
 

 

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT 

 

 

 

 

 

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC 

THEO HỌC CHẾ TÍN CHỈ 
(ÁP DỤNG CHUẨN ĐẦU RA CDIO) 

NGÀNH: ĐÔNG PHƯƠNG HỌC 

 

 

 

  

 

 

 

 

Lâm Đồng - 2020 

  



 

 

 

GIỚI THIỆU CHUNG 

Chương trình đào tạo đại học ngành Đông phương học được thiết kế theo chuẩn đầu ra 

CDIO, trên cơ sở tham khảo Chương trình giáo dục tổng thể ban hành kèm theo Thông tư số 

32/2018/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

Chương trình đào tạo trình độ đại học của trường Đại học Đà Lạt. Ban biên soạn cũng tham 

khảo những nét đặc sắc từ các chương trình đào tạo đại học ngành Đông phương học của một 

số trường đại học trong nước và nước ngoài. Chương trình đã được chỉnh sửa, hoàn thiện trên 

cơ sở tiếp thu một cách hợp lý ý kiến đóng góp của các bên liên quan (chuyên gia giáo dục; nhà 

tuyển dụng lao động, giảng viên, cựu sinh viên, sinh viên...) qua việc sử dụng phiếu khảo sát 

trực tuyến cũng như ý kiến đóng góp của Hội đồng thẩm định. 

Chương trình đào tạo bao gồm 131 tín chỉ, được chia làm hai khối:  

1. Khối kiến thức đại cương gồm các học phần khoa học Lý luận chính trị, Ngoại ngữ, Giáo 

dục thể chất, Giáo dục quốc phòng và an ninh, khoa học tự nhiên và khoa học xã hội. 

2. Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp gồm các học phần kiến thức cơ sở, kiến thức 

ngành và kiến thức bổ trợ.  

Trong khối kiến thức và kỹ năng chuyên ngành, có những học phần tự chọn, tạo điều 

kiện cho sinh viên có cơ hội cập nhật kiến thức, phát triển nghề nghiệp và kỹ năng chuyên môn, 

có thể trở thành chuyên viên dịch thuật; hướng dẫn viên du lịch; giáo viên dạy tiếng Hàn/Nhật... 

hoặc học tiếp lên các trình độ cao hơn.  

Chương trình đào tạo dành nhiều sự quan tâm cho các hoạt động rèn luyện kỹ năng với 

các đợt thực tập trải nghiệm tại các Công ty, doanh nghiệp,cơ sở kinh doanh tư nhân (nhà hàng, 

khách sạn…) Hàn Quốc/Nhật Bản ở Việt Nam… Từ việc được trải nghiệm và thực hành nghề 

thường xuyên nên sau khi ra trường sinh viên sẽ tiếp cận và thích ứng nhanh với thực tiễn, đáp 

ứng được yêu cầu về nguồn nhân lực có trình độ cao của xã hội. 

Chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Đông phương học đảm bảo tính hợp pháp, 

khoa học, hiện đại, chú trọng thực hành, có tính linh hoạt, cập nhật nhằm tạo điều kiện cho sinh 

viên phát triển năng lực nghề nghiệp, nâng cao khả năng sáng tạo và làm việc có hiệu quả sau 

khi tốt nghiệp. 

 Lâm Đồng, ngày …. tháng …..  năm 2020 

 TRƯỞNG KHOA 
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT 
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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC 

THEO HỌC CHẾ TÍN CHỈ 

 

Ngành đào tạo: Đông phương học 

Tên tiếng Anh: Oriental studies  

Trình độ đào tạo: Đại học (Cử nhân) 

Loại hình đào tạo: Chính quy 

Mã ngành đào tạo: 7310608 

Thời gian đào tạo: 4 năm 

Khối lượng kiến thức toàn khóa: 131 tín chỉ 

1. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO 

Mục tiêu chung 

Chương trình đào tạo ngành Đông phương học nhằm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng 

cao, có các kỹ năng nghề nghiệp và kỹ năng mềm; có khả năng nghiên cứu khoa học, phục vụ 

yêu cầu phát triển con người, kinh tế và xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và hội nhập quốc 

tế. 

Mục tiêu cụ thể 

Sau khi hoàn thành chương trình đào tạo ngành Đông phương học, sinh viên trở thành 

người: 

• M01: Có kiến thức về văn hóa, chính trị, xã hội, pháp luật; Có kiến thức cơ bản về đất 

nước học và kiến thức chuyên sâu về ngôn ngữ theo các hướng chuyên ngành Hàn Quốc 

học và Nhật Bản học.  

• M02: Có kỹ năng tìm kiếm và cập nhật các kiến thức mới liên quan đến Hàn Quốc/Nhật 

Bản; Có khả năng trao đổi và chia sẻ các kiến thức chuyên môn trong quá trình học tập 

và nghiên cứu khoa học. 

• M03: Có kỹ năng phân tích và đánh giá để giải quyết các vấn đề có liên quan đến Hàn 

Quốc/Nhật Bản. Vận dụng được những kiến thức chuyên ngành vào thực tế công việc 

hoặc có thể tiếp tục học lên bậc học cao hơn. 

• M04: Có kỹ năng mềm cần thiết để công việc đạt hiệu quả trong môi trường hội nhập 

quốc tế đòi hỏi sự năng động và sáng tao. 

• M05: Có khả năng tự học để phát triển bản thân và thích ứng với sự thay đổi, phát triển 

không ngừng của môi trường hội nhập quốc tế.  



 

 

 

• M06: Trách nhiệm, nghiêm túc và ứng xử chuyên nghiệp trong công việc. Chấp hành 

kỷ luật lao động, hiểu và tôn trọng văn hoá doanh nghiệp, có tác phong công nghiệp, 

thực hiện tốt nội quy hoạt động của cơ quan, đơn vị nơi làm việc. 

Cơ hội việc làm 

Sinh viên tốt nghiệp ngành Đông phương học có thể làm việc trong nhiều lĩnh vực chuyên 

môn có sử dụng tiếng Hàn/tiếng Nhật như các tổ chức chính phủ và phi chính phủ, các doanh 

nghiệp Hàn Quốc/Nhật Bản có vốn đầu tư tại Việt Nam; chuyên viên dịch thuật; hướng dẫn 

viên du lịch; giáo viên dạy tiếng Hàn/Nhật... 

2. ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH 

Thực hiện theo quy chế hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trường Đại học Đà Lạt. 

3. QUY TRÌNH ĐÀO TẠO VÀ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP 

Thực hiện theo Qui định về đào tạo đại học, cao đẳng theo học chế tín chỉ của trường Đại 

học Đà Lạt. 

4. THANG ĐIỂM 

Thực hiện theo Qui định về đào tạo đại học, cao đẳng theo học chế tín chỉ của trường Đại 

học Đà Lạt. 
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5. ĐỐI SÁNH CHUẨN ĐẦU RA MÔ TẢ THEO KHUNG CDIO CẤP ĐỘ 3 VỚI MỤC TIÊU ĐÀO TẠO 

Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo ngành Đông phương học được phân thành 4 nhóm bao gồm: 

• Kiến thức và lập luận ngành. 

• Các kỹ năng và phẩm chất cá nhân, nghề nghiệp. 

• Các kỹ năng làm việc nhóm và giao tiếp. 

• Năng lực nhận thức và thực hành nghề nghiệp. 

Một cách tổng quát, sinh viên tốt nghiệp từ chương trình đào tạo ngành Đông phương học sẽ thể hiện được các năng lực mô tả trong các chuẩn 

đầu ra ứng với 4 nhóm trên như sau: 

 

STT CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO MỚI 
MỤC TIÊU ĐÀO TẠO 

MT1 MT2 MT3 MT4 MT5 MT6 

I. KIẾN THỨC VÀ LẬP LUẬN NGÀNH 

1.1 Kiến thức giáo dục đại cương 

1.1.1 

Hiểu biết về những nguyên lý của chủ nghĩa Mác Lênin, đường lối cách mạng của 

Đảng Cộng sản Việt Nam, tư tưởng Hồ Chí Minh để góp phần hình thành phẩm 

chất chính trị, đạo đức của cá nhân, xây dựng niềm tin, lý tưởng cách mạng để đóng 

góp hiệu quả vào sự phát triển bền vững của xã hội. 

H N N H H H 

1.1.2 

Hiểu và áp dụng các kiến thức về an ninh, quốc phòng và giáo dục thể chất để biết 

cách rèn luyện, phát triển sức khỏe thể chất, đáp ứng yêu cầu xây dựng, củng cố 

nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, sẵn sàng bảo vệ đất nước. 

H N N H H H 

1.1.3 

Nắm vững được các kiến thức cơ bản về khu vực học (Hàn Quốc/Nhật Bản): đặc 

điểm về nhân chủng, lịch sử, văn hoá, ngôn ngữ, kinh tế, chính trị và quan hệ quốc 

tế… làm cơ sở cho việc nghiên cứu đất nước, con người Hàn Quốc/Nhật Bản.  

H H H H H H 

1.1.4 

Nắm vững những khái niệm và kiến thức cơ bản về thống kê và ý nghĩa thực tế 

của các khái niệm đã học khi vận dụng chúng để giải quyết một vấn đề thực tế có 

liên quan trong nghiên cứu khoa học xã hội. 

L L L H L L 



 

 

 

STT CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO MỚI 
MỤC TIÊU ĐÀO TẠO 

MT1 MT2 MT3 MT4 MT5 MT6 

1.1.5 

Nắm vững kiến thức và lập luận nền tảng chuyên ngành, liên ngành và bản chất 

liên ngành của quản lý tài nguyên môi trường trong mối quan hệ với các ngành 

khác.  

L L L H L L 

1.1.6 

Giải thích được nguồn gốc ra đời, bản chất, đặc điểm, chức năng, kiểu nhà nước, 

hình thức nhà nước, và cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan trong 

bộ máy nhà nước CHXHCN Việt Nam. 

H L L H L H 

1.1.7 
Biết những kiến thức cơ bản cần thiết để hiểu về văn hóa Việt Nam cũng như vai 

trò của văn hóa trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc.  
H L H H H H 

1.1.8 
Vận dụng thuần thục, hiệu quả những kỹ năng mềm: Phương pháp học đại học và 

Tư duy sáng tạo, Kỹ năng giao tiếp cơ bản; Kỹ năng giao tiếp nâng cao.  
H H H H H H 

1.1.9 

Biết quy tắc viết và cách phát âm tiếng Hàn, có thể tra cứu từ điển; Nắm vững từ 

vựng, ngữ pháp ở trình độ sơ cấp để áp dụng vào các kỹ năng Nghe - Nói - Đọc - 

Viết. 

H H H H H H 

1.1.10 

Biết quy tắc viết và cách phát âm tiếng Nhật, có thể tra cứu từ điển; Nắm vững từ 

vựng, ngữ pháp ở trình độ sơ cấp để áp dụng vào các kỹ năng Nghe - Nói - Đọc - 

Viết. 

H H H H H H 

1.1.11 
Có hiểu biết về quá trình hình thành, phát triển của xã hội học. Nắm rõ đối tượng, 

chức năng, phương pháp nghiên cứu xã hội học.  
L L H H H H 

1.1.12 

Có kiến thức cơ bản về ngành du lịch, những yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển 

của ngành du lịch. Từ đó có thể định hướng nghề nghiệp trong tương lai, cũng 

như vận dụng vào những công việc thuộc lĩnh vực du lịch. 

H H H H H H 

1.1.13 

Nắm vững kiến thức cơ bản về khoa học, công nghệ, biết cách viết báo cáo và 

trình bày kết quả nghiên cứu khoa học phù hợp với lĩnh vực ngôn ngữ và văn hóa 

Hàn Quốc/Nhật Bản. 

H H H H H H 

1.1.14 

Nắm được quy luật phát triển của lịch sử dựng nước, giữ nước của dân tộc, rút ra 

những bài học cần thiết, có giá trị thực tiễn cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ 

quốc hiện tại và tương lai. 

L L H H H H 

1.1.15 
Hiểu được những kiến thức nền tảng, cơ bản về ngôn ngữ và ngôn ngữ học phục 

vụ cho quá trình nghiên cứu chuyên ngành Đông phương học. 
H H H H H H 



 

 

 

STT CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO MỚI 
MỤC TIÊU ĐÀO TẠO 

MT1 MT2 MT3 MT4 MT5 MT6 

1.1.16 
Nắm vững kiến thức cơ bản về nhân học và các vấn đề trong đời sống con người 

thuộc ngành nhân học nghiên cứu.  
L L L H H H 

1.1.17 

Giải thích được các khái niệm cơ bản của kinh tế học cũng như các quy luật cơ bản 

của kinh tế thị trường. Trình bày được khái niệm và phương pháp tính toán các chỉ 

tiêu kinh tế vĩ mô. Tóm tắt được tác động của các chính sách kinh tế vĩ mô đến nền 

kinh tế. Giải thích được các hiện tượng kinh tế có liên quan trên cơ sở vận dụng lý 

thuyết kinh tế học. 

L H H H L H 

1.1.18 

Nắm vững cơ sở hình thành, các thành tựu và những quy luật phát triển của các 

nền văn minh trên thế giới thời cổ - trung đại, thời cận – hiện đại để tạo nền tảng 

kiến thức cho việc nghiên cứu chuyên ngành Đông phương học.  

H H H H H H 

1.1.19 
Hiểu biết chung về tâm lý học và mối quan hệ của tâm lý học với các ngành khoa 

học khác. 
H H H H H H 

1.2  Kiến thức cơ sở ngành 

Chuyên ngành Hàn Quốc học 

1.2.1 

Nắm vững và vận dụng kiến thức cơ bản về kỹ năng Đọc - Viết tiếng Hàn ở trình độ sơ - 

trung cấp. Có thể đọc hiểu và viết những đoạn văn ở trình độ sơ - trung cấp. Áp dụng kiến 

thức để giải đề thi đọc hiểu và viết đoạn văn trong Kỳ thi năng lực tiếng Hàn. 
H H H H H H 

1.2.2 

Nắm vững và vận dụng kiến thức cơ bản về kỹ năng Nghe - Nói tiếng Hàn ở trình độ sơ - 

trung cấp để thực hành những đoạn hội thoại ở trình độ sơ – trung cấp. Áp dụng kiến thức 

để giải đề thi nghe trong Kỳ thi năng lực tiếng Hàn. 
H H H H H H 

Chuyên ngành Nhật Bản học 

1.2.3 

Nắm vững và vận dụng kiến thức cơ bản về kỹ năng Đọc - Viết tiếng Nhật  ở trình độ sơ 

- trung cấp. Có thể đọc hiểu và viết những đoạn văn ở trình độ sơ - trung cấp. Áp dụng 

kiến thức để giải đề thi đọc hiểu, ngữ pháp, từ vựng trong Kỳ thi năng lực tiếng Nhật. 
H H H H H H 

1.2.4 

Nắm vững và vận dụng kiến thức cơ bản về kỹ năng Nghe - Nói tiếng Nhật ở trình độ sơ 

- trung cấp để thực hành những đoạn hội thoại ở trình độ sơ - trung cấp. Áp dụng kiến 

thức để giải đề thi nghe trong Kỳ thi năng lực tiếng Nhật. 
H H H H H H 



 

 

 

STT CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO MỚI 
MỤC TIÊU ĐÀO TẠO 

MT1 MT2 MT3 MT4 MT5 MT6 

1.3 Kiến thức ngành 

Chuyên ngành Hàn Quốc học 

1.3.1 

Có kỹ năng Nghe – Nói – Đọc – Viết tiếng Hàn ở trình độ trung - cao cấp; Hiểu biết văn 

hóa công sở; Có kỹ năng làm việc nhóm; Nắm vững và vận dụng các nguyên tắc giao tiếp, 

ứng xử cụ thể trong giao tiếp, tương tác với  lãnh đạo, tập thể công nhân viên của doanh 

nghiệp hiệu quả. 

H H H H H H 

1.3.2 
Có kiến thức tổng quát về văn học Hàn Quốc, có thể so sánh những đặc trưng của văn học 

Hàn Quốc và văn học Việt Nam nhằm vận dụng kiến thức đã học vào cuộc sống.  
H H H H H H 

1.3.3 
Có kiến thức tổng quan về tiến trình lịch sử Hàn Quốc; Có khả năng vận dụng kiến thức 

của học phần để hòa nhập với môi trường làm việc có yếu tố Hàn Quốc.  
H H H H H H 

1.3.4 Biết phân tích, so sánh và vận dụng ngữ pháp tiếng Hàn phù hợp với ngữ cảnh.  H H H H H H 

1.3.5 

Có kiến thức tổng quan về văn hoá Hàn Quốc (văn hoá vật chất, văn hoá tinh thần, văn 

hoá tổ chức cộng đồng) nhằm phục vụ cho nghiên cứu Hàn Quốc học và ứng dụng vào 

công việc sau khi tốt nghiệp.  
H H H H H H 

1.3.6 
Nắm vững kiến thức, kỹ năng về biên - phiên dịch tiếng Hàn. Có khả năng biên - phiên 

dịch văn bản được dùng trong thực tế.  
H H H H H H 

1.3.7 
Nắm vững các kiến thức về văn hoá doanh nghiệp Hàn Quốc để thích ứng nhanh với môi 

trường làm việc. 
H H H H H H 

 Chuyên ngành Nhật Bản học       

1.3.8 

Có kỹ năng Nghe – Nói – Đọc – Viết tiếng Nhật ở trình độ trung - cao cấp; Hiểu biết văn 

hóa công sở; Có kỹ năng làm việc nhóm; Nắm vững và vận dụng các nguyên tắc giao tiếp, 

ứng xử cụ thể trong giao tiếp, tương tác với  lãnh đạo, tập thể công nhân viên của doanh 

nghiệp hiệu quả. 

H H H H H H 

1.3.9 
Có kiến thức tổng quát về văn học Nhật Bản, có thể so sánh những đặc trưng của văn học 

Nhật Bản và văm học Việt Nam nhằm vận dụng kiến thức đã học vào cuộc sống.  
H H H H H H 



 

 

 

STT CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO MỚI 
MỤC TIÊU ĐÀO TẠO 

MT1 MT2 MT3 MT4 MT5 MT6 

1.3.10 
Có kiến thức tổng quan về tiến trình lịch sử Nhật Bản; Có khả năng vận dụng   kiến thức 

của học phần để hòa nhập với môi trường làm việc có yếu tố Nhật Bản. 
H H H H H H 

1.3.11 Biết phân tích, so sánh và vận dụng ngữ pháp tiếng Nhật phù hợp với ngữ cảnh.  H H H H H H 

1.3.12 

Có kiến thức tổng quan về văn hoá Nhật Bản (văn hoá vật chất, văn hoá tinh thần, văn 

hoá tổ chức cộng đồng) nhằm phục vụ cho nghiên cứu Nhật Bản học và ứng dụng vào 

công việc sau khi tốt nghiệp.  
H H H H H H 

1.3.13 
Nắm vững kiến thức, kỹ năng về biên - phiên dịch tiếng Nhật. Có khả năng biên - phiên 

dịch văn bản được dùng trong thực tế. 
H H H H H H 

1.3.14 
Nắm vững các kiến thức về văn hoá doanh nghiệp Nhật Bản để thích ứng nhanh với môi 

trường làm việc. 
H H H H H H 

Phần kiến thức tự chọn 

Chuyên ngành Hàn Quốc học 

1.3.15 
Nắm vững kiến thức tổng quan về địa lý Hàn Quốc (điều kiện tự nhiên, dân cư theo vùng 

miền) để vận dụng vào nghiên cứu Hàn Quốc học và ứng dụng vào cuộc sống. 
H H H H H H 

1.3.16 
Nắm được những kiến thức cơ bản về quan hệ đối ngoại của Hàn Quốc và quan hệ ngoại 

giao giữa Việt Nam và Hàn Quốc từ lịch sử đến hiện tại.  
H H H H H H 

1.3.17 
Nắm vững lịch sử phát triển của giáo dục Hàn Quốc qua các thời kỳ, các vấn đề cơ bản 

của giáo dục và xu thế phát triển của nền giáo dục Hàn Quốc.  
H H H H H H 

1.3.18 
Có kỹ năng sử dụng các phần mềm soạn thảo tiếng Hàn để phục vụ cho việc soạn thảo 

văn bản. 
H H H H H H 

Chuyên ngành Nhật Bản học 

1.3.19 
Nắm vững kiến thức tổng quan về địa lý Nhật Bản (điều kiện tự nhiên, dân cư theo vùng 

miền) để vận dụng vào nghiên cứu Nhật Bản học và ứng dụng vào cuộc sống. 
H H H H H H 

1.3.20 
Nắm được những kiến thức cơ bản về quan hệ đối ngoại của Nhật Bản và quan hệ ngoại 

giao giữa Việt Nam và Nhật Bản từ lịch sử đến hiện tại. 
H H H H H H 
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1.3.21 
Nắm vững lịch sử phát triển của giáo dục Nhật Bản qua các thời kỳ, các vấn đề cơ bản 

của giáo dục và xu thế phát triển của nền giáo dục Nhật Bản 
H H H H H H 

1.3.22 
Có kỹ năng sử dụng các phần mềm soạn thảo tiếng Nhật để phục vụ cho việc soạn thảo 

văn bản. 
H H H H H H 

1.4 Kiến thức hỗ trợ khác 

Kiến thức bổ trợ chuyên ngành 

1.4.1 

Nắm vững kiến thức về lịch sử phát triển các nền văn minh phương Đông/phương Tây; 

Có khả năng phân tích, tổng hợp đánh giá về những tác động qua lại giữa các nền văn 

minh lớn ở hai khu vực. 
H H H H H H 

Chuyên ngành Hàn Quốc học 

1.4.2 
Nắm vững kiến thức liên quan đến lĩnh vực thương mại (hoạt động xuất nhập khẩu) của 

Hàn Quốc để ứng dụng vào học tập và thực tế. 
H H H H H H 

1.4.3 
Nắm vững kiến thức về lĩnh vực báo chí Hàn Quốc (các thể loại báo chí, từ vựng chuyên 

ngành báo chí) để vận dụng vào việc đọc và dịch các bài báo. 
H H H H H H 

1.4.4 
Nắm vững kiến thức về nền kinh tế Hàn Quốc trong các lĩnh vực kinh tế tiêu biểu qua các 

giai đoạn phát triển chủ yếu. 
H H H H H H 

1.4.5 
Nắm vững kiến thức cơ bản về lĩnh vực du lịch Hàn Quốc (các loại hình du lịch: tài nguyên 

thiên nhiên và tài nguyên nhân văn) để ứng dụng vào công việc. 
H H H H H H 

1.4.6 
Hiểu biết kiến thức cơ bản về chữ Hán trong tiếng Hàn để phục vụ nghiên cứu khoa học 

và vận dụng trong công việc. 
H H H H H H 

1.4.7 
Nắm vững kiến thức ngữ pháp tiếng Hàn nâng cao để áp dụng vào việc biên -  phiên dịch 

và giải đề thi Năng lực tiếng Hàn ở trình độ cao cấp. 
H H H H H H 

1.4.8 
Nắm vững kiến thức ngôn ngữ liên quan đến du lịch Hàn Quốc để ứng dụng vào học tập 

và thực tế. 
H H H H L H 
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1.4.9 

Hiểu và nắm bắt được xu hướng, thị hiếu, nhu cầu của giới trẻ Hàn Quốc, giúp sinh viên 

mở rộng thế giới quan, tiếp thu có chọn lọc những giá trị văn hóa phù hợp nhằm định 

hướng lối sống và tác phong làm việc cho bản thân trong thời đại mới. 
H H H H H H 

Chuyên ngành Nhật Bản học 

1.4.10 
Nắm vững kiến thức liên quan đến lĩnh vực thương mại (hoạt động xuất nhập khẩu) của 

Nhật Bản để ứng dụng vào học tập và thực tế. 
H H L H H H 

1.4.11 
Nắm vững kiến thức về lĩnh vực báo chí Nhật Bản (các thể loại báo chí, từ vựng chuyên 

ngành báo chí) để vận dụng vào việc đọc và dịch các bài báo. 
H H L H H H 

1.4.12 
Nắm vững kiến thức về nền kinh tế Nhật Bản trong các lĩnh vực kinh tế tiêu biểu qua các 

giai đoạn phát triển chủ yếu. 
H H H H H H 

1.4.13 
Nắm vững kiến thức cơ bản về lĩnh vực du lịch Nhật Bản (các loại hình du lịch: tài nguyên 

thiên nhiên và tài nguyên nhân văn) để ứng dụng vào công việc. 
H H H H H H 

1.4.14 
Nắm vững cách viết và tra cứu cơ bản về chữ Hán, từ đó vận dụng vào việc Đọc - Viết 

tiếng Nhật ở các trình độ sơ – trung – cao cấp. 
H H H H H H 

1.4.15 
Nắm vững kiến thức ngữ pháp tiếng Nhật nâng cao để áp dụng vào việc biên phiên dịch 

và giải đề thi Năng lực tiếng Nhật ở trình độ cao cấp. 
H H H H H H 

1.4.16 
Nắm vững kiến thức ngôn ngữ liên quan đến du lịch  Nhật Bản để ứng dụng vào học tập 

và thực tế. 
H H H H H H 

1.4.17 

Hiểu và nắm bắt được xu hướng, thị hiếu, nhu cầu của giới trẻ Nhật Bản, giúp sinh viên 

mở rộng thế giới quan, tiếp thu có chọn lọc những giá trị văn hóa phù hợp nhằm định 

hướng lối sống và tác phong làm việc cho bản thân trong thời đại mới. 
H H H H H H 

Kiến thức tốt nghiệp 

1.4.18 
Vận dụng phương pháp nghiên cứu và kiến thức được trang bị trong quá trình học tập để 

xử lý những vấn đề cụ thể của đề tài nghiên cứu. 
H H H H H H 

Chuyên ngành Hàn Quốc học 
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1.4.19 
Hệ thống hóa được kiến thức nền tảng và thực tiễn về ngành Hàn Quốc học. Có kỹ năng 

biên tập tài liệu để phục vụ cho việc biên phiên dịch Hàn - Việt và ngược lại.    
H H H H H H 

Chuyên ngành Nhật Bản học 

1.4.20 
Hệ thống hóa được kiến thức nền tảng và thực tiễn về ngành Nhật Bản học. Có kỹ năng 

biên tập tài liệu để phục vụ cho việc biên phiên dịch Nhật - Việt và ngược lại.    
H H H H H H 

II. KỸ NĂNG, THÁI ĐỘ CÁ NHÂN VÀ CHUYÊN NGHIỆP 

2.1 Lập luận phân tích và giải quyết vấn đề 

2.1.1 Nhận dạng và xác định được vấn đề, sự kiện, hiện tượng ... cần nghiên cứu; L L L H H H 

2.1.2 Có kỹ năng đưa ra câu hỏi, giả thuyết, nghiên cứu; L L H H H H 

2.1.3 Nắm được kỹ năng xác định phương pháp cần vận dụng trong nghiên cứu khu vực học. L H H H H H 

2.1.4 
Có đủ kiến thức năng lực để tham gia nghiên cứu, nắm được các kỹ năng cơ bản để xây 

dựng một đề cương nghiên cứu; 
L H H H H H 

2.1.5 Có kỹ năng tư duy phản biện, sáng tạo, biết phát hiện vấn đề; H H H H H H 

2.1.6 Có kỹ năng phân tích vấn đề trong điều kiện thiếu thông tin; L L H H H H 

2.1.7 Có kỹ năng tổng quát hoá vấn đề; L L L H H H 

2.1.8 Có kỹ năng thu thập và xử lý thông tin bằng phương pháp định tính và định lượng. L L L H H H 

2.1.9 Kết luận về vấn đề đặt ra. L L H H H H 

2.2  Thực nghiệm và khám phá kiến thức 

2.2.1 Biết cách xây dựng đề cương nghiên cứu, lập giả thuyết về các khả năng xảy ra; L L L H H H 

2.2.2 Có khả năng thu thập và xử lý số liệu, phát hiện vấn đề nghiên cứu; L L L H H H 
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2.2.3 
Có kỹ năng trình bày kết quả nghiên cứu ở nhiều hình thức khác nhau (văn bản, sơ đồ, 

bảng biểu, trình chiếu...); 
H H H H H H 

2.2.4 Biết kiểm định các giả thuyết đưa ra, chứng minh; L L L H H H 

2.2.5 Ứng dụng kết quả nghiên cứu trong thực tiễn. H H H H H H 

2.3  Tư duy hệ thống 

2.3.1 Nhận biết vấn đề một cách hệ thống, toàn diện; H H H H H H 

2.3.2 
Có kỹ năng tổng kết các bài học nghề nghiệp cho bản thân rút ra trong thực tiễn trên cơ 

sở đối chiếu với kiến thức đã được trang bị; 
H H H H H H 

2.3.4 Biết suy luận và giải thích hợp lý các vấn đề nghiên cứu; L H H H H H 

2.3.5 Chọn lọc, sắp xếp và xác định các vấn đề trọng tâm; L L L H H H 

2.3.6 
Có kỹ năng xây dựng các giải pháp, khuyến nghị để giải quyết các vấn đề xã hội Việt 

Nam cũng như Hàn Quốc/Nhật Bản; 
L L H H H H 

2.3.7 
Thực hiện kỹ năng trình bày kết quả nghiên cứu qua báo cáo khoa học dưới dạng bài báo, 

chuyên khảo... 
L L L H H H 

2.4  Thái độ, cách tư duy và ý thức học tập cá nhân 

2.4.1 Có ý thức trách nhiệm cao, có tinh thần tự học, tự cập nhật kiến thức; H H H H H H 

2.4.2 Có lối sống lành mạnh, văn minh, phù hợp với bản sắc dân tộc; H H H H H H 

2.4.3 Có tinh thần đoàn kết, hợp tác; H H H H H H 

2.4.4 Đạt tiêu chuẩn đạo đức chuyên môn, nghề nghiệp; L L H H H H 

2.4.5 
Có tinh thần cầu tiến, có ý thức học tập suốt đời (luôn học tập, cập nhật kiến thức đáp ứng 

nhu cầu đổi mới); 
H H H H H H 
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2.4.6 Chấp hành nội quy, quy chế của trường, lớp; H H H H H H 

2.4.7 Tự tin, bản lĩnh khẳng định năng lực bản thân. L L H H H H 

2.5  Các kỹ năng và phẩm chất nghề nghiệp (thái độ chuyên nghiệp) 

2.5.1 Lập kế hoạch, xác định mục tiêu cho nghề nghiệp của bản thân; L H H H H H 

2.5.2 
Thể hiện sự trung thực, thẳng thắn, tận tụy; có ý thức tổ chức kỷ luật, tự giác trong công 

việc, khách quan trong nghiên cứu thu thập và phân tích số liệu; 
L L H H H H 

2.5.3 
Có tinh thần đoàn kết, tôn trọng mọi người, tôn trọng sự thật, phục vụ cộng đồng tận tình, 

tôn trọng và bảo vệ lợi ích của tổ chức xã hội; 
L L L H H H 

2.5.4 Sẵn sàng đương đầu với khó khăn, kiên trì, chăm chỉ, nhiệt tình, say mê sáng tạo; L H H H H H 

2.5.5 Thể hiện thái độ và hành vi ứng xử chuyên nghiệp; H H H H H H 

2.5.6 

Tuân thủ pháp luật và các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; giữ gìn và phát 

huy bản sắc văn hóa dân tộc; đấu tranh cho công bằng dân chủ, văn minh của xã hội, giữ 

gìn quảng bá hình ảnh của cử nhân trong hoạt động chuyên môn 

H H H H H H 

3. KỸ NĂNG LÀM VIỆC NHÓM VÀ GIAO TIẾP  

3.1 Làm việc nhóm 

3.1.1 Có kỹ năng thành lập nhóm; L H H H H H 

3.1.2 Xây dựng hoạt động  nhóm; H H H H H H 

3.1.3 

Có kỹ năng hội nhập và học tập suốt đời; sắp xếp kế hoạch của công việc khoa học và hợp 

lý; có kỹ năng làm việc dưới nhiều áp lực; có kỹ năng phân tích phẩm chất của đồng 

nghiệp để trao đổi, học hỏi; 

H H H H H H 



 

 

 

STT CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO MỚI 
MỤC TIÊU ĐÀO TẠO 

MT1 MT2 MT3 MT4 MT5 MT6 

3.1.4 
Có kỹ năng tạo liên kết giữa các thành viên trong nhóm, tổ chức nhóm, lãnh đạo và làm 

việc theo nhóm trong nghiên cứu, giảng dạy hoặc ứng dụng khoa học công nghệ. 
H H H H H H 

3.1.5 
Có kỹ năng phân công, sắp xếp công việc cho các thành viên trong nhóm một cách phù 

hợp khi nhóm thực hiện trong cùng dự án; 
H H H H H H 

3.1.6 Có kỹ năng phát triển nhóm; H H H H H H 

3.1.7 Có kỹ năng phối hợp giữa các nhóm để thích ứng với hoàn cảnh, môi trường làm việc. H H H H H H 

3.2 Giao tiếp 

3.2.1 
Áp dụng các kỹ năng giao tiếp dưới nhiều hình thức (trực tiếp, gián tiếp, bằng văn bản, 

bằng hình ảnh, thư điện tử và các phương tiện truyền thông); 
H H H H H H 

3.2.2 Có kỹ năng giao tiếp các đối tượng giao tiếp khác nhau; L L H H H H 

3.2.3 Có kỹ năng giao tiếp ở các bối cảnh văn hóa - xã hội khác nhau; H H H H H H 

3.2.4 
Có kỹ năng xây dựng nội dung, ý tưởng, cách lập luận trong giao tiếp trực tiếp, gián tiếp 

hoặc thông qua các phương tiện truyền thông khác. 
L L L H H H 

3.2.5 Có kỹ năng thuyết trình hiệu quả; H L H H H H 

3.2.6 Biết thu thập thông tin, lắng nghe tích cực và đối thoại hiệu quả; H H H H H H 

3.2.7 
Có kỹ năng giải quyết các tình huống, kỹ năng đàm phán, thuyết phục và giải quyết xung 

đột; 
H H H H H H 

3.2.8 Biết duy trì và phát triển các mối quan hệ. H H H H H H 

3.3 Giao tiếp bằng ngoại ngữ 

3.3.1 Áp dụng thành thạo tiếng Hàn/tiếng Nhật trong giao tiếp; H H H H H H 



 

 

 

STT CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO MỚI 
MỤC TIÊU ĐÀO TẠO 

MT1 MT2 MT3 MT4 MT5 MT6 

3.3.2 
Đạt chuẩn tiếng Hàn (Topik II cấp 3) do Viện Giáo dục quốc tế Quốc gia Hàn Quốc cấp 

và tiếng Nhật (JLPT N3) do Quỹ giao lưu quốc tế Nhật Bản cấp; 
H H H H H H 

3.3.3 
Có khả năng sử dụng tiếng Anh trong giao tiếp ở cấp độ 3/6 theo khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam. 
H H H H H H 

4. NĂNG LỰC NHẬN THỨC VÀ NĂNG LỰC THỰC HÀNH NGHỀ NGHIỆP 

4.1 Bối cảnh xã hội 

4.1.1 
Có khả năng tham gia xây dựng các đề án, tổ chức thực hiện các đề án phát triển kinh tế - 

xã hội; 
H H H H H H 

4.1.2 Biết đánh giá hiệu quả hoạt động của các đề án phát triển kinh tế - xã hội; H H H H H H 

4.1.3 
Có kỹ năng nghiên cứu và đề xuất, kiến nghị nhằm khắc sâu sự hiểu biết, thúc đẩy mối 

quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam với Hàn Quốc/Nhật Bản; 
H H H H H H 

4.1.4 
Có khả năng tham gia đào tạo nguồn nhân lực sử dụng tiếng Hàn/ tiếng Nhật chất lượng 

cao cho xã hội; 
H H H H H H 

4.1.5 

Có kỹ năng nhận thức, nắm bắt được các yêu cầu/quy định xã hội đối với doanh nghiệp, 

phát hiện vấn đề để nắm vững được bản chất những hiện tượng yếu tố trong văn hóa Hàn 

Quốc/Nhật Bản… 

H H H H H H 

4.1.6 
Đảm nhận những công việc chuyên môn có sử dụng tiếng Hàn/tiếng Nhật của các tổ chức 

chính phủ và phi chính phủ, các doanh nghiệp có vốn đầu tư tại Việt Nam. 
H H H H H H 

4.2 Bối cảnh nghề nghiệp 

4.2.1 Có khả năng thích ứng với văn hoá doanh nghiệp; H H H H H H 

4.2.2 Sáng tạo, phát triển và dẫn dắt sự thay đổi nghề nghiệp; L L L H H H 



 

 

 

STT CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO MỚI 
MỤC TIÊU ĐÀO TẠO 

MT1 MT2 MT3 MT4 MT5 MT6 

4.2.3 
Thực hiện được kỹ năng mở rộng vấn đề nghiên cứu, so sánh điểm tương đồng và dị biệt 

giữa văn hoá Việt nam với văn hoá Hàn Quốc/Nhật Bản học dưới góc độ liên ngành; 
H H H H H H 

4.2.4 Có thể làm giảng viên giảng dạy tiếng Hàn/tiếng Nhật; H H H H H H 

4.2.5 Nắm được kỹ năng trong hoạt động giao lưu, hội nhập, du lịch, quản trị văn phòng… H H H H H H 

4.2.6 Có kỹ năng phỏng vấn, viết báo, biên tập, soạn thảo… L L H L H H 

4.2.7 Thực hiện được kỹ năng nghiên cứu về khu vực học; L L L H H H 

4.2.8 

Có khả năng chuẩn bị để tiếp tục tự đào tạo hoặc tham gia các khóa đào tạo nâng cao sau 

đại học (Thạc sỹ, Tiến sỹ) trong và ngoài nước, hoặc các khóa đào tạo ngành gần trong 

lĩnh vực nghiên cứu Đông phương học; 

H H H H H H 

4.2.9 Nhận diện và đánh giá được tác động của ngành nghề, của các giải pháp đến xã hội; H H H H H H 

4.2.10 
Nhận diện và đánh giá các vấn đề thời sự, kinh tế xã hội trong nước và quốc tế đến tổ 

chức và doanh nghiệp; 
H H H H H H 

4.2.11 

Sinh viên ngành Đông phương học sau khi tốt nghiệp có thể nhận công tác ở những cơ 

quan, tổ chức Nhà nước của Việt Nam, ngoài ra có thể công tác tại các công ty du lịch, 

các doanh nghiệp tư nhân và nước ngoài đặt tại Việt Nam, các tổ chức quỹ quốc tế tại Việt 

Nam như: Japan Foundation, Korea Foundation, Toshiba Foundation, KOICA, JICA… 

H H H H H H 

4.3 Hình thành ý tưởng và xây dựng kế hoạch thưc hiện dự án có liên quan đến việc sử dụng ngoại ngữ (tiếng Hàn/tiếng Nhật) 

4.3.1 Phát hiện, phân tích nhu cầu và các vấn đề phát sinh trong thực tiễn; L L L H H H 

4.3.2 Có khả năng lựa chọn tiến trình thực hiện; H H L L H H 

4.3.3 Thiết lập những mục tiêu và yêu cầu của hoạt động; L L L H H H 

4.3.4 Xác định chức năng,  thành phần và lựa chọn nguồn nhân lực phù hợp cho hoạt động; L L H H H H 



 

 

 

STT CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO MỚI 
MỤC TIÊU ĐÀO TẠO 

MT1 MT2 MT3 MT4 MT5 MT6 

4.3.5 Mô hình hoá dự án và triển khai thực hiện dự án. L L L L L H 



 

0 

 

6. KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

Chương trình đào tạo ngành Đông phương học được thiết kế với khối lượng toàn khóa 

là 131 tín chỉ (không tính số tín chỉ của các học phần Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc 

phòng).  

Cấu trúc các khối kiến thức cấu tạo nên chương trình đào tạo ngành Đông phương học 

và khối lượng tín chỉ được phân bố cho các khối kiến thức như sau: 

Các khối kiến thức 
Số tín chỉ 

Tổng Bắt buộc Tự chọn 

A - Kiến thức giáo dục đại cương 40 28 12 

A1 Lý luận chính trị 11 11 0 

A2 Giáo dục thể chất (3) (3) (0) 

A3 Giáo dục quốc phòng và an ninh (8.5) (8.5) (0) 

A4 Nhập môn ngành 2 2 0 

A5 Khoa học tự nhiên 3 0 3 

A6 Khoa học xã hội và nhân văn 24 15 9 

B - Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp 91 64 27 

B1 Kiến thức cơ sở 32 32 0 

B2 Kiến thức ngành 38 32 6 

B3 Kiến thức bổ trợ 21 0 21 

Tổng cộng 131 92 39 

 

7. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

STT MÃ HP TÊN HỌC PHẦN 
SỐ  

TC 

TÍN CHỈ 

LT TH BT 

  

 
A - KIẾN THỨC GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG 

GENERAL EDUCATION 
40    

  
 A1 - Lý luận chính trị 

Political Science 
11    

1 LC1101 
Triết học Mác – Lê nin 

Philosophy of  Marxistism-Leninism 
3 3 0 0 

2 LC1102 
Kinh tế chính trị Mác – Lê nin 

Political Economy of Marxistism-Leninism  
2 2 0 0 

3 LC2101 
Chủ nghĩa xã hội khoa học 

Scientific socialism 
2 2 0 0 

4 LC2102 
Lịch sử Đảng CSVN  

History of Vietnamese Communist Party 
2 2 0 0 

5 LC3101 
Tư tưởng Hồ Chí Minh  

Ho Chi Minh’s Ideology  
2 2 0 0 

  A2 - Giáo dục thể chất 

Physical Education 
(3)    

6 TC1001 
Giáo dục thể chất 1 

Physical Education 1 
(1) (0) (1) (0) 

7 TC1002 
Giáo dục thể chất 2 (Cầu lông) 

Physical Education 2 (Badminton) 
(1) (0) (1) (0) 

8 TC1003 
Giáo dục thể chất 2 (Bóng bàn) 

Physical Education 2 (Table tennis) 
(1) (0) (1) (0) 

9 TC1004 
Giáo dục thể chất 2 (Bóng đá) 

Physical Education 2 (Football) 
(1) (0) (1) (0) 



 

 

 

STT MÃ HP TÊN HỌC PHẦN 
SỐ  

TC 

TÍN CHỈ 

LT TH BT 

10 TC1005 
Giáo dục thể chất 2 (Bóng ném) 

Physical Education 2 (Handball) 
(1) (0) (1) (0) 

11 TC2003 
Giáo dục thể chất 3 

Physical Education 3 
(1) (0) (1) (0) 

 

 
A3 - Giáo dục quốc phòng và an ninh 

National Defense and Security Education 
(8,5)    

12 QP2101 
Giáo dục quốc phòng và an ninh 1 

National Defense and Security Education 1 
(2) (2) (0) (0) 

13 QP2102 
Giáo dục quốc phòng và an ninh 2 

National Defense and Security Education 2 
(2) (2) (0) (0) 

14 QP2103 
Giáo dục quốc phòng và an ninh 3 

National Defense and Security Education 3 
(3) (1) (2) (0) 

15 QP2104 
Giáo dục quốc phòng và an ninh 4 

National Defense and Security Education 4 
(1,5) (1) (0,5) (0) 

  A4- Nhập môn ngành 2    

  Chuyên ngành Hàn Quốc học     

16 21DP1102 
Nhập môn Hàn Quốc học 

Introduction to Korean studies 
2 1 1 0 

  Chuyên ngành Nhật Bản học     

17 21DP1104 
Nhập môn Nhật Bản học 

Introduction to Japanese studies 
2 1 1 0 

  A5 – Khoa học tự nhiên  3/6    

18 21TN0001 
Thống kê xã hội 

Statistics for social science 
3 2 1 0 

19 21MT0001 
Môi trường và phát triển  

Environment and development 
3 2 0 1 

  A6 – Khoa học xã hội và nhân văn 24    

  Phần kiến thức bắt buộc 15/15    

20 20LH0001 
Pháp luật đại cương 

Basic legal studies 
3 2 0 1 

21 20VH0001 
Cơ sở văn hóa Việt Nam 

Bases of Vietnamese culture 
3 2 0 1 

22 21DP1101 
Kỹ năng mềm 

Soft skill 
3 2 0 1 

  Chuyên ngành Hàn Quốc học     

23 21DP1103 
Nhập môn tiếng Hàn 1 

Introduction to Korean 1 
3 1 2 0 

24 21DP1201 
Nhập môn tiếng Hàn 2 

Introduction to Korean 2 
3 1 2 0 

  Chuyên ngành Nhật Bản học     

25 21DP1105 
Nhập môn tiếng Nhật 1 

Introduction to Japanese 1 
3 1 2 0 

26 21DP1203 
Nhập môn tiếng Nhật 2 

Introduction to Japanese 2 
3 1 2 0 

  Phần kiến thức tự chọn 9/27    



 

 

 

STT MÃ HP TÊN HỌC PHẦN 
SỐ  

TC 

TÍN CHỈ 

LT TH BT 

Sinh viên chọn tối thiểu 9 tín chỉ trong danh 

sách sau 

27 20XH0001 
Xã hội học đại cương 

Basic sociology 
3 3 0 0 

28 21DL0001 
Tổng quan du lịch 

General tourism 
3 3 0 0 

29 20CP0001 
Phương pháp luận nghiên cứu khoa học 

Scientific research methodology 
3 2 0 1 

30 21LS0001 
Lịch sử Việt Nam đại cương 

Basic Vietnamese history 
3 2 0 1 

31 21NV0001 
Cơ sở ngôn ngữ học 

Bases of linguistics 
3 2 0 1 

32 21LS0002 
Nhân học đại cương 

General anthropology 
3 2 0 1 

33 20QT0001 
Kinh tế học đại cương 

Basic economics 
3 2 0 1 

34 20LS0001 
Lịch sử văn minh thế giới 

History of the World’s Civilizations 
3 2 0 1 

35 20SP0001 
Tâm lý học đại cương 

Basic psychology 
3 2 0 1 

  
B - KIẾN THỨC GIÁO DỤC CHUYÊN 

NGHIỆP 

PROFESSIONAL EDUCATION 

91    

 

 B1 - Kiến thức cơ sở  

Core Courses 
32    

  Chuyên ngành Hàn Quốc học     

36 21DP2101 
Nghe - Nói tiếng Hàn 1 

Korean: Listening and Speaking 1 
4 2 2 0 

37 21DP2102 
Đọc - Viết tiếng Hàn 1 

Korean: Reading and Writing 1 
4 2 2 0 

38 21DP2201 
Nghe - Nói tiếng Hàn 2 

Korean: Listening and Speaking 2 
4 2 2 0 

39 21DP2202 
Đọc - Viết tiếng Hàn 2 

Korean: Reading and Writing 2 
4 2 2 0 

40 21DP3101 
Nghe - Nói tiếng Hàn 3 

Korean: Listening and Speaking 3 
4 2 2 0 

41 21DP3102 
Đọc - Viết tiếng Hàn 3 

Korean: Reading and Writing 3 
4 2 2 0 

42 21DP3202 
Nghe - Nói tiếng Hàn 4 

Korean: Listening and Speaking 4 
4 2 2 0 

43 21DP3203 
Đọc - Viết tiếng Hàn 4 

Korean: Reading and Writing 4 
4 2 2 0 

  Chuyên ngành Nhật Bản học     

44 21DP2104 
Nghe - Nói tiếng Nhật 1 

Japanese: listening and speaking 1 
4 2 2 0 

45 21DP2105 
Đọc - Viết tiếng Nhật 1 

Japanese: reading and writing 1 
4 2 2 0 



 

 

 

STT MÃ HP TÊN HỌC PHẦN 
SỐ  

TC 

TÍN CHỈ 

LT TH BT 

46 21DP2204 
Nghe - Nói tiếng Nhật 2 

Japanese: listening and speaking 2 
4 2 2 0 

47 21DP2205 
Đọc - Viết tiếng Nhật 2 

Japanese: reading and writing 2 
4 2 2 0 

48 21DP3104 
Nghe - Nói tiếng Nhật 3 

Japanese: listening and speaking 3 
4 2 2 0 

49 21DP3105 
Đọc - Viết tiếng Nhật 3 

Japanese: reading and writing 3 
4 2 2 0 

50 21DP3206 
Nghe - Nói tiếng Nhật 4 

Japanese: listening and speaking 4 
4 2 2 0 

51 21DP3207 
Đọc - Viết tiếng Nhật 4 

Japanese: reading and writing 4 
4 2 2 0 

 

 
B2 - Kiến thức ngành  

Professional Courses 
    

 
 

 Phần kiến thức bắt buộc 32    

 
 Chuyên ngành Hàn Quốc học 

Korean studies major 
    

52 21DP3204 

Thực tập nghề nghiệp chuyên ngành Hàn Quốc 

học 

Internship for Korean Studies 

4       1      3 0 

53 21DP1202 
Văn học Hàn Quốc 

Korean literature 
2 1 0 1 

54 21DP2103 
Lịch sử Hàn Quốc 

Korean history 
2 1 0 1 

55 21DP3103 
Ngữ pháp tiếng Hàn 1 

Korean grammar 1 
3 1 2 0 

56 21DP3201 
Ngữ pháp tiếng Hàn 2 

Korean grammar 2 
3 1 2 0 

57 21DP2203 
Văn hóa doanh nghiệp Hàn Quốc 

Korean Business Culture 
3 2 0 1 

58 21DP4101 
Dịch nói tiếng Hàn 1 

Korean Interpretation 1 
3 1 2 0 

59 21DP4102 
Dịch viết tiếng Hàn 1 

Korean Translation 1 
3 1 2 0 

60 21DP4201 
Dịch nói tiếng Hàn 2 

Korean Interpretation 2 
3 1 2 0 

61 21DP4202 
Dịch viết tiếng Hàn 2 

Korean Translation 2 
3 1 2 0 

62 21DP4103 
Văn hoá Hàn Quốc 

Korean culture 
3 2 0 1 

  Chuyên ngành Nhật Bản học     

63 21DP3208 

Thực tập nghề nghiệp chuyên ngành Nhật Bản 

học 

Internship for Japanese Studies 

4 1 3 0 

67 21DP1204 
Văn học Nhật Bản 

Japanese literature 
2 1 0 1 

65 21DP2106 Lịch sử Nhật Bản 2 1 0 1 



 

 

 

STT MÃ HP TÊN HỌC PHẦN 
SỐ  

TC 

TÍN CHỈ 

LT TH BT 

Japanese history 

66 21DP3106 
Ngữ pháp tiếng Nhật 1 

Japanese grammar 1 
3 1 2 0 

67 21DP3205 
Ngữ pháp tiếng Nhật 2 

Japanese grammar 2 
3 1 2 0 

68 21DP2206 
Văn hóa doanh nghiệp Nhật Bản 

Japanese Business Culture 
3 2 0 1 

69 21DP4104 
Dịch nói tiếng Nhật 1 

Japanese Interpretation 1 
3 1 2 0 

70 21DP4105 
Dịch viết tiếng Nhật 1 

Japanese translation 1 
3 1 2 0 

71 21DP4203 
Dịch nói tiếng Nhật 2 

Japanese Interpretation 2 
3 1 2 0 

72 21DP4204 
Dịch viết tiếng Nhật 2 

Japanese translation 2 
3 1 2 0 

73 21DP4106 
Văn hoá Nhật Bản 

Japanese culture 
3 2 0 1 

 
 Tự chọn - Chọn ít nhất 6 tín chỉ trong danh 

sách sau 
6/12    

  Chuyên ngành Hàn Quốc học     

74 21DP3209 
Giáo dục Hàn Quốc 

Education in Korea 
3 2 0 1 

75 21DP3210 
Kĩ thuật soạn thảo văn bản chữ Hàn 

Korean text editing skills 
3 2 1 0 

76 21DP4107 
Địa lý và dân cư Hàn Quốc 

Geography and demography of Korea 
3 2 0 1 

77 21DP4108 

Quan hệ quốc tế Việt Nam - Hàn Quốc 

Vietnam – Korea international bilateral 

relationship 

3 2 0 1 

  Chuyên ngành Nhật Bản học     

78 21DP3211 
Giáo dục Nhật Bản 

Education in Japan 
3 2 0 1 

79 21DP3212 
Kỹ thuật soạn thảo văn bản chữ Nhật 

Japanese text editing skills 
3 2 1 0 

80 21DP4113 
Địa lý và dân cư Nhật Bản 

Geography and demography of Japan 
3 2 0 1 

81 21DP4114 

Quan hệ quốc tế Việt Nam - Nhật Bản 

Vietnam – Japan international bilateral 

relationship 

3 2 0 1 

 
 B3 - Kiến thức bổ trợ 

Supplemental Courses 
21    

  B3.1 - Kiến thức bổ trợ chuyên ngành 14/30      
Tự chọn - Chọn ít nhất 14 tín chỉ trong danh 

sách sau 
    

82 21DP2107 
Lịch sử văn minh phương Tây 

History of Western civilization 
3 2 0     1 

83 21DP2108 Văn minh phương Đông  3 2 0     1 



 

 

 

STT MÃ HP TÊN HỌC PHẦN 
SỐ  

TC 

TÍN CHỈ 

LT TH BT 

Eastern civilization 

  Chuyên ngành Hàn Quốc học     

84 21DP1205 
Chữ Hán trong tiếng Hàn 

Chinese characters in Korean 
3 2 1 0 

85 21DP1206 
Văn hóa giới trẻ Hàn Quốc 

Korean Youth Culture 
3 2 0 1 

86 21DP3107 
Tiếng Hàn du lịch 

Korean for Tourism 
3 2 1 0 

87 21DP3108 
Kinh tế Hàn Quốc 

Korean economy 
3 2     0 1 

88 21DP4109 
Du lịch Hàn Quốc 

Tourism in Korea 
3 2      0 1 

89 21DP4110 
Tiếng Hàn thương mại 

Business Korean 
3 2 1 0 

90 21DP4111 
Tiếng Hàn báo chí 

Korean for journalism 
3 2 1 0 

91 21DP4112 
Ngữ pháp tiếng Hàn nâng cao 

Advanced Korean grammar 
3 2 1 0 

  Chuyên ngành Nhật Bản học     

92 21DP1207 
Chữ Hán trong tiếng Nhật 

Chinese characters in Japnaese 
3 2 1 0 

93 21DP1208 
Văn hóa giới trẻ Nhật Bản 

Japanese Youth Culture 
3 2 0 1 

94 21DP3109 
Tiếng Nhật du lịch 

Japanese for Tourism 
3 2 1 0 

95 21DP3110 
Kinh tế Nhật Bản 

Japanese economy 
3 2     0 1 

96 21DP4115 
Du lịch Nhật Bản 

Tourism in Japan 
3 2      0 1 

97 21DP4116 
Tiếng Nhật thương mại 

Business Japanese 
3 2 1 0 

98 21DP4117 
Tiếng Nhật báo chí 

Japanese for journalism 
3 2 1 0 

99 21DP4118 
Ngữ pháp tiếng Nhật nâng cao 

Advanced Japanese grammar 
3 2 1 0 

  B3.2 Kiến thức tốt nghiệp 7/14    

100 21DP4205 
Khóa luận tốt nghiệp (tự chọn có điều kiện) 

Graduation Thesis (Optional and conditional) 
7 0 7 0 

  Chuyên ngành Hàn Quốc học     

101 21DP4206 

Tốt nghiệp chuyên ngành Hàn Quốc học- Vấn 

đáp 

Graduation for Korean Studies - Interview 

3 1 2 0 

102 21DP4207 
Tốt nghiệp chuyên ngành Hàn Quốc học- Tự luận 

Graduation for Korean Studies – Written Test 
4 1 3 0 

  Chuyên ngành Nhật Bản học     

103 21DP4208 
Tốt nghiệp chuyên ngành Nhật Bản học- Vấn đáp 

Graduation for Japanese Studies - Interview 
3 1 2 0 



 

 

 

STT MÃ HP TÊN HỌC PHẦN 
SỐ  

TC 

TÍN CHỈ 

LT TH BT 

104 21DP4209 
Tốt nghiệp chuyên ngành Nhật Bản học- Tự luận 

Graduation for Japanese Studies – Written Test 
4 1 3 0 

    Tổng cộng 131    

 

Ghi chú:  

 

1. Sinh viên phải tích lũy tối thiểu 12 tín chỉ tự chọn trong phần Kiến thức giáo dục đại 

cương.  

2. Sinh viên phải tích lũy tối thiểu 27 tín chỉ tự chọn trong phần Kiến thức giáo dục chuyên 

nghiệp bao gồm:  

+ Kiến thức ngành: 06 tín chỉ 

+ Kiến thức bổ trợ 21 tín chỉ bao gồm:  

 * 14 tín chỉ kiến thức bổ trợ  

* 07 tín chỉ kiến thức tốt nghiệp 

3. Khóa luận tốt nghiệp là học phần tự chọn có điều kiện (không quá 20% sinh viên toàn 

khoá); nếu Sinh viên không đủ điều kiện chọn học phần Khóa luận tốt nghiệp (hoặc đủ điều 

kiện nhưng không chọn học phần này) bắt buộc phải chọn các học phần thuộc Kiến thức tốt 

nghiệp để tích luỹ 07 tín chỉ kiến thức tốt nghiệp.  

4. Sinh viên sẽ được cấp Bằng tốt nghiệp đại học Cử nhân Đông phương học (chuyên ngành 

Hàn Quốc học và chuyên ngành Nhật Bản học) khi tích lũy đủ 131 (92 tín chỉ bắt buộc và 39 

tín chỉ tự chọn). 

8. KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY 

8.1 Sự phối hợp giữa giáo dục đại cương và giáo dục chuyên nghiệp 

HK 1 HK 2 HK 3 HK 4 HK 5 HK 6 HK 7 HK 8 

Kiến thức giáo dục đại cương   

 Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp 

     Thực tập   

       Khoá luận/Chuyên đề TN 

8.2 Kế hoạch giảng dạy theo học kỳ 

HỌC KỲ I 

STT MÃ HP TÊN HỌC PHẦN 
SỐ 

TC 

TÍN CHỈ 

LT TH BT BB TC 

1 LC1101 Triết học Mác - Lênin 3 3 0 0 3 0 

2 TC1001 Giáo dục thể chất 1 (1) (0) (1) (0) (1)   (0) 

3 20LH0001 Pháp luật đại cương 3 2 0 1 3 0 

4 21DP1101 Kỹ năng mềm 3 2 0 1 3 0 

  Chuyên ngành Hàn Quốc học       

5 21DP1102 Nhập môn Hàn Quốc học 2      1 1 0 2 0 

6 21DP1103 Nhập môn tiếng Hàn I 3 1 2 0 3 0 

  Chuyên ngành Nhật Bản học       



 

 

 

7 21DP1104 Nhập môn Nhật Bản học 2      1 1 0 2 0 

8 21DP1105 Nhập môn tiếng Nhật I 3 1 2 0 3 0 

    Tổng cộng 14      

 
HỌC KỲ II 

STT MÃ HP TÊN HỌC PHẦN 
SỐ 

TC 

TÍN CHỈ 

LT TH BT BB TC 

  Các học phần bắt buộc 10      

1 LC1102 Kinh tế Chính trị Mác - Lênin 2    2 0 0 2 0 

2 TC1002 Giáo dục thể chất 2 (Cầu lông) (1) (0) (1) (0) (1) (0) 

3 TC1003 Giáo dục thể chất 2 (Bóng bàn) (1) (0) (1) (0) (1) (0) 

4 TC1004 Giáo dục thể chất 2 (Bóng đá) (1) (0) (1) (0) (1) (0) 

5 TC1005 Giáo dục thể chất 2 (Bóng ném) (1) (0) (1) (0) (1) (0) 

6 20VH0001 Cơ sở văn hoá Việt Nam 3 2 0 1 3 0 

  Chuyên ngành Hàn Quốc học        

7 21DP1201 Nhập môn tiếng Hàn 2 3 1 2 0 3 0 

8 21DP1202 Văn học Hàn Quốc 2 1 0 1 3 0 

  Chuyên ngành Nhật Bản học       

9 21DP1203 Nhập môn tiếng Nhật 2 3 1 2 0 3 0 

10 21DP1204 Văn học Nhật Bản 2 1 0 1 3 0 

 
 

Chọn ít nhất 6 tín chỉ trong danh sách 

sau 
 9   

 
      

11 21LS0001 Lịch sử Việt Nam đại cương 3 2 0 1 0 3 

12 21LS0002 Nhân học đại cương 3 2 0 1 0 3 

13 20XH0001 Xã  hội học đại cương 3 3 0 0 0 3 

14 20LS0001 Lịch sử văn minh thế giới 3 2 0 1 3 0 

15 20SP0001 Tâm lý học đại cương 3 2 0 1 3 0 

  Chuyên ngành Hàn Quốc học       

16 21DP1205 Chữ Hán trong tiếng Hàn 3 2 1 0 0 3 

17 21DP1206 Văn hoá giới trẻ Hàn Quốc 3 2 0 1 0 3 

  Chuyên ngành Nhật bản học       

18 21DP1207 Chữ Hán trong tiếng Nhật 3 2 1 0 0 3 

19 21DP1208 Văn hoá giới trẻ Nhật Bản 3 2 0 1 0 3 

    Tổng cộng 19      

Ghi chú:  

- Sinh viên chọn tối thiểu 06 tín chỉ tự chọn trong danh sách các học phần có số thứ tự từ 11 đến 15 

để tích luỹ 03 tín chỉ tự chọn thuộc khối kến thức Giáo dục đại cương. 

- Sinh viên chọn tối thiểu 03 tín chỉ tự chọn trong danh sách các học phần có số thứ tự từ 16 đến 17 

(dành cho chuyên ngành Hàn Quốc học) hoặc 18 đến 19 (dành cho chuyên ngành Nhật Bản học) 

để tích luỹ 03 tín chỉ tự chọn thuộc khối kiến chuyên nghiệp (phần kiến thức bổ trợ). 

- Sinh viên chọn 01 trong 04 học phần Giáo dục thể chất 2 (có số thứ tự từ 02 đến 05) để tích luỹ 

01 tín chỉ Giáo dục thể chất 2. 

 

 



 

 

 

HỌC KỲ III 

STT MÃ HP TÊN HỌC PHẦN 
SỐ 

TC 

TÍN CHỈ 

LT TH BT BB TC 

  Các học phần bắt buộc 12      

1 TC2003 Giáo dục thể chất 3 (1) (0) (1) (0) (1) 0 

2 LC2101 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 2 0 0 2 0 

  Chuyên ngành Hàn Quốc học       

3 21DP2101 Nghe – nói tiếng Hàn 1 4 2 2 0 4 0 

4 21DP2102 Đọc – viết tiếng Hàn 1 4 2 2 0 4 0 

5 21DP2103 Lịch sử Hàn Quốc 2 1 0 1 2 0 

  Chuyên ngành Nhật Bản học       

6 21DP2104 Nghe – nói tiếng Nhật 1 4 2 2 0 4 0 

7 21DP2105 Đọc – viết tiếng Nhật 1 4 2 2 0 4 0 

8 21DP2106 Lịch sử Nhật Bản 2 1 0 1 2 0 

  Chọn ít nhất 6 tín chỉ trong danh sách 

sau 
 6          

9 21DP2107 Lịch sử văn minh phương Tây 3 2 0 1 0 3 

10 21DP2108 Văn minh phương Đông 3 2 0 1 0 3 

11 21MT0001 Môi trường và phát triển 3 2 0 1 0 3 

12 21TN0001 Thống kê xã hội 3 2 1 0 0 3 
 

  Tổng cộng 18      

Ghi chú:  

- Sinh viên chọn tối thiểu 03 tín chỉ tự chọn trong danh sách các học phần có số thứ tự từ 9 đến 10 

để tích luỹ 03 tín chỉ tự chọn thuộc khối kiến chuyên nghiệp (phần kiến thức bổ trợ). 

- Sinh viên chọn tối thiểu 03 tín chỉ tự chọn trong danh sách các học phần có số thứ tự từ 11 đến 12 

để tích luỹ 03 tín chỉ tự chọn thuộc khối kiến thức giáo dục đại cương (phần kiến thức khoa học tự 

nhiên). 

 

HỌC KỲ IV 

STT MÃ HP TÊN HỌC PHẦN 
SỐ 

TC 

 TÍN CHỈ 

LT TH BT BB TC  
 Các học phần bắt buộc 13      

1 LC2102 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2 2 0 0 2 0 

2 QP2001 Giáo dục quốc phòng và an ninh 1 (2) (2) (0) (0) (2) (0) 

3 QP2002 Giáo dục quốc phòng và an ninh 2 (2) (2) (0) (0) (2) (0) 

4 QP2003 Giáo dục quốc phòng và an ninh 3 (3) (1) (2) (0) (3) (0) 

5 QP2004 Giáo dục quốc phòng và an ninh 4 (1,5) (1) (0,5) (0) (1,5) (0) 

  Chuyên ngành Hàn Quốc học       

6 21DP2201 Nghe – nói tiếng Hàn 2 4 2 2 0 4 0 

7 21DP2202 Đọc – viết tiếng Hàn 2 4 2 2 0 4 0 

8 21DP2203 Văn hóa doanh nghiệp Hàn Quốc 3 2 0 1 3 0 

  Chuyên ngành Nhật Bản học       

9 21DP2204 Nghe – nói tiếng Nhật 2 4 2 2 0 4 0 

10 21DP2205 Đọc – viết tiếng Nhật 2 4 2 2 0 4 0 



 

 

 

11 21DP2206 Văn hóa doanh nghiệp Nhật Bản 3 2 0 1 3 0 

    Tổng cộng 13      

         

HỌC KỲ V 

STT MÃ HP TÊN HỌC PHẦN 
SỐ 

TC 

TÍN CHỈ 

LT TH BT BB TC 

  Các học phần bắt buộc 13      

1 LC3101 Tư tưởng Hồ chí Minh 2 2 0 0 2 0 

  Chuyên ngành Hàn Quốc học       

2 21DP3101 Nghe – nói tiếng Hàn 3 4 2 2 0 4 0 

3 21DP3102 Đọc – viết tiếng Hàn 3 4 2 2 0 4 0 

4 21DP3103 Ngữ pháp tiếng Hàn 1 3 1 2 0 3 0 

  Chuyên ngành Nhật Bản học       

5 21DP3104 Nghe – nói tiếng Nhật 3 4 2 2 0 4 0 

6 21DP3105 Đọc – viết tiếng Nhật 3 4 2 2 0 4 0 

7 21DP3106 Ngữ pháp tiếng Nhật 1 3 1 2 0 3 0 

  
Chọn ít nhất 6 tín chỉ trong danh sách 

sau 
6      

8 21NV0001 Cơ sở ngôn ngữ học 3 2 0 1 0 3 

9 21DL0001 Tổng quan du lịch 3 3 0 0 0 3 

10 20CP0001 Phương pháp luận nghiên cứu khoa học 3 2 0 1 0 3 

11 20QT0001 Kinh tế học đại cương 3 2 0 1 0 3 

  Chuyên ngành Hàn Quốc học       

12 21DP3107 Tiếng Hàn du lịch 3 2 1 0 0 3 

13 21DP3108 Kinh tế Hàn Quốc 3 2 0 1 0 3 

  Chuyên ngành Nhật Bản học       

14 21DP3109 Tiếng Nhật du lịch 3 2 1 0 0 3 

15 21DP3110 Kinh tế Nhật Bản 3 2 0 1 0 3 

    Tổng cộng 19        
Ghi chú:  

- Sinh viên chọn tối thiểu 03 tín chỉ tự chọn trong danh sách các học phần có số thứ tự từ 8 đến 11 để 

tích luỹ 03 tín chỉ tự chọn thuộc khối kiến thức Giáo dục đại cương. 

- Sinh viên chọn tối thiểu 03 tín chỉ tự chọn trong danh sách các học phần có số thứ tự từ 12 đến 13 

(dành cho chuyên ngành Hàn Quốc học) hoặc từ 13 đến 14 (dành cho chuyên ngành Nhật Bản học) 

để tích luỹ 03 tín chỉ tự chọn thuộc khối kiến thức chuyên nghiệp (phần kiến thức bổ trợ). 

 

HỌC KỲ VI 

STT MÃ HP TÊN HỌC PHẦN 
    SỐ 

    TC 

 TÍN CHỈ 

LT TH BT BB TC 

  Các học phần bắt buộc 15      

  Chuyên ngành Hàn Quốc học       

1 21DP3201 Ngữ pháp tiếng Hàn 2 3 1 2 0 3 0 

2 21DP3202 Nghe – nói tiếng Hàn 4 4 2 2 0 4 0 

3 21DP3203 Đọc – viết tiếng Hàn 4 4 2 2 0 4 0 



 

 

 

4 21DP3204 
Thực tập nghề nghiệp chuyên ngành Hàn 

Quốc học 
4 1 3 0 4 0 

  Chuyên ngành Nhật Bản học       

5 21DP3205 Ngữ pháp tiếng Nhật 2 3 1 2 0 3 0 

6 21DP3206 Nghe – nói tiếng Nhật 4 4 2 2 0 4 0 

7 21DP3207 Đọc – viết tiếng Nhật 4 4 2 2 0 4 0 

8 21DP3208 
Thực tập nghề nghiệp chuyên ngành Nhật 

Bản học 
4 1 3 0 4 0 

 
 Chọn ít nhất 3 tín chỉ trong danh sách 

sau: 
3      

  Chuyên ngành Hàn Quốc học       

9 21DP3209 Giáo dục Hàn Quốc 3 2 0 1 0 3 

10 21DP3210 Kỹ thuật soạn thảo vản bản chữ Hàn 3 2 1 0 0 3 

  Chuyên ngành Nhật Bản học       

11 21DP3211 Giáo dục Nhật Bản 3 2 0 1 0 3 

12 21DP3212 Kỹ thuật soạn thảo vản bản chữ Nhật 3 2 1 0 0 3 

    Tổng cộng 18      

Ghi chú:  

- Sinh viên chọn tối thiểu 03 tín chỉ tự chọn trong danh sách các học phần có số thứ tự từ 9 đến 10 

(dành cho chuyên ngành Hàn Quốc học) hoặc 11 đến 12 (dành cho chuyên ngành Nhật Bản học) 

để tích luỹ 03 tín chỉ tự chọn thuộc khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp (phần kiến thức ngành). 

          
 HỌC KỲ VII 

STT MÃ HP TÊN HỌC PHẦN 
SỐ 

TC 

 TÍN CHỈ 

LT TH BT BB TC 

  Các học phần bắt buộc 9      

  Chuyên ngành Hàn Quốc học       

1 21DP4101 Dịch nói tiếng Hàn 1 3 1 2 0 3 0 

2 21DP4102 Dịch viết tiếng Hàn 1 3 1 2 0 3 0 

3 21DP4103 Văn hóa Hàn Quốc 3 2 0 1 3 0 

  Chuyên ngành Nhật Bản học       

4 21DP4104 Dịch nói tiếng Nhật 1 3 1 2 0 3 0 

5 21DP4105 Dịch viết tiếng Nhật 1 3 1 2 0 3 0 

6 21DP4106 Văn hóa Nhật Bản 3 2 0 1 3 0 

  Chọn ít nhất 8 tín chỉ trong danh sách 

sau 
8          

  Chuyên ngành Hàn Quốc học       

7 21DP4107 Địa lý và dân cư Hàn Quốc 3 2 0 1 0 3 

8 21DP4108 Quan hệ quốc tế Việt Nam – Hàn Quốc 3 2 0 1 0 3 

9 21DP4109 Du lịch Hàn Quốc 3 2 0 1 0 3 

10 21DP4110 Tiếng Hàn thương mại 3 2 1 0 0 3 

11 21DP4111 Tiếng Hàn báo chí 3 2 1 0 0 3 

12 21DP4112 Ngữ pháp tiếng Hàn nâng cao 3 2 1 0 0 3 

  Chuyên ngành Nhật Bản học       



 

 

 

13 21DP4113 Địa lý và dân cư Nhật Bản 3 2 0 1 0 3 

14 21DP4114 Quan hệ quốc tế Việt Nam – Nhật Bản 3 2 0 1 0 3 

15 21DP4115 Du lịch Nhật Bản 3 2 0 1 0 3 

16 21DP4116 Tiếng Nhật thương mại 3 2 1 0 0 3 

17 21DP4117 Tiếng Nhật báo chí 3 2 1 0 0 3 

18 21DP4118 Ngữ pháp tiếng Nhật nâng cao 3 2 1 0 0 3 

    Tổng cộng 17      

Ghi chú:  

- Sinh viên chọn tối thiểu 03 tín chỉ tự chọn trong danh sách các học phần có số thứ tự từ 7 đến 8 

(dành cho chuyên ngành Hàn Quốc học) hoặc 13 đến 14 (dành cho chuyên ngành Nhật Bản học) 

để tích luỹ 03 tín chỉ tự chọn thuộc khối kiến thức chuyên nghiệp (phần kiến thức ngành). 

- Sinh viên chọn tối thiểu 05 tín chỉ tự chọn trong danh sách các học phần có số thứ tự từ 9 đến 12 

(dành cho ngành Hàn Quốc học) hoặc từ 15 đến 16 (dành cho ngành Nhật Bản học) để tích luỹ 05 

tín chỉ tự chọn thuộc khối kiến thức chuyên nghiệp (phần kiến thức bổ trợ). 

 

HỌC KỲ VIII 

STT MÃ HP TÊN HỌC PHẦN 
SỐ 

TC 

TÍN CHỈ 

LT TH BT BB TC  
 Các học phần bắt buộc 6      

  Chuyên ngành Hàn Quốc học       

1 21DP4201 Dịch nói tiếng Hàn 2 3 1 2 0 3 0 

2 21DP4202 Dịch viết tiếng Hàn 2 3 1 2 0 3 0 

  Chuyên ngành Nhật Bản học       

3 21DP4203 Dịch nói tiếng Nhật 2 3 1 2 0 3 0 

4 21DP4204 Dịch viết tiếng Nhật 2 3 1 2 0 3 0 

  Chọn ít nhất 7 tín chỉ trong danh sách 

sau 
 7          

5 21DP4205 
Khóa luận tốt nghiệp (khoảng 20% sinh 

viên) 
7 0 7 0 0 7 

  Chuyên ngành Hàn Quốc học       

6 21DP4206 
Tốt nghiệp chuyên ngành Hàn Quốc học  - 

Vấn đáp 
3 1 2 0 0 3 

7 21DP4207 
Tốt nghiệp chuyên ngành Hàn Quốc học  - 

Tự luận 
4 1 3 0 0 4 

  Chuyên ngành Nhật Bản học       

8 21DP4208 
Tốt nghiệp chuyên ngành Nhật Bản học  - 

Vấn đáp 
3 1 2 0 0 3 

9 21DP4209 
Tốt nghiệp chuyên ngành Nhật Bản học  - 

Tự luận 
4 1 3 0 0 4 

    Tổng cộng 13      

Ghi chú:  

- Sinh viên chọn 07 tín chỉ Khoá luận tốt nghiệp (tự chọn có điều kiện) nếu sinh viên không có đủ dđiều 

kiện là khoá luận tốt nghiệp chọn 07 tín chỉ trong danh sách các học phần có số thứ tự từ 6 đến 07 

(dành cho ngành Hàn Quốc học) hoặc 8 đến 9 (dành cho ngành Nhật Bản họcđể tích luỹ 07 tín chỉ 

tự chọn thuộc khối kiến thức chuyên nghiệp (phần kiến thức bổ trợ). 



 

0 

 

9. DANH SÁCH ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH 

 

STT HỌ VÀ TÊN 
NĂM 

SINH 

VĂN BẰNG,  

NGÀNH ĐÀO TẠO 

KINH NGHIỆM 

GIẢNG DẠY 
MÔN HỌC SẼ GIẢNG DẠY 

1 Đỗ Phan Anh 1984 Thạc sĩ 12 năm 1. Nhập môn Nhật Bản học 

     2. Nhân học đại cương 

     
3. Thực tập nghề nghiệp (ngành Hàn Quốc 

học) 

2 Nguyễn Thị Phương Anh 1995 Cử nhân Đông phương học 

(Hàn Quốc học) 

2 năm 1. Nhập môn tiếng Hàn 1 

     2. Nhập môn tiếng Hàn 2 

     3. Ngữ pháp tiếng Hàn 1 

     4. Kỹ thuật soạn thảo văn bản chữ Hàn 

3 Nguyễn Thị Phương Dung 
1992 

Cử nhân Đông phương học 

(Nhật Bản học) 

5 năm 1. Nhập môn tiếng Nhật 1 

     2. Nhập môn tiếng Nhật 2 

     3. Đọc - Viết tiếng Nhật 1 

     4. Văn hoá giới trẻ Nhật Bản 

4 Nông Phan  Đăng 1988 Thạc sĩ Quốc tế học 9 năm 1. Văn hoá Nhật Bản 

     2. Địa lý và dân cư Hàn Quốc 

     3. Địa lý và dân cư Nhật Bản 

     4. Giáo dục Hàn Quốc 

     5. Giáo dục Nhật Bản 

     6. Du lịch Nhật Bản 

5 Ngũ Chánh Hào 1982 Thạc sĩ Quốc tế học 2 năm 1. Văn hoá doanh nghiệp Hàn Quốc 

     2. Văn hoá doanh nghiệp Nhật Bản 

     
3. Thực tập nghề nghiệp (ngành Nhật Bản 

học) 

     4. Du lịch Hàn Quốc 

6 Lê Thị Quỳnh Hảo 1977 Tiến sĩ Việt Nam học 9 năm 1. Khóa luận tốt nghiệp (ngành Hàn Quốc 

học và Nhật Bản học) 

     2. Cơ sở văn hoá Việt Nam 



 

 

 

STT HỌ VÀ TÊN 
NĂM 

SINH 

VĂN BẰNG,  

NGÀNH ĐÀO TẠO 

KINH NGHIỆM 

GIẢNG DẠY 
MÔN HỌC SẼ GIẢNG DẠY 

7 Nguyễn Thị Hồng Hạnh 1980 Thạc sĩ Châu Á học 12 năm 1. Dịch – nói tiếng Hàn 1 

     2. Dịch - viết tiếng Hàn 1 

     3. Dịch – nói tiếng Hàn 2 

     4. Dịch - viết tiếng Hàn 2 

     
5. Tốt nghiệp chuyên ngành Hàn Quốc 

học - Vấn đáp 

     
6. Tốt nghiệp chuyên ngành Hàn Quốc 

học - Tự luận 

8 Lê Xuân Thu Hiền  1979 Cử nhân Đông phương học 

(chuyên ngành Nhật Bản học) 

6 năm  1. Nghe – nói tiếng Nhật 3 

     2. Đọc - viết tiếng Nhật 3 

     3. Ngữ pháp tiếng Nhật 2 

     4. Chữ Hán trong tiếng Nhật 

9 Nguyễn Phạm Thu Hương  1987 Thạc sĩ Hàn Quốc học 7 năm 1. Tiếng Hàn báo chí 

     2. Tiếng Hàn du lịch 

10 Nguyễn Cao Luyện 1979 Cử nhân tiếng Nhật 15 năm 1. Dịch – nói tiếng Nhật 1 

     2. Dịch - viết tiếng Nhật 1 

     3. Dịch – nói tiếng Nhật 2 

     4. Dịch - viết tiếng Nhật 1 

     5. Tiếng Nhật thương mại 

     6. Tiếng Nhật báo chí 

     7. Tiếng Nhật du lịch 

 
    8. Tốt nghiệp chuyên ngành Nhật Bản  học 

- Vấn đáp 

 
    9. Tốt nghiệp chuyên ngành Nhật Bản   học 

- Tự luận 

11 Lưu Khánh Loan 1993 Cử nhân Đông phương học 

(chuyên ngành Hàn Quốc học) 

4 năm 1. Đọc - viết tiếng Hàn 2 

12 Phạm Thị Kiều Mỹ 1996 Cử nhân Đông phương học 

(chuyên ngành Hàn Quốc học) 

2 năm 1. Nghe – nói tiếng Hàn 1 



 

 

 

STT HỌ VÀ TÊN 
NĂM 

SINH 

VĂN BẰNG,  

NGÀNH ĐÀO TẠO 

KINH NGHIỆM 

GIẢNG DẠY 
MÔN HỌC SẼ GIẢNG DẠY 

     2. Đọc - viết tiếng Hàn 1 

     3. Nghe – nói tiếng Hàn 3 

     4. Đọc - viết tiếng Hàn 3 

13 Lê Thị Nhuấn 1981 Tiến sĩ Việt Nam học 14 năm 1. Nhập môn Hàn Quốc học 

     2. Lịch sử văn minh thế giới 

     3. Phương pháp luận nghiên cứu khoa học 

14 Dương Thị Thanh Phương 1988 Thạc sĩ Giáo dục Đa văn hoá 9 năm 1. Tiếng Hàn thương mại 

     2. Ngữ pháp tiếng Hàn nâng cao 

     3. Chữ Hán trong tiếng Hàn 

15 Hoàng Thuý Quỳnh 

 

1984 

 

Thạc sĩ Quốc tế học 

 (chuyên ngành Quan hệ quốc tế) 
14 năm  

1. Quan hệ quốc tế Việt Nam – Hàn Quốc 

     2. Quan hệ quốc tế Việt Nam - Nhật Bản 

     3. Kinh tế Hàn Quốc 

     4. Kinh tế Nhật Bản 

16 Nguyễn Phương Tú Quỳnh 1995 Cử nhân Đông Phương học 

 (chuyên ngành Hàn Quốc học) 

3 năm 

 

1. Nghe – nói tiếng Hàn 4 

     2. Đọc - viết tiếng Hàn 4 

     3. Văn hoá giới trẻ Hàn Quốc 

     4. Ngữ pháp tiếng Hàn 2 

17 Cao Thị Thanh Tâm 1986 Thạc sĩ Ngành Việt Nam học 11 năm 1. Văn minh phương Đông 

     2. Lịch sử Việt Nam đại cương. 

18 Đinh Thị Thanh 1991 Cử nhân Đông phương học 

(chuyên ngành Nhật Bản học) 

7 năm 1. Nghe – nói tiếng Nhật 1 

     2. Nghe – nói tiếng Nhật 2 

     3. Đọc - viết tiếng Nhật 2 

     4. Ngữ pháp tiếng Nhật 1 

19 Bùi Thị Thoa 1982 Tiến sĩ Lịch sử Việt Nam 16 năm 1. Lịch sử văn minh phương Tây 

     2. Lịch sử  Nhật Bản 

     3. Lịch sử Hàn Quốc 

20 Nguyễn Phan Diệp Thảo 1993 Cử nhân Đông phương học 2 năm 1. Nghe – nói tiếng Nhật 4 



 

 

 

STT HỌ VÀ TÊN 
NĂM 

SINH 

VĂN BẰNG,  

NGÀNH ĐÀO TẠO 

KINH NGHIỆM 

GIẢNG DẠY 
MÔN HỌC SẼ GIẢNG DẠY 

(chuyên ngành Nhật Bản học) 

     2. Đọc - viết tiếng Nhật 4 

     3. Ngữ pháp tiếng Nhật nâng cao 

     4. Kỹ thuật soạn thảo văn bản chữ Nhật 

21 Lưu Thị Hồng Việt 1982 Tiến sĩ 

Văn học dân gian 

15 năm 1. Văn học Hàn Quốc 

     2. Văn hoá Hàn Quốc 

22 Lê Ngọc Thanh Xuân 1996 Cử nhân Đông phương học 

(chuyên ngành Hàn Quốc học) 

2 năm  1. Nghe – nói tiếng Hàn 2 

  

 

   9.2. Danh sách các giảng viên thỉnh giảng 

 

STT HỌ VÀ TÊN 
NĂM 

SINH 

VĂN BẰNG,  

NGÀNH ĐÀO TẠO 

KINH NGHIỆM 

GIẢNG DẠY 
MÔN HỌC SẼ GIẢNG DẠY 

1 Đỗ Trọng Hoài 1976 Tiến sĩ Kinh tế 22 năm 1. Kinh tế học đại cương 

2 Nguyễn Thị Thanh Ngân 1979 Tiến sĩ Quản trị kinh doanh du 

lịch và khách sạn 

18 năm 1. Tổng quan du lịch 

3 Võ Sỹ Lợi 1978 Tiến sỹ Tâm lý học 18 năm 1. Tâm lý học đại cương 

4 Trần Thị Bảo Giang  1977 Thạc sĩ Ngữ văn 20 năm 1. Văn học Nhật bản 

     2. Kỹ năng mềm 

5 Nguyễn Thị Cúc 1972 Thạc sĩ Hóa học 16 năm 1. Môi trường và phát triển 

6 Tạ Thị Thu Phượng  Thạc sĩ Khoa học máy tính 23 năm 1. Thống kê xã hội 

7 Dương Hữu Biên 1963 Tiến sĩ ngôn ngữ học  1. Cơ sở ngôn ngữ học 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

   9.3 Danh sách Cố vấn học tập: 

 

TT HỌ VÀ TÊN 
NĂM 

SINH 

VĂN BẰNG,  

NGÀNH ĐÀO TẠO 

KINH NGHIỆM 

GIẢNG DẠY (*) 
MÔN HỌC SẼ GIẢNG DẠY 

 Chuyên ngành Hàn Quốc học    

1 Nguyễn Thị Phương Anh 1995 Cử nhân Đông phương học 

(Hàn Quốc học) 
2 năm 1. Nhập môn tiếng Hàn 1 

     2. Nhập môn tiếng Hàn 2 

     3. Ngữ pháp tiếng Hàn 1 

     4. Kỹ thuật soạn thảo văn bản chữ Hàn 

2 Nguyễn Thị Hồng Hạnh 1980 Thạc sĩ Châu Á học 12 năm 1. Dịch – nói tiếng Hàn 1 

     2. Dịch - viết tiếng Hàn 1 

     3. Dịch – nói tiếng Hàn 2 

     4. Dịch - viết tiếng Hàn 2 

     
5. Tốt nghiệp chuyên ngành Hàn Quốc 

học - Vấn đáp 

     
6. Tốt nghiệp chuyên ngành Hàn Quốc 

học - Tự luận 

3 Nguyễn Phương Tú Quỳnh 1995 Cử nhân Đông Phương học 

 (chuyên ngành Hàn Quốc học) 

3 năm 1. Nghe – nói tiếng Hàn 4 

     2. Đọc - viết tiếng Hàn 4 

     3. Văn hoá giới trẻ Hàn Quốc 

     4. Ngữ pháp tiếng Hàn 2 

4 Dương Thị Thanh Phương  1988 NCS Giáo dục Đa văn hoá 9 năm 1. Tiếng Hàn thương mạị 

     2. Ngữ pháp tiếng Hàn nâng cao 

     3. Chữ Hán trong tiếng Hàn 

5 Nguyễn Phạm Thu Hương  1987 NCS Tiếng Hàn 7 năm 1. Tiếng Hàn báo chí 

     2. Tiếng Hàn du lịch 

6 Phạm Thị Kiều Mỹ 1996 Cử nhân Đông phương học 

(chuyên ngành Hàn Quốc học) 

2 năm 1. Nghe – nói tiếng Hàn 1 

     2. Đọc - viết tiếng Hàn 1 

     3. Nghe – nói tiếng Hàn 3 



 

 

 

TT HỌ VÀ TÊN 
NĂM 

SINH 

VĂN BẰNG,  

NGÀNH ĐÀO TẠO 

KINH NGHIỆM 

GIẢNG DẠY (*) 
MÔN HỌC SẼ GIẢNG DẠY 

     4. Đọc - viết tiếng Hàn 3 

7 Lưu Khánh Loan    Cử nhân Đông phương học 

(chuyên ngành Hàn Quốc học) 

4 năm 1. Đọc - viết tiếng Hàn 2 

8 Lê Ngọc Thanh Xuân  1996  Cử nhân Đông phương học 

(chuyên ngành Hàn Quốc học) 

2 năm 1. 1. Nghe – nói tiếng Hàn 2 

 Chuyên ngành Nhật Bản học    

9 Nguyễn Thị Phương Dung 1992 Cử nhân Đông phương học 

(chuyên ngành Nhật Bản học) 

5 năm 1. Nhập môn tiếng Nhật 1 

     2. Nhập môn tiếng Nhật 2 

     3. Đọc - viết tiếng Nhật 1 

     4. Văn hoá giới trẻ Nhật Bản 

10 Lê Xuân Thu Hiền 1979 Cử nhân Đông phương học 

(chuyên ngành Nhật Bản học) 

6 năm 1. Nghe – nói tiếng Nhật 3 

     2. Đọc - viết tiếng Nhật 3 

     3. Ngữ pháp tiếng Nhật 2 

     4. Chữ Hán trong tiếng Nhật 

11 Đinh Thị Thanh 1991 Cử nhân Đông phương học 

(chuyên ngành Nhật Bản học) 

7 năm 1. Nghe – nói tiếng Nhật 1 

     2. Nghe – nói tiếng Nhật 2 

     3. Đọc - viết tiếng Nhật 2 

     4. Ngữ pháp tiếng Nhật 1 

12 Nguyễn Phan Diệp Thảo 1993 Cử nhân Đông phương học 

(chuyên ngành Nhật Bản học) 

2 năm  1. Nghe – nói tiếng Nhật 4 

     2. Đọc - viết tiếng Nhật 4 

     3. Ngữ pháp tiếng Nhật nâng cao 

     4. Kỹ thuật soạn thảo văn bản chữ Nhật 

 

 

 



 

 

 

10. CƠ SỞ VẬT CHẤT PHỤC VỤ HỌC TẬP: 

10.1. Phòng thí nghiệm và hệ thống thiết bị thí nghiệm chính: 

STT PTN/XƯỞNG ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN GHI CHÚ 

1  Phòng máy tính (Phòng Lab)  Trường Đại hoc Đà Lạt   

10.2. Thư viện: Thư viện trường, thư viện của Khoa và bộ môn. 

10.3. Giáo trình, tập bài giảng 

STT TÊN MÔN HỌC 
TÊN GIÁO TRÌNH,  

TẬP BÀI GIẢNG 
TÊN TÁC GIẢ 

NHÀ XB,  

NĂM XB/WEBSITE 

1 Nhập môn Hàn Quốc học Nhập môn Hàn Quốc học Mai Ngọc Chừ, 

Lê Thị Thu Giang 

NXB Giáo dục Việt Nam, 2013 

2 Nhập môn Nhật Bản học Giáo trình nhập môn nghiên cứu 

Nhật Bản 

Phan Hải Linh NXB Giáo dục Việt Nam, 2011 

 

3 Thống kê xã hội 1. Thống kê xã hội (bài giảng 

tóm tắt) 

2. Giáo trình Thống kê xã hội 

học 

3. Using statistics in the social 

and health science with SPSS 

and Excel, Wiley 

Đặng Phước Huy 

 

Đào Hữu Hồ  

Martin Lee Abbott  

Trường Đại học Đà Lạt 

(Lưu hành nội bộ) 

NXB Giáo dục, 2007 
2016 

4 Môi trường và phát triển Môi trường và phát triển Bộ môn Quản lý môi trường 

và ATLĐ 

Trường Đại học Đà Lạt 

(Lưu hành nội bộ), 2020 

5 Pháp luật đại cương Pháp luật đại cương 

 

Pháp luật đại cương(tập bài giảng) 

Nguyễn Thị Loan 

Nguyễn Văn Nghiệp 

Nguyễn Văn Nghiệp 

NXB Tư pháp, Hà Nội, 2019 

 

Trường Đại học Đà Lạt 

(Lưu hành nội bộ 

6 Lịch sử văn minh thế giới Lịch sử văn minh thế giới Vũ Dương Ninh NXB Giáo dục Việt Nam, 2009 



 

 

 

STT TÊN MÔN HỌC 
TÊN GIÁO TRÌNH,  

TẬP BÀI GIẢNG 
TÊN TÁC GIẢ 

NHÀ XB,  

NĂM XB/WEBSITE 

7 Cơ sở văn hóa Việt Nam Cơ sở văn hoá Việt Nam Trần Ngọc Thêm 

Trần Quốc Vượng 

NXB Giáo dục, Hà Nội, 1997 

NXB Giáo dục, Hà Nội, 1998 

8 Tâm lý học đại cương 1. Tâm lý học đại cương 

2. Giáo trình tâm lý học đại cương 

Trần Tuấn Lộ 

Huỳnh Văn Sơn 

Đại học QG TP. Hồ Chí Minh, 

2016 

Đại học Sư Phạm, TP Hồ Chí 

Minh, 2018 

9 Kỹ năng mềm Kỹ năng mềm (tập bài giảng) Trần Thị Bảo Giang Trường Đại học Đà Lạt 

(Lưu hành nội bộ), 2020 

10 Xã hội học đại cương Xã hội học đại cương (bài giảng tóm 

tắt) 

Phạm Hồng Hải Trường Đại học Đà Lạt 

(Lưu hành nội bộ), 2020 

11 Tổng quan du lịch Tổng quan du lịch (tập bài giảng) Nguyễn Thị Thanh Ngân Trường Đại học Đà Lạt 

(Lưu hành nội bộ), 2019 

12 Phương pháp luận nghiên cứu khoa 

học 

Giáo trình Phương pháp luận nghiên 

cứu khoa học 

Vũ Cao Đàm NXB Giáo dục, 2007 

13 Lịch sử Việt Nam đại cương Đại cương lịch sử Việt Nam Trương Hữu Quýnh (Chủ 

biên) 

NXB Giáo dục, 2000 

14 Cơ sở ngôn ngữ học 1.  Cơ sở ngôn ngữ học 

2. Dẫn luận ngôn ngữ học 

Dương Hữu Biên 

Nguyễn Thiện Giáp 

Đại học Đà Lạt, 2002 

NXB Giáo dục, Hà Nội, 1997 

15 Nhân học đại cương Nhân học đại cương Trường ĐH KHXH&NV TP 

Hồ Chí Minh - Khoa 

Nhân học 

NXB ĐH QG TP Hồ Chí 

Minh, 2016 

16 Kinh tế học đại cương Kinh tế học (tái bản lần thứ 8) David Begg, StanleyFischer, 

Rudiger Dornbusch 

Bản dịch tiếng Việt của trường 

Đại học KTQD Hà Nội, 

NXB Thống kê, 2007 

17 Nhập môn tiếng Hàn 1 

 
서울대 한국어 – Student’s book – 

1A 

 

Choi Eunkyu; 

Jin Moon – E; 

Song Gihyun, Oh Eunyoung 

NXB TWOPONDS Co.,Ltd 

(2018) 

18 Nhập môn tiếng Hàn 2 

 
서울대 한국어 – Student’s book – 

1B 

Choi Eunkyu, Jin Moon – E, 

Song Gihyun, Oh 

Eunyoung 

NXB TWOPONDS Co.,Ltd 

(2018) 



 

 

 

STT TÊN MÔN HỌC 
TÊN GIÁO TRÌNH,  

TẬP BÀI GIẢNG 
TÊN TÁC GIẢ 

NHÀ XB,  

NĂM XB/WEBSITE 

19 Nghe - Nói tiếng Hàn 1 Tiếng Hàn tổng hợp dành cho người 

Việt Nam – Sơ cấp 2 

Cho Hang Bok 

Lee Mi Hye 

Lê Đăng Hoan 

Lê Thị Thu Giang 

Đỗ Ngọc Luyến 

Lương Nguyễn Thanh Trang 

NXB: Quỹ Giao lưu Quốc tế 

Hàn Quốc (The Korea 

Foundation) 

2013 

20 Đọc - Viết tiếng Hàn 1 Tiếng Hàn Seoul 2 Choi Eun Kyu 

Lee Jeong Hwa 

Jo Kyeong Yoo 

Lee Soo Jeong 

Viện Giáo dục ngôn ngữ 

trường Đại học Seoul 

2019 

21 Nghe - Nói tiếng Hàn 2 

 

Giáo trình tiếng Hàn của trường Đại 

học Seoul 2B 

Choi Eun Kyu – Kim Min Ae 

– Anh Kyung Hwa – 

Jeong In Ah – Ham 

Chang Duk 

TWOPONDS, 2018 

22 Đọc - Viết tiếng Hàn 2 

 

 Tiếng Hàn tổng hợp dành cho người 

Việt Nam - Trung cấp 3 

Cho Han Rok, Lee Mi Hye, 

Lê Đăng Hoan, Lê Thị 

Thu Giang, Nguyễn Thị 

Hương Sen, Đỗ Ngọc 

Luyến 

09/2009 

NXB: Quỹ Giao lưu Quốc tế 

Hàn Quốc (The Korea 

Foundation) 

23 Nghe - Nói tiếng Hàn 3 Giáo trình tiếng Hàn của trường Đại 

học Seoul 3B 

Choi Eun Kyu  

Lee Jeong Hwa 

Jo Kyeong Yoon 

Lee Soo Jeong 

Viện Giáo dục ngôn ngữ 

trường Đại học Seoul 

2019 

24 Đọc - Viết tiếng Hàn 3 Giáo trình tiếng Hàn của trường Đại 

học Seoul 3A 

Choi Eun Kyu  

Lee Jeong Hwa 

Jo Kyeong Yoon 

Lee Soo Jeong 

Viện Giáo dục ngôn ngữ 

trường Đại học Seoul 

2019 

25 Nghe - Nói tiếng Hàn 4 

 

Giáo trình tiếng Hàn của trường Đại 

học Seoul 4A 

Choi Eun Kyu – Kim Min Ae 

– Anh Kyung Hwa – 

Jeong In Ah – Ham 

Chang Duk 

TWOPONDS, 2018 



 

 

 

STT TÊN MÔN HỌC 
TÊN GIÁO TRÌNH,  

TẬP BÀI GIẢNG 
TÊN TÁC GIẢ 

NHÀ XB,  

NĂM XB/WEBSITE 

26 Đọc - Viết tiếng Hàn 4 

 

Giáo trình tiếng Hàn của trường Đại 

học Seoul 4B 

Choi Eun Kyu – Kim Min Ae 

– Anh Kyung Hwa – 

Jeong In Ah – Ham 

Chang Duk 

TWOPONDS, 2018 

27 Nhập môn tiếng Nhật 1 

 
みんなの日本語初級I 第2版 翻訳

・文法解説ベトナム語版, スリ

ーエーネットワーク, Nhật Bản 

(bản dịch và giải thích ngữ pháp). 

 

Tsuruo yoshiko - Ishizawa 

Hiroko - Tanaka Yone - 

Sawada Sachiko - 

Shigekawa Akemi - 

Makino Akiko - 

Mikogami Keiko 

NXB 3A Network (2011) 

28 Nhập môn tiếng Nhật 2 

 
みんなの日本語初級I 第2版 翻

訳・文法解説ベトナム語版, ス

リーエーネットワーク, Nhật Bản 

(bản dịch và giải thích ngữ pháp) 

Tsuruo yoshiko - Ishizawa 

Hiroko - Tanaka Yone - 

Sawada Sachiko - 

Shigekawa Akemi - 

Makino Akiko - 

Mikogami Keiko 

NXB 3A Network (2011) 

 

29 Nghe - Nói tiếng Nhật 1 毎日の聞き取り50日初級(上), 

日本語の凡人者 

Nhiều tác giả 2006 

30 Đọc - Viết tiếng Nhật 1 みんなの日本語初級I 第2版 翻

訳・文法解説ベトナム語版, ス

リーエーネットワーク, Nhật Bản 

(bản dịch và giải thích ngữ pháp) 

Tsuruo yoshiko - Ishizawa 

Hiroko - Tanaka Yone - 

Sawada Sachiko - 

Shigekawa Akemi - 

Makino Akiko - 

Mikogami Keiko 

NXB 3A Network (2011) 

 

31 Nghe - Nói tiếng Nhật 2 毎日の聞き取り50日初級(上), 

日本語の凡人者 

Nhiều tác giả 2006 

32 Đọc - Viết tiếng Nhật 2 毎日の聞き取り50日初級(上), 

日本語の凡人者 

Nhiều tác giả 2016 

33 Nghe - Nói tiếng Nhật 3 毎日の聞き取りPlus 40 (上) Nhiều tác giả NXB 凡人社 (2003) 



 

 

 

STT TÊN MÔN HỌC 
TÊN GIÁO TRÌNH,  

TẬP BÀI GIẢNG 
TÊN TÁC GIẢ 

NHÀ XB,  

NĂM XB/WEBSITE 

34 Đọc - Viết tiếng Nhật 3 中級から学ぶ日本語 Nhiều tác giả NXB 研究社 (2008) 

35 Nghe - Nói tiếng Nhật 4 毎日の聞き取りPlus 40 (下) Nhiều tác giả NXB 凡人社 (2003) 

36 Đọc - Viết tiếng Nhật 4 中級から学ぶ日本語 Nhiều tác giả NXB 研究社 (2008) 

37 Thực tập nghề nghiệp chuyên 

ngành Hàn Quốc học 

Quy định về thực tập thực tế Trường Đại học Đà Lạt 

 

Trường Đại học Đà Lạt 

38 Văn học Hàn Quốc Văn học Hàn Quốc Lưu Thị Hồng Việt Trường Đại học Đà Lạt 

(lưu hành nội bộ). 

39 Lịch sử Hàn Quốc 1. Korea xưa và nay 

 

2. Korea xưa và nay - Lịch sử Hàn 

Quốc tân biên  

 

3. Lịch sử Hàn Quốc 

Người dịch Mai Đặng Mỹ 

Hiền 

 

Lê Minh Anh dịch 

 

Ban biên soạn giáo trình Hàn 

Quốc học (Đại học Quốc 

gia Seoul - Đại học Quốc 

gia Việt Nam) 

NXB, Tp Hồ Chí Minh 

2001 

NXB, Đại học QG Tp. Hồ Chí 

Minh, 2002 

 

NXB, Đại học Quốc gia Seoul, 

Hàn Quốc, 2005 

40 Ngữ pháp tiếng Hàn 1 

 

1. Tiếng Hàn Tổng Hợp dành cho 

người  Việt Nam, trung cấp 3 

2. Tiếng Hàn Tổng Hợp dành cho 

người Việt Nam, trung cấp 3(sách 

bài tập) 

3. Tiếng Hàn Tổng Hợp dành cho 

người Việt Nam, trung cấp 4 

4. Tiếng Hàn Tổng Hợp dành cho 

người Việt Nam, trung cấp 4 (sách 

bài tập) 

Cho Hang Rok, 

Lee Mi Hye, 

 Lê Đăng Hoan, 

Lê Thị Thu Giang, 

Nguyễn Thị Hương Sen 

 

NXB Darakwon, 2011. 

 

41 Ngữ pháp tiếng Hàn 2 

 

Giáo trình tiếng Hàn của trường Đại 

học Seoul 5B 

Choi Eun Kyu – Kim Min Ae 

– Anh Kyung Hwa – 

Jeong In Ah – Ham 

Chang Duk 

TWOPONDS, 2018 



 

 

 

STT TÊN MÔN HỌC 
TÊN GIÁO TRÌNH,  

TẬP BÀI GIẢNG 
TÊN TÁC GIẢ 

NHÀ XB,  

NĂM XB/WEBSITE 

42 Văn hóa Hàn Quốc Văn hóa Korea (tập bài giảng dành 

cho sinh viên ngành Hàn Quốc học) 

Trần Ngọc Thêm Trường Đại học Đà Lạt (2008) 

(Lưu hành nội bộ) 

43 Dịch - Nói tiếng Hàn 1 

 

Tài liệu học tập và tài liệu dịch thực 

tế do giảng viên chọn lọc và cung 

cấp 

Nhiều tác giả Trường Đại học Đà Lạt 

(Lưu hành nội bộ) 

44 Dịch - Viết tiếng Hàn 1 

 

Tài liệu học tập và tài liệu dịch thực 

tế do giảng viên chọn lọc và cung 

cấp 

Nhiều tác giả Trường Đại học Đà Lạt 

(Lưu hành nội bộ) 

45 Dịch - Nói tiếng Hàn 2 

 

Tài liệu học tập và tài liệu dịch thực 

tế do giảng viên chọn lọc và cung 

cấp 

Nhiều tác giả Trường Đại học Đà Lạt 

(Lưu hành nội bộ) 

46 Dịch - Viết tiếng Hàn 2 Tài liệu học tập và tài liệu dịch thực 

tế do giảng viên chọn lọc và cung 

cấp 

Nhiều tác giả Trường Đại học Đà Lạt 

(Lưu hành nội bộ) 

47 Văn hoá doanh nghiệp Hàn Quốc  Lý luận cơ bản về biên phiên dịch 

nói chung [일반 통번역 이론 

기초]. 

Katharina Reib, Hans J. 

Vermeer 

Nhà xuất bản đại học ngoại 

ngữ Hàn Quốc 

[한국외국어대학교 

출판부], 2010 

48 Thực tập nghề nghiệp chuyên 

ngành Nhật Bản học 

Thực tập nghề nghiệp chuyên ngành 

Nhật Bản học (Quy định về thực tập 

thực tế) 

Trường Đại học Đà Lạt Trường Đại học Đà Lạt 

 

49 Văn học Nhật Bản Văn học Nhật Bản (bài giảng tóm 

tắt) 

Trần Thị Bảo Giang Trường Đại học Đà Lạt 

(Lưu hành nội bộ) 

50 Lịch sử Nhật Bản 1. Lịch sử Nhật Bản 

 

2. Lịch sử Nhật Bản 

Nguyễn Quốc Hùng 

(chủ biên) 

Phạm Ngọc Liên 

NXB Thế giới 

2007 

NXB Văn hoá – Thông tin  



 

 

 

STT TÊN MÔN HỌC 
TÊN GIÁO TRÌNH,  

TẬP BÀI GIẢNG 
TÊN TÁC GIẢ 

NHÀ XB,  

NĂM XB/WEBSITE 

(chủ biên) 

51 Ngữ pháp tiếng Nhật 1 新完全マスター文法N2 

 

スリーエーネットワーク 2012 

52 Ngữ pháp tiếng Nhật 2 新完全マスター文法N2 

 

スリーエーネットワーク 2012 

53 Văn hóa  Nhật Bản Nhật Bản - Đất nước và con người Eiichi Aoki, Nguyễn Kiên 

Trường dịch  

NXB, Văn học 

2006 

54 Dịch - Nói tiếng Nhật 1 Tài liệu học tập và tài liệu dịch thực 

tế do giảng viên chọn lọc và cung 

cấp 

Nhiều tác giả Trường Đại học Đà Lạt 

(Lưu hành nội bộ) 

55 Dịch - Viết tiếng Nhật 1 Tài liệu học tập và tài liệu dịch thực 

tế do giảng viên chọn lọc và cung 

cấp 

Nhiều tác giả Trường Đại học Đà Lạt 

(Lưu hành nội bộ) 

56 Dịch - Nói tiếng Nhật 2 Tài liệu học tập và tài liệu dịch thực 

tế do giảng viên chọn lọc và cung 

cấp 

Nhiều tác giả Trường Đại học Đà Lạt 

(Lưu hành nội bộ) 

57 Dịch - Viết tiếng Nhật 2 Tài liệu học tập và tài liệu dịch thực 

tế do giảng viên chọn lọc và cung 

cấp 

Nhiều tác giả Trường Đại học Đà Lạt 

(Lưu hành nội bộ) 

58 Văn hoá doanh nghiệp Nhật Bản  Văn hoá doanh nghiệp Nhật Bản  

(bài giảng tóm tắt) 

Ngũ Chánh Hào Trường Đại học Đà Lạt 

(Lưu hành nội bộ) 

59 Địa lý và dân cư Hàn Quốc 1. Địa lý Đông Bắc Á 

 

2. Hàn Quốc - Đất nước, con 

người 

Huỳnh Văn Giáp 

 

Nhiều tác giả 

NXB Đại học Quốc gia Tp. Hồ 

Chí Minh, 2004 

Trung tâm Quảng bá Văn hoá 

hải ngoại Hàn Quốc, Bộ 

Văn hoá, Thể thao và Du 

lịch, Hà Nội. 



 

 

 

STT TÊN MÔN HỌC 
TÊN GIÁO TRÌNH,  

TẬP BÀI GIẢNG 
TÊN TÁC GIẢ 

NHÀ XB,  

NĂM XB/WEBSITE 

60 Quan hệ quốc tế Việt Nam - Hàn 

Quốc 

1. Việt Nam – Hàn Quốc: Một 

phần tư thế kỷ chia sẻ cùng phát 

triển 

2. Hàn Quốc - Việt Nam: Đưa 

quan hệ đối tác hợp tác chiến 

lược đi vào chiều sâu. 

Lee Han Woo 

Bùi Thế Cường 

 

Học viện ngoại giao 

 NXB Đại học Quốc gia, TP. Hồ 

Chí Minh 

 

Kỷ yếu Hội thảo, Hà Nội, 2020 

61 Giáo dục Hàn Quốc Giáo dục Hàn Quốc Yang Seo Won NXB Trung ương Hàn Quốc, 

1997 

62 Kỹ  thuật soạn thảo văn bản chữ 

Hàn 
한국어 문서양식 

 

ThS. Lê Huy Khoa NXB Đại học Quốc gia thành 

phố Hồ Chí Minh. (2018) 

63 Địa lý và dân cư Nhật Bản Địa lý Đông Bắc Á – Trung Quốc, 

Hàn Quốc và Nhật Bản (Môi trường 

tự nhiên và các đặc điểm nhân văn, 

kinh tế - xã hội) 

Huỳnh Văn Giáp NXB Đại học Quốc gia , TP 

Hồ Chí Minh, 2004 

64 Quan hệ quốc tế Việt Nam - Nhật 

Bản 

Quan hệ Nhật Bản - Việt Nam 1951 

- 1987 

Masaya Shiraishi NXB KHoa học Xã hội, 1994 

65 Giáo dục Nhật Bản Cải cách giáo dục Nhật Bản Ozaki Mugen 

Nguyễn Quốc Vương (dịch) 

NXB Từ điển bách khoa, TP. 

Hồ Chí Minh 

66 Kỹ thuật soạn thảo văn bản chữ 

Nhật 

仕事の日本語・メールの書き方

編 

Maki Okumura và 

Kamabuchi Yuko 

NXB Aruku (2008) 

67 Văn minh phương Đông Giáo trình tóm tắt học phần Văn 

minh phương Đông; Lịch sử văn 

minh Thế giới 

Cao Thị Thanh Tâm 

 

Vũ Dương Ninh 

(chủ biên) 

Trường Đại học Đà Lạt, 2018 

(Lưu hành nội bộ) 

NXB Giáo dục, 2008 

68 Lịch sử văn minh phương Tây Lịch sử văn minh phương Tây (tập 

bài giảng) 

Bùi Thị Thoa Trường Đại học Đà Lạt 

(Lưu hành nội bộ) 

69 Tiếng Hàn thương mại Tài liệu học tập do giảng viên chọn 

lọc và cung cấp 

Nhiều tác giả Trường Đại học Đà Lạt 

(Lưu hành nội bộ) 

70 Tiếng Hàn báo chí Tài liệu học tập do giảng viên chọn 

lọc và cung cấp 

Nhiều tác giả Trường Đại học Đà Lạt 

(Lưu hành nội bộ) 



 

 

 

STT TÊN MÔN HỌC 
TÊN GIÁO TRÌNH,  

TẬP BÀI GIẢNG 
TÊN TÁC GIẢ 

NHÀ XB,  

NĂM XB/WEBSITE 

71 Kinh tế Hàn Quốc Tài liệu học tập do giảng viên chọn 

lọc và cung cấp 

Nhiều tác giả Trường Đại học Đà Lạt 

(Lưu hành nội bộ) 

72 Du lịch Hàn Quốc Tài liệu học tập do giảng viên chọn 

lọc và cung cấp 

Nhiều tác giả Trường Đại học Đà Lạt 

(Lưu hành nội bộ) 

73 Chữ Hán trong tiếng Hàn Tài liệu học tập do giảng viên chọn 

lọc và cung cấp 

Nhiều tác giả Trường Đại học Đà Lạt 

(Lưu hành nội bộ) 

74 Ngữ pháp tiếng Hàn nâng cao Tài liệu học tập do giảng viên chọn 

lọc và cung cấp 

Nhiều tác giả Trường Đại học Đà Lạt 

(Lưu hành nội bộ) 

75 Tiếng Hàn du lịch  Tài liệu học tập do giảng viên chọn 

lọc và cung cấp 

Nhiều tác giả Trường Đại học Đà Lạt 

(Lưu hành nội bộ) 

76 Văn hóa giới trẻ Hàn Quốc  외국인을 위한 한국문화 30장 양승국-박성창-안경화 

(2018) 

도서출판 박이정. 

77 Tiếng Nhật thương mại Tài liệu học tập do giảng viên chọn 

lọc và cung cấp 

Nhiều tác giả Trường Đại học Đà Lạt 

(Lưu hành nội bộ) 

78 Tiếng Nhật báo chí Tài liệu học tập do giảng viên chọn 

lọc và cung cấp 

Nhiều tác giả Trường Đại học Đà Lạt 

(Lưu hành nội bộ) 

79 Kinh tế Nhật Bản Một số kiến thức cơ bản về nền 

kinh tế Nhật Bản 

Kinh tế Nhật Bản – Những bước 

thăng trầm trong lịch sử 

Phạm Quý Long 

 

Lưu Ngọc Trinh 

Nhà xuất bản Từ điển Bách 

khoa. Hà Nội, 2007 

Nhà xuất bản Thống Kê. Hà 

Nội 

80 Du lịch Nhật Bản Nhật Bản – Đất nước và con 

người 

Eiichi Aoki,  

Nguyễn Kiên Trường dịch  

Văn học 

2006 

81 Chữ Hán trong tiếng Nhật 日本語漢字入門 Trung tâm Tiếng Nhật Quốc 

tế - Quỹ Giao lưu Nhật 

Bản, Bonjinsha 

(Nhật Bản) 

 

 

82 Ngữ pháp tiếng Nhật nâng cao 新完全マスター文法N1 Nhiều tác giả NXB 3A Network (2011) 

83 Tiếng Nhật du lịch  Tài liệu học tập do giảng viên cung 

cấp 

Nhiều tác giả Trường Đại học Đà Lạt 

(Lưu hành nội bộ) 



 

 

 

STT TÊN MÔN HỌC 
TÊN GIÁO TRÌNH,  

TẬP BÀI GIẢNG 
TÊN TÁC GIẢ 

NHÀ XB,  

NĂM XB/WEBSITE 

84 Văn hóa giới trẻ Nhật Bản 

  

Tài liệu học tập do giảng viên cung 

cấp 

Nhiều tác giả Trường Đại học Đà Lạt 

(Lưu hành nội bộ) 

85 Khóa luận tốt nghiệp (tự chọn có 

điều kiện)  

Quy định về khoá luận tốt nghiệp Trường Đại học Đà Lạt Trường Đại học Đà Lạt 

(Lưu hành nội bộ) 

86 Tốt nghiệp chuyên ngành Hàn 

Quốc học- Vấn đáp  
1. Tài liệu học tập và tài liệu dịch 

thực tế do giảng viên chọn lọc và 

cung cấp. 

2. 국립국어원 (2014), 

외국인을 위한 한국어 문법 2, 

커뮤니케이션북스. 

Nhiều tác giả Trường Đại học Đà Lạt 

(Lưu hành nội bộ) 

87 Tốt nghiệp chuyên ngành Hàn 

Quốc học- Tự luận  
1. Tài liệu học tập và tài liệu dịch 

thực tế do giảng viên chọn lọc và 

cung cấp. 

2. 국립국어원 (2014), 

외국인을 위한 한국어 문법 2, 

커뮤니케이션북스. 

Nhiều tác giả 

 

Trường Đại học Đà Lạt 

(Lưu hành nội bộ) 

88 Tốt nghiệp chuyên ngành Nhật Bản 

học- Vấn đáp  
Tài liệu học tập và tài liệu dịch 

thực tế do giảng viên chọn lọc và 

cung cấp. 

Nhiều tác giả Trường Đại học Đà Lạt 

(Lưu hành nội bộ) 

89 Tốt nghiệp chuyên ngành Nhật Bản 

học- Tự luận  
Tài liệu học tập và tài liệu dịch 

thực tế do giảng viên chọn lọc và 

cung cấp. 

Nhiều tác giả 

 

Trường Đại học Đà Lạt 

(Lưu hành nội bộ) 
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11. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH 

Chương trình đào tạo ngành Đông phương học được xây dựng dựa trên Quy định về 

đào tạo đại học, cao đẳng theo học chế tín chỉ của trường Đại học Đà Lạt, sự tham khảo các 

chương trình đào tạo ngành Đông phương học trong nước và quốc tế và quy trình xây dựng 

chương trình đào tạo theo chuẩn đầu ra CDIO. Chương trình được thiết kế ứng với thời gian 

đào tạo là 4 năm và thực hiện theo quy trình đào tạo hệ thống tín chỉ. 

Nội dung chương trình bao gồm phần kiến thức Giáo dục đại cương và phần kiến thức 

Giáo dục chuyên nghiệp. Để hoàn thành chương trình này người học cần tích lũy tổng cộng tối 

thiểu cho toàn bộ chương trình không tính phần Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng và an 

ninh là 131 tín chỉ, trong đó số tín chỉ dành cho các học phần bắt buộc là 92 tín chỉ và số tín chỉ 

tối thiểu dành cho các học phần tự chọn là 39 tín chỉ. 

Trong phần kiến thức Giáo dục đại cương, sinh viên được học các học phần về Lý luận 

chính trị, Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng và an ninh theo quy định chung của Nhà 

trường. Bên cạnh đó sinh viên còn được học các học phần thuộc lĩnh vực Khoa học Tự 

nhiên/Khoa học Xã hội & Nhân văn. Riêng các kiến thức và kỹ năng liên quan đến Ngoại ngữ 

và Tin học, sinh viên sẽ tự tích lũy theo hướng dẫn của Nhà trường.  

Trong phần kiến thức Giáo dục chuyên nghiệp, các học phần Cơ sở ngành là các học 

phần bắt buộc, trang bị cho sinh viên những kiến thức lý luận nền tảng làm cơ sở cho các học 

phần ngành và chuyên ngành. Phần kiến thức ngành bao gồm các học phần bắt buộc và tự chọn 

cung cấp cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng thực hành nghề nghiệp. Phần tự chọn trong 

kiến thức ngành phong phú, sinh viên có thể chọn lựa những học phần mà mình quan tâm và 

yêu thích. Phần kiến thức chuyên ngành giúp sinh viên đi sâu nghiên cứu các lĩnh vực chuyên 

môn hẹp, giúp cho sinh viên có những kiến thức và kỹ năng chuyên môn chuyên để có thể tiếp 

cận nhanh chóng với công việc thực tế sau khi tốt nghiệp. Bên cạnh đó ở phần kiến thức bổ trợ 

sinh viên có thể mở rộng hiểu biết bằng các chọn các học phần về phát triển chương trình đào 

tạo chuyên ngành Hàn Quốc/Nhật Bản học. 

Trong quá trình học tập, bên cạnh việc học các học phần tại trường sinh viên cần phải 

hoàn thành 01 học phần thực tập quan trọng, đó là học phần Thực tập nghề nghiệp.Học phần 

này cung cấp cơ hội cho sinh viên áp dụng những gì mình đã học vào trong thực tế của công 

việc, qua đó góp phần hình thành năng lực thực hành nghề nghề nghiệp. Trong quá trình thực 

tập, sinh viên sẽ nhận được sự hướng dẫn, giám sát và hỗ trợ của các giảng viên hướng dẫn thực 

tập thuộc khoa Quốc tế học và đội ngũ Quản lý giàu kinh nghiệm ở cơ sở thực tập.  

Đối với những sinh viên có học lực khá, giỏi có thể chọn học phần Khóa luận tốt nghiệp. 

Với học phần này, sinh viên có cơ hội thực hành nghiên cứu về vấn đề cụ thể trong quá trình 

làm việc tại các Công ty, doanh nghiệp,cơ sở kinh doanh tư nhân (nhà hàng, khách sạn…) Hàn 

Quốc/Nhật Bản có vốn đầu tư tại Việt Nam…  

Chương trình đào tạo ngành Đông phương học được thiết kế theo phương pháp xây 

dựng chương trình theo chuẩn đầu ra, đồng thời theo hướng cân đối giữa lý thuyết và thực hành, 

chú trọng phát triển hài hòa cả ba mặt gồm kiến thức, kỹ năng và thái độ. Qua đó chương trình 

khi được thực hiện sẽ giúp sinh viên hình thành các năng lực nghề nghiệp các kỹ năng mềm và 



 

 

 

hành vi cũng như thái độ ứng xử chuyên nghiệp mà xã hội yêu cầu mà xã hội yêu cầu. Chương 

trình cũng được biên soạn theo hướng đổi mới các phương pháp dạy và học đại học. 

Về điều kiện tốt nghiệp, sinh viên sẽ được cấp bằng tốt nghiệp Cử nhânĐông phương 

học sau khi tích lũy tối thiểu 131 tín chỉ, trong đó tích lũy đầy đủ số tín chỉ cho các học phần từ 

các khối kiến thức Giáo dục đại cương và Giáo dục chuyên nghiệp, và có chứng chỉ Giáo dục 

thể chất và Giáo dục quốc phòng và an ninh, đồng thời đạt các chuẩn Ngoại ngữ và Tin học 

theo yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo và qui định của trường Đại học Đà Lạt./. 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

TS. Lê Minh Chiến 

TRƯỞNG PHÒNG QLĐT  

 

 

TS. Trần Hữu Duy 

TRƯỞNG KHOA 

 

 

Nguyễn Cao Luyện 

 

  



 

 

 

PHỤ LỤC MÔ TẢ HỌC PHẦN 

 

CÁC HỌC PHẦN GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG  

LC1101 – Triết học Mác-Lênin 

Số tín chỉ: 3 (Lý thuyết: 3 – Thực hành: 0 – Bài tập: 0) 

Học phần: Bắt buộc    Tự chọn  

Học phần tiên quyết: Không 

Học phần trang bị cho sinh viên thế giới quan và phương pháp luận của chủ nghĩa Mác-

Lênin. Nội dung của học phần gồm chương mở đầu giới thiệu khái lược về chủ nghĩa Mác-

Lênin và một số vấn đề chung của học phần. Phần còn lại được cấu trúc thành 3 chương bao 

quát những nội dung cơ bản về thế giới quan và phương pháp luận của chủ nghĩa Mác-Lênin. 

Đó là chủ nghĩa duy vật, phép biện chứng duy vật và chủ nghĩa duy vật lịch sử.  

LC1102 – Kinh tế chính trị Mác-Lênin 

Số tín chỉ: 2 (Lý thuyết: 2 – Thực hành: 0 – Bài tập: 0) 

Học phần: Bắt buộc    Tự chọn  

Học phần tiên quyết: Triết học Mác-Lênin 

Đây là học phần tiếp tục trang bị cho sinh viên thế giới quan và phương pháp luận của 

chủ nghĩa Mác-Lênin. Trình bày ba nội dung trọng tâm thuộc học thuyết kinh tế của chủ nghĩa 

Mác-Lênin về phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa.  

LC2101 – Chủ nghĩa xã hội khoa học 

Số tín chỉ: 2 (Lý thuyết: 2 – Thực hành: 0 – Bài tập: 0) 

Học phần: Bắt buộc    Tự chọn  

Học phần tiên quyết: Kinh tế chính trị Mác – Lê nin 

Đây là học phần tiếp tục trang bị cho sinh viên thế giới quan và phương pháp luận của 

chủ nghĩa Mác-Lênin. Trình bày khái quát những nội dung cơ bản thuộc lý luận của chủ nghĩa 

Mác-Lênin về chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa xã hội hiện thực và triển vọng. 

LC2102 – Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 

Số tín chỉ: 2 (Lý thuyết: 2 – Thực hành: 0 – Bài tập: 0) 

Học phần: Bắt buộc    Tự chọn  

Học phần tiên quyết:  

Học phần trang bị cho sinh viên những hiểu biết cơ bản về đường lối của Đảng trong 

thời kỳ cách mạng dân tộc, dân chủ nhân dân và trong thời kỳ xây dựng chủ nghĩa xã hội. Học 

phần nhằm bồi dưỡng cho sinh viên niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng theo mục tiêu, lý tưởng 

của Đảng, nâng cao ý thức trách nhiệm của sinh viên trước những nhiệm vụ trọng đại của đất 

nước. Học phần cũng giúp sinh viên vận dụng những kiến thức lý luận chính trị để chủ động, 



 

 

 

tích cực trong giải quyết những vấn đề kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội theo đường lối, chính 

sách của Đảng.  

LC3101 – Tư tưởng Hồ Chí Minh 

Số tín chỉ: 2 (Lý thuyết: 2 – Thực hành: 0 – Bài tập: 0) 

Học phần: Bắt buộc    Tự chọn  

Học phần tiên quyết:  

Học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về cuộc đời, sự nghiệp và tư 

tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thông qua học phần, sinh viên có cơ hội nhận thức rõ vai trò 

nền tảng tư tưởng, lý luận của tư tưởng Hồ Chí Minh và sự vận dụng của Đảng trong cách mạng 

Việt Nam. Học phần cũng nhằm bồi dưỡng cho sinh viên lập trường quan điểm cách mạng trên 

nền tảng chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc 

gắn liền với chủ nghĩa xã hội; chủ động đấu tranh chống những quan điểm sai trái bảo vệ chủ 

nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của 

Nhà nước. Trên cơ sở những kiến thức đã được học, sinh viên vận dụng vào cuộc sống, học tập, 

tu dưỡng, rèn luyện bản thân, hoàn thành tốt chức trách của mình, đóng góp tích cực và hiệu 

quả cho sự nghiệp cách mạng theo con đường mà Hồ Chí Minh và Đảng đã lựa chọn. 

TC1001 – Giáo dục thể chất 1  

Số tín chỉ: 1 (Lý thuyết: 0 – Thực hành: 1 – Bài tập: 0) 

Học phần: Bắt buộc    Tự chọn 

Học phần tiên quyết: Không 

 Học phần trang bị cho sinh viên hệ thống kiến thức và kĩ năng cơ bản về điền kinh bao 

gồm: lịch sử phát triển môn điền kinh; một số kỹ thuật cơ bản về điền kinh như chạy bước nhỏ, 

chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau, chạy 100m ở xuất phát. Đồng thời, học phần cũng giúp sinh 

viên nắm rõ những điều luật thi đấu, phương pháp tổ chức giải và làm trọng tài môn điền kinh. 

Thông qua việc thực hành các bài tập điền kinh được thiết kế trong học phần, sinh viên có thể 

áp dụng để phát triển sức khỏe thể chất và nâng cao năng lực vận động của bản thân ở tất cả 

các mặt gồm sức nhanh, sức mạnh, sức bền, sự khéo léo và mềm dẻo. 

TC1002 – Giáo dục thể chất 2 (Cầu lông) 

Số tín chỉ: 1 (Lý thuyết: 0 – Thực hành: 1 – Bài tập: 0) 

Học phần: Bắt buộc    Tự chọn  

Học phần tiên quyết: Không 

 Học phần trang bị cho sinh viên hệ thống kiến thức và kĩ năng cơ bản về cầu lông bao 

gồm: vị trí, tác dụng và lịch sử phát triển môn cầu lông; các nguyên lý và kỹ thuật cơ bản môn 

cầu lông. Đồng thời, học phần cũng giúp sinh viên nắm rõ những điều luật thi đấu, phương pháp 

tổ chức giải và làm trọng tài môn cầu lông. Thông qua việc thực hành các bài tập của môn cầu 

lông được thiết kế trong học phần, sinh viên có thể áp dụng để phát triển sức khỏe thể chất và 

nâng cao năng lực vận động của bản thân ở tất cả các mặt gồm sức nhanh, sức mạnh, sức bền, 

sự khéo léo và mềm dẻo. 



 

 

 

TC1003 – Giáo dục thể chất 2 (Bóng bàn) 

Số tín chỉ: 1 (Lý thuyết: 0 – Thực hành: 1 – Bài tập: 0) 

Học phần: Bắt buộc    Tự chọn  

Học phần tiên quyết: Không 

 Học phần trang bị cho sinh viên hệ thống kiến thức và kĩ năng cơ bản về bóng bàn bao 

gồm: lịch sử hình thành và phát triển môn bóng bàn; các kỹ thuật và chiến thuật cơ bản môn 

bóng bàn. Đồng thời, học phần cũng giúp sinh viên nắm rõ những điều luật thi đấu, phương 

pháp tổ chức giải và làm trọng tài môn bóng bàn.Thông qua việc thực hành các bài tập của  môn 

bóng bàn được thiết kế trong học phần, sinh viên có thể áp dụng để phát triển sức khỏe thể chất 

và nâng cao năng lực vận động của bản thân ở tất cả các mặt gồm sức nhanh, sức mạnh, sức 

bền, sự khéo léo và mềm dẻo. 

TC1004 – Giáo dục thể chất 2 (Bóng đá) 

Số tín chỉ: 1 (Lý thuyết: 0 – Thực hành: 1 – Bài tập: 0) 

Học phần: Bắt buộc    Tự chọn  

Học phần tiên quyết: Không 

Học phần trang bị cho sinh viên hệ thống kiến thức và kĩ năng cơ bản về bóng đá bao 

gồm: lịch sử và tác dụng môn bóng đá; nguyên lý kỹ thuật đá bóng; các kỹ thuật di duyển, đá 

bóng, dừng bóng, dẫn bóng, tranh bóng, đánh đầu và ném biên; các chiến thuật cơ bản cá nhân, 

nhóm và toàn đội. Đồng thời, học phần cũng giúp sinh viên nắm rõ những điều luật thi đấu, 

phương pháp tổ chức giải và làm trọng tài môn bóng đá. Thông qua việc thực hành các bài tập 

của môn bóng đá được thiết kế trong học phần, sinh viên có thể áp dụng để phát triển sức khỏe 

thể chất và nâng cao năng lực vận động của bản thân ở tất cả các mặt gồm sức nhanh, sức mạnh, 

sức bền, sự khéo léo và mềm dẻo. 

TC1005 – Giáo dục thể chất 2 (Bóng đá) 

Số tín chỉ: 1 (Lý thuyết: 0 – Thực hành: 1 – Bài tập: 0) 

Học phần: Bắt buộc    Tự chọn  

Học phần tiên quyết: Không 

Học phần trang bị cho sinh viên hệ thống kiến thức và kĩ năng cơ bản về bóng ném bao 

gồm: lịch sử hình thành và phát triển môn bóng ném; các chiến thuật tấn công và phòng thủ cơ 

bản bóng ném. Đồng thời, học phần cũng giúp sinh viên nắm rõ những điều luật thi đấu, phương 

pháp tổ chức giải và làm trọng tài môn bóng ném. Thông qua việc thực hành các bài tập của 

môn bóng ném được thiết kế trong học phần, sinh viên có thể áp dụng để phát triển sức khỏe 

thể chất và nâng cao năng lực vận động của bản thân ở tất cả các mặt gồm sức nhanh, sức mạnh, 

sức bền, sự khéo léo và mềm dẻo. 

 

TC2003 – Giáo dục thể chất 3 

Số tín chỉ: 1 (Lý thuyết: 0 – Thực hành: 1 – Bài tập: 0) 



 

 

 

Học phần: Bắt buộc    Tự chọn  

Học phần tiên quyết: Không 

 Học phần trang bị cho sinh viên hệ thống kiến thức và kĩ năng cơ bản về bóng chuyền 

bao gồm: lịch sử phát triển môn bóng chuyền; các nguyên lí kỹ thuật; các kỹ thuật cơ sở như 

tư thế chuẩn bị và di động, lăn ngã cứu bóng; các kỹ thuật cơ bản như chuyền bóng cao tay, 

chuyền bóng thấp tay, đập bóng và chắn bóng; các chiến thuật tấn công và phòng thủ cơ bản. 

Đồng thời, học phần cũng giúp sinh viên nắm rõ những điều luật thi đấu, phương pháp tổ chức 

giải và làm trọng tài môn bóng chuyền. Thông qua việc thực hành các bài tập bóng chuyền 

được thiết kế trong học phần, sinh viên có thể áp dụng để phát triển sức khỏe thể chất và nâng 

cao năng lực vận động của bản thân ở tất cả các mặt gồm sức nhanh, sức mạnh, sức bền, sự 

khéo léo và mềm dẻo. 

QP2101 – Giáo dục quốc phòng và an ninh 1 

Số tín chỉ: 2 (Lý thuyết: 2 – Thực hành: 0 – Bài tập: 0) 

Học phần: Bắt buộc    Tự chọn  

Học phần tiên quyết: Không 

Học phần trang bị cho sinh viên hệ thống kiến thức lý luận cơ bản của Đảng về đường 

lối quân sự, bao gồm: những vấn đề cơ bản học thuyết Mác - Lê nin;tư tưởng Hồ Chí Minh về 

chiến tranh, quân đội và bảo vệ Tổ quốc; các quan điểm của Đảng về chiến tranh nhân dân, xây 

dựng lực lượng vũ trang, nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân; các quan điểm của Đảng 

về kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh. Bên cạnh 

đó, học phần giới thiệu một số nội dung cơ bản về lịch sử nghệ thuật quân sự Việt Nam qua các 

thời kỳ. 

QP2102 – Giáo dục quốc phòng và an ninh 2 

Số tín chỉ: 2 (Lý thuyết: 2 – Thực hành: 0 – Bài tập: 0) 

Học phần: Bắt buộc    Tự chọn  

Học phần tiên quyết: Giáo dục quốc phòng và an ninh 1 

Học phần giới thiệu lý thuyết kết hợp với thực hành nhằm trang bị cho người học những 

kiến thức cơ bản về bản đồ, địa hình quân sự, các phương tiện chỉ huy để phục vụ cho nhiệm 

vụ học tập chiến thuật và chỉ huy chiến đấu; tính năng, tác dụng, cấu tạo, sử dụng, bảo quản các 

loại vũ khí bộ binh gồm AK, CKC, RPĐ, RPK, B40, B41; đặc điểm tính năng, kỹ thuật sử dụng 

thuốc nổ; phòng chống vũ khí hạt nhân, hóa học, sinh học, vũ khí lửa; vết thương chiến tranh 

và phương pháp xử lý; luyện tập đội hình lớp, khối. Ngoài ra học phần cũng dành thời gian giới 

thiệu ba môn quân sự phối hợp để sinh viên có thể tham gia hội thao điền kinh, thể thao quốc 

phòng.  

QP2103 – Giáo dục quốc phòng và an ninh 3 

Số tín chỉ: 3 (Lý thuyết: 1 – Thực hành: 2 – Bài tập: 0) 

Học phần: Bắt buộc    Tự chọn  

Học phần tiên quyết: Giáo dục quốc phòng và an ninh 2 



 

 

 

Học phần giúp sinh viên lĩnh hội những nội dung cơ bản về nhiệm vụ công tác quốc 

phòng - an ninh của Đảng, Nhà nước trong tình hình mới, bao gồm: xây dựng lực lượng dân 

quân, tự vệ, lực lượng dự bị động viên; tăng cường tiềm lực cơ sở vật chất, kỹ thuật quốc phòng, 

phòng chống chiến tranh công nghệ cao nhằm đánh bại chiến lược "diễn biến hòa bình", bạo 

loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam. Ngoài ra học phần còn đề cập 

một số vấn đề: dân tộc, tôn giáo và đấu tranh phòng chống địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn 

giáo chống phá cách mạng Việt Nam; xây dựng, bảo vệ chủ quyền biên giới, chủ quyền biển 

đảo, an ninh quốc gia, đấu tranh phòng chống tội phạm và giữ gìn trật tự an toàn xã hội. 

QP2104 – Giáo dục quốc phòng và an ninh 4 

Số tín chỉ: 1.5 (Lý thuyết: 1 – Thực hành: 0.5 – Bài tập: 0) 

Học phần: Bắt buộc    Tự chọn  

Học phần tiên quyết: Giáo dục quốc phòng và an ninh 3 

21DP1102 – Nhập môn Hàn Quốc học 

Số tín chỉ: 2 (Lý thuyết: 1 – Thực hành: 1 – Bài tập: 0) 

Học phần: Bắt buộc    Tự chọn   

Học phần tiên quyết: Không 

Học phần cung cấp cho sinh viên những khái niệm về Khu vực học và Hàn Quốc học, 

lịch sử Hàn Quốc học, các xu hướng tiếp cận, một số kiến thức cơ sở về Hàn Quốc học trên các 

phương diện địa lý, dân cư, lịch sử, văn hoá, ngôn ngữ, kinh tế, quan hệ quốc tế cũng như giới 

thiệu khái quát về ngành Hàn Quốc học tại Việt Nam. Môn học giáo dụccho sinh viên tinh thần, 

thái độ học tập nghiêm túc để hội nhập với xu thế phát triển của thời đại và duy trì, phát triển 

mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam – Hàn Quốc. 

21DP1101 - Nhập môn Nhật Bản học 

Số tín chỉ: 2 (Lý thuyết: 1 – Thực hành: 1 – Bài tập: 0) 

Học phần: Bắt buộc    Tự chọn   

Học phần tiên quyết: Không 

Học phần nhằm mục đích giới thiệu đến sinh viên cách nghiên cứu về Nhật Bản học 

theo cách tiếp cận đa ngành. Học phần tập trung vào việc phát triển 3 kỹ năng cốt lõi trong 

nghiên cứu về Nhân Bản gồm: Nguồn kiến thức và nguồn tư liệu về Nhật bản học, Lịch sử và 

tình hình nghiên cứu Nhật bản học hiện nay, ứng dụng những kỹ năng nghiên cứu vào nghiên 

cứu Nhật Bản học. 

21TN0001 – Thống kê xã hội  

Số tín chỉ: 3 (Lý thuyết: 2 – Thực hành: 1 – Bài tập: 0) 

Học phần: Bắt buộc     Tự chọn  

Học phần tiên quyết: Không 

Học phần cung cấp các kiến thức và kỹ năng thực hành căn bản về thống kê. Bao gồm 

các nội dung: thống kê mô tả (mô tả dữ liệu thống kê theo dạng bảng, mô tả các số đặc trưng 



 

 

 

mẫu, mô tả hàm tần suất tích lũy, tổ chức đồ tần suất và biểu đồ); ước lượng các tham số đặc 

trưng của tập dữ liệu;  kiểm định giả thiết thống kê (kiểm định các tham số trên một mẫu, so 

sánh hai giá trị trung bình, so sánh hai tỷ lệ); hồi quy và tương quan. Học phần cũng giúp sinh 

viên trải nghiệm thực hành tính toán thống kê căn bản bởi sự hỗ trợ của phần mềm. Qua đó sinh 

viên có thể học các môn học liên quan khác cũng như vận dụng được phương pháp của lý thuyết 

này để ứng dụng, phân tích và giải quyết các vấn đề đặt ra trong thực tế. 

21MT0001 – Môi trường và phát triển  

Số tín chỉ: 3 (Lý thuyết: 2– Thực hành: 0 – Bài tập: 1) 

Học phần: Bắt buộc    Tự chọn   

Học phần tiên quyết: Không 

Học phần nhằm cung cấp các kiến thức cơ bản, phân tích mối quan hệ và tương tác hai 

chiều giữa môi trường và phát triển, từ đó nhận diện các tác động tổng hợp do hoạt động phát 

triển gây ra như: ô nhiễm môi trường, khai thác và sử dụng tài nguyên thiên nhiên, phát sinh 

chất thải rắn, chất thải nguy hại và biến đổi khí hậu. Đồng thời, sinh viên được cung cấp thêm 

kiến thức về phát triển bền vững và giải pháp quản lý môi trường theo định hướng bền vững 

nhằm hiểu được vai trò của phát triển bền vững trong bối cảnh phát triển kinh tế - xã hội hiện 

nay. 

20LH0001 – Pháp luật đại cương 

Số tín chỉ: 3 (Lý thuyết: 2 – Thực hành: 0 – Bài tập: 1) 

Học phần: Bắt buộc    Tự chọn  

Học phần tiên quyết: Không 

Học phần Pháp luật đại cương là môn học bắt buộc trong chương trình đào tạo Đại học 

không chuyên Luật, thuộc khối kiến thức giáo dục đại cương, môn học cung cấp cho sinh viên 

những kiến thức cơ bản, đại cương về nguồn gốc, bản chất, hình thức của pháp luật nói chung 

và pháp luật của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam nói riêng, những quy luật phát 

sinh, phát triển của pháp luật nói chung, những quy luật phát sinh, phát triển đặc thù của pháp 

luật của Nhà nước ta nói riêng, đồng thời cung cấp cho sinh viên những kiến thức đại cương về 

nguồn gốc, bản chất, chức năng, bộ máy nhà nước, hình thức nhà nước nói chung và nhà nước 

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam nói riêng .Trên cơ sở đó, sinh viên có khả năng vận dụng 

vào thực tiễn phát triển pháp luật của Nhà nước ta để hình thành cơ sở lý luận cho việc phân 

tích chính sách vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ và văn minh trong 

Nhà nước pháp quyền Việt Nam của dân, do dân và vì dân.  

20VH0001 – Cơ sở văn hoá Việt Nam 

Số tín chỉ: 3 (Lý thuyết: 2 – Thực hành: 0 – Bài tập: 1) 

 

Học phần: Bắt buộc    Tự chọn  

Học phần tiên quyết: Không 



 

 

 

Học phần trang bị những kiến thức giúp sinh viên có hiểu biết nền tảng về văn hóa Việt 

Nam, cụ thể: Khái niệm văn hóa và các khái niệm liên quan; đặc trưng, chức năng, tiến trình 

lịch sử văn hóa Việt Nam; các vùng văn hóa Việt Nam; các thành tố văn hóa như văn hóa nhận 

thức, văn hóa tổ chức, văn hóa vật chất, văn hóa tinh thần… Đồng thời, làm rõ mối quan hệ 

giữa các thành tố cũng như quy luật, xu thế hình thành, phát triển những đặc trưng văn hóa Việt 

Nam truyền thống và hiện đại. 

21DP1101 -  Kỹ năng mềm 

Số tín chỉ: 3 (Lý thuyết: 2 – Thực hành: 0 – Bài tập: 1) 

Học phần: Bắt buộc    Tự chọn  

Học phần tiên quyết: Không 

Học phần bao gồm những kiến thức từ cơ bản đến nâng cao về kỹ năng mềm và khả 

năng ứng dụng kỹ năng mềm trong những hoạt động cụ thể của cuộc sống. Với sự đa dạng của 

các dạng thức kỹ năng mềm cùng các bài tập ứng dụng đi kèm, học phần nhằm trang bị cho 

người học những nền tảng đáp ứng được yêu cầu tuyển dụng cũng như khả năng thích ứng với 

công việc và môi trường xã hội. 

Chuyên ngành Hàn Quốc học 

21DP1103 – Nhập môn tiếng Hàn 1  

Số tín chỉ: 3 (Lý thuyết: 1 – Thực hành: 2 – Bài tập: 0) 

Học phần: Bắt buộc    Tự chọn  

Học phần tiên quyết: Không 

Học phần này  giới thiệu tiếng Hàn ở trình độ sơ cấp cho người nước ngoài khi mới bắt đầu 

học tiếng Hàn một cách đơn giản, dễ hiểu mà vẫn thu hút được người học. Ngoài ra, học phần 

còn giới thiệu cho người học về bảng chữ cái, cách đọc, cách phát âm, cách ghép vần, quy tắc 

viết. Những đơn vị bài học được chia theo chủ đề giao tiếp cơ bản với đầy đủ các kỹ năng : 

nghe, nói, đọc, viết. 

21DP1201 – Nhập môn tiếng Hàn 2  

Số tín chỉ: 3 (Lý thuyết: 1 – Thực hành: 2 – Bài tập: 0) 

Học phần: Bắt buộc    Tự chọn  

Học phần tiên quyết:  

- Kỹ năng mềm 

- Nhập môn tiếng Hàn 1 

Học phần này giúp cho sinh viên nâng cao thêm kỹ năng giao tiếp, hội thoại, tăng thêm vốn 

từ vựng, chủ điểm ngữ pháp với những chủ đề gần với cuộc sống thường nhật. Luyện tập viết 

các đoạn văn theo chủ đề và tập dịch một số câu khó hơn để củng cố kiến thức đã học. Nội dung 

trình bày trong mỗi đơn vị bài học bao gồm: từ vựng, nghe, ngữ pháp, nói, đọc hiểu, viết với 

các chủ đề về gia đình, thời gian, sức khỏe, miêu tả ngoại hình, lên kế hoạch, lời mời... 

Chuyên ngành Nhật Bản học 



 

 

 

21DP1105 – Nhập môn tiếng Nhật 1  

Số tín chỉ: 3 (Lý thuyết: 1 – Thực hành: 2 – Bài tập: 0) 

Học phần: Bắt buộc    Tự chọn  

Học phần tiên quyết: Không 

Học phần này bước đầu giới thiệu cho sinh viên những kiến thức và hiểu biết cơ bản nhất 

về tiếng Nhật như: chữ Hiragana, chữ Katakana, cấu tạo từ, số đếm, có thể hội thoại những câu 

câu giao tiếp thông thường như: chào hỏi, làm quen, hỏi thăm sức khỏe, … Nói được các hành 

động đơn giản thường ngày, sử dụng được các từ ngữ chỉ phương tiện đi lại và đi ra ngoài. Sử 

dụng được các tính từ mô tả trạng thái, cảm xúc, tình trạng của những sự vật sự việc xung quanh 

21DP12013 – Nhập môn tiếng Nhật 2  

Số tín chỉ: 3 (Lý thuyết: 1 – Thực hành: 2 – Bài tập: 0) 

Học phần: Bắt buộc    Tự chọn  

Học phần tiên quyết:  

- Kỹ năng mềm 

- Nhập môn tiếng Nhật 1 

Học phần này giúp cho sinh viên nâng cao thêm kỹ năng giao tiếp, hội thoại, tăng thêm vốn 

từ vựng, chủ điểm ngữ pháp, chữ Kanji ở trình độ sơ cấp 1. Bao gồm từ bài 9 đến 12 trong giáo 

trình tiếng Nhật sơ cấp với các phần kiến thức trọng tâm như: phân biệt cách dùng động từ 『

います』 và 『あります』, cách đếm, câu so sánh, mong muốn, động từ thể Vて, động từ thể 

Vない , động từ thể Vたvà các cấu trúc liên quan, phân biệt thể thông thường và thể lịch sự,… 

PHẦN KIẾN THỨC TỰ CHỌN KIẾN THỨC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN 

20XH0001 – Xã hội học đại cương 

Số tín chỉ: 3 (Lý thuyết: 3 – Thực hành: 0 – Bài tập: 0) 

Học phần: Bắt buộc    Tự chọn  

Học phần tiên quyết: Không 

Học phần Xã hội học đại cương cung cấp cho sinh viên một cách nhìn khái quát đối 

tượng nghiên cứu, chức năng, lịch sử ra đời và phát triển của xã hội học; hiểu được các khái 

niệm cơ bản của xã hội học. Trên cơ sở đó có thể vận tư duy hay góc nhìn xã hội học (trí tưởng 

tưởng xã hội học) để phân tích và lý giải về các vấn đề trong đời sống xã hội và hành vi con 

người. 

21DL0001 – Tổng quan du lịch 

Số tín chỉ: 3 (Lý thuyết: 3 – Thực hành: 0 – Bài tập: 0) 

Học phần: Bắt buộc    Tự chọn  

Học phần tiên quyết: Không 

Học phần giúp sinh viên nắm vững được các vấn đề chung của ngành du lịch như cơ sở 

hình thành và phát triển du lịch, tài nguyên du lịch, sản phẩm và loại hình du lịch, các lĩnh vực 



 

 

 

kinh doanh trong du lịch, nguồn nhân lực du lịch. Đồng thời học phần còn cung cấp cho sinh 

viên các kỹ năng giao tiếp ứng xử cơ bản và cách xử lý tình huống trong lĩnh vực du lịch. 

20CP0001 – Phương pháp luận nghiên cứu khoa học 

Số tín chỉ: 3 (Lý thuyết: 2 – Thực hành: 0 – Bài tập: 1) 

Học phần: Bắt buộc    Tự chọn  

Học phần tiên quyết: Không 

Học phần cung cấp cho người học những kiến thức và kỹ năng cơ bản về thực hành 

nghiên cứu xã hội. Các chủ đề chính được đề cập trong học phần này bao gồm những kiến thức 

nền tảng về khoa học, nghiên cứu khoa học, phương pháp nghiên cứu khoa học, kỹ thuật tiến 

hành lưạ chọn đề tài, thực hiện và trình bày một báo cáo nghiên cứu khoa học. Giới thiệu khái 

quát một số phương pháp nghiên cứu như phương pháp nghiên cứu điều tra xã hội, phương 

pháp nghiên cứu thực nghiệm, phương pháp phỏng vấn sâu, quan sát… 

21LS0001 – Lịch sử Việt Nam đại cương 

Số tín chỉ: 3 (Lý thuyết: 2 – Thực hành: 0 - Bài tập: 1 ) 

Học phần: Bắt buộc    Tự chọn  

Học phần tiên quyết: Không 

Học phần nhằm cung cấp cho sinh viên những kiến thức về lịch sử Việt Nam qua các 

thời kì cổ, trung, cận, hiện đại trên tất cả các lĩnh vực: kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội…. Từ 

đó sinh viên nắm vững các quy luật vận động, phát triển của lịch sử dân tộc. Biết vận dụng 

những phương pháp, kiến thức lịch sử để phân tích, đánh giá các sự kiện, nhân vật trong lịch 

sử Việt Nam một cách khoa học, khách quan. 

21NV0001 – Cơ sở ngôn ngữ học 

Số tín chỉ: 3 (Lý thuyết: 2 – Thực hành: 0 - Bài tập: 1 ) 

Học phần: Bắt buộc    Tự chọn  

Học phần tiên quyết: Không 

Học phần nhằm cung cấp và trang bị cho người học những kiến thức nền tảng, cơ bản 

về ngôn ngữ và ngôn ngữ học phục vụ cho việc nghiên cứu và học các ngôn ngữ trên cơ sở nắm 

vững các hình thức, các quy luật và cấu trúc nội tại của ngôn ngữ, của ngôn ngữ học. Học phần 

Cơ sở ngôn ngữ học tập trung nghiên cứu sáu nội dung chính:  

Thứ nhất, Ngôn ngữ và ngôn ngữ học;  

Thứ hai, Bản chất xã hội của ngôn ngữ; 

Thứ ba, Hệ thống và cấu trúc ngôn ngữ; 

Thứ tư, Các cấp độ ngôn ngữ: ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp và các vấn đề hữu quan; 

Thứ năm, Hệ tiêu chí phân loại và phân loại các ngôn ngữ; 

Thứ sáu, Các ngôn ngữ trên thế giới. 

21LS20002 – Nhân học đại cương 

Số tín chỉ: 3 (Lý thuyết: 2 – Thực hành: 0 - Bài tập: 1) 



 

 

 

Học phần: Bắt buộc    Tự chọn  

Học phần tiên quyết: Không 

Học phần Nhân học đại cương là học phần bắt buộc thuộc khối kiến thức đại cương, 

cung cấp cho sinh viên hệ thống kiến thức cơ bản về ngành Nhân học: Lịch sử hình thành và 

phát triển, đối tượng nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu, các trường phái và khuynh hướng 

lý thuyết chính, các lĩnh vực nghiên cứu, mối quan hệ giữa Nhân học và các ngành khoa học xã 

hội và nhân văn, vai trò của tri thức Nhân học đối với khoa học và cuộc sống. Đồng thời, học 

phần này sẽ tiếp cận một số vấn đề cơ bản của văn hóa, xã hội loài người từ quá khứ đến hiện 

tại, ở các cộng đồng nguyên thủy cho đến các xã hội hiện đại qua lăng kính nhân học. 

20QT0001– Kinh tế học đại cương 

Số tín chỉ: 3 (Lý thuyết: 2 - Thực hành: 0 - Bài tập: 1 ) 

Học phần: Bắt buộc    Tự chọn  

Học phần tiên quyết: Không 

Học phần này đề cập những nguyên lý cơ bản của kinh tế học bao gồm các quy luật cơ 

bản của kinh tế thị trường như quy luật cung cầu, quy luật cạnh tranh đồng thời trình bày khái 

niệm, phương pháp tính toán các chỉ tiêu kinh tế vĩ mô cũng như tác động của các chính sách 

kinh tế của chính phủ đến thị trường và nền kinh tế.  

20LS0001 – Lịch sử văn minh thế giới 

Số tín chỉ: 3 (Lý thuyết: 2 – Thực hành: 0 - Bài tập: 1) 

Học phần: Bắt buộc    Tự chọn  

Học phần tiên quyết: Không 

Học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về cơ sở hình thành, các thành 

tựu và quy luật phát triển của các nền văn minh trên thế giới thời cổ - trung đại, thời cận – hiện 

đại. 

20SP0001 – Tâm lý học đại cương 

Số tín chỉ: 3 (Lý thuyết: 2 – Thực hành: 0 - Bài tập: 1) 

Học phần: Bắt buộc    Tự chọn  

Học phần tiên quyết: Không 

Học phần cung cấp cho sinh viên nhận thức cơ bản về đối tượng, nhiệm vụ, phương 

pháp nghiên cứu và lịch sử hình thành, phát triển của tâm lý học. Hình thành cho sinh viên khái 

niệm, biểu hiện của các hiện tượng tâm lý, các trạng thái ý thức và các thuộc tính của nhân 

cách; Giải thích được cơ sở tự nhiên và xã hội của tâm lý, ý thức, nhân cách. Trên cơ sở đó sinh 

viên sưu tầm, đánh giá và biết tiến hành tìm hiểu các hiện tượng tâm lý, các trạng thái ý thức, 

các thuộc tính nhân cách của bản thân và người khác. Từ đó bồi dưỡng cho sinh viên thái độ 

tôn trọng bản chất tâm lý người, coi trọng việc vận dụng kiến thức tâm lý học trong tìm hiểu và 

hình thành tâm lý, ý thức, nhân cách cho bản thân và người khác. 

CÁC HỌC PHẦN GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP 



 

 

 

Kiến thức cơ sở 

Chuyên ngành Hàn Quốc học 

21DP2101 – Nghe – Nói tiếng Hàn 1  

Số tín chỉ: 4 (Lý thuyết: 2 – Thực hành: 2 – Bài tập: 0) 

Học phần: Bắt buộc    Tự chọn  

Học phần tiên quyết:  

- Nhập môn tiếng Hàn 1 

- Nhập môn tiếng Hàn 2 

Học phần Nghe - nói tiếng Hàn 1 giới thiệu tiếng Hàn ở trình độ sơ cấp dành cho người 

nước ngoài khi đã học xong học hai học phần Nhập môn tiếng Hàn 1 và 2. Học phần chủ yếu 

cung cấp cho sinh viên những kiến thức về từ vựng, ngữ pháp và các đoạn hội thoại tiếng Hàn 

thường dùng cùng với các bài tập theo các chủ đề giao tiếp thường nhật (giới thiệu bạn bè hoặc 

người thân, liệt kê triệu chứng bệnh, miêu tả ngoại hình, gọi điện thoại, viết thư điện tử, lên kế 

hoạch cho kỳ nghỉ hoặc chuyến du lịch,…). Bên cạnh đó, học phần cũng giới thiệu khái quát 

về các nét văn hóa của người Hàn. Nội dung trình bày trong mỗi đơn vị bài học bao gồm: từ 

vựng, nguyên tắc phát âm, ngữ pháp, nghe - nói, đọc - viết. 

21DP2102 – Đọc - Viết tiếng Hàn 1  

Số tín chỉ: 4 (Lý thuyết: 2 – Thực hành: 2 – Bài tập: 0) 

Học phần: Bắt buộc    Tự chọn  

Học phần tiên quyết:  

- Nhập môn tiếng Hàn 1 

- Nhập môn tiếng Hàn 2 

Học phần Đọc – viết tiếng Hàn 1 giới thiệu tiếng Hàn ở trình độ sơ cấp dành cho người 

nước ngoài khi đã học xong học hai học phần Nhập môn tiếng Hàn 1 và 2. Học phần chủ yếu 

cung cấp cho sinh viên những kiến thức về từ vựng, ngữ pháp và các đoạn hội thoại tiếng Hàn 

thường dùng cùng với các bài tập theo các chủ đề giao tiếp thường nhật (quốc tịch, nghệ nghiệp, 

đồ dùng học tập, đồ dùng sinh hoạt, nơi chốn, số đếm, thứ ngày, ẩm thực, thời tiết, hoạt động 

vui chơi giải trí,…). Bên cạnh đó, học phần cũng giới thiệu khái quát về các nét văn hóa của 

người Hàn. Nội dung trình bày trong mỗi đơn vị bài học bao gồm: từ vựng, nguyên tắc phát 

âm, ngữ pháp, nghe - nói, đọc - viết. 

21DP2201 – Nghe – Nói tiếng Hàn 2  

Số tín chỉ: 4 (Lý thuyết: 2 – Thực hành: 2 – Bài tập: 0) 

Học phần: Bắt buộc    Tự chọn  

Học phần tiên quyết:  

- Kỹ năng mềm 

- Nghe – nói tiếng Hàn 1 



 

 

 

Học phần cung cấp kiến thức cơ bản  để nghe hiểu, giao tiếp được bằng tiếng Hàn, tăng 

thêm vốn từ vựng, ngữ pháp. Vận dụng những kiến thức đó vào quá trình nâng cao năng lực 

tiếng Hàn, tiêu biểu là kỳ thi Topik. 

21DP2202 – Đọc - Viết tiếng Hàn 2 

Số tín chỉ: 4 (Lý thuyết: 2 – Thực hành: 2 – Bài tập: 0) 

Học phần: Bắt buộc    Tự chọn  

Học phần tiên quyết:  

- Kỹ năng mềm 

- Đọc - viết tiếng Hàn 1 

Học phần nhằm cung cấp cho sinh viên những bài học về cách nói những vấn đề thường 

gặp trong cuộc sống như những vấn đề liên quan đến trường lớp, sinh hoạt trường học, mối 

quan hệ xã hội, cách nói về các vấn đề sức khỏe,... thông qua những từ vận và ngữ pháp ở trình 

độ trung cấp 1, giúp sinh viên có thể giao tiếp được tốt hơn ở những tình huống đa dạng, với 

những từ vựng và ngữ pháp trung cấp được cung cấp qua học phần này có thể giúp ích cho sinh 

viên trong kì thi năng lực tiếng Hàn. 

21DP3101 – Nghe – Nói tiếng Hàn 3  

Số tín chỉ: 4 (Lý thuyết: 2 – Thực hành: 2 – Bài tập: 0) 

Học phần: Bắt buộc    Tự chọn  

Học phần tiên quyết:  

- Nghe – nói tiếng Hàn 2 

- Đọc -viết tiếng Hàn 2 

Học phần Nghe - nói tiếng Hàn giới thiệu tiếng Hàn ở trình độ trung cấp dành cho người 

nước ngoài khi đã học xong học hai học phần Đọc – viết tiếng Hàn 2, Nghe – nói tiếng Hàn 2. 

Học phần chủ yếu cung cấp cho sinh viên những kiến thức về từ vựng, ngữ pháp và các đoạn 

hội thoại tiếng Hàn thường dùng cùng với các bài tập theo các chủ đề giao tiếp thường nhật 

(hôn nhân và gia đình, nghiệp vụ, vận động, trạng thái cơ thể, phong cách ăn mặc, thành thị và 

nông thôn, cư trú, lời đồn, diễn kịch,…). Bên cạnh đó, học phần cũng giới thiệu khái quát về 

các nét văn hóa của người Hàn. Nội dung trình bày trong mỗi đơn vị bài học bao gồm: từ vựng, 

nghe, ngữ pháp, nói, đọc hiểu, viết. 

21DP3102 – Đọc - Viết tiếng Hàn 3 

Số tín chỉ: 4 (Lý thuyết: 2 – Thực hành: 2 – Bài tập: 0) 

Học phần: Bắt buộc    Tự chọn  

Học phần tiên quyết:  

- Nghe – nói tiếng Hàn 2 

- Đọc - viết tiếng Hàn 2 

Học phần Đọc – viết tiếng Hàn giới thiệu tiếng Hàn ở trình độ trung cấp dành cho người 

nước ngoài khi đã học xong học hai học phần Đọc – viết tiếng Hàn 2, Nghe – nói tiếng Hàn 2. 



 

 

 

Học phần chủ yếu cung cấp cho sinh viên những kiến thức về từ vựng, ngữ pháp và các đoạn 

hội thoại tiếng Hàn thường dùng cùng với các bài tập theo các chủ đề giao tiếp thường nhật 

(cuộc sống đại học, thói quen, thời tiết, nấu ăn, mua sắm, hứa hẹn, sửa chữa đồ dùng, tai nạn, 

ngày kỉ niệm,…). Bên cạnh đó, học phần cũng giới thiệu khái quát về các nét văn hóa của người 

Hàn. Nội dung trình bày trong mỗi đơn vị bài học bao gồm: từ vựng, nghe, ngữ pháp, nói, đọc 

hiểu, viết. 

21DP3202 – Nghe – Nói tiếng Hàn 4  

Số tín chỉ: 4 (Lý thuyết: 2 – Thực hành: 2 – Bài tập: 0) 

Học phần: Bắt buộc    Tự chọn  

Học phần tiên quyết:  

- Kỹ năng mềm 

- Nghe – nói tiếng Hàn 3 

Học phần giúp sinh viên tích luỹ thêm các kiến thức ngữ pháp và từ vựng ở trình độ trung 

– cao cấp, luyện kỹ năng tự đọc hiểu phần giải thích của ngữ pháp; nâng cao kỹ năng nghe – 

nói bằng cách sử dụng các từ vựng và điểm ngữ pháp đã học. Nội dung chính yếu của học phần 

gồm 9 đơn vị bài học với các chủ đề: hướng đi trong tương lai, cuộc sống, thể thao thế giới, 

đúng – sai…. Và với mỗi chủ đề bao gồm: từ vựng, ngữ pháp, nghe, nói, đọc, viết. 

21DP3203 – Đọc - Viết tiếng Hàn 4 

Số tín chỉ: 4 (Lý thuyết: 2 – Thực hành: 2 – Bài tập: 0) 

Học phần: Bắt buộc    Tự chọn  

Học phần tiên quyết:  

- Kỹ năng mềm 

- Đọc - viết tiếng Hàn 3 

Học phần giúp sinh viên tích luỹ thêm các kiến thức ngữ pháp và từ vựng ở trình độ trung 

– cao cấp, luyện kỹ năng tự đọc hiểu phần giải thích của ngữ pháp; nâng cao kỹ năng nghe – 

nói bằng cách sử dụng các từ vựng và điểm ngữ pháp đã học. Nội dung chính yếu của học phần 

gồm 9 đơn vị bài học với các chủ đề: hướng đi trong tương lai, cuộc sống, thể thao thế giới, 

đúng – sai…. Và với mỗi chủ đề bao gồm: từ vựng, ngữ pháp, nghe, nói, đọc, viết. 

Chuyên ngành Nhật Bản học 

21DP2104 – Nghe – Nói tiếng Nhật 1  

Số tín chỉ: 4 (Lý thuyết: 2 – Thực hành: 2 – Bài tập: 0) 

Học phần: Bắt buộc    Tự chọn  

Học phần tiên quyết:  

- Nhập môn tiếng Nhật 2 



 

 

 

 Học phần này có kiến thức và kỹ năng nâng cao hơn sau khi hoàn thành toàn bộ học phần 

tiếng Nhật tổng hợp ở năm thứ I. Cấu trúc mỗi bài gồm: phần bài khoá, từ mới, từ ngữ trọng 

điểm, bài tập. Chủ điểm các bài đọc bám sát cuộc sống xã hội hiện thực và có nội hàm văn hoá 

lớn. Hình thức luyện tập chú ý đến khả năng vận dụng các tri thức ngôn ngữ vào các bài tập, 

đặc biệt là có thể viết được những bài văn theo chủ đề với nội dung hoàn chỉnh 

21DP2105 – Đọc - Viết tiếng Nhật 1  

Số tín chỉ: 4 (Lý thuyết: 2 – Thực hành: 2 – Bài tập: 0) 

Học phần: Bắt buộc    Tự chọn  

Học phần tiên quyết:  

- Nhập môn tiếng Nhật 2 

Học phần này có kiến thức và kỹ năng nâng cao hơn sau khi hoàn thành toàn bộ học phần 

tiếng Nhật tổng hợp ở năm thứ I. Cấu trúc mỗi bài gồm: phần bài khoá, từ mới, từ ngữ trọng 

điểm, bài tập. Chủ điểm các bài đọc bám sát cuộc sống xã hội hiện thực và có nội hàm văn hoá 

lớn. Hình thức luyện tập chú ý đến khả năng vận dụng các tri thức ngôn ngữ vào các bài tập, 

đặc biệt là có thể viết được những bài văn theo chủ đề với nội dung hoàn chỉnh 

21DP2204 – Nghe – Nói tiếng Nhật 2  

Số tín chỉ: 4 (Lý thuyết: 2 – Thực hành: 2 – Bài tập: 0) 

Học phần: Bắt buộc    Tự chọn  

Học phần tiên quyết:  

- Nghe – nói tiiếng Nhật 1 

Học phần này chú trọng tập luyện và nâng cao, mở rộng cho sinh viên kỹ năng nghe hiểu, 

lấy thông tin và trả lời được câu hỏi kiểm tra khả năng hiểu được nội dung đã nghe ở trình độ 

sơ cấp.. Đồng thời cho sinh viên kết đôi hoặc chia nhóm thực hành những đoạn hội thoại tương 

tự như những đoạn hội thoại đã được nghe. Đây là học phần kế tiếp nội dung của học phần 

Nghe – Nói tiếng Nhật 1, tiếp tục giảng dạy nửa còn lại của giáo trình 「毎日の聞き 取り50

日初級（上）」từ bài 14 đến 25 bài. 

21DP2205 – Đọc - Viết tiếng Nhật 2 

Số tín chỉ: 4 (Lý thuyết: 2 – Thực hành: 2 – Bài tập: 0) 

Học phần: Bắt buộc    Tự chọn  

Học phần tiên quyết:  

- Đọc - viết tiếng Nhật 1 

Học phần sử dụng giáo trình chính là 「みんなの日本語初級II」. Cấu trúc mỗi bài gồm: 

phần bài khoá, từ mới, từ ngữ trọng điểm, bài tập. Hình thức luyện tập chú ý đến khả năng vận 

dụng các tri thức ngôn ngữ vào các bài tập, đặc biệt là nâng cao khả năng giao tiếp, đọc hiểu và 

viết bài văn theo chủ đề với nội dung hoàn chỉnh. Ngoài ra, các chủ điểm trong các bài khóa 

bám sát cuộc sống xã hội hiện thực và có nội hàm văn hoá lớn, cung cấp cho người học một 

lượng kiến thức lớn về văn hóa, xã hội Nhật Bản 



 

 

 

21DP3104 – Nghe – Nói tiếng Nhật 3  

Số tín chỉ: 4 (Lý thuyết: 2 – Thực hành: 2 – Bài tập: 0) 

Học phần: Bắt buộc    Tự chọn  

Học phần tiên quyết:  

- Nghe – nói tiếng Nhật 2 

Học phần này sử dụng giáo trình 「新・毎日の聞き取り50日（上）」, giáo trình này 

gồm có 25 bài. Học phần gồm 15 bài, từ bài 1 đến bài 15. Học phần này có mặt bằng kiến thức 

và kỹ năng tương đương với chương trình trung cấp, So với chương trình Nghe – nói sơ cấp, 

học phần này chú ý bồi dưỡng cho sinh viên khả năng nghe, nói ngữ thể, khả năng nghe, nói và 

phân tích các loại câu dài, phức tạp và khả năng lĩnh hội ý nghĩa chỉnh thể của văn bản. 

21DP3105 – Đọc - Viết tiếng Nhật 3 

Số tín chỉ: 4 (Lý thuyết: 2 – Thực hành: 2 – Bài tập: 0) 

Học phần: Bắt buộc    Tự chọn  

Học phần tiên quyết:  

- Đọc - viết tiếng Nhật 2 

Học phần gồm 10 bài (Bài 1 đến bài 10) của giáo trình 「中級から学ぶ日本語」. Mỗi bài 

gồm 2 phần : phần đọc bắt buộc (học trên lớp) và phần đọc tự chọn (đọc ở nhà). Học phần này 

có kiến thức và kỹ năng nâng cao hơn sau khi hoàn thành toàn bộ học phần tiếng Nhật tổng hợp 

ở các học kỳ trước. Cấu trúc mỗi bài gồm: từ mới, ngữ pháp, bài đọc và bài tập. Chủ điểm các 

bài đọc bám sát cuộc sống xã hội hiện thực và có nội hàm văn hoá lớn. Hình thức luyện đọc 

chú ý đến cả 2 phương pháp đọc kỹ và đọc lướt. Thông qua từ vựng, ngữ pháp và những biểu 

hiện của bài đọc hiểu sinh viên sẽ được tập viết những đoạn văn đơn giản theo từng chủ đề. 

21DP3206 – Nghe – Nói tiếng Nhật 4  

Số tín chỉ: 4 (Lý thuyết: 2 – Thực hành: 2 – Bài tập: 0) 

Học phần: Bắt buộc    Tự chọn  

Học phần tiên quyết:  

- Nghe – nói tiếng Nhật 3 

Môn học sử dụng giáo trình 「毎日の聞き取りPlus 40 （下）」kết hợp cùng các bản tin, 

phóng sự bằng tiếng Nhật với mặt bằng kiến thức và kỹ năng tương đương với chương trình 

trung cao cấp. So với học phần Nghe – Nói tiếng Nhật 3, bộ môn này sẽ chú trọng đến việc bồi 

dưỡng cho sinh viên khả năng lĩnh hội, phân tích các bài luận dài mang tính học thuật thông 

qua rất nhiều nội dung thú vị từ những chủ đề về văn hóa Nhật cho đến những thông tin về xã 

hội Nhật Bản hiện nay. 

21DP3207 – Đọc - Viết tiếng Nhật 4 

Số tín chỉ: 4 (Lý thuyết: 2 – Thực hành: 2 – Bài tập: 0) 

Học phần: Bắt buộc    Tự chọn  



 

 

 

Học phần tiên quyết:  

- Đọc - viết tiếng Nhật 3 

Môn học này sử dụng giáo trình chính là「中級から学ぶ日本語」đã được sử dụng từ Đọc 

– Viết tiếng Nhật 3. Thông qua môn học này, sinh viên sẽ có kiến thức và kỹ năng nâng cao 

hơn sau khi hoàn thành toàn bộ học phần tiếng Nhật tổng hợp ở các học kỳ trước. Cấu trúc mỗi 

bài gồm: từ mới, ngữ pháp, bài đọc và bài tập. Chủ điểm các bài đọc bám sát cuộc sống xã hội 

hiện thực và có nội hàm văn hoá lớn. Hình thức luyện đọc chú ý đến cả 2 phương pháp đọc kỹ 

và đọc lướt. Thông qua từ vựng, ngữ pháp và những biểu hiện của bài đọc hiểu sinh viên sẽ 

được tập viết những bài văn theo nhiều chủ đề đa dạng. 

Kiến thức ngành 

Phần kiến thức bắt buộc 

Chuyên ngành Hàn Quốc học 

21DP3204 – Thực tập nghề nghiệp chuyên ngành Hàn Quốc học 

Số tín chỉ: 4 (Lý thuyết: 1 – Thực hành: 3 – Bài tập: 0) 

Học phần: Bắt buộc    Tự chọn  

Học phần tiên quyết:  

- Kỹ năng mềm 

- Nhập môn Hàn Quốc học 

- Văn hoá doanh nghiệp Hàn Quốc 

- Kinh tế Hàn Quốc 

Học phần này nhằm giúp sinh viên sau khi đã lĩnh hội được đầy đủ các kiến thức chuyên 

ngành, hình thành các kỹ năng cá nhân và giao tiếp, hiểu rõ về văn hóa Hàn Quốc, có thể tự 

mình đưa ra ý kiến của bản thân cũng như đồng ý, phản bác ý kiến của đối phương, tự bản thân 

sinh viên có thể phản ứng với những tình huống trong giao tiếp, văn bản một cách có hệ thống. 

Đặc biệt ở học phần này sinh viên sẽ có thời gian thực tập tại chính doanh nghiệp hoặc đơn vị 

cơ quan có nhu cầu nhận thực tập sinh để hoàn thiện các kỹ năng nghề nghiệp của bản thân. 

21DP1202 – Văn học Hàn Quốc 

Số tín chỉ: 2 (Lý thuyết: 1 – Thực hành: 0 – Bài tập: 1) 

Học phần: Bắt buộc    Tự chọn  

Học phần tiên quyết:  

- Nhập môn Hàn Quốc học 

- Kỹ năng mềm 

Học phần Văn học Hàn Quốc là học phần bắt buộc thuộc khối kiến thức ngành. Học phần 

nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về văn học Hàn Quốc (văn học dân gian 

và văn học viết), qua đó giúp sinh viên hiểu rõ giá trị văn học trong nền văn hoá Hàn Quốc. 

Sinh viên có thể vận dụng những bài học có ý nghĩa tích cực trong cuộc sống, học tập và trong 

công việc sau khi các em tốt nghiệp. 

21DP2103 – Lịch sử Hàn Quốc 



 

 

 

Số tín chỉ: 2 (Lý thuyết: 1 – Thực tập: 0 – Bài tập: 1) 

Học phần: Bắt buộc    Tự chọn  

Học phần tiên quyết: Không 

Học phần nhằm cung cấp cho sinh viên một cái nhìn khái quát về toàn bộ tiến trình lịch sử 

quốc gia này từ khởi thủy cho đến hiện nay, trong đó tập trung vào một số giai đoạn chính như 

thời kỳ Tam Quốc, thời kỳ Silla thống nhất, thời kỳ Koryeo, thời kỳ Choseon, thời kỳ Hàn Quốc 

dưới ách đô hộ của Nhật Bản và Hàn Quốc trong thời hiện đại. Bên cạnh đó, học phần cũng chỉ 

ra một số tương đồng và khác biệt trong tiến trình lịch sử của Việt Nam và Hàn Quốc trong 

nhiều lĩnh vực như chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục… 

21DP3103 – Ngữ pháp tiếng Hàn 1 

Số tín chỉ: 3 (Lý thuyết: 1 – Thực hành: 2 – Bài tập: 0) 

Học phần: Bắt buộc    Tự chọn  

Học phần tiên quyết:  

- Kỹ năng mềm 

- Nhập môn tiếng Hàn 1 

- Nhập môn tiếng Hàn 2 

- Nghe – nói tiếng Hàn 1 

- Nghe – nói tiếng Hàn 2 

- Đọc - viết tiếng Hàn 1 

- Đọc - viết tiếng Hàn 2 

Học phần này nhằm cung cấp cho sinh viên kiến thức về ngữ pháp ở trình độ trung cấp. 

Thông qua các hoạt động trong nhằm tăng cường tính linh hoạt trong thực tế sử dụng với từng 

loại ngữ pháp, chủ yếu tập trung vào các cấu trúc ngữ pháp ở mức độ trung cấp, học phần này 

giúp sinh viên hình thành khả năng sử dụng ngữ pháp tiếng Hàn trong giao tiếp, phù hợp với 

từng ngữ cảnh. Thông qua cả 4 kỹ năng cơ bản khi tiếp cận với việc học ngôn ngữ là Nghe – 

nói – đọc – viết, ở học phần này các ngữ pháp sẽ được cung cấp theo từng chủ đề với các nhóm 

bài tập áp dụng, bài tập kỹ năng để sau mỗi bài học sinh viên có thể có khả năng tự phân loại 

và sắp xếp ngữ pháp theo hệ thống 

21DP3201 – Ngữ pháp tiếng Hàn 2 

Số tín chỉ: 3 (Lý thuyết: 1 – Thực hành: 2 – Bài tập: 0) 

Học phần: Bắt buộc    Tự chọn  

Học phần tiên quyết:  

- Ngữ pháp tiếng Hàn 1 

Học phần nhằm cung cấp cho sinh viên cái nhìn khái quát về các điểm ngữ pháp thường 

gặp trong kỳ thi năng lực tiếng Hàn và trong kỹ năng biên – phiên dịch Việt – Hàn, Hàn – Việt. 

Giúp sinh viên nâng cao kỹ năng đọc – hiểu, ý nghĩa, chức năng của điểm ngữ pháp bằng tiếng 

Hàn, từ đó giúp sinh viên có khả năng tự tìm hiểu và nghiên cứu tài liệu liên quan đến đất nước 



 

 

 

Hàn Quốc nói chung và tiếng Hàn nói riêng. Nâng cao khả năng thuyết trình bằng tiếng Hàn và 

làm việc nhóm. 

21DP2203 – Văn hoá doanh nghiệp Hàn Quốc 

Số tín chỉ: 3 (Lý thuyết: 2 – Thực hành: 0 – Bài tập:1) 

Học phần: Bắt buộc    Tự chọn  

Học phần tiên quyết:  

- Kỹ năng mềm 

- Nhập môn Hàn Quốc học 

- Văn hoá Hàn Quốc 

- Kinh tế Hàn Quốc 

- Nghe – nói tiếngb Hàn 4 

- Đọc - viết tiếng Hàn 4 

Học phần Văn hóa Doanh nghiệp Hàn Quốc này là học phần bắt buộc thuộc khối kiến thức 

ngành được dạy nhằm giúp sinh viên qua những hoạt động tìm hiểu các tư liệu chuyên ngành 

liên quan đến lĩnh vực văn hóa doanh nghiệp Hàn Quốc từ đó giúp sinh viên có được những 

kiến thức chuyên ngành về các giá trị văn hóa, chuẩn mực, quan niệm và hành vi đã hình thành 

trong môi trường doanh nghiệp, nền tảng đạo đức và kỹ năng làm việc trong môi trường doanh 

nghiệp với các tình huống cụ thể. Qua đó, học viên sẽ được tập luyện để làm quen với phong 

thái làm việc trong môi trường doanh nghiệp Hàn Quốc. 

21DP4101 – Dịch nói tiếng Hàn 1 

Số tín chỉ: 3 (Lý thuyết: 1 – Thực hành: 2 – Bài tập: 0) 

Học phần: Bắt buộc    Tự chọn  

Học phần tiên quyết:  

- Kỹ năng mềm 

- Nghe – nói tiếng Hàn 4 

- Ngữ pháp tiếng Hàn 2 

Học phần này nhằm cung cấp cho sinh viên một cái nhìn khái quát về lịch sử hình thành và 

phát triển của ngành phiên dịch tiếng Hàn, các kiến thức cơ bản về phiên dịch tiếng Hàn (các 

thuật ngữ về phiên dịch tiếng Hàn, phương pháp dịch nói và sự khác biệt cơ bản giữa phương 

pháp này với phương pháp dịch viết; các loại hình cơ bản của phương pháp dịch nói, các kỹ 

năng để trở thành một thông dịch viên, những điểm cần lưu ý khi phiên dịch Hàn – Việt, Việt-

Hàn). Đồng thời, hướng dẫn sinh viên thực hành phiên dịch những đoạn hội thoại ngắn, dài về 

các chủ đề giao tiếp trong đời sống hàng ngày, thăm hỏi, giao dịch, điện thoại v.v… Bên cạnh 

đó, rèn luyện cho sinh viên kỹ nănglàm việc nhóm, chiến lược phiên dịch, kỹ năng ghi nhớ, 

phân tích và tổng hợp thông tin v.v… 

21DP4102 – Dịch viết tiếng Hàn 1 

Số tín chỉ: 3 (Lý thuyết: 1 – Thực hành: 2 – Bài tập: 0) 

Học phần: Bắt buộc    Tự chọn  



 

 

 

Học phần tiên quyết:  

- Nghe - nói tiếng Hàn 4 

- Đọc - viết tiếng Hàn 4 

- Ngữ pháp tiếng Hàn 1 

- Ngữ pháp  tiếng Hàn 2 

Học phần Dịch – viết tiếng Hàn 1 nhằm cung cấp cho sinh viên một cái nhìn khái quát về 

lịch sử hình thành và phát triển của ngành biên dịch tiếng Hàn, các kiến thức cơ bản về biên 

dịch tiếng Hàn (các thuật ngữ về biên dịch tiếng Hàn, sự khác biệt cơ bản giữa phương pháp 

viết và phương pháp dịch nói; các loại hình cơ bản của phương pháp dịch viết, các kỹ năng để 

trở thành một biên dịch viên, những điểm cần lưu ý khi biên dịch Hàn – Việt, Việt – Hàn). Đồng 

thời, hướng dẫn sinh viên thực hành biên dịch những đoạn văn ngắn về các chủ đề thông dụng 

như thăm hỏi qua tin nhắn, email, thư mời v.v…, những đoạn văn ở mức độ đơn giản về địa 

điểm du lịch nổi tiếng của Hàn Quốc và Việt Nam, tin tức, bài báo về kinh tế, xã hội, văn hóa, 

văn học, ngoại giao bằng tiếng Hàn, tiếng Việt v.v…Bên cạnh đó, rèn luyện cho sinh viên kỹ 

năng làm việc nhóm, chiến lược biên dịch, kỹ năng ghi nhớ, phân tích và tổng hợp thông tin 

v.v… 

21DP4201 – Dịch nói tiếng Hàn 2 

Số tín chỉ: 3 (Lý thuyết: 1 – Thực hành: 2 – Bài tập: 0) 

Học phần: Bắt buộc    Tự chọn  

Học phần tiên quyết:  

- Dịch – nói tiếng Hàn 1 

- Kỹ năng mềm 

Học phần này nhằm cung cấp cho sinh viên tài liệu mẫu, tài liệu thực hành phiên dịch Hàn 

- Việt, Việt – Hàn ở trình đọ trung cao cấp. Đồng thời giúp sinh viên hiểu biết những đoạn hội 

thoại dài, phức tạp về các chủ đề như kinh tế, văn hoá, văn học, ngôn ngữ... Hướng dẫn sinh 

viên thực hành phiên dich những bài phát biểu chúc mừng, diễn văn khai mạc lễ hội, dẫn chương 

trình bằng tiếng Hàn... Bên cạnh đó, rèn luyện cho sinh viên kỹ năng làm việc nhóm, chiến lược 

phiên dịch, kỹ năng ghi nhớ và tổng hợp thông tin... 

21DP4202 – Dịch viết tiếng Hàn 2 

Số tín chỉ: 3 (Lý thuyết: 1 – Thực hành: 2 – Bài tập: 0) 

Học phần: Bắt buộc    Tự chọn  

Học phần tiên quyết:  

- Kỹ năng mềm 

- Dịch - Viết tiếng Hàn 1 

Học phần này nhằm cung cấp cho sinh viên các tài liệu mẫu, tài liệu thực hành và các văn 

bản được dùng trong thực tế về biên dịch Hàn - Việt, Việt - Hàn. Đồng thời, hướng dẫn sinh 

viên thực hành biên dịch Hàn - Việt, Việt – Hàn những đoạn văn dài về kinh tế, văn hóa, văn 

học, ngôn ngữ v.v…, những đoạn văn phức tạp về các điểm du lịch nổi tiếng của Hàn Quốc và 



 

 

 

Việt Nam, tin tức, bài báo về kinh tế, chính trị, xã hội, văn hóa, văn học, ngoại giao v.v… Bên 

cạnh đó, rèn luyện cho sinh viên kỹ năng làm việc nhóm, chiến lược biên dịch, kỹ năng phân 

tích, tổng hợp thông tin, biên soạn nội dung, chương trình lễ hội v.v… 

21DP4103 – Văn hoá Hàn Quốc 

Số tín chỉ: 3 (Lý thuyết: 1 – Thực hành: 2 – Bài tập: 0) 

Học phần: Bắt buộc    Tự chọn  

Học phần tiên quyết:  

- Nhập môn Hàn Quốc học 

- Kỹ năng mềm 

Học phần nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về văn hóa Hàn Quốc (văn 

hóa vật chất và văn hóa tinh thần). Giúp sinh viên hiểu rõ sự ảnh hưởng của văn hóa Đông Bắc 

Á, văn hóa Đông Nam Á đến văn hóa Hàn Quốc; sự giao lưu, giao thoa văn hóa giữa hai nước 

Việt Nam - Hàn Quốc. Sinh viên có thể vận dụng những bài học có ý nghĩa tích cực rút ra được 

từ tính cách, lối sống, sự sáng tạo… của người Hàn vào trong cuộc sống, học tập và trong công 

việc sau khi các em tốt nghiệp, đặc biệt trong môi trường thường xuyên giao tiếp, ứng xử, làm 

việc với người Hàn. 

Chuyên ngành Nhật Bản học 

21DP3208 – Thực tập nghề nghiệp chuyên ngành Nhật Bản học 

Số tín chỉ: 4 (Lý thuyết: 1 – Thực hành: 3 – Bài tập: 0) 

Học phần: Bắt buộc    Tự chọn  

Học phần tiên quyết:  

- Kỹ năng mềm 

- Nhập môn Nhật Bản học 

- Nghe – nói tiếng Nhật 3 

- Đọc - viết tiếng Nhật 3 

- Kinh tế Nhật Bản 

- Văn hoá Nhật Bản 

 Học phần này sử dụng giáo trình日本語の手紙の書き 方、ジャパンタイムズ、1993. 

Học phần này chú trọng cung cấp cho sinh viên hoàn thiện các kỹ năng nghe – nói – đọc - viết 

tiếng Nhật. Hướng dẫn sinh viên viết lý lịch cá nhân, đơn xin việc và các kỹ năng phỏng vấn. 

Đồng thời cung cấp cho sinh viên tác phong, kỷ luật, văn hoá công sở của các cơ quan, doanh 

nghiệp Nhật Bản. 

21DP1204 – Văn học Nhật Bản 

Số tín chỉ: 2 (Lý thuyết: 1 – Thực hành: 0 - Bài tập: 1) 

Học phần: Bắt buộc    Tự chọn  

Học phần tiên quyết: Không 



 

 

 

Học phần cung cấp cho người học những kiến thức từ cơ bản đến nâng cao về văn học Nhật 

Bản, cụ thể gồm: 

-Tìm hiểu những giai đoạn, trào lưu văn học dưới dạng tổng hợp đồng thời khảo sát những 

vấn đề lớn chi phối đời sống văn hóa - xã hội gắn liền với từng giai đoạn, trào lưu văn học ấy; 

-Trình bày các tác giả và tác phẩm văn học tiêu biểu, dựa trên cơ sở những xu hướng phát 

triển của thể loại văn học; 

-Tiếp cận một số hiện tượng văn học đỉnh cao. 

21DP2106 – Lịch sử Nhật Bản 

Số tín chỉ: 2 (Lý thuyết: 1 –  Thực hành: 0 - Bài tập: 1 ) 

Học phần: Bắt buộc    Tự chọn  

Học phần tiên quyết: Không 

Học phần nhằm cung cấp cho sinh viên một cái nhìn khái quát về toàn bộ tiến trình lịch sử 

Nhật Bản, trong đó tập trung vào các thời kỳ lịch sử chính: Thời kỳ Jomon, thời kỳ Yayoi, thời 

kỳ Yamato, thời kỳ Nara, thời kỳ Heian, thời kỳ Kyoto, thời kỳ Kamakura, thời kỳ Muromachi, 

thời kỳ Azuchi Momoyama, thời kỳ Edo, thời kỳ Meiji và Nhật Bản trước, trong và sau hai 

cuộc Thế chiến cho tới ngày nay. Bên cạnh đó, học phần cũng chỉ ra một số tương đồng và khác 

biệt trong tiến trình lịch sử của Việt Nam và Nhật Bản trong nhiều lĩnh vực như chính trị, kinh 

tế, văn hóa, giáo dục… Với hệ thống kiến thức cơ bản này, người học có được nền tảng để đi 

sâu hơn vào nghiên cứu nội dung thuộc các môn học về Đất nước học Nhật Bản. 

21DP3106 – Ngữ pháp tiếng Nhật 1 

Số tín chỉ: 3 (Lý thuyết: 1 – Thực hành: 2 – Bài tập: 0) 

Học phần: Bắt buộc    Tự chọn  

Học phần tiên quyết:  

- Nghe – nói tiếng Nhật 2 

- Đọc - viết tiếng Nhật 2 

Học phần sử dụng giáo trình chính là 「新完全マスター文法N3」. Học phần này cung 

cấp cho sinh viên các cấu trúc ngữ pháp trung cấp mới ở phần đầu trung cấp, mặt khác giúp 

sinh viên phân tích, so sánh các cấu trúc có biểu hiện tương tự, các tình huống phổ biến và đặc 

thù, từ đó tổng hợp lại các cấu trúc đã học, đưa ra nhiều tình huống luyện tập để sinh viên luyện 

phản xạ lựa chọn chính xác cấu trúc phù hợp nhất. Trên cơ sở đó, sinh viên có thể sử dụng chính 

xác các cấu trúc ngữ pháp trung cấp một cách tự nhiên. 

21DP3205 – Ngữ pháp tiếng Nhật 2 

Số tín chỉ: 3 (Lý thuyết: 1 – Thực hành: 2 – Bài tập: 0) 

Học phần: Bắt buộc    Tự chọn  

Học phần tiên quyết:  

- Ngữ pháp tiếng Nhật 1 



 

 

 

 Học phần sử dụng giáo trình chính là 「新完全マスター文法 N2」. Học phần này cung 

cấp cho sinh viên các cấu trúc ngữ pháp trung cấp mới, mặt khác giúp sinh viên phân tích, so 

sánh các cấu trúc có biểu hiện tương tự, các tình huống phổ biến và đặc thù, từ đó tổng hợp lại 

các cấu trúc đã học, đưa ra nhiều tình huống luyện tập để sinh viên luyện phản xạ lựa chọn 

chính xác cấu trúc phù hợp nhất. Trên cơ sở đó, sinh viên có thể sử dụng chính xác các cấu trúc 

ngữ pháp trung cấp một cách tự nhiên. 

21DP2206 – Văn hoá doanh nghiệp Nhật Bản 

Số tín chỉ: 3 (Lý thuyết: 2 –  Thực hành: 0 - Bài tập: 1) 

Học phần: Bắt buộc    Tự chọn  

Học phần tiên quyết:  

- Kỹ năng mềm 

- Nhập môn Nhật Bản học 

- Kinh tế Nhật Bản 

- Văn hoá Nhật Bản 

- Đọc - viết tiếng Nhật 4 

- Nghe – nói tiếng Nhật 4 

Học phần Văn hóa Doanh nghiệp Nhật Bản này là học phần bắt buộc thuộc khối kiến thức 

ngành được dạy nhằm giúp sinh viên qua những hoạt động tìm hiểu các tư liệu chuyên ngành 

liên quan đến lĩnh vực văn hóa doanh nghiệp Nhật Bản từ đó giúp sinh viên có được những 

kiến thức chuyên ngành về các giá trị văn hóa, chuẩn mực, quan niệm và hành vi đã hình thành 

trong môi trường doanh nghiệp, nền tảng đạo đức và kỹ năng làm việc trong môi trường doanh 

nghiệp với các tình huống cụ thể. Qua đó, học viên sẽ được tập luyện để làm quen với phong 

thái làm việc trong môi trường doanh nghiệp Nhật Bản. 

21DP4104 – Dịch nói tiếng Nhật 1 

Số tín chỉ: 3 (Lý thuyết: 1 – Thực hành: 2 – Bài tập: 0) 

Học phần: Bắt buộc    Tự chọn  

Học phần tiên quyết:  

- Nghe – nói tiếng Nhật 4 

Môn học này giúp sinh viên kết hợp và rèn luyện tổng hợp các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết 

ở trình độ trung và cao cấp. Đồng thời, giúp sinh viên hiểu biết những đoạn hội thoại dài về các 

chủ đề phức tạp như kinh tế, văn hóa, văn học, ngôn ngữ... Hướng dẫn sinh viên thực hành 

phiên dịch những bài phát biểu chúc mừng, diễn văn khai mạc lễ hội, dẫn chương trình bằng 

tiếng Nhật... Ngoài ra còn rèn luyện cho sinh viên kỹ năng làm việc nhóm, chiến lược phiên 

dịch, kỹ năng ghi nhớ, phân tích và tổng hợp thông tin v.v…Thông qua các bài dịch sinh viên 

sẽ hiểu được cách hành văn ở ngôn ngữ nói và ngôn ngữ viết một cách chính xác để sử dụng 

tiếng Nhật một cách tự nhiên nhất để chuẩn bị hành trang cho việc công tác tại các cơ quan, 

công ty của Nhật Bản. 

21DP4105 – Dịch viết tiếng Nhật 1 



 

 

 

Số tín chỉ: 3 (Lý thuyết: 1 – Thực hành: 2 – Bài tập: 0) 

Học phần: Bắt buộc    Tự chọn  

Học phần tiên quyết:  

- Đọc - viết tiếng Nhật 4 

 Học phần giúp sinh viên kết hợp và rèn luyện tổng hợp các kỹ năng đọc, viết ở trình độ 

trung và cao cấp. Thông qua các bài dịch sinh viên sẽ hiểu được cách hành văn ở ngôn ngữ nói 

và ngôn ngữ viết một cách chính xác để sử dụng tiếng Nhật một cách tự nhiên nhất. Bên cạnh 

đó, rèn luyện cho sinh viên kỹ năng làm việc nhóm, chiến lược biên dịch, kỹ năng ghi nhớ, 

phân tích và tổng hợp thông tin v.v… 

21DP4203 – Dịch – Nói tiếng Nhật 2 

Số tín chỉ: 3 (Lý thuyết: 1 – Thực hành: 2 – Bài tập: 0) 

Học phần: Bắt buộc    Tự chọn  

Học phần tiên quyết:  

- Dịch nói tiếng Nhật 1 

Môn học này giúp sinh viên kết hợp và rèn luyện tổng hợp các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết 

ở trình độ trung và cao cấp. Đồng thời, giúp sinh viên hiểu biết những đoạn hội thoại dài về các 

chủ đề phức tạp như kinh tế, văn hóa, văn học, ngôn ngữ... Hướng dẫn sinh viên thực hành 

phiên dịch những chủ đề thuộc lĩnh vực thương mại, luật pháp... để ứng dụng cho việc công tác 

tại các tập đoàn, cơ quan của Nhật Bản. 

21DP4204 – Dịch  Viết tiếng Nhật 2 

Số tín chỉ: 3 (Lý thuyết: 1 – Thực hành: 2 – Bài tập: 0) 

Học phần: Bắt buộc    Tự chọn  

Học phần tiên quyết: 

- Dịch  Viết tiếng Nhật 1 

Thông qua học phần này, sinh viên sẽ có kiến thức và kỹ năng phiên dịch nâng cao hơn sau 

khi hoàn thành học phần Dịch viết tiếng Nhật 1 ở học kỳ trước. Học phần giúp sinh viên rèn 

luyện các kỹ năng đọc, viết các văn bản hành chính, email, thư mời,….Phân biệt sự khác nhau 

giữa các loại hình cơ bản của phương pháp dịch viết, các kỹ năng để trở thành một biên dịch 

viên. 

21DP4106 – Văn hoá Nhật Bản 

Số tín chỉ: 3 (Lý thuyết: 2 – Thực hành: 0 - Bài tập: 1) 

Học phần: Bắt buộc    Tự chọn  

Học phần tiên quyết:  

- Nhập môn Nhật Bản học 

- Lịch sử Nhật Bản 

- Văn hoá giới trẻ Nhật Bản 



 

 

 

- Kinh tế Nhật Bản 

- Giáo dục Nhật Bản 

- Du lịch Nhật Bản 

- Địa lý và dân cư Nhật Bản 

Học phần tập trung giới thiệu các vấn đề xuyên suốt của văn hóa Nhật Bản trên các mặt: 

Tôn giáo (Phật giáo, Đạo Cơ đốc, Thần đạo); tập quán (Các ngày lễ và lễ hội trong năm, các 

hoạt động văn hóa đặc sắc); văn học (Sự hình thành và phát triển, các thể loại của văn học); 

nghệ thuật (Nghệ thuật Phật giáo, hội họa, đồ gốm, kiếm, đồ thủ công); kiến trúc (Kiến trúc 

hiện đại, truyền thống kiến trúc trong nước, nhà vườn); nghệ thuật biểu diễn (Sân khấu truyền 

thống, Kabuki, Rakugo, Manzai, âm nhạc truyền thống, phim ảnh); Nhật ngữ (tiếng Nhật, Hán 

tự, từ vay mượn, cách đặt tên), Triết học… 

Phần kiến thức tự chọn 

Chuyên ngành Hàn Quốc học 

21DP3209 – Giáo dục Hàn Quốc 

Số tín chỉ: 3 (Lý thuyết: 2 – Thực hành: 0 – Bài tập: 1) 

Học phần: Bắt buộc    Tự chọn  

Học phần tiên quyết:  

- Nhập môn Hàn Quốc học 

- Lịch sử Hàn Quốc  

Học phần giới thiệu khái quát về giáo dục Hàn Quốc từ thời Goryeo đến giữa thế kỷ XIX, 

các bước chuyển mình của giáo dục Hàn quốc, các xu thế của giáo dục Hàn Quốc hiện đại, các 

vấn đề cơ bản của giáo dục Hàn Quốc hiện đại và phương hướng giải quyết, cải cách của chính 

phủ Hàn Quốc trong lĩnh vực giáo dục, các thông tin hữu ích về giáo dục Hàn Quốc. 

21DP3210 – Kĩ thuật soạn thảo văn bản chữ Hàn 

Số tín chỉ: 3 (Lý thuyết: 2 – Bài tập: 1 – Thực hành: 0) 

Học phần: Bắt buộc    Tự chọn  

Học phần tiên quyết:  

- Kỹ năng mềm 

- Nhập môn tiếng Hàn 1 

- Nhập môn tiếng Hàn 2 

- Nghe – nói tiếng Hàn 1 

- Nghe – nói tiếng Hàn 2 

- Nghe – nói tiếng Hàn 3 

- Đọc - viết tiếng Hàn 1 

- Đọc - viết tiếng Hàn 2 

- Đọc - viết tiếng Hàn 3 

Học phần Kỹ thuật soạn thảo văn bản chữ Hàn là học phần bắt buộc, thuộc khối kiến thức 

ngành, được giảng dạy trong học kỳ II của năm học thứ 3. Học phần này có tính ứng dụng cao 



 

 

 

trong môi trường làm việc, cung cấp cho sinh viên một số kỹ năng soạn thảo văn bản hành chín 

bằng tiếng Hàn. Vì vậy, học phần sẽ trang bị cho sinh viên các kiến thức từ cơ bản đến nâng 

cao trong việc soạn thảo những văn bản hành chính, thư tín thương mại, điện tử... một cách hiệu 

quả, có tính ứng dụng cao. 

21DP4107 – Địa lý và dân cư Hàn Quốc 

Số tín chỉ: 3 (Lý thuyết: 2 – Thực hành: 0 – Bài tập: 1) 

Học phần: Bắt buộc    Tự chọn  

Học phần tiên quyết:  

- Nhập môn Hàn Quốc học 

- Lịch sử Hàn Quốc 

Học phần này giới thiệu khái quát về đặc điểm địa hình, vị trí địa lý của Hàn Quốc, phân 

biệt tính đặc thù địa hình Hàn Quốc, giới thiệu các khu vực hành chính và đặc điểm của từng 

khu vực, mô tả các khu vực kinh tế theo từng vị trí địa lý; đặc điểm dân cư, cơ cấu dân số, sự 

phân bổ dân cư theo các thời kỳ và khuynh hướng dân số của Hàn Quốc trong tương lai. Phương 

pháp tiến hành bài giảng sử dụng trong học phần này là sinh viên thảo luận và thuyết trình theo 

từng chủ đề, giáo viên góp ý về nội dung, sửa lại những vấn đề chưa chính xác, đồng thời giảng 

thêm về những vấn đề sinh viên chưa đề cập đến. 

21DP4108 – Quan hệ quốc tế Việt Nam -  Hàn Quốc 

Số tín chỉ: 3 (Lý thuyết: 2 – Thực hành: 0 – Bài tập: 1) 

Học phần: Bắt buộc    Tự chọn  

Học phần tiên quyết:  

- Lịch sử Hàn Quốc 

Học phần này nhằm cung cấp một cách có hệ thống các kiến thức cơ bản về chính sách đối 

ngoại của Nhật Bản qua các thời kỳ lịch sử, trong đó có đề cập tới hoàn cảnh lịch sử, các yếu 

tố tác động, đặc điểm của các chính sách đối ngoại đối với từng đối tác quan hệ chủ yếu. Để 

làm rõ các chính sách đối ngoại này, học phần còn đề cập và phân tích các sự kiện tương tác 

nổi bật giữa Hàn Quốc với các đối tác lớn trong khu vực và trên thế giới như Trung Quốc, Nhật 

Bản, Hoa Kỳ, Đông Nam Á, …. Đặc biệt, học phần dành một dung lượng lớn cho mối quan hệ 

Việt Nam – Hàn Quốc, trong đó thực trạng, đặc điểm và triển vọng của mối quan hệ này được 

làm rõ không chỉ trong các lĩnh vực hợp tác mà cả qua tiến trình thời gian. 

Chuyên ngành Nhật Bản học 

21DP3211 – Giáo dục Nhật Bản 

Số tín chỉ: 3 (Lý thuyết: 2 – Thực hành: 0 – Bài tập: 1) 

Học phần: Bắt buộc    Tự chọn  

Học phần tiên quyết: 

- Nhập môn Nhật Bản học 

- Lịch sử Nhật Bản 



 

 

 

Học phần giới thiệu khái quát các nội dung căn bản của nền giáo dục Nhật Bản: Các thời 

kỳ giáo dục (Sự xuất phát của nền giáo dục hiện đại, Giáo dục của đất nước thời Thiên hoàng, 

Sự xác lập mang tính xã hội của trường học, Giáo dục thời Taisho, Giáo dục thời kỳ động loạn, 

Sự xuất phát của giáo dục sau chiến tranh), Xã hội bằng cấp và chạy theo điểm số, Giáo dục 

trong thời đại mới và cải cách giáo dục. 

21DP3212 – Kĩ thuật soạn thảo văn bản chữ Nhật 

Số tín chỉ: 3 (Lý thuyết: 2 – Thực hành: 1 – Bài tập: 0) 

Học phần: Bắt buộc    Tự chọn  

Học phần tiên quyết: 

- Đọc - viết tiếng Nhật 3 

Đây là kỹ năng quan trọng để thể hiện tính chuyên nghiệp trong công việc. Vì vậy, học phần 

Kĩ thuật soạn thảo văn bản chữ Nhật sẽ trang bị cho sinh viên các kiến thức từ cơ bản đến nâng 

cao trong việc soạn thảo những văn bản hành chính, thư tín thương mại, điện tử... một cách hiệu 

quả, toàn diện thông qua giáo trình chính là「仕事の日本語・メールの書き方編」 kết hợp 

với các phần mềm soạn thảo tiếng Nhật. 

21DP4113 – Địa lý và dân cư Nhật Bản 

Số tín chỉ: 3 (Lý thuyết: 2 – Thực hành: 0 - Bài tập: 1) 

Học phần: Bắt buộc    Tự chọn  

Học phần tiên quyết:  

- Nhập môn Nhật Bản học 

- Lịch sử Nhật Bản 

Học phần tập trung giới thiệu các vấn đề cơ bản như: Tổng quan, đặc điểm tự nhiên Nhật 

Bản (vị trí địa lý, địa hình, khí hậu, động thực vật, sông ngòi, tài nguyên thiên nhiên và ô nhiễm 

môi trường); kinh tế (các quá trình phát triển kinh tế, các ngành kinh tế); địa lý dân cư (dân số 

và đặc điểm dân cư Nhật Bản, cơ cấu dân số, phân bố dân cư, các loại hình quần cư và đô thị 

hóa). 

21DP4114 – Quan hệ quốc tế Việt Nam -  Nhật Bản 

Số tín chỉ: 3 (Lý thuyết: 2 – Thực hành: 0 – Bài tập: 1) 

Học phần: Bắt buộc    Tự chọn  

Học phần tiên quyết:  

- Lịch sử Nhật Bản 

Học phần này nhằm cung cấp một cách có hệ thống các kiến thức cơ bản về chính sách đối 

ngoại của Nhật Bản qua các thời kỳ lịch sử, trong đó có đề cập tới hoàn cảnh lịch sử, các yếu 

tố tác động, đặc điểm của các chính sách đối ngoại đối với từng đối tác quan hệ chủ yếu. Để 

làm rõ các chính sách đối ngoại này, học phần còn đề cập và phân tích các sự kiện tương tác 

nổi bật giữa Nhật Bản với các đối tác lớn trong khu vực và trên thế giới như Trung Quốc, Hàn 

Quốc, Hoa Kỳ, Đông Nam Á, …. Đặc biệt, học phần dành một dung lượng lớn cho mối quan 



 

 

 

hệ Việt Nam – Nhật Bản, trong đó thực trạng, đặc điểm và triển vọng của mối quan hệ này được 

làm rõ không chỉ trong các lĩnh vực hợp tác mà cả qua tiến trình thời gian. 

21DP2107 – Lịch sử văn minh phương Tây 

Số tín chỉ: 3 (Lý thuyết: 2 – Thực hành: 0 - Bài tập: 1) 

Học phần: Bắt buộc    Tự chọn  

Học phần tiên quyết: Không 

 Học phần này này nhằm cung cấp cho sinh viên cái nhìn khái quát về các nền văn minh 

tiêu biểu ở phương Tây như Hy Lạp, La Mã, v.v… cũng như mối quan hệ giao lưu và sự phát 

triển có tính quy luật của các nền văn minh ấy. Đồng thời, học phần cũng nói về những đặc 

trưng tiêu biểu, những nét nổi bật, những thành tựu quan trọng nhất của các nền văn minh ấy 

cũng như giá trị và ý nghĩa của nó đối với sự phát triển của nhân loại hiện nay. 

21DP2108 – Văn minh phương Đông 

Số tín chỉ: 3 (Lý thuyết: 2 – Thực hành: 0 - Bài tập: 1) 

Học phần: Bắt buộc    Tự chọn  

Học phần tiên quyết: Không 

 Học phần giới thiệu và phân tích những đặc trưng cơ bản của các nền văn minh tiêu biểu ở 

Phương Đông như Ai Cập cổ đại, Lưỡng Hà, Ấn Độ, Trung Quốc… Bên cạnh đó, thông qua 

các giờ thực hành trên lớp giúp sinh viên được trao dồi các kỹ năng như làm việc nhóm, thuyết 

trình. Sinh viên sẽ làm quen với việc nghiên cứu các vấn đề khoa học thông qua các phương 

pháp tổng hợp – phân tích tài liệu, so sánh… 

Chuyên ngành Hàn Quốc học 

21DP1205 – Chữ Hán trong tiếng Hàn 

Số tín chỉ: 3 (Lý thuyết: 2 – Thực hành: 1 – Bài tập: 0) 

Học phần: Bắt buộc    Tự chọn  

Học phần tiên quyết:  

- Nhập môn tiếng Hàn 1 

- Nhập môn Hàn Quốc học 

Học phần Chữ Hán trong tiếng Hàn chú trọng vào việc giới thiệu và thực hành sử dụng một 

số thuật ngữ Hán Hàn thông dụng, có sự so sánh với các từ Hán Việt. Qua đó, học phần giúp 

sinh viên cải thiện các kỹ năng sử dụng tiếng Hàn dựa trên nền tảng kiến thức về các từ ngữ 

Hán Hàn. Bên cạnh đó, học phần hướng đến nâng cao khả năng diễn đạt ngôn ngữ cho sinh 

viên trong giao tiếp thực tế lẫn trình bày văn bản, nâng cao kỹ năng biên phiên dịch, thuyết 

trình, làm việc nhóm. 

21DP1206 – Văn hoá giới trẻ Hàn Quốc 

Số tín chỉ: 3 (Lý thuyết: 2 – Thực hành: 0 – Bài tập: 1) 

Học phần: Bắt buộc    Tự chọn  



 

 

 

Học phần tiên quyết:  

- Kỹ năng mềm 

- Nhập môn Hàn Quốc học 

Học phần cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản về văn hoá của giới trẻ Hàn Quốc 

hiện nay. Đồng thời tạo môi trường học tập năng động, sáng tạo để sinh viên có thể sử dụng 

tiếng Hàn vào mục đích tiếp thu, trao đổi trong quá trình học tập; tìm và xử lý nội dung để làm 

bài seminar; thuyết trình về chủ đề văn hoá giới trẻ Hàn Quốc. 

21DP3107 – Tiếng Hàn du lịch 

Số tín chỉ: 3 (Lý thuyết: 2 – Thực hành: 1 – Bài tập: 0) 

Học phần: Bắt buộc    Tự chọn  

Học phần tiên quyết:  

- Kỹ năng mềm 

- Nhập môn tiếng Hàn 1 

- Nhập môn tiếng Hàn 2 

- Nghe – nói tiếng Hàn 1 

- Nghe – nói tiếng Hàn 2 

- Đọc - viết tiếng Hàn 1 

- Đọc - viết tiếng Hàn 2 

Học phần này nhằm giúp người học sử dụng thành thạo tiếng Hàn du lịch, có kiến thức nền 

tảng về ngôn ngữ văn hóa Hàn, cũng như có kiến thức và kỹ năng cần thiết để công tác trong 

lĩnh vực du lịch. 

21DP3108 – Kinh tế Hàn Quốc 

Số tín chỉ: 3 (Lý thuyết: 2 – Thực hành: 0 – Bài tập: 1) 

Học phần: Bắt buộc    Tự chọn  

Học phần tiên quyết:  

- Lịch sử Hàn Quốc 

Học phần này bao gồm 4 phần nội dung chính: Phần thứ nhất đưa ra cơ sở lý luận nghiên 

cứu về kinh tế Hàn Quốc, tìm hiểu tính cấp thiết và bối cảnh phát triển kinh tế Hàn Quốc thời 

điểm sau chiến tranh Thế giới thứ hai; Phần thứ hai cung cấp một cách hệ thống những tri thức 

cơ bản liên quan quá trình phát triển kinh tế Hàn Quốc từ năm 1945 đến nay; Phần thứ ba giới 

thiệu một số chính sách phát triển kinh tế cụ thể của Hàn Quốc như chính sách phát triển công 

nghiệp, nông nghiệp, thương mại, ….; Phần thứ tư tập trung vào tìm hiểu những thành tựu phát 

triển và những vấn đề tồn tại của kinh tế Hàn Quốc và dự báo triển vọng kinh tế Hàn Quốc 

trong thời gian tới, đồng thời đánh giá sơ lược những cơ hội cho hợp tác kinh tế Việt Nam – 

Hàn Quốc. 

21DP4109 – Du lịch Hàn Quốc 

Số tín chỉ: 3 (Lý thuyết: 2 – Thực hành: 0 – Bài tập: 1) 

Học phần: Bắt buộc    Tự chọn  



 

 

 

Học phần tiên quyết:  

- Kỹ năng mềm 

- Nhập môn tiếng Hàn 2 

- Nghe – nói tiếng Hàn 2 

- Đọc - viết tiếng Hàn 2 

- Lịch sử Hàn Quốc 

- Văn hoá Hàn Quốc 

- Địa lý và dân cư Hàn Quốc 

- Kinh tế Hàn Quốc 

Học phần giới thiệu khái quát về đặc điểm địa lý Hàn Quốc như vị trí địa lý, khí hậu; giới 

thiệu các tài nguyên du lịch tự nhiên và nhân văn theo từng vùng, những danh lam thắng cảnh 

nổi tiếng, những tuyến điểm du lịch phổ biến. Ngoài ra, học phần dành một phần lớn để cung 

cấp sinh viên những vấn đề liên quan du lịch như ẩm thực, nơi mua sắm, giao thông, tiện tệ, 

một số lưu ý khi du lịch Hàn Quốc… 

21DP4110 – Tiếng Hàn thương mại 

Số tín chỉ: 3 (Lý thuyết: 2 – Thực hành: 1 – Bài tập: 0) 

Học phần: Bắt buộc    Tự chọn  

Học phần tiên quyết:  

- Nhập môn tiếng Hàn 1 

- Nhập môn tiếng Hàn 2 

Học phần Tiếng Hàn thương mại chú trọng vào bốn kỹ năng cơ bản bao gồm nghe, nói, đọc, 

viết trong việc sử dụng tiếng Hàn thuộc lĩnh vực thương mại. Trên cơ sở đó, sinh viên sẽ làm 

quen với các kỹ năng biên phiên dịch tiếng Hàn về các chủ đề liên quan như công văn, hợp 

đồng, hội nghị,... Bên cạnh đó, thông qua các giờ thực hành, sinh viên sẽ được trau dồi các kỹ 

năng như làm việc nhóm, tìm kiếm, phân tích và tổng hợp tài liệu, thuyết trình bằng tiếng Hàn, 

nhằm nâng cao khả năng sử dụng tiếng Hàn trong lĩnh vực thương mại. 

21DP4111 – Tiếng Hàn báo chí 

Số tín chỉ: 3 (Lý thuyết: 2 – Thực hành: 1 – Bài tập: 0) 

Học phần: Bắt buộc    Tự chọn  

Học phần tiên quyết:  

- Kỹ năng mềm 

- Nhập môn tiếng Hàn 1 

- Nhập môn tiếng Hàn 2 

- Nghe – nói tiếng Hàn 1 

- Nghe – nói tiếng Hàn 2 

- Nghe – nói tiếng Hàn 3 

- Nghe – nói tiếng Hàn 4 

- Đọc - viết tiếng Hàn 1 

- Đọc - viết tiếng Hàn 2 



 

 

 

- Đọc - viết tiếng Hàn 3 

- Đọc - viết tiếng Hàn 4 

- Ngữ pháp tiếng Hàn 1 

- Ngữ pháp tiếng Hàn 2 

Học phần này nhằm cung cấp cho người học cái nhìn khái quát về các loại hình báo chí bao 

gồm báo in, báo ảnh, báo phát thanh, báo truyền hình, báo mạng của Hàn Quốc. Bên cạnh đó, 

học phần này còn cung cấp kiến thức và kỹ năng cơ bản cần thiết trong lĩnh vực biên dịch các 

sản phẩm báo chí, cũng như giúp người học có kỹ năng để tham gia vào các hoạt động báo chí 

– truyền thông. Qua đây nhằm giúp người học trau dồi một phần kiến thức liên quan đến kinh 

tế, chính trị, văn hóa, xã hội v.v… của Hàn Quốc. 

21DP4112 – Ngữ pháp tiếng Hàn nâng cao 

Số tín chỉ: 3 (Lý thuyết: 2 – Thực hành: 1 – Bài tập: 0) 

Học phần: Bắt buộc    Tự chọn  

Học phần tiên quyết:  

- Ngữ pháp tiếng Hàn 1 

- Ngữ pháp tiếng Hàn 2 

Học phần Ngữ pháp tiếng Hàn nâng cao chú trọng vào các chủ điểm ngữ pháp cao cấp trong 

tiếng Hàn, từ đó giúp sinh viên cải thiện các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết tiếng Hàn dựa trên 

nền tảng kiến thức ngữ pháp vững chắc. Bên cạnh đó, học phần hướng đến nâng cao khả năng 

diễn đạt ngôn ngữ cho sinh viên trong giao tiếp thực tế lẫn trình bày văn bản, nâng cao kỹ năng 

biên phiên dịch, thuyết trình, làm việc nhóm. 

Chuyên ngành Nhật Bản học 

21DP1207 – Chữ Hán trong tiếng Nhật 

Số tín chỉ: 3 (Lý thuyết: 2 – Thực hành: 1 – Bài tập: 0) 

Học phần: Bắt buộc    Tự chọn  

Học phần tiên quyết:  

- Nhập môn tiếng Nhật 1 

Học phần này sử dụng giáo trình chính là Nhập môn chữ Hán trong tiếng Nhật. Học phần 

này giúp hướng dẫn cho sinh viên nắm bắt được cách viết và tra cứu các chữ Hán đơn giản và 

hay gặp trong tiếng Nhật, từ đó giúp sinh viên nắm bắt được cách viết và cách tra cứu những 

chữ Hán phức tạp hơn, vận dụng vào việc đọc viết tiếng Nhật ở các trình độ sơ – trung – cao 

cấp. 

21DP1208 – Văn hoá giới trẻ Nhật Bản 

Số tín chỉ: 3 (Lý thuyết: 2 – Thực hành: 0 – Bài tập: 1) 

Học phần: Bắt buộc    Tự chọn  

Học phần tiên quyết:  

- Kỹ năng mềm 



 

 

 

- Nhập môn Nhật Bản học 

Học phần này nhằm cung cấp cho sinh viên một cái nhìn khái quát về văn hoá giới trẻ Nhật 

Bản. Với hệ thống kiến thức cơ bản về các lĩnh vực, vấn đề được giới trẻ quan tâm, người học 

có được nền tảng để hiểu sâu hơn về đất nước, con người Nhật Bản. Bên cạnh lượng kiến thưc 

đuợc cung câp, sinh viên cũng có thể đi sâu hơn cho việc tìm kiếm công việc sau khi ra trường 

hoặc có ý định du học và thích nghi với cuộc sống ở Nhật Bản. 

21DP3109 – Tiếng Nhật du lịch 

Số tín chỉ: 3 (Lý thuyết: 2 – Thực hành: 1 – Bài tập: 0) 

Học phần: Bắt buộc    Tự chọn  

Học phần tiên quyết: 

- Nghe – nói tiếng Nhât 2 

Môn học này hướng đến đối tượng có nhu cầu tìm hiểu về du lịch giữa 2 nước Việt Nam và 

Nhật Bản cũng như có định hướng làm việc liên quan đến ngành này trong tương lai. Môn học 

giúp sinh viên sử dụng chính xác các mẫu câu, các từ loại như trợ từ, phó từ, liên từ đồng thời 

so sánh, phân biệt các cấu trúc ngữ pháp hay mẫu câu cùng loại hoặc gần giống nhau, phân biệt 

các quy tắc ngữ pháp dùng trong văn nói và văn viết ở các tình huống khác nhau, từ đó có thể 

đọc dịch và sử dụng một cách chính xác khi đi du lịch hoặc hướng dẫn khách du lịch. 

21DP3110 – Kinh tế Nhật Bản 

Số tín chỉ: 3 (Lý thuyết: 2 – Thực hành: 0 – Bài tập: 1) 

Học phần: Bắt buộc    Tự chọn  

Học phần tiên quyết: 

- Lịch sử Nhật Bản 

Học phần này bao gồm 4 phần nội dung chính: Phần thứ nhất đưa ra cơ sở lý luận nghiên 

cứu về kinh tế Nhật Bản, tìm hiểu tính cấp thiết và bối cảnh phát triển kinh tế Nhật Bản thời 

điểm sau Chiến tranh thế giới thứ hai; Phần thứ hai cung cấp một cách hệ thống những tri thức 

cơ bản liên quan quá trình phát triển kinh tế Nhật Bản từ năm 1945 đến nay; Phần thứ ba giới 

thiệu một số chính sách phát triển kinh tế cụ thể của Nhật Bản như chính sách phát triển công 

nghiệp, nông nghiệp, thương mại...; Phần thứ tư tập trung vào tìm hiểu những thành tựu phát 

triển và những vấn đề tồn tại của kinh tế Nhật Bản và dự báo triển vọng kinh tế Nhật Bản trong 

thời gian tới, đồng thời đánh giá sơ lược những cơ hội cho hợp tác kinh tế Việt Nam - Nhật 

Bản. 

21DP4115 – Du lịch Nhật Bản 

Số tín chỉ: 3 (Lý thuyết: 2 – Thực hành: 0 – Bài tập: 1) 

Học phần: Bắt buộc    Tự chọn  

Học phần tiên quyết:  

- Nhập môn Nhật Bản học 

- Lịch sử Nhật Bản 



 

 

 

- Địa lý và dân cư Nhật Bản 

- Văn hóa giới trẻ Nhật Bản 

Học phần giới thiệu khái quát về đặc điểm địa lý Nhật Bản như vị trí địa lý, khí hậu; giới 

thiệu các tài nguyên du lịch tự nhiên và nhân văn theo từng vùng, những danh lam thắng cảnh 

nổi tiếng, những tuyến điểm du lịch phổ biến. Ngoài ra, học phần dành một phần lớn để cung 

cấp sinh viên những vấn đề liên quan du lịch như ẩm thực, nơi mua sắm, giao thông, tiện tệ, 

một số lưu ý khi du lịch Nhật Bản… 

21DP4116 – Tiếng Nhật thương mại 

Số tín chỉ: 3 (Lý thuyết: 2 – Thực hành: 1 – Bài tập: 0) 

Học phần: Bắt buộc    Tự chọn  

Học phần tiên quyết:  

- Kỹ năng mềm 

- Đọc - viết tiếng Nhật 4 

- Nghe – nói tiếng Nhật 4 

Học phần này được giảng dạy cho sinh viên thông qua những bài đọc hiểu liên quan đến 

lĩnh vực thương mại từ đó giúp sinh viên có đuợc những kiến thức chuyên ngành về thương 

mại thông qua các tình huống và từ ngữ chuyên môn. Ngoài ra, giáo trình được sử dụng trong 

học phần này còn có phần bài tập để có thể kiểm tra kỹ năng đọc hiểu của sinh viên ở lĩnh vực 

chuyên ngành có chính xác hay không. 

21DP4117 – Tiếng Nhật báo chí 

Số tín chỉ: 3 (Lý thuyết: 2 – Thực hành: 1 – Bài tập: 0) 

Học phần: Bắt buộc    Tự chọn  

Học phần tiên quyết: 

- Đọc - viết tiếng Nhật 4 

- Nghe – nói tiếng Nhật 4 

- Kỹ năng mềm 

Học phần này ngoài việc giúp sinh viên củng cố những kiến thức đã học ở những học phần 

trước còn bổ sung cho sinh viên những kiến thức về kinh tế, chính trị qua từng bài báo. Đồng 

thời, học phần cũng giúp sinh viên có kỹ năng đọc hiểu được tốt hơn. 

21DP4118 – Ngữ pháp tiếng Nhật nâng cao 

Số tín chỉ: 3 (Lý thuyết: 2 – Thực hành: 1 – Bài tập: 0) 

Học phần: Bắt buộc    Tự chọn  

Học phần tiên quyết:  

- Ngữ pháp tiếng Nhật 2 

Môn học này hướng đến đối tượng sinh viên có nhu cầu tìm hiểu về ngữ pháp tiếng Nhật ở 

cấp độ cao. Môn học sử dụng giáo trình chính là 新完全マスター文法N1 và các bài báo, phóng 



 

 

 

sự truyền hình của Nhật. Qua đó giúp sinh viên sử dụng chính xác các mẫu câu thuộc trình độ 

cao cấp, các từ loại như trợ từ, phó từ, liên từ đồng thời so sánh, phân biệt các cấu trúc ngữ 

pháp hay mẫu câu cùng loại hoặc gần giống nhau, phân biệt các quy tắc ngữ pháp dùng trong 

văn nói và văn viết ở các tình huống khác nhau, từ đó có thể đọc dịch một cách chính xác các 

văn bản nghị luận, thương mại... và tạo cơ sở để sinh viên học tiếp các chương trình sau đại 

học. 

Kiến thức tốt nghiệp 

21DP4205 – Khoá luận tốt nghiệp (tự chọn có điều kiện) 

Số tín chỉ: 7 (Lý thuyết: 0 – Thực hành: 7 – Bài tập: 0) 

Học phần: Bắt buộc    Tự chọn  

Học phần tiên quyết:  

Đây là một công trình nghiên cứu khoa học được tạo ra bởi sinh viên khá, giỏi năm cuối 

của trường đại học. Khóa luận tốt nghiệp giúp nhà trường đánh giá năng lực của từng sinh viên. 

Tùy thuộc vào chuyên ngành, sinh viên theo học ngành Nhật Bản học và Hàn Quốc học 

sẽ có những danh mục đề tài khác nhau để sinh viên lựa chọn. Tuy nhiên đây chỉ là một số danh 

mục dựa trên chuyên ngành của sinh viên với mục đích sinh viên có thể phát huy được hết năng 

lực của mình trong lĩnh vực đang theo học, cũng như nâng cao kiến thức chuyên ngành. Nhưng 

sinh viên cũng có thể tự đề xuất một đề tài phù hợp nội dung chương trình khác để các bộ phận 

chức năng phê duyệt. Đề tài khóa luận phải đảm bảo các yêu cầu sau: Đề tài phải mang ý nghĩa 

khoa học (ý nghĩa thực tiễn và ý nghĩa lý luận), đây là yếu tố mang lại giá trị cho khóa luận. 

Bên cạnh đó, đề tài còn phải mang tính cấp thiết. Thông tin, tài liệu phục vụ cho khóa luận phải 

chính xác, phù hợp và đáp ứng được mục đích khóa luận muốn hướng đến. 

Chuyên ngành Hàn Quốc học 

21DP4206 – Tốt nghiệp chuyên ngành Hàn Quốc học - Vấn đáp 

Số tín chỉ: 3 (Lý thuyết: 1 – Thực hành: 2 – Bài tập: 0) 

Học phần: Bắt buộc    Tự chọn  

Học phần tiên quyết: Các môn thuộc khối kiến thức cơ sở, kiến thức ngành, kiến thức bổ trợ 

chuyên ngành Hàn Quốc học. 

Học phần này nhằm giúp sinh viên hệ thống hóa kiến thức nền tảng và thực tiễn về ngành 

Hàn Quốc học theo phương pháp vấn đáp. Người học được rèn luyện khả năng xử lý tình huống, 

hùng biện, thuyết trình cũng như thực hành phiên dịch Hàn-Việt và Việt-Hàn với đa dạng các 

lĩnh vực như lịch sử, địa lý, kinh tế, thương mại, chính trị, giáo dục, xã hội, văn hóa, văn học, 

nghệ thuật, ngôn ngữ, ngoại giao, du lịch của Hàn Quốc và Việt Nam... Bên cạnh đó, nâng cao 

kỹ năng làm việc nhóm, chiến lược phiên dịch, kỹ năng ghi nhớ, phân tích và tổng hợp thông 

tin v.v… Hơn nữa, thông qua những mục tiêu, nội dung của học phần để thúc đẩy khả năng 

phản biện, tư duy, sáng tạo, phát triển bản thân, đáp ứng công việc thực tế. 

21DP4207 – Tốt nghiệp chuyên ngành Hàn Quốc học - Tự luận 

Số tín chỉ: 4 (Lý thuyết: 1 – Thực hành: 3 – Bài tập: 0) 



 

 

 

Học phần: Bắt buộc    Tự chọn  

Học phần tiên quyết: Các môn thuộc khối kiến thức cơ sở, kiến thức ngành, kiến thức bổ trợ 

chuyên ngành Hàn Quốc học. 

Học phần này nhằm giúp sinh viên hệ thống hóa kiến thức nền tảng và thực tiễn theo phương 

pháp tự luận về ngành Hàn Quốc học. Đồng thời, hướng dẫn biên dịch Hàn - Việt và Việt – 

Hàn những tài liệu thực tế về lịch sử, địa lý, kinh tế, thương mại, chính trị, giáo dục, xã hội, văn 

hóa, văn học, nghệ thuật, ngôn ngữ, ngoại giao, du lịch, ... Bên cạnh đó, rèn luyện cho sinh viên 

kỹ năng làm việc nhóm, chiến lược biên dịch, kỹ năng ghi nhớ, phân tích, tổng hợp và biên 

soạn thông tin, tài liệu v.v… Hơn nữa, thông qua những mục tiêu, nội dung của học phần để 

thúc đẩy khả năng tư duy, sáng tạo, phát triển bản thân, đáp ứng công việc thực tế. 

Chuyên ngành Nhật Bản học 

21DP4208 – Tốt nghiệp chuyên ngành Nhật Bản học - Vấn đáp 

Số tín chỉ: 3 (Lý thuyết: 1 – Thực hành: 2 – Bài tập: 0) 

Học phần: Bắt buộc    Tự chọn  

Học phần tiên quyết: Tất cả các học phần tiếng Nhật chuyên ngành 

Học phần này nhằm giúp sinh viên hệ thống hóa kiến thức nền tảng và thực tiễn về ngành 

Nhật Bản học theo phương pháp vấn đáp. Người học được rèn luyện khả năng xử lý tình huống, 

hùng biện, thuyết trình cũng như thực hành phiên dịch đa dạng các lĩnh vực như lịch sử, địa lý, 

kinh tế, thương mại, chính trị, giáo dục, xã hội, văn hóa, văn học, nghệ thuật, ngôn ngữ, ngoại 

giao, du lịch của Nhật Bản và Việt Nam... từ tiếng Nhật sang tiếng Việt hoặc ngược lại. Bên 

cạnh đó, nâng cao kỹ năng làm việc nhóm, chiến lược phiên dịch, thông dịch kỹ năng ghi nhớ, 

phân tích và tổng hợp thông tin v.v… Hơn nữa, thông qua những mục tiêu, nội dung của học 

phần để thúc đẩy khả năng phản biện, tư duy, sáng tạo, phát triển bản thân, đáp ứng công việc 

thực tế. 

21DP4207 – Tốt nghiệp chuyên ngành Nhật Bản học - Tự luận 

Số tín chỉ: 4 (Lý thuyết: 1 – Thực hành: 3 – Bài tập: 0) 

Học phần: Bắt buộc    Tự chọn  

Học phần tiên quyết: Tất cả các học phần tiếng Nhật chuyên ngành 

Học phần này nhằm giúp sinh viên hệ thống hóa kiến thức nền tảng và thực tiễn theo phương 

pháp tự luận về ngành Nhật Bản học. Đồng thời, hướng dẫn thực hành biên dịch Nhật-Việt và 

Việt-Nhật những tài liệu thực tế về lịch sử, địa lý, kinh tế, thương mại, chính trị, giáo dục, xã 

hội, văn hóa, văn học, nghệ thuật, ngôn ngữ, ngoại giao, du lịch, ... Bên cạnh đó, rèn luyện cho 

sinh viên kỹ năng làm việc nhóm, chiến lược biên dịch, kỹ năng ghi nhớ, phân tích, tổng hợp 

và biên soạn thông tin, tài liệu v.v… Hơn nữa, thông qua những mục tiêu, nội dung của học 

phần để thúc đẩy khả năng tư duy, sáng tạo, phát triển bản thân, đáp ứng công việc thực tế. 


