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         UBND TỈNH QUẢNG BÌNH 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH 

 

 

THÔNG BÁO 

Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế của cơ sở giáo dục đại học  

năm học 2021 -2022 

1. Ngành: Tiếng Trung Quốc 

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

1.1 Đại học Tiếng Trung Quốc K63 

STT Tên môn học Mục đích môn học Số tín chỉ 
Lịch trình 

giảng dạy 

Phương pháp đánh 

giá sinh viên 

1 
Triết học Mác-

Lênin   

Học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản nhất về triết học 

Mác – Lênin, trọng tâm là triết học Mác – Lênin và vai trò của triết học 

Mác – Lênin trong đời sống xã hội, chủ nghĩa duy vật biện chứng, chủ 

nghĩa duy vật lịch sử 

3 Kỳ 1 

Kiểm tra thường 

xuyên 

thi viết cuối kỳ 

2 Pháp luật đại cương 

Giới thiệu những kiến thức cơ bản về nhà nước và pháp luật; quy phạm 

pháp luật và các loại văn bản quy phạm pháp luật ở Việt Nam hiện nay; 

cơ chế điều chỉnh của pháp luật; hệ thống pháp luật Việt Nam 

2 Kỳ 1 

Kiểm tra thường 

xuyên 

Thi viết cuối kỳ 

3 Tin học  

Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức về cơ bản tin học, công 

nghệ thông tin, máy tính điện tử, hệ điều hành và ngôn ngữ lập trình căn 

bản bao gồm các khái niệm cơ bản, hằng, biến, mảng, biểu thức, các toán 

tử điều khiển...để viết được một chương trình hoàn chỉnh. 

2 Kỳ 1 

Kiểm tra thường 

xuyên 

Thi viết cuối kỳ 

4 
Tiếng Việt thực 

hành 

Học phần bao gồm những kiến thức cơ bản về kỹ năng tạo lập và tiếp 

nhận văn bản, kỹ năng chính tả, dùng từ, đặt câu tiếng Việt theo các mô 

hình tiêu biểu của tiếng Việt với mục đích nâng cao kỹ năng sử dụng 

tiếng Việt cho sinh viên. 

2 Kỳ 1 

Kiểm tra thường 

xuyên 

Thi viết cuối kỳ 
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5 
Cơ sở văn hóa Việt 

Nam 

Học phần này gồm hai phần chính: phần một bao gồm các kiến thức đại 

cương về văn hóa và văn hóa Việt Nam; phần hai đi sâu vào tìm hiểu bản 

sắc văn hóa Việt Nam qua một số lĩnh vực cơ bản: văn hóa nhận thức, 

2 Kỳ 1 

Kiểm tra thường 

xuyên 

Thi viết cuối kỳ 

6 Tiếng Anh 1 

Kết th c học phần Tiếng Anh 1, sinh viên có khả năng áp dụng được kiến 

thức cơ bản về ngôn ngữ như từ vựng,  ngữ pháp, ngữ âm tiếng Anh vào 

giao tiếp ở trình độ tiền B1 (theo Khung tham chiếu Châu Âu) với các 

chủ đề thường gặp trong đời sống hằng ngày của sinh viên như: giới thiệu 

thông tin về cá nhân, học tập, các loại sách, nghiên cứu, thói quen hằng 

ngày, nghề nghiệp và các kỳ nghỉ đặc biệt. 

2 Kỳ 1 

Kiểm tra thường 

xuyên 

Thi thực hành cuối 

kỳ 

7 
Ngữ âm-Văn tự 

tiếng Trung Quốc 

Học phần cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản về ngữ âm 

tiếng Trung Quốc hiện đại, các kỹ năng phân tích thanh mẫu, vận mẫu, 

kết cấu âm tiết tiếng Trung Quốc. Kết thức học phần, sinh viên có được 

năng lực phát âm tốt và tự điều chỉnh và sửa cách phát âm cho đúng 

cũng như việc ứng dụng trong công việc dạy và làm việc sau này. 

Hiểu được các đặc trưng và tích chất của chữ Hán cũng như quy luật phát 

triển của chữ Hán. 

2 Kỳ 1  

8 
Tiếng Trung Quốc 

tổng hợp 1 

Học phần giới thiệu cho sinh viên bước đầu làm quen với ngôn ngữ mới 

được thể hiện thông qua hệ thống ngữ âm, cách phiên âm, thanh điệu, quy 

tắc viết chữ Hán, thông qua những đoạn hội thoại đơn giản gi p sinh viên 

tiếp x c với những mẫu câu cơ bản, các hiện tượng văn hóa đáng ch  ý. 

3   

8 Giáo dục thể chất 1 
Nội dung học phần được ban hành tại Thông tư số 25/2015-TT-BGDĐT 

ngày 14 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. 
2 Kỳ 1 

Kiểm tra thường 

xuyên 

Thi viết cuối kỳ 

9 
Kinh tế chính trị 

Mác-Lênin   

Học phần trang bị hệ thống tri thức lý luận cốt lõi của Kinh tế chính trị 

Mác – Lênin trong bối cảnh phát triển mới của Việt Nam và thế giới ngày 

nay. 

2 Kỳ 2 

Kiểm tra thường 

xuyên 

Thi viết cuối kỳ 
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10 
Chủ nghĩa xã hội 

khoa học 

Học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản, cốt lõi và 

chuyên sâu về CNXH KH, từ đó nhằm hình thành các kĩ năng cơ bản và 

kĩ năng chuyên ngành để phân tích, đánh giá các vấn đề thực tiễn về 

chính trị - xã hội liên quan đến CNXH 

2 Kỳ 2 

Kiểm tra thường 

xuyên 

Thi viết cuối kỳ 

11 Tin học ứng dụng 

Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về phương pháp nhập số 

liệu, xử lý, mô tả số liệu và tính toán các số liệu trên máy tính nhằm phân 

tích vấn đề để đề xuất kế hoạch, chiến lược, quyết định kinh doanh cho 

doanh nghiệp kinh doanh du lịch. 

3 Kỳ 2 

Kiểm tra thường 

xuyên 

Thi viết cuối kỳ 

12 Dẫn luận ngôn ngữ 

Học phần cung cấp cho sinh viên kiến thức đại cương về ngôn ngữ và 

ngôn ngữ học như khái niệm, nguồn gốc, bản chất, chức năng của ngôn 

ngữ, những vấn đề đại cương về tiếng Việt như quan hệ nguồn gốc và 

quan hệ loại hình, hệ thống và cấu tr c của ngôn ngữ, chữ viết tiếng Việt. 

2 Kỳ 2 

Kiểm tra thường 

xuyên 

Thi viết cuối kỳ 

13 Tiếng Anh 2 

Kết th c học phần Tiếng Anh 2,  sinh viên có khả năng áp dụng được 

kiến thức cơ bản về tiếng Anh vào giao tiếp ở trình độ  tiền B1 với các 

chủ đề, chủ điểm như:  gia đình và những người thân yêu, đi du lịch, 

thành thị và nông thôn, mua sắm. 

2 Kỳ 2  

14 Giáo dục thể chất 2 
Nội dung học phần được ban hành tại Thông tư số 25/2015-TT-BGDĐT 

ngày 14 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. 
2 Kỳ 2 

Kiểm tra thường 

xuyên 

Thi viết cuối kỳ 

15 
TiếngTrungQuốc 

tổng hợp 2 

Học phần giới thiệu cho sinh viên những mẫu câu tiếng Trung phức tạp 

hơn. Sinh viên tiếp tục được luyện tập sâu hơn về ngữ pháp cơ bản và 

những câu giao tiếp đơn giản; cơ bản hoàn thiện hệ thống kiến thức tiếng 

Trung sơ cấp dùng trong sinh hoạt hàng ngày. Kết thúc học phần, sinh 

viên có thể vận dụng linh hoạt từ ngữ cũng như câu thức vào các tình 

huống giao tiếp hàng ngày với người Trung Quốc. 

 

3 
 

Kỳ 2 
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16 Kỹ năng Nghe 1 

Học phần này gi p sinh viên nhận biết được các thanh mẫu, vận mẫu 

cũng như sự biến điệu trong hệ thống ngữ âm tiếng Trung. Ngoài ra còn 

gi p Sinh viên nghe hiểu về cách thức chào hỏi, giới thiệu bản thân, bạn 

bè cũng như một số vấn đề khác thường gặp trong cuộc sống. Hoàn thành 

học phần, sinh viên tăng thêm số lượng 500 từ vựng từ các chủ đề khác 

nhau. 

2 Kỳ 2 

Kiểm tra thường 

xuyên 

Thi viết cuối kỳ 

17 Kỹ năng Nói 1 

Học phần cung cấp cho sinh viên các kiến thức về từ vựng, ngữ pháp, 

ngữ âm, các cấu trúc ngôn ngữ mang tính chức năng xã hội được tích hợp 

trong các tình huống và chủ đề quen thuộc nhằm phát triển kỹ năng nói 

tiếng Trung. Kết thúc học phần, sinh viên có thể mô tả đơn giản các chủ 

đề quen thuộc trong lĩnh vực giao tiếp tối thiểu hàng ngày. 

2 Kỳ 2 

Kiểm tra thường 

xuyên 

Thi vấn đáp cuối kỳ 

18 Kỹ năng Đọc 1 

Học phần này bước đầu rèn luyện cho sinh viên kỹ năng đọc, ghi nhớ từ 

ngữ và các mẫu câu, điểm ngữ pháp tiếng Hán cơ bản thông qua các bài 

đọc. Các bài học còn giới thiệu các kiến thức thường gặp thông qua các 

bảng hiệu, bảng chỉ dẫn mang tính ứng dụng cao. Hệ thống bài tập được 

thiết kế phù hợp với trình độ sinh viên, nội dung bài tập phong ph  như: 

nhìn tranh điền từ, đặt câu, đọc hiểu, nối câu và mô phỏng viết lại đoạn 

văn. 

2 Kỳ 2 

Kiểm tra thường 

xuyên 

Thi viết cuối kỳ 

19 
Tư tưởng Hồ Chí 

Minh 

Học phần trang bị cho sinh viên hiểu được những kiến thức cơ bản về 

khái niệm, nguồn gốc, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí 

Minh 

2 
 

Kỳ 3 

Kiểm tra thường 

xuyên 

Thi viết cuối kỳ 

20 
Lịch sử văn minh 

thế giới 

Học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản và hệ thống về tiến 

trình phát triển của văn minh nhân loại gồm: cơ sở hình thành, sự ra đời và 

phát triển của các nền văn minh, các đặc điểm và đặc trưng của các nền văn 

minh. Trang bị cho sinh viên các kiến thức về: Sự ra đời và phát triển CNTB 

bước chuyển sang nền văn minh công nghiệp và nền văn minh thông tin; các 

3 Kỳ 3 

Kiểm tra thường 

xuyên 

Thi thực hành 
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thành tựu tiêu biểu của văn minh nhân loại thời cận - hiện đại; những nguyên 

tắc và mối tương quan giữa hội nhập văn minh thế giới với việc giữ vững và 

phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. 

21 
Tiếng Trung Quốc 

tổng hợp 3 

Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức cuộc sống, văn hoá 

thông qua những chủ đề đa dạng. Sinh viên có thể sử dụng những từ ngữ 

và kết cấu câu được học để nói theo từng chủ đề,  đồng thời thể hiện sự 

lưu loát tự nhiên, hợp lý, linh hoạt các thành phần câu, từ nối câu và các 

cụm từ chức năng nhằm diễn đạt các nhu cầu thiết yếu trong cuộc sống và 

ứng dụng vào thực tế giao tiếp. 

3 Kỳ 3 

Kiểm tra thường 

xuyên 

Thi viết cuối kỳ 

22 Kỹ năng Nghe 2 

Sau khi hoàn thành học phần này, sinh viên có thể nhận biết được sự kết 

hợp giữa các thanh điệu khác nhau trong một từ hoặc tổ từ. Sinh viên có 

thể viết lại được các từ hoặc câu văn nghe được, đọc lại được đ ng ngữ 

âm và ngữ điệu đoạn văn hoặc bài thơ vừa nghe, hiểu được ý nghĩa các 

đoạn đối thoại ngắn. 

3 Kỳ 3 

Kiểm tra thường 

xuyên 

Thi viết cuối kỳ 

23 Kỹ năng Nói 2 

Học phần cung cấp cho sinh viên các kiến thức cần học để đạt năng lực 

giao tiếp tiếng Trung. Kết thúc học phần , sinh viên áp dụng được các 

kiến thức về từ vựng, ngữ pháp, ngữ âm, các cấu trúc ngôn ngữ mang tính 

chức năng xã hội được tích hợp trong các tình huống và chủ đề quen 

thuộc nhằm phát triển kỹ năng nói tiếng Trung. 

3 Kỳ 3 

Kiểm tra thường 

xuyên 

Thi vấn đáp cuối kỳ 

24 Kỹ năng Đọc 2 

Học phần tiếp tục cung cấp vốn kiến thức na  ng cao ho  n về từ vựng, 

ngữ pháp, mẫu ca  u theo theo từng chủ đề rie  ng biẹ  t gi p sinh vie  n 

mở rọ ng vốn kiến thức về ngo  n ngữ, va n hóa, kinh tế, xã họ i Trung Quốc 

từ đó có sự so sánh và lie  n hẹ   đến những yếu tố tu  o ng đồng hoạ  c khác 

biẹ t của Viẹ t Nam.  

 Kỳ 3 

Kiểm tra thường 

xuyên 

Thi viết cuối kỳ 

25 Kỹ năng Viết 1 
Học phần cung cấp kiến thức ngôn ngữ thuộc kỹ năng Viết tiếng Trung ở 

mức độ thông thường. Thông qua các bài khoá với nhiều hình thức, đề tài 
 Kỳ 3 

Kiểm tra thường 

xuyên 



Ngành: Tiếng Trung Quốc                                                                                                                                                                  Biểu mẫu 18C                                                                                                                                                                                                                             

6 

 

viết đa dạng, sinh viên có thể rèn luyện ngữ pháp, kết cấu câu, khả năng 

liên tưởng và khả năng hành văn, đồng thời cũng gi p sinh viên hoàn 

thiện kỹ năng viết những bài văn theo chủ đề với nội dung hoàn chỉnh. 

Thi viết cuối kỳ 

26 
 

Tiếng Anh 3 

Kết th c học phần Tiếng Anh,  có khả năng áp dụng được kiến thức cơ 

bản về tiếng Anh vào giao tiếp ở trình độ  B1 với các chủ đề sau: ăn 

uống, nơi ở và chỗ sinh hoạt riêng tư, phong cách sống, các hoạt động 

giải trí và phương tiện giao tiếp, th  cưng và thế giới tự nhiên.  Sinh viên 

có khả tự học, tự thực hành để đạt được năng lực giao tiếp tiếng Anh ở 

trình độ B1.    

3 Kỳ 3 

Kiểm tra thường 

xuyên 

Thi viết cuối kỳ 

27 
Lịch sử Đảng cộng 

sản Việt Nam 

Cung cấp những tri thức có tính chất hệ thống, cơ bản về sự ra đời của 

Đảng Cộng sản Việt Nam (1920-1930), sự lãnh đạo của Đảng đối với 

cách mạng Việt Nam trong thời kỳ đấu tranh giành chính quyền (1930-

1945), trong hai cuộc chiến tranh chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ 

xâm lược (1945-1975) 

2 Kỳ 4 

Kiểm tra thường 

xuyên 

Thi viết cuối kỳ 

28 
Nghiên cứu khoa 

học và Khởi nghiệp 

Học phần cung cấp các kiến thức về các phương pháp nghiên cứu khoa 

học chuyên sâu cho lĩnh vực kinh doanh. Cung cấp thông tin về quy trình 

nghiên cứu khoa học và phương pháp phân tích dữ liệu 

3 Kỳ 4 

Kiểm tra thường 

xuyên 

Thi viết cuối kỳ 

29 
Tiếng Trung Quốc 

tổng hợp 4 

Học phần người việc gi p sinh viên phát triển các kỹ năng và kiến thức 

ngôn ngữ còn bổ sung cho sinh viên các kiến thức về xã hội, văn hoá. 

Trọng tâm chính của môn học là trang bị cho sinh viên vốn từ vựng cần 

thiết để có thể làm công cụ giao tiếp. Cụ thể, học phần này cung cấp cho 

sinh viên 15 đơn vị bài học với những kiến thức cơ bản về cuộc sống 

thường nhật. 

3 Kỳ 4 

Kiểm tra thường 

xuyên 

Thi viết cuối kỳ 

30 Kỹ năng Nghe 3 

Học phần gồm các bài khóa có nội dung phong ph , có liên quan mật 

thiết đến cuộc sống hàng ngày, như thảo luận về lịch trình du lịch, mua từ 

điển điện tử, cũng như các vấn đề xã hội, mục đích là giúp sinh viên 

2 Kỳ 4 

Kiểm tra thường 

xuyên 

Thi viết cuối kỳ 
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thông qua giáo trình giảng dạy tiếp x c nhiều với môi trường ngôn ngữ, 

từ đó nâng cao khả năng nghe cũng như củng cố thêm kiến thức vốn có, 

nhằm thỏa mãn nhu cầu học tập của sinh viên cũng như giao tiếp trong 

cuộc sống hàng ngày. 

31 Kỹ năng Nói 3 

Học phần cung cấp cho sinh viên các kiến thức cần học để đạt năng lực 

giao tiếp tiếng Trung. Sau khi kết thúc học phần , sinh viên nắm được yêu 

cầu về năng lực giao tiếp tiếng Trung thể hiện qua khả năng tự diễn đạt, 

khả năng tương tác giao tiếp, phát âm, độ lưu loát vầ yêu cầu về độ chuẩn 

xác về mặt ngôn ngữ xã hội, mức độ hoàn thành nhiệm vụ bài thi. Sinh 

viên áp dụng được các kiến thức về từ vựng, ngữ pháp, ngữ âm, các cấu 

trúc ngôn ngữ mang tính chức năng xã hội được tích hợp trong các tình 

huống và chủ đề nhằm phát triển kỹ năng nói tiếng Trung. 

2 Kỳ 4 

Kiểm tra thường 

xuyên 

Thi viết cuối kỳ 

32 Kỹ năng Đọc 3  

Học phần này tiếp tục nâng cao năng lực và trình độ đọc hiểu cho người 

học. Ngoài ra nội dung bài đọc trong giáo trình mang tính ứng dụng, thể 

loại đa dạng, phong ph , ch  trọng tính đương đại, nhằm mục đích gi p 

người học tiếp x c và làm quen với những nội dung có thể xuất hiện 

trong sinh hoạt hằng ngày. 

2 Kỳ 4 

Kiểm tra thường 

xuyên 

Thi viết cuối kỳ 

33 Kỹ năng Viết 2 

Học phần cung cấp kiến thức ngôn ngữ thuộc kỹ năng Viết tiếng Trung ở 

mức độ thông thường. Sau khi kết thúc học phần sinh viên có thể đạt 

được vốn từ cần thiết  để miêu tả những tình huống không thể đoán trước, 

giải thích các điểm chính của vấn đề với độ chính xác hợp lý và thể hiện 

những suy nghĩ về các chủ đề mang tính trừu tượng hay văn hoá. Có được 

kiến thức nền tảng về ngữ pháp, mẫu câu the từng chủ đề và thể loại văn 

bản viết riêng biệt, gi p sinh viên hành văn một cách sinh động hơn, đồng 

thời có sự so sánh và liên hệ đến những yếu tố tương đồng hoặc khác biệt 

của Việt Nam. Có thể nhận biết, phân tích nội dung bài văn theo chủ đề 

2 
 

Kỳ 4 

Kiểm tra thường 

xuyên 

Thi viết cuối kỳ 
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có sẵn, xây dựng mạch văn theo sự sáng tạo riêng của mỗi sinh viên. 

34 
Tiếng Trung Quốc 

tổng hợp 5 

Học phần tiếp tục cung cấp cho sinh viên khối lượng từ vựng, kiến thức 

cuộc sống phong ph  với những chủ đề đa dạng thông qua những câu 

chuyện nhỏ th  vị. Sau khi kết th c học phần, sinh viên có thể vận dụng 

linh hoạt TTTTTH.044các từ ngữ và kết cấu câu được học để luyện tập 

theo từng chủ đề, từ đó sinh viên có thể tự tin hơn trong quá trình giao 

tiếp tiếng Trung. 

3 
 

Kỳ 5 

Kiểm tra thường 

xuyên 

Thi viết cuối kỳ 

35 Kỹ năng Nghe 4 

Học phần gồm các bài khóa có nội dung phong ph , được thiết kế như 

một bài kiểm tra có tính đa dạng và khái quát cao, được lồng ghép các từ, 

kết cấu câu trọng điểm làm tăng hiệu quả của việc dạy và học, gi p sinh 

viên làm quen từ đó nâng cao khả năng nghe hiểu đối với những bài hội 

thoại có nội dung tương đối dài. Sinh viên sau khi hoàn thành học phần 

có thể nghe các bài phỏng vấn cũng như nghe thời sự tiếng Trung. 

2 Kỳ 5 

Kiểm tra thường 

xuyên 

Thi viết cuối kỳ 

36 Kỹ năng Nói 4 

Học phần giúp sinh viên vận dụng vốn từ vựng theo các chủ đề khác 

nhau, các điểm ngữ pháp liên quan để áp dụng trong quá trình nói tiếng 

Trung. Sinh viên có thể miêu tả và trình bày về một chủ đề yêu thích một 

cách rõ ràng, biết duy trì lời nói một cách hợp lý, khá trôi chảy, biết mở 

rộng và phát triển ý phù hợp, cách sử dụng ngữ điệu, nhấn mạnh ý kiến 

muốn diễn đạt về các đề tài liên quan đến lĩnh vực ưa thích, việc làm hay 

vui chơi giải trí, quan niệm sống... 

2 Kỳ 5 

Kiểm tra thường 

xuyên 

Thi vấn đáp cuối kỳ 

37 Kỹ năng Đọc 4 

Học phần cung cấp cho sinh viên chuyên ngành tiếng Trung những kiến 

thức căn bản và làm quen với văn phong báo chí về đọc báo chí. Đồng 

thời, sinh viên có kĩ năng đọc thực tiễn: các tin tức thời sự, các bài đọc có 

liên quan về kinh tế chính trị ..... 

2 Kỳ 5 

Kiểm tra thường 

xuyên 

Thi viết cuối kỳ 

38 
Ngữ pháp Hán ngữ 

hiện đại 1 

Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản  về kết cấu ngữ 

pháp trọng tâm thường gặp của trong tiếng Hán hiện đại như phó từ, giới 
3 Kỳ 5 

Kiểm tra thường 

xuyên 
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từ, trợ từ, liên từ, số lượng từ, bổ ngữ, trạng ngữ và định ngữ, trợ từ, thán 

từ. Các tổ từ liên hợp, tổ từ chủ vị, tổ từ động tân, tổ từ chính phụ, 

phương vị, cố định và cách dùng của ch ng. Sau khi học xong học phần 

sinh viên sẽ nắm được những kết cấu ngữ pháp trọng tâm, hiểu đ ng về 

các chủng loại và phân loại tổ từ, mối quan hệ giữa tổ từ và thành phần 

của câu, hiểu rõ về câu đơn, câu phức và cách vận dụng các kiểu câu 

phức, từ ngữ liên kết, cụm từ kết cấu thường gặp trong tiếng Hán. 

Thi viết cuối kỳ 

39 Kỹ năng Viết 3 

Học phần cung cấp kiến thức ngôn ngữ thuộc kỹ năng Viết tiếng Trung ở 

mức độ thông thường. Sau khi kết thúc học phần sinh viên có thể đạt 

được vốn từ vựng về các vấn đề liên quan tới lĩnh vực của người sử dụng 

ngôn ngữ và hầu hết các chủ đề chung. Có khả năng hành văn đa dạng 

nhằm tránh lặp từ thường xuyên, nhưng do vốn từ vẫn còn thiếu nên khi 

diễn đạt vẫn còn ngập ngừng, dài dòng. Kiểm soát ngữ pháp tốt, đôi khi 

cũng có những lỗi nhỏ trong cấu tr c câu nhưng hiếm khi xảy ra và khi 

nhìn lại thì có thể sửa được ngay. Không mắc lỗi gây ra sự hiểu lầm. Có 

thể nhận biết, phân tích nội dung bài văn theo chủ đề có sẵn, xây dựng 

mạch văn theo sự sáng tạo riêng của mỗi sinh viên. 

2 
 

Kỳ 5 

Kiểm tra thường 

xuyên 

Thi viết cuối kỳ 

40 
Tiếng Trung Quốc 

văn phòng 

Học phần cung cấp cho sinh viên một khối lượng từ ngữ chuyên ngành về 

các đồ dùng văn phòng phầm, gi p sinh viên nắm bắt đôi nét cơ bản về 

cơ cấu của công ty, thuật lại ý kiến của bản thân, cũng như các mẫu câu 

thông dụng để sinh viên có thể giao tiếp ứng xử tốt tại văn phòng, công 

sở. Ngoài ra còn cung cấp cho sinh viên cách thức soạn thảo, trả lời các 

văn bản hành chính bằng tiếng Trung chuyên ngành. Sau khi hoàn thành 

học phần, sinh viên sẽ tự tin hơn khi đảm nhận công việc liên quan đến 

hành chính sau này. 

2 Kỳ 5 

Kiểm tra thường 

xuyên 

Thi viết cuối kỳ 

41 Tiếng Trung Quốc Học phần cung cấp cho sinh viên vốn từ vựng và mẫu câu về chuyên 2 Kỳ 5 Kiểm tra thường 
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Du lịch ngành du lịch. Ngoài ra còn hướng dẫn cho sinh viên cách thức giới thiệu 

các điểm du lịch bằng tiếng Trung với du khách thông qua các bài học. 

Sau khi hoàn thành học phần, sinh viên có thể hiểu được phần nào lịch 

sử, văn hóa của các tỉnh, thành phố, khu tự trị Trung Quốc mà mình được 

học. Trên nền tảng học phần,  sinh viên có thể học thêm chứng chỉ hướng 

dẫn viên du lịch sau này. 

xuyên 

Thi viết cuối kỳ 

42 
Từ pháp tiếng 

Trung Quốc 

Học phần Từ pháp tiếng Trung Quốc gi p sinh viên nắm vững nội dung 

về từ, phân loại từ, cách dùng từ, cách phân loại các loại cụm từ  trên 

cơ sở mối quan hệ giữa từ với từ. Ngoài ra học phần còn giúp sinh 

viên có thể đi sâu vào miêu tả, nghiên cứu các lớp từ, các cụm từ cụ 

thể trong tiếng Hán hiện đại. 

2 Kỳ 5 

Kiểm tra thường 

xuyên 

Thi viết cuối kỳ 

43 
 C  pháp tiếng 

Trung Quốc 

Học phần C  pháp tiếng Trung Quốc gi p sinh viên nắm vững nội dung 

về c  pháp: bao gồm định nghĩa câu, phân loại câu, phân tích câu và cách 

dùng. Ngoài ra sinh viên còn có thể đi sâu vào miêu tả, nghiên cứu đoản 

ngữ, các loại câu cụ thể trong tiếng Trung Quốc hiện đại. 

2 Kỳ 5 

Kiểm tra thường 

xuyên 

Thi viết cuối kỳ 

44 
Tiếng Trung Quốc 

tổng hợp 6 

Học phần này sinh viên được giới thiệu và luyện tập các mẫu câu tiếng 

Trung phức tạp hơn. Sau khi kết th c học phần, sinh viên có thể vận dụng 

linh hoạt các từ ngữ và kết cấu câu được học để luyện tập theo từng chủ 

đề, từ đó sinh viên có thể tự tin hơn trong quá trình giao tiếp tiếng Trung. 

3 Kỳ 6 

Kiểm tra thường 

xuyên 

Thi viết cuối kỳ 

45 
Ngữ pháp Hán ngữ 

hiện đại 2 

Học phần tiếp tục cung cấp cho sinh viên kiến thức của những kết cấu 

ngữ pháp trọng tâm thường gặp như trạng thái của động tác và các loại 

trạng thái thường gặp, các loại câu vị ngữ động từ đặc biệt, cách dùng của 

câu liên động, câu tồn hiện, câu kiêm ngữ. Ngoài ra học phần còn giúp 

sinh viên nắm được cách dùng của các loại câu so sánh, cách dùng các 

loại từ nghi vấn, kết cấu dùng để nhấn mạnh, dùng hai lần phủ định để 

biểu thị ngữ khí khẳng định, hiểu được câu phức, các loại câu phức 

3 Kỳ 6 

Kiểm tra thường 

xuyên 

Thi viết cuối kỳ 
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thường gặp và cách dùng của ch ng. 

46 
Thực hành phiên 

dịch 

Học phần gi p sinh viên nắm được các kiến thức cơ bản về phiên dịch 

như khái niệm phiên dịch, những điểm khác biệt giữa biên dịch và phiên 

dịch, các loại hình phiên dịch, kỹ thuật phiên dịch và những sai lầm cần 

tránh khi dịch. Sinh viên được áp dụng lý thuyết phiên dịch vào các bài 

tập thực hành theo mức độ nâng cao dần, luyện tập dịch các đoạn hay bài 

phát biểu ngắn về nhiều chủ đề khác nhau như: văn hoá, giải trí, khoa học 

thường thức, du lịch. Sau khi kết th c học phần sinh viên có khả năng 

phiên dịch các đoạn hội thoại, bài phát biểu, thuyết trình… có độ dài 30 – 

40 từ; đồng thời tránh được tối đa những lỗi sai khi dịch như lỗi về từ 

vựng, thành ngữ tục ngữ, lỗi cấu tr c, các yếu tố văn hóa trong dịch thuật. 

3 Kỳ 6 

Kiểm tra thường 

xuyên 

Thi viết cuối kỳ 

47 
Khảo sát trình độ 

Hán ngữ HSK 

Học phần gi p sinh viên bước đầu làm quen hình thức thi HSK ở các kỹ 

năng nghe, ngữ pháp, đọc hiểu, điền trống tổng hợp. Gi p sinh viên rèn 

luyện kỹ năng thi trắc nghiệm trình độ sơ đến Trung Cao cấp. Gi p sinh 

viên rèn luyện kỹ năng thi HSKK ( HSK khẩu ngữ) ở trình độ Trung-Cao 

cấp. Thông qua học phần, sinh viên nắm bắt được ý nghĩa và cách dùng 

của từ vựng HSK Trung-Cao cấp. Rèn luyện kỹ năng thi trắc nghiệm 

trình độ Trung Cao cấp. Thông qua các kỳ thi thử HSK và HSKK Trung 

Cao cấp. 

3 Kỳ 6 

Thi kết th c học 

phần hình thức thi 

Vần đáp 

48 
Kỹ năng Viết 4 

 

Học phần cung cấp kiến thức ngôn ngữ thuộc kỹ năng Viết tiếng Trung ở 

mức độ trung-cao cấp. Sau khi kết thúc học phần sinh viên có thể đạt 

được vốn từ rộng về các vấn đề liên quan tới lĩnh vực của người sử dụng 

ngôn ngữ và hầu hết các chủ đề chung. Có khả năng hành văn đa dạng 

nhằm tránh lặp từ thường xuyên, nhưng do vốn từ vẫn còn thiếu nên khi 

diễn đạt vẫn còn ngập ngừng, dài dòng. Thông thạo một lượng từ vựng 

lớn, có thể cho phép lấp đầy những khoảng trống bằng cách sử dụng 

2 Kỳ 6 

Kiểm tra thường 

xuyên 

Thi viết cuối kỳ 
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những lối nói giải thích dài dòng, phải tìm kiếm từ thích hợp hoặc dùng 

các lối nói lảng tránh. Thông thạo các cụm từ mang tính thành ngữ và từ 

ngữ thông tục Có kiến thức về từ ngữ, cấu trúc, thuật ngữ chuyên 

dùng và những kiến thức về thương mại thường được người Trung 

Quốc dùng trong ngôn ngữ viết. Sau khi hoàn tất học phần, sinh viên có 

được kiến thức nền tảng về cách viết các loại văn bản thương mại. 

49 
Tiếng Trung Quốc 

thương mại 

Học phần cung cấp cho sinh viên kiến thức về  cách dùng từ vựng, mẫu 

câu, thuật ngữ chuyên ngành thương mại. Kết th c học phần sinh viên có 

kiến thức về giao dịch thương mại, hiểu được những qui định trong 

giao dịch thương mại để tiến hành vận dụng trong giao tiếp trực tiếp 

với khách hàng; có kiến thức tổng quát liên quan đến lĩnh vực thương 

mại thể hiện bằng ngôn ngữ nói và ngôn ngữ viết tiếng Trung. 

2 Kỳ 6 

Kiểm tra thường 

xuyên 

Thi viết cuối kỳ 

50 
Ngữ pháp HSK 

 

Học phần cung cấp cho sinh viên kiến thức về phó từ, giới từ, trợ từ, liên 

từ, số lượng từ và cách sử dụng bổ ngữ, trạng ngữ và định ngữ trong tiếng 

Hán, những vấn đề cần chú ý khi so sánh và sử dụng câu so sánh. Kết 

thúc học phần, sinh viên nắm vững và biết cách vận dụng các hình thức 

trùng lặp của động từ, tính từ, danh từ và cách sử dụng trong câu. Nắm 

vững và biết cách vận dụng các kiểu câu phức, từ ngữ liên kết, cụm từ kết 

cấu thường gặp trong tiếng Hán.  

2 Kỳ 6 

Kiểm tra thường 

xuyên 

Thi viết cuối kỳ 

51 
Kỹ năng viết 

thương mại cao cấp 

Học phần cung cấp kiến thức ngôn ngữ thuộc kỹ năng Viết tiếng Trung ở 

mức độ trung-cao cấp. Sau khi kết thúc học phần sinh viên có thể đạt 

được vốn từ rộng về các vấn đề liên quan tới lĩnh vực thương mại, có khả 

năng hành văn đa dạng nhằm tránh lặp từ thường xuyên; có kiến thức nền 

tảng về cách viết các loại văn bản thương mại, hiểu được cách sử dụng 

những cấu trúc, thuật ngữ chuyên dùng trong thương mại thường 

được người Trung Quốc sử dụng trong ngôn ngữ viết. 

2 Kỳ 6 

Kiểm tra thường 

xuyên 

Thi viết cuối kỳ 
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52 
Thực hành biên 

dịch 

Học phần này gi p sinh viên có một cái nhìn toàn diện về dịch đối chiếu 

Trung - Việt, Việt - Trung, nhận biết sự giống nhau và khác nhau về cách 

dùng từ vựng, đặc điểm ngữ pháp, ngữ nghĩa, cách đặt câu, cũng như các 

yếu tố văn hoá đi kèm khi tiến hành dịch viết đối chiếu. Sau khi học xong 

học phần này, người học trên cơ sở nắm được lý thuyết dịch, từ đó có thể 

dịch được các loại văn bản như: báo chí, nghị luận, công văn, văn ứng 

dụng, hợp đồng... 

 

3 

 

Kỳ 7 

Kiểm tra thường 

xuyên 

Thi viết cuối kỳ 

49 
Đất nước học Trung 

Quốc 

Học phần cung cấp cho sinh viên kiến thức cơ bản về đất nước, con 

người, lịch sử, bản sắc dân tộc; hệ thống giá trị, tôn giáo, phong tục tập 

quán, kinh tế xã hội, hệ thống chính trị, giáo dục của Trung Quốc. Từ đó, 

sinh viên vận dụng những kiến thức đã học trong tiếp thu ngôn ngữ và 

trong hoạt động giao tiếp liên văn hoá. Thông qua tìm hiểu nội dung môn 

học, nâng cao trình độ thực hành tiếng của sinh viên. 

2 Kỳ 7 

Kiểm tra thường 

xuyên 

Thi viết cuối kỳ 

50 
Tiếng Trung Quốc 

cổ đại 

Học phần giới thiệu các kiến thức chung về tiếng Trung Quốc cổ đại, 

tuyển chọn giảng một số tác phẩm tiêu biểu được viết theo lối Hán ngữ 

cổ. Trên cơ sở đó phân tích cách dùng một số từ thông dụng, các cấu tr c 

cố định, các hiện tượng ngữ pháp đặc trưng, đồng thời so sánh sự tương 

đồng với tiếng Trung Quốc trên các mặt như ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp 

và cách sử dụng trong văn bản hiện hành. Sau khi kết th c học phần, sinh 

viên có kiến thức cơ bản về tiếng Hán cổ đại như từ ngữ và kết cấu ngữ 

pháp thông dụng trong tiếng Hán cổ đại để có thể tiếp tục tự học tập, 

nghiên cứu ở các lĩnh vực có liên quan thuộc ngành khoa học xã hội-nhân 

văn. 

2 Kỳ 7 

Kiểm tra thường 

xuyên 

Thi viết cuối kỳ 

51 
Từ vựng học tiếng 

Trung Quốc 

Học phần cung cấp cho sinh viên các kiến thức về nguồn gốc, lịch sử phát 

triển của từ vựng tiếng Trung Quốc, cấu tr c từ, cách thành lập từ, cụm 

từ, nghĩa của từ, từ đồng âm, từ đồng nghĩa, từ trái nghĩa trong tiếng 

2 Kỳ 7 

Kiểm tra thường 

xuyên 

Thi viết cuối kỳ 
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Trung. Sau khi hoàn thành học phần này, người học không chỉ nắm được 

cấu tạo từ, mà còn biết cách dùng của từ, gi p sinh viên sử dụng từ vựng 

tiếng Trung Quốc hiệu quả, và nhận biết sự khác biệt của từ vựng tiếng 

Trung Quốc và tiếng Việt. 

52 

Văn bản Hán-Nôm

  

 

Học phần cung cấp những tri thức cơ bản về văn tự Hán, chữ Nôm đã 

học, hướng dẫn sinh viên tìm hiểu và mở rộng vốn từ Hán Việt qua một 

số tác phẩm Hán văn Việt Nam tiêu biểu và minh giải một số tác phẩm 

văn học viết bằng chữ Nôm. Hệ thống hóa và bổ sung những kiến thức 

cần thiết về lớp từ Hán-Việt, về các thể loại văn bản Hán Nôm, mở rộng 

vốn từ Hán Việt điển hình nhằm tạo dựng khả năng đọc hiểu các tác 

phẩm viết bằng chữ Hán, chữ Nôm tiêu biểu trong lịch sử văn học Việt 

Nam. 

2 Kỳ 7 

Kiểm tra thường 

xuyên 

Thi viết cuối kỳ 

53 

Trích giảng văn học 

Trung Quốc 

 

Học phần cung cấp cho sinh viên các kiến thức chung về các tác giả, tác 

phẩm tiêu biểu trong từng thời kỳ. Sau khi kết thức học phần sinh viên 

nắm được kiến thức về tác giả, hoàn cảnh sáng tác, nội dung và đặc điểm 

nghệ thuật của tác phẩm đã trích giảng. Sinh viên nắm được kỹ năng phân 

tích tác phẩm thông qua nắm bắt bối cảnh sáng tác, tác giả, nội dung và 

đặc điểm nghệ thuật của tác phẩm đã trích giảng, đồng thời trau dồi kiến 

thức ngôn ngữ, đặc biệt là mối quan hệ giữa ngôn ngữ và văn hoá trong 

tác phẩm. Có thể đọc hiểu và dịch được tác phẩm nổi bật. 

2 Kỳ 7 

Kiểm tra thường 

xuyên 

Thi viết cuối kỳ 

54 

Tiếng Trung Quốc 

giao tiếp thương 

mại 

 

Học phần cung cấp cho sinh viên một lượng kiến thức cơ bản liên quan 

đến lĩnh vực thương mại bằng tiếng Trung. Thông qua các bài học, người 

học có thể hiểu được các mẫu câu, cấu tr c hay các tình huống hội thoại 

liên quan đến lĩnh vực kinh doanh thương mại. 

2 Kỳ 7 

Kiểm tra thường 

xuyên 

Thi vấn đáp cuối kỳ 

55 
Dẫn luận văn hoá 

Trung Quốc 

Học phần cung cấp cho sinh viên các kiến thức chung về văn hoá Trung 

Quốc, cụ thể là các kiến thức về lịch sử, xã hội, tôn giáo, các học phái 
2 Kỳ 7 

Kiểm tra thường 

xuyên 
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 Triết học, các nhà tư tưởng tiêu biểu của Trung Quốc, giáo dục, y học, ẩm 

thực, tiền tệ, khoa học kỹ thuật, mỹ thuật, âm nhạc, công nghệ, võ 

thuật…Kết thức học phần sinh viên được trang bị khối lượng từ vựng 

phong ph  liên quan đến lĩnh vực văn hoá.   

Thi viết cuối kỳ 

56 
Lịch sử văn hoá 

Trung Quốc 

Học phần cung cấp cho sinh viên có kiến thức khái quát về lịch sử hình 

thành của nền văn hoá Trung Quốc từ thời thượng cổ cho đến cận cổ đại, 

cụ thể là các kiến thức về lịch sử, xã hội, các tôn giáo, các học phái Triết 

học, các nhà tư tưởng tiêu biểu của Trung Quốc. Kết thúc học phần, sinh 

viên có thể nắm được những nội dung sự kiện cụ thể tiêu biểu cho từng 

giai đoạn đó. 

2 Kỳ 7 

Kiểm tra thường 

xuyên 

Thi viết cuối kỳ 

56 Thực tập tốt nghiệp 

Học phần này sinh viên thực tập tốt nghiệp; sinh viên thử nghiệm tìm 

định hướng KLTN dưới sự hướng dẫn của giảng viên. Các chủ đề định 

hướng của Thực tập tốt nghiệp được giảng viên công bố và trao đổi với 

sinh viên. Sinh viên lập báo cáo trình bày theo tiến độ hàng tuần và thực 

hiện báo cáo cho giảng viên và sinh viên trong nhóm. 

5 

 

 

Kỳ 8 

Báo cáo 

57 HP thay thế KLTN 

1. Giao thoa văn hoá ngôn ngữ Trung-Việt 

Học phần cung cấp cho học sinh đầy đủ hệ thống về mối quan hệ giữa 

ngôn ngữ, văn hoá của Trung Quốc và Việt Nam. Nội dung giáo trình bên 

cạnh trình bày sự ảnh hưởng của ngôn ngữ và văn hoá Trung Quốc đến 

Việt Nam còn trình bày sự ảnh hưởng ngược lại của ngôn ngữ văn hoá 

Việt Nam đối với Trung Quốc. Sau khi kết thúc học phần, sinh viên có 

thể kiến giải sơ bộ về nguồn gốc hình thành của tiếng Việt, lịch sử giao 

thoa của tiếng Hán và tiếng Việt, hiểu được ảnh hưởng của văn tự Hán 

đối với tiếng Việt ở các mặt như văn tự, ngữ âm, từ vựng, tục ngữ. Đồng 

thời cũng hiểu được ảnh hưởng của tiếng Việt đối với tiếng Hán, hiểu 

được quan hệ giữa văn hhoá truyền thống Trung Quốc và Việt Nam; các 

5 Kỳ 8 

Kiểm tra thường 

xuyên 

Thi viết cuối kỳ 
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mối quan hệ về văn học, lịch sử, nghệ thuật giữa Trung Quốc và Việt 

Nam. 

58 HP thay thế KLTN 

2. Văn hoá giao tiếp thương mại Trung Quốc 

Học phần trang bị cho sinh viên vốn thuật ngữ chuyên ngành về văn hóa 

giao tiếp thương mại cần thiết để có thể học tập và làm việc trong lĩnh 

vực kinh doanh. Học phần này cung cấp cho sinh viên những kiến thức 

cơ bản về lĩnh vực kinh doanh thương mại như khái niệm về văn hóa 

trong kinh doanh, văn hóa chào đón, chuyến thăm và làm việc, văn hóa 

trong nghi lễ đón tiếp, văn hóa thông báo,  văn hóa hội nghị, văn hóa đàm 

phán, văn hóa yến tiệc, văn hóa xin việc. Qua mỗi bài học, người học 

cũng được cung cấp một lượng thuật ngữ liên quan đến văn hóa lĩnh vực 

thương mại. 

 Kỳ 8 

Kiểm tra thường 

xuyên 

Thi viết cuối kỳ 

1.2 Cao đẳng Tiếng Trung Quốc K63 

STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

Phương pháp đánh 

giá sinh viên 

1 

Những nguyên lý 

cơ bản của chủ 

nghĩa Mác- Lênin 

1 

Nội dung môn học được ban hành theo Quyết định số 52/2008/QĐ-BGD&ĐT, 

ngày 18/9/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. 
2 Kỳ 1 

Kiểm tra thường xuyên 

thi viết cuối kỳ 

2 
Tiếng Việt thực 

hành 

NNội dung học phần bao gồm những kiến thức cơ bản về kỹ năng tạo lập và tiếp 

nhận văn bản, kỹ năng chính tả, dùng từ, đặt câu tiếng Việt theo các mô hình tiêu 

biểu của tiếng Việt với mục đích nâng cao kỹ năng sử dụng tiếng Việt cho sinh 

viên. 

2 Kỳ 1 
Kiểm tra thường xuyên 

Thi viết cuối kỳ 

3 
Pháp luật đại 

cương 

Giới thiệu những kiến thức cơ bản về nhà nước và pháp luật; quy phạm pháp luật 

và các loại văn bản quy phạm pháp luật ở Việt Nam hiện nay; cơ chế điều chỉnh 
2 Kỳ 1 

Kiểm tra thường xuyên 

Thi viết cuối kỳ 
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của pháp luật; hệ thống pháp luật Việt Nam 

4 

 

 

 

Ngữ âm tiếng 

Trung 

Học phần gồm 09 bài của giáo trình “GIÁO TRÌNH NGỮ ÂM CƠ SỞ” . Trên 

cơ sở tiếp thu những kết quả nghiên cứu mới nhất về thực nghiệm ngữ âm học 

xây dựng lên hệ thống phát âm chuẩn. Tất cả nội dung học được sử dụng tài liệu 

nghe nhìn để người học có thể tiếp cận với âm chuẩn của hệ thống ngữ âm tiếng 

Trung. Học phần này mang tính mô phỏng, luyện tập không đi sâu vào lý luận 

ngữ âm học. Kết cấu mỗi bài học gồm hướng dẫn và mô phỏng phát âm được lặp 

lại nhiều lần. Đặc biệt phần luyện tập tổng hợp và trắc nghiệm về nhà gi p cho 

người học có điều kiện luyện tập khi không đến lớp. 

2 Kỳ 1 
Kiểm tra thường xuyên 

Thi viết cuối kỳ 

5 
Tiếng Trung tổng 

hợp 1 

Học phần gồm 14 bài trong giáo trình 发展汉语- 初级综合 (I) 荣继华主编chủ 

yếu giới thiệu cho sinh viên bước đầu làm quen với ngôn ngữ mới được thể hiện 

thông qua hệ thống ngữ âm, cách phiên âm, thanh điệu, quy tắc viết chữ Hán, 

thông qua những đoạn hội thoại đơn giản gi p sinh viên tiếp x c với những mẫu 

câu cơ bản, các hiện tượng văn hoá đáng ch  ý. Các dạng bài tập được thiết kế đa 

dạng theo từng cá nhân, theo cặp, hoặc theo nhóm.  

4 Kỳ 1 
Kiểm tra thường xuyên 

Thi viết cuối kỳ 

6 Hán Tự 

Học phần tập trung vào một số vấn đề cơ bản của chữ Hán Hiện đại như cấu tạo, 

kết cấu, phương pháp tạo chữ và diễn biến và mối quan hệ hình ý của chữ Hán. 

Gắn liền với nội dung luyện viết chữ trên cơ sở lượng chữ xuất hiện trong học 

phần Tiếng Trung tổng hợp 1.   

2 Kỳ 1 
Kiểm tra thường xuyên 

Thi viết cuối kỳ 

7 Nghe 1 

Học phần gồm 12 bài (từ bài 1 đến bài 12) của giáo trình “PHÁT TRIỂN HÁN 

NGỮ - NGHE SƠ CẤP Quyển 1”. Học phần có mặt bằng kiến thức và kỹ năng 

đồng bộ với Học phần Tiếng Trung tổng hợp I, được dạy song song với học phần 

Tiếng Trung tổng hợp I. Mỗi bài chia thành 03 phần chính với phần luyện ngữ 

âm, các câu đơn và đoạn đối thoại với hệ thống bài tập tương ứng. 

2 Kỳ 1 
Kiểm tra thường xuyên 

Thi viết cuối kỳ 

8 Tin học 
Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức về cơ bản tin học, công nghệ 

thông tin, máy tính điện tử, hệ điều hành và ngôn ngữ lập trình căn bản bao gồm 
2 Kỳ 1 

Kiểm tra thường xuyên 

Thi viết cuối kỳ 

http://www.baidu.com/link?url=xdtyvNct2yOlh9ODbBvJvLPJUKw6HXkruSBi0FpRKy50yw5UhmHel3ue85iVD6pz&wd=&eqid=bb3c3a24000071940000000659426d7e
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các khái niệm cơ bản, hằng, biến, mảng, biểu thức, các toán tử điều khiển...để 

viết được một chương trình hoàn chỉnh. 

9 
Giáo dục thể chất 

1 

Nội dung học phần được ban hành tại Thông tư số 25/2015-TT-BGDĐT ngày 14 

tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. 
1 Kỳ 1 

Kiểm tra thường xuyên 

Thi viết cuối kỳ 

10 
Giáo dục thể chất 

2 

Nội dung học phần được ban hành tại Thông tư số 25/2015-TT-BGDĐT ngày 14 

tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. 
1 Kỳ 2 

Kiểm tra thường xuyên 

Thi viết cuối kỳ 

11 

 h              

c      c   ch  

  h    ác- Lênin 

2 

Nội dung môn học được ban hành theo Quyết định số 52/2008/QĐ-BGD&ĐT, 

ngày 18/9/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. 
3 Kỳ 2 

Kiểm tra thường xuyên 

Thi viết cuối kỳ 

12 
Cơ sở văn hóa 

Việt nam 

Nội dung môn học bao gồm những kiến thức chung về văn hoá học và văn hoá 

Việt Nam, về hệ thống các thành tố, những đặc trưng và quy luật phát triển của 

văn hoá Việt Nam, các vùng văn hoá Việt Nam; phương pháp tiếp cận tìm hiểu 

và nghiên cứu những vấn đề của văn hoá Việt Nam; rèn kỹ năng vận dụng kiến 

thức văn hoá học vào phân tích ngôn ngữ và tác phẩm văn học. 

2 Kỳ 2 
Kiểm tra thường xuyên 

Thi viết cuối kỳ 

13 
PPNCKH và Khởi 

nghiệp 

Học phần cung cấp các kiến thức về các phương pháp nghiên cứu khoa học 

chuyên sâu cho lĩnh vực kinh doanh. Cung cấp thông tin về quy trình nghiên cứu 

khoa học và phương pháp phân tích dữ liệu 

2 Kỳ 2 
Kiểm tra thường xuyên 

Thi viết cuối kỳ 

14 Tiếng Anh B1 

Có thể hiểu những điểm chính được diễn đạt chuẩn và rõ ràng về những vấn đề 

quen thuộc thường gặp trong công việc, học tập, giải trí,...Có thể đối phó với hầu 

hết các tình huống có thể phát sinh khi đến một nơi mà tiếng Anh được sử dụng. 

Có thể viết các nội dung đơn giản có kết nối về các chủ đề quen thuộc hoặc về sở 

thích cá nhân. Có thể mô tả các kinh nghiệm và sự kiện, ước mơ, hy vọng và 

hoài bão và đưa ra lý do, giải thích ngắn gọn cho các ý kiến và kế hoạch. 

2 Kỳ 2 
Kiểm tra thường xuyên 

Thi viết cuối kỳ 

15 
Tiếng Trung tổng 

hợp 2 

Học phần gồm 12 bài trong cuốn 发展汉语- 初级综合 (I) 荣继华主编với mỗi 

bài đều có cấu tạo gồm các phần: bài khóa, luyện tập, ngữ pháp, chữ Hán và kiến 
4 Kỳ 2 

Kiểm tra thường xuyên 

Thi viết cuối kỳ 
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thức văn hóa. Mỗi bài thường kết hợp dần việc giới thiệu đồng thời luyện tập chủ 

yếu về kết cấu ngữ pháp của câu. Học phần này sinh viên bước đầu nắm vững 

được các mẫu câu cơ bản tiếng Trung Quốc. Phần kiến thức ngôn ngữ giải thích 

các hiện tượng ngôn ngữ văn hóa đáng ch    ý. Giảng viên lên lớp chỉ giới thiệu 

các phần bài khóa, ngữ pháp, giải thích. Các phần từ, luyện đọc, bài tập sinh viên 

chuẩn bị và hoàn thành ở nhà. Hoàn thành chương trình sinh viên phải đạt trình 

độ tương đương HSK cấp 1 phiên bản mới.  

16 Nghe 2 

Học phần này tương tự như học phần Nghe I Đời sống gồm 12 bài (từ bài 13 đến 

bài 24) của giáo trình “PHÁT TRIỂN HÁN NGỮ - NGHE SƠ CẤP Quyển 1”. 

Học phần này có mặt bằng kiến thức và kỹ năng đồng bộ với học phần Tiếng 

Trung tổng hợp III. Mỗi bài có 03 phần tương ứng với phần luyện ngữ âm và các 

đoạn đối thoại, đoạn văn với hệ thống bài tập tương ứng. 

2 Kỳ 2 
Kiểm tra thường xuyên 

Thi viết cuối kỳ 

17 Nói 1 

Học phần gồm 15 bài (từ bài 1 đến bài 15) của giáo trình “Phát triển Hán ngữ - 

Khẩu ngữ Hán ngữ sơ cấp” (quyển 1). Giáo trình bao gồm những chủ đề nói cơ 

bản và thường gặp nhất trong cuộc sống, nội dung đối thoại có tính định hướng 

và gợi mở, phù hợp với đối tượng mới bắt đầu. 

2 Kỳ 2 
Kiểm tra thường xuyên 

Thi vấn đáp cuối kỳ 

18 Đọc1 

Học phần gồm 7 bài (từ bài 1 đến bài 7) của giáo trình “Đọc Hán ngữ trung cấp” 

. Mỗi bài học được thiết kế theo 2 phần: kỹ năng và rèn luyện Đọc hiểu. Nội 

dung các bài đọc nhằm cũng cố, nâng cao và mở rộng các kỹ năng thực hành 

tiếng, cung cấp vốn kiến thức phong ph  về từ vựng, cấu tr c ngữ pháp, ngữ 

nghĩa cho sinh viên. 

2 Kỳ 2 
Kiểm tra thường xuyên 

Thi vấn đáp cuối kỳ 

19 
Từ pháp tiếng 

Trung 

Học phần chủ yếu giới thiệu cho sinh viên một cách khái quát về đặc điểm ngữ 

pháp tiếng Trung hiện đại; Hệ thống, tính chất và đơn vị của ngữ pháp; Từ, phân 

loại từ; Xác định tiêu chí phân loại từ, đặc điểm ngữ pháp  ch ng, trong đó đi sâu 

vào miêu tả, nghiên cứu các vấn đề về từ loại tiếng Trung. Trên cơ sở đó vận 

dụng và sửa các câu có lỗi sử dụng từ sai. Trọng tâm của nội dung học xoáy sâu 

2 Kỳ 2 
Kiểm tra thường xuyên 

Thi viết cuối kỳ 
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vào các chương ba, bốn và năm.  

20 
Giáo dục thể chất 

3 

Nội dung học phần được ban hành tại Thông tư số 25/2015-TT-BGDĐT ngày 14 

tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. 
1 Kỳ 3 

Kiểm tra thường xuyên 

Thi viết cuối kỳ 

21 
Tư tưởng Hồ Chí 

Minh 

Học phần trang bị cho sinh viên hiểu được những kiến thức cơ bản về khái niệm, 

nguồn gốc, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh 
2 Kỳ 3 

Kiểm tra thường xuyên 

Thi thực hành 

22 
Tiếng Trung tổng 

hợp 3 

Học phần gồm 12bài trong cuốn 发展汉语- 初级综合 (I) 荣继华主编, là sự kế 

tiếp từ tiếng Trung Quốc tổng hợp II, được chọn lọc và sắp xếp theo độ khó tăng 

dần, nội dung các bài khóa với các chủ đề gần gũi trong cuộc sống. Mỗi bài đều 

có cấu tạo gồm các phần: bài khóa, luyện tập, ngữ pháp, chữ Hán và kiến thức 

văn hóa. Ngoài kiến thức văn hóa được lồng ghép trong mỗi bài khóa ra còn từng 

bước củng cố, mở rộng, đồng thời khắc sâu thêm cách dùng từ ngữ cũng như ngữ 

pháp. Sinh viên được luyện tập và củng cố sâu hơn về các mẫu câu cơ bản tiếng 

Trung Quốc. Hoàn thành chương trình sinh viên phải đạt trình độ tương đương 

HSK cấp 2 phiên bản mới. 

4 Kỳ 3 
Kiểm tra thường xuyên 

Thi viết cuối kỳ 

23 Nghe 3 

Học phần này gồm 12 bài (từ bài 1 đến bài 12) của giáo trình “PHÁT TRIỂN HÁN 

NGỮ - NGHE TRUNG CẤP Quyển 1”. Học phần này có mặt bằng kiến thức và kỹ 

năng đồng bộ với học phần Tiếng Trung tổng hợp III. Mỗi bài có 03 phần tương ứng 

với phần luyện ngữ âm và các đoạn đối thoại, đoạn văn với hệ thống bài tập tương 

ứng. 

2 Kỳ 3 
Kiểm tra thường xuyên 

Thi viết cuối kỳ 

24 Nói 2 

Học phần gồm 15 bài (từ bài 16 đến bài 30) của giáo trình “Phát triển Hán ngữ - 

Khẩu ngữ Hán ngữ trung cấp” (quyển 1) . Giáo trình bao gồm những chủ đề nói 

cơ bản và thường gặp nhất trong cuộc sống, nội dung đối thoại có tính định 

hướng và gợi mở, phù hợp với đối tượng bắt đầu. 

2 Kỳ 3 
Kiểm tra thường xuyên 

Thi vấn đáp cuối kỳ 

25 Đọc 2 
Học phần gồm 7 bài (từ bài 8 đến bài 13 ) của giáo trình “Đọc Hán ngữ trung 

cấp” . Mỗi bài học được thiết kế theo 2 phần: kỹ năng và rèn luyện đọc hiểu. Nội 
 Kỳ 3 

Kiểm tra thường xuyên 

Thi viết cuối kỳ 
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dung các bài đọc nhằm cũng cố, nâng cao và mở rộng các kỹ năng thực hành 

tiếng, cung cấp vốn kiến thức phong ph  về từ vựng, cấu tr c ngữ pháp, ngữ 

nghĩa cho sinh viên. 

26 
C  pháp tiếng 

Trung 

Học phần chủ yếu gồm các nội dung về kết cấu, loại hình đoản ngữ; câu, đặc 

điểm và phân loại câu (câu đơn và câu phức) trong tiếng Trung; kiến thức cơ bản 

về phạm trù ngữ pháp tiếng Trung; các phương pháp phân tích ngữ pháp, chủ 

yếu là phương pháp phân tích tầng thứ.Người học có thể xác định và giải thích 

các hiện tượng có lỗi trong biểu đạt ngôn ngữ, tạo nền tảng sau này cho người 

học đi sâu nghiên cứu Ngữ pháp tiếng Trung ở các cấp học cao hơn hoặc vận 

dụng vào công tác giảng dạy. 

 Kỳ 3 
Kiểm tra thường xuyên 

Thi viết cuối kỳ 

27 

Đườ    ối cách 

mạ   c   Đ    

Cộ   s   Việt 

Nam  

Cung cấp những tri thức có tính chất hệ thống, cơ bản về sự ra đời của Đảng 

Cộng sản Việt Nam (1920-1930), sự lãnh đạo của Đảng đối với cách mạng Việt 

Nam trong thời kỳ đấu tranh giành chính quyền (1930-1945), trong hai cuộc 

chiến tranh chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược (1945-1975) 

3 Kỳ 4 
Kiểm tra thường xuyên 

Thi viết cuối kỳ 

28 
Tiếng Trung tổng 

hợp 4 

Học phần gồm 12 bài trong cuốn 发展汉语- 初级综合 (I) 荣继华主编, là sự kế 

tiếp từ tiếng Trung Quốc tổng hợp 3 , được chọn lọc và sắp xếp theo độ khó tăng 

dần, nội dung các bài khóa với các chủ đề phong ph , th  vị, bao gồm các câu 

chuyện nhỏ gần gũi trong cuộc sống dễ gây hứng th  với người học. Ngoài kiến 

thức văn hóa được lồng ghép trong mỗi bài khóa ra còn củng cố, mở rộng, ch  

trọng phân biệt cách dùng từ ngữ và kết cấu câu. Hoàn thành chương trình sinh 

viên phải đạt trình độ tương đương HSK cấp 3 phiên bản mới. 

4 Kỳ 4 
Kiểm tra thường xuyên 

Thi viết cuối kỳ 

29 Nói 3 

Học phần gồm 10 bài (từ bài 1 đến bài 10) của giáo trình “Phát triển Hán ngữ - 

Khẩu ngữ Hán ngữ trung cấp” (quyển 1) . Giáo trình bao gồm những chủ đề nói 

cơ bản và thường gặp nhất trong cuộc sống, nội dung đối thoại có tính định 

hướng và gợi mở, phù hợp với đối tượng bắt đầu. 

3 Kỳ 4 
Kiểm tra thường xuyên 

Thi vấn đáp cuối kỳ 

30 Đọc 3 Học phần gồm 6 bài (từ bài 15 đến bài 20 ) của giáo trình “Đọc Hán ngữ trung 2 Kỳ 4 Kiểm tra thường xuyên 
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cấp”. Mỗi bài học được thiết kế theo 2 phần: kỹ năng và rèn luyện đọc hiểu. Nội 

dung các bài đọc nâng cao và mở rộng các kỹ năng thực hành tiếng; cung cấp 

vốn kiến thức phong ph  về từ vựng, cấu tr c ngữ pháp, ngữ nghĩa, các yếu tố 

văn hóa cũng đươc lồng ghép trong từng bài đọc. 

Thi viết cuối kỳ 

31 Viết 1 

Học phần gồm 9 bài đầu của giáo trình “GIÁO TRÌNH VIẾT TIẾNG TRUNG 

TRUNG CẤP”. Học phần này có mặt bằng kiến thức và kỹ năng đồng bộ với 

học phần Tiếng Trung tổng hợp IV, được giảng dạy song song với học phần 

Tiếng Trung tổng hợp IV . Kết cấu mỗi bài gồm phần kiến thức chung về văn 

viết, bài văn mẫu, ch  thích và bài tập. Thể loại chính là văn ứng dụng. Học phần 

này ch  trọng phát triển kỹ năng viết  và sử dụng ngôn ngữ viết. 

2 Kỳ 4 
Kiểm tra thường xuyên 

Thi viết cuối kỳ 

32 
Đất nước học 

Trung Quốc 

Học phần giới thiệu, hướng dẫn đọc và phân tích một số vấn đề về  Trung Quốc 

như  địa lý, dân số, dân tộc, chế độ chính trị, kinh tế, khoa học giáo dục, tư tưởng, 

nghệ thuật, tập tục, du lịch, ngoại giao ... cho người học. Trên cơ sở đó sinh viên 

có thể tự nghiên cứu, mở rộng kiến thức của mình. Thông qua tìm hiểu nội dung 

môn học, nâng cao trình độ thực hành tiếng của sinh viên. 

2 Kỳ 4 
Kiểm tra thường xuyên 

Thi viết cuối kỳ 

33 
Ngôn ngữ học đối 

chiếu 

Học phần Ngôn ngữ học đối chiếu cung cấp cho sinh viên cơ sở lý luận và kiến 

thức cơ bản trong đối chiếu các ngôn ngữ loại hình, cấu tr c, ngữ nghĩa… từ đó 

sinh viên có khả năng vận dụng so sánh đối chiếu tiếng mẹ đẻ với tiếng Anh 

nhằm hiểu sâu hơn cả hai ngôn ngữ. Ngoài ra học phần này cung cấp sinh viên 

một số thao tác cụ thể được sử dụng trong quá trình so sánh đối chiếu ngôn ngữ 

qua đó hình thành và phát triển khả năng độc lập suy nghĩ và sáng tạo trong 

nghiên cứu khoa học cho sinh viên. 

2 Kỳ 4 
Kiểm tra thường xuyên 

Thi viết cuối kỳ 

34 
Tiếng Trung tổng 

hợp 5 

Học phần gồm 10 bài trong cuốn 发展汉语- 初级综合 (I) 荣继华主编, là sự kế 

tiếp từ tiếng Trung Quốc tổng hợp 4, nội dung các bài khóa là những bài văn 

ngắn với độ khó tăng dần. Mỗi bài khóa bao gồm các điểm ngữ pháp, các kiến 

thức về văn hóa, bối cảnh liên quan đến bài văn, tác giả với nội hàm văn hóa sâu 

4 Kỳ 5 
Kiểm tra thường xuyên 

Thi viết cuối kỳ 
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sắc. Bên cạnh đó các vấn đề về ngôn ngữ, ngữ pháp cũng được bổ sung nhằm 

gi p sinh viên hiểu bài sâu hơn. Hoàn thành chương trình sinh viên phải đạt trình 

độ tương đương HSK cấp 4 phiên bản mới. 

35 Viết 2 

Học phần gồm 9 bài đầu của giáo trình “GIÁO TRÌNH VIẾT TIẾNG TRUNG 

TRUNG CẤP”. Học phần này có mặt bằng kiến thức và kỹ năng đồng bộ với 

học phần Tiếng Trung tổng hợp IV , được giảng dạy song song với học phần 

Tiếng Trung tổng hợp IV . Kết cấu mỗi bài gồm phần kiến thức chung về văn 

viết, bài văn mẫu, ch  thích và bài tập. Thể loại chính là văn ứng dụng. Học phần 

này ch  trọng phát triển kỹ năng viết  và sử dụng ngôn ngữ viết. 

2 Kỳ 5 
Kiểm tra thường xuyên 

Thi viết cuối kỳ 

36 Phiên dịch 

Học phần được chia làm hai phần , phần đầu là các khái niệm và quy tắc dịch 

nói; phần tiếp theo sẽ tập trung giới thiệu các chủ đề quen thuộc như dịch nói 

trong cuộc sống, trong mua sắm, trong công ty, trong nhà xưởng...kết hợp nêu rõ 

và phân tích điểm giống và khác nhau trong thói quen sử dụng ngôn ngữ của 

người Trung Quốc và Việt Nam. 

3 Kỳ 5 
Kiểm tra thường xuyên 

Thi viết cuối kỳ 

37 Biên dịch 

Học phần được chia làm hai phần, phần đầu là một số lý luận về dịch viết; phần 

tiếp theo giới thiệu các thể loại văn bản khác nhau như: báo chí, nghị luận, công 

văn, văn ứng dụng, hợp đồng, quảng cáo… và cách dịch các thể loại văn bản đó. 

Bên cạnh đó còn phân tích một số điểm giống và khác nhau trong thói quen dùng 

từ của người Trung Quốc và người Việt Nam, từ đó gi p sinh viên tránh được 

những nhầm lẫn đáng tiếc.  

3 Kỳ 5 
Kiểm tra thường xuyên 

Thi viết cuối kỳ 

38 
Từ vựng tiếng 

Trung 

Nội dung học phần:  Học phần này cung cấp cho người học các kiến thức về 

nguồn gốc, lịch sử phát triển của từ vựng tiếng Trung, cấu tr c từ, cách thành lập 

từ, cụm từ, nghĩa của từ, từ đồng âm, từ đồng nghĩa, từ trái nghĩa trong tiếng 

Trung....Sau khi hoàn thành học phần này, người học không chỉ nắm được cấu 

tạo từ, mà còn biết cách dùng của từ, gi p sinh viên sử dụng từ vựng tiếng Trung 

hiệu quả, và nhận biết sự khác biệt của từ vựng tiếng Trung và tiếng mẹ đẻ. 

2 Kỳ 5 
Kiểm tra thường xuyên 

Thi viết cuối kỳ 
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39 

Chọ  1 học phầ  

3 TC trong 12 TC 

sau 

 3 Kỳ 5 
Kiểm tra thường xuyên 

Thi viết cuối kỳ 

40 
Tiếng Trung 

thương mại 

Nội dung môn học gồm 14 chủ đề xoay quanh lĩnh vực thương mại được lựa 

chọn để giảng dạy cho sinh viên. Đây là các chủ đề thường được đề cập trong 

giao tiếp thương mại, trong mỗi chủ đề được thiết kế 3-5 tình huống gi p sinh 

viên có thể nắm vững được nhiều tình tiết trong đàm phán, phần luyện tập sẽ 

gi p sinh viên có cơ hội những kiến thức đã học để tiến hành giao tiếp theo 

nhóm, và trong một bài học đều có những bài đọc bổ sung giới thiệu những kiến 

thức liên quan đến xử lý tình huống, kiến thức liên quan đến chuyên ngành 

thương mại nhằm tạo hứng th  cho sinh viên. 

3 Kỳ 5 
Kiểm tra thường xuyên 

Thi viết cuối kỳ 

41 
Tiếng Trung Du 

lịch 

Học phần gồm 7 bài giới thiệu các cảnh quan thiên nhiên nổi tiếng của Trung 

Quốc. Cấu tr c của từng bài được sắp xếp khoa học bao gồm các kiến thức tổng 

hợp, ch  trọng nâng cao kỹ năng nghe, đọc hiểu lý giải, hoàn thiện các kỹ năng 

thực hành tiếng cho sinh viên. Ngoài ra bài học còn được trang bị các thiết bị hỗ 

trợ như các băng hình giới thiệu cảnh quan kèm lời hướng dẫn của các hướng dẫn 

viên giới thiệu các cảnh quan được đề cập tới trong bài học. Hình thức và nội 

dung bài tập phong ph , đa dạng gi p sinh viên kiểm tra lại kiến thức bản thân 

một cách hiệu quả nhất.  

3 Kỳ 5 
Kiểm tra thường xuyên 

Thi viết cuối kỳ 

42 
Tiếng Trung 

khách sạn 

Nội dung học phần:  Học phần gồm các tình huống liên quan đến kĩ năng giao 

tiếp, ứng xử được sử dụng trong khách sạn. Các tình huống được sắp xếp theo 

mức độ tăng dần về độ khó, và tương đối đa dạng phong ph , được hỗ trợ bởi 

băng hình, gi p sinh viên nâng cao khả năng phản xạ khi giao tiếp, cũng như khả 

năng nghe - nói. 

3 Kỳ 5 
Kiểm tra thường xuyên 

Thi viết cuối kỳ 

43 
Văn học Trung 

Quốc 

Học phần giới thiệu tóm lược các thời kì phát triển của lịch sử văn học Trung Quốc, 

thành tựu nổi bật, tác gia, tác phẩm tiêu biểu, đồng thời trau dồi kiến thức ngôn ngữ, 
3 Kỳ 5 

Kiểm tra thường xuyên 

Thi viết cuối kỳ 
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đặc biệt là cách dùng từ, phương thức liên kết văn bản, và văn phongcho người học. 

44 
Thực tập tốt 

nghiệp 

Học phần này sinh viên thực tập tốt nghiệp; sinh viên thử nghiệm tìm định hướng 

KLTN dưới sự hướng dẫn của giảng viên. Các chủ đề định hướng của Thực tập 

tốt nghiệp được giảng viên công bố và trao đổi với sinh viên. Sinh viên lập báo 

cáo trình bày theo tiến độ hàng tuần và thực hiện báo cáo cho giảng viên và sinh 

viên trong nhóm. 

3 Kỳ 6 Báo cáo 

 

Khóa luận TN 

hoặc các học 

phần thay thế 

KLTN (5 TC) 

    

45 Luyện thi HSK 4 

Nội dung học phần:   Học phần gi p người học cũng cố các kiến thức ngữ pháp 

cơ bản và một phần ngữ pháp nâng cao trong phạm vi HSK cấp 4. Người học 

được cung cấp 1200 từ vựng cần thiết để tiến hành làm bài tập các phần nghe, 

nói đọc, viết; đồng thời người học có thể sử dụng từ vựng trong phạm vi cấp 4 để 

giao tiếp thảo luận các chủ đề trong nhiều lĩnh vực khác nhau với người bản địa. 

Hoàn thiện các kỹ năng nghe-đọc hiểu-viết; đủ năng lực để vượt qua kỳ thi HSK 

cấp 4 , tương đương với trình độ B2 theo khung tham chiếu châu Âu (CEF). Học 

phần tập trung hướng dẫn một số kỹ năng trong làm bài HSK bao gồm các kỹ 

năng nghe, đọc hiểu và viết; ngoài ra còn cung cấp cho người học các bài thi mẫu 

để làm quen. 

3 Kỳ 6 
Kiểm tra thường xuyên 

Thi viết cuối kỳ 

46 
Tiếng Trung hành 

chính văn phòng 

Nội dung học phần:  Học phần tập trung giới thiệu về cơ cấu tổ chức, tên gọi các 

chức vụ, những vật phẩm , các loại công văn thường dùng, cách viết đơn thư, ý 

kiến cá nhân, bản tổng kết công việc hàng tháng, cuối năm, cách thức quảng bá 

sản phẩm mới và giới thiệu về văn hóa công sở.  

2 Kỳ 6 
Kiểm tra thường xuyên 

Thi viết cuối kỳ 
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