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: NGHE HIỂU TIN TỨC
- Mã học phần: 07338
- Số tín chỉ: 2 (30 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): 20 tiết
 Tự học, tự nghiên cứu, làm việc nhóm (ngoài giờ học): 60 tiết
3. Môn học trước: Nghe trung cấp tiếng Trung 2
4. Mô tả vắn tắt nội dung học phần:
Học phần gồm 10 bài nghe tin tức trải rộng trên các lĩnh vực xã hội, kinh tế, giáo dục,
khoa học kỹ thuật, tiêu dùng, internet..., có lợi cho người học trong việc nâng cao trình
độ tiếng Trung và hiểu biết sâu sắc hơn đối với các mặt trong đời sống xã hội Trung
Quốc.
5. Mục tiêu học phần:
SV có khả năng nghe hiểu những thông tin ở nhiều lĩnh vực thông qua các phương
tiện truyền thông đại chúng, giúp sinh viên đạt trình độ nghe tiền cao cấp.
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:
徐晓羽，2007，《拾级汉语：第 10 级、新闻听力 》，北京语言大学出版
社。

7. Nội dung chi tiết học phần
Nội dung giảng dạy (phần/đề mục)
第一课 社会（1）

1

Số tiết
3

第二课 社会（2）

3

第三课 环境（1）

3

第四课 环境（2）

3

第六课 消费（1）

3

第七课 消费（2）

3

第九课 健康（1）

3

第十课 健康（2）

3

第十二课 安全（1）

3

第十三课 安全（2）

3

8. Phương pháp đánh giá học phần
8.1

8.2

Hình thức tổ chức thi: (tự luận, trắc nghiệm trên giấy/trên máy, vấn
đáp…)
- Thi tự luận kết hợp trắc nghiệm trên giấy
Cách thức đánh giá học phần :

2

Các điểm thành phần

STT
1
2
3

Điểm quá trình (dự lớp, thuyết trình, thi giữa học phần …)
Điểm Thi kết thúc môn (THI)
Tổng
8.3

Trọng
số (%)
30
70
100

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

TS. Nguyễn Quang Hiếu

ThS. Phạm Minh Tú
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