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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Thông tin chung về học phần

2.

3.
4.

5.

- Tên học phần: THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ
- Mã học phần: 07331
- 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: Tiếng Trung Quốc tổng hợp 4, Đọc hiểu tiếng Trung 4
Mô tả vắn tắt nội dung học phần:
Học phần Thương mại quốc tế trang bị cho người học kiến thức và từ vựng về
các điều kiện Thương mại quốc tế, các hình thức đàm phán thương mại, cách thức
xây dựng các điều khoản của một hợp đồng ngoại thương, cách thức tổ chức thực
hiện hợp đồng xuất nhập khẩu với các nghiệp vụ bổ trợ (nghiệp vụ thuê tàu, bảo
hiểm...), thủ tục khai báo hải quan..
Mục tiêu học phần:
Sau khi học xong môn học này, sinh viên:
- Có vốn kiến thức và từ vựng nhất định về các điều kiện thương mại quốc tế.
- Hiểu được quá trình soạn thảo hợp đồng ngoại thương, biết cách cách soạn thảo
các điều kiện, điều khoản trong hợp đồng mua bán hàng hóa xuất nhập khẩu đúng
chuẩn.
- Biết cách tổ chức thực hiện một hợp đồng xuất nhập khẩu.
- Hiểu được các thủ tục có liên quan.

6. Nhiệm vụ của sinh viên:
-

Dự lớp (tối thiểu): 80% thời lượng học phần.
Hoàn thành đầy đủ bài tập.

1

-

Chuẩn bị tài liệu học tập:
Tài liệu chính: 郭双焦，2009 年，《进出口贸易实务精品教程》，北京大
学出版社，中国北京市。

7. Nội dung chi tiết học phần：
Nội dung giảng dạy (phần/đề mục)
第一章 国际货物买卖合同与贸易术语

Số tiết
3

第二章 合同标的物条款的制定及注意事项

6

第三章 合同运输条款的制定及注意事项

6

第四章 合同保险条款的制定及注意事项

6

第五章 合同价格条款的制定及注意事项

6

第六章 合同支付条款的制定及注意事项

6

第七章 合同争议预防条款的制定及注意事项

3

第八章 合同成立/中止/变更/终止的法律问题

3

第九章 合同履行及违约救济的法律问题

3

第十章 特殊贸易方式及贸易方式的电子化

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 tự luận kết hợp trắc nghiệm trên giấy.
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
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