và cụ thể về hệ thống từ loại và 

những đơn vị ngữ nghĩa của từ vựng tiếng Trung Quốc. Trên 

cơ sở giới thiệu khái quát sự hình thành và phát triển của từ 

vựng tiếng Trung Quốc, môn học còn đi sâu tìm hiểu hình 

thức bên ngoài và ý nghĩa bên trong của từ, bao gồm tính chất, 

cấu tạo của từ, nội dung ngữ nghĩa, đơn vị ngữ nghĩa và hiện 

tượng đa nghĩa của từ. Từ đó tiến tới tìm hiểu mối quan hệ 

giữa từ và từ, bao gồm mối quan hệ giữa các từ đồng nghĩa, 

trái nghĩa, đồng âm, đồng tố. Ngoài ra, môn học còn dành một 

phần quan trọng cho việc giới thiệu nội dung về thục ngữ, bao 

gồm thành ngữ, quán ngữ, yết hậu ngữ, ngạn ngữ.  

2(1+1) HK5 

Hình thức thi: Thi viết 

- Điểm thực hành: 0,25 

-Điểm kiểm tra giữa kì : 0,25 

- Điểm kiểm tra kết thúc học 

phần: 0,5 

37 Nghe nói tiếng TQ 5 

Học phần trang bị cho sinh viên kỹ năng nghe hiểu được hàm ý 

của đoạn văn; sau khi nghe và nắm bắt được đại ý, nội dung của 

đoạn hội thoại và đoạn văn ngắn, sinh viên rút ra được bài học, 

kinh nghiệm liên quan đến các vấn đề trong cuộc sống và có thể 

trình bày lại nội dung mình đã nắm bắt. Sau khi hoàn tất môn 

học, kỹ năng nghe của sinh viên sẽ được nâng cao từ tốc độ chậm 

vừa cho đến bình thường và nhanh, giúp sinh viên có thể nắm bắt 

được nội dung của các hội thoại thông thường trong khi giao tiếp 

3(2+1) HK5 

Hình thức thi: Thi vấn đáp 

- Điểm thực hành: 0,25 

-Điểm kiểm tra giữa kì : 0,25 

- Điểm kiểm tra kết thúc học 

phần: 0,5 



với tốc độ bình thường. Từ đó có thể tiển hành được hoạt động 

giao tiếp bằng tiếng Hán theo yêu cầu thực tế. 

38 Đọc viết tiếng TQ 5 

Môn học cung cấp kiến thức hiểu rõ ý nghĩa và cách dùng của 

từ, cấu trúc ngữ pháp, văn hoá, các bài tập luyện đọc được 

thiết kế trực quan sinh động, phù hợp với trình độ sơ trung 

cấp. Bên cạnh đó học phần còn cung cấp cho sinh viên kỹ 

năng viết thông qua các nội dung tình huống đa dạng về đời 

sống xã hội của bài, cung cấp thêm khoảng 600 từ mới, các 

điểm ngôn ngữ như bổ ngữ chỉ kết quả, bổ ngữ khả năng, bổ 

ngữ xu hướng kép, bổ ngữ xu hướng đơn, câu tồn hiện, các 

mẫu câu khác. Các bài tập thực hành để thực hành kỹ năng 

viết dựa trên các tình huống cho sẵn của bài học. Vận dụng 

hương pháp luyện tập để giúp sinh viên rèn luyện kỹ năng 

Đọc - viết. Ngoài ra, hoàn tất học phần này sinh viên còn có 

khả năng nhận dạng và xác định vấn đề, phác thảo vấn đề, biết 

cách quản lý nguồn lực và thời gian, kiến thức pháp luật, lịch 

sử và văn hóa. 

3(2+1) HK5 

Hình thức thi: Thi viết 

- Điểm thực hành: 0,25 

-Điểm kiểm tra giữa kì : 0,25 

- Điểm kiểm tra kết thúc học 

phần: 0,5 

39 
Tiếng Trung kinh 

doanh 2 

Học phần Tiếng Trung kinh doanh (2)  này kết hợp rèn luyện 

kỹ năng nghe, nói, đọc, viết trên cơ sở truyền tải một lượng 

ngôn ngữ nhất định giúp người học có thể tiếp nhận một cách 

có hiệu quả nhằm bồi dưỡng năng lực giao tiếp Tiếng Trung 

kinh doanh. Đạt trình độ có thể vận dụng tiếng Trung  để giao 

tiếp cơ bản trong các tình huống thường ngày, tình huống xã 

giao liên quan đến thương mại- ngoại thương. Vốn từ vựng 

tiếng Trung kinh doanh của học viên sẽ được mở rộng hơn 

nữa để cải thiện trình độ tiếng Trung và khả năng ứng dụng 

thực tế. 

3(2+1) HK5 

Hình thức thi: Thi viết 

- Điểm thực hành: 0,25 

-Điểm kiểm tra giữa kì : 0,25 

- Điểm kiểm tra kết thúc học 

phần: 0,5 

40 
Đối chiếu ngôn ngữ 

Việt-Trung 

Cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về ngôn ngữ, 

văn hóa của Việt Nam và Trung Quốc. 
2(1+1) HK5 Hình thức thi: viết bài tiểu luận 



Trang bị cho người học kỹ năng đối chiếu ngôn ngữ, văn hóa 

để xác định những điểm tương đồng và dị biệt giữa hai ngôn 

ngữ được đối chiếu. 

41 Văn hoá công sở 

Văn hóa công sở là môn thuộc nhóm kiến thức về nghiệp vụ, 

môn học đòi hỏi sinh viên phải có và nắm vững những kiến 

thức giao tiếp tối thiểu, hiểu được lễ nghi, văn hóa cách ứng 

xử khác nhau của các nước. Sinh viên khi tiếp xúc với môn 

học sẽ có cái nhìn mới mẽ hơn về những quy định ứng xử 

trong giao tiếp, từ đó sinh viên rút ra được  những cách ứng 

xử chuẩn mực để đạt được thành công trong giao tiếp.  

2(1+1) HK5 

Hình thức thi: Thi viết 

- Điểm thực hành: 0,25 

-Điểm kiểm tra giữa kì : 0,25 

- Điểm kiểm tra kết thúc học 

phần: 0,5 

42 
Quan hệ kinh tế 

quốc tế 

Học phần bao gồm 5 chương lớn xoay quanh các vấn đề quan 

hệ kinh tế quốc tế như: Sự hình thành và phát triển của quan 

hệ kinh tế quốc tế, sự ảnh hưởng của quan hệ kinh tế quốc tế, 

Các nhân tố chủ yếu ảnh hưởng đến quan hệ kinh tế quốc tế, 

Các chỉ số phân tích sự phát triển của quan hệ kinh tế quốc tế, 

Xu hướng phát triển của quan hệ kinh tế quốc tế – các bài học 

trong 5 chương giúp sinh viên hiểu thêm về các thuật ngữ 

trong quan hệ kinh tế quốc tế bằng tiếng Trung Quốc, các kiến 

thức cơ bản được sử dụng trong quan hệ kinh tế quốc tế. Bên 

cạnh đó, môn học tích hợp giảng dạy các kỹ năng như: tư duy 

phân tích và tư duy phản biện. 

2(1+1) HK5 

Hình thức thi: Thi viết 

- Điểm thực hành: 0,25 

-Điểm kiểm tra giữa kì : 0,25 

- Điểm kiểm tra kết thúc học 

phần: 0,5 

43 
Thực tập doanh 

nghiệp 2(0+3) 

Học phần này yêu cầu sinh viên thực tập tại doanh nghiệp để 

vận dụng kiến thức các môn học vào việc phân tích, nêu ra 

được một số vấn đề cần giải quyết trong thực tế và đề xuất 

biện pháp giải quyết các vấn đề đó. Sinh viên vận dụng kiến 

thức và kỹ năng đã học để nghiên cứu, phân tích và xử lý các 

vấn đề cụ thể thuộc lĩnh vực ngành/ chuyên ngành thương mại 

tại đơn vị thực tập. 

3(0+3) HK5 Viết báo cáo thực tập 



 Sinh viên củng cố kiến thức chuyên ngành thông qua việc 

tiếp cận, tìm hiểu thực tiễn của ngành và chuyên ngành đào 

tạo tại một đơn vị (tổ chức, doanh nghiệp). 

44 Nghe nói tiếng TQ 6 

Học phần Nghe nói tiếng Trung 6 là học phần cuối để kết thúc 

các môn học rèn luyện kỹ năng nghe cho sinh viên chuyên ngành, 

vì thế ở học phần này ngoài việc tập trung luyện nghe các từ vựng 

cao cấp, sinh viên còn được tiếp xúc với các cấu trúc ngữ pháp 

phức tạp. Song song đó, các chủ đề trong các bài khóa cũng sẽ 

được phát triển về mặt nội dung cũng như khối lượng kiến thức. 

Môn học nhằm cung cấp cho sinh viên kiến thức về kinh tế, văn 

hóa, lịch sử của nước bản địa. Thông qua các nội dung được học, 

sinh viên có thể trình bày được quan điểm cá nhân về những vấn 

đề liên quan trong nội dung bài khóa. 

3(2+1) HK6 

Hình thức thi: Thi vấn đáp 

- Điểm thực hành: 0,25 

-Điểm kiểm tra giữa kì : 0,25 

- Điểm kiểm tra kết thúc học 

phần: 0,5 

45 Đọc viết tiếng TQ 6 

Học phần Đọc – Viết TQ (6) là học phần tiếp theo của học 

phần Đọc – Viết TQ (5). So với các môn học khác, môn học 

này nâng cao kỹ năng hiểu rõ ý nghĩa và cách dùng của từ, 

khả năng phân tích câu, dịch nghĩa câu và khả năng đọc hiểu. 

Môn học cung cấp kiến thức hiểu rõ ý nghĩa và cách dùng của 

từ, cấu trúc ngữ pháp, văn hoá, các bài tập luyện đọc được 

thiết kế trực quan sinh động, phù hợp với trình độ sơ trung 

cấp. Bên cạnh đó học phần còn cung cấp cho sinh viên kỹ 

năng viết thông qua các nội dung tình huống đa dạng về đời 

sống xã hội của bài, cung cấp thêm khoảng 600 từ mới, các 

điểm ngôn ngữ. Các bài tập thực hành để thực hành kỹ năng 

viết dựa trên các tình huống cho sẵn của bài học. Vận dụng 

hương pháp luyện tập để giúp sinh viên rèn luyện kỹ năng 

Đọc - viết.  

3(2+1) HK6 

Hình thức thi: Thi viết 

- Điểm thực hành: 0,25 

-Điểm kiểm tra giữa kì : 0,25 

- Điểm kiểm tra kết thúc học 

phần: 0,5 

46 Dịch viết 1 
Nội dung học phần gồm có 3 phần chính: “Lý luận về phiên 

dịch”, “kỹ năng dịch” và “ứng dụng dịch”. Ngoài ra, học phần 2(1+1) HK6 
Hình thức thi: Thi viết 

- Điểm thực hành: 0,25 



còn hướng dẫn sinh viên thực hành dịch viết, nắm được cách 

dịch và những điều cần lưu ý khi thực hành dịch viết. Dịch 

được các văn bản thông thường.Kết thúc môn học, sinh viên 

có đủ khả năng để dịch viết Trung – Việt và Việt – Trung đối 

với các văn bản, bài báo, thông tin thời sự thông thường.  

-Điểm kiểm tra giữa kì : 0,25 

- Điểm kiểm tra kết thúc học 

phần: 0,5 

47 
Tiếng Trung Kinh 

doanh 3 

Học phần Tiếng Trung kinh doanh (3)  này mang đến cho sinh 

viên kiến thức về tiếng Trung Kinh doanh. Nâng cao kỹ năng 

nghe, nói, đọc và viết và khả năng giao tiếp trong tiếng Trung 

kinh doanh. Đồng thời có thể đáp ứng nhu cầu thực tế nảy sinh 

trong quá trình triển khai giao lưu kinh tế liên quan đến Trung 

Quốc, đặc biệt trong bối cảnh phạm vi của “thương mại” cũng 

không ngừng mở rộng. 

3(2+1) HK6 

Hình thức thi: Thi viết 

- Điểm thực hành: 0,25 

-Điểm kiểm tra giữa kì : 0,25 

- Điểm kiểm tra kết thúc học 

phần: 0,5 

48 
Bảo hiểm trong kinh 

doanh 

Học phần bao gồm 4 chương lớn xoay quanh các vấn đề cơ 

bản của rủi ro và bảo hiểm như: Rủi ro và quản lý rủi ro, 

Kiến thức về rủi ro, Dự đoán rủi ro, Quản lý rủi ro thị trường  

– các bài học này nhằm giúp sinh viên hiểu thêm về các 

thuật ngữ trong bảo hiểm và rủi ro, các kiến thức cơ bản về 

quản lý rủi ro để có thể bổ sung kiến thức cho chuyên ngành 

cũng như những môn học khác như kinh tế quốc tế, kinh tế 

thương mại quốc tế, các mô hình. Bên cạnh đó, môn học tích 

hợp giảng dạy các kỹ năng như: tư duy phân tích và tư 

2(1+1) HK6 

Hình thức thi: Thi viết 

- Điểm thực hành: 0,25 

-Điểm kiểm tra giữa kì : 0,25 

- Điểm kiểm tra kết thúc học 

phần: 0,5 

49 Quán dụng ngữ 

Môn học giới thiệu, giải thích và luyện tập một quán ngữ 

thường dùng trong quá trình giao tiếp.Môn học cung cấp cho 

sinh viên kiến thức và kỹ năng về cách sử dụng các quán ngữ 

thường dùng trong giao tiếp. Có những kiến thức và kỹ năng 

này, sinh viên dễ dàng hiểu và tiếp cận nhanh hơn trong quá 

trình giao tiếp với người bản xứ. 

2(1+1) HK6 

Hình thức thi: Thi viết 

- Điểm thực hành: 0,25 

-Điểm kiểm tra giữa kì : 0,25 

- Điểm kiểm tra kết thúc học 

phần: 0,5 



50 Viết thương mại 

Trong cuộc sống hàng ngày chúng ta luôn sử dụng kỹ năng 

giao tiếp để trao đổi thông tin với những người xung quanh vì 

thế việc giao tiếp là rất bình thường và quen thuộc với tất cả 

mọi người. Nhưng kỹ năng giao tiếp trong kinh doanh lại 

không giống với kỹ năng giao tiếp thông thường sử dùng hàng 

ngày của chúng ta đặc biệt là kỹ năng giao tiếp bằng thư tín 

trong kinh doanh đòi hỏi người giao tiếp phải có những kiến 

thức và kỹ năng nhất định thông qua việc học hỏi một cách 

nghiêm túc và rèn luyện mới đạt được. Môn Nghiệp vụ ngoại 

thương sẽ cung cấp cho sinh viên các từ chuyên ngành của 

nghiệp vụ ngoại thương, các cấu trúc ngữ pháp và các mẫu 

câu cơ bản để sinh viên có thể nắm bắt đúng những kiến thúc 

và kỹ năng cơ bản nhất để có thể giao tiếp bằng thư tín trong 

nghiệp vụ này. 

2(1+1) HK6 

Hình thức thi: Thi viết 

- Điểm thực hành: 0,25 

-Điểm kiểm tra giữa kì : 0,25 

- Điểm kiểm tra kết thúc học 

phần: 0,5 

51 
Tiếng Hán du lịch 

khách sạn 

Môn học cung cấp cho người học những kiến thức về ngành 

du lịch, và nghề hướng dẫn viên du lịch (chủ yếu là inbound), 

hướng dẫn cho người học quy trình chuẩn bị đón đoàn cho 

đến lúc tiễn đoàn, cung cấp cho người học cách giải quyết xử 

lý tình huống cũng như cung cách phục vụ, chăm sóc khách 

hàng. Ngoài ra, người học còn được học thêm những kĩ năng 

mềm như: Hướng dẫn quy trình và sử dụng dịch vụ khi lưu 

trú khách sạn, hướng dẫn lễ nghi khi ăn tiệc – tiệc 

buffet…Môn học còn cung cấp những vốn từ, mẫu câu chuyên 

dùng trong ngành du lịch – khách sạn giúp người học có thể 

ứng dụng trong nghề. 

2(1+1) HK6 

Hình thức thi: Thi viết 

- Điểm thực hành: 0,25 

-Điểm kiểm tra giữa kì : 0,25 

- Điểm kiểm tra kết thúc học 

phần: 0,5 

52 Thanh toán Quốc tế 

Quan hệ kinh tế chiếm vị trí quan trọng trong mối quan hệ đối 

ngoại của mỗi quốc gia, mối quan hệ này bao gồm tổng thể 

các lĩnh vực: kinh tế, chính chị, văn hoá, khoa học, kỹ thuật, 

du lịch…. Trong quá trình hoạt động, tất cả các quan hệ quốc 

tế đều cần thiết và liên quan đến vấn đề tài chính. Để đánh giá 

2(1+1) HK6 

Hình thức thi: Thi viết 

- Điểm thực hành: 0,25 

-Điểm kiểm tra giữa kì : 0,25 



từng kỳ, từng niên hạn của các quan hệ quốc tế đều cần đến 

nghiệp vụ thanh toán quốc tế. Học phần bao gồm 5 chương 

lớn xoay quanh các vấn đề thanh toán quốc tế như: tiền tệ thế 

giới, tỷ giá hối đoái, các phương thức thanh toán quốc tế, cách 

phát hành và lưu thông phương tiện quốc tế – các bài học này 

nhằm giúp sinh viên hiểu thêm về các thuật ngữ thanh toán 

quốc tế bằng tiếng Trung Quốc, có kiến thức cơ bản về thanh 

toán quốc tế. 

- Điểm kiểm tra kết thúc học 

phần: 0,5 

53 Dịch viết  2 

Học phần dịch viết 2 dựa trên nền tảng những kiến thức đã 

học ở học phần 1, sinh viên chủ yếu thực hành phiên dịch 

Việt-Trung, và Trung-Việt. Học phần tiếp tục sử dụng giáo 

trình phiên dịch Việt Hán xuất bản năm 2016, là giáo trình 

mới nhất được các trường Đại học sử dụng. Ở học phần này, 

sinh viên tiếp tục thực hành dịch văn bản từ dễ đến khó, dịch 

từ Việt sang Trung và từ Trung sang Việt, với các chủ đề 

được lấy từ giáo trình Viết thương mại, giáo trình tiếng trung 

kinh doanh, nhằm đa dạng các nội dung từ dễ đến khó. 

2(1+1) HK7 

Hình thức thi: Thi viết 

- Điểm thực hành: 0,25 

-Điểm kiểm tra giữa kì : 0,25 

- Điểm kiểm tra kết thúc học 

phần: 0,5 

54 Dịch nói 

Học phần Dịch nói gồm 10 bài của giáo trình Hán ngữ khẩu 

ngữ cấp tốc( quyển trung cấp) do nhà xuất bản Đại học Bắc 

Kinh tái bản năm 2016 và giáo trình Tiếng Việt Nam du lịch 

do công ty xuất bản Thế giới sách Quảng Đông xuất bản. 

Học phần gồm những từ vựng, cấu trúc câu nâng cao, nhằm 

giúp cho sinh viên có phản ứng nhanh trong việc dịch bằng 

miệng, nhằm giúp cho sinh viên có phản xạ nghe hiểu xử lý 

thông tin và chuyển đổi ngôn ngữ một cách chuyên nghiệp. 

2(1+1) HK7 

Hình thức thi: Thi vấn đáp 

- Điểm thực hành: 0,25 

-Điểm kiểm tra giữa kì : 0,25 

- Điểm kiểm tra kết thúc học 

phần: 0,5 

55 
Tiếng trung kinh 

doanh 4 

Học phần Tiếng Trung kinh doanh (4)  này mang đến cho sinh 

viên kiến thức về tuyển dụng, đàm phán, thương mại điện tử, 

lưu thông hàng hóa, đầu tư quốc tế... Nâng cao kỹ năng nghe, 

nói, đọc và viết và khả năng giao tiếp trong tiếng Trung kinh 

2(1+1) HK7 

Hình thức thi: Thi viết 

- Điểm thực hành: 0,25 

-Điểm kiểm tra giữa kì : 0,25 



doanh. Đồng thời có thể đáp ứng nhu cầu thực tế nảy sinh 

trong quá trình triển khai giao lưu kinh tế liên quan đến Trung 

Quốc, đặc biệt trong bối cảnh phạm vi của “thương mại” cũng 

không ngừng mở rộng.Học phần bao gồm 2 phần chính là 

“Nghe nói” và “Đọc viết”, góp phần phát triển toàn diện kỹ 

năng nghe, nói, đọc, viết; đồng thời củng cố kỹ năng làm bài 

thi Tiếng Trung Kinh Doanh, các kỹ năng được sắp xếp theo 

thứ tự từ dễ đến khó, đúng trọng tâm.Mỗi bài khóa khoảng 

550 chữ. Bài khóa chính ở dạng hội thoại, bài khóa phụ ở dạng 

bài văn. Bổ sung thêm các hội thoại mang tính trao đổi và tăng 

cường các ví dụ thực tế. 

- Điểm kiểm tra kết thúc học 

phần: 0,5 

56 
Tiếng Trung Quốc 

nâng cao 

Học phần bao gồm 4 bài học: Câu đố của cha, Hãy dựa vào...., 

Nhất Nặc Thiên Kim – Lời Hứa Ngàn Vàng,  Đấu thầu nội bộ 

– Từ tiêu đề của bài chúng ta phần nào cũng thấy được, nội 

dung của học phần này tương đối đa dạng Học phần này mỗi 

bài được thiết kế: Những câu hỏi để người đọc suy nghĩ, sau 

đó mới là bài khóa, bài khoa được thiết kế rất đặc biệt, Một 

bài khóa chia làm từ hai đến ba đoạn, mỗi đoạn sẽ có từ mới 

tương đương của bài đó. Sau đó là các điểm ngữ pháp, cuối 

cùng là một bài đọc thêm.   

2(1+1) HK7 

Hình thức thi: Thi viết 

- Điểm thực hành: 0,25 

-Điểm kiểm tra giữa kì : 0,25 

- Điểm kiểm tra kết thúc học 

phần: 0,5 

57 
Đọc báo tiếng TQ 

(1+1) 

Học phần này nhằm đáp ứng những yêu cầu mới từ phía xã 

hội, nhà tuyển dụng, người học. Môn đọc báo TQ giúp các 

bên có nhu cầu trang bị những kỹ năng và kiến thức ngôn ngữ 

cần thiết để tiếp cận nguồn thông tin đến từ báo chí TQ một 

cách có hệ thống, chính xác, dễ dàng và nhanh chóng. 

2(1+1) HK7 

Hình thức thi: Thi viết 

- Điểm thực hành: 0,25 

-Điểm kiểm tra giữa kì : 0,25 

- Điểm kiểm tra kết thúc học 

phần: 0,5 

58 
Thực tập doanh 

nghiệp 3(0+4) 

Học phần này yêu cầu sinh viên thực tập tại doanh nghiệp để 

vận dụng kiến thức các môn học vào việc phân tích, nêu ra 

được một số vấn đề cần giải quyết trong thực tế và đề xuất 

4(0+4) HK7 Viết báo cáo thực tập 



biện pháp giải quyết các vấn đề đó. Sinh viên vận dụng kiến 

thức và kỹ năng đã học để nghiên cứu, phân tích và xử lý các 

vấn đề cụ thể thuộc lĩnh vực ngành/ chuyên ngành thương mại 

tại đơn vị thực tập. 

59 
Thực tập tốt nghiệp 

(0+5) 

Sinh viên vận dụng kiến thức và kỹ năng đã học để nghiên 

cứu, phân tích và xử lý các vấn đề cụ thể thuộc lĩnh vực ngành/ 

chuyên ngành Quản trị kinh doanh tại đơn vị thực tập.  

Sinh viên phát triển khả năng phát hiện vấn đề từ thực tế 

kinh doanh của đơn vị thực tập cần nghiên cứu để đề xuất 

nội dung viết khóa luận tốt nghiệp (đối với những SV đủ 

điều kiện làm khóa luận). 

5(0+5) HK8 
Viết báo cáo thực tập tốt 

nghiệp 

60 
Báo cáo tốt nghiệp 

(0+5) 

Dựa trên nền tảng kiến thức đã học sinh viên sẽ viết một bài 

báo cáo tốt nghiệp, ngôn ngữ sử dụng là tiếng Trung. Báo 

cáo tốt nghiệp là học phần bắt buộc cần và có để sinh viên có 

đủ điều kiện để tốt nghiệp. Sinh viên có thể tìm một đề tài 

liên quan đến ngôn ngữ, hoặc liên quan đến văn hóa, lịch 

sử....tiến hành đối chiếu giữa hai ngôn ngữ. Học phần này 

nhằm đánh giá kỹ năng viết của sinh viên như thế nào. 

5(0+5) HK8 Viết khóa luận tốt nghiệp 
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