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Chương trình: Ngôn ngữ Trung Quốc 

 

STT Nội dung 

Trình độ đào tạo 

Đại học 

Chính quy 

I 
Điều kiện đăng ký tuyển 

sinh 

Theo quy định về hình thức tuyển sinh của trường ĐH Thủ Dầu Một với 04 hình thức tuyển sinh. 

Theo đó, mỗi hình thức tuyển sinh có quy định về điều kiện đăng ký tuyển sinh khác nhau. Chi tiết: 

1. Xét học bạ: https://tuyensinh.tdmu.edu.vn/News/Detail/2829  

+ Thí sinh đã tốt nghiệp THPT từ năm 2019 trở về trước. 

+ Thí sinh đang học THPT hoặc tương đương. 

2. Xét kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT theo tổ hợp môn: 

https://tuyensinh.tdmu.edu.vn/News/Detail/2884  

+ Thí sinh có tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020. 

3. Xét tuyển thẳng: https://tuyensinh.tdmu.edu.vn/News/Detail/2845  

+ Thí sinh đã tốt nghiệp THPT từ năm 2019 trở về trước. 

+ Thí sinh đang học lớp 12 NH 2019-2020 của các trường THPT hoặc tương đương. 

4. Xét kết quả bài thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TP. HCM: 

https://tuyensinh.tdmu.edu.vn/News/Detail/2802  

+ Thí sinh đủ điều kiện dự thi THPTQG năm 2020 theo quy định của Bộ GD&ĐT. 

https://tuyensinh.tdmu.edu.vn/News/Detail/2829
https://tuyensinh.tdmu.edu.vn/News/Detail/2884
https://tuyensinh.tdmu.edu.vn/News/Detail/2845
https://tuyensinh.tdmu.edu.vn/News/Detail/2802


II 

Mục tiêu kiến thức, kỹ 

năng, thái độ và trình độ 

ngoại ngữ đạt được 

Kiến thức: 

- Vận dụng kiến thức ngôn ngữ Trung Quốc vào những tình huống giao tiếp và giao dịch bằng văn 

bản 

- Sử dụng tiếng Trung Quốc thành thạo trong giao tiếp xã hội và giao tiếp công sở 

- Biết phân tích hệ thống ngữ âm, cấu tạo chữ Hán, cấu trúc từ vựng, cấu trúc câu tiếng Trung và 

phân biệt được sự tương đồng và khác biệt giữa tiếng Trung và tiếng Việt. 

Kỹ năng: 

- Vận dụng các kiến thức, kỹ năng biên phiên dịch vào việc dịch các loại hình văn bản khác nhau. 

- Giao tiếp đa phương tiện, đa văn hóa, sử dụng thành thạo tiếng Trung chuyên ngành thương mại.  

- Có khả năng thực hành, làm việc trong những lĩnh vực cần sử dụng tiếng Trung như giảng dạy, du 

lịch, thương mại, ngoại giao v.v... 

- Phân tích, đánh giá kinh tế, xã hội, địa lý văn hóa Trung Quốc. 

- Vận dụng khả năng tư duy biện luận, phê phán và sáng tạo khi giải quyết các vấn đề trong thực 

tiễn. 

- Có khả năng xây dựng lịch trình làm việc nhóm hiệu quả và khả năng trình bày mạch lạc rõ ràng, 

thuyết phục. 

Thái độ: 

- Có tinh thần học hỏi, thái độ hợp tác, ý thức đóng góp phục vụ cộng đồng. 

- Thể hiện động cơ tự học tập, tự nghiên cứu và tinh thần khởi nghiệp. 

Trình độ ngoại ngữ: Theo quy định về chuẩn đầu ra của Trường. 

Đạt được một trong những tín chỉ ngoại ngữ 2 quy định (Tiếng Pháp, Trung, Hàn, Nhật) đạt 

mức độ được quy định dưới đây trở lên. 

 



Ngoại Ngữ Chuẩn Đơn Vị cấp Ghi chú 

 

 

Tiếng Pháp 

DEFT: B1 Bộ giáo dục Pháp  

 

FPT – TDMU: bậc 3 

(hệ CQ: 45, TX: 40) 

 

 

TDMU 

Sau khi học và thi đạt 6 

học phần tiếng Pháp 

không chuyên, sinh viên 

Nhà trường cấp chứng 

chỉ FPT - TDMU 

 

 

Tiếng 

Trung 

HSK 3 Hanban, Trung Quốc  

CPT – TDMU: bậc 3 

(hệ CQ: 45, TX: 40) 

TDMU Sau khi học và thi đạt 6 

học phần tiếng Trung 

không chuyên, sinh viên 

Nhà trường cấp chứng 

chỉ CPT - TDMU 

Tiếng Hàn TOPIK 2 (cấp 3) Viện giáo dục quốc tế 

quốc gia Hàn Quốc 

 

Tiếng Nhật JLPT cấp N4 Hiệp hội giáo dục 

quốc tế Nhật Bản 

 

 

III 

Các chính sách, hoạt 

động hỗ trợ học tập, 

sinh hoạt cho người học 

Các chính sách hỗ trợ bao gồm: 

1. Chính sách học bổng: theo quy định của Trường. Chi tiết: 

https://tuyensinh.tdmu.edu.vn/News/Detail/2648 

2. Chính sách hỗ trợ phương tiện, đồ dùng học tập dành cho sinh viên khuyết tật thuộc hộ nghèo/ 

cận nghèo: theo quy định của Trường. Chi tiết: 

https://tuyensinh.tdmu.edu.vn/News/Detail/2647 

https://tuyensinh.tdmu.edu.vn/News/Detail/2648
https://tuyensinh.tdmu.edu.vn/News/Detail/2647


3. Chính sách hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số: theo quy định 

của Trường. Chi tiết: https://tuyensinh.tdmu.edu.vn/News/Detail/2645 

4. Chính sách trợ cấp xã hội: theo quy định của Trường. Chi tiết: 

https://tuyensinh.tdmu.edu.vn/News/Detail/2643  

5. Chính sách miễn giảm học phí: theo quy định của Trường. Chi tiết: 

https://tuyensinh.tdmu.edu.vn/News/Detail/2641  

Các hoạt động: 

- Hoạt động xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng: Halloween, chào đón tân sinh viên, 

mùa hè xanh, xuân hồng tình nguyện, xuân yêu thương, hỗ trợ thí sinh thi THPT Quốc gia, Trung 

thu cho em, các ngày Thứ Bảy tình nguyện, Chủ Nhật xanh; 

- Hoạt động sinh viên tham gia nghiên cứu cứu khoa học; 

- Hoạt động rèn luyện kỹ năng, học tập trải nghiệm, thực tế; 

- Hoạt động giao lưu với các đơn vị trong và ngoài trường; 

- Tham gia các phong trào khởi nghiệp do Đoàn Thanh Niên, Hội sinh viên Trường phát động. 

- Sinh hoạt câu lạc bộ tiếng Trung định kỳ, tạo phong trào giao lưu học ngoại ngữ trong và 

ngoài Chương trình. 

- Tham gia các cuộc thi tiếng Trung như: Nhịp cầu Hán ngữ, các hội thi của các trường Đại 

học khác tổ chức. 

IV 
Chương trình đào tạo 

mà nhà trường thực hiện 

 Cấu trúc CTĐT ngành Ngôn ngữ Trung Quốc: 

Trình độ 

đào tạo 

Thời gian 

đào tạo 

Khối 

lượng 

kiến thức 

toàn khóa 

(Tín chỉ) 

Kiến thức 

giáo dục 

đại cương 

Kiến thức giáo dục chuyên ngành 

Kiến thức 

cơ sở 

ngành 

Kiến thức 

chuyên 

ngành 

Thực tập 

tốt nghiệp 

và làm 

báo cáo 

tốt nghiệp 

https://tuyensinh.tdmu.edu.vn/News/Detail/2645
https://tuyensinh.tdmu.edu.vn/News/Detail/2643
https://tuyensinh.tdmu.edu.vn/News/Detail/2641


Đại học 04 năm 133 18 24 61 17 

Sơ đồ cấu trúc CTĐT: 

 

V 

Khả năng học tập, nâng 

cao trình độ sau khi ra 

trường 

Sau khi tốt nghiệp Cử nhân Ngành Ngôn ngữ Trung Quốc sinh viên có đủ khả năng tiếp tục 

học tập và nghiên cứu chuyên môn ở trình độ cao hơn về tiếng Trung Quốc. 

VI Vị trí làm sau khi tốt 

nghiệp 

Sau khi tốt nghiệp Cử nhân Ngành Ngôn ngữ Trung Quốc sinh viên có năng lực làm việc ở 

những vị trí sau:  

- Giảng dạy ngôn ngữ Trung Quốc;  

- Biên dịch viên, phiên dịch viên các tài liệu, sách báo, thư từ thương mại tiếng Trung;  



- Chuyên viên Marketing, tổ chức sự kiện, giao dịch thương mại, văn phòng cho các doanh 

nghiệp Trung Quốc tại Việt Nam;  

- Chuyên viên hướng dẫn giao dịch;  

- Hướng dẫn viên du lịch, lễ tân nhà hàng, khách sạn;  

- Tự phát triển kinh doanh riêng (nếu nhu cầu nguồn hàng đến từ Trung Quốc, Đài Loan,…);  

- Tiếp viên hàng không, nhân viên an ninh sân bay. 

Bình Dương, ngày ........ tháng  6  năm 2021 

HIỆU TRƯỞNG 
Đã ký 

 

 

 

 
TS. Nguyễn Quốc Cường 

 


