BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
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 NHẬT

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

Tên học phần: Địa lí xã hội Nhật Bản

-

Mã học phần: 07548

-

Số tín chỉ: 03

-

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): 30 tiết
 Bài tập, thực hành, thảo luận (trên lớp): 15 tiết
 Tự học, tự nghiên cứu, làm việc nhóm (ngoài giờ học): 90 tiết
3. Môn học trước: Ngữ pháp tiếng Nhật 6
4. Mô tả vắn tắt nội dung học phần: Noäi dung cuûa hoïc phaàn naøy laø giôùi thieäu sô löôïc veà
vò trí ñòa lí cuûa Nhaät Baûn. Giuùp sinh vieân coù ñöôïc caùi nhìn toång theå veà thieân nhieân, nuùi
non, soâng ngoøi, ñoàng baèng, khí haäu cuûa Nhaät Baûn; nhöõng tai hoïa do nuùi löûa, soùng thaàn,
baõo mang ñeán cho Nhaät Baûn. Trình baøy khaùi quaùt caùc ngaønh coâng, noâng, laâm, ngö
nghieäp, coâng ngheä ñieän töû cuûa Nhaät Baûn. Giuùp sinh vieân coù ñöôïc voán töø ngöõ phong
phuù vaø kieán thöùc ñòa lí xaõ hoäi Nhaät Baûn.
5. Mục tiêu học phần: Keát thuùc hoïc phaàn naøy sinh vieân coù ñöôïc caùi nhìn toång theå veà vò
trí ñòa lí, caùc ngaønh noâng laâm thuûy haûi saûn cuûa Nhaät Baûn, coù ñöôïc voán töø chuyeân moân
veà ñòa lí ñeå söû duïng voán töø naøy noùi veà ñòa lí Vieät Nam.
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6. Nhiệm vụ của sinh viên:
-

Dự lớp: trên 80% tổng số tiết học

-

Tài liệu học tập:
 Tài liệu bắt buộc: 日本の地理と社会（ñòa lyù xaõ hoäi Nhaät Baûn）
 Tài liệu tham khảo: caùc taøi lieäu thu thaäp qua internet

7. Nội dung chi tiết học phần
Nội dung giảng dạy

Số tiết

Baøi 1,2,3

3

Baøi 4,5,6,7

3

Baøi 8,9,10

3

Baøi 11, 12, 13, 14

3

Kieåm tra 15 phuùt + Baøi 15, 16, 17

3

Baøi 18, 19, 20

3

Baøi 21, 22, 23

3

Baøi 24, 25

3

Baøi 26, 27

3

Kieåm tra 15 phuùt + Baøi 28, 29

3

Baøi 30 + taøi lieäu rôøi

3

Taøi lieäu boå sung veà ñòa hình NB

3

Taøi lieäu boå sung veà caùc con soâng

3

Taøi lieäu boå sung veà nuùi vaø ñoàng baèng

3

OÂn taäp vaø höôùng daãn caùch laøm baøi thi cuoái hoïc kyø

3
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8. Phương pháp đánh giá học phần
8.1

Hình thức tổ chức thi: Tự luận trên giấy thi

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

Người biên sọan

TS. Nguyễn Quang Hiếu

TS. Nguyễn Thị Ái Tiên
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