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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Thông tin chung về học phần
Tên học phần: TIẾNG TRUNG QUỐC TỔNG HỢP KINH TẾ THƯƠNG
MẠI 2
- Mã học phần: 07342
- 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): 25 tiết
 Tự học, tự nghiên cứu, làm việc nhóm (ngoài giờ học): 90 tiết
-

3. Môn học trước: Tiếng Trung Quốc tổng hợp kinh tế thương mại 1
4. Mô tả vắn tắt nội dung học phần:
Tiếng Trung Quốc tổng hợp kinh tế thương mại 2 là một trong hai học phần thay
thế Khóa luận tốt nghiệp, được bố trí dạy trong học kỳ 7 cho sinh viên chuyên ngành
ngôn ngữ Trung Quốc. Học phần cung cấp cho sinh viên kiến thức chung và từ vựng
trong lĩnh vực kinh tế thương mại xoay quanh các chủ đề về bảo vệ môi trường, nghề mới
nổi, thị trường lao động, bảo hiểm, cung ứng dịch vụ...

5. Mục tiêu học phần:
Sau khi kết thúc học phần, sinh viên nắm được kiến thức chung trong một số vấn
đề về kinh tế thương mại, hiểu rõ và biết cách sử dụng từ vựng có liên quan đến lĩnh vực
này.

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:
董瑾，2004，《经贸汉语中级教程》，外语教学与研究出版社。
董瑾，2004，《经贸汉语高级教程》，外语教学与研究出版社。

7. Nội dung chi tiết học phần
Nội dung giảng dạy (phần/đề mục)
第十一课 教育产业的勃兴

Số tiết
3

副果文 国际资本追逐中国教育市场
第十二课 假日旅游为启动消费添一把柴

3

副课文 黄金假日旅游突显弊端政协委员建议带薪休假
第十三课 中国打响环保战役

3

副课文 北京奥运十项环保措施
第六单元 经济与社会发展

3

第十四课 入世后中国的答卷
副课文 入世十大流行词汇
第十五课 新旧职业的更替

3

副课文 生活在“E”时代
第一课 经济学家眼中的“好人”和“坏人”

3

副课文——选择的成本
第二课 中国的就业空间有多大

3

副课文——特别的爱给特别的你
第三课 高速发展的中国保险业

3

副课文——培育保险消费新增长点
第四课 中国居民消费升级明显加快

3

副课文——高收入群体缘何低消费
第五课 餐饮业发展驶入快行道

3

副课文——旅行社牵手驾车自助游

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

1
2
3

Trọng
số (%)
30
70
100

Các điểm thành phần

STT

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

3

