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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Thông tin chung về học phần
- Tên học phần: TIẾNG TRUNG THƯƠNG MẠI 2
- Mã học phần: 07330
- Số tín chỉ: 3 (45 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): 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
3. Môn học trước: Tiếng Trung thương mại 1
4. Mô tả vắn tắt nội dung học phần:
Học phần được bố trí ở cuối năm thứ 3 sau khi sinh viên đã tích lũy được kiến
thức và nắm được kỹ năng nghe nói trong lĩnh vực thương mại qua học phần Tiếng
Trung thương mại 1.
Bao gồm các nội dung: bảo hiểm, hải quan, kiểm định, ký kết hợp đồng, bồi
thường, giải quyết tranh chấp, đại lý, thương mại điện tử, tiếp thị, triển lãm...

5. Mục tiêu học phần:
Học phần này trang bị cho sinh viên kiến thức nhất định về các hoạt động trong
môi trường kinh doanh thương mại. Sinh viên có khả năng hiểu, vận dụng được các
thuật ngữ, khái niệm liên quan vào các công việc khác.
Trau dồi kỹ năng giao tiếp bao gồm nghe, nói thông qua các tình huống được giới
thiệu trong giáo trình, và có khả năng xử lý những tình huống thông thường trong
thực tế liên quan đến thương mại.

6. Nhiệm vụ của sinh viên:
-

Dự lớp (tối thiểu): 80% thời lượng học phần.

1

-

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。

7. Nội dung chi tiết học phần
Nội dung giảng dạy (phần/đề mục)
第十一课 保险

Số tiết
4.5

第十二课 海关与商检

4.5

第十三课 信用风险与管理

4.5

第十四课 签订合同

4.5

第十五课 追账

4.5

第十六课 索赔与仲裁

4.5

第十七课 代理协议

4.5

第十八课 网上贸易

4.5

第十九课 在国外推销商品的多种形式

4.5

第二十课 广交会

4.5

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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