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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC
NGÀNH ĐÀO TẠO: NGÔN NGỮ TRUNG QUỐC
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Thông tin chung về học phần

2.

3.
4.

5.

- Tên học phần: TIẾNG TRUNG THƯƠNG MẠI 1
- Mã học phần: 07329
- Số tín chỉ: 3 (45 tiết)
- Thuộc chương trình đào tạo bậc: Đại học
- Khoa/Bộ môn phụ trách giảng dạy: Ngoại ngữ
Phân bổ thời gian:
 Lý thuyết (trên lớp): 15 tiết
 Bài tập, thực hành, thảo luận (trên lớp): 30 tiết
 Tự học, tự nghiên cứu, làm việc nhóm (ngoài giờ học): 90 tiết
Môn học trước: Nói trung cấp tiếng Trung 2, Thương mại quốc tế
Mô tả vắn tắt nội dung học phần:
Học phần được bố trí ở học kỳ 6 sau khi sinh viên đã tích lũy được kiến thức
về nghiệp vụ thương mại quốc tế và kỹ năng nghe nói ở trình độ trung cấp. Bao gồm
các nội dung: thiết lập quan hệ, đàm phán giá cả, phương thức thanh toán, bao bì, vận
chuyển...
Mục tiêu học phần:
Học phần trang bị cho sinh viên khả năng biểu đạt lưu loát trong các tình huống
giao tiếp thương mại, đàm phán thương mại; làm quen và nắm được các thuật ngữ,
tích lũy kiến thức về thương mại quốc tế, bước đầu tiếp xúc với các chủ đề thường
gặp trong giao tiếp thương mại.

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:
Tài liệu chính: 黄为之，2008，《经贸中级汉语口语》上册，北京语言大学
出版社。
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7. Nội dung chi tiết học phần
Nội dung giảng dạy (phần/đề mục)

Số tiết
3

第一课 建立联系
第二课 宴请

3

第三课 初次接触

4

第四课 购销意向

5

第五课 价格洽谈

5

第六课 品种与数量洽谈

5

第七课 折扣与佣金

5

第八课 支付方式

5

第九课 交货与装船

5

第十课 包装

5

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
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