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

2.

3.
4.

5.

6.

- Tên học phần: TIẾNG TRUNG VĂN PHÒNG
- Mã học phần: 07339
- 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
Mô tả vắn tắt nội dung học phần:
Học phần trang bị cho người học kiến thức về cấu trúc và cơ chế hoạt động
của một doanh nghiệp, từ trang thiết bị làm việc của một văn phòng cho đến những
hoạt động hàng ngày trong công ty như xếp lịch làm việc, họp hành, báo cáo... Song
song đó, học phần còn hướng đến việc rèn luyện cho người học kỹ năng giao tiếp,
diễn đạt, trình bày vấn đề thông qua cung cấp từ vựng, cấu trúc câu và các bài tập.
Mục tiêu học phần:
Sau khi học xong học phần này, sinh viên có kiến thức nhất định về những vấn đề
cơ bản trong một công ty và một văn phòng làm việc như cấu trúc công ty, quảng bá
tiếp thị, tuyển dụng, đào tạo nhân viên, bố trí công việc...
Về kỹ năng, sinh viên có khả năng giao tiếp lưu loát trong công việc của một văn
phòng kinh doanh, dịch vụ; trình bày, thảo luận ý kiến; sắp xếp lịch làm việc...
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: 李立、丁安琪，2008，《公司汉语》，北京大学出版社。
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7. Nội dung chi tiết học phần
Nội dung giảng dạy (phần/đề mục)

Số tiết
3

第一课 公司机构
第二课 办公用品

3

第三课 日程安排

3

第四课 召开会议

3

第五课 阐述个人意见

4

第六课 讨论业务进展

4

第七课 广告宣传

3

第八课 抱怨与解释

3

第九课 聘请员工

3

第十课 申请休假

3

第十一课 职员培训

3

第十二课 企业文化

4

第十五课 布置任务

3

第十六课 年度规划与报告

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. Trần Đình Tuân
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