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

Tên học phần: Nói tiếng Nhật 6

-

Mã học phần: 07513

-

Số tín chỉ: 02

-

Thuộc chương trình đào tạo bậc: Đại học

-

Khoa/Bộ môn phụ trách giảng dạy:Khoa ngoại ngữ

2. Phân bổ thời gian:
 Lý thuyết ( trên lớp ): 15 tiết
 Bài tập, thực hành, thảo luận ( trên lớp ): 15 tiết
 Tự học, tự nghiên cứu, làm việc nhóm ( ngoài giờ học ): 60 tiết
3. Môn học trước: Nói tiếng Nhật 5
4. Mô tả vắn tắt nội dung học phần: Thông qua từng bài học trong sách giáo khoa sinh
viên sẽ xác nhận lại sử dụng cách nói nào, hình thức nào, câu văn nào trong tình huống
nào khi nói kính ngữ. Sau đó tiến hành giáo tiếp phù hợp với tình huống. Qua đó giúp
sinh viên giáo tiếp tự nhiên hơn
5. Mục tiêu học phần: Giúp sinh viên nắm vững những cách nói hữu ích trong môi trường
kinh doanh. Đặc biệt tiếng Nhật sử dụng trong kinh doanh thì mức độ hùng biện và các
lối nói, diễn đạt trong và ngoài công ty khác nhau cho nên giáo viên sẽ giúp viên phân
biệt và vận dụng đúng theo từng tình huống
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6. Nhiệm vụ của sinh viên:
-

Dự lớp: trên 80% tổng số tiết học

-

Tài liệu học tập:
 「新装版ビジネスのための日本語」株式会社スリーエーネットワーク出版
 「にほんご敬語トレーニング」株式会社アルク出版

7. Nội dung chi tiết học phần
Đề tài

Số tiết

Nội dung giảng dạy

第 16 課）取材す

2

授業の進め方説明、敬語復習、第 16 課文型練習～RP

第 17 課）発表する

2

第 16 課 RP 発表、第 6 課文型練習～これで OK！
第 17 課 RP 発表、

第 18 課）メールの敬語

2
第 18 課文型練習～チェックしましょう

第１課）紹介

2

第 1 課ステージ 1、2

第１課）紹介

2

第 1 課ステージ 2、3

第１課）紹介

2

第 1 課ステージ 3、4

第２課）あいさつ

2

第 2 課ステージ 1、2

第２課）あいさつ

2

第 2 課ステージ 2,3,4

中間テスト

2

第３課）許可

2

第 3 課ステージ 1、2

第３課）許可

2

第 3 課ステージ 2、3

2

第３課）許可

2

第 3 課ステージ 3、4

第４課）依頼

2

第 4 課ステージ 1、2

第４課）依頼

2

第 4 課ステージ 2、3

第４課）依頼

2

第 4 課ステージ 3、4

8. Phương pháp đánh giá học phần
8.1

Hình thức tổ chức thi: vấn đáp

8.2

Cách thức đánh giá học phần :

Trọng

STT

Các điểm thành phần

1

Điểm quá trình (dự lớp, thuyết trình, thi giữa học phần …)

30

2

Điểm Thi kết thúc môn (THI)

70

3

Tổng

100

8.3

số (%)

Thang điểm: (Theo học chế tín chỉ)
TP.HCM, ngày 15 tháng 6 năm 2017.
Trưởng Khoa
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