Mẫu 02/CTĐT
TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC
NGÀNH ĐÀO TẠO: NGÔN NGỮ TRUNG QUỐC
CHUYÊN NGÀNH: TIẾNG TRUNG THƯƠNG MẠI

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Thông tin chung về học phần
- Tên học phần: NHẬP MÔN NGÀNH NGÔN NGỮ TRUNG QUỐC
- Mã học phần: 07301
- Số tín chỉ: 1 (15 tiết)
- Thuộc chương trình đào tạo bậc: Đại học
- Khoa/Bộ môn phụ trách giảng dạy: Ngoại ngữ
2. Phân bổ thời gian:
 Lý thuyết (trên lớp): 10 tiết
 Bài tập, thực hành, thảo luận (trên lớp): 5 tiết
 Tự học, tự nghiên cứu, làm việc nhóm (ngoài giờ học):30 tiết
3. Môn học trước: không
4. Mô tả vắn tắt nội dung học phần:
Học phần đầu tiên trong khối kiến thức cơ sở ngành, được bố trí giảng dạy song song
với các môn Nghe nói tiếng Trung 1, Tiếng Trung Quốc tổng hợp 1, giới thiệu khái
quát về ngành học ngôn ngữ Trung Quốc cũng như kiến thức nền tảng phục vụ cho
chuyên ngành.
5. Mục tiêu học phần:
Giúp sinh viên hiểu rõ đặc điểm của ngành học ngôn ngữ Trung Quốc cũng như thuận
lợi, khó khăn khi học ngành này.
Cung cấp cho sinh viên kiến thức nền tảng như cách phát âm, quy tắc viết chữ Hán...
6. Nhiệm vụ của sinh viên:
- Dự lớp (tối thiểu): 80% thời lượng học phần.
- Hoàn thành đầy đủ bài tập.
- Chuẩn bị tài liệu học tập:
曹文《汉语语音教程》2002，北京语言文化大学出版社
Lê Đình Khẩn, 1995. Những vấn đề cơ bản của chữ Hán, Đại học Tổng hợp TP.
HCM.
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7. Nội dung chi tiết học phần
Nội dung giảng dạy (phần/đề mục)

Số tiết
1

越南人学汉语的顺利与困难
语音（一）

3

汉字（一）
语音（二）

3

汉字（二）
查字典的方法

3

学习方法

3

8. Phương pháp đánh giá học phần
8.1

Hình thức tổ chức thi: (tự luận, trắc nghiệm trên giấy/trên máy, vấn
đáp…)
- Thi vấn đáp
8.2 Cách thức đánh giá học phần :
Trọng
STT
Các điểm thành phần
số (%)
1
Điểm quá trình (dự lớp, thuyết trình, thi giữa học phần …)
30
2
Điểm Thi kết thúc môn (THI)
70
3
100
Tổng
8.3

Thang điểm: (Theo học chế tín chỉ)
TP.HCM, ngày tháng năm 2017
Trưởng Khoa
Người biên soạn

TS. Nguyễn Quang Hiếu

ThS. Lê Thị Thu Hằng

2

