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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC YERSIN ĐÀ LẠT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

 

1. Mã số: 91101 

2. Tên học phần: Những nguyên lý cơ bản chủ nghĩa Mac – Lênin 1 

3. Số tín chỉ: 2 (2/0) 

4. Chuyên ngành đào tạo: Đông phương học 

5. Mục tiêu học phần:  

5.1. Về kiến thức: 

- Xác lập cơ sở lý luận cơ bản nhất để từ đó có thể tiếp cận được nội dung môn học tư tưởng 

Hồ Chí Minh và Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam, hiểu biết nền tảng tư 

tưởng của Đảng. 

- Xây dựng niềm tin, lý tưởng cách mạng cho sinh viên. 

- Từng bước xác lập thế giới quan, nhân sinh quan và phương pháp luận chung nhất để tiếp 

cận các khoa học chuyên ngành được đào tạo. 

5.2. Về kỹ năng: 

- Biết vận dụng, làm sáng tỏ cơ sở lý luận và thực tiễn của tư tưởng Hồ Chí Minh, Đường 

lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam  

5.3. Thái độ: 

Rèn luyện được thái độ nghiêm túc, trung thực, tác phong cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác. 

6. Mô tả học phần:  

Hiểu và nắm được những nguyên lý, phạm trù, quy luật của triết học Mác – Lênin; Học 

thuyết kinh tế của chủ nghĩa Mác – Lênin về phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa; Lý luận 

của chủ nghĩa Mác – Lênin về chủ nghĩa xã hội. 

Từng bước xác lập thế giới quan duy vật biện chứng, nhân sinh quan cộng sản và phương 

pháp luận biện chứng, khoa học, để nhận thức những vấn đề lý luận và thực tiễn cuộc sống đang 

đặt ra. 

Biết vận dụng, làm sáng tỏ cơ sở lý luận và thực tiễn của tư tưởng Hồ Chí Minh, Đường lối 

cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Qua đó xây dựng niềm tin, lý tưởng cách mạng cho 

sinh viên. 

Biết sử dụng phương pháp luận triết học Mác- Lênin, Kinh tế chính trị Mác- Lênin để nắm vững 

kiến thức khoa học chuyên ngành và làm luận văn tốt nghiệp. 

7. Phân bố thời gian giảng dạy trong học kỳ:  

- Tổng giờ lý thuyết, lên lớp: 30 tiết  

8. Điều kiện và yêu cầu của học phần: 

8.1. Điều kiện: không có 

8.2. Yêu cầu: 

- Sinh viên phải tham gia 70% tổng số giờ lên lớp mới được dự thi hết học phần. 

- Hiểu và nắm được những nguyên lý, phạm trù, quy luật của triết học Mác – Lênin; Học 

thuyết kinh tế của chủ nghĩa Mác – Lênin về phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa; Lý luận 

của chủ nghĩa Mác – Lênin về chủ nghĩa xã hội. 

9. Nội dung học phần:  

 

STT Nội dung Số tiết 

1 
Bài 1: Nhập môn những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – 

Lênin 
5 

2 
Bài 2: Khái quát Chủ nghĩa Mác – Lênin và ba bộ phận cấu thành 

Chủ nghĩa Mác – Lênin 
5 
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3 
Bài 3: Khái lược quá trình hình thành và phát triển của Chủ nghĩa 

Mác – Lênin 
5 

4 Bài 4: Đối tượng và phạm vi học tập, nghiên cứu 5 

5 Bài 5: Mục đích về mặt phương pháp học tập, nghiên cứu 5 

6 
Bài 6: Một số yêu cầu cơ bản về mặt phương pháp học tập, 

nghiên cứu 
5 

Tổng số tiết 30 

 

10. Phương pháp giảng: 

Lý thuyết: Thuyết trình, thảo luận nhóm. 

11. Vật liệu giảng dạy: 

Tài liệu phát tay, máy chiếu đa năng, máy tính có kết nối Internet. 

12. Đánh giá: 

- Điểm chuyên cần: 10% 

- Điểm quá trình: 30% 

- Điểm thi kết thúc học phần: 60% 

- Hình thức thi kết thúc học phần: Thi viết tự luận (Sinh viên được sử dụng tài liệu) 

- Thời gian thi: 90 phút 

Cách tính điểm: 

- Điểm học phần = điểm chuyên cần (10%) + điểm quá trình (30%) + điểm thi kết thúc 

HP (60%). 

- Các điểm thành phần và điểm kết thúc học phần đều được làm tròn đến một chữ số 

thập phân. 

13. Tài liệu học tập, tham khảo: 

13.1. Tài liệu học tập 

- Trường Đại học Yersin Đà Lạt, Bài giảng Những nguyên lý cơ bản Mác – Lênin 1 

(lưu hành nội bộ). 

13.2. Tài liệu tham khảo: 

- Bộ Giáo dục và đào tạo: Giáo trình Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – 

Lênin (dành cho sinh viên đại học, cao đẳng khối không chuyên ngành Mác – Lênin, tư 

tưởng Hồ Chí Minh), Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2009; 

- Bộ Giáo dục và đào tạo: Giáo trình Triết học Mác- Lênin (Dùng trong các trường đại 

học, cao đẳng), Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2006; 

- Bộ Giáo dục và đào tạo: Giáo trình Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam (Dùng trong 

các trường đại học, cao đẳng), Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2009. 

                                                               Đà Lạt, ngày 28 tháng 4 năm 2019 

                                                                                                     HIỆU TRƯỞNG  

 

 

 

           

                                                                                                        TS. PHẠM ĐÌNH TRUNG 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC YERSIN ĐÀ LẠT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

 

1. Mã số: 91102 

2. Tên học phần: Những nguyên lý cơ bản chủ nghĩa Mac – Lênin 2 

3. Số tín chỉ: 3 (3/0) 

4. Chuyên ngành đào tạo:  Đông phương học  

5. Mục tiêu học phần:  

5.1. Kiến thức: 

- Vấn đề cơ bản của triết học và sự đối lập giữa chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa duy tâm 

trong triết học. 

- Quan điểm duy vật biện chứng về vật chất, ý thức và mối quan hệ giữa vật chất và ý thức. 

- Rút ra được ý nghĩa phương pháp luận. 

5.2. Kỹ năng: 

- Biết vận dụng, làm sáng tỏ cơ sở lý luận và thực tiễn của tư tưởng Hồ Chí Minh, Đường 

lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam  

5.3. Thái độ: 

- Rèn luyện được thái độ nghiêm túc, trung thực, tác phong cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác. 

6. Mô tả học phần:  

Hiểu và nắm được những nguyên lý, phạm trù, quy luật của triết học Mác – Lênin; Học 

thuyết kinh tế của chủ nghĩa Mác – Lênin về phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa; Lý luận 

của chủ nghĩa Mác – Lênin về chủ nghĩa xã hội. 

Từng bước xác lập thế giới quan duy vật biện chứng, nhân sinh quan cộng sản và phương 

pháp luận biện chứng, khoa học, để nhận thức những vấn đề lý luận và thực tiễn cuộc sống đang 

đặt ra. 

Biết vận dụng, làm sáng tỏ cơ sở lý luận và thực tiễn của tư tưởng Hồ Chí Minh, Đường lối 

cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Qua đó xây dựng niềm tin, lý tưởng cách mạng cho 

sinh viên. 

Biết sử dụng phương pháp luận triết học Mác- Lênin, Kinh tế chính trị Mác- Lênin để nắm 

vững kiến thức khoa học chuyên ngành và làm luận văn tốt nghiệp. 

7. Phân bố thời gian giảng dạy trong học kỳ:  

- Lý thuyết, lên lớp: 45 tiết  

8. Điều kiện và yêu cầu của học phần: 

8.1. Điều kiện:  

- Sinh viên phải học Những nguyên lý cơ bản Mác – Lênin 1 trước khi học học phần này. 

8.2. Yêu cầu: 

- Sinh viên phải tham gia 70% tổng số giờ lên lớp mới được dự thi hết học phần. 

- Việc nắm vững những nội dung cơ bản của thế giới quan và phương pháp luận triết học 

của chủ nghĩa Mác – Lênin. 

9. Nội dung học phần:  

 

STT Nội dung TS 

1 Bài 1: Chủ nghĩa duy vật và Chủ nghĩa duy vật biện chứng 5 

2 Bài 2: Quan điểm duy vật biện chứng vật chất và ý thức 5 

3 Bài 3: Phép biện chứng và phép biện chứng duy vật 5 

4 Bài 4: Chủ nghĩa duy vật lịch sử 5 

5 Bài 5: Học thuyết kinh tế của chủ nghĩa Mác - Lênin 5 
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6 Bài 6: Học thuyết giá trị thặng dư 5 

7 Bài 7: Học thuyết về chủ nghĩa tư bản độc quyền và chủ nghĩa tư bản 

độc quyền nhà nước 

5 

8 Bài 8: Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân và cách mạng xã hội 

chủ nghĩa 

5 

9 Bài 9: Những vấn đề chính trị xã hội có tính quy luật trong tiến trình 

cách mạng xã hội chủ nghĩa 

5 

Tổng số tiết 45 

 

10. Phương pháp giảng: 

- Lý thuyết: Thuyết trình, thảo luận nhóm. 

11. Vật liệu giảng dạy: 

- Tài liệu phát tay, máy chiếu đa năng, máy tính có kết nối Internet. 

12. Đánh giá: 

- Điểm chuyên cần: 10% 

- Điểm quá trình: 30% 

- Điểm thi kết thúc học phần: 60% 

- Hình thức thi kết thúc học phần: Thi viết tự luận (Sinh viên được sử dụng tài liệu) 

- Thời gian thi: 90 phút 

Cách tính điểm: 

- Điểm học phần = điểm chuyên cần (10%) + điểm quá trình (30%) + điểm thi kết thúc HP 

(60%). 

- Các điểm thành phần và điểm kết thúc học phần đều được làm tròn đến một chữ số thập 

phân. 

13. Tài liệu học tập, tham khảo: 

13.1. Tài liệu học tập: 

- Trường Đại học Yersin Đà Lạt, Bài giảng Những nguyên lý cơ bản Mác – Lênin 2 (lưu 

hành nội bộ); 

13.2. Tài liệu tham khảo 

- Bộ Giáo dục và đào tạo: Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh (Dùng trong các trường đại 

học, cao đẳng), Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2006; 

- Bộ Giáo dục và đào tạo: Giáo trình Kinh tế chính trị Mác- Lênin (Dùng cho các khối 

ngành không chuyên Kinh tế- Quản trị kinh doanh trong các trường đại học, cao đẳng), Nxb. 

Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2006; 

- V.I.Lênin: Toàn tập, Nxb. Tiến bộ, M – 1981. 

                                                                                   Đà Lạt, ngày 28 tháng 4 năm 2019 

                                                                                                    HIỆU TRƯỞNG  

 

 

 

           

                                                                                                        TS. PHẠM ĐÌNH TRUNG 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC YERSIN ĐÀ LẠT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

 

1. Mã số: 91105 

2. Tên học phần: Tư tưởng Hồ Chí Minh 

3. Số tín chỉ: 2 (2/0) 

4. Chuyên ngành đào tạo: Đông phương học  

5. Mục tiêu học phần:  

5.1. Kiến thức: 

- Cung cấp những hiểu biết có tính hệ thống về tư tưởng, đạo đức, giá trị văn hóa Hồ Chí 

Minh. Tiếp tục cung cấp những kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác - Lênin.  

- Cùng với môn học Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin tạo lập những hiểu 

biết về nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam hành động của Đảng và của cách mạng nước ta. 

5.2. Kỹ năng: 

Nắm vững cơ sở lý luận và thực tiễn của tư tưởng Hồ Chí Minh, Đường lối cách mạng của 

Đảng Cộng sản Việt Nam. 

5.3. Thái độ: 

Rèn luyện được thái độ nghiêm túc, trung thực, tác phong cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác. 

6. Mô tả học phần:  

Thông qua môn học, sinh viên sẽ nắm được những nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí 

Minh, sự vận dụng sáng tạo lý luận chủ nghĩa Mác – Lênin của Hồ Chí Minh vào thực tiễn cách 

mạng Việt Nam. Trang bị phương pháp luận Hồ Chí Minh vào nghiên cứu, học tập môn Đường 
lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam. 

7. Phân bố thời gian giảng dạy trong học kỳ:  

Lý thuyết, lên lớp: 30 tiết  

8. Điều kiện và yêu cầu của học phần: 

8.1. Điều kiện:  
Sinh viên phải học những nguyên lý cơ bản Mác – Lênin 1, 2 trước khi học học phần này. 

8.2. Yêu cầu:  

- Tham dự tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết. 

- Thực hiện đầy đủ các bài tập nhóm/ bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện. 

- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ. 

- Tham dự thi kết thúc học phần. 

- Chủ động tổ chức thực hiện giờ tự học. 

9. Nội dung học phần:  

 

STT Nội dung TS 

1 Bài 1: Cơ sở, quá trình hính thành và phát triển tư tưởng HCM 4 

2 Bài 2: Tư tưởng HCM về vấn đề dân tộc và cách mạng giải phóng 

dân tộc 

4 

3 Bài 3: Tư tưởng HCM về chủ nghĩa xã hội và con đường quá độ đi 

lên chủ nghĩa xã hội Việt Nam 

4 

4 Bài 4: Tư tưởng HCM về Đảng cộng sản Việt Nam 4 

5 Bài 5: Tư tưởng HCM về đại đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế 4 

6 Bài 6: Tư tưởng HCM về dân chủ và xây dựng nhà nước của dân, 

do dân, vì dân 

5 
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7 Bài 7: Tư tưởng HCM về văn hóa, đạo đức, và xây dựng con 

người mới 

5 

Tổng số tiết 30 

 

10. Phương pháp giảng: 

Lý thuyết: Thuyết trình, thảo luận nhóm. 

11. Vật liệu giảng dạy: 

Tài liệu phát tay, máy chiếu đa năng, máy tính có kết nối Internet. 

12. Đánh giá: 

- Điểm chuyên cần: 10% 

- Điểm quá trình: 30% 

- Điểm thi kết thúc học phần: 60% 

- Hình thức thi kết thúc học phần: Thi viết tự luận (Sinh viên được sử dụng tài liệu) 

- Thời giam thi: 90 phút 

Cách tính điểm: 

- Điểm học phần = điểm chuyên cần (10%) + điểm quá trình (30%) + điểm thi kết thúc HP 

(60%). 

- Các điểm thành phần và điểm kết thúc học phần đều được làm tròn đến một chữ số thập 

phân. 

13. Tài liệu học tập, tham khảo: 

13.1.Tài liệu học tập: 

Trường Đại học Yersin Đà Lạt, Tư tưởng Hồ Chí Minh (lưu hành nội bộ). 

13.2. Tài liệu tham khảo: 

- Bộ Giáo dục và đào tạo: Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh (Dùng trong các trường đại học, 

cao đẳng), Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2006; 

- Hồ Chí Minh toàn tập, Nxb. Chính trị Quốc gia, 2002. 

                                                                                                  Đà Lạt, ngày 28 thán 4 năm 2019 

                                                                                                   HIỆU TRƯỞNG  

 

 

 

           

                                                                                                        TS. PHẠM ĐÌNH TRUNG 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC YERSIN ĐÀ LẠT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

 

1. Mã số: 91111 

2. Tên học phần: Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam 

3. Số tín chỉ: 3 (3/0) 

4. Chuyên ngành đào tạo:  Đông phương học 

5. Mục tiêu học phần:  

5.1. Kiến thức: 

- Cung cấp những nội dung cơ bản của đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, 

trong đó chủ yếu tập trung vào đường lối của Đảng trong thời kỳ đổi mới trên một số lĩnh vực 

cơ bản của đời sống xã hội phục vụ cho cuộc sống và công tác. Qua đó giúp sinh viên nhận thức 

được Đảng Cộng sản Việt Nam đã vận dụng đúng đắn, sáng tạo lý luận của Chủ nghĩa Mác - 

Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh vào điều kiện cụ thể của Việt Nam trong từng giai đoạn để đề ra 

đường lối lãnh đạo cách mạng đúng đắn, đưa cách mạng phát triển tiến lên. 

5.2.Kỹ năng: 

- Vận dụng kiến thức chuyên ngành để chủ động, tích cực trong giải quyết những vấn đề 

kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội theo đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước. 

5.3. Thái độ: 

- Rèn luyện được thái độ nghiêm túc, trung thực, tác phong cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác.  

6. Mô tả học phần:  

- Giới thiệu sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam và cương lĩnh chính trị đầu tiên của 

Đảng; Đường lối đấu tranh giành chính quyền (1930 - 1945); Đường lối kháng chiến chống 

thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược (1945 - 1975); Đường lối công nghiệp hóa; Đường lối 

xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng Xã hội chủ nghĩa; Đường lối xây dựng hệ thống 

chính trị; Đường lối xây dựng văn hóa và giải quyết các vấn đề xã hội; Đường lối đối ngoại. 

- Chủ yếu của môn học là cung cấp cho sinh viên những hiểu biết cơ bản, có hệ thống về 

đường lối của Đảng, đặc biệt là đường lối trong thời kỳ đổi mới. 

7. Phân bố thời gian giảng dạy trong học kỳ:  

- Lý thuyết, lên lớp: 45 tiết  

8. Điều kiện và yêu cầu của học phần: 

8.1. Điều kiện:  

- Sinh viên phải học Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin 1,2 và Tư tưởng 

HCM trước khi học học phần này. 

8.2. Yêu cầu: 

- Sinh viên phải tham gia 70% tổng số giờ lên lớp mới được dự thi hết học phần. 

-  Hiểu và nắm được Đảng ta đã tiếp thu, vận dụng sáng tạo Lý luận Mác - Lênin, Tư tưởng 

Hồ Chí Minh vào thực tiễn cách mạng Việt Nam. Có phương pháp biện chứng, lôgic, lịch sử. 

9. Nội dung học phần:  

 

STT Nội dung Số tiết 

1 Bài 1: Sự ra đời của Đảng cộng sản Việt Nam và Cương lĩnh chính trị 

đầu tiên của Đảng 

5 

2 Bài 2: Đường lối đấu tranh giành chính quyền 5 

3 Bài 3: Đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm 

lược (1945 - 1975) 

5 

4 Bài 4: Đường lối công nghiệp hóa 6 
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5 Bài 5: Đường lối xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ 

nghĩa 

6 

6 Bài 6: Đường lối xây dựng hệ thống chính trị 6 

7 Bài 7: Đường lối xây dựng và phát triển nền văn hóa; giải quyết các vấn 

đề xã hội. 

6 

8 Bài 8: Đường lối đối ngoại 6 

Tổng số tiết 45 

 

10. Phương pháp giảng: 

- Lý thuyết: Thuyết trình, thảo luận nhóm. 

11. Vật liệu giảng dạy: 

- Tài liệu phát tay, máy chiếu đa năng, máy tính có kết nối Internet. 

12. Đánh giá: 

- Điểm chuyên cần: 10% 

- Điểm quá trình: 30% 

- Điểm thi kết thúc học phần: 60% 

- Hình thức thi kết thúc học phần: Thi viết tự luận (Sinh viên được sử dụng tài liệu) 

- Thời giam thi: 90 phút 

Cách tính điểm: 

- Điểm học phần = điểm chuyên cần (10%) + điểm quá trình (30%) + điểm thi kết thúc HP 

(60%). 

- Các điểm thành phần và điểm kết thúc học phần đều được làm tròn đến một chữ số thập 

phân. 

13. Tài liệu học tập, tham khảo: 

13.1. Tài liệu học tập: 

- Trường Đại học Yersin Đà Lạt, Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam (lưu 

hành nội bộ). 

13.2. Tài liệu tham khảo 

- Giáo trình đường lối cách mạng của Đảng cộng Việt Nam của Bộ giáo dục đào tạo, Nxb 

Chính trị quốc gia, HN năm 2009; 

- Một số chuyên đề về Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam, Đại học quốc 

gia Hà Nội, NXB chính trị quốc gia, HN, năm 2009; 

- Giáo trình Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam, Bộ giáo dục đào tạo, NXB chính trị quốc 

gia Hà Nội, năm 2007;  

- Đảng lãnh đạo trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN, Đại học quốc gia Hà 

Nội, NXB chính trị quốc gia, HN năm 2008; 

 - Các văn kiện, nghị quyết của Đảng Cộng sản Việt Nam. 

                                                                                                   Đà Lạt, ngày 28 tháng 4 năm  

                                                                                                   HIỆU TRƯỞNG  

 

 

 

           

                                                                                                        TS. PHẠM ĐÌNH TRUNG 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC YERSIN ĐÀ LẠT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

 

1. Mã số: 71171 

2. Tên học phần : Tiếng Anh 1 

3. Số tín chỉ : 3 

4. Chuyên ngành đào tạo : Đông phương học  

5. Mục tiêu học phần:  

5.1. Kiến thức: 

- Sau khi học xong học phần này, sinh viên có khả năng trình bày được những cấu trúc tiếng 

Anh cơ bản, cách sử dụng từ vựng tiếng Anh trong những tình huống giao tiếp thông thường. 

- Vận dụng các kiến thức cơ bản của 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết ở trình độ A2. 

5.2. Về kỹ năng:  

- Vận dụng được các cấu trúc và từ vựng đã học trong chương trình vào tình huống giao 

tiếp hàng ngày. 

- Sử dụng thành thạo 4 kỹ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết ở trình độ A2 theo khung đánh giá 

năng lực ngoại ngữ Châu Âu.  

5.3. Về thái độ 

- Nhận biết được vai trò, tầm quan trọng của kiến thức Tiếng Anh cơ bản trong chương trình 

học và thực hành nghề nghiệp. 

6. Mô tả học phần: 

Học phần này giúp sinh viên trau dồi các kỹ năng: nghe, nói, đọc, viết và củng cố kiến thức 

ngữ pháp, từ vựng ở trình độ A2 , giúp sinh viên có nền tảng tốt để bắt đầu chương trình học 

B1 ở các học phần tiếp theo với số lượng 06 bài trong giáo trình English Unlimited.  

7. Phân bố thời gian giảng dạy trong học kỳ:  

Lý thuyết: lên lớp 45 tiết 

8. Điều kiện và yêu cầu của học phần 

8.1. Điều kiện:  

Không có 

8.2. Yêu cầu: 

- Chỉ tiêu lý thuyết: Sinh viên phải tham gia 70% tổng số giờ lên lớp mới được dự thi hết 

học phần. 

- Chỉ tiêu bài kiểm tra: Mỗi sinh viên phải có: 

+ 02 bài kiểm tra thường xuyên hệ số 1 (Tx 1: Vấn đáp (Speaking) và Tx 2: Trắc nghiệm 

(Listening)). 

+ 01 bài thi giữa học phần hệ số 2 (Tự luận; Reading and Writing). 

 + 01 bài thi hết học phần hệ số 1 (trắc nghiệm: Reading, Writing and Listening). 

Sinh viên không tham gia bài kiểm tra nào thì sẽ bị điểm 0 bài đó. 

- Kết thúc học phần, sinh viên phải nắm vững được toàn bộ hệ thống kiến thức đã được 

trình bày trong học phần và áp dụng vào giao tiếp thực tế. 

- Sinh viên phải thi và đạt trình độ A2. 

9. Nội dung học phần 

STT Nội dung Số 

tiết 

1 Revision:  

- Giới thiệu môn học, mục tiêu, yêu cầu của môn học 

- Ôn tập và củng cố kiến thức từ bài 1 đến bài 7 

Unit 8: 

1. Period 1: Grammar (Have got) +  (FamilyVocabulary 

9 
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2. Period 2: Vocab (Personality, appearance) + Pronunciation+ 

Speaking  

3. Period 3: Reading (p66+68) 

4. Period 4: Vocab + writing + speaking  

5. Period 5: Target activity + Explore  

6. Period 6: Explore speaking (p80) 

2 Unit 9:  

1. Period 1: How do you get there? + A visitor in Lucknow (p74)0) 

2. Period 2: Vocab + Pronunciation+ Speaking (p75) 

3. Period 3: Reading (p76+77) 

4. Period 4: Vocab + writing + speaking (p77) 

5. Period 5: Target activity + Explore (p78+79) 

6. Period 6: Explore speaking (p80) 

6 

3 Unit 10: 

1. Period 1: Vocab + Reading (p82+83) 

2. Period 2: Choosing a film (p83) 

3. Period 3: What are you doing tonight? (p84) 

4. Period 4: Arrangements (p85) 

5. Period 5: Target activity + Explore (p87) 

6. Period 6: Explore speaking (p88) 

6 

4 Unit 11:  

1. Period 1: At the airport (p90) 

2. Period 2: Getting a flight (p91) 

3. Period 3: A traveller’s tale (p92) 

4. Period 4: Telling a story (p93) 

5. Period 5: Target activity + Explore (p94+95) 

6. Period 6: Explore speaking (p96) 

6 

5 Unit 12: 

1. Period 1: Are you OK? (p98) 

2. Period 2: What are your symptoms (p99) 

3. Period 3: Home remedies (p100) 

4. Period 4: If you get stomach ache (p101) 

5. Period 5: Target activity + Explore (p102 + 103) 

6. Period 6: Explore writing (p104) 

6 

6 Unit 13: 

1. Period 1: Experiences (p106) 

2. Period 2: Grammar + Writing + Listening + Speaking (p107) 

3. Period 3: Great places (p108) 

4. Period 4: Have you ever..? (p109) 

5. Period 5: Target activity + Explore (p110) 

6. Period 6: Explore speaking (p112) 

6 

7 Unit 14:  

1. Period 1: Exercising your brain (p114) 

2. Period 2: Life style choices (p115) 

3. Period 3: Barry Cox (p116) 

4. Period 4: Hopes and plans for the future (p117) 

5. Period 5: Target activity + Explore (p118) 

6. Period 6: Explore writing (p120) 

6 

Tổng số tiết 45 

 

10. Phương pháp giảng dạy 

- Thuyết trình, phát vấn, thảo luận cá nhân/cặp/nhóm, đóng vai. 
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11. Vật liệu giảng dạy 

- Phấn, bảng hoặc projector (power point), tài liệu phát tay, đài, tranh ảnh minh họa. 

12. Đánh giá 

- Điểm chuyên cần: 10% 

- Điểm quá trình: 30% (Sinh viên sẽ làm 03 bài kiểm tra thường xuyên gồm: 01 bài kiểm 

tra vấn đáp, 01 bài kiểm tra nghe, 01 bài kiểm tra đọc viết). 

- Điểm thi kết thúc học phần: 60% 

- Thời gian thi: 90 phút 

- Hình thức thi kết thúc học phần: Thi trắc nghiệm. 

Cách tính điểm: 

- Điểm học phần = điểm chuyên cần (10%) + điểm quá trình (30%) + điểm thi kết thúc HP 

(60%). 

- Các điểm thành phần và điểm kết thúc học phần đều được làm tròn đến một chữ số thập 

phân. 

13. Tài liệu học tập, tham khảo: 

13.1. Tài liệu học tập: 

- Alex Tilbury, Theresa Clementson, Leslie Anne Hendra & David Rea, English Unlimited 

– Elementary, 2011 – Cambridge University Press. 

13.2. Tài liệu tham khảo: 

- Annette Capel & Wendy Sharp. Objective KET. 2011. Cambridge University Press. 

- Cambridge Key English Test 1-7. 2012. Cambridge University Press. 

- Murphy, R. English Grammar in use, 2009 - Cambridge University Press. 

- Sue Kay & Vaughan Jones. Inside Out – Pre-intermediate, 2007 - Macmillan Press.  

- George Yule. Oxford Practice Grammar - Pre-intermediate, 2010 - Oxford University 

Press. 

- John Eastwood. A Basic English Grammar, 2010 - Oxford University Press. 

- Walker , E & Elsworth, S. Grammar Practice, 2009 - Longman Press.   

- Virginia Evans & Jenny Dooley, New Round - up, 2010 - Longman Press. (book 3, 4) 

- John Eastwood, Oxford Practice Grammar - Intermediate, 2010 - Oxford University Press. 

                                                                                                   

Đà Lạt, ngày 28 tháng 4 năm 2019 

                                                                                                      HIỆU TRƯỞNG  

 

 

 

           

                                                                                                        TS. PHẠM ĐÌNH TRUNG 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC YERSIN ĐÀ LẠT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

 

1. Mã số : 71172 

2. Tên học phần: Tiếng Anh 2 

3. Số tín chỉ: 3 (3/0) 

4. Chuyên ngành đào tạo:  Đông Phương học  

5. Mục tiêu học phần:  

5.1. Kiến thức 

- Trình bày được những cấu trúc tiếng Anh cơ bản, cách sử dụng từ vựng tiếng Anh trong 

những tình huống giao tiếp thông thường. 

- Vận dụng các kiến thức cơ bản của 4 kỹ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết được học trong 5 bài 

đầu tiên của giáo trình English Unlimited- Pre Intermediate, các chủ đề nói, các chiến thuật 

luyện nghe, đọc, viết và củng cố từ vựng.  

5.2. Kỹ năng 

- Sử dụng thành thạo một số kỹ năng làm bài thi B1  

- Đọc, nghe hiểu được nội dung và viết thư ngắn trả lời thông tin. 

5.3. Thái độ 

Nhận biết được vai trò, tầm quan trọng của kiến thức Tiếng Anh cơ bản trong chương trình 

học.  

6. Mô tả học phần: 

- Học phần này giúp sinh viên trau dồi các kỹ năng: nghe, nói, đọc, viết với số lượng 05 bài 

trong giáo trình English Unlimited Pre- Intermediate nhằm mở rộng phạm vi kiến thức, diễn 

đạt ngôn ngữ phù hợp với ngữ cảnh thông qua các hoạt động cá nhân, nhóm, cặp và theo chỉ 

dẫn của giáo viên trên lớp cũng như tự học. 

- Nội dung gồm 6 thành tố: Ngữ pháp, từ vựng, và 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết  

7. Phân bố thời gian giảng dạy trong học kỳ: 

- Tổng giờ lý thuyết, lên lớp: 45 tiết 

8. Điều kiện và yêu cầu của học phần 

8.1. Điều kiện  

- Học phần học trước: Học phần Tiếng Anh 1 

8.2. Yêu cầu: 

- Chỉ tiêu lý thuyết: Sinh viên phải tham gia 70% tổng số giờ lên lớp mới được dự thi hết 

học phần. 

- Chỉ tiêu bài kiểm tra: Mỗi sinh viên phải có: 

+ 02 bài kiểm tra thường xuyên hệ số 1 (Tx 1: Vấn đáp (Speaking) và Tx 2: Trắc 

nghiệm.(Listening)). 

+ 01 bài thi giữa học phần hệ số 2 (Tự luận; Reading and Writing). 

 + 01 bài thi hết học phần hệ số 1 (trắc nghiệm: Reading, Writing and Listening). 

Sinh viên không tham gia bài kiểm tra nào thì sẽ bị điểm 0 bài đó. 

- Kết thúc học phần, sinh viên phải nắm vững được toàn bộ hệ thống kiến thức đã được 

trình bày trong học phần và áp dụng vào giao tiếp thực tế. 

9. Nội dung học phần:  

STT Nội dung giảng dạy Số 

tiết 

1 Unit 1: PLAY  

1. Period 1: Me and my life; Local music: Listening, Vocab, 

Speaking 

8 
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2. Period 2 and 3: Music around the world: Reading and Listening, 

Vocab, Speaking 

3. Period 4 and 5: An unusual athlete: Reading, Grammar; Physical 

activities: Vocab, Pronuciation, Speaking 

4. Period 6: Talk about an interest: Listening, Vocab, Task 

5. Period 7: Explore: so; Across cultures 

6. Period 8: Writing &  Look again 

2 Unit 2: Work and Studies  

1. Period 1: Lifelong learning: Listening, Vocab, Speaking 

2. Period 2 and 3: I’ve done: Grammar, Pronuciation, Speaking 

3. Period 4: A great place to work: Speaking, Reading 

4. Period 5: Vocab, Speaking, Grammar, Speaking 

5. Period 6: Have an interview: Listening, Vocab, Task;  Explore 

(P23) => Put in Present Perfect part. 

6. Period 7 and 8: Independent learning & Explore Speaking 

7. Period 8: Look again 

8 

3 Unit 3: How’s your food  

1. Period 1: Supermarket or small shop: Vocab, Speaking 

2. Period 2: Food and you: Reading, Vocab, Speaking 

3. Period 3: Eating out: Reading and Listening 

4. Period 4: Vocab, Pronunciation, Speaking, Grammar, Speaking 

5. Period 5: Plan a meal: Listening, Vocab, Task 

6. Period 6: Explore & Across cultures 

7. Period 7: Explore writing 

8. Period 8: Look again 

8 

4 Unit 4: Encounters  

1. Period 1: Taxi: Vocab & Two journeys: Listening 

2. Period 2: Vocab: getting a taxi; Pronunciation (Stressed syllables 

in sentences + vowel /∂/); Speaking 

3. Period 3: Reading: Activity 1, 2, 3, 4  

4. Period 4: Telling a story: Vocabulary: Activity 1 + 2; Grammar: 

Activity 3 +4 + 5; Speaking: activity 6+ 7  

5. Period 5: Tell story about memorable meetings; Explore: 

Keyword Back  

6. Period 6: Independent learning + Exercise in Workbook 

7. Period 7 + 8: Explore speaking; Look again; Exercise in 

workbook 

8 

5 Unit 5: Money  

1. Period 1: Money matters: Vocab, Speaking, Reading 

2. Period 2: How would you like to pay?: Listening, Vocab, 

Pronunciation, Speaking 

3. Period 3: Microcredit: Reading, Speaking 

4. Period 4: Reading,  Speaking, Grammar (You have to) 

5. Period 5 and 6: Give advice to a visitor: Listening, Vocab, Task; 

Explore & Across cultures 

6. Period 7,8: Writing &  Look again 

8 

6 REVISION: PET TEST 5 

Tổng số tiết 45 

 

10. Phương pháp giảng dạy 

- Thuyết trình, phát vấn, thảo luận cá nhân/cặp/nhóm, đóng vai. 

11. Vật liệu giảng dạy 
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- Phấn, bảng hoặc projector (power point), tài liệu phát tay, đài, tranh ảnh minh họa. 

12. Đánh giá 

- Điểm chuyên cần: 10% 

- Điểm quá trình: 30% (Sinh viên sẽ làm 03 bài kiểm tra thường xuyên gồm: 01 bài kiểm 

tra vấn đáp và 01 bài kiểm tra nghe (hệ số 1);  01 bài kiểm tra đọc viết (Hệ số 2)). 

- Điểm thi kết thúc học phần: 60% 

- Thời gian thi: 90 phút 

- Hình thức thi kết thúc học phần: Thi trắc nghiệm. 

Cách tính điểm: 

- Điểm học phần = điểm chuyên cần (10%) + điểm quá trình (30%) + điểm thi kết thúc HP 

(60%). 

- Các điểm thành phần và điểm kết thúc học phần đều được làm tròn đến một chữ số thập 

phân. 

13. Tài liệu học tập, tham khảo: 

13.1. Tài liệu học tập: 

- Alex Tilbury, Theresa Clementson, Leslie Anne Hendra & David Rea, English Unlimited 

– Pre- Intermediate, 2011 – Cambridge University Press. 

13.2. Tài liệu tham khảo:  

- Collins. Work on your Vocabulary (B1). 2013. HarperCollins Publishers Ltd. 

- Emma Heyderman & Peter May. Complete PET. 2010. Cambridge University Press. 

- Louis Hashemi & Barbara Thomas. Objective PET. 2015. Cambridge University Press. 

- Malcolm Mann & Steve Taylore-Knowles. Destination to B1. 2008. Macmillan Publishers 

Limited. 

- Murphy, R. English Grammar in use, 2009 - Cambridge University Press. 

- Preliminary English Test 1-8. 2014. Cambridge University Press. 

- Rosemary Aravanis. Cambridge English PET for school. Practice tests plus with key. 

2012. Pearson Education Limited.  

        Đà Lạt, ngày 28 tháng 4 năm 2019  

                                                                                                      HIỆU TRƯỞNG  

 

 

 

           

                                                                                                        TS. PHẠM ĐÌNH TRUNG 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC YERSIN ĐÀ LẠT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 

ĐỀ  CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN  

 

1. Mã số: 71173 

2. Tên học phần: Tiếng Anh 3 

3. Số tín chỉ: 3 (3/0) 

4. Chuyên ngành đào tạo:  Đông phương học 

5. Mục tiêu học phần:  

5.1. Về kiến thức 

- Trình bày được những cấu trúc tiếng Anh cơ bản, cách sử dụng từ vựng tiếng Anh trong 

những tình huống giao tiếp thông thường. 

- Vận dụng được cấu trúc và từ vựng tiếng Anh giao tiếp hàng ngày theo các chủ đề trong 

các tình huống cơ bản trong 5 bài tiếp theo của giáo trình English Unlimited Pre-intermediate. 

5.2. Về kỹ năng 

- Sử dụng thành thạo một số kỹ năng làm bài thi PET. 

- Nói, viết, đọc thành thạo một số chủ đề đã học trong học phần. 

- Nghe được các bài nói dài và hiểu được thông tin chính 

5.3. Về thái độ 

- Nhận biết được vai trò, tầm quan trọng của kiến thức Tiếng Anh cơ sở trong chương trình 

học.  

6. Mô tả học phần: 

- Học phần này giúp sinh viên trau dồi các kỹ năng: nghe, nói, đọc, viết với số lượng 05 bài 

trong giáo trình English Unlimited Pre-intermediate, nhằm mở rộng hơn nữa phạm vi kiến thức, 

diễn đạt ngôn ngữ phù hợp với ngữ cảnh thông qua các hoạt động cá nhân, nhóm, cặp và theo 

chỉ dẫn của giáo viên trên lớp cũng như tự học. 

- Nội dung gồm các thành tố: Ngữ pháp, từ vựng, kỹ năng nghe, nói, đọc viết. 

7. Phân bố thời gian giảng dạy trong học kỳ:  
- Tổng giờ lý thiết, lên lớp: 45 tiết 

8. Điều kiện và yêu cầu của học phần 

8.1. Điều kiện: 

- Học phần học trước: Học phần Tiếng Anh 1, 2 

8.2. Yêu cầu: 

- Chỉ tiêu lý thuyết: Sinh viên phải tham gia 70% tổng số giờ lên lớp mới được dự thi hết 

học phần. 

- Chỉ tiêu bài kiểm tra: Mỗi sinh viên phải có: 

+ 02 bài kiểm tra thường xuyên hệ số 1 (Tx 1: Vấn đáp (Speaking) và Tx 2: Trắc nghiệm 

(Listening)). 

+ 01 bài thi giữa học phần hệ số 2 (Tự luận; Reading and Writing). 

 + 01 bài thi hết học phần hệ số 1 (trắc nghiệm: Reading, Writing and Listening). 

Sinh viên không tham gia bài kiểm tra nào thì sẽ bị điểm 0 bài đó. 

- Kết thúc học phần, sinh viên phải nắm vững được toàn bộ hệ thống kiến thức đã được trình 

bày trong học phần và áp dụng vào giao tiếp thực tế. 

9. Nội dung học phần 

STT Nội dung giảng dạy Số tiết 

1 Unit 6: Energy  

1. Period 1: Burning calories Vocabulary – Household chores & 

Speaking 

8 
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2. Period 2: Reading – The treadmill 

3. Period 3: Vocabulary & Speaking: Talking about habits 

4. Period 4: Vocabulary: Weather 

5. Period 5: Listening & Grammar: Comparing things 

6. Period 6: Pronunciation & Speaking 

7. Period 7: Target activities – Do a survey: Task listening and 

Vocabulary 

8. Period 8: Independent learning & explore speaking 

2 Unit 7: City life 

1. Period 1: Reading: View point-The urban world in 2050 

2. Period 2: Vocabulary: The environment, Speaking  

3. Period 3: Grammar: Will, might, may & Speaking 

4. Period 4: Reading: Amsterdam Travel guide 

5. Period 5: Grammar: Real conditionals & Speaking 

6. Period 6: Vocabulary, Pronunciation & Speaking 

7. Period 7: Target activity: Get tourist information, Task listening and 

Vocabulary 

8. Period 8: Across cultures: Tourism, Explore Writing 

8 

3 Unit 8: Things 

1. Period 1: Portobello Market; Listening, Vocabulary: Buying things 

2. Period 2: Pronunciation, Grammar: some & any, Speaking 

3. Period 3: Reading: Mystery objects 

4. Period 4: Vocabulary: Describing objects, Speaking 

5. Period 5: Grammar: Passives 

6. Period 6: Speaking 

7. Period 7: Target activity – Talk about a favourite possession: Task 

listening and Vocabulary 

8. Period 8: Independent learning Ways of reading – Explore Speaking 

8 

4 Unit 9: Feelings 

1. Period 1: Why we do it; Vocabulary: yawn, laugh …, Reading: Why 

do people laugh? 

2. Period 2: How do you feel, Vocabulary: extreme adjectives, Speaking 

3. Period 3: Just good friends, Listening   

4. Period 4: Vocabulary: Reacting to news, thanking, apologizing; 

Pronunciation, Speaking 

5. Period 5: Grammar: Present prefect 3 – Giving news 

6. Period 6: Speaking 

7. Period 7: Target activity – Catch up with friends: Task listening and 

Vocabulary 

8. Period 8: Across cultures: Gestures & Explore writing 

8 

5 Unit 10: Getting organized 

1. Period 1: A place to stay; Vocabulary: Hotel facilities … 

8 
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2. Period 2: Booking a room, checking in Listening 

3. Period 3: Vocabulary: Staying in a hotel, Speaking 

4. Period 4: Remember me? Reading 

5. Period 5: Listening & Grammar: Future plans and arrangement 

6. Period 6: Pronunciation & Speaking 

7. Period 7: Target activity – Arrange to meet up: Task listening and 

Vocabulary 

8. Period 8: Independent learning: Improve your listening Explore 

Speaking 

6 REVISION: PET TEST 5 

Tổng số tiết 45 

 

10. Phương pháp giảng dạy 

- Thuyết trình, phát vấn, thảo luận cá nhân/cặp/nhóm, đóng vai. 

11. Vật liệu giảng dạy 
- Phấn, bảng hoặc projector (power point), tài liệu phát tay, đài, tranh ảnh minh họa. 

12. Đánh giá 
- Điểm chuyên cần: 10% 

- Điểm quá trình: 30% (Sinh viên sẽ làm 03 bài kiểm tra thường xuyên gồm: 01 bài kiểm tra 

vấn đáp và 01 bài kiểm tra nghe (hệ số 1);  01 bài kiểm tra đọc viết (Hệ số 2)). 

- Điểm thi kết thúc học phần: 60% 

- Thời gian thi: 90 phút 

- Hình thức thi kết thúc học phần: Thi trắc nghiệm. 

Cách tính điểm: 

- Điểm học phần = điểm chuyên cần (10%) + điểm quá trình (30%) + điểm thi kết thúc HP 

(60%). 

- Các điểm thành phần và điểm kết thúc học phần đều được làm tròn đến một chữ số thập 

phân. 

13. Tài liệu học tập, tham khảo: 

13.1. Tài liệu học tập: 

- Alex Tilbury, Theresa Clementson, Leslie Anne Hendra & David Rea,  2011, English 

Unlimited – Pre- Intermediate, Cambridge University Press. 

13.2. Tài liệu tham khảo: 

- Collins. Work on your Vocabulary (B1). 2013. HarperCollins Publishers Ltd. 

- Diana L Fried. Bood. PET Practice Tests. 1997. Oxford University Press. 

- Emma Heyderman & Peter May. Complete PET. 2010. Cambridge University Press. 

- Louis Hashemi & Barbara Thomas. Objective PET. 2015. Cambridge University Press. 

- Malcom Mann & Steve Taylore- Knowles. Destination to B1. 2009. Macmillan       

Publishers Limited. 

- Preliminary English Test 1-8. 2014. Cambridge University Press. 

- Rosemary Aravanis. Cambridge English PET for school. Practice tests plus with key. 2012. 

Pearson Education Limited.  

                                                                                                Đà Lạt, ngày 28 tháng 4 năm 2019 

                                                                                                    HIỆU TRƯỞNG  

 

 

        

                                                                                                        TS. PHẠM ĐÌNH TRUNG 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC YERSIN ĐÀ LẠT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

 

1. Mã số: 71174 

2. Tên học phần:  Tiếng Anh 4 

3. Số tín chỉ: 3 (3/0) 

4. Chuyên ngành đào tạo:  Đông phương học  

5. Mục tiêu học phần:  

5.1. Về kiến thức 

- Trình bày được những cấu trúc tiếng Anh cơ bản, cách sử dụng từ vựng tiếng Anh theo 

các chủ đề đã học từ bài 11 đến bài 14. 

- Vận dụng các kiến thức cơ bản của 4 kỹ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết được học trong 4 bài 

cuối cùng của giáo trình English Unlimited- Pre Intermediate, các chủ đề nói, các chiến thuật 

luyện nghe, nói, đọc, viết và củng cố từ vựng. 

5.2. Về kỹ năng 

- Vận dụng được các cấu trúc và từ vựng đã học trong trương trình vào tình huống giao tiếp 

hàng ngày. 

- Sử dụng thành thạo các kiến thức và kỹ năng được học vào làm bài thi B1. 

- Nghe, Nói, Đọc, Viết được thành thạo các chủ đề đã học trong học phần 

5.3. Về thái độ 

- Nhận biết được vai trò, tầm quan trọng của kiến thức Tiếng Anh cơ sở trong chương trình 

học.  

6. Mô tả học phần: 

- Học phần này giúp sinh viên trau dồi các kỹ năng: nghe, nói, đọc, viết với số lượng 04 bài 

trong giáo trình English Unlimited Pre- Intermediate nhằm mở rộng phạm vi kiến thức, diễn 

đạt ngôn ngữ phù hợp với ngữ cảnh thông qua các hoạt động cá nhân, nhóm, cặp và theo chỉ 

dẫn của giáo viên trên lớp cũng như tự học. 

- Nội dung gồm 6 thành tố: Ngữ pháp, từ vựng, và 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết 

7. Phân bố thời gian giảng dạy trong học kỳ: 

- Tổng giờ lý thiết, lên lớp: 45 tiết 

8. Điều kiện và yêu cầu của học phần 

8.1. Điều kiện: 

- Học phần học trước: Học phần Tiếng Anh 1, 2, 3 

8.2. Yêu cầu: 

- Chỉ tiêu lý thuyết: Sinh viên phải tham gia 70% tổng số giờ lên lớp mới được dự thi hết 

học phần. 

- Chỉ tiêu bài kiểm tra: Mỗi sinh viên phải có: 

+ 02 bài kiểm tra thường xuyên hệ số 1 (Tx 1: Vấn đáp (Speaking) và Tx 2: Trắc nghiệm 

(Listening)). 

+ 01 bài thi giữa học phần hệ số 2 (Tự luận; Reading and Writing). 

 + 01 bài thi hết học phần hệ số 1 (trắc nghiệm: Reading, Writing and Listening). 

Sinh viên không tham gia bài kiểm tra nào thì sẽ bị điểm 0 bài đó. 

- Kết thúc học phần, sinh viên phải nắm vững được toàn bộ hệ thống kiến thức đã được 

trình bày trong học phần và áp dụng vào giao tiếp thực tế và làm bài thi PET. 

- Sinh viên phải thi đạt chứng chỉ tiếng Anh B1 (PET). 

9. Nội dung học phần 

STT Nội dung giảng dạy Số tiết 

1 Unit 11: Spaces  

1. Period 1: Moving, Vocabulary,  

2. Period 2: Speaking, Listening (A dream home) 

8 
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3. Period 3: Grammar (would) & Speaking 

4. Period 4: Reading  

5. Period 5: Speaking (Agree or disagree), Vocabulary (talk about pros 

and cons)  

6. Period 6: Pronunciation (Groups of words 1) & Speaking  

7. Period 7: Target activity (Talk about problem), task listening, task 

vocabulary 

8. Period 8: Cross cultures (Neighbours) & Explore Writing 

2 Unit 12: People and Places  

1. Period 1: Vocabulary (location), Speaking (how to describe the 

location of ...) 

2. Period 2: Reading (Two small countries), Vocabulary (Describing a 

country) 

3. Period 3: Listening(Big in Japan), Vocabulay (Life and achievements) 

4. Period 4: Speaking (short talk about your life or the life of someone 

you know); Pronunciation (Stressed in verbs) 

5.Period 5: Grammar (Infinitives and Gerunds)  

6. Period 6: Task listening, Task Vocabulary  

7. Period 7: Explore(Keyword “to”),  Independent learning  

8. Period 8: Explore Speaking (use vague language)  

8 

3 Unit 13: Now and then  

1. Period 1: 1. Period 1: Listening; Vocabulary (How I feel about 

gadgets.); Speaking (Think about the different gadgets you see.) 

2. Period 2: Listening (Four phone calls); Vocabulary (Telephone 

expressions 

3. Period 3: Pronunciation (Groups of words 2); Reading (When I was a 

child) 

4. Period 4:  4. Period 4: Grammar (used to, would); Speaking (Think 

about things you used to do in your child hood.) 

5. Period 5: 5. Period 5: Task reading (Talk about technology and 

change): Task vocabulary (Comparing Past and Present) 

6. Period 6: Explore (P111), Cross culture 

7. Period 7: Explore Writing 

8. Period 8: Look again 

8 

4 Unit 14: A matter of opinion  

1. Period 1: Listening 

2. Period 2: Vocabulary (Expressing opinions), Speaking (Thinking 

about opinions on some of these things) 

3. Period 3: Vocabulary (responding to opinions); Speaking 

4. Period 4: Reading (Carbon footprint); Pronunciation (Groups of words 

3) 

5. Period 5: Grammar (Real and Unreal conditionals) 

6. Period 6: Task reading (Have a debate) 

7. Period 7: Explore + Independent learning 

8. Period 8: Explore Speaking  

8 

5 REVISION: Preparing for Preliminary English Tests 

1. Period 1,2,3: Introduction to Preliminary English Tests (PET); 

Strategies to do PET 

2. Period 4,5,6: Test 1 & corection 

3. Period 7,8: Test 2 & corection 

8 

6 REVISION: PET TEST 5 

Tổng số tiết 45 
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10. Phương pháp giảng dạy 

- Thuyết trình, phát vấn, thảo luận cá nhân/cặp/nhóm, đóng vai. 

11. Vật liệu giảng dạy 

- Phấn, bảng hoặc projector (power point), tài liệu phát tay, đài, tranh ảnh minh họa. 

12. Đánh giá 

- Điểm chuyên cần: 10% 

- Điểm quá trình: 30% (Sinh viên sẽ làm 03 bài kiểm tra thường xuyên gồm: 01 bài kiểm 

tra vấn đáp và 01 bài kiểm tra nghe (hệ số 1);  01 bài kiểm tra đọc viết (Hệ số 2)). 

- Điểm thi kết thúc học phần: 60% 

- Thời gian thi: 90 phút 

- Hình thức thi kết thúc học phần: Thi trắc nghiệm. 

Cách tính điểm: 

- Điểm học phần = điểm chuyên cần (10%) + điểm quá trình (30%) + điểm thi kết thúc HP 

(60%). 

- Các điểm thành phần và điểm kết thúc học phần đều được làm tròn đến một chữ số thập 

phân. 

13. Tài liệu học tập, tham khảo: 

13.1. Tài liệu học tập: 

- Alex Tilbury, Theresa Clementson, Leslie Anne Hendra & David Rea, English Unlimited 

– Pre- Intermediate, 2011 – Cambridge University Press. 

13.2. Tài liệu tham khảo:  

- Collins. Work on your Vocabulary (B1). 2013. HarperCollins Publishers Ltd; 

- Diana L Fried. Bood. PET Practice Tests. 1997. Oxford University Press; 

- Emma Heyderman & Peter May. Complete PET. 2010. Cambridge University Press; 

- Louis Hashemi & Barbara Thomas. Objective PET. 2015. Cambridge University Press; 

- Malcom Mann & Steve Taylore- Knowles. Destination to B1. 2009. Macmillan      

Publishers Limited; 

- Preliminary English Test 1-8. 2014. Cambridge University Press. 

                                                                                              Đà Lạt, ngày 28 tháng 4 năm 2019  

                                                                                                HIỆU TRƯỞNG  

 

 

 

           

                                                                                                    TS. PHẠM ĐÌNH TRUNG 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC YERSIN ĐÀ LẠT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

 

1. Mã số: 71175 

2. Tên học phần:  Tiếng Anh 5 

3. Số tín chỉ:  3 

4. Chuyên ngành đào tạo: Đông phương học 

5. Mục tiêu học phần:  

 5.1. Về kiến thức: 

Giúp cho sinh viên có những kiến thức và từ vựng về các lĩnh vực xã hội bằng tiếng Anh. 

 - Rèn luyện kĩ năng nghe, nói, đọc, viết cho sinh viên trong mỗi buổi học. 

 5.2. Về kỹ năng: 

. Kết quả dự kiến của môn học: Sau khi hoàn thành môn học sinh viên sẽ có thể 

Có được những kiến thức và từ vựng về các lĩnh vực sức khỏe, giao thông, môi trường.... 

Có thể nghe, nói, đọc viết ở mức độ căn bản. 

Thành thạo các thao tác làm bài tập online.  

Tự tìm hiểu các thông tin liên quan đến chủ đề bài học. 

Có khả năng làm việc nhóm một cách hiệu quả thông qua các bài tập nhóm và thuyết trình 

 5.3. Thái độ: 

SV nắm được nội dung học phần và có kế hoạch để hoàn thành các yêu cầu học phần đưa ra, 

nhằm đạt kiến thức và kỹ năng để có thể tự học, tham khảo các sách luyện thi B1 chuẩn Châu 

Âu 

 - Sinh viên tự học của sinh viên bằng các bài tập online. 

6. Mô tả học phần:  

7. Phân bố thời gian giảng dạy trong học kỳ:  

Lên l 

8. Điều kiện và yêu cầu của học phần: 

 8.1. Điều kiện: 

  Tiếng Anh đầu vào 

 Tiếng Anh 01, 02, 03, 04 

 8.2. Yêu cầu: 

Lên lớp đủ thời gian quy định theo Quy chế đào tạo: vắng mặt quá 30% số giờ giảng sinh 

viên sẽ bị cấm thi cuối kỳ. 

Hoàn thành tất cả các assignments theo nhóm, bài tập online và bài tập cá nhân. 

Đọc tài liệu tham khảo bắt buộc theo yêu cầu của giảng viên: Giảng viên sẽ kiểm tra bằng 

cách gọi tên ngẫu nhiên yêu cầu trình bày một số nội dung trong bài đọc, đề thi giữa kỳ và 

cuối kỳ sẽ bao gồm những nội dung yêu cầu đọc thêm. 

Tham dự kỳ thi nói và cuối kỳ: Trừ trường hợp ốm đau, sinh viên không tham dự kỳ thi sẽ 

không có điểm trong cột điểm tương ứng. 

Thực hiện các hoạt động học tập khác do giảng viên yêu cầu. 

 9. Nội dung học phần:  

Unit 1: Health 

Sinh viên thực hành nghe, nói, đọc & viết sử dụng thì hiện tại đơn và thì hiện tại tiếp diễn. 

Sử dụng từ vựng về các hoạt động giải trí, sức khỏe; động từ do, play, go, feel; verb-noun 

collocations. 

Trình bày về cuộc sống bản thân, các loại bệnh tật, các lời khuyên về sức khỏe. 

Sử dụng các từ nối (and, so, or, because, but.) để viết lời khuyên. 

 Unit 2: Competitions  

Sinh viên sử dụng danh động từ; “like + V-ing”, “would like +to infinitive”, 
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Thực hành nghe, nói, đọc & viết sử dụng “like + V-ing”, “would like +to infinitive”, Modals 

for rules: must, have to, can. 

Sử dụng các từ vựng liên quan đến thi đấu thể thao, dụng cụ thể thao. 

Viết các quảng cáo và thông cáo ngắn. 

Trình bày sở thích của bản thân, các cuộc thi đấu thể thao, nêu quan điểm của mình về thể 

thao. 

Unit 3: Transport  

Sử dụng các cấu trúc ngữ pháp: so sánh hơn, so sánh nhất, so sánh bằng. 

Thực hành nghe, nói, đọc & viết sử dụng so sánh hơn, bậc nhất)  

Sử dụng các từ vựng về phương tiện giao thông; danh từ, động từ miêu tả giao thông  

Viết các ghi chú và tin nhắn. 

Unit 4: Adventure  

Đọc & viết sử dụng thì quá khứ đơn  

Pronunciation cách phát âm /t/ /d/ /id/  

Các từ vựng liên quan đến các cuộc phiêu lưu mạo hiểm, phẩm chất của con người, đặc điểm 

về địa lý, các tiền tố phủ định Thực hành nghe, nói, đọc & viết sử dụng thì quá khứ tiếp diễn   

Sử dụng ngữ điệu hồi đáp khi kể chuyện. 

  LỊCH TRÌNH THỰC HIỆN 

 

Buổi 

 

Unit Nội dung 

1 1 Giới thiệu học 

phần và phương 

pháp học  

  

 

Unit 1: Health  

 

Tiết 1: - Giới thiệu nội dung học phần - Phương pháp 

học trực tuyến - Giới thiệu dạng bài thi B1 - Phổ biến 

hình thức kiểm tra, thi, cách đánh giá quá trình học tập 

trong lớp Mục tiêu:  SV nắm được nội dung học phần 

và có kế hoạch để hoàn thành các yêu cầu học phần 

đưa ra, nhằm đạt kiến thức và kỹ năng để có thể tự học, 

tham khảo các sách luyện thi B1.  

  

Tiết 2: Lead-in +  1a - Gram thì hiện tại đơn,   Adverbs 

of frenquency, thực hành nghe, nói, đọc & viết sử dụng 

thì hiện tại đơn  

- Pronunciation: /s/, /z/, /iz/ 

 

Tiết 3: 1b - Vocab hoạt động giải trí, sức khỏe; động từ 

do, play, go, feel; verb-noun collocations - Gram thì 

hiện tại tiếp diễn, thực hành nghe, nói, đọc & viết sử 

dụng thì hiện tại tiếp diễn (có thể kết hợp với phần 

Grammar summary (student’s book, p. 156) (phần đáp 

án cho Grammar summary nằm trong Teacher’s book 

trang 137).   

  

Tiết 4: 1c - Reading: đọc các bài báo về sức khỏe, tìm 

thông tin và xác định ý chính của bài đọc  

 

 

2 Unit 1: Health   Tiết 1: 1d - Functions: Trình bày về cuộc sống bản 

thân, các loại bệnh tật, các lời khuyên về sức khỏe.  

  

Tiết 2: 1e - Writing:  viết lời khuyên sử dụng các từ nối 

(and, so, or, because, but.)  
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Tiết 3: 1f - Listening & Speaking: Xem đoạn phim 

ngắn về Slow food, trả lời câu hỏi  

  

Tiết 4: review  

 

3 Unit 2: 

Competitions 

Tiết 1:  - sửa bài viết 1e   - Lead-in  

 

Tiết 2: 2a - Gram: danh động từ; “like + V-ing”, 

“would like +to infinitive”, thực hành nghe, nói, đọc & 

viết sử dụng “like + V-ing”, “would like +to infinitive”  

- Pronunciation: cách phát âm /ŋ/, âm câm  

  

Tiết 3: 2b - Vocab:  thi đấu thể thao, dụng cụ thể thao  

- Gram: Modals for rules: must, have to, can; thực hành 

nghe, nói, đọc & viết sử dụng must, have to, can              

 

Tiết 4: 2c - Reading đọc các bài báo về các sự kiện thể 

thao, tìm thông tin và xác định ý chính của bài đọc  

 

4 Unit 2: 

Competitions 

Tiết 1: 2d - Functions: Trình bày sở thích của bản thân, 

các cuôc thi đấu thể thao, nêu quan điểm của mình về 

thể thao.  

 

Tiết 2: 2e - Writing Viết các quảng cáo và thông cáo 

ngắn, nhận biết các lỗi sai trong khi viết.  

 

Tiết 3: 2f - Listening & Speaking: Xem đoạn phim 

ngắn về Cheese rolling, trả lởi câu hỏi  

 

Tiết 4: review   

5 Unit 3: 

Transport 

Tiết 1:  - sửa bài viết 2e  - Lead-in  

 

Tiết 2: 3a - Grammar : so sánh hơn, so sánh nhất ; thực 

hành nghe, nói, đọc & viết sử dụng so sánh hơn, bậc 

nhất) - Vocab: phương tiện giao thông; danh tử,động 

từ miêu tả  giao thông - Pronunciation cách phát âm từ 

“than”  

 

Tiết 3: 3b – Grammar: so sánh bằng as … as, thực hành 

nghe, nói, đọc & viết sử dụng so sánh bằng - 

Pronunciation: trọng âm câu và ngữ điệu. (có thể kết 

hợp với phần Grammar summary (student’s book, p. 

156)  

 

Tiết 4: 3c - Reading đọc các bài báo về giao thông, và 

đoán nghĩa  

  

6 Unit 3: 

Transport 

Tiết 1: 3d - Functions Tham gia giao thông, sử dụng 

phương tiện giao thông công cộng;  

 

Tiết 2: 3e - Writing viết các ghi chú và tin nhắn.  
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Tiết 3: 3f  - Listening & Speaking: Xem đoạn phim 

ngắn về Indian Railways, trả lởi câu hỏi  

 

Tiết 4: review 

7 KIỂM TRA 

LISTENING 

(15%) (10 -12 

phút)  

Unit 4: 

Adventure  

 

Tiết 1:  - sửa bài viết 3e - Lead-in  

 

Tiết 2: 4a - Gram:  thì quá khứ đơn, giới từ chỉ thời 

gian in, on, at; thực hành nghe, nói, đọc & viết sử dụng 

thì quá khứ đơn - Pronunciation cách phát âm /t/ /d/ /id/  

 

Tiết 3: 4b - Vocab:  các cuộc phiêu lưu mạo hiểm, 

phẩm chất của con người, đặc điểm về địa lý. Các tiền 

tố phủ định - Gram:  quá khứ tiếp diễn; thực hành nghe, 

nói, đọc & viết sử dụng thì quá khứ tiếp diễn - 

Pronunciation cách phát âm was     (có thể kết hợp với 

phần Grammar summary (student’s book, p. 156)  

  

Tiết 4: 4c - Readingu đọc các bài báo về các chuyến 

mạo hiểm và xác định được quan điểm của các nhân 

vật trong bài khóa  

 

8 Unit 4: 

Adventure 

Tiết 1: 4d - Functions: kể chuyện 

                - Pronunciation: ngữ điệu hồi đáp khi kể 

chuyện.  

 

Tiết 2: 4e - Writing: viết story sử dụng trạng tử 

  

Tiết 3: 4f - Listening & Speaking: Xem đoạn phim 

ngắn về Alaskan ice climbing, trả lởi câu hỏi  

 

Tiết 4: review  

 

9 Ôn tập 1 Tiết 1:  sửa bài viết 4e  

Tiết 2,3,4: ôn tập     

Tài liệu ôn tập nằm trong Teacher Book, trang 139-144 

(Photocopiable tests) – đáp án nằm ngay sau các tests,      

và Progress Tests (Website 

http://www.nglife.com/content/life-beginner-

testcenter)  

 

10 KIỂM TRA 

NÓI (20%) 

 Tiết 1,2,3,4,5  

 

 

11 Ôn tập 2 Tiết 1,2,3 Ôn luyện thêm phần viết (Writing: Part 1, 

2,3 trong bài kiểm tra cuối học phần)  

Tiết 4:  Tổng kết và thông báo điểm quá trình học tập 

trong lớp cho sinh viên  

 

 

10. Phương pháp giảng: 

Quá trình giảng dạy và học tập môn học được tiếp cận theo hướng lấy “sinh viên là trung 

tâm”, sinh viên cần tham gia vào quá trình học tập một cách chủ động. Các kết quả học tập 
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đạt được thông qua việc thực hiện đa dạng các hoạt động học tập cả trong và ngoài lớp học: 

nghe thuyết giảng, các hoạt động nhóm, trình bày cá nhân, trao đổi với giảng viên và quan 

sát thực tế. 

Giáo viên cung cấp bài giảng, một số bài đọc thêm ngay từ đầu học kỳ, sinh viên tự nghiên 

cứu trước khi đến lớp. Trong quá trình học, sinh viên cũng sẽ tự tìm các bài đọc thêm theo 

yêu cầu và hướng dẫn của giáo viên. Bài giảng tóm tắt những nội dung cơ bản, những nội 

dung liên quan đến chứng minh, luận giải vấn đề sẽ được trình bày trong quá trình thuyết 

giảng kết hợp thảo luận tại lớp. Trong quá trình thuyết giảng, giáo viên có thể phát triển mở 

rộng thêm vấn đề tùy vào khả năng lĩnh hội và thời gian của lớp.  

Sau mỗi buổi học giáo viên sẽ đưa ra các yêu cầu cho sinh viên liên quan đến bài đã học và 

những nội dung sẽ học ở buổi tiếp theo: vấn đề suy nghĩ – thảo luận, bài đọc, bài tập cá nhân, 

bài tập nhóm. 

Sinh viên lĩnh hội, phát triển kiến thức và trau dồi kỹ năng thông qua nghe giảng, thảo luận,  

đọc sách và các bài nghiên cứu lý thuyết, và thực hiện các bài tập giáo viên yêu cầu. 

11. Vật liệu giảng dạy: 

Tài liệu phát tay, máy chiếu đa năng, máy tính có kết nối Internet. 

12. Đánh giá: 

- Điểm chuyên cần: 10% 

- Điểm quá trình: 30% bao gồm chi tiết 

10%: Bài tập về nhà-  Hoàn thành tất cả các bài tập online  

10%: Tham gia các hoạt động tại lớp-Làm nhóm, phát biểu, hoàn thành các động giáo viên 

giao, làm các bài kiểm tra  

10%: Kiểm tra nói- Sinh viên phải tham dự buổi kiểm tra nói. Nếu không, sẽ không được 

tham dự kì thi cuối kì. 

Kiểm tra phần nghe của sinh viên trong quá trình học. Sinh viên làm bài kiểm tra nghe trong 

thời gian 15 phút với 3 bài nghe- 10 câu hỏi (bài 1 và 2 được nghe 1 lần, bài 3 được nghe 2 

lần). 

Kiểm tra phần nói của sinh viên trong quá trình học. Sinh viên sẽ được hỏi 5 câu hỏi về bản 

thân và 01 câu hỏi về quan điểm cá nhân của sinh viên đối với một chủ đề nào đó trong các 

bài học. 

- Điểm thi kết thúc học phần: 60% 

- Hình thức thi kết thúc học phần: Thi viết tự luận (Sinh viên được sử dụng tài liệu) 

- Thời gian thi: 90 phút 

Cách tính điểm: 

- Điểm học phần = điểm chuyên cần (10%) + điểm quá trình (30%) + điểm thi kết thúc HP 

(60%). 

- Các điểm thành phần và điểm kết thúc học phần đều được làm tròn đến một chữ số thập 

phân. 

13. Tài liệu học tập, tham khảo: 

 [1]. John Hughes, Paul Dummett, helen Stephenson  Life Pre-Intermedia Student’Book with 

Online Workbook , NXB Cengage Learning, 2015. 

 

                                                               Đà Lạt, ngày 28 tháng 4 năm 2019  

                                                                                          HIỆU TRƯỞNG  

   

 

    

                                                                                                        

TS. PHẠM ĐÌNH TRUNG 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC YERSIN ĐÀ LẠT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

 

1. Mã số: D01111 

2. Tên học phần:  Tiếng Anh 6 

3. Số tín chỉ:  3 

4. Chuyên ngành đào tạo: Quan hệ Công chúng 

5. Mục tiêu học phần:  

5.1. Kiến thức:  Học xong học phần này, người học hệ thống và nắm vững kiến thức hơn về 

ngữ pháp tiếng Anh cơ bản: Các thì, thể của động từ; Các trợ động từ; Các cấu trúc câu; Câu bị 

động ; câu điều kiện… Bên cạnh đó, người học còn  củng cố và được cung cấp thêm  một lượng 

từ vựng rất cần thiết dùng trong giao tiếp hàng ngày ở môi trường sống và làm việc. 

5.2. Kỹ năng:  Xong phần này, người học cần đạt được những khả năng về giao tiếp sau             

- Nghe hiểu được ngôn ngữ nói ở mức độ giao tiếp bình thường với người bản ngữ. 

- Có khả năng thể hiện những quan điểm và suy nghĩ bằng kỹ năng nói tự nhiên và linh hoạt.                                      

- Đọc hiểu được những bài báo mang tính học thuật về các lĩnh vực văn hóa, khoa học, xã 

hội.                                 

- Có khả năng viết thông báo, kể lại sự kiện, miêu tả người, địa điểm, các vật thể…..        

-  Có khả năng làm việc theo nhóm và tự học. 

5.3. Thái độ: Người học có thái độ tích cực tham gia vào các hoạt động trên lớp, chủ động 

chuẩn bị bài và làm bài tập ở nhà, trung thực trong kiểm tra, đánh giá.                                           

6. Mô tả vắn tắt môn học: 

- Môn Tiếng Anh 6 là môn học bắt buộc đối với sinh viên các ngành không chuyên ngữ được 

thực hiện ở học kỳ 2 của năm học đầu tiên. Môn học này nhằm trang bị cho sinh viên kiến 

thức và các kỹ năng giao tiếp như kỹ năng nghe, nói, đọc hiểu, viết theo định hướng chuẩn 

châu Âu và các kiến thức về ngữ pháp, từ vựng thông qua các bài học được thiết kế theo 

chuẩn quốc tế, đảm bảo cung cấp đủ kiến thức và các hoạt động rèn luyện các kỹ năng theo 

mục tiêu đề ra. Từ kiến thức đã học, người học có thể tự học và nghiên cứu để nâng cao trình 

độ của mình, phục phụ cho công việc sau này 

7. Phân bổ thời gian: 

- Lên lớp:  45 tiết 

- Tự học: 90 tiết 

8. Điều kiện tiên quyết: 

8.1. Không có 

8.2. Yêu cầu 

- Lên lớp đủ thời gian quy định theo Quy chế đào tạo: vắng mặt quá 30% số giờ giảng sinh 

viên sẽ bị cấm thi cuối kỳ. 

- Hoàn thành tất cả các bài tập cá nhân và bài tập nhóm theo yêu cầu của giảng viên.  

Làm bài tập online và làm thêm bài trong các tài liệu tham khảo theo yêu cầu của giảng 

viên: Giảng viên sẽ kiểm tra bằng cách kiểm tra ngắn ngẫu nhiên đầu các buổi học.  

- Tham dự kỳ thi nói và cuối kỳ: Trừ trường hợp ốm đau, sinh viên không tham dự kỳ thi 

sẽ không có điểm trong cột điểm tương ứng. 

- Thực hiện các hoạt động học tập khác do giảng viên yêu cầu. 
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NỘI DUNG MÔN HỌC 

STT NỘI DUNG KỸ NĂNG 

1 Unit 5: The environment  Phoning about an order 

 Listening to an extract from a documentary 

about the artist George Sabra 

 Reading an article about e-rubbish 

 Giving opinions on recycling 

2 Unit 6: Stages in life  Inviting, accepting, and declining 

 Listening to an explanation to a riddle 

 Reading an article about how a couple 

changed their life 

 Describing annual events 

3 Unit 7: Work  A job interview 

 Listening to someone talking about triplet 

police officers. 

 Reading workplace messages. 

 Planning an expedition 

4 Unit 8: Technology  Asking how something works.  

 Listening to a documentary about the 

importance of technology 

 Reading an explorer’s blog 

 Talking about the author’s opinion 

 

LỊCH TRÌNH THỰC HIỆN 

Buổi / 

Tuần / 

Ngày 

Số 

giờ 

trên 

lớp 

Nội dung 

bài học 

Hoạt động dạy và học hoặc nhiệm vụ 

của sinh viên 

Tài liệu 

Buổi 1 / 

Tuần 1 
3 Giới thiệu 

môn học 

  

Buổi 2 / 

Tuần 1 

3 Unit 5: The 

environment 

- Giảng viên thuyết giảng 

- Sinh viên thực hành  

- Sinh viên thảo luận 

- Giảng viên giải đáp những thắc mắc và 

sửa lỗi của sinh viên 

- Giảng viên thuyết giảng phần mở rộng 

Life  (A2-B1) 

(Trang 57-68) 

Buổi 3 / 

Tuần 1 

3 Unit 5: The 

environment 

- Giảng viên thuyết giảng 

- Sinh viên thực hành  

- Sinh viên thảo luận 

- Giảng viên giải đáp những thắc mắc và 

sửa lỗi của sinh viên 

- Giảng viên thuyết giảng phần mở rộng 

Life  (A2-B1) 

(Trang 57-68) 

Buổi 1 / 

Tuần 2 

3 Unit 5: The 

environment 

- Giảng viên thuyết giảng 

- Sinh viên thực hành  

Life  (A2-B1) 

(Trang 57-68) 
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- Sinh viên thảo luận 

- Giảng viên giải đáp những thắc mắc và 

sửa lỗi của sinh viên 

- Giảng viên thuyết giảng phần mở rộng 

Buổi 2/ 

Tuần 2 

3 Unit 6: 

Stages in life 

- Giảng viên thuyết giảng 

- Sinh viên thực hành  

- Sinh viên thảo luận 

- Giảng viên giải đáp những thắc mắc và 

sửa lỗi của sinh viên 

- Giảng viên thuyết giảng phần mở rộng 

Life  (A2-B1) 

(Trang 69-80) 

Buổi 3 / 

Tuần 2 

3 Unit 6: 

Stages in life 

- Giảng viên thuyết giảng 

- Sinh viên thực hành  

- Sinh viên thảo luận 

- Giảng viên giải đáp những thắc mắc và 

sửa lỗi của sinh viên 

- Giảng viên thuyết giảng phần mở rộng 

Life  (A2-B1) 

(Trang 69-80) 

Buổi 1 / 

Tuần 3 

3 Unit 6: 

Stages in life 

- Giảng viên thuyết giảng 

- Sinh viên thực hành  

- Sinh viên thảo luận 

- Giảng viên giải đáp những thắc mắc và 

sửa lỗi của sinh viên 

- Giảng viên thuyết giảng phần mở rộng 

Life  (A2-B1) 

(Trang 69-80) 

Buổi 2 / 

Tuần 3 

3 Unit 

7: Work 

- Giảng viên thuyết giảng 

- Sinh viên thực hành  

- Sinh viên thảo luận 

- Giảng viên giải đáp những thắc mắc và 

sửa lỗi của sinh viên 

- Giảng viên thuyết giảng phần mở rộng 

Life  (A2-B1) 

(Trang 81-92) 

Buổi 3/ 

Tuần 3 

3 Unit 7: Work - Giảng viên thuyết giảng 

- Sinh viên thực hành  

- Sinh viên thảo luận 

- Giảng viên giải đáp những thắc mắc và 

sửa lỗi của sinh viên 

- Giảng viên thuyết giảng phần mở rộng 

Life  (A2-B1) 

(Trang 81-92) 

Buổi 1 / 

Tuần 4 

3 Unit 7: Work - Giảng viên thuyết giảng 

- Sinh viên thực hành  

- Sinh viên thảo luận 

- Giảng viên giải đáp những thắc mắc và 

sửa lỗi của sinh viên 

- Giảng viên thuyết giảng phần mở rộng 

Life  (A2-B1) 

(Trang 81-92) 
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Buổi 2 / 

Tuần 4 

3 Unit 8: 

Technology 

- Giảng viên thuyết giảng 

- Sinh viên thực hành  

- Sinh viên thảo luận 

- Giảng viên giải đáp những thắc mắc và 

sửa lỗi của sinh viên 

- Giảng viên thuyết giảng phần mở rộng 

Life  (A2-B1) 

(Trang 93-104) 

Buổi 3/ 

Tuần 4 

3 Unit 8: 

Technology 

- Giảng viên thuyết giảng 

- Sinh viên thực hành  

- Sinh viên thảo luận 

- Giảng viên giải đáp những thắc mắc và 

sửa lỗi của sinh viên 

- Giảng viên thuyết giảng phần mở rộng 

Life  (A2-B1) 

(Trang 93-104) 

Buổi 1 / 

Tuần 5 

3 Unit 8: 

Technology 

- Giảng viên thuyết giảng 

- Sinh viên thực hành  

- Sinh viên thảo luận 

- Giảng viên giải đáp những thắc mắc và 

sửa lỗi của sinh viên 

- Giảng viên thuyết giảng phần mở rộng 

Life  (A2-B1) 

(Trang 93-104) 

Buổi 2 / 

Tuần 5 

3 Thi Speaking   

Buổi 3 / 

Tuần 5 

3 ÔN TẬP   

 

9. Phương pháp giảng: 

Lý thuyết: thuyết trình, thảo luận nhóm 

Bài tập 

10. Vật liệu giảng dạy: 

Tài liệu phát tay, máy tính có kết nối internet, máy chiếu đa năng 

11. Đánh giá: 

- Điểm chuyên cần: 10% 

- Điểm quá trình: 30% 

- Điểm thi kết thúc học phần: 60% 

- Hình thức thi kết thúc học phần: Thi viết tự luận (Sinh viên được sử dụng tài liệu) 

- Thời giam thi: 90 phút 

13.Tài liệu học tập: 

- Sách/Giáo trình chính  

- John Hughes (2015). Life (A2-B1). Cengage Learning.  

 

 

 

  

Lâm Đồng, ngày 28 tháng 4 năm 2019 

HIỆU TRƯỞNG  

   

 

 

 

TS. PHẠM ĐÌNH TRUNG 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC YERSIN ĐÀ LẠT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

 

1. Mã số: 01402 

2. Tên học phần: Khởi nghiệp 

3. Số tín chỉ: 2 

4. Chuyên ngành đào tạo: Đông phương học 

5. Mục tiêu của môn học  

- Môn học Khởi nghiệp nhằm mục đích trang bị cho học viên những kiến thức căn bản về 

khởi sự kinh doanh để có thể vận dụng vào thực tế, thực hiện được một dự án khởi nghiệp. 

- Kỹ năng:  

+Kỹ năng cứng bao gồm năng lực thực hành, kỹ năng giải quyết vấn đề thuộc chuyên môn 

nghề nghiệp, (ví dụ: học viên có khả năng thiết lập một dự án khởi nghiệp bao gồm các kế 

hoạch về tổ chức nhân sự, nghiên cứu thị trường, marketing, kế hoạch phân phối và quản trị 

tài chính, …). 

+Kỹ năng mềm là các kỹ năng giúp học viên tư duy, tìm kiếm, tổng hợp, phân tích và đánh 

giá ý tưởng kinh doanh; kỹ năng sử dụng ngôn ngữ; kỹ năng khám phá; kỹ năng sáng tạo; 

kỹ năng nói và viết, kỹ năng xây dựng ngân hàng quan hệ, … 

- Thái độ:  

- Sau khi được trang bị kiến thức môn học, học viên được truyền ngọn lửa khởi nghiệp có 

tinh thần đam mê và khát vọng khởi nghiệp, biết làm giàu cho bản thân và cho xã hội. 

6. Tóm tắt nội dung môn học:  

- Nội dung tổng quát của chương trình tập huấn này bao gồm:  

- Khám phá bản thân học viên – Đặc tính chủ doanh nghiệp. 

- Nhận thức về kinh doanh và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo 

- Hình thành, phát triển và sàng lọc ý tưởng kinh doanh.  

- Lập kế hoạch kinh doanh – Hoàn thành kế hoạch kinh doanh 

- Thực hành tình huống giả định về sản xuất kinh doanh áo sơ mi. 

7. Nội dung chi tiết, hình thức tổ chức dạy, học của môn học: 

7.1. Nội dung 

+ Nhận thức về kinh doanh và khởi nghiệp đổi mới, sáng tạo 

+ Doanh nhân và tố chất của doanh nhân  

+ Cửa sổ Johary 

+ Trải nghiệm bài tập sản xuất kinh doanh áo sơ mi 

+ Nhận thức về kinh doanh và khởi nghiệp đổi mới, sáng tạo 

+ Doanh nhân và tố chất của doanh nhân  

+ Cửa sổ Johary 

+ Trải nghiệm bài tập sản xuất kinh doanh áo sơ mi 

Các kế hoạch trong dự án kinh doanh 

- Kế hoạch marketing 

- Kế hoạch tổ chức sản xuất 

- Kế hoạc tổ chức quản lý 

- Kế hoạch tài chính  

8. Đánh giá: 

- Điểm chuyên cần: 10% 

- Điểm quá trình: 30% 
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- Điểm thi kết thúc học phần: 60% 

- Hình thức thi kết thúc học phần: Thi viết tự luận (Sinh viên được sử dụng tài liệu) 

- Thời giam thi: 90 phút 

Cách tính điểm: 

- Điểm học phần = điểm chuyên cần (10%) + điểm quá trình (30%) + điểm thi kết thúc HP 

(60%). 

- Các điểm thành phần và điểm kết thúc học phần đều được làm tròn đến một chữ số thập 

phân. 

9. Tài liệu học tập: 

- Tài liệu về Khởi sự kinh doanh theo phương pháp CEFE của Chương trình Khởi nghiệp 

quốc gia do VCCI chủ trì, Giảng viên cao cấp Nguyễn Văn Mỹ biên soạn và phổ biến trong 

các lớp TOT về Khởi nghiệp. 

  

 

  

Lâm Đồng, ngày 28 tháng 4 năm 2019 

HIỆU TRƯỞNG  

   

 

 

 

TS. PHẠM ĐÌNH TRUNG 



32 

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC YERSIN ĐÀ LẠT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

 

1. Mã số: 91701 

2. Tên học phần: Pháp luật đại cương  

3. Số tín chỉ: 02 

4. Chuyên ngành đào tạo:  Đông phương học 

5. Mục tiêu học phần:  

5.1. Kiến thức: 

- Giải thích được các khái niệm, các thuật ngữ pháp lý cơ bản được đưa vào trong Chương 

trình các vấn đề mới về hệ thống pháp luật Việt Nam, một số ngành luật trong hệ thống pháp 

luật Việt Nam và một số vấn đề cơ bản về luật pháp Quốc tế.  

- Trình bày được những nội dung cơ bản trong các bài học, biết liên hệ thực tiễn và ứng dụng 

kiến thức đã học vào trong học tập, công tác và trong đời sống; 

5.2. Kỹ năng: 

- Vận dụng kiến thức đã học vào trong việc xử lý các vấn đề liên quan đến pháp luật tại nơi 

làm việc và trong công đồng dân cư;  

- Biết phân biệt tính hợp pháp, không hợp pháp của các hành vi biểu hiện trong đời sống 

hàng ngày;  

- Có khả năng tổ chức các hoạt động góp phần thực hiện kỷ luật học đường, kỷ cương xã hội 

(thực hiện và tuyên truyền thực hiện nội quy, quy chế, các quy định khác đối với công dân.. và 

cách xử sự trong các mối quan hệ).   

5.3. Thái độ: 

Thể hiện ý thức công dân, tôn trọng pháp luật, rèn luyện tác phong sống và làm việc theo 

pháp luật; biết lựa chọn hành vi và khẳng định sự tự chủ của mình trong các quan hệ xã hội, 

trong lao động, trong cuộc sống hàng ngày.  

6. Mô tả học phần:  

Môn học sẽ khái quát về nguồn gốc ra đời nhà nước và pháp luật; bản chất, chức năng và 

các kiểu nhà nước, pháp luật; về bộ máy Nhà nước CHXHCN Việt Nam; về hệ thống văn bản 

quy phạm pháp luật; thực hiện pháp luật, vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý. Giới thiệu 

những nội dung cơ bản nhất của những ngành luật chủ yếu ở nước ta hiện nay.  

7. Phân bố thời gian giảng dạy trong học kỳ:  

- Lý thuyết: 38 tiết 

- Bài tập: 7 tiết 

8. Điều kiện và yêu cầu của học phần: 

8.1. Điều kiện:  
Không có 

8.2. Yêu cầu:  

Sinh viên phải tham gia 70% tổng số giờ lên lớp mới được dự thi hết học phần. 

9. Nội dung học phần:  

 

STT Nội dung Ghi chú 

1 Bài 1 Những vấn đề cơ bản về nhà nước và Nhà nước cộng hòa xã hội 

chủ nghĩa Việt Nam  

1. Lý luận chung về nhà nước:  

1.1 Nguồn gốc nhà nước  

1.2 Khái niệm, thuộc tính của nhà nước  

1.3 Bản chất của nhà nước  
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1.4 Chức năng của nhà nước  

1.5 Kiểu và hình thức nhà nước  

2. Nhà nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam  

2.1 Lịch sử ra đời NN CHXHCNVN  

2.2 Khái niệm, bản chất của NN CHXHCNVN  

2.3 Chức năng của NN CHXHCNVN  

2.4 Bộ máy NNCHXHCNVN  

2 Bài 2. Những vấn đề cơ bản về pháp luật  

1. Nguồn gốc, khái niệm và bản chất của pháp luật  

1.1. Nguồn gốc pháp luật  

1.2. Khái niệm  

1.3. Bản chất pháp luật  

2. Thuộc tính, chức năng của pháp luật  

2.1. Thuộc tính của pháp luật  

2.2. Chức năng của pháp luật  

3. Các mối liên hệ của pháp luật:  

3.1. Giữa pháp luật với nhà nước  

3.2. Giữa pháp luật với chính trị  

3.3. Giữa pháp luật với kinh tế  

3.4. Giữa pháp luật với các quy phạm xã hội khác  

4. Kiểu và hình thức pháp luật  

4.1. Kiểu pháp luật  

4.2. Hình thức pháp luật  

 

3 Bài 3: Quy phạm pháp luật và quan hệ pháp luật xã hội chủ nghĩa  

1. Quy phạm pháp luật (QPPL) 

1.1. Khái niệm, đặc điểm của QPPL  

1.2. Cấu trúc của QPPL:  

1.3. Phương thức thể hiện QPPL  

1.4. Phân loại QPPL  

2. Quan hệ pháp luật (QHPL)  

2.1. Khái niệm, đặc điểm  

2.2. Cấu trúc của QHPL  

2.3. Sự kiện pháp lý  

 

4 Bài 4: Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật Việt Nam  

1. Khái niệm, đặc điểm của VBQPPL  

1.1. Khái niệm  

1.2. Đặc điểm  

2. Hệ thống VBQPPL ở nước ta  

2.1. Văn bản luật  

2.2. Văn bản dưới luật  

3. Hiệu lực của VBQPPL  

3.1. Hiệu lực về thời gian  

3.2. Hiệu lực về không gian  

3.3. Hiệu lực về đối tượng tác động  

 

5 Bài 5: Thực hiện pháp luật, Vi phạm pháp luật, Trách nhiệm pháp lý  

1. Thực hiện pháp luật  

1.1. Khái niệm  

1.2. Các hình thức thực hiện pháp luật  

1.3. Áp dụng pháp luật – Hình thức thực hiện pháp luật đặc thù  

2. Vi phạm pháp luật (VPPL)  

2.1. Khái niệm  
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2.2. Các dấu hiệu cơ bản của VPPL  

2.3. Cấu thành VPPL  

2.4. Phân loại VPPL  

3. Trách nhiệm pháp lý (TNPL)  

3.1. Khái niệm  

3.2. Đặc điểm TNPL  

3.3. Căn cứ áp dụng TNPL  

3.4. Phân loại TNPL  

6 Bài 6: Ý thức pháp luật và Pháp chế xã hội chủ nghĩa  

1. Ý thức pháp luật  

1.1.Khái niệm  

1.2.Cơ cấu ý thức pháp luật  

1.3.Các giải pháp nâng cao ý thức pháp luật  

2. Pháp chế xã hội chủ nghĩa  

2.1.Khái niệm  

2.2.Các yêu cầu của pháp chế  

2.3.Tăng cường pháp chế XHCN  

 

7 Bài 7. Hệ thống pháp luật Việt Nam  

1. Khái niệm, cấu trúc của hệ thống pháp luật  

1.1 Khái niệm hệ thống pháp luật  

1.2. Cấu trúc hệ thống pháp luật  

1.3. Các ngành luật cơ bản trong hệ thống pháp luật Việt Nam  

2. Một số ngành luật cơ bản trong hệ thống pháp luật Việt Nam  

2.1. Ngành luật hiến pháp  

2.2. Ngành luật hành chính    

2.3. Ngành luật hình sự  

2.4. Ngành luật dân sự  

2.5. Ngành luật kinh tế  

2.6. Ngành luật hôn nhân và gia đình  

2.7. Ngành luật lao động 

 

8 Bài 8: Những vấn đề cơ bản về tham nhũng  

1. Định nghĩa và những đặc trưng cơ bản của tham nhũng  

2. Các hành vi tham nhũng theo quy định của pháp luật hiện hành  

3. Tác hại của tham nhũng  

 

9 Bài 9. Công tác phòng, chống tham nhũng  

1. Ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác phòng, chống tham nhũng  

2. Các giải pháp phòng, chống tham nhũng  

3. Xử lý hành vi tham nhũng và tài sản tham nhũng  

4. Trách nhiệm của công dân trong việc phòng chống tham nhũng  

 

 

10. Phương pháp giảng: 

Lý thuyết: thuyết trình, thảo luận nhóm 

Bài tập 

11. Vật liệu giảng dạy: 

Tài liệu phát tay, máy tính có kết nối internet, máy chiếu đa năng 

12. Đánh giá: 

- Điểm chuyên cần: 10% 

- Điểm quá trình: 30% 

- Điểm thi kết thúc học phần: 60% 

- Hình thức thi kết thúc học phần: Thi viết tự luận (Sinh viên được sử dụng tài liệu) 

- Thời giam thi: 90 phút 
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Cách tính điểm: 

- Điểm học phần = điểm chuyên cần (10%) + điểm quá trình (30%) + điểm thi kết thúc HP 

(60%). 

- Các điểm thành phần và điểm kết thúc học phần đều được làm tròn đến một chữ số thập 

phân. 

13. Tài liệu học tập, tham khảo: 

13.1.Tài liệu học tập: 

- Bài giảng của giảng viên 

- Giáo trình pháp luật đại cương  

13.2. Tài liệu tham khảo: 

- Sách Bình luận pháp luật;   

- Các tài liệu lý luận về pháp luật;   

- Hệ thống văn bản pháp luật mới;   

Đà Lạt, ngày 28 tháng 4 năm 2019 

                                                                                                 HIỆU TRƯỞNG  

 

 

 

           

                                                                                      TS. PHẠM ĐÌNH TRUNG 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC YERSIN ĐÀ LẠT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

 

1. Mã số: 11106  

2. Tên học phần: Tin học văn phòng  

3. Số tín chỉ: 3 tín chỉ 

4. Chuyên ngành đào tạo:   Đông phương học  

5. Mục tiêu học phần:  

5.1. Kiến thức: 

- Hiểu phương pháp đánh máy 10 ngón, các chức năng soạn thảo, xử lý văn bản nâng cao 

trên MS Word. 

- Hiểu các chức năng cơ bản của MS Excel, các hàm tính toán và xử lý cơ sở dữ liệu trên 

Excel. 

5.2. Kỹ năng: 

- Đánh máy bằng 10 ngón tay và không cần nhìn bàn phím, đúng phương pháp 

- Sử dụng thành thạo các chức năng soạn thảo, xử lý văn bản nâng cao trên MS Word 

- Vận dụng các chức năng của MS Excel để thực hiện một số yêu cầu tính toán, xử lý dữ liệu 

trong thực tế. 

Trình bày biểu mẫu 

Tính toán dữ liệu 

Thống kê, tổng hợp, quản lý dữ liệu 

5.3. Thái độ: 

Rèn luyện tác phong làm việc khoa học, chuẩn xác 

6. Mô tả học phần:  

Tin học đại cương là học phần cung cấp cho sinh viên các kiến thức và kỹ năng sử 

dụng Windows để tạo, mở, sao chép tài liệu, có thể định dạng các quy ước quốc tế về số, 

thời gian và ngày giờ. Sinh viên biết sử dụng các công cụ Word để soạn thảo các dạng tài 

liệu, trang trí văn bản theo yêu cầu công việc. Sinh viên biết sử dụng công cụ Excel để 

tạo các bảng tính toán từ đơn giản đến phức tạp. Ngoài ra sinh viên biết sử dụng phần 

mềm luyện thi chứng chỉ MOS và có kiến thức để đạt chứng chỉ MOS.     

7. Phân bố thời gian giảng dạy trong học kỳ:  

- Lý thuyết: 38 tiết 

- Bài tập: 7 tiết 

8. Điều kiện và yêu cầu của học phần: 

8.1. Điều kiện:  

Học sinh phải có các kiến thức về tin học cơ sở. 

8.2. Yêu cầu:  

Sinh viên phải tham gia 70% tổng số giờ lên lớp mới được dự thi hết học phần. 

9. Nội dung học phần:  

 

STT Nội dung Ghi chú 

 PHẦN 1: ĐÁNH MÁY VI TÍNH  

1 Chương 1. Microsoft Word  

1.1. Định dạng kí tự 

1.2. Định dạng paragraph  

1.3. Kẻ đường viền, tô màu nền 

1.4. Thêm kí hiệu trước  paragraph  

1.5. Đánh số trước  paragraph  

20 
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1.6. Định dạng Tab  

1.7. Chia cột – Phân chương  

1.8. WordArt  

1.9. Chèn hình ảnh vào văn bản 

1.10. Shapes  

1.11. Chèn kí hiệu toán học  

1.12. Table – Bảng biểu trong văn bản  

2 Chương 2. Microsoft Excel  

2.1. Cấu trúc của bảng tính – Thực đơn – Hộp đối thoại 

2.2. Chuẩn bị môi trường làm việc  

2.3. Các toán tử – Biểu thức 

2.4. Nhóm hàm Toán học  

2.5. Nhóm hàm logic 

2.6. Nhóm hàm ngày – giờ 

2.7. Nhóm hàm xử lí chuỗi  

2.8. Nhóm hàm thống kê 

2.9. Nhóm hàm dò tìm 

20 

3 Thực hành – Ôn tập 5 

Tổng số tiết 45 

 

10. Phương pháp giảng: 

Lý thuyết 

Thực hành 

11. Vật liệu giảng dạy: 

Tài liệu phát tay, máy tính có kết nối internet, máy chiếu đa năng 

12. Đánh giá: 

- Điểm chuyên cần: 10% 

- Điểm quá trình: 30% 

- Điểm thi kết thúc học phần: 60% 

- Hình thức thi kết thúc học phần: Thi viết tự luận (Sinh viên được sử dụng tài liệu) 

- Thời giam thi: 90 phút 

Cách tính điểm: 

- Điểm học phần = điểm chuyên cần (10%) + điểm quá trình (30%) + điểm thi kết thúc HP 

(60%). 

- Các điểm thành phần và điểm kết thúc học phần đều được làm tròn đến một chữ số thập 

phân. 

13. Tài liệu học tập, tham khảo: 

13.1.Tài liệu học tập: 

- Bài giảng của giảng viên 

- Giáo trình Tin học đại cương, TS.Vũ Thanh Hiền, Võ Văn Viên, ThS.Tôn Quang Toại,  

- 2015  

- Tài liệu ôn tập, luyện thi chứng chỉ MOS Word, TS.Vũ Thanh Hiền, Võ Văn Viên, 

ThS.Tôn Quang Toại, 2015.  

- Tài liệu ôn tập, luyện thi chứng chỉ MOS Excel, TS.Vũ Thanh Hiền, Võ Văn Viên, 

ThS.Tôn Quang Toại, 2015.  

13.2. Tài liệu tham khảo: 

- Giáo trình Windows & Internet, TS.Lê Đức Long, Tạ Quang Thanh, NXB.Đại học Sư 

phạm Tp.HCM, 2015  
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- Giáo trình Xử lý văn bản Microsoft Word, TS.Lê Đức Long, Nguyễn Văn Điển, NXB.Đại 

học Sư phạm Tp.HCM, 2015  

- Giáo trình Xử lý bảng tính Microsoft Excel, TS.Lê Đức Long, Trần Hữu Cường, 

NXB.Đại học Sư phạm Tp.HCM, 2015  

Đà Lạt, ngày 28 tháng 4 năm 2019 

                                                                                                 HIỆU TRƯỞNG  

 

 

 

           

                                                                                      TS. PHẠM ĐÌNH TRUNG 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC YERSIN ĐÀ LẠT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

 

1. Mã số học phần: D01161 

2. Tên học phần: Giáo dục thể chất 1 

3. Số tín chỉ:  1 (0/1) 

4. Chuyên ngành đào tạo:   Đông phương học  

5. Yêu cầu của học phần: Bắt buộc 

(Ghi chú: Một số đối tượng đặc biệt có bệnh lý không thể tham gia học thực hành phải có bệnh 

án và đơn xin miễn giảm học thực hành xác nhận của Khoa và Phòng ĐT) 

6. Mục tiêu của môn học:  

Điền kinh giúp người tập rèn luện thể lực, sự dẻo dai, sức khỏe, khiến đầu óc tinh tường, 

tỉnh táo, không ỳ trệ, giúp người tập chạy nhanh hơn và bền sức hơn. Làm thon nhỏ và săn chắc 

cơ thể hơn, có sức đề kháng tốt để chống lại bệnh tật. Tạo cho người tập luôn cảm thấy yêu đời 

hơn, sống lạc quan hơn. Giúp cho người tập có động lực để hoàn thiện bản thân mình ngày càng 

tốt hơn, công việc được hoàn thành nhanh hơn. Hạn chế tránh xa được các tệ nạn xã hội. 

 Nhằm hoàn thiện kỹ năng, kỹ thuật chạy -  nhảy đã học ở bậc THPT qua đó phát triển 

năng lực thể chất cho sinh viên, góp phần đào tạo đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật có thể chất 

tốt, làm căn cứ để tuyển chọn các VĐV tham gia các hoạt động thể dục thể thao trong và ngoài 
nhà trường. 

7. Tóm tắt nội dung môn học:  

Cung cấp cho sinh viên các kiến thức lý luận cơ bản và nâng cao về nội dung và phương 

pháp tập thể dục thể thao, kỹ năng vận động và nâng cao kỹ thuật của môn Điền kinh nội dung: 
“Chạy cự ly trung bình và Nhảy cao kiểu nằm nghiêng”. 

Trên cơ sở đó,bồi dưỡng khả năng sử dụng các phương tiện để tự rèn luyện thân thể, tham 

gia tích cực vào việc tuyên truyền và tổ chức các hoạt động TDTT của Nhà trường và xã hội. 

Đồng thời duy trì và củng cố sức khỏe của sinh viên, phát triển cơ thể một cách hài hòa và khắc 

phục những thói quen xấu. 

8. Nhiệm vụ của sinh viên: 

Đảo bảo lên lớp đủ số giờ quy định, lên lớp đúng giờ, đúng đồng phục, tập trung chú ý 

và lắng nghe khi giảng viên giảng giải lý thuyết và hướng dẫn kỹ thuật. Thực hiện đầy đủ các 

bài tập, giáo án giảng viên đưa ra. 

9. Tài liệu học tập 

Giáo trình Giáo dục thể chất Trường ĐH Yersin Đà Lạt 

Lý luận và phương pháp Giáo dục thể chất.NXB TDTT,1998. 

Y học Thể dục thể thao.NXB TDTT, 2000. 

Điền kinh, sách giáo khoa dùng cho sinh viên ĐH TDTT, NXB TDTT Hà Nội, 2000. 

P.N.GÔIKHƠMAN – Ô.N.TƠRÔPHIMÔP Điền kinh trong trường Phổ thông, NXB Hà 
Nội năm 2000. 

10. Tiêu chuẩn đánh giá: 

           Sinh viên đảm bảo đủ điều kiện dự thi kết thúc môn (Thời gian lên lớp, ý thức, thái độ 

học tập, kiến thức tiếp thu tại lớp đảm bảo yêu cầu sẽ được dự thi kiểm tra kết thúc môn) cụ thể 
các yêu cầu sau: 

- Dự lớp : bắt buộc 
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- Thuyết trình bài học, kỹ thuật từng cá nhân tự tập luyện 

- Tập luyện: theo nhóm 

- Kiểm tra từng đơn vị học trình 

- Thi thực hành kết thúc học kỳ 

   Phân lượng các điểm thành phần trong điểm học phần quy định như sau : 

+ Chuyên cần: 20% 

+ Phần thi thực hành kết thúc học phần : 80% 

(Ghi chú: Trong 80% điểm thực hành đó có phần kiểm tra thực hành và lý thuyết giữa học 

phần: 30% ) 

- Điểm trung bình của các học phần là cơ sở để cấp chứng chỉ GDTC. 

11. Thang điểm xếp loại: 

- 9 – 10: Xuất sắc 

- 8 – < 9: Giỏi 

- 7 – < 8: Khá 

- 6 – < 7: Trung bình khá 

- 5 – < 6: Trung bình 

- 4 – < 5: Yếu 

- < 4: Kém 

     -   Nhảy cao kiểu nằm nghiêng 

Điểm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Nam 90 

cm 

95 

cm 

100 

cm 

105 

cm 

110 

cm 

115 

cm 

120 

cm 

125 

cm 

130 

cm 

135 

cm 

Nữ 80 

cm 

85 

cm 

90 

cm 

95 

cm 

100 

cm 

105 

cm 

110 

cm 

115 

cm 

120 

cm 

125 

cm 

- Chạy cự ly trung bình (Nam chạy 1500m, nữ chạy 800m) 

Điểm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Nam 
> 9’ 

8’30- 

9’00 

8’00 - 

8’30 

7’31- 

8’00 

7’01 - 

7’30 

6’31- 

7’00 

6’01 - 

6’30 

5’31- 

6’00 

5’01 - 

5’30 

< 

5’00 

Nữ 
> 7’ 

6’31- 

7’00 

6’00 - 

6’30 

5’31- 

6’00 

5’01 - 

5’30 

4’31- 

5’00 

4’01 - 

4’30 

3’31- 

4’00 

3’01 - 

3’30 

< 

3’00 

12. Nội dung chi tiết học phần: 

     Giáo dục thể chất 1 (01 học kỳ): 

+  Lý thuyết (2 tiết): -  Phòng tránh chấn thương trong tập luyện thể dục thể thao. 

                                   -  Phương pháp tập luyện phát triển sức nhanh, mạnh, bền ,khéo léo. 

+ Thực hành(26 tiết): Chạy cự ly trung bình và nhảy cao kiểu nằm nghiêng 

TIẾN TRÌNH GIẢNG DẠY THỰC HÀNH GDTC 1 

Gồm 26 tiết thực hành, chia đều cho13 buổi học (2tiết/buổi) 

Nội dung 

Thực hành (Tiết theo tiến trình) 

3

-

4 

5

-

6 

7-

8 

9-

1

0 

1

1-

1
2 

1

3-

1
4 

1

5-

1
6 

1

7-

1
8 

1

9-

2
0 

2

1-

2
2 

2

3-

2
4 

2

5-

26 

2

7-

2
8 
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1 

 

- NC: Một số hiểu biết về các kiểu 

nhảy cao, so sánh giữa nhảy cao 

kiểu “Bước qua”…và nhảy cao 

kiểu “Nằm nghiêng”. Các kỷ lục 

Châu Á và thế giới. Ý nghĩa tác 
dụng, nguyên lý kỹ thuật. 

- CB: Một số bài tập, trò chơi bổ 

trợ kỹ thuật và phát triển thể lực. 

x             

2 

 

- NC: Bài tập thể lực, trò chơi vận 

động nhằm phát triển thể lực và bổ 
trợ kỹ thuật. 

- CB: Giới thiệu các bài tập bổ trợ 

chuyên môn, bài tập phát triển sức 
bền. 

 x            

3 

- NC: Kỹ thuật chạy đà, kỹ thuật 

giậm nhảy. 

 - CB: Một số bài tập, trò chơi bổ 

trợ kỹ thuật và phát triển thể lực. 

  x           

4 

 

- NC: Ôn kỹ thuật chạy đà, kỹ thuật 

giậm nhảy. 

- CB: Kỹ thuật đánh tay, kỹ thuật 

xuất phát cao và cách hít thở trong 

vận động. 

   x          

5 

- NC:Kỹ thuật trên không và kỹ 

thuật tiếp đất. 

- CB: Ôn kỹ thuật xuất phát cao, 

chạy tăng tốc sau xuất phát. 

    x         

6 

- NC: Ôn kỹ thuật trên không và kỹ 

thuật tiếp đất. 

- CB: Ôn kỹ thuật chạy tăng tốc sau 

xuất phát, một số bài tập vận động 

nhằm phát triển sức bền.  

     x        

7 

  -  NC: Phối hợp các giai đoạn kỹ 

thuật. 

  -  CB: Bài tập phát triển sức bền. 

 Một số bài tập, trò chơi bổ trợ kỹ 
thuật và phát triển thể lực. 

      x       

8 

-  NC: Hoàn thiện 4 giai đoạn kỹ 

thuật, một số bài tập bổ trợ nhằm 

nâng cao thành tích. 

 -  CB: Kỹ thuật chạy về đích, bài 
tập phát triển sức bền. 

       x      

9 

-  NC: Hoàn thiện 4 giai đoạn kỹ 

thuật, nâng cao thành tích, phương 

pháp tập luyện. 

        x     
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 Lâm Đồng, ngày 28 tháng 4 năm 2019  

HIỆU TRƯỞNG  

 

 

 

 

TS. PHẠM ĐÌNH TRUNG 
  

-  CB: Ôn kỹ thuật chạy về đích, 

bài tập phát triển sức bền. 

1

0 

-  NC: Một số điểm cơ bản trong 

Luật thi đấu(Nội dung nhảy cao) và 

phương pháp trọng tài. 

-  CB: Chạy hoàn thiện cự ly yêu 

cầu. Bài tập bổ trợ nhằm phát triển 

sức bền. 

         x    

1

1 

-  NC: Ôn luyện, nâng cao thành 

tích. 

-  CB: Chạy hoàn thiện cự ly yêu 
cầu (Bấm giờ). 

          x   

1

2 

-  NC: Kiểm tra thử 

-  CB:  Bài tập bổ trợ nhằm nâng 

cao thành tích 

           x  

1

3 

-  NC: Ôn luyện, nâng cao thành 

tích. 

-  CB:  Kiểm tra thử 

  

 

 

 

         x 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC YERSIN ĐÀ LẠT 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

 

1. Mã số học phần: D01162 

2. Tên học phần: Giáo dục thể chất 2 

3. Số tín chỉ:  1 (0/1) 

4. Chuyên ngành đào tạo:   Đông phương học  

5. Mục tiêu của môn học:  

      - Trang bị cho sinh viên một số kiến thức cơ bản về kỹ thuật, luật thi đấu môn Bóng chuyền 

đồng thời thông qua đó phát huy tính chủ động, tích cực và năng khiếu thể thao của sinh viên 

qua đó dùng nó làm phương tiện để giáo dục thể chất. Nhằm phát triển năng lực thể chất cho 
sinh viên, góp phần đào tạo đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật có thể chất tốt. 

6. Tóm tắt nội dung môn học:  

      - Cung cấp cho sinh viên các kiến thức lý luận cơ bản về nội dung và phương pháp tập 

luyện, kỹ năng vận động, kỹ thuật cơ bản của môn Bóng chuyền như: Đệm bóng,phát 

bóng,…Trên cơ sở đó, bồi dưỡng và phát huy các năng lực, kỹ thuật sẵn có hoặc hướng dẫn kỹ 

thuật môn Bóng chuyền cho sinh viên, thông qua đó làm phương tiện để rèn luyện thân thể, 

tham gia tích cực vào các hoạt động TDTT của Nhà trường và xã hội. Đồng thời duy trì và củng 

cố sức khỏe của sinh viên, phát triển cơ thể một cách hài hòa và khắc phục những thói quen 
xấu. 

(Ghi chú: Một số đối tượng đặc biệt có bệnh lý không thể tham gia học thực hành phải có 

bệnh án và đơn xin miễn giảm học thực hành xác nhận của Khoa và Phòng ĐT) 

7. Nhiệm vụ của sinh viên: 

      -  Đảo bảo lên lớp đủ số giờ quy định, lên lớp đúng giờ, đúng đồng phục, tập trung chú ý và 

lắng nghe khi giảng viên giảng giải lý thuyết và hướng dẫn kỹ thuật. Thực hiện đầy đủ các bài 

tập, giáo án giảng viên đưa ra. 

8. Tài liệu học tập: 

Giáo trình Giáo dục thể chất Trường ĐH Yersin Đà Lạt 

Romanhin – Kỹ thuật cơ bản Bóng chuyền – NXB TDTT  Matxcova1973 

Luật Bóng chuyền 2007 của UBTDTT – NXB TDTT 2007 

9. Tiêu chuẩn đánh giá:  

Sinh viên đảm bảo đủ điều kiện dự thi kết thúc môn (Thời gian lên lớp, ý thức, thái độ học 

tập, kiến thức tiếp thu tại lớp đảm bảo yêu cầu sẽ được dự thi kiểm tra kết thúc môn) cụ thể các 

yêu cầu sau: 

- Dự lớp: bắt buộc 

- Thuyết trình bài học, kỹ thuật từng cá nhân tự tập luyện 

- Tập luyện: theo nhóm 

- Kiểm tra từng đơn vị học trình  Điểm thi kết thúc môn: 80 % điểm 

- Thi thực hành kết thúc học kỳ 

   Phân lượng các điểm thành phần trong điểm học phần quy định như sau : 

+ Chuyên cần: 20% 

           + Phần thi thực hành kết thúc học phần : 80%  
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(Ghi chú: Trong 80% điểm đó có phần kiểm tra thực hành và lý thuyết giữa học phần: 30% ) 

- Điểm trung bình của các học phần là cơ sở để cấp chứng chỉ GDTC. 

Thang điểm xếp loại: 

- 9 – 10: Xuất sắc  

- 8 – < 9: Giỏi 

- 7 – < 8: Khá 

- 6 – < 7: Trung bình khá 

- 5 – < 6: Trung bình 

- 4 – < 5: Yếu 

- < 4: Kém 

10. Thang điểm đánh giá: 

Kiểm tra kỹ thuật đệm bóng (40% điểm): 

 Hình thức 1: 

           Nam đệm bóng từ vị trí số 6 và 3 vòng tròn ở vị trí số 3 (1 quả); số 2 & số 4 (2 quả), 

đường kính vòng tròn 1,0 mét. 

           Nữ đệm bóng từ vị trí số 6 và 3 vòng tròn ở vị trí số 3 (1 quả); số 2 & số 4 (2 quả), đường 
kính vòng tròn 1,2 mét. 

- Đạt 1đ/quả nếu đỉnh bóng cao hơn mép trên lưới và rơi vào vòng tròn. 

- Đạt 0,5đ/quả nếu đỉnh bóng nằm trong phạm vi khổ lưới và rơi vào vòng tròn. 

Hình thức 2: 

       Hai SV đứng tại khu vực tấn công (vạch 3mét) phối hợp đệm chuyền qua lại trên lưới, 
đệm bóng đều tay, phối hợp nhịp nhàng kết hợp cùng các bước di chuyển trên khu vực thi.  

      Số lần đệm qua lại tính điểm cho mỗi bên đệm được tính theo các thang điểm sau:   

Điểm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Nam 

1-2 

lần 
chạm 

2-3 

lần 
chạm 

3-4 

lần 
chạm 

4-5 

lần 
chạm 

5-6 

lần 
chạm 

6-7lần 

chạm 

7-8 

lần 
chạm 

8-9 

lần 
chạm 

9-

10lần 
chạm 

> 10 

lần 
chạm 

Nữ 
 1 lần 

chạm 

1-2 

lần 

chạm 

2-3lần 

chạm 

3-4 

lần 

chạm 

4-5 

lần 

chạm 

5-6 

lần 

chạm 

6-7lần 

chạm 

7-8 

lần 

chạm 

8-9 

lần 

chạm 

> 9 

lần 

chạm 

 

Kiểm tra kỹ thuật phát bóng (40% điểm): 

Nam & nữ được 5 lần (5 trái bóng) thi phát bóng, nam thi phát bóng cao tay – nữ phát bóng 

thấp tay (Khuyến khích nữ phát bóng cao tay). 

             Nam: Phát bóng cao tay không lỗi (Không phạm trong các điểm luật phát bóng), qua 
lưới bóng rơi khu vực vị trí số 1; số 6 & số 5: 2điểm/lần. 

           - Phát bóng cao tay không lỗi (Không phạm trong các điểm luật phát bóng), qua lưới 

bóng rơi khu vực vị trí số 3, trên sát khu vực tấn công tại vị trí số 2 & 4: 1đ/lần.  

            Nữ: Phát bóng thấp tay không lỗi (Không phạm trong các điểm luật phát bóng), qua 
lưới bóng rơi khu vực vị trí số 1; số 6 & số 5: 2điểm/lần. 

           - Phát bóng cao tay không lỗi (Không phạm trong các điểm luật phát bóng), qua lưới 

bóng rơi khu vực vị trí số 3, trên sát khu vực tấn công tại vị trí số 2 & 4: 1đ/lần.  

11. Nội dung chi tiết học phần: 

     Giáo dục thể chất 1 (01 học kỳ): 
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+  Lý thuyết (2 tiết): -   Lịch sử hình thành và phát triển môn Bóng chuyền. 

                                    -   Các nguyên lý kỹ thuật.   

                                    -   Luật thi đấu.  

+ Thực hành(26 tiết): Tập luyện các kỹ thuật, kỹ năng cơ bản môn Bóng chuyền (Volleyball 

1) 

                          TIẾN TRÌNH GIẢNG DẠY THỰC HÀNH GDTC 2 

Gồm 26 tiết thực hành, chia đều cho13 buổi học (2tiết/buổi) 

Nội dung 

Thực hành (Tiết theo tiến trình) 

03-

04 

05-

06 

0

7-

0

8 

0

9-

1

0 

1

1-

1

2 

1

3-

1

4 

1

5-

1

6 

1

7-

1

8 

1

9-

2

0 

2

1-

2

2 

2

3-

2

4 

2

5-

26 

2

7-

2

8 

1 

·  -    Lịch sử phát triển 

môn bóng chuyền. 

·  -    Tư thế thân 

người: Tư thế chuẩn 

bị thấp, trung bình 

cao, tư thế đánh 

bóng cao, trung 
bình, thấp… 

x             

2 

·         Học kỹ thuật di 

chuyển: bước lướt, 

bước nhảy, bước 
chéo, bước xoạc… 

 x            

3 

- -   Ôn kỹ thuật di 

chuyển: bước lướt, 

bước nhảy, bước 
chéo, bước xoạc… 

- -    Bài tập di chuyển 

với bóng 

  x           

4 
      Học kỹ thuật 

đệm bóng thấp tay 
   x          

5 

-   Ôn  kỹ thuật đệm 

bóng thấp tay 

-·  -   Kỹ thuật đệm 

bóng: Đệm bằng hai 

tay, đệm bằng một 

tay và lăn ngã cứu 
bóng… 

    x         

6 
     Học kỹ thuật 

phát bóng thấp tay  
     x        

7 
    Ôn kỹ thuật phát 

bóng thấp tay 
      x       
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8 
     Học kỹ thuật 

phát bóng cao tay 
       x      

9 

-   Ôn kỹ thuật phát 

bóng cao tay 

·   -   Kỹ thuật phát 

bóng: Cao tay 

nghiêng mình, phát 

bay, phát mạnh, 

phát chuẩn… 

        x     

10 

     Bài tập lồng 

ghép trong những 

buổi lên lớp nhằm 

phát triển thể lực 
chung 

         x    

11 
     Ôn lại các kỹ 

thuật đã học 
          x   

12 
·   -    Luật thi đấu… 

·   -    Thi đấu… 
           x  

13 
       Ôn tập nội 

dung thi 
            x 

  

Lâm Đồng, ngày 28 tháng 4 năm 2019 

HIỆU TRƯỞNG  

 

 

 

 

 

 

TS. PHẠM ĐÌNH TRUNG 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC YERSIN ĐÀ LẠT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

 

1. Mã số môn học: D01163 

2. Số tín chỉ: 1 (0/1) 

3. Tên học phần: Giáo dục thể chất 3 

4. Chuyên ngành đào tạo:   Đông phương học  

5. Phân phối thời gian các hoạt động: 

     - Tổng số tiết của học phần: 30 tiết 

+  Giờ lý thuyết: 02 tiết 

+  Giờ thực hành: 26 tiết 

+  Thi kết thúc: 02 tiết 

6. Mục tiêu của môn học:  

      - Trang bị cho sinh viên một số kiến thức cơ bản về kỹ thuật, luật thi đấu môn Bóng chuyền 

đồng thời thông qua đó phát huy tính chủ động, tích cực và năng khiếu thể thao của sinh viên 

qua đó dùng nó làm phương tiện để giáo dục thể chất. Nhằm phát triển năng lực thể chất cho 

sinh viên, góp phần đào tạo đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật có thể chất tốt. 

7. Tóm tắt nội dung môn học: 

      - Cung cấp cho sinh viên các kiến thức lý luận cơ bản về nội dung và phương pháp tập 

luyện, kỹ năng vận động, kỹ thuật cơ bản của môn Bóng chuyền như: chuyền bóng cao tay, đập 

bóng, thi đấu,… bồi dưỡng và phát huy các năng lực, kỹ thuật sẵn có hoặc hướng dẫn kỹ thuật 

môn Bóng chuyền cho sinh viên. Trên cơ sở đó, mỗi sinh viên dùng nó làm phương tiện để rèn 

luyện thân thể, tham gia tích cực vào các hoạt động TDTT của Nhà trường và xã hội. Đồng thời 

duy trì và củng cố sức khỏe của sinh viên, phát triển cơ thể một cách hài hòa và khắc phục 

những thói quen xấu. 

(Ghi chú: Một số đối tượng đặc biệt có bệnh lý không thể tham gia học thực hành phải có bệnh 

án và đơn xin miễn giảm học thực hành xác nhận của Khoa và Phòng ĐT) 

8.Nhiệm vụ của sinh viên: 

      -  Đảm bảo lên lớp đủ số giờ quy định, lên lớp đúng giờ, đúng đồng phục, tập trung chú ý 

và lắng nghe khi giảng viên giảng giải lý thuyết và hướng dẫn kỹ thuật. Thực hiện đầy đủ các 

bài tập, giáo án giảng viên đưa ra. 

9. Tài liệu học tập: 

1. Giáo trình Giáo dục thể chất Trường ĐH Yersin Đà Lạt 

2. Romanhin – Kỹ thuật cơ bản Bóng chuyền – NXB TDTT  Matxcova1973. 

3. Luật Bóng chuyền 2007 của UBTDTT – NXB TDTT 2007 
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10. Tiêu chuẩn đánh giá: 

           Sinh viên đảm bảo đủ điều kiện dự thi kết thúc môn (Thời gian lên lớp, ý thức, thái độ 

học tập, kiến thức tiếp thu tại lớp đảm bảo yêu cầu sẽ được dự thi kiểm tra kết thúc môn).  

+  Điểm trên lớp: 2 điểm 

+ Điểm thi kết thúc môn: 8 điểm 

11. Thang điểm đánh giá: 

Kiểm tra kỹ thuật đập bóng(Nam), phát bóng(Nữ) : (40%đ) 

    *       Nam: Đập bóng từ vị trí số 4 hoặc 2 di chuyển về khu vực giữa lưới đập bóng. Bóng 

qua lưới sang sân rới vào vị trí số 1, số 6, số 5 điểm đạt 2đ/quả. Nếu bóng qua lưới sang sân 

rớt vào khu vực tấn công 3m sát các vị trí số 2, số 3, số 4 điểm đạt 1đ/quả. Còn lại các trường 

hợp đập bóng không qua lưới, đập bóng ngoài sân hay mắc một số lỗi trong điểm luật đập 

bóng sẽ không đạt điểm trong lần thực hiện đó. 

    *    Nữ: Phát bóng cao tay không lỗi (Không phạm trong các điểm luật phát bóng), qua 

lưới bóng rơi khu vực vị trí số 1; số 6 & số 5: 2đ/quả. 

                  Phát bóng cao tay không lỗi (Không phạm trong các điểm luật phát bóng), qua 

lưới bóng rơi khu vực vị trí số 3, trên sát khu vực tấn công tại vị trí số 2 & 4: 1đ/quả. 

Kiểm tra kỹ thuật chuyền bóng (40%đ): 

       Hai SV đứng tại khu vực tấn công (vạch 3mét) phối hợp chuyền bóng cao tay (chuyền 

2) qua lại trên lưới, chuyền bóng đều tay, phối hợp nhịp nhàng kết hợp cùng các bước di 

chuyển trên khu vực thi không phạm lỗi trong các điểm luật chuyền bóng. 

      Số lần chuyền 2 qua lại tính điểm cho mỗi bên chuyền 2 được tính theo các thang điểm 

sau  

Điểm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Nam 

1-2 

lần 

chạm 

2-3 

lần 

chạm 

3-4 

lần 

chạm 

4-5 

lần 

chạm 

5-6 

lần 

chạm 

6-7lần 

chạm 

7-8 

lần 

chạm 

8-9 

lần 

chạm 

9-

10lần 

chạm 

> 10 

lần 

chạm 

Nữ 
 1 lần 

chạm 

1-2 

lần 

chạm 

2-3lần 

chạm 

3-4 

lần 

chạm 

4-5 

lần 

chạm 

5-6 

lần 

chạm 

6-7lần 

chạm 

7-8 

lần 

chạm 

8-9 

lần 

chạm 

> 9 

lần 

chạm 

 

12.  Nội dung chi tiết học phần: 

     Giáo dục thể chất 1 (01 học kỳ): 

+  Lý thuyết (2 tiết): -   Lịch sử hình thành và phát triển môn Bóng chuyền(Giới thiệu lại). 
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                                    -   Các nguyên lý kỹ thuật.   

                                    -   Luật thi đấu.  

+ Thực hành(26 tiết): Tập luyện các kỹ thuật, kỹ năng cơ bản môn Bóng chuyền (Volleyball 

1) 

 

TIẾN TRÌNH GIẢNG DẠY THỰC HÀNH GDTC 3 

Gồm 26 tiết thực hành, chia đều cho13 buổi học (2tiết/buổi) 

 

Nội dung 

Thực hành (Tiết theo tiến trình) 

3

-

4 

5-

6 

7

-

8 

9

-

1

0 

1

1-

1

2 

1

3-

1

4 

1

5-

1

6 

1

7-

1

8 

1

9-

2

0 

2

1-

2

2 

2

3-

2

4 

25

-26 

27-

28 

1 

 

·   - Ôn lại các tư thế thân 

người: Tư thế chuẩn bị 

thấp, trung bình cao, tư 

thế đánh bóng cao, trung 
bình, thấp… 

 - - Chơi các trò chơi vận 

động. 

x             

2 

 

·   - Ôn kỹ thuật di chuyển: 

bước lướt, bước nhảy, 
bước chéo, bước xoạc… 

- Chơi các trò chơi vận 

động, bài tập thể lực,… 

 x            

3 

- - Học kỹ thuật chuyền 

bóng cao tay(chuyền 2). 

-  -  Bài tập thể lực với 
bóng. 

  x           

4 

 

- Ôn kỹ thuật chuyền 

bóng cao tay(chuyền 2). 

- Bài tập chuyền bóng 

cao tay kết hợp với di 
chuyển. 

   x          

5 

- Ôn kỹ thuật chuyền 

bóng cao tay(chuyền 2). 

-  Ôn  kỹ thuật đệm bóng 

thấp tay 

-·  (Kỹ thuật đệm bóng: 

Đệm bằng hai tay, đệm 

bằng một tay và lăn ngã 
cứu bóng…) 

    x         

6 
- Ôn kỹ thuật chuyền 

bóng cao tay(chuyền 2).      x        
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- Ôn kỹ thuật phát bóng 

thấp tay(Nữ) 

- Ôn kỹ thuật phát bóng 
cao tay(Nam) 

7 

- Học kỹ thuật phát bóng 

cao tay(Nữ) 

- Học kỹ thuật đập bóng 

(Nam) 

      x       

8 

- Ôn kỹ thuật phát bóng 

cao tay(Nữ) 

- Ôn kỹ thuật đập bóng 
(Nam) 

- Ôn chuyền bóng cao tay 

       x      

9 

     Bài tập lồng ghép trong 

những buổi lên lớp nhằm 
phát triển thể lực chung 

        x     

10 

-     Bài tập lồng ghép 

trong những buổi lên lớp 

nhằm phát triển thể lực 
chung 

-    -     Luật thi đấu… 

         x    

11 

-   Ôn lại các kỹ thuật đã 

học 

-    -   Thi đấu… 

          x   

12 
·   -   Thi đấu… 

-  -   Ôn tập nội dung thi            x  

13 
-  Ôn tập nội dung thi 

            x 

  

 Lâm Đồng, ngày 28 tháng 4 năm 2019  

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

TS. PHẠM ĐÌNH TRUNG 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC YERSIN ĐÀ LẠT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

 

1. Mã học phần: 91151-91154 

2. Tên môn học: Giáo dục Quốc phòng - An ninh  

3. Số tín chỉ:  4 (3/1) 

4. Chuyên ngành đào tạo: Đông phương học  

5. Phân bổ thời gian:   

 - Lý thuyết: 135 tiết. 

 - Thực hành: 90 tiết. 

6.  Điều kiện: không có. 

 - Môn học tiên quyết: không có 

 - Môn học trước: không có 

 - Ghi chú khác: không có    

7.  Mục tiêu của môn học 

Sau khi học xong, Sinh viên có khả năng sau đây: 

- Trình bày được những kiến thức cơ bản về đường lối quốc phòng, an ninh của Đảng và 

công tác quản lý về quốc phòng an ninh, về truyền thống đấu tranh chống ngoại xâm của dân 

tộc, về nghệ thuật quân sự của Việt Nam, về chiến lược “Diễn biến hòa bình” bạo loạn lật đổ 

của các thế lực thù địch đối với Cách mạng Việt Nam. 

- Thực hiện được những kỹ năng quân sự, an ninh cần thiết đáp ứng yêu cầu xây dựng củng 

cố quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, sẵn sàng bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã Hội Chủ 

Nghĩa. 

- Trình bày được lý luận cơ bản của Đảng về đường lối quân sự, những vấn đề học thuyết 

Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, về chiến tranh nhân dân, quân đội và bảo vệ Tổ quốc; các 

quan điểm của Đảng về chiến tranh nhân dân, xây dựng lực lượng vũ trang, các quan điểm của 

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

- Trình bày được những kiến thức cơ bản về 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 và bảo vệ 

chủ quyền biên giới, chủ quyền biển đảo và an ninh quốc gia. 

- Trình bày được những kiến thức cơ bản về bản đồ, địa hình quân sự, các phương tiện chỉ 

mong để phục vụ cho nhiệm vụ học tập chiến thuật và chỉ huy chiến đấu: tính năng, tác dụng, 

cấu tạo của một số loại vũ khí bộ binh. 

- Thực hiện được những kỹ chiến thuật cơ bản về quân sự phổ thông. 

8.  Nội dung tóm tắt môn học:  

8.1. Giáo dục quốc phòng I: 

 Gồm 7 bài, bài nhập môn và 6 bài trong đó chủ yếu là những kiến thức về quan điểm, 

chủ trương, đường lối quân sự của Đảng. Học phần chỉ có lý thuyết, không có thực hành. 

8.2. Giáo dục quốc phòng II: 

 Gồm 8 bài, chủ yếu đề cập đến những kiến thức về phòng chống âm mưu phá hoại của 

kẻ thù; xây dựng nền an ninh quốc phòng toàn dân; kết hợp kinh tế với quốc phòng. Học phần 

chỉ có lý thuyết, không có thực hành. 

8.3. Giáo dục quốc phòng III: 

 Gồm 7 bài, trình bày những kỹ năng, kỹ thuật cơ bản trong rèn luyện đội ngũ và chiến 

đấu. Học phần vừa có lý thuyết vừa có thực hành. 

9.  Nhiệm vụ của sinh viên: 

- Dự lớp: có mặt ít nhất 80%; 

- Hoàn thành các bài tập đọc trước tài liệu được giao trước khi lên lớp; 

- Dụng cụ học tập: bút, giấy…; 
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- Khác: không. 

10.  Tài liệu học tập: 

 Giáo trình Bộ Quốc phòng phát hành năm 2001 

11. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên:  

11.1. Tiêu chí đánh giá sinh viên: 

STT Điểm thành phần Quy định 
Trọng số 

LT TH 

1 Học phần I & II    

2 Điểm chuyên cần 1 điểm 10%  

3 Điểm báo cáo bài tập tiểu luận dạng nộp bài 1 điểm 10%  

4 Điểm thi giữa học phần 1 điểm 20%  

5 Điểm thi hết học phần 1 điểm 50% 10% 

6 Học phần III    

7 Điểm chuyên cần 1 điểm 10%  

8 Điểm thi giữa học phần 1 điểm 20%  

9 Điểm thi hết học phần 2 điểm 40% 30% 

11.2. Cách tính điểm: 

Sinh viên không tham gia đủ 80% số tiết học không được dự thi và nhận điểm 0 

Điểm thành phần và điểm kết thúc học phần được làm tròn đến một chữ số thập phân. 

Sinh viên đã hoàn thành 3 học phần và có điểm đạt từ 5,0 trở lên sẽ được cấp chứng chỉ Giáo 

dục quốc phòng theo qui định của Trường Đại học Bình Dương. 

12. Nội dung chi tiết: 

STT Nội dung giảng dạy 
Số tiết 

LT TH 

1 Đối tượng và phương pháp nghiên cứu môn học 2  

2 Quan điểm cơ bản của chủ nghĩa Mác- Lênnin, tư tưởng Hồ Chí Minh 

về chiến tranh, quân đội và bảo vệ Tổ quốc. 

6  

3 Xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân bảo vệ Tổ quốc 

Việt Nam XHCN 

7  

4 Seminar 5  

5 Chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN 7  

6 Xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân 9  

7 Kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường củng cố quốc phòng 

an ninh. 

10  

8 Nghệ thuật quân sự Việt Nam 9  

9 Seminar 5  

 CỘNG: 60  

 

HỌC PHẦN II: CÔNG TÁC QUỐC PHÒNG AN NINH 

STT Tên bài/chủ đề 
Số tiết 

LT TH 

1 
Phòng chống chiến lược “Diễn biến hòa bình” bạo loạn lật đổ của các 

thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam. 
6  

2 Phòng chống địch tiến công hỏa lực bằng vũ khí công nghệ cao. 7  

3 
Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên công 

nghiệp quốc phòng. 
6  

4 Xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia. 6  

5 
Một số nội dung cơ bản về dân tộc, tôn giáo và đấu tranh phòng chống 

địch lợi dụng vấn đề dân tộc và tôn giáo chống phá CMVN 
7  
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6 Seminar 5  

7 
Những vấn đề cơ bản về bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an 

toàn xã hội. 
6  

8 Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ Tổ quốc 6  

9 
Những vấn đề cơ bản về đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã 

hội 
6  

10 Seminar 5  

 Cộng: 60  

HỌC PHẦN III: QUÂN SỰ CHUNG 

STT Tên bài/chủ đề 
Số tiết 

LT TH 

1 Đội ngũ đơn vị  20 

2 Sử dụng bản đồ địa hình quân sự 2 8 

3 Giới thiệu một số loại vũ khí bộ binh 3 8 

4 Thuốc nổ 4  

5 Phòng chống vũ khí hủy diệt lớn 2 8 

6 Cấp cứu ban đầu vết thương chiến tranh 3 8 

7 Ba môn quân sự phối hợp 7 8 

 Cộng: 15 60 

  

 Lâm Đồng, ngày 28 tháng 4 năm 2019 

HIỆU TRƯỞNG  

 

 

 

 

 

 

TS. PHẠM ĐÌNH TRUNG 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC YERSIN ĐÀ LẠT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

1. Mã số : D41002 

2. Tên học phần:  Nhập môn Đông Phương học   

3. Số tín chỉ học phần: 2 tín chỉ  

4. Chuyên ngành đào tạo : Đông phương học   

5. Mục tiêu của học phần: 

5.1. Kiến thức: 

- Có thể hiểu được sự phát triển của ngành Đông phương học qua các thời kỳ . 

- Hiểu rõ và trình bày được những nét văn hóa đặc sắc của NB và HQ trong văn hóa phương 

Đông  

5.2. Kỹ năng: 

- Sử dụng được kiến thức đã học trên lớp và kiến thức có được qua tra cứu để thực hiện 

thuyết trình hoặc làm tiểu luận về văn hóa phương Đông 

- Vận dụng tốt những kiến thức học trên lớp và kiến thức có được qua tra cứu để trao đổi ý 

kiến với người Nhật về văn hóa của đất nước họ bằng tiếng Nhật với người Hàn về văn hóa của 

đất nước họ bằng tiếng Hàn 

- Kỹ năng nghề nghiệp làm quen kỹ năng giao tiếp bằng tiếng Nhật/Hàn (nghe- nói-viết)một 

cách cơ bản về văn hóa NB/HQ 

- Kỹ năng cá nhân bước đầu làm quen và hình thành kỹ năng tự nghiên cứu tài liệu và thuyết 

trình 1 đề tài ngắn về văn hóa phương Đông trong khoảng thời gian 5 phút 

5.3. Thái độ: 

Chủ động soạn bài trong giờ tự học và tự tin trình bày, trao đổi với GV trong giờ lý thuyết 

trên lớp 

Biết, hiểu và ứng dụng được kiến thức học về văn hóa phương Đông trong giao tiếp cũng 

như nghiên cứu 

6. Mô tả học phần:  

- “Tổng quan kiến thức và kỹ năng học ngành Đông phương học” cung cấp kiến thức, kinh 

nghiệm giảng dạy nhiều năm cho SV ngành Đông phương học của tập thể biên soạn.  

- Bên cạnh môn “Phương pháp nghiên cứu khoa học”, “Tổng quan kiến thức và kỹ năng 

học ngành Đông phương học” cũng sẽ gợi mở nhiều đề tài về ngôn ngữ và văn hóa các nước 

Nhật Bản và Hàn Quốc để SV bước đầu tìm hiểu và làm quen với phương pháp học đại học, 

phương pháp viết tiểu luận... 

7. Phân bố thời gian giảng dạy trong học kỳ:  

Lý thuyết, lên lớp: 30 tiết  

8. Điều kiện và yêu cầu của học phần: 

8.1. Điều kiện:  

Không có 

8.2. Yêu cầu:  

- Tham dự tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết. 

- Thực hiện đầy đủ các bài tập nhóm/ bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện. 

- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ. 

- Tham dự thi kết thúc học phần. 

- Chủ động tổ chức thực hiện giờ tự học 

9. Nội dung giảng dạy:  

- Các học phần lý thuyết: 
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Buổi/Tiết Nội dung Hoạt động của giảng viên Hoạt động 

của sinh viên 

Giáo trình 

chính 

Tài liệu 

tham khảo 

1 Bài 1 

 

Giới thiệu 

đề cương 

môn học 

 

1. – GV Nêu câu hỏi gợi ý 

SV phát biểu những hiểu 

biết của mình về đề cương 

môn học 

2. - GV trình chiếu và 

thuyết giảng kết hợp hỏi 

đáp  

3 – Tổng kết bài học 

– SV nghe 

giảng, trả lời 

hỏi đáp 

-đề cương 

môn học 

-trang 

1,2,3,4 

2 Bài 2 

Chương 

trình đào 

tạo ngành 

Đông 

phương 

phần đại 

cương và 

phần các 

môn khoa 

học xã hội 

1. – GV Nêu câu hỏi gợi ý 

SV phát biểu những hiểu 

biết của mình về chương 

trình đào tạo 

2. - GV trình chiếu và 

thuyết giảng kết hợp hỏi 

đáp  

3 – Tổng kết bài học 

– SV nghe 

giảng, trả lời 

hỏi đáp 

-Trang 9-

11 

-Trang 5-6 

3 Bài 3 

Chương 

trình đào 

tạo ngành 

Đông 

phương 

phần giáo 

dục 

chuyên 

nghiệp và 

phần các 

kiến thức 

chuyên 

ngành 

1. – GV Nêu câu hỏi gợi ý 

SV phát biểu những hiểu 

biết của mình về chương 

trình đào tạo 

 

2. - GV trình chiếu và 

thuyết giảng kết hợp hỏi 

đáp  

3 – Tổng kết bài học 

-SV trình bày 

phần tự đọc 

tài liệu về 

chủ đề của 

buổi giảng 

– SV nghe 

giảng, trả lời 

hỏi đáp 

-Trang 

12-13 

-Trang  7-9 

4 Bài 4 

Chương 

trình đào 

tạo ngành 

Đông 

phương 

phần kiến 

thức 

chuyên 

sâu và 

phần các 

kiến thức 

bổ trợ 

1. – GV Nêu câu hỏi gợi ý 

SV phát biểu những hiểu 

biết của mình về chương 

trình đào tạo 

 

2. - GV trình chiếu và 

thuyết giảng kết hợp hỏi 

đáp  

3 – Tổng kết bài học 

-SV trình bày 

phần tự đọc 

tài liệu về 

chủ đề của 

buổi giảng 

– SV nghe 

giảng, trả lời 

hỏi đáp 

-Trang 

14-15 

-Trang 10-

12 

5 Bài  5 

Cây 

chương 

1. – GV Nêu câu hỏi gợi ý 

SV phát biểu những hiểu 

-SV trình bày 

phần tự đọc 

tài liệu về 

-Trang 

17-30 

-Trang 13-

20 
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trình và 

mô tả môn 

học các 

môn 

ngành 

Đông 

phương 

học  

biết của mình về kiến thức 

ngành  

2. - GV trình chiếu và 

thuyết giảng kết hợp hỏi 

đáp  

3 – Tổng kết bài học 

chủ đề của 

buổi giảng 

– SV nghe 

giảng, trả lời 

hỏi đáp 

6 Bài  6 

Phương 

Đông và 

Đông 

phương 

học 

 

1. – GV Nêu câu hỏi gợi ý 

SV phát biểu những hiểu 

biết của mình về Đông 

phương học 

2. - GV trình chiếu và 

thuyết giảng kết hợp hỏi 

đáp  

3 – Tổng kết bài học 

– SV nghe 

giảng ôn tập 

cách thức đối 

đáp 

 – SV nghe 

giảng và thực 

hành bài tập 

 

-Trang 1-

7 

-Trang  21-

24 

7 Bài  7 

Những 

thành tựu 

về ngôn 

ngữ và 

văn hoá 

1. – GV Nêu câu hỏi gợi ý 

SV phát biểu những hiểu 

biết của mình về ngôn ngữ 

và văn hoá 

2. - GV trình chiếu và 

thuyết giảng kết hợp hỏi 

đáp  

3 – Tổng kết bài học 

-SV trình bày 

phần tự đọc 

tài liệu về 

chủ đề của 

buổi giảng 

– SV nghe 

giảng, trả lời 

hỏi đáp 

-Trang 8-

15 

-Trang 25-

27 

8 Thuyết 

trình 

Kiểm tra 

giữa kỳ 

 

-Nghe SV thuyết trình theo 

nhóm và nhận xét. 

-Thuyết trình 

phần chuẩn 

bị theo nhóm 

-Trả lời câu 

hỏi của các 

bạn khác 

nhóm và của 

giáo viên 

-Ghi chép lại 

những kiến 

thức được 

đúc kết sau 

buối thuyết 

trình  

  

9 Bài 8 

Nhật Bản 

học và 

Hàn Quốc 

học trong 

Đông 

phương 

học 

 

1. – GV Nêu câu hỏi gợi ý 

SV phát biểu những hiểu 

biết của mình về văn hóa 

NB, HQ 

2. - GV trình chiếu và 

thuyết giảng kết hợp hỏi 

đáp  

3 – Tổng kết bài học 

-SV trình bày 

phần tự đọc 

tài liệu về 

chủ đề của 

buổi giảng 

– SV nghe 

giảng, trả lời 

hỏi đáp 

-Trang 

16-20 

-Trang 27-

30 

10 Bài 9 

Nhật Bản 

học và 

Hàn Quốc 

học trong 

1. – GV Nêu câu hỏi gợi ý 

SV phát biểu những hiểu 

biết của mình về văn hóa 

NB, HQ 

-SV trình bày 

phần tự đọc 

tài liệu về 

chủ đề của 

buổi giảng 

-Trang 

21-25 

-Trang 31-

32 
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Đông 

phương 

học 

 

 (tiếp 

theo) 

2. - GV trình chiếu và 

thuyết giảng kết hợp hỏi 

đáp  

3 – Tổng kết bài học 

– SV nghe 

giảng, trả lời 

hỏi đáp 

11 Bài 10 

Kỹ năng 

học Nhật 

Bản học 

và Hàn 

Quốc học 

 

1. – GV Nêu câu hỏi gợi ý 

SV phát biểu những hiểu 

biết của mình về  NB học 

và HQ học 

2. - GV trình chiếu và 

thuyết giảng kết hợp hỏi 

đáp  

3 – Tổng kết bài học 

-SV trình bày 

phần tự đọc 

tài liệu về 

chủ đề của 

buổi giảng 

– SV nghe 

giảng, trả lời 

hỏi đáp 

-Trang 

26-30 

-Trang 33-

35 

12 Bài 11 

Kỹ năng 

học Nhật 

Bản học 

và Hàn 

Quốc học 

 

(tiếp theo) 

1. – GV Nêu câu hỏi gợi ý 

SV phát biểu những hiểu 

biết của mình về NB học và 

HQ học 

 

2. - GV trình chiếu và 

thuyết giảng kết hợp hỏi 

đáp  

3 – Tổng kết bài học 

-SV trình bày 

phần tự đọc 

tài liệu về 

chủ đề của 

buổi giảng 

– SV nghe 

giảng, trả lời 

hỏi đáp 

-Trang  

31-33 

-Trang 36-

38 

13 Bài 12 

Tổng 

quan các 

môn học 

về tiếng 

Nhật, 

tiếng Hàn 

 

1. – GV Nêu câu hỏi gợi ý 

SV phát biểu những hiểu 

biết của mình về ngôn ngữ 

NB- Hàn Quốc  

2. - GV trình chiếu và 

thuyết giảng kết hợp hỏi 

đáp  

3 – Tổng kết bài học 

-SV trình bày 

phần tự đọc 

tài liệu về 

chủ đề của 

buổi giảng 

– SV nghe 

giảng, trả lời 

hỏi đáp 

-Trang 

34-35 

-Trang 37-

38 

14 Tổng 

quan các 

môn học 

về tiếng 

Nhật, 

tiếng Hàn 

(tiếp theo) 

1.GV Nêu câu hỏi gợi ý SV 

phát biểu những hiểu biết 

của mình về ngôn ngữ NB- 

Hàn Quốc  

2. - GV trình chiếu và 

thuyết giảng kết hợp hỏi 

đáp  

3 – Tổng kết bài học 

-Thuyết trình 

phần chuẩn 

bị theo nhóm 

-Trả lời câu 

hỏi của các 

bạn khác 

nhóm và của 

giáo viên 

-Ghi chép lại 

những kiến 

thức được 

đúc kết sau 

buối thuyết 

trình  

  

15 Ôn tập 1. - GV trình chiếu và 

thuyết giảng kết hợp hỏi 

đáp  

2 – Tổng kết môn học 

– SV nghe 

giảng, trả lời 

hỏi đáp 

-Ghi chép lại 

những kiến 

thức được 

đúc kết  

  



58 

 

 

Hướng dẫn sinh viên tự học: 

Tuần/

Buổi 
Nội dung 

Lý thuyết 

(tiết) 

Thực hành 

(tiết) 
Nhiệm vụ của sinh viên 

1 Bài 1 

 

Giới thiệu 

đề cương 

môn học  

2 0 -Nắm đề cương chi tiết môn học 

-Tiến trình sử dụng tài liệu chính và tài liệu 

tham khảo 

2 Bài 2 

Chương 

trình đào tạo 

ngành Đông 

phương 

phần đại 

cương và 

phần các 

môn khoa 

học xã hội 

2 0 -Nghiên cứu trước: tài liệu chính và tài liệu 

tham khảo 

-Suy nghĩ những câu hỏi liên quan nội dung 

của bài tiếp theo và cách trả lời câu hỏi 

 

3 Bài 3 

Chương 

trình đào tạo 

ngành Đông 

phương 

phần giáo 

dục chuyên 

nghiệp và 

phần các 

kiến thức 

chuyên 

ngành 

2 0 -Nghiên cứu trước: tài liệu chính và tài liệu 

tham khảo 

-Suy nghĩ những câu hỏi liên quan nội dung 

của bài tiếp theo và cách trả lới câu hỏi 

 

4 Bài 4 

Chương 

trình đào tạo 

ngành Đông 

phương 

phần kiến 

thức chuyên 

sâu và phần 

các kiến 

thức bổ trợ 

2 0 -Nghiên cứu trước: tài liệu chính và tài liệu 

tham khảo 

-Suy nghĩ những câu hỏi liên quan nội dung 

của bài tiếp theo và cách trả lới câu hỏi 

 

5 Bài  5 

Cây chương 

trình và mô 

tả môn học 

các môn 

ngành Đông 

phương học  

2 0 -Nghiên cứu trước: tài liệu chính và tài liệu 

tham khảo 

-Suy nghĩ những câu hỏi liên quan nội dung 

của bài tiếp theo và cách trả lới câu hỏi 

 

6 Bài  6 

Phương 

Đông và 

2 0 -Nghiên cứu trước: tài liệu chính và tài liệu 

tham khảo 

-Suy nghĩ những câu hỏi liên quan nội dung 

của bài tiếp theo và cách trả lới câu hỏi 
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Đông 

phương học 

 

7 Bài  7 

Những 

thành tựu về 

ngôn ngữ và 

văn hoá 

2 0 -Nghiên cứu trước: tài liệu chính và tài liệu 

tham khảo 

-Suy nghĩ những câu hỏi liên quan nội dung 

của bài tiếp theo và cách trả lới câu hỏi 

 

8 Thuyết trình 

Kiểm tra 

giữa kỳ 

 

2 0 -Ôn tập theo hướng dẫn của GV 

-Cùng các bạn trong nhóm chuẩn bị kỹ lưỡng 

phần nội dung thuyết trình 

-Dự đoán tình huống và câu hỏi  

-Chuẩn bị các phương án trả lời liên quan đến 

phần nghiên cứu của nhóm 

9 Bài 8 

Nhật Bản 

học và Hàn 

Quốc học 

trong Đông 

phương học 

2 0 -Nghiên cứu trước: tài liệu chính và tài liệu 

tham khảo 

-Suy nghĩ những câu hỏi liên quan nội dung 

của bài tiếp theo và cách trả lới câu hỏi 

10 Bài 9 Nhật 

Bản học và 

Hàn Quốc 

học trong 

Đông 

phương học 

(tiếp theo) 

2 0 -Nghiên cứu trước: tài liệu chính và tài liệu 

tham khảo 

-Suy nghĩ những câu hỏi liên quan nội dung 

của bài tiếp theo và cách trả lới câu hỏi 

 

11 Bài 10 

Kỹ năng học 

Nhật Bản 

học và Hàn 

Quốc học 

2 0 -Nghiên cứu trước: tài liệu chính và tài liệu 

tham khảo 

-Suy nghĩ những câu hỏi liên quan nội dung 

của bài tiếp theo và cách trả lới câu hỏi 

 

12 Bài 11 

Kỹ năng học 

Nhật Bản 

học và Hàn 

Quốc học 

(tiếp theo) 

2 0 -Nghiên cứu trước: tài liệu chính và tài liệu 

tham khảo 

-Suy nghĩ những câu hỏi liên quan nội dung 

của bài tiếp theo và cách trả lới câu hỏi 

 

13 Bài 12 

Tổng quan 

các môn học 

về tiếng 

Nhật, tiếng 

Hàn 

2 0 -Nghiên cứu trước: tài liệu chính và tài liệu 

tham khảo 

-Suy nghĩ những câu hỏi liên quan nội dung 

của bài tiếp theo và cách trả lới câu hỏi 

 

14 Tổng quan 

các môn học 

về tiếng 

Nhật, tiếng 

Hàn 

(tiếp theo) 

2 0 -Ôn tập theo hướng dẫn của GV 

-Cùng các bạn trong nhóm chuẩn bị kỹ lưỡng 

phần nội dung thuyết trình 

-Dự đoán tình huống và câu hỏi  

-Chuẩn bị các phương án trả lời liên quan đến 

phần nghiên cứu của nhóm 

15 Ôn tập 2 0 -Ôn tập theo hướng dẫn của GV 
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10. Phương pháp giảng: 

Lý thuyết: Thuyết trình, thảo luận nhóm. 

11. Vật liệu giảng dạy: 

Tài liệu phát tay, máy chiếu đa năng, máy tính có kết nối Internet. 

12. Đánh giá: 

- Điểm chuyên cần: 10% 

- Điểm quá trình: 30% 

- Điểm thi kết thúc học phần: 60% 

- Hình thức thi kết thúc học phần: Thi viết tự luận (Sinh viên được sử dụng tài liệu) 

- Thời giam thi: 90 phút 

Cách tính điểm: 

- Điểm học phần = điểm chuyên cần (10%) + điểm quá trình (30%) + điểm thi kết thúc HP 

(60%). 

- Các điểm thành phần và điểm kết thúc học phần đều được làm tròn đến một chữ số thập 

phân. 

13. Tài liệu học tập:  

13.1. Tài liệu học tập : 

[1]Edward Wadie Said,, Đông phương luận, 2014 

13.2. Tài liệu tham khảo: 

[1]Trường ĐH.KHXH&NV Hà Nội và Trường ĐH.KHXH&NV TP.HCM, Phương Đông 

hợp tác và phát triển, NXB ĐH quốc gia Hà Nội, 2003. 

[2]Chương trình đào tạo ngành Đông phương học năm học 2015-2016. 

 

Đà Lạt, ngày 28 tháng 4 năm 2019 

                                                                                               HIỆU TRƯỞNG  

 

 

 

           

                                                                                                  TS. PHẠM ĐÌNH TRUNG 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC YERSIN ĐÀ LẠT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

 

1. Mã số: D41003 

2. Tên học phần: Logic học 

3. Số tín chỉ:  2 

4. Chuyên ngành đào tạo: Đông phương học 

5. Mục tiêu học phần:  

5.1. Kiến thức: 

- Định nghĩa quy luật. 

- Phương pháp tư duy. 

- Quy luật Lôgic của tư duy.  

5.2. Kỹ năng: 

- Nắm vững và sử dụng tốt phương pháp tư duy cũng như quy luật lôgic của tư duy trong 

nhận thức. 

- Biết vận dụng lý luận về phán đoán trong nhận thức và thực tiễn cuộc sống   

- Biết vận dụng nội dung quy luật đồng nhất trong nhận thức và thực tiễn. 

- Biết vận dụng nội dung quy luật bài trung trong nhận thức và thực tiễn. 

5.3. Thái độ: 

Sinh viên có ý thức rèn luyện nhân cách và học hỏi tinh thần làm việc , tư duy. 

6. Mô tả học phần:  

Lôgic học giúp ta nắm vững các quy luật lôgic của tư duy, các hình thức, các phương pháp 

của tư duy đúng, chính xác, cho ta phương pháp nhận thức khoa học và bác bỏ những luận 

điệu xảo trá, ngụy biện trong đời sống.  

7. Phân bố thời gian giảng dạy trong học kỳ:  

Lý thuyết, lên lớp: 30 tiết  

8. Điều kiện và yêu cầu của học phần: 

    8.1. Điều kiện:  

Phải học xong môn những nguyên lý cơ bản chủ nghĩa Mác – Lênin. 

    8.2. Yêu cầu:  

- Tham dự tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết. 

- Thực hiện đầy đủ các bài tập nhóm/ bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện. 

- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ. 

- Tham dự thi kết thúc học phần. 

- Chủ động tổ chức thực hiện giờ tự học. 

9. Nội dung học phần:  

9.1. Danh mục vấn đề của học phần 

Vấn đề 1: Lôgic học là gì? 

Vấn đề 2: Quy luật là gì? 

Vấn đề 3: Quy luật đồng nhất  

Vấn đề 4: Quy luật phi mâu thuẫn  

Vấn đề 5: Quy luật bài trung  

Vấn đề 6: Quy luật lý do đầy đủ 

Vấn đề 7: Vận dụng cácquy luật tư duy trong thực tiễn 

Vấn đề 8: Khái niệm 

Vấn đề 9: Phán đoán 

Vấn đề 10: Suy luận 

Vấn đề 11: Giả thuyết,  

Vấn đề 12: Chứng minh  
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Vấn đề 13: Bác bỏ  

Vấn đề 14: Ngụy biện 

9.2. Xây dựng chuẩn đầu ra của quá trình dạy - học từng vấn đề của học phần 

 Vấn đề 1: Lôgic học là gì? 

 

Nội dung Mức độ 

Kiến thức 

- Định nghĩa Lôgic học là gì? 

- Lược sử lôgic học 

- Vai trò của Lôgic học trong cuộc sống 

   

2 

2 

2 

Kỹ năng 

- Nắm được khái niệm lôgic học là gì? 

- Nắm được vai trò của lôgic học trong cuộc sống như thế nào? 

 

2 

2 

Vấn đề 2: Quy luật là gì? 

Nội dung Mức độ 

Kiến thức 

- Định nghĩa quy luật. 

- Phương pháp tư duy. 

- Quy luật Lôgic của tư duy. 

   

2 

2 

2 

Kỹ năng 

- Nắm vững và sử dụng tốt phương pháp tư duy cũng như quy luật lôgic của 

tư duy trong nhận thức. 

 

2 

Vấn đề 3: Quy luật đồng nhất 

Nội dung Mức độ 

Kiến thức: 

- Nội dung quy luật đồng nhất 

- Yêu cầu của quy luật đồng nhất 

 

3 

3 

Kỹ năng 

- Biết vận dụng nội dung quy luật đồng nhất trong nhận thức và thực tiễn. 

 

3 

Vấn đề 4: Quy luật phi mâu thuẫn 

Nội dung Mức độ 

Kiến thức: 

- Nội dung quy luật phi mâu thuẫn 

- Yêu cầu của quy luật phi mâu thuẫn  

 

3 

3 

Kỹ năng 

- Biết vận dụng nội dung quy luật phi mâu thuẫn trong nhận thức và thực 

tiễn. 

 

3 

Vấn đề 5: Quy luật bài trung 

Nội dung Mức độ 

Kiến thức: 

- Nội dung quy luật bài trung 

- Yêu cầu của quy luật bài trung 

 

3 

3 

Kỹ năng 

- Biết vận dụng nội dung quy luật bài trung trong nhận thức và thực tiễn. 

 

3 

Vấn đề 6: Quy luật lý do đầy đủ 

Nội dung Mức độ 

Kiến thức: 

- Nội dung quy luật lý do đầy đủ 

- Yêu cầu của quy luật lý do đầy đủ 

 

3 

3 

Kỹ năng 

- Biết vận dụng nội dung quy luật lý do đầy đủ trong nhận thức và thực tiễn  

 

3 
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Vấn đề 7: Vận dụng cácquy luật tư duy trong thực tiễn 

Nội dung Mức độ 

Kiến thức: 

- Những vấn đề “vừa đúng - vừa sai”. 

- Nguyên nhân hay nguyên cớ 

 

3 

3 

Kỹ năng 

- Nắm vững những vấn đề “vừa đúng - vừa sai” và nguyên nhân hay nguyên 

cớ trong thực tiễn cuộc sống 

 

3 

Vấn đề 8: Khái niệm 

Nội dung Mức độ 

Kiến thức 

- Định nghĩa từ và khái niệm 

- Cấu trúc khái niệm 

- Phân loại khái niệm 

- Quan hệ giữa các khái niệm 

 - Các thao tác trên khái niệm 

 

3 

3 

3 

3 

3 

Kỹ năng 

 - Biết vận dụng lý luận về khái niệm trong nhận thức và thực tiễn cuộc sống 

 

3 

Vấn đề 9: Phán đoán 

Nội dung Mức độ 

Kiến thức 

- Định nghĩa câu và phán đoán 

  - Cấu trúc của phán đoán 

  - Phân loại phán đoán 

- Các phép tính lôgic trên phán đoán 

 

3 

3 

3 

3 

Kỹ năng 

- Biết vận dụng lý luận về phán đoán trong nhận thức và thực tiễn cuộc sống   

 

3 

 Vấn đề 10: Suy luận 

Nội dung Mức độ 

Kiến thức 

 - Định nghĩa suy luận 

 - Cấu trúc suy luận 

 - Các hình thức suy luận thông thường 

 

3 

3 

3 

Kỹ năng 

- Biết vận dụng lý luận về suy luận trong nhận thức và thực tiễn cuộc sống           

 

3 

Vấn đề 11: Giả thuyết. 

Nội dung Mức độ 

Kiến thức 

- Giả thuyết là gì? 

- Đặc điểm của giả thuyết 

- Đặc trưng của giả thuyết 

- Xây dựng giả thuyết 

- Các phương pháp xác nhận giả thuyết 

- Bác bỏ giả thuyết 

 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

Kỹ năng 

 - Biết vận dụng lý luận về giả thuyết vào nhận thức khoa học và thực tiễn 

 

3 

Vấn đề 12: Chứng minh 

Nội dung Mức độ 

Kiến thức 

- Chứng minh là gì? 

- Các thành phần của chứng minh 

 

3 

3 
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- Các quy tắc của chứng minh 

- Phân loại chứng minh 

3 

3 

Kỹ năng 

 - Biết vận dụng lý luận về chứng minh trong nhận thức khoa học và thực 

tiễn  

 

3 

Vấn đề 13: Bác bỏ  

Nội dung Mức độ 

Kiến thức 

- Bác bỏ là gì? 

 - Cách thức bác bỏ 

 

3 

3 

Kỹ năng 

- Biết vận dụng lý luận về bác bỏ trong nhận thức khoa học và thực tiễn 

 

3 

Vấn đề 14: Ngụy biện 

Nội dung Mức độ 

Kiến thức 

- Ngụy biện là gì?  

- Những hình thức ngụy biện điển hình 

- Nguyên tắc giải quyết ngụy biện 

 

3 

3 

3 

Kỹ năng 

- Biết vận dụng lý luận về ngụy biện trong nhận thức và thực tiễn cuộc sống         

 

3 

9.3. Lịch trình chung 

 

Vấn đề 

 

Phân bổ số tiết cho hình thức dạy - học 

Tổng 
Lên lớp Thực 

hành, 

thực tập 

Tự  

nghiên 

cứu 

Lý 

thuyết 

Bài 

tập 

Thảo 

luận 

Vấn đề 1 1  0 0 1 2 

Vấn đề 2 1  0 0 0 1 

Vấn đề 3 1  0 0 0 1 

Vấn đề 4 1  0 0 0 1 

Vấn đề 5 1  0 0 0 1 

Vấn đề 6 1 1 0 0 0 2 

Vấn đề 7 1 0 0 0 0 1 

Vấn đề 8 2 2 0 0 1 5 

Vấn đề 9 3 2 0 0 1 6 

Vấn đề 10 2 2 0 0 1 5 

Vấn đề 11 1 0 0 0 0 1 

Vấn đề 12 1 1 0 0 0 2 

Vấn đề 13 1 0 0 0 0 1 

Vấn đề 14 1 0 0 0 0 1 

Tổng cộng 18 08 0 0 04 30 

9.4.  Lịch trình tổ chức dạy - học cụ thể 

Vấn đề 1: Lôgic học là gì?          

Tuần 1/ Thời gian từ: ……..   đến:  ………… 

Hình thức  

dạy - học 

Thời gian, 

địa điểm 
Nội dung dạy - học 

Yêu cầu sinh 

viên  

chuẩn bị 

Lý thuyết Theo thời 

khoá biểu 
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Tự nghiên cứu Thư viện  Có hướng dẫn 

riêng 

Vấn đề 2: Quy luật là gì?       

Tuần 2/ Thời gian từ: ……..   đến:  ………… 

Hình thức  

dạy - học 

Thời gian, 

địa điểm 
Nội dung dạy - học 

Yêu cầu sinh 

viên  

chuẩn bị 

Lý thuyết Theo thời 

khoá biểu 

  

Tự nghiên cứu Thư viện  Có hướng dẫn 

riêng 

Vấn đề 3: Quy luật đồng nhất        

Tuần 3/ Thời gian từ: ……..   đến:  ………… 

Hình thức  

dạy - học 

Thời gian, 

địa điểm 
Nội dung dạy - học 

Yêu cầu sinh 

viên  

chuẩn bị 

Lý thuyết Theo thời 

khoá biểu 

  

Bài tập Ở nhà  Làm bài tập thảo 

luận nhóm 

Thảo luận Theo thời 

khoá biểu 

 - Theo phân 

công của nhóm 

 Tự nghiên cứu Thư viện  Có hướng dẫn 

riêng 

Vấn đề 4: Quy luật phi mâu thuẫn         

Tuần 4/ Thời gian từ: ……..   đến:  ………… 

Hình thức  

dạy - học 

Thời gian, 

địa điểm 
Nội dung dạy - học 

Yêu cầu sinh 

viên  

chuẩn bị 

Lý thuyết Theo thời 

khoá biểu 

  

Bài tập Ở nhà  Làm bài tập thảo 

luận nhóm 

Thảo luận Theo thời 

khoá biểu 

 - Theo phân 

công của nhóm 

Tự nghiên cứu Thư viện  Có hướng dẫn 

riêng 

Vấn đề 5: Quy luật bài trung        

Tuần 5/ Thời gian từ: ……..   đến:  ………… 

Hình thức dạy - 

học 

Thời gian, 

địa điểm 
Nội dung dạy - học 

Yêu cầu sinh 

viên  

chuẩn bị 

Lý thuyết Theo thời 

khoá biểu 

  

Bài tập Ở nhà  Làm bài tập thảo 

luận nhóm 

Thảo luận Theo thời 

khoá biểu 

 - Theo phân 

công của nhóm 

Tự nghiên cứu Thư viện  Có hướng dẫn 

riêng 

Vấn đề 6: Quy luật lý do đầy đủ      
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Tuần 6/ Thời gian từ: ……..   đến:  ………… 

Hình thức  

dạy - học 

Thời gian, 

địa điểm 
Nội dung dạy - học 

Yêu cầu sinh 

viên  

chuẩn bị 

Lý thuyết Theo thời 

khoá biểu 

  

Bài tập Ở nhà  Làm bài tập thảo 

luận nhóm 

Thảo luận Theo thời 

khoá biểu 

 - Theo phân 

công của nhóm 

Tự nghiên cứu Thư viện  Có hướng dẫn 

riêng 

Vấn đề 7: Vận dụng cácquy luật tư duy trong thực tiễn     

Tuần 7/ Thời gian từ:    đến:  ………… 

Hình thức  

dạy - học 

Thời gian, 

địa điểm 
Nội dung dạy - học 

Yêu cầu sinh 

viên  

chuẩn bị 

Lý thuyết Theo thời 

khoá biểu 

  

Thảo luận Theo thời 

khoá biểu 

 - Theo phân 

công của nhóm 

Tự nghiên cứu Thư viện  Có hướng dẫn 

riêng 

Vấn đề 8: Khái niệm        

Tuần 8/ Thời gian từ: ……..   đến:  ………… 

Hình thức  

dạy - học 

Thời gian, 

địa điểm 
Nội dung dạy - học 

Yêu cầu sinh 

viên  

chuẩn bị 

Lý thuyết Theo thời 

khoá biểu 

  

Bài tập Ở nhà  Làm bài tập thảo 

luận nhóm 

Thảo luận Theo thời 

khoá biểu 

 - Theo phân 

công của nhóm 

Tự nghiên cứu Thư viện  Có hướng dẫn 

riêng 

 Vấn đề 9: Phán đoán        

Tuần 9/ Thời gian từ: ……..   đến:  ………… 

Hình thức  

dạy - học 

Thời gian, 

địa điểm 
Nội dung dạy - học 

Yêu cầu sinh 

viên  

chuẩn bị 

Lý thuyết Theo thời 

khoá biểu 

  

Bài tập Ở nhà  Làm bài tập thảo 

luận nhóm 

Thảo luận Theo thời 

khoá biểu 

 - Theo phân 

công của nhóm 

Tự nghiên cứu Thư viện  Có hướng dẫn 

riêng 

Vấn đề 10: Suy luận      

Tuần 10/ Thời gian từ: ……..   đến:  ………… 
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Hình thức 

 dạy - học 

Thời gian, 

địa điểm 
Nội dung dạy - học 

Yêu cầu sinh viên  

chuẩn bị 

Lý thuyết Theo thời 

khoá biểu 

  

Bài tập Ở nhà  Làm bài tập thảo 

luận nhóm 

Thảo luận Theo thời 

khoá biểu 

 - Theo phân công 

của nhóm 

Tự nghiên cứu Thư viện  Có hướng dẫn 

riêng 

Vấn đề 11: Giả thuyết     

Tuần 11/ Thời gian từ: ……..   đến:  ………… 

Hình thức  

dạy - học 

Thời gian, 

địa điểm 
Nội dung dạy - học 

Yêu cầu sinh viên  

chuẩn bị 

Lý thuyết Theo thời 

khoá biểu 

  

Thảo luận Theo thời 

khoá biểu 

 - Theo phân công 

của nhóm 

Tự nghiên cứu Thư viện  Có hướng dẫn 

riêng 

 

Vấn đề 12: Chứng minh     

Tuần 12/ Thời gian từ: ……..   đến:  ………… 

Hình thức dạy - 

học 

Thời gian, 

địa điểm 
Nội dung dạy - học 

Yêu cầu sinh viên  

chuẩn bị 

Lý thuyết Theo thời 

khoá biểu 

  

Bài tập Ở nhà  Làm bài tập thảo 

luận nhóm 

Thảo luận Theo thời 

khoá biểu 

 - Theo phân công 

của nhóm 

Tự nghiên cứu Thư viện  Có hướng dẫn 

riêng 

Vấn đề 13: Bác bỏ     

Tuần 13/ Thời gian từ: ……..   đến:  ………… 

Hình thức dạy - 

học 

Thời gian, 

địa điểm 
Nội dung dạy - học 

Yêu cầu sinh viên  

chuẩn bị 

Lý thuyết Theo thời 

khoá biểu 

  

Thảo luận Theo thời 

khoá biểu 

 - Theo phân công 

của nhóm 

Tự nghiên cứu Thư viện  Có hướng dẫn 

riêng 

Vấn đề 14: Ngụy biện      

Tuần 14/ Thời gian từ: ……..   đến:  ………… 

Hình thức dạy - 

học 

Thời gian, 

địa điểm 
Nội dung dạy - học 

Yêu cầu sinh viên  

chuẩn bị 

Lý thuyết Theo thời 

khoá biểu 

  

Thảo luận Theo thời 

khoá biểu 

 - Theo phân công 

của nhóm 
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Tự nghiên cứu Thư viện  Có hướng dẫn 

riêng 

 

10. Phương pháp giảng: 

Lý thuyết: Thuyết trình, thảo luận nhóm. 

11. Vật liệu giảng dạy: 

Tài liệu phát tay, máy chiếu đa năng, máy tính có kết nối Internet. 

12. Đánh giá: 

- Điểm chuyên cần: 10% 

- Điểm quá trình: 30% 

- Điểm thi kết thúc học phần: 60% 

- Hình thức thi kết thúc học phần: Thi viết tự luận  

- Thời giam thi: 60 phút 

Cách tính điểm: 

- Điểm học phần = điểm chuyên cần (10%) + điểm quá trình (30%) + điểm thi kết thúc HP 

(60%). 

- Các điểm thành phần và điểm kết thúc học phần đều được làm tròn đến một chữ số thập 

phân. 

13. Tài liệu học tập, tham khảo: 

13.1.Tài liệu học tập: 

 

T

T 
Tên tác giả Tên tài liệu 

Năm 

xuất 

bản 

Nhà 

xuất bản 

Địa chỉ khai 

thác tài liệu 

Mục đích 

sử dụng 

Học 
Tham 

khảo 

1 Đ.P. Gorki Lôgic học 1974 Giáo dục GV cung cấp ×  

2 Nguyễn Trường Giang Lôgic trong tranh 

luận 

2002 Thanh niên GV cung cấp  × 

3 Nguyễn Anh Tuấn Lôgic hình thức 2000 ĐHQuốc 

gia 

GV cung cấp  × 

4 Bùi Văn Mưa Lôgic học 1998 ĐH.Kinh 

Tế 

GV cung cấp  × 

5 Hoàng Chúng Lôgic học phổ thông 1994 Giáo dục GV cung cấp  × 

6 Nguyễn Đức Dân Lôgic và Tiếng Việt 1996 Giáo dục GV cung cấp  × 

7 Hoàng Phê  Lôgic ngôn ngữ học 1989 KH Xã hội GV cung cấp  × 

 

13.2. Tài liệu tham khảo: 

T

T 
Tên tác giả Tên tài liệu 

Năm 

xuất 

bản 

Nhà 

xuất bản 

Địa chỉ khai 

thác tài liệu 

Mục đích 

sử dụng 

Học 
Tham 

khảo 

1 Nguyễn Trọng Thóc Nhập môn Lôgic học 2005 ĐH.NTrang Thư viện ×  

 

Đà Lạt, ngày 28 tháng 4 năm 2019   

                                                                                                 HIỆU TRƯỞNG  

 

 

 

           

                                                                                      TS. PHẠM ĐÌNH TRUNG 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC YERSIN ĐÀ LẠT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

 

1.  Mã số : D41004 

2.  Tên học phần:  Cơ sở văn hóa Việt Nam 

3.  Số tín chỉ học phần: 2 

4. Chuyên ngành đào tạo :   Đông phương học  

5.  Mục tiêu của học phần : 

Trang bị cho sinh viên những hiểu biết cơ bản nhất về văn hóa Việt Nam, bao gồm những 

hiểu biết về các thuật ngữ của văn hóa  học, về lịch sử văn hóa Việt Nam, về đặc trưng văn 

hóa Việt Nam. 

Giúp sinh viên trau dồi các kỹ năng chuyên môn như kỹ năng phân tích và lý giải các hiện 

tượng văn hóa, các kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm. 

Giúp cho sinh viên phát triển phương pháp tư duy và nhìn nhận vấn đề một cách biện chứng, 

có cái nhìn khách quan khi nhìn nhận, đánh giá một hiện tượng văn hóa. 

    5.1. Kiến thức: 

Có kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên, xã hội, nhân văn.   

Hiểu biết và vận dụng kiến thức văn hóa, địa lý, lịch sử Việt Nam và thế giới vào phân tích 

và kinh doanh du lịch.  

 5.2. Kỹ năng: 

Có kỹ năng giao tiếp và thuyết trình 

    5.3. Thái độ: 

Trung thực, chu đáo, tận tâm, và chủ động trong công việc  

Có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc 

6. Mô tả tóm tắt nội dung học phần: 

 Học phần giới thiệu lý thuyết tổng quan về văn hóa học và các đặc trưng văn hóa Việt 

Nam trên quan điểm hệ thống cấu trúc, mô tả từng thành phần cấu thành hệ thống văn hóa 

Việt Nam và đặc trưng của từng thành phần đó.Cơ sở văn hóa Việt Nam là học phần bổ trợ 

kiến thức đại cương, là kiến thức cần thiết cho sinh viên để sinh viên có thể hiểu chi tiết, đầy 

đủ hơn về văn hóa Việt Nam, môn học tích lũy vốn kiến thức văn hóa, xã hội, giúp ích rất 

nhiều cho sinh viên trong cuộc sống xã hội cũng như trong công việc chuyên ngành. 

7. Phân bố thời gian giảng dạy trong học kỳ:  

Lý thuyết lên lớp 30 tiết  

8. Điều kiện và yêu cầu của học phần: 

    8.1. Điều kiện:  

Không có 

    8.2. Yêu cầu:  

- Tham dự tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết. 

 - Lên lớp đủ thời gian quy định theo Quy chế đào tạo: vắng mặt quá 30% số giờ giảng sinh 

viên sẽ bị cấm thi cuối kỳ. 

 - Hoàn thành tất cả các assignments theo nhóm và bài tập cá nhân. 

-  Đọc tài liệu tham khảo bắt buộc theo yêu cầu của giảng viên: Giảng viên sẽ kiểm tra bằng 

cách gọi tên ngẫu nhiên yêu cầu trình bày một số nội dung trong bài đọc, đề thi giữa kỳ và 

cuối kỳ sẽ bao gồm những nội dung yêu cầu đọc thêm. 

-  Tham dự kỳ thi giữa kỳ và cuối kỳ: Trừ trường hợp ốm đau, sinh viên không tham dự kỳ 

thi sẽ không có điểm trong cột điểm tương ứng. 

-  Thực hiện các hoạt động học tập khác do giảng viên yêu cầu- Chủ động tổ chức thực hiện 

giờ tự học. 

9. Nội dung học phần : 
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Chương 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VĂN HÓA HỌC (3 tiết) 

Mục tiêu: Giúp sinh viên nắm được: 

Kiến thức cơ bản của Văn Hóa và các loại hình văn hóa 

Kết quả dự kiến: Sau khi hoàn thành bài học sinh viên có thể hiểu được văn hóa là gì và có 

những loại hình văn hóa nào. 

1. Văn hóa  

Khái niệm “văn hóa” 

Cấu trúc của hệ thống văn hóa 

Văn hóa học là gì? 

2. Loại hình văn hóa 

Cơ sở phân chia loại hình văn hóa  

Hai loại hình văn hóa gốc  

Chương 2: TỔNG QUAN VĂN HÓA VIỆT NAM (5 tiết) 

Mục tiêu: Giúp sinh viên nắm được: 

- Tiến trình văn hóa Việt Nam  

- Bối cảnh văn hóa VN 

Kết quả dự kiến: Sau khi hoàn thành bài học sinh viên có thể: 

- Hiểu được Tiến trình văn hóa Việt Nam  

- Hiểu được Bối cảnh văn hóa VN 

1. Tiến trình văn hóa Việt Nam  

Lớp văn hóa bản địa 

Giao lưu văn hóa với Trung Hoa và khu vực 

Giao lưu văn hóa với phương Tây 

2. Bối cảnh văn hóa Việt Nam  

Nguồn gốc người Việt 

Bối cảnh Đông Nam Á và văn hóa Việt Nam  

Bối cảnh văn hóa khu vực và văn hóa Việt Nam  

Tổng quan về đặc trưng văn hóa Việt Nam  

Chương 3: VĂN HÓA NHẬN THỨC (10 tiết) 

Mục tiêu: Giúp sinh viên nắm được: 

- Nhận thức về vũ trụ 

- Nhận thức về con người 

- Nghệ thuật 

- Tín ngưỡng và tôn giáo 

Kết quả dự kiến: Sau khi hoàn thành bài học sinh viên có thể: 

- Có những hiểu biết về vũ trụ, con người, nghệ thuật, tín ngưỡng và tôn giáo; 

1. Nhận thức về vũ trụ 

Triết lý âm - Dương 

Thuyết Tam ài, Ngũ hành, Bát quái 

Lịch pháp 

2. Nhận thức về con người 

Nhận thức về con người tự nhiên 

Nhận thức về con người xã hội 

3. Nghệ thuật 

Nghệ thuật thanh sắc 

Nghệ thuật hình khối 

4. Tín ngưỡng và tôn giáo 

Tín ngưỡng phồn thực 

Tín ngưỡng sùng bái con người và tự nhiên 

Đặc trưng Tín ngưỡng Việt Nam  

Các hiện tượng du nhập tôn giáo 
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Chương 4: VĂN HÓA TỔ CHỨC CỘNG ĐỒNG (34 tiết) 

Mục tiêu: Giúp sinh viên nắm được: 

- Phong tục; 

- Văn hóa làng xã Việt Nam 

- Giao lưu và tiếp xúc văn hóa  

Kết quả dự kiến: Sau khi hoàn thành bài học sinh viên có thể: 

- Hiểu được các phong tục, văn hóa làng xã VN; 

1. Phong tục 

Phong tục hôn nhân và tang ma 

Phong tục lễ Tết 

Phong tục giao tiếp và ứng xử 

2. Văn hóa làng xã Việt Nam 

3. Giao lưu và tiếp xúc văn hóa 

Chương 5: VĂN HÓA ỨNG XỬ VỚI MÔI TRƯỜNG (5 tiết) 

Mục tiêu: Giúp sinh viên nắm được: 

- Ứng xử với môi trường tự nhiên; 

- Ứng xử với môi trường xã hội. 

Kết quả dự kiến: Sau khi hoàn thành bài học sinh viên có thể: 

- Nắm được các hoạt động ứng xử với môi trường tự nhiên và xã hội. 

10. Phương pháp giảng: 

 Quá trình giảng dạy và học tập môn học được tiếp cận theo hướng lấy “sinh viên là 

trung tâm”, sinh viên cần tham gia vào quá trình học tập một cách chủ động. Các kết quả học 

tập đạt được thông qua việc thực hiện đa dạng các hoạt động học tập cả trong và ngoài lớp 

học: nghe thuyết giảng, các hoạt động nhóm, trình bày cá nhân, trao đổi với chuyên gia và 

đi thực tế. 

 Giáo viên cung cấp bài giảng, một số bài đọc thêm ngay từ đầu học kỳ, sinh viên tự 

nghiên cứu trước khi đến lớp. Trong quá trình học, sinh viên cũng sẽ tự tìm các bài đọc thêm 

theo yêu cầu và hướng dẫn của giáo viên. Bài giảng tóm tắt những nội dung cơ bản, những 

nội dung liên quan đến chứng minh, luận giải vấn đề sẽ được trình bày trong quá trình thuyết 

giảng kết hợp thảo luận tại lớp. Trong quá trình thuyết giảng, giáo viên có thể phát triển mở 

rộng thêm vấn đề tùy vào khả năng lĩnh hội và thời gian của lớp. Sinh viên sẽ được yêu cầu 

quan sát thực tế thông qua các buổi tham quan, kiến tập tại các địa điểm văn hóa. 

 Sau mỗi buổi học giáo viên sẽ đưa ra các yêu cầu cho sinh viên liên quan đến bài đã 

học và những nội dung sẽ học ở buổi tiếp theo: vấn đề suy nghĩ – thảo luận, bài đọc, bài tập 

cá nhân, bài tập nhóm. 

 Sinh viên lĩnh hội, phát triển kiến thức và trau dồi kỹ năng thông qua nghe giảng, 

thảo luận,  đọc sách và các bài nghiên cứu lý thuyết, các phân tích thực tế và thực hiện các 

bài tập giáo viên yêu cầu. 

11. Vật liệu giảng dạy: 

Tài liệu phát tay, máy chiếu đa năng, máy tính có kết nối Internet. 

12. Đánh giá: 

- Điểm chuyên cần: 10% 

- Điểm quá trình: 30% 

- Điểm thi kết thúc học phần: 60% 

- Hình thức thi kết thúc học phần: Thi viết tự luận (Sinh viên được sử dụng tài liệu) 

- Thời giam thi: 90 phút 

Cách tính điểm: 

- Điểm học phần = điểm chuyên cần (10%) + điểm quá trình (30%) + điểm thi kết thúc HP 

(60%). 

- Các điểm thành phần và điểm kết thúc học phần đều được làm tròn đến một chữ số thập 

phân. 

13.Tài liệu học tập, tham khảo: 
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        13.1. Giáo trình chính: 

1. Trần Ngọc Thêm (1994), Cơ sở văn hóa Việt Nam, NXB Tp.HCM. 

    13.2 .Tài liệu đọc thêm: 

Trần Ngọc Thêm (2001), Tìm về bản sắc văn hóa Việt Nam, NXB Tp.HCM. 

Nhóm tác giả (1994), Văn hóa Việt Nam và cách tiếp cận mới, NXB VHTT. 

Trần Quốc Vượng chủ biên (1996), Văn hóa học đại cương và Cơ sở văn hóa Việt Nam, 

NXB KHXH. 

                                                                                     Đà Lạt, ngày 28 tháng 4 năm 2019 

                                                                                                 HIỆU TRƯỞNG  

 

 

 

           

                                                                                      TS. PHẠM ĐÌNH TRUNG 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC YERSIN ĐÀ LẠT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

 

1. Mã số: D41006 

2. Tên học phần: Nghệ thuật truyền thống Phương Đông  

3. Số tín chỉ:  2 tín chỉ  

4. Chuyên ngành đào tạo:  Đông phương học  

5. Mục tiêu học phần:  

Sau khi hoàn thành học phần, sinh viên có được kiến thức tổng quan về các loại hình nghệ 

thuật truyền thống phương đông. Biết được tên gọi và đặc điểm của một số loại hình nghệ thuật 

truyền thống tiêu biểu ở phương đông. 

5.1. Kiến thức: 

Cung cấp cho sinh viên những kiến thức căn bản về đặc điểm và thành tựu của các loại hình 

nghệ thuật truyền thống phương đông. 

Nắm được tên gọi và đặc điểm của một số loại hình nghệ thuật truyền thống tiêu biểu của 

người Korea 

5.2. Kỹ năng: 

Giúp sinh viên vận dụng các tri thức trên vào việc tìm hiểu, phân tích tính đặc thù và giá trị 

của nghệ thuật truyền thống, năng lực đánh giá các vấn đề của nghệ thuật truyền thống trong 

xã hội hiện đại 

Kỹ năng nghề nghiệp: có tư duy phân tích, tổng hợp, trong việc tìm hiểu các vấn đề liên 

quan đến nghệ thuật truyền thống. 

        Có kĩ năng thuyết trình tốt,kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin và tìm tài liệu. 

5.3. Thái độ: 

Giúp sinh viên có khả năng cảm thụ, đánh giá đúng giá trị của nghệ thuật truyền thống 

phương đông, qua đó so sánh và có ý thức trân trọng, bảo tồn các giá trị văn hóa nghệ thuật 

truyền thống độc đáo của dân tộc. 

Có thái độ làm việc nhóm tích cực. Biết phân công hợp lí thời gian và công việc. 

6. Mô tả học phần:  

Chương trình môn Nghệ thuật truyền thống Phương Đông bao gồm các đơn vị kiến thức 

căn bản về các vấn đề chung của nghệ thuật và nghệ thuật truyền thống, phác thảo diện mạo 

đặc điểm của nghệ thuật truyền thống của người Korea, tiến trình nghệ thuật Phương Đông, 

giới thiệu một số loại hình nghệ thuật truyền thống đặc sắc, bản sắc nghệ thuật Korea qua giao 

lưu văn hóa.  

7. Phân bố thời gian giảng dạy trong học kỳ:  

- Lý thuyết, lên lớp: 30 tiết  

8. Điều kiện và yêu cầu của học phần: 

8.1. Điều kiện:  

Học xong môn Địa lý của Quốc gia tương ứng  

8.2. Yêu cầu: 

Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ như sau: 

- Tham dự tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết. 

- Tham gia đầy đủ 100% giờ thực hành/thí nghiệm/thực tập và có báo cáo kết quả. 

- Thực hiện đầy đủ các bài tập nhóm/ bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện. 

- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ. 

- Tham dự thi kết thúc học phần. 

- Chủ động tổ chức thực hiện giờ tự học. 

9. Nội dung học phần:  
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Buổi Nội dung 
Lý 

thuyết  

Thuyết 

trình, 

thảo 

luận 

Nhiệm vụ của sinh viên 

PHẦN I: DẪN NHẬP 

 1.1. Khái niệm về nghệ thuật và nghệ 

thuật truyền thống  

1.2. Đối tượng và phương pháp 

nghiên cứu của môn Nghệ thuật 

truyền thống Phương Đông  

1.3. Phác thảo diện mạo và đặc điểm 

của nghệ thuật truyền thống Korea  

2 0 Tìm hiểu trước về môn học. 

Trả lời câu hỏi  

Đóng góp ý kiến xây dựng 

bài học. 

PHẦN II: Giới thiệu một số loại hình nghệ thuật truyền thống đặc sắc của Korea. 

 Chương 1.Kiến trúc truyền thống –

Nhà ở  

Cung điện 

Kiến trúc tôn giáo 

2 0 Tìm hiểu trước nội dung bài 

học. 

Chuẩn bị thuyết trình và 

thảo luận nhóm  

 Chương 2. Điêu khắc truyền thống  

Nghệ thuật điêu khắc đá  

Nghệ thuật đúc đồng  

Nghệ thuật gốm sứ  

2 0 Tìm hiểu trước nội dung bài 

học. 

Chuẩn bị thuyết trình và 

thảo luận nhóm  

 Chương 3. Hội họa truyền thống  

Tranh dân gian 

Danh họa  

2 0 Tìm hiểu trước nội dung bài 

học. 

Chuẩn bị thuyết trình và 

thảo luận nhóm  

 Chương 4:  Thủ công mỹ nghệ truyền 

thống. 

Thủ công mỹ nghệ là gì? 

Những làng thủ công mỹ nghệ truyền 

thống. 

Quá trình bảo tồn và phát triển ngành 

thủ công mỹ nghệ 

 

2 0 Tìm hiểu trước nội dung bài 

học. 

Chuẩn bị thuyết trình và 

thảo luận nhóm  

 Chương 5: Mặt nạ truyền thống  

Các loại mặt nạ truyền thống 

Quá trình chế tác mặt nạ truyền 

thống 

Tính biểu trưng của mặt nạ truyền 

thống   

2 0 Tìm hiểu trước nội dung bài 

học. 

Chuẩn bị thuyết trình và 

thảo luận nhóm  

 Chương 6. Âm nhạc truyền thống  

Pungmul  

Samulnori  

2 0 Tìm hiểu trước nội dung bài 

học. 

Chuẩn bị thuyết trình và 

thảo luận nhóm  

 Chương 7. Vũ điệu truyền thống  

Múa dân gian  

Múa cung đình 

Múa pháp sư 

2 0 Tìm hiểu trước nội dung bài 

học. 

Chuẩn bị thuyết trình và 

thảo luận nhóm  

 Chương 8: Kịch truyền thống  

Múa mặt nạ  

Các trò múa mặt nạ tiêu biểu 
 Pansori  

2 0 Tìm hiểu trước nội dung bài 

học. 

Chuẩn bị thuyết trình và 

thảo luận nhóm  
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Giới thiệu những tác phẩm Pansori 

nổi tiếng 

 

10. Phương pháp giảng: 

- Lý thuyết: Thuyết trình, thảo luận nhóm. 

11. Vật liệu giảng dạy: 

- Tài liệu phát tay, máy chiếu đa năng, máy tính có kết nối Internet. 

12. Đánh giá: 

- Điểm chuyên cần: 10% 

- Điểm quá trình: 30% 

- Điểm thi kết thúc học phần: 60% 

- Hình thức thi kết thúc học phần: Thi viết tự luận (Sinh viên được sử dụng tài liệu) 

- Thời gian thi: 90 phút 

Cách tính điểm: 

- Điểm học phần = điểm chuyên cần (10%) + điểm quá trình (30%) + điểm thi kết thúc HP 

(60%). 

- Các điểm thành phần và điểm kết thúc học phần đều được làm tròn đến một chữ số thập 

phân. 

13. Tài liệu học tập, tham khảo: 

13.1. Tài liệu học tập: 

[1] Tìm hiểu Văn hóa Hàn Quốc, Nguyễn Long Châu, NXB Giáo dục, 2000. 

13.2. Tài liệu tham khảo : 

[2] Hàn Quốc đất nước con người, Trung tâm quảng bá Văn hóa hải ngoại Hàn Quốc, Bộ 

văn hóa , Thể thao và du lịch. NXB Văn hóa thế giới, 2009. 

[3] Đối thoại với các nền văn hóa – Triều Tiên, Biên dịch Trịnh Huy Hóa, NXB Trẻ, 2001. 

Đà Lạt, ngày 28 tháng 4 năm 2019 

                                                                                              HIỆU TRƯỞNG  

 

 

 

           

                                                                                                  TS. PHẠM ĐÌNH TRUNG 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC YERSIN ĐÀ LẠT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

 

1. Mã số: D41007 

2. Tên học phần:  Mỹ học đại cương  

3. Số tín chỉ: 2  

4. Chuyên ngành đào tạo:  Đông phương học 

5. Mục tiêu học phần:  

5.1. Kiến thức : 

- Hiểu biết quan niệm về cái đẹp  

- Các tư tưởng Mỹ học ảnh hướng đến cái đẹp  

- Hiểu về mối quan hệ thẩm mỹ  

5.2. Kỹ năng: 

- Nắm vững cơ sở lý luận và thực tiễn của  Mỹ học . 

- Phân tích, nhận định, quan niệm về Mỹ học  

- Nhận biết đánh giá quan điểm thẩm mỹ trên nhiều phương diện khác nhau  

5.3. Thái độ: 

 Rèn luyện được thái độ nghiêm túc, trung thực, cầu thị 

6. Mô tả học phần:  

Học  phần giới thiệu  và phân tích về cái đẹp, cảm xúc thẩm mỹ, thị hiếu thẩm mỹ, quan 

điểm thẩm mỹ và lý tưởng thẩm mỹ… 

Học phần gồm 3 phần và 7 chương  

7. Phân bố thời gian giảng dạy trong học kỳ:  

- Lý thuyết, lên lớp: 30 tiết  

8. Điều kiện và yêu cầu của học phần: 

8.1. Điều kiện:  

Không có  

8.2. Yêu cầu: 

- Tham dự tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết. 

- Thực hiện đầy đủ các bài tập nhóm/ bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện. 

- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ. 

- Tham dự thi kết thúc học phần. 

- Chủ động tổ chức thực hiện giờ tự học. 

9. Nội dung học phần:  

Phần I.  ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU CỦA MỸ HỌC 

Chương 1 -  Qúa trình xác định đối tượng của mỹ học trong lịch sử 

Chương 2 -  Đối tượng mỹ học theo quan niệm hiện đại 

Phần II. MỐI QUAN HỆ THẨM MỸ 

Chương I - Khái quát về mối quan hệ thẩm mỹ 

I.1. Thế nào là mối quan hệ thẩm mỹ? 

I.2- Đặc tính cơ bản của mối quan hệ thẩm mỹ 

Chương II - Chủ thể thẩm mỹ 

I.1. Khái niệm chủ thể thẩm mỹ 

II.2. Các phạm trù biểu hiện chủ thể thẩm mỹ 

Chương III - Đối tượng thẩm mỹ 

III.1. Khái quát về đối tượng thẩm mỹ 

III.2. Cái đẹp 

III.3. Cái cao cả, cái bi, cái hài 

Phần III.  NGHỆ THUẬT TỪ GÓC NHÌN THẨM MỸ 
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Chương I-  Đặc trưng của nghệ thuật 

I.1. Nghệ thuật là gì? 

I.2. Đối tượng nghệ thuật 

I.3. Nội dung nghệ thuật và hình thức nghệ thuật 

I.4. Hình tượng nghệ thuật 

Chương II - Các loại hình nghệ thuật 

II.1. Những khuynh hướng sai lầm trong phân chia các loại hình nghệ thuật 

II.2. Các cách phân loại nghệ thuật hiện đại 

II.2.3. Dựa vào phương thức thỏa mãn nhu cầu thẩm mỹ 

II.2.4. Dựa vào chất liệu cơ bản để sáng tạo hình tượng 

II.2.5. Dựa vào một số tiêu chí khác 

10. Phương pháp giảng: 

- Lý thuyết: Thuyết trình, thảo luận nhóm. 

11. Vật liệu giảng dạy: 

- Tài liệu phát tay, máy chiếu đa năng, máy tính có kết nối Internet. 

12. Đánh giá: 

- Điểm chuyên cần: 10% 

- Điểm quá trình: 30% 

- Điểm thi kết thúc học phần: 60% 

- Hình thức thi kết thúc học phần: Thi viết tự luận (Sinh viên được sử dụng tài liệu) 

- Thời giam thi: 90 phút 

Cách tính điểm: 

- Điểm học phần = điểm chuyên cần (10%) + điểm quá trình (30%) + điểm thi kết thúc HP 

(60%). 

- Các điểm thành phần và điểm kết thúc học phần đều được làm tròn đến một chữ số thập 

phân. 

13. Tài liệu học tập, tham khảo: 

13.1. Tài liệu học tập: 

1- Tài liệu do giảng viên cung cấp 

2- Đỗ Văn Khang – Đỗ Huy: Mỹ học Mác – Lênin, Nxb ĐH & THCN, Hà Nội, 1985. 

13.2. Tài liệu tham khảo 

1- Hoài Lam: Tìm hiểu Mỹ học Mác – Lênin, Nxb Văn hóa, Hà Nội, 1979. 

2- Iu. Lukin, V. Xcacherơsicôp: Nguyên lý Mỹ học Mác – Lênin, Nxb Sách giáo khoa Mác 

– Lênin, Hà Nội, 1984. 

3- Lê Ngọc Trà (Chủ biên), Mỹ học đại cương, Nxb Văn hóa Thông tin, Hà Nội, 1994. 

                                                                                                Đà Lạt, ngày 28 tháng 4 năm 2019 

                                                                                                     HIỆU TRƯỞNG  

 

 

 

           

                                                                                                        TS. PHẠM ĐÌNH TRUNG 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC YERSIN ĐÀ LẠT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

 

1.Mã số : D41008 

2. Tên học phần :  Các loại hình ngôn ngữ phương Đông  

3.Số tín chỉ: 3 

4.Chuyên ngành đào tạo : Đông phương học  

5.Mục tiêu học phần : 

     5.1. Kiến thức : 

Học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản và có hệ thống về tiếng Việt và các 

ngôn ngữ phương Đông. Về tiếng Việt, đó là những kiến thức cơ sở về ngữ âm, từ vựng, ngữ 

pháp. Về các ngôn ngữ phương Đông, đó là những kiến thức cơ sở về các ngữ hệ, các loại hình 

ngôn ngữ chủ yếu ở phương Đông, về vấn đề tiếp xúc ngôn ngữ ở phương Đông, vấn đề chính 

sách ngôn ngữ của một số quốc gia ở phương Đông, trong đó có Việt Nam. 

Học phần này sẽ giúp sinh viên có kỹ năng phân tích đối chiếu các ngôn ngữ, áp dụng trong 

học tập và nghiên cứu. Do đó, đây cũng là học phần hướng đến việc tạo cho người học một thái 

độ đúng đắn và lòng say mê đối với học tập, nghiên cứu tiếng Việt và ngoại ngữ chuyên ngành 

mà họ đang theo học. 

5.2. Kỹ năng: 

  Sinh viên cần phải rèn luyện được kỹ năng làm việc theo nhóm, có khả năng thao tác so 

sánh, liên hệ giữa tiếng Việt và các ngôn ngữ phương Đông mà mình đang học, rèn luyện cách 

tìm ra những điểm giống và khác nhau, trên cơ sở đó phát hiện và lường trước được những vấn 

đề có thể gây giao thoa ngôn ngữ. 

 Sinh viên cần biết vận dụng những hiểu biết mà học phần cung cấp vào việc học tập, nghiên 

cứu ngôn ngữ, nâng cao trình độ ngoại ngữ chuyên ngành, tự rút ra phương pháp học tốt nhất 

cho ngoại ngữ chuyên ngành của mình. 

5.3. Thái độ: 

Sinh viên cần có thái độ đúng đắn về vị trí của ngoại ngữ chuyên ngành của mình trong các 

ngôn ngữ phương Đông. 

Biết tôn trọng những đặc trưng của từng ngôn ngữ để tránh việc áp đặt các đặc điểm của 

tiếng Việt vào ngoại ngữ. 

 Hiểu và tôn trọng những nội dung và ý nghĩa văn hóa trong ngoại ngữ chuyên ngành để có 

thái độ ứng xử về ngôn từ đúng đắn trước những khác biệt văn hóa. 

6.Mô tả học phần : 

   Học phần này trang bị những kiến thức cơ bản và tổng hợp về ngôn ngữ học, về tiếng Việt 

và một số ngôn ngữ phương Đông đang được giảng dạy với tư cách là ngoại ngữ chuyên ngành. 

Sinh viên sẽ được học những kiến thức và đặc điểm cơ bản của tiếng Việt, vấn đề về phân loại 

các ngôn ngữ phương Đông theo nguồn gốc và theo loại hình, đặc điểm và cấu trúc của các 

ngôn ngữ phương Đông… Đồng thời học phần cũng cung cấp thông tin về chính sách ngôn ngữ 

và vấn đề bảo vệ ngôn ngữ có nguy cơ bị tiêu biến ở các quốc gia phương Đông 

 7. Phân bố thời gian giảng dạy trong học kỳ:  

Lý thuyết, lên lớp: 30 tiết  

8. Điều kiện và yêu cầu của học phần: 

8.1. Điều kiện:  

Không có  

8.2. Yêu cầu: 

- Tham dự tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết. 

- Thực hiện đầy đủ các bài tập nhóm/ bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện. 

- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ. 
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- Tham dự thi kết thúc học phần. 

- Chủ động tổ chức thực hiện giờ tự học. 

9.Nội dung học phần : 

1. Tiếng Việt 

     1.1. Ngữ âm tiếng Việt 

2.1.1. Âm tiết và đặc điểm của âm tiết tiếng Việt 

2.1.2. Hệ thống âm vị tiếng Việt 

2.1.3. Các hiện tượng ngôn điệu trong tiếng Việt 

   1.2. Từ vựng tiếng Việt 

2.2.1. Từ và cấu tạo từ tiếng Việt 

2.2.2. Cụm từ cố định trong tiếng Việt 

2.2.3. Nghĩa của từ tiếng Việt 

2.2.4. Các quan hệ đồng âm, đồng nghĩa, trái nghĩa trong từ vựng tiếng Việt. 

2.2.5. Các lớp từ trong tiếng Việt 

1.3. Ngữ pháp tiếng Việt 

2.3.1. Các đơn vị ngữ pháp trong tiếng Việt 

2.3.2. Từ loại trong tiếng Việt 

2.3.3. Đoản ngữ trong tiếng Việt 

2.3.4. Câu trong tiếng Việt 

2.Các ngôn ngữ phương Đông 

2.1. Phân loại các ngôn ngữ phương Đông 

2.1.1. Các ngôn ngữ trên thế giới và cơ sở phân loại 

2.1.2. Phân loại các ngôn ngữ phương Đông theo nguồn gốc 

2.1.3. Phân loại các ngôn ngữ phương Đông theo loại hình 

  2.2. Đặc điểm về tình hình phân bố và sự ảnh hưởng qua lại của các ngôn ngữ phương 

Đông 

2.2.1. Các khu vực ngôn ngữ ở phương Đông 

2.2.2. Đặc điểm của một số khu vực ngôn ngữ phương Đông 

Khu vực ngôn ngữ Đông Á 

Khu vực ngôn ngữ Đông Nam Á 

Khu vực ngôn ngữ Ấn Độ (Nam Á) 

Chính sách ngôn ngữ của các quốc gia phương Đông. 

10. Phương pháp giảng: 

Lý thuyết: Thuyết trình, thảo luận nhóm. 

11. Vật liệu giảng dạy: 

Tài liệu phát tay, máy chiếu đa năng, máy tính có kết nối Internet. 

12. Đánh giá: 

- Điểm chuyên cần: 10% 

- Điểm quá trình: 30% 

- Điểm thi kết thúc học phần: 60% 

- Hình thức thi kết thúc học phần: Thi viết tự luận (Sinh viên được sử dụng tài liệu) 

- Thời giam thi: 90 phút 

Cách tính điểm: 

- Điểm học phần = điểm chuyên cần (10%) + điểm quá trình (30%) + điểm thi kết thúc HP 

(60%). 

- Các điểm thành phần và điểm kết thúc học phần đều được làm tròn đến một chữ số thập 

phân. 

13 .: Tài liệu học tập, tham khảo: 

13.1.Tài liệu học tập: 

Mai Ngọc Chừ (chủ biên), Các ngôn ngữ phương Đông, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, 

Hà Nội, 2001. 

 13.2. Tài liệu tham khảo: 
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Mai Ngọc Chừ, Vũ Đức Nghiệu, Hoàng Trọng Phiến, Cơ sở ngôn ngữ học và tiếng Việt, 

NXB Giáo Dục, Hà Nội, 2003. 

            Đà Lạt, ngày 28 tháng 4 năm 2019  

                                                                                                 HIỆU TRƯỞNG  

 

 

 

  

                                                                                                        TS. PHẠM ĐÌNH TRUNG 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC YERSIN ĐÀ LẠT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

1. Mã số :  D41012 

2. Tên học phần:  Địa lý Nhật Bản (Japanese Geography) 

3. Số tín chỉ :  2 tín chỉ 

4. Chuyên ngành đào tạo :  Đông phương học 

5. Mục tiêu của học phần: 

 5.1. Kiến thức: 

- Am hiểu tương đối về địa lý Nhật Bản trong bối cảnh chung của địa lý khu vực Đông Bắc 

Á. 

- Có kiến thúc tương đối về địa lý, dân cư Nhật Bản. 

- Giúp sinh viên biết khái quát về đặc điểm địa lý, địa hình, khí hậu, sự phân vùng, phân chia 

hành chính của nước Nhật, nhữngkhu vực chính cùng các thế mạnh kinh tế vùng, những địa 

điểm du lịch tiêu biểu của các vùng… 

 5.2. Kỹ năng: 

- Vận dụng các kiến thức đã học để giải quyết các vấn đề trong công việc có liên quan đến 

môn học như thuộc lĩnh vực văn hóa-du lịch 

- Vận dụng tốt những kiến thức về địa lýứng dụng vàoviệc học, công việc trong tương lai. 

- Giúp sinh viên tiếp tục hoàn thiện kĩ năng biết tên các vùng, tỉnh, thành phố bằng tiếng 

Nhật, kĩ năng tự học và nghiên cứu… 

  5.3. Thái độ: 

- Rèn luyện được thái độ nghiêm túc, trung thực, tác phong cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác. 

- Tích cực tìm hiểu trau dồi nâng cao kiến thức địa lý Nhật Bản. 

 - Tăng cường tính chủ động, thái độ học tập, làm việc tích cực của SV, truyền cảm hứng bổ 

trợ cho việc học tập tiếng Nhật của SV. 

6. Mô tả tóm tắt nội dung học phần:  

Giới thiệu khái quát về vị trí địa lý, tình hình dân số, khí hậu các mùa. Đặc điểm từng vùng 

ở Nhật Bản, giới thiệu về sự khác biệt địa hình, khí hậu, sản xuất, địa điểm tham quan tại 

những khu vực chủ yếu của Nhật…Sinh viên sẽ làm quen với tên của những tỉnh, thành phố 

lớn tại Nhật, những từ bằng tiếng Nhật thường gặp trong lĩnh vực địa lý. Môn học được giảng 

dạy theo hình thức dạy lý thuyết kết hợp cho sinh viên xem các video giới thiệu bằng tiếng 

Nhật thực hành thảo luận.    

7. Phân bố thời gian giảng dạy trong học kỳ:  

Lý thuyết, lên lớp: 30 tiết  

8. Điều kiện và yêu cầu của học phần: 

8.1. Điều kiện:  

Không có 

8.2. Yêu cầu:  

- Tham dự tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết. 

- Thực hiện đầy đủ các bài tập nhóm/ bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện. 

- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ. 

- Tham dự thi kết thúc học phần. 

- Chủ động tổ chức thực hiện giờ tự học.    

9. Nội dung học phần : 

- Các học phần lý thuyết: 

Buổi/

Tiết 

Nội dung Hoạt động của giảng viên Hoạt động của 

sinh viên 

Giáo trình 

chính 
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1 

Giới thiệu sơ lược nội 

dung môn học, hình thức 

học tập và cách thức 

kiểm tra. 

Bài 1: 

Khái quát về địa lý Nhật 

Bản 

Vị trí địa lý, tình hình 

dân số 

Khí hậu 

Trình bày các vấn đề liên quan 

đến nội dung môn học. Giới 

thiệu về vị trí địa lý, hình hình 

dân số, những vấn đề dân số, 

khí hậu và sự biến đổi khí hậu 

tại Nhật. 

Chú ý các nội 

dung do giáo 

viên trình bày. 

Tiếp thu nội 

dung bài học 

 

Trang 1-4 

Trang 8-11 

 

2 

Bài 1: 

Khái quát về địa lý Nhật 

Bản 

Tình hình giao thông 

Tài nguyên, năng lượng 

Các khu vực chính và 

cách phân chia đơn vị 

hành chính của Nhật 

Nhắc lại nội dung chính của 

buổi trước 

Giới thiệu các nội dung về tình 

hình giao thông, liên lạc, tài 

nguyên, năng lượng của Nhật 

Bản, giới thiệu các khu vực 

chính và các đơn vị hành chính 

của Nhật 

Tiếp thu nội 

dung bài học 

Thảo luận 

theo yêu cầu 

của giáo viên 

 

3 

Bài 2: 

Khu vực Hokkaido 

Địa hình 

Khí hậu 

Kinh tế 

Giao thông 

Địa điểm du lịch 

Nhắc lại nội dung chính của 

buổi trước 

Giới thiệu các nội dung về địa 

hình, khí hậu, các ngành kinh 

tế đặc trưng, giao thông và địa 

điểm du lịch của khu vực 

Hokkaido 

- Tiếp thu nội 

dung bài học. 

- Thảo luận 

theo yêu cầu 

của giáo viên 

 

4 

Bài 3: 

Khu vực Đông Bắc Nhật 

Bản 

Các tỉnh của vùng Đông 

Bắc Nhật 

Địa hình 

Khí hậu 

Các thế mạnh kinh tế 

Nhắc lại nội dung chính của 

buổi trước 

Giới thiệu các tỉnh, địa hình, 

khí hậu, các thế mạnh kinh tế 

(nông, lâm, ngư nghiệp) của 

vùng Đông Bắc Nhật Bản 

- Tiếp thu nội 

dung bài học. 

- Thảo luận 

theo yêu cầu 

của giáo viên 

 

5 

Bài 3: 

Khu vực Đông Bắc Nhật 

Bản 

Các thế mạnh kinh tế 

Giao thông 

Điện lực 

Địa điểm du lịch 

Nhắc lại nội dung chính của 

buổi trước 

Giới thiệu thế mạnh kinh tế 

(công nghiệp truyền thống và 

công nghiệp hiện đại), giao 

thông, ngành điện lực, các địa 

điểm du lịch của vùng Đông 

Bắc Nhật Bản 

- Tiếp thu nội 

dung bài học. 

- Thảo luận 

theo yêu cầu 

của giáo viên 

 

6 

Bài 4: 

Khu vực Kanto 

Các tỉnh của vùng Kanto 

Địa hình 

Khí hậu 

Các thế mạnh kinh tế 

Nhắc lại nội dung chính của 

buổi trước 

Giới thiệu về các tỉnh, đị hình, 

khí hậu, các thế mạnh kinh tế 

vùng Kanto 

- Tiếp thu nội 

dung bài học. 

- Thảo luận 

theo yêu cầu 

của giáo viên 

 

7 

Bài 4: 

Khu vực Kanto 

Các thế mạnh kinh tế 

Giao thông  

Địa điểm du lịch 

Nhắc lại nội dung chính của 

buổi trước 

Giới thiệu về các thế mạnh 

kinh tế khu vực Kanto (công 

- Tiếp thu nội 

dung bài học. 

- Thảo luận 

theo yêu cầu 

của giáo viên 
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nghiệp), tình hình giao thông, 

địa điểm du lịch của vùng. 

8 

Bài 5: 

Khu vực Chuubu 

Các tỉnh của vùng 

Chuubu 

Địa hình  

Khí hậu 

Nông, lâm, ngư nghiệp 

Nhắc lại nội dung chính của 

buổi trước 

Giới thiệu về các tỉnh, địa 

hình, khí hậu, các ngành nông, 

lâm, ngư nghiệp của khu vực 

Chuubu 

- Tiếp thu nội 

dung bài học. 

- Thảo luận 

theo yêu cầu 

của giáo viên 

 

9 

Bài 5: 

Khu vực Chuubu 

Công nghiệp vùng 

Chuubu 

Giao thông 

Địa điểm du lịch 

Nhắc lại nội dung chính của 

buổi trước 

Giới thiệuvề các ngành công 

nghiệp trọng yếu và khu công 

nghiệp chính, tình hình giao 

thông, các địa điểm du lịch của 

Chuubu 

- Tiếp thu nội 

dung bài học. 

- Thảo luận 

theo yêu cầu 

của giáo viên 

 

10 

Bài 6: 

Khu vực Kinki 

Các tỉnh của vùng Kinki 

Địa hình 

Khí hậu 

Nông, lâm, ngư nghiệp 

Các ngành công nghiệp  

Địa điểm du lịch 

Nhắc lại nội dung chính của 

buổi trước 

Giới thiệu về các tỉnh, khí hậu, 

các thế mạnh kinh tế, địa điểm 

du lịch của khhu vực Kinki 

- Tiếp thu nội 

dung bài học. 

- Thảo luận 

theo yêu cầu 

của giáo viên 

 

11 

Bài 7: 

Khu vực Chuugoku, 

Shikoku 

Các tỉnh của vùng 

Chuugoku 

Địa hình vùng 

Chuugoku 

Khí hậu vùng Chuugoku 

Nông, lâm, ngư nghiệp 

vùng Chuugoku 

Các ngành công nghiệp 

vùng Chuugoku 

Địa điểm du lịch vùng 

Chuugoku 

Nhắc lại nội dung chính của 

buổi trước 

Giới thiệu về các tỉnh, khí hậu, 

các thế mạnh kinh tế, địa điểm 

du lịch của khhu vực 

Chuugoku 

- Tiếp thu nội 

dung bài học. 

- Thảo luận 

theo yêu cầu 

của giáo viên 

 

12 

Bài 7: 

Khu vực Chuugoku, 

Shikoku 

Các tỉnh của vùng 

Shikoku 

Địa hình vùng Shikoku 

Khí hậu vùng Shikoku 

Nông, lâm, ngư nghiệp 

vùng Shikoku 

Các ngành công nghiệp 

vùng Shikoku 

Địa điểm du lịch vùng 

Shikoku 

Nhắc lại nội dung chính của 

buổi trước 

Giới thiệu về các tỉnh, khí hậu, 

các thế mạnh kinh tế, địa điểm 

du lịch của khhu vực Shikoku 

- Tiếp thu nội 

dung bài học. 

- Thảo luận 

theo yêu cầu 

của giáo viên 
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13 

Bài 8: 

Khu vực Kyushuu, 

Okinawa 

Các tỉnh của vùng 

Kyushuu và Okinawa 

Địa hình vùng Kyushuu 

và Okinawa 

Khí hậu vùng Kyushuu 

và Okinawa  

Nông, lâm, ngư nghiệp 

vùng Kyushuu và 

Okinawa 

Các ngành công nghiệp 

vùng Kyushuu và 

Okinawa 

Địa điểm du lịch vùng 

Kyushuu và Okinawa 

Nhắc lại nội dung chính của 

buổi trước 

Giới thiệu về các tỉnh, khí hậu, 

các thế mạnh kinh tế, địa điểm 

du lịch của khhu vực Kyushuu 

và Okinwa 

- Tiếp thu nội 

dung bài học. 

- Thảo luận 

theo yêu cầu 

của giáo viên 

 

14 

Kiểm tra giữa kỳ  - Chia thành 

các nhóm để 

trả lời các câu 

hỏi của giáo 

viên 

 

15 

Ôn tập  Nhắc lại nội dung chính của 

môn học, chú ý sinh viên 

những nội dung chính để kiểm 

tra cuối kỳ 

Lưu ý những 

vấn đề chính, 

ôn tập chuẩn 

bị kiểm tra 

cuối kỳ 

 

 

Hướng dẫn sinh viên tự học: 

Tuần

/Buổi 
Nội dung 

Lý 

thuyết 

(tiết) 

Thực 

hành 

(tiết) 

Nhiệm vụ của sinh viên 

1 Bài 1:  

Khái quát về địa lý Nhật Bản 

2 0 -Xem trước các nội dung khái quát 

về địa lý Nhật Bản 

2 Bài 1:  

Khái quát về địa lý Nhật Bản 

2 0 -Xem lại các kiến thức của buổi học 

trước 

-Xem trước các kiến thức về tình 

hình giao thông, cách phân chia 

vùng, miền, khu vực hành chính 

của Nhật 

3 Bài 2:  

Khu vực Hokkaido 

2 0 -Xem lại các kiến thức của buổi học 

trước 

-Chuẩn bị trước các kiến thức về 

địa hình, khí hậu, kinh tế, giao 

thông, địa điểm du lịch của 

Hokkaido 

4 Bài 3:  

Khu vực Đông Bắc Nhật Bản 

2 0 - Xem lại các kiến thức của buổi 

học trước 

-Chuẩn bị trước các kiến thức về 

các tỉnh, địa hình, khí hậu, các thế 

mạnh kinh tế vùng Đông Bắc Nhật. 
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5 Bài 3:  

Khu vực Đông Bắc Nhật Bản 

2 0 - Xem lại các kiến thức của buổi 

học trước 

-Chuẩn bị trước các kiến thức về 

các thế mạnh kinh tế công nghiệp, 

giao thông, điện lực, địa điểm du 

lịch vùng Đông Bắc Nhật. 

6 Bài 4:  

Khu vực Kanto 

2 0 - Xem lại các kiến thức của buổi 

học trước 

-Chuẩn bị trước các kiến thức về 

các tỉnh, địa hình, khí hậu, các thế 

mạnh kinh tế vùng Kanto. 

7 Bài 4:  

Khu vực Kanto 

2 0 - Xem lại các kiến thức của buổi 

học trước 

-Chuẩn bị trước các kiến thức về 

các thế mạnh kinh tế công nghiệp, 

giao thông, địa điểm du lịch vùng 

Kanto. 

8 Bài 5:  

Khu vực Chuubu 

2 0 - Xem lại các kiến thức của buổi 

học trước 

-Chuẩn bị trước các kiến thức về 

các tỉnh, địa hình, khí hậu, các 

ngành nông lâm ngư nghiệp vùng 

Chuubu. 

9 Bài 5:  

Khu vực Chuubu 

2 0 - Xem lại các kiến thức của buổi 

học trước 

-Chuẩn bị trước các kiến thức về 

các thế mạnh kinh tế công nghiệp, 

giao thông, địa điểm du lịch vùng 

Chuubu. 

10 Bài 6:  

Khu vực Kinki 

2 0 - Xem lại các kiến thức của buổi 

học trước 

-Chuẩn bị trước các kiến thức về 

các tỉnh, địa hình, khí hậu, các 

ngành nông lâm ngư nghiệp, công 

nghiệp, giao thông, địa điểm du lịch 

vùng Kinki. 

11 Bài 6:  

Khu vực Chuugoku, Shikoku 

2 0 - Xem lại các kiến thức của buổi 

học trước 

-Chuẩn bị trước các kiến thức về 

các tỉnh, địa hình, khí hậu, các 

ngành nông lâm ngư nghiệp, công 

nghiệp, giao thông, địa điểm du lịch 

vùng Chuugoku. 

12 Bài 6:  

Khu vực Chuugoku, Shikoku 

2 0 - Xem lại các kiến thức của buổi 

học trước 

-Chuẩn bị trước các kiến thức về 

các tỉnh, địa hình, khí hậu, các 

ngành nông lâm ngư nghiệp, công 

nghiệp, giao thông, địa điểm du lịch 

vùng Shikoku. 

13 Bài 6:  

Khu vực Kyushuu, Okinawa 

2 0 - Xem lại các kiến thức của buổi 

học trước 
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-Chuẩn bị trước các kiến thức về 

các tỉnh, địa hình, khí hậu, các 

ngành nông lâm ngư nghiệp, công 

nghiệp, giao thông, địa điểm du lịch 

vùng Kyushuu, Okinawa. 

14 Ôn tập kiểm tra giữa kỳ 2 0 -Ôn tập các nội dung đã học, chuẩn 

bị kiểm tra giữa kỳ 

15 Ôn tập hết môn 

 

2 0 - Ôn tập các nội dung đã học, chuẩn 

bị kiểm tra cuối kỳ 

 

10. Phương pháp giảng: 

Lý thuyết: Thuyết trình, thảo luận nhóm. 

11. Vật liệu giảng dạy: 

Tài liệu phát tay, máy chiếu đa năng, máy tính có kết nối Internet. 

12. Đánh giá: 

- Điểm chuyên cần: 10% 

- Điểm quá trình: 30% 

- Điểm thi kết thúc học phần: 60% 

- Hình thức thi kết thúc học phần: Thi viết tự luận (Sinh viên được sử dụng tài liệu) 

- Thời giam thi: 90 phút 

Cách tính điểm: 

- Điểm học phần = điểm chuyên cần (10%) + điểm quá trình (30%) + điểm thi kết thúc HP 

(60%). 

- Các điểm thành phần và điểm kết thúc học phần đều được làm tròn đến một chữ số thập 

phân. 

13. Tài liệu học tập, tham khảo: 

 13.1. Tài liệu học tập : 

-豊田豊子、日本の地理と社会、凡人社、1996 

-高等学校地理歴史科用、新地理 A、帝国書院、2013 

 13.2. Tài liệu tham khảo: 

- Eiichi Aoki (Chủ biên), Nhật Bản đất nước và con người, Nguyễn Kiên Trường dịch, NXB 

Văn học, Hà Nội, 2006 

   

Đà Lạt, ngày 28 tháng 4 năm 2019 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

TS. PHẠM ĐÌNH TRUNG 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC YERSIN ĐÀ LẠT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

1. Mã số : D41013 

2. Tên học phần:  Lịch sử Nhật Bản  (A History of Japan) 

3. Số tín chỉ học phần:  02 tín chỉ  

4. Chuyên ngành đào tạo : Đông phương học 

5. Mục tiêu của học phần: Lịch sử Nhật Bản sẽ cung cấp cho sinh viên những kiến thức 

đầy đủ và sâu sắc về tiến trình lịch sử Nhật Bản, giúp sinh viên có thể lý giải được những 

vấn đề của Nhật Bản trong quá khứ và hiện tại. 

     5.1. Kiến thức: 

- Hiểu biết tương đối về những giai đoạn lịch sử cơ bản của Nhật Bản và các nội dung kinh, 

chính trị, văn hóa, xã hội của từng giai đoạn.- Cùng với môn học Những nguyên lý cơ bản 

của chủ nghĩa Mác – Lênin tạo lập những hiểu biết về nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam hành 

động của Đảng và của cách mạng nước ta. 

-  Hiểu biết sâu về thời kỳ Minh Trị - Duy Tân và những cải cách của thời kỳ này. 

          5.2. Kỹ năng: 

- Lý giải được những nguyên nhân cơ bản giúp Nhật Bản phát triển vượt bậc, trở thành một 

cường quốc kinh tế và có vị trí quan trọng trong trật tự thế giới hiện đại  

- So sánh, đối chiếu những điểm tương đồng và khác biệt về mặt lịch sử giữa Nhật Bản và 

Việt Nam, từ đó có thể rút ra những bài học kinh nghiệm bổ ích. 

          5.3. Thái độ: 

- Tự tin hơn vào khả năng chính mình,  năng lực quốc gia và con người Việt Nam từ sự hiểu 

biết  

   CHÚ Ý: 

      5.1. Kiến thức: Trình bày những kiến thức mong muốn sinh viên tích lũy được sau khi 

hoàn thành học phần?) 

      5.2. Kỹ năng:  
 Trình bày những kỹ năng nghề nghiệp và kỹ năng cá nhân mong muốn sinh viên tích 

lũy được sau khi hoàn thành học phần? 

 Kỹ năng nghề nghiệp bao gồm kỹ năng, kỹ xảo chuyên môn, năng lực thực hành, kỹ 

năng xử lý tình huống, kỹ năng giải quyết vấn đề,… của chuyên môn nghề nghiệp (ví dụ: có 

khả năng vận hành …/ lập quy trình …/ thiết kế …/ tính toán …./ thực hiện và phân tích kết 

quả thí nghiệm …/ phân tích, tổng hợp, đánh giá về …/ lập kế hoạch …/ tổ chức thực hiện 

…/ xử lý …/ vận dụng kiến thức để …/ … ). 

 Kỹ năng cá nhân là các kỹ năng giúp con người tư duy, sống và làm việc trong mối 

quan hệ  tương tác với con người, tập thể, tổ chức, cộng đồng, xã hội phục vụ cho cuộc sống 

và công việc nhưng không phải là kỹ năng chuyên môn nghề nghiệp (ví dụ: kỹ năng giao 

tiếp và ứng xử; kỹ năng đàm phán; kỹ năng thuyết trình; kỹ năng lắng nghe; kỹ năng làm 

việc nhóm; kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức công việc; kỹ năng lãnh đạo; kỹ năng tìm kiếm, 

tổng hợp, phân tích và đánh giá thông tin; kỹ năng giải quyết vấn đề; kỹ năng ra quyết định; 

kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông; kỹ năng sử dụng ngôn ngữ; kỹ năng 

khám phá; kỹ năng sáng tạo; kỹ năng viết; kỹ năng học tập suốt đời…). 

      5.3. Thái độ: 

 Trình bày những mong muốn về thái độ của người học sau khi hoàn thành học phần?)  

  Thái độ có thể là thái độ đối với vấn đề chuyên môn; ý thức, trách nhiệm, đạo đức, 

tác phong nghề nghiệp; trách nhiệm công dân; thái độ phục vụ; … 

6. Mô tả học phần:  

 Môn học giới thiệu về đất nước và con người Nhật Bản, thông qua các giai đoạn lịch 

sử cơ bản: cổ - trung đại, cận đại và hiện đại. Ở mỗi giai đoạn lịch sử, môn học đi sâu vào 
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phân tích các nội dung: kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội, đối ngoại…Đặc biệt, với cải cách 

Minh Trị - Duy Tân, Nhật Bản tạo những tiền đề cơ bản cho sự hình thành và phát triển của 

chủ nghĩa tư bản.  

 Mặt khác, Nhật Bản đã thực hiện con đường quân phiệt hoá trong chiến tranh thế giới 

thứ II. Cuối cùng, Nhật Bản đầu hàng đồng minh. Tuy nhiên, sau đó Nhật Bản đã tạo ra một 

sự phát triển vượt bậc, trở thành một cường quốc kinh tế và một cực quan trọng trong trật tự 

thế giới hiện đại.  

 Việt Nam và Nhật Bản có những tương đồng về mặt lịch sử, do đó, nghiên cứu môn 

học này sẽ giúp cho chúng ta bổ sung thêm kiến thức cũng như những bài học bổ ích cho 

công cuộc đổi mới, hiện đại hoá đất nước về mọi mặt đang mở ra như hiện nay. 

7. Phân bố thời gian giảng dạy trong học kỳ: 

- Lý thuyết , lên lớp : 30 tiết 

8. Điều kiện và yêu cầu của học phần : 

    8.1. Điều kiện : 

Sinh viên phải học môn Lịch sử văn minh thế giới trước khi học học phần này  

    8.2 Yêu cầu :  

-Tham dự tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết. 

- Tham gia đầy đủ 100% giờ thực hành/thí nghiệm/thực tập và có báo cáo kết quả. 

- Thực hiện đầy đủ các bài tập nhóm/ bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện. 

- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ. 

- Tham dự thi kết thúc học phần. 

- Chủ động tổ chức thực hiện giờ tự học. 

9. Nội dung học phần:  

- Các học phần lý thuyết: 

  

Buổi/Ti

ết 

Nội dung Hoạt động của 

giảng viên 

Hoạt động 

của sinh 

viên 

Giáo 

trình 

chính 

Tài liệu 

tham khảo 

1 - 2 Chương 1: Nhật Bản: đất 

nước và con người 

Đất nước Nhật Bản 

Con người Nhật Bản 

Vấn đề học tập, nghiên cứu 

Lịch sử Nhật Bản 

2 hoạt động 

Xem video 

Thuyết giảng 

 

-Nghe 

giảng, ghi 

chú 

Trả lời câu 

hỏi 

 

[1]  

3 -6 Chương 2: Nhật Bản thời 

cổ - trung đại 

Buổi bình minh của lịch 

sử: Vương quốc Yamatai 

và Yamato 

Thái tử Shotoku và cải 

cách Taika (645) 

Nhật Bản thời kỳ Nara 

(710 - 794) và Heian (794 

- 1185) 

Thời kỳ Kamakura Bakufu 

(1185 - 1333) và 

Muromachi Bakufu (1333 

- 1603) 

Nhật Bản thời đại Edo 

(1603 - 1868). 

2 hoạt động 

Thuyết giảng 

Xem video 

 

-Nghe 

giảng, ghi 

chú 

Trả lời câu 

hỏi 

Thuyết trình 

về sự hình 

thành trang 

viên phong 

kiến sơ kỳ 

Nhật Bản và 

Quá trình 

hình thành 

tầng lớp 

Samurai  

 

[1] [2] 
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7-10 Chương 3: Nhật Bản thời 

cận đại 

Meiji Duy tân: Nhật Bản 

trở thành “phú quốc cường 

binh” (1868 - 1894) 

Nhật Bản giai đoạn đến 

quốc chủ nghĩa (1894 đến 

thế chiến thứ nhất) 

Con đường quân phiệt hóa 

Nhật Bản và thế chiến thứ 

hai 

 

2 hoạt động 

Thuyết giảng 

 

-Nghe 

giảng, ghi 

chú 

Trả lời câu 

hỏi 

Thuyết trình 

về sự tiếp 

xúc của 

Nhật Bản 

với phương 

Tây và sự 

hình thành 

chính sách 

Bắc tiến và 

Nam tiến 

của Nhật 

Bản 

[1] [2] 

11- 14 Chương IV: Nhật Bản thời 

hiện đại 

Những cải cách sau chiến 

tranh (1945 - 1952) 

Nhật Bản thời phát triển 

cao độ (1952 - 1973) 

Nhật Bản những năm 1970 

– 1980 

Nhật Bản sau chiến tranh 

lạnh (1989 đến nay) 

2 hoạt động 

Thuyết giảng 

Xem video 

 

-Nghe 

giảng, ghi 

chú 

Trả lời câu 

hỏi 

Thuyết trình 

về lao động 

Nhật Bản 

[1] [2] 

15 Tổng kết Giải đáp, trao 

đổi 

Nêu câu hỏi, 

lưu ý những 

nội dung 

quan tâm 

  

Hướng dẫn sinh viên tự học: 

Tuần

/Buổi 
Nội dung 

Lý 

thuyết 

(tiết) 

Thực 

hành 

(tiết) 

Nhiệm vụ của sinh viên 

1 - 2 Chương 1: Nhật Bản: đất 

nước và con người 1.1. Đất 

nước 

1.2. Con người 

1.3. Học tập và nghiên cứu 

lịch sử Nhật Bản 

4 

0 -Nghiên cứu trước: 

Tìm hiểu trên Internet về lịch sử 

và văn hóa Nhật Bản 

 

3 -6 Chương 2: Nhật Bản thời 

cổ - trung đại 

Buổi bình minh của lịch sử: 

Vương quốc Yamatai và 

Yamato 

Thái tử Shotoku và cải cách 

Taika (645) 

Nhật Bản thời kỳ Nara (710 

- 794) và Heian (794 - 

1185) 

08 

 -Nghiên cứu trước: 

+Tài liệu [1]: Chương1 và 2 

+ Tài liệu 2. 

Đọc trước, đánh dấu những vấn 

đề cần tham khảo tư liệu thêm 

hay liên hệ với giảng viên trên 

lớp 
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Thời kỳ Kamakura Bakufu 

(1185 - 1333) và 

Muromachi Bakufu (1333 - 

1603) 

Nhật Bản thời đại Edo 

(1603 - 1868). 

7-10 Chương 3: Nhật Bản thời 

cận đại 

Meiji Duy tân: Nhật Bản 

trở thành “phú quốc cường 

binh” (1868 - 1894) 

Nhật Bản giai đoạn đến 

quốc chủ nghĩa (1894 đến 

thế chiến thứ nhất) 

Con đường quân phiệt hóa 

Nhật Bản và thế chiến thứ 

hai 

08 

5 -Nghiên cứu trước: 

Các tài liệu số 1, 2 theo những 

nội dung đã hướng dẫn trên lớp. 

 

11- 

14 

Chương IV: Nhật Bản thời 

hiện đại 

Những cải cách sau chiến 

tranh (1945 - 1952) 

Nhật Bản thời phát triển 

cao độ (1952 - 1973) 

Nhật Bản những năm 1970 

– 1980 

Nhật Bản sau chiến tranh 

lạnh (1989 đến nay) 

08 

... Các tài liệu số 1, 2 theo những 

nội dung đã hướng dẫn trên lớp. 

15 Tổng kết 2 ... Tổng kết, giải đáp  

 

10. Phương pháp giảng: 

Lý thuyết: Thuyết trình, thảo luận nhóm. 

11. Vật liệu giảng dạy: 

Tài liệu phát tay, máy chiếu đa năng, máy tính có kết nối Internet. 

12. Đánh giá: 

- Điểm chuyên cần: 10% 

- Điểm quá trình: 30% 

- Điểm thi kết thúc học phần: 60% 

- Hình thức thi kết thúc học phần: Thi viết tự luận (Sinh viên được sử dụng tài liệu) 

- Thời giam thi: 90 phút 

Cách tính điểm: 

- Điểm học phần = điểm chuyên cần (10%) + điểm quá trình (30%) + điểm thi kết thúc HP 

(60%). 

- Các điểm thành phần và điểm kết thúc học phần đều được làm tròn đến một chữ số thập 

phân. 

13. Tài liệu học tập, tham khảo:  

9.1. Tài liệu học tập : 

1. Nguyễn Quốc Hùng [Cb](2007), Lịch sử Nhật Bản, Nxb Thế giới, Hà Nội. 

9.2. Tài liệu tham khảo: 
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2. Vĩnh Sính (1991), Lịch sử Nhật Bản, Nxb Tp.Hồ Chí Minh. 

                                                                                               

  Đà Lạt, ngày 28 tháng 4 năm 2019 

                                                                                                        HIỆU TRƯỞNG 

 

                

 

 

TS. PHẠM ĐÌNH TRUNG 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC YERSIN ĐÀ LẠT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

 

1. Mã số :  D41014 

2. Tên học phần : Kinh tế nhật bản 

3.  Số tín chỉ: 2 tín chỉ  

4. Chuyên ngành đào tạo : Đông phương học  

5.   Mục tiêu học phần: 

    5.1. Kiến thức: 

  - Sinh viên nắm được bối cảnh, những nội dung chủ yếu của các giai đoạn phát triển 

của kinh tế Nhật Bản và so sánh được sự thay đổi của các giai đoạn, hiểu các cách đánh giá 

khác nhau về được vai trò của kinh tế Nhật Bản trong sự phát triển chung của đất nước nàỳ. 

 - Sinh viên có thể rút ra những nhận xét đánh giá về thành tựu và hạn chế của kinh tế 

Nhật Bản, gợi ý những bài học kinh nghiệm tham khảo cho Việt Nam. 

Sinh viên có thể nắm thêm các các thông tin cần thiết, lựa chọn phương pháp phù hợp khi 

nghiên cứu về kinh tế Nhật Bản, làm việc trong các tổ chức và công ty Nhật Bản. 

    5.2. Kỹ năng: 

 - Sinh viên nắm được một số công cụ kĩ năng cơ bản khi nghiên cứu lịch sử kinh tế, 

biết cách chuẩn bị các buổi thảo luận (đọc tài liệu tham khảo, chuẩn bị đề cương, nội dung, 

lựa chọn và nêu những vấn đề và kết luận) 

 - Sinh viên biết được cách viết các chuyên đề về kinh tế, trên cơ sở sử dụng các tài 

liệu tham khảo, liên hệ với thực tế. 

Vận dụng được kỹ năng thuyết trình, tranh luận, bảo vệ và phản luận ý kiến. 

Làm chủ được kỹ năng làm việc theo nhóm và luôn có tư thế làm việc nhóm. 

Thiết lập được thói quen tiếp cận nhiều nguồn tài liệu tham khảo để tìm hiểu thông tin. 

    5.3. Thái độ 

 Sau khi hoàn thành môn học, sinh viên sẽ yêu thích và hứng thú với môn học hơn, có 

thái độ cầu thị trong học tập và tôn trọng những cống hiến, đóng góp của mọi người : các nhà 

nghiên cứu, thầy cô, bạn bè… 

Có ý thức đóng góp đối với việc xây dựng kinh tế đất nước. 

Sinh viên có đánh giá khách quan về thành tựu và hạn chế của kinh tế Nhật Bản, gợi ý 

những bài học kinh nghiệm tham khảo cho Việt Nam. 

    Lắng nghe, chấp nhận và tôn trọng ý kiến của người khác 

    Hợp tác làm việc theo nhóm 

    Có ý thức đóng góp đối với việc xây dựng kinh tế đất nước. 

    Điều chỉnh, sắp xếp các quan điểm trái ngược nhau. 

    Có hành động phản biện dựa trên cơ sở khoa học. 

6. Mô tả học phần:  

Với một đất nước nghèo tài nguyên và điều kiện tự nhiên khắc nghiệt Nhật Bản đã trở 

thành một cường quốc kinh tế như ngày nay quả là một sự thần kỳ. Thành công đó của Nhật 

Bản là kết quả tổng hợp của nhiều yếu tố từ xây dựng chính sách, học tập kinh nghiệm của thế 

giới cho đến khai thác triệt để những nguồn lực bên trong, nhất là con người.  

 Môn học này trình bày một cách khái quát quá trình phát triển của kinh tế Nhật Bản 

nhằm giúp người học nắm được những nội dung cơ bản kinh tế cơ bản của các giai đoạn kinh 

tế nước này. Từ đó góp phần hiểu biết về sự phát triển của đất nước Nhật Bản và rút ra những 

kinh nghiệm bổ ích cho Việt Nam hiện nay và trong thời gian tới. 

    7. Phân bố thời gian giảng dạy trong học kỳ:  

 Lý thuyết, lên lớp: 30 tiết  

8. Điều kiện và yêu cầu của học phần: 
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    8.1. Điều kiện:  

Không có 

    8.2. Yêu cầu:  

- Tham dự tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết. 

- Thực hiện đầy đủ các bài tập nhóm/ bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện. 

- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ. 

- Tham dự thi kết thúc học phần. 

- Chủ động tổ chức thực hiện giờ tự học. 

9. Nội dung học phần :  

- Khái quát môn học 

-Giới thiệu môn học 

- Giáo trình 

- Phương pháp đánh giá 

- Thi giữ kỳ 

- Tổng kết  

10. Phương pháp giảng: 

 Lý thuyết: Thuyết trình, thảo luận nhóm. 

11. Vật liệu giảng dạy: 

 Tài liệu phát tay, máy chiếu đa năng, máy tính có kết nối Internet. 

12. Đánh giá: 

- Điểm chuyên cần: 10% 

- Điểm quá trình: 30% 

- Điểm thi kết thúc học phần: 60% 

- Hình thức thi kết thúc học phần: Thi viết tự luận (Sinh viên được sử dụng tài liệu) 

- Thời giam thi: 90 phút 

Cách tính điểm: 

- Điểm học phần = điểm chuyên cần (10%) + điểm quá trình (30%) + điểm thi kết thúc HP 

(60%). 

- Các điểm thành phần và điểm kết thúc học phần đều được làm tròn đến một chữ số thập 

phân. 

13. Tài liệu học tập, tham khảo: 

1. Lê Văn Sang-Lưu Ngọc Trịnh, “Nhật Bản đường đi tới một siêu cường kinh tế”, NXB. 

KHXH, Hà Nội, 1991. 

2. Yutaka Kosai, “Kỷ nguyên tăng trưởng nhanh”, Viện Kinh tế Thế giới, Hà Nội, 1991 

Takafura Nakamura, “Những bài giảng về lịch sử Nhật Bản hiện đại”, NXB.CTQG, Hà Nội, 

1998. 

3. Dương Phú Hiệp-Nguyễn Duy Dũng, “Điều chỉnh chính sách kinh tế của Nhật Bản”, 

NXB.CTQG, Hà Nội, 2002. 

4. Dương Phú Hiệp, “Triển vọng kinh tế Nhật Bản trong thập niên đầu thế kỷ 21”. 

5. Dương Phú Hiệp-Vũ Văn Hà, “Quan hệ kinh tế Việt Nam-Nhật Bản trong bối cảnh quốc tế 

mới”, NXB.KHXH, Hà nội, 1994 

6. Michio Morishima, “Tại sao Nhật Bản thành công: công nghệ phương Tây và tính cách Nhật 

Bản”, NXB.KHXH, Hà Nội, 1991.   

       Đà Lạt, ngày 28 tháng 4 năm 2019  

                                                                                                 HIỆU TRƯỞNG  

 

 

           

                                                                                         TS. PHẠM ĐÌNH TRUNG 
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 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC YERSIN ĐÀ LẠT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

 

1.  Mã số:  D41015 

2.  Tên học phần:  Văn hóa Nhận Bản  

3.  Số tín chỉ: 2 

4. Chuyên ngành đào tạo:   Đông phương học  

5.  Mục tiêu của học phần: 

Hướng dẫn sinh viên kỹ năng chuyển ngữ giữa tiếng Nhật và tiếng Việt ở trình độ trung 

cấpvà nhận thức nét đẹp văn hóa tinh thần trong sinh hoạt hằng ngày của người Nhật được 

thể hiện trong nội dung các bài đọc. 

    5.1. Kiến thức: 

- Sinh viên có được hiểu biết sơ lược về đặc điểm hoạt động kinh doanh của người Nhật được 

trình bày ở các giáo trình chính đã định trong phần 

- Nhận thức nét văn hóa đặc trưng của người Nhật thể hiện trong nội dung các bài đọc và 

giúp sinh viên hiểu rõ hơn văn hóa của người Việt. 

    5.2. Kỹ năng: 

Đạt được nguyên tắc chuyển ngữ, cách hành văn giữa tiếng Nhật và tiếng Việt. 

    5.3. Thái độ: 

Sinh viên có ý thức rèn luyện nhân cách và học hỏi tinh thần làm việc của người Nhật thông 

qua nội dung các bài đọc 

6. Mô tả tóm tắt nội dung học phần: 

 Học phần gồm 4 bài (từ bài 18 đến bài 21) của giáo trình chínhみんなの日本語中

級 II(Minna no Nihongo Chukyu, II) và một số bài (do GV tự chọn)từ giáo trình luyện thi 

năng lực N2 (tài liệu lưu hành nội bộ). Nội dung 4 bài trong giáo trình chính và một số bài 

đọc thêm sẽ cung cấp cho SV các bài đọc khá đa dạng về văn hóa, đất nước và con người 

Nhật Bản.Ngoài ra còn rèn luyện cho SV kỹ năng đọc nhanh, nắm bắt chính xác nội dung 

văn bản. 

7. Phân bố thời gian giảng dạy trong học kỳ:  

Lý thuyết 30 tiết trên lớp  

8. Điều kiện và yêu cầu của học phần: 

    8.1. Điều kiện:  

Không có 

    8.2. Yêu cầu:  

- Tham dự tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết. 

- Thực hiện đầy đủ các bài tập nhóm/ bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện. 

- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ. 

- Tham dự thi kết thúc học phần. 

- Chủ động tổ chức thực hiện giờ tự học. 

9. Nội dung học phần :  

Buổi Nội dung 
Lý 

thuyết 

Thảo 

luận, 

thuyết 

trình 

Nhiệm vụ của sinh viên 

1 

Bài 18: 

鉛筆削り(Đồ chuốt bút 

chì) 

2  Phát biểu ý kiến cá nhân, hoặc 

thảo luận nhóm về nội dung liên 

quan của bài đọc. 
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2 

Bài 19: 

ロボットコンテストー

ものづくりは人づくり
(Cuộc thi sáng tạo người 

máy, sáng tạo đồ vật là 

tác tạo nên con người) 

2  Phát biểu ý kiến cá nhân hoặc 

thảo luận nhóm liên quan đến 

nội dung của bài đọc. 

3 

Bài 20: 

尺八で日本文化を理解
(Tìm hiểu văn hóa Nhật 

Bản qua cây sáo) 

2  Phát biểu ý kiến cá nhân, hoặc 

thảo luận nhóm về nội dung liên 

quan của bài đọc. 

4 

Bài 21: 

日本の誇り、水文化を

守れ (Niềm tự hào của 

Nhật Bản, Bảo vệ văn 

hóa nước) 

2  Phát biểu ý kiến cá nhân, hoặc 

thảo luận nhóm về nội dung liên 

quan của bài đọc. 

5 
Luyện đọc nhanh 1 2  SV làm theo hướng dẫn của GV 

 

6 
Luyện đọc nhanh 2 2  SV làm theo hướng dẫn của GV 

 

7 
Luyện đọc nhanh 3 2  SV làm theo hướng dẫn của GV 

 

8 

Ôn tập 

Kiểm tra giữa kỳ 

2  SV làm bài kiểm tra giữa kỳ 

 

 

9 
Kiểmtragiữakì 

 

2   

10 
Ôn luyện giải đề năng lực 

Nhật ngữ N2 

2  SV làm theo hướng dẫn của GV 

 

11 
Ôn luyện giải đề năng lực 

Nhật ngữ N2 

2  SV làm theo hướng dẫn của GV 

 

12 
Ôn luyện giải đề năng lực 

Nhật ngữ N2 

2  SV làm theo hướng dẫn của GV 

13 
Ôn luyện giải đề năng lực 

Nhật ngữ N2 

2  SV làm theo hướng dẫn của GV 

 

14 
Ôn luyện giải đề năng lực 

Nhật ngữ N2 

2  SV làm theo hướng dẫn của GV 

 

15 
Ôn tập 2  SV làm theo hướng dẫn của GV 

 

 

10. Phương pháp giảng: 

Lý thuyết: Thuyết trình, thảo luận nhóm. 

11. Vật liệu giảng dạy: 

Tài liệu phát tay, máy chiếu đa năng, máy tính có kết nối Internet. 

12. Đánh giá: 

- Điểm chuyên cần: 10% 

- Điểm quá trình: 30% 

- Điểm thi kết thúc học phần: 60% 

- Hình thức thi kết thúc học phần: Thi viết tự luận (Sinh viên được sử dụng tài liệu) 

- Thời giam thi: 90 phút 

Cách tính điểm: 
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- Điểm học phần = điểm chuyên cần (10%) + điểm quá trình (30%) + điểm thi kết thúc HP 

(60%). 

- Các điểm thành phần và điểm kết thúc học phần đều được làm tròn đến một chữ số thập 

phân. 

13. Tài liệu học tập:  

    13.1. Giáo trình chính: 

[1] ]みんなの日本語中級 I I本冊、スリーエーネットワーク、2010 

Minna  no Nihongo Chuukyuu II, Surie network, 2010  

    13.2. Tài liệu tham khảo: 

[1] Tài liệu bổ trợ luyện thi năng lực Nhật ngữ N2 (Tài liệu lưu hành nội bộ). 

                                                                          Đà Lạt, ngày 28 tháng 4 năm 2019 

                                                                                               HIỆU TRƯỞNG  

 

 

           

                                                                                      TS. PHẠM ĐÌNH TRUNG 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC YERSIN ĐÀ LẠT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

 

1.  Mã số : D41016 

2.  Tên học phần:  Văn học Nhật Bản 

3.  Số tín chỉ:  2 tín chỉ 

4. Chuyên ngành đào tạo :   Đông phương học  

5.  Mục tiêu của học phần : 

    5.1. Kiến thức: 

Sinh viên phải nắm vững kiến thức tổng luận về văn học và sân khấu Nhật Bản: Tính chất 

đặc trưng, nguồn gốc, sự hình thành và phát triển của nền văn học và sân khấu Nhật Bản... 

Sinh viên cần biết kiến thức cụ thể về các thời kì của nền văn học và sân khấu Nhật Bản, các 

tác giả và tác phẩm tiêu biểu trong từng thời kì và ảnh hưởng đến diện mạo chung của văn 

học Nhật Bản. 

Sinh viên nên bước đầu tìm hiểu, nghiên cứu những thể loại, tác giả, tác phẩm văn học cụ 

thể mà mình yêu thích. 

    5.2. Kỹ năng: 

Sinh viên phải nắm được kĩ năng đọc-hiểu-thảo luận tác phẩm của các nhà văn, nhà thơ và 

nhà soạn kịch nổi tiếng Nhật Bản. 

Sinh viên cần nắm được kĩ năng làm việc theo nhóm và kĩ năng thuyết trình. 

Sinh viên nên bước đầu tìm hiểu, thưởng thức và đánh giá kịch bản của một số loại hình sân 

khấu tiêu biểu của Nhật Bản thông qua một số tư liệu, băng hình. 

Vận dụng được kỹ năng thuyết trình, tranh luận, bảo vệ và phản luận ý kiến. 

Làm chủ được kỹ năng làm việc theo nhóm và luôn có tư thế làm việc nhóm. 

Thiết lập được thói quen tiếp cận nhiều nguồn tư liệu để tìm hiểu thông tin 

    5.3. Thái độ: 

Yêu thích môn học hơn bởi có thể rèn luyện về trí lực và thẩm mĩ văn học đối với văn chương 

Nhật Bản nói riêng và văn học nói chung. 

Tạo dựng sở thích tính cách đối với văn hoá đọc trong nhu cầu thưởng thức và giải trí. 

Trân trọng thành tựu văn chương của một nền văn hoá khác, qua đó có ý thức tự tôn hơn về 

nền văn học và sân khấu dân tộc. 

Sinh viên có thái độ yêu thích văn học và trân trọng thành tựu văn . 

Lắng nghe, chấp nhận và tôn trọng ý kiến của người khác 

Hợp tác làm việc theo nhóm 

Có ý thức tự tôn về nền văn học dân tộc. 

Có hành động phản biện dựa trên cơ sở khoa học 

6. Mô tả tóm tắt nội dung học phần: 

 Nằm trong khu vực văn hoá đồng văn nhưng do hình thế địa lí, quá trình lịch sử mà 

Nhật Bản đã xây dựng cho mình được một nền văn hoá, văn học đậm đà bản sắc dân tộc với 

những giá trị riêng chung bền vững. Trong ba nền văn học lớn của phương Đông, nếu Ấn 

Độ được coi là duy linh, Trung Quốc duy lí thì Nhật Bản lại rất duy mĩ, duy tình. Văn chương 

Nhật có thể không được đánh giá cao bằng văn chương Nga, văn chương Pháp, Anh – những 

nền văn học lâu đời và đã trở nên quen thuộc với độc giả Việt Nam, nhưng nền văn học này 

có những yếu tố không thể thiếu trong diện mạo văn học thế giới. 

 Môn học này không chỉ trình bày một cách cơ bản, có hệ thống tổng thể về nền văn 

học Nhật Bản mà còn giúp người học nhận biết được những đặc trưng riêng biệt, tiếp cận 

được những tác phẩm, kịch bản kinh điển tiêu biểu của một nền văn chương lớn và có nhiều 

thành tựu trong cả quá khứ và những kỉ nguyên hiện đại. 

7. Phân bố thời gian giảng dạy trong học kỳ:  
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Lý thuyết, lên lớp: 30 tiết  

8. Điều kiện và yêu cầu của học phần: 

    8.1. Điều kiện:  

Không có 

    8.2. Yêu cầu:  

- Tham dự tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết. 

- Thực hiện đầy đủ các bài tập nhóm/ bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện. 

- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ. 

- Tham dự thi kết thúc học phần. 

- Chủ động tổ chức thực hiện giờ tự học. 

9. Nội dung học phần:  

Chương 1: Văn học cổ đại (thế kỉ VIII - XII) 

1.1. Tổng quan văn học và kịch bản sân khấu Nhật Bản 

1.1.1Những vấn đề chung 

1.1.2. Đặc điểm của văn học và kịch bản sân khấu Nhật Bản 

1.2. Văn học Nhật Bản thời Nara (thế kỉ thứ VIII) 

1.2.1. Khái quát 

1.2.1. Bối cảnh văn hoá, tôn giáo 

1.2.2. Thể loại và tác phẩm tiêu biểu 

1.2.3. Tinh thần văn chương thời Nara - bình minh văn học Phù Tang 

    1.2.2. Tác giả, tác phẩm kinh điển 

1.2.1. Yasumaro và Cổ sự kí (Kojiki) 

1.2.2. Thái tử Toneri, Yasumaro và Nhật Bản kỉ (Nihongi) 

1.2.3. Vạn diệp ngũ đại gia và Vạn diệp tập (Manyoshu) 

1.3. Văn học Nhật Bản thời Heian (thế kỉ IX-XII) 

1.3.1. Khái quát 

1.3.1.1. Bối cảnh xã hội, văn hoá, tôn giáo 

1.3.1.2. Văn chương nữ lưu 

1.3.1.3. Thể loại và tác phẩm tiêu biểu 

1.3.1.4. Tinh thần văn chương thời Heian - tôn thờ cái Đẹp 

1.3.2. Tác giả, tác phẩm kinh điển 

1.3.2.1. Thơ ca 

1.3.2.2. Các tác phẩm vật ngữ (Monogatari) 

1.3.2.3. Tùy bút và Nhật kí 

Chương 2:  Văn học và kịch bản sân khấu Nhật Bản trung đại (thế kỉ XII - XIX) 

2.1. Văn học và kịch bản sân khấu Nhật Bản thế kỉ XII - XVI (Kamakura, Muromachi, 

Azuchi-Momoyama) 

2.1.1. Khái quát 

2.1.1.1. Bối cảnh văn hoá, tôn giáo 

2.1.1.2. Thể loại và tác phẩm tiêu biểu 

2.1.1.3. Tinh thần văn chương thời khói lửa - anh hùng, tâm linh và dung dị 

2.1.2. Tác giả, tác phẩm kinh điển 

2.1.2.1. Thơ ca 

2.1.2.2. Văn xuôi cảo luận nhật kí và tùy bút 

2.1.2.3. Quân kí và thuyết thoại 

2.1.2.4. Sân khấu No 

2.2. Văn học Nhật Bản thế kỉ XVII-XIX (thời Edo) 

2.2.1. Khái quát 

2.2.1.1. Bối cảnh văn hoá, tôn giáo 

2.2.1.2. Thể loại và tác phẩm tiêu biểu 

2.2.1.3. Tinh thần văn chương thời Edo - văn chương phù thế (ukiyo) 

2.2.2. Tác giả, tác phẩm kinh điển 
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2.2.2.1. Thơ ca 

2.2.2.1.1. Mashuo Basho cuộc đời và sự nghiệp 

2.2.2.1.2. Thơ Haiku 

2.2.2.1.3. Một số tập thơ và gương mặt tiêu biểu của Haiku 

2.2.2.1.4. Thơ trào lộng (Senryu) 

2.2.2.2. Văn xuôi 

2.2.2.2.1. Chikamatsu và Sân khấu Joruji và Kabuki 

2.2.2.2.2. Tiểu thuyết Saikaku 

2.2.2.2.3. Tiểu thuyết sau Saikaku 

Chương 3: Văn học Nhật Bản cận, hiện và đương đại (từ 1868 đến nay) 

3.1. Văn học Nhật Bản cận đại (nửa cuối thế kỉ XIX) 

3.1.1. Khái quát 

3.1.1.1. Bối cảnh kinh tế, văn hoá xã hội đương thời 

3.1.1.2. Các tác giả tác phẩm, trường phái tiêu biểu 

3.1.1.2.1. Phái theo truyền thống 

3.1.1.2.2. Phái khách quan hoá truyền thống văn hoá 

3.1.1.2.3. Phái Cơ đốc giáo và xã hội chủ nghĩa 

3.1.1.2.4. Chủ nghĩa tự nhiên 

3.1.1.3. Tinh thần văn chương - đường tới hiện đại 

3.2. Văn học Nhật Bản hiện đại (Thế kỉ XX) 

3.2.1. Khái quát 

3.2.1.1. Bối cảnh kinh tế, văn hoá xã hội đương thời 

3.2.1.2. Các tác giả tác phẩm, trường phái tiêu biểu 

3.2.1.2.1. Trường phái tân cảm giác 

3.2.1.2.2. Tiểu thuyết Tôi 

3.1.1.3. Tinh thần văn chương - mở cửa ra thế giới 

3.2.2. Tác giả tác phẩm kinh điển 

3.2.2.1 Akutagawa Ryunosake - người tiên phong cho trào lưu hiện đại với Cổng 

thành Rasomon, Trong rừng trúc.... 

3.2.2.2 Yasunari Kawabata và bộ ba tiểu thuyết mang giải Nobel đầu tiên về cho văn học 

Nhật Bản: Cố đô, Xứ tuyết, Ngàn cánh hạc 

3.2.2.3. Yukio Mishima và Kim các tự 

3.2.2.4. Oe Kenzaburo - giải Nobel thứ hai và Một nỗi đau riêng 

3.3. Văn học Nhật Bản đương đại (cuối thế kỉ XX đầu thế kỉ XXI) 

3.3.1. Xu thế toàn cầu hoá của văn học Nhật Bản 

3.3.2. Murakami với những tác phẩm best-seller trên toàn thế giới 

3.3.3. Banana, nữ văn sĩ với Nhà bếp hiện đại. 

10. Phương pháp giảng: 

Lý thuyết: Thuyết trình, thảo luận nhóm. 

11. Vật liệu giảng dạy: 

Tài liệu phát tay, máy chiếu đa năng, máy tính có kết nối Internet. 

12. Đánh giá: 

- Điểm chuyên cần: 10% 

- Điểm quá trình: 30% 

- Điểm thi kết thúc học phần: 60% 

- Hình thức thi kết thúc học phần: Thi viết tự luận  

- Thời giam thi: 90 phút 

Cách tính điểm: 

- Điểm học phần = điểm chuyên cần (10%) + điểm quá trình (30%) + điểm thi kết thúc HP 

(60%). 

- Các điểm thành phần và điểm kết thúc học phần đều được làm tròn đến một chữ số thập 

phân. 
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13. Tài liệu học tập, tham khảo: 

13.1.Tài liệu học tập: 

Giáo trình bắt buộc (tác giả, tên giáo trình, nhà xuất bản, năm xuất bản) 

[1].加藤周一（１９９９）日本文学史序説、上下、ちくま学芸文庫 

Shuichi Kato (1990), A history of Japanese Literature, 3 vols, Kodansha international, 

Tokyo, New York, London. 

[3]. Donald Keene (1984), Dawn to the West, Henry Holt and Co., New York. 

Donald Keene (1964), Anthology of Japanese Literature, Charler E. Tuttle, Co. Publishers, 

Tokyo. 

Nhật Chiêu (1997), Văn học Nhật Bản từ khởi thủy đến 1868, Khoa Ngữ văn và Báo chí, 

Trường 

Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Thành phố Hồ Chí Minh. 

Đào Thị Thu Hằng, Văn hóa Nhật Bản và Yasunari Kawabata, chuyên luận, NXB Giáo dục, 

Hà Nội 2007. 

13.2. Tài liệu tham khảo: 

N. I. Konrat (1999), Văn học Nhật Bản từ cổ đến cận đại, Trịnh Bá Đĩnh dịch, NXB Đà 

Nẵng, Đà Nẵng. 

Nhiều tác giả (1998), Văn học Nhật Bản, Viện thông tin khoa học xã hội, Hà Nội 

 

Đà Lạt, ngày 28 tháng 4 năm 2019  

                                                                                                              HIỆU TRƯỞNG  

 

 

 

           

                                                                                                   TS. PHẠM ĐÌNH TRUNG 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC YERSIN ĐÀ LẠT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

 

1. Mã số:  D41017 

2. Tên học phần: Nói tiếng Nhật 1 

3. Số tín chỉ:  3 tín chỉ  

4. Chuyên ngành đào tạo:  Đông phương học 

5. Mục tiêu học phần:  

Thực hiện những câu giao tiếp đơn giản thuộc trình độ sơ cấp, trug cấp đến cao cấp, có khả 

năng nghe và đối đáp trong nhiều tình huống 

5.1. Kiến thức: 

Đàm thoại một số các tình huống giao tiếp đơn giản có liên quan về văn hóa, xã hội Nhật 

Bản trình độ sơ cấp 

Hiểu rõ các từ vựng về văn hóa, xã hội Nhật trình độ sơ cấp 

5.2.Kỹ năng: 

Sử dụng được từ vựng và ngữ pháp trong phân tích câu tiếng Nhật  

Vận dụng tốt những kiến thức về từ vựng và ngữ pháp sơ cấp để đối thoại, nghe hiểu và trả 

lời các câu hỏi liên quan đến bài đàm thoại 

Kỹ năng nghề nghiệp làm quen với việc giao tiếp bằng tiếng Nhật theo văn phong người 

Nhật 

Kỹ năng cá nhân ứng dụng các phương pháp như: nhớ và vận dụng từ vựng, ngữ pháp đã 

học, phát âm rõ, tốt, linh hoạt trong đàm thoại và giao tiếp  với người Nhật 

5.3. Thái độ: 

Chủ động soạn bài, tìm hiểu trước về các bối cảnh đàm thoại trong giờ tự học và tự tin trình 

bày, trao đổi với GV trong giờ lý thuyết trên lớp  

Tự tin và chủ động trong giao tiếp,  biết chấp nhận khó khăn, học hỏi đức tính khiêm tốn, 

thân thiện với mọi người. 

6. Mô tả học phần:  

Học phần gồm nhiều bài của sách Minna no Nihongo I- Renshyu C, Các bài đàm thoại cung 

cấp cho SV các bối cảnh đa dạng về kiến thức giao tiếp, văn hóa, xã hội  Nhật Bản. Ví dụ như: 

phương thức tự giới thiệu bản thân,  thăm hỏi hàng xóm của người Nhật, cách cảm ơn, xin lỗi, 

mời theo đúng phong cách Nhật , cách hỏi giờ giấc, giá cả, cách thức sử dụng tàu điện,....và 

ngữ pháp nói. 

7. Phân bố thời gian giảng dạy trong học kỳ:  

- Lý thuyết, lên lớp: 30 tiết  

8. Điều kiện và yêu cầu của học phần: 

8.1. Điều kiện:  

Không có 

8.2. Yêu cầu: 

Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ như sau: 

- Tham dự tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết. 

- Thực hiện đầy đủ các bài tập tại lớp. 

- Tham dự thi kết thúc học phần. 

- Chủ động tổ chức thực hiện giờ tự học, thảo luận nhóm ngoài giờ học tại lớp. 

9. Nội dung học phần:  

 Nội dung      Nhiệm vụ của sinh viên 

1 

 

Bảng chữ Hiragana, 

Katakana 

Luyện tập viết chữ - phát âm 
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2 

 
始めまして 

 

 

-Phát âm, đọc và tập nói theo hướng dẫn của GV 

-Luyện nghe và trả lời câu hỏi 

-Thực hành đàm thoại 

3 ほんの気持ちです 

 

 

-Phát âm, đọc và tập nói theo hướng dẫn của GV 

-Luyện nghe và trả lời câu hỏi 

-Thực hành đàm thoại 

4 

 
これをください 

 

 

-Phát âm, đọc và tập nói theo hướng dẫn của GV 

-Luyện nghe và trả lời câu hỏi 

-Thực hành đàm thoại 

5 そちらは何時から何

時までですか？ 

 

-Phát âm, đọc và tập nói theo hướng dẫn của GV 

-Luyện nghe và trả lời câu hỏi 

-Thực hành đàm thoại 

6 

 
甲子園へ行きますか

？ 

 

-Phát âm, đọc và tập nói theo hướng dẫn của GV 

-Luyện nghe và trả lời câu hỏi 

-Thực hành đàm thoại 

7 いっしょに行きませ

んか? 

 

-Phát âm, đọc và tập nói theo hướng dẫn của GV 

-Luyện nghe và trả lời câu hỏi 

-Thực hành đàm thoại 

8 ごめんください 

Ôn tập 

 

-Phát âm, đọc và tập nói theo hướng dẫn của GV 

-Luyện nghe và trả lời câu hỏi 

-Thực hành đàm thoại 

9 

 

+ Kiểm tra giữa kỳ SV làm bài kiểm tra giữa kỳ 

10 そろそろ失礼します 

 

-Phát âm, đọc và tập nói theo hướng dẫn của GV 

-Luyện nghe và trả lời câu hỏi 

-Thực hành đàm thoại 

11 残念です 

 

-Phát âm, đọc và tập nói theo hướng dẫn của GV 

-Luyện nghe và trả lời câu hỏi 

-Thực hành đàm thoại 

12 チリソースはありま

すか？ 

 

-Phát âm, đọc và tập nói theo hướng dẫn của GV 

-Luyện nghe và trả lời câu hỏi 

-Thực hành đàm thoại 

13 これ、お願いします 

Bài 12: 

お祭りはどうですか

？ 

-Phát âm, đọc và tập nói theo hướng dẫn của GV 

-Luyện nghe và trả lời câu hỏi 

-Thực hành đàm thoại 

14 Ôn tập 1 -Phát âm, đọc và tập nói theo hướng dẫn của GV 

-Luyện nghe và trả lời câu hỏi 

-Thực hành đàm thoại 

15 Ôn tập 2 

 

 

-Phát âm, đọc và tập nói theo hướng dẫn của GV 

-Luyện nghe và trả lời câu hỏi 

-Thực hành đàm thoại 

  

10. Phương pháp giảng: 

- Lý thuyết: Thuyết trình, thảo luận nhóm. 

11. Vật liệu giảng dạy: 

- Tài liệu phát tay, máy chiếu đa năng, máy tính có kết nối Internet. 

12. Đánh giá: 

- Điểm chuyên cần: 10% 
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- Điểm quá trình: 30% 

- Điểm thi kết thúc học phần: 60% 

- Hình thức thi kết thúc học phần: Thi viết tự luận (Sinh viên được sử dụng tài liệu) 

- Thời giam thi: 90 phút 

Cách tính điểm: 

- Điểm học phần = điểm chuyên cần (10%) + điểm quá trình (30%) + điểm thi kết thúc HP 

(60%). 

- Các điểm thành phần và điểm kết thúc học phần đều được làm tròn đến một chữ số thập 

phân. 

13. Tài liệu học tập, tham khảo: 

13.1. Tài liệu học tập: 

[1]みんなの日本語初級,スリーエーネットワーク、2004 I]、NXB 3A Corporationス

リーエーネットワーク、2004. 

13.2. Tài liệu tham khảo 

1] みんなの日本語初級－標準問題集 (Minna no Nihongo Shokyu– Hyojunmondaishu) 

(NXB 3A Corporation, 2002). 

                                                                                              

                                                                                            Đà Lạt, ngày 28 tháng 4 năm 2019 

                                                                                                   HIỆU TRƯỞNG  

 

 

 

           

                                                                                                        TS. PHẠM ĐÌNH TRUNG 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC YERSIN ĐÀ LẠT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

 

1. Mã số:  D41018 

2. Tên học phần: Nói tiếng Nhật 2 

3. Số tín chỉ:  3 tín chỉ  

4. Chuyên ngành đào tạo:  Đông phương học 

5. Mục tiêu học phần:  

Thực hiện những câu giao tiếp, có khả năng nghe và đối đáp trong nhiều tình huống 

5.1. Kiến thức: 

Đàm thoại một số các tình huống giao tiếp đơn giản có liên quan về văn hóa, xã hội Nhật 

Bản trình độ sơ cấp 

Hiểu rõ các từ vựng về văn hóa, xã hội Nhật trình độ sơ cấp 

5.2.Kỹ năng: 

Sử dụng được từ vựng và ngữ pháp trong phân tích câu tiếng Nhật  

Vận dụng tốt những kiến thức về từ vựng và ngữ pháp sơ cấp để đối thoại, nghe hiểu và trả 

lời các câu hỏi liên quan đến bài đàm thoại 

Kỹ năng nghề nghiệp làm quen với việc giao tiếp bằng tiếng Nhật theo văn phong người 

Nhật 

Kỹ năng cá nhân ứng dụng các phương pháp như: nhớ và vận dụng từ vựng, ngữ pháp đã 

học, phát âm rõ, tốt, linh hoạt trong đàm thoại và giao tiếp  với người Nhật 

5.3. Thái độ: 

Chủ động soạn bài, tìm hiểu trước về các bối cảnh đàm thoại trong giờ tự học và tự tin trình 

bày, trao đổi với GV trong giờ lý thuyết trên lớp  

Tự tin và chủ động trong giao tiếp,  biết chấp nhận khó khăn, học hỏi đức tính khiêm tốn, 

thân thiện với mọi người. 

6. Mô tả học phần:  

Học phần gồm nhiều bài của sách Minna no Nihongo I- Renshyu C, Các bài đàm thoại cung 

cấp cho SV các bối cảnh đa dạng về kiến thức giao tiếp, văn hóa, xã hội  Nhật Bản. Ví dụ như: 

phương thức tự giới thiệu bản thân,  thăm hỏi hàng xóm của người Nhật, cách cảm ơn, xin lỗi, 

mời theo đúng phong cách Nhật , cách hỏi giờ giấc, giá cả, cách thức sử dụng tàu điện,....và 

ngữ pháp nói. 

7. Phân bố thời gian giảng dạy trong học kỳ:  

- Lý thuyết, lên lớp: 30 tiết  

8. Điều kiện và yêu cầu của học phần: 

8.1. Điều kiện:  

Không có 

8.2. Yêu cầu: 

Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ như sau: 

- Tham dự tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết. 

- Thực hiện đầy đủ các bài tập tại lớp. 

- Tham dự thi kết thúc học phần. 

- Chủ động tổ chức thực hiện giờ tự học, thảo luận nhóm ngoài giờ học tại lớp. 

9. Nội dung học phần:  

 

Buổi 
Nội dung Lý thuyết Thuyết trình, 

thảo luận  

Nhiệm vụ của sinh viên 



105 

 

1 Bài 12:  3 0 -Phát âm, đọc và tập nói theo 

hướng dẫn của GV 

-Luyện nghe và trả lời câu hỏi 

-Thực hành đàm thoại 

2 

 

Bài 13:  

 

3 0 -Phát âm, đọc và tập nói theo 

hướng dẫn của GV 

-Luyện nghe và trả lời câu hỏi 

-Thực hành đàm thoại 

3 Bài 14:  

 

3 0 -Phát âm, đọc và tập nói theo 

hướng dẫn của GV 

-Luyện nghe và trả lời câu hỏi 

-Thực hành đàm thoại 

4 

 

Bài 15:  

 

3 0 -Phát âm, đọc và tập nói theo 

hướng dẫn của GV 

-Luyện nghe và trả lời câu hỏi 

-Thực hành đàm thoại 

5 Bài 16:  

 

3 0 -Phát âm, đọc và tập nói theo 

hướng dẫn của GV 

-Luyện nghe và trả lời câu hỏi 

-Thực hành đàm thoại 

6 

 

Bài 17:  

 

3 0 -Phát âm, đọc và tập nói theo 

hướng dẫn của GV 

-Luyện nghe và trả lời câu hỏi 

-Thực hành đàm thoại 

7 Bài 18:  

 

3 0 -Phát âm, đọc và tập nói theo 

hướng dẫn của GV 

-Luyện nghe và trả lời câu hỏi 

-Thực hành đàm thoại 

8 

 

Bài 19:  

 

3 0 -Phát âm, đọc và tập nói theo 

hướng dẫn của GV 

-Luyện nghe và trả lời câu hỏi 

-Thực hành đàm thoại 

 

9 + Kiểm tra 

giữa kỳ 

2  SV làm bài kiểm tra giữa kỳ 

 

10 Bài 20:  

 

3 0 -Phát âm, đọc và tập nói theo 

hướng dẫn của GV 

-Luyện nghe và trả lời câu hỏi 

-Thực hành đàm thoại 
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11 Bài 21:  

 

3 0 -Phát âm, đọc và tập nói theo 

hướng dẫn của GV 

-Luyện nghe và trả lời câu hỏi 

-Thực hành đàm thoại 

12 Bài 22: 

 

3 0 -Phát âm, đọc và tập nói theo 

hướng dẫn của GV 

-Luyện nghe và trả lời câu hỏi 

-Thực hành đàm thoại 

13 Bài 23: 

 

3 0 -Phát âm, đọc và tập nói theo 

hướng dẫn của GV 

-Luyện nghe và trả lời câu hỏi 

-Thực hành đàm thoại 

14 Bài 24 3 0 -Phát âm, đọc và tập nói theo 

hướng dẫn của GV 

-Luyện nghe và trả lời câu hỏi 

-Thực hành đàm thoại 

15 Bài 25 4 0 -Phát âm, đọc và tập nói theo 

hướng dẫn của GV 

-Luyện nghe và trả lời câu hỏi 

-Thực hành đàm thoại 

Tổng số tiết 
45   

  

10. Phương pháp giảng: 

- Lý thuyết: Thuyết trình, thảo luận nhóm. 

11. Vật liệu giảng dạy: 

- Tài liệu phát tay, máy chiếu đa năng, máy tính có kết nối Internet. 

12. Đánh giá: 

- Điểm chuyên cần: 10% 

- Điểm quá trình: 30% 

- Điểm thi kết thúc học phần: 60% 

- Hình thức thi kết thúc học phần: Thi viết tự luận (Sinh viên được sử dụng tài liệu) 

- Thời giam thi: 90 phút 

Cách tính điểm: 

- Điểm học phần = điểm chuyên cần (10%) + điểm quá trình (30%) + điểm thi kết thúc HP 

(60%). 

- Các điểm thành phần và điểm kết thúc học phần đều được làm tròn đến một chữ số thập 
phân. 

13. Tài liệu học tập, tham khảo: 

13.1. Tài liệu học tập: 
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[1]みんなの日本語初級,スリーエーネットワーク、2004 I]、NXB 3A Corporationス

リーエーネットワーク、2004. 

13.2. Tài liệu tham khảo 

1] みんなの日本語初級－標準問題集 (Minna no Nihongo Shokyu– Hyojunmondaishu) 

(NXB 3A Corporation, 2002). 

                                                                                              

                                                                                               Đà Lạt, ngày 28 tháng 4 năm 2019  

                                                                                                   HIỆU TRƯỞNG  

 

 

 

           

                                                                                                        TS. PHẠM ĐÌNH TRUNG 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC YERSIN ĐÀ LẠT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

 

1. Mã số:  D41019 

2. Tên học phần: Nói tiếng Nhật 3 

3. Số tín chỉ:  4 tín chỉ  

4. Chuyên ngành đào tạo:  Đông phương học 

5. Mục tiêu học phần:  

Thực hiện những câu giao tiếp đơn giản thuộc trình độ sơ cấp, trug cấp đến cao cấp, có khả 

năng nghe và đối đáp trong nhiều tình huống 

5.1. Kiến thức: 

Đàm thoại một số các tình huống giao tiếp đơn giản có liên quan về văn hóa, xã hội Nhật 

Bản trình độ sơ cấp 

Hiểu rõ các từ vựng về văn hóa, xã hội Nhật trình độ sơ cấp 

5.2.Kỹ năng: 

Sử dụng được từ vựng và ngữ pháp trong phân tích câu tiếng Nhật  

Vận dụng tốt những kiến thức về từ vựng và ngữ pháp sơ cấp để đối thoại, nghe hiểu và trả 

lời các câu hỏi liên quan đến bài đàm thoại 

Kỹ năng nghề nghiệp làm quen với việc giao tiếp bằng tiếng Nhật theo văn phong người 

Nhật 

Kỹ năng cá nhân ứng dụng các phương pháp như: nhớ và vận dụng từ vựng, ngữ pháp đã 

học, phát âm rõ, tốt, linh hoạt trong đàm thoại và giao tiếp  với người Nhật 

5.3. Thái độ: 

Chủ động soạn bài, tìm hiểu trước về các bối cảnh đàm thoại trong giờ tự học và tự tin trình 

bày, trao đổi với GV trong giờ lý thuyết trên lớp  

Tự tin và chủ động trong giao tiếp,  biết chấp nhận khó khăn, học hỏi đức tính khiêm tốn, 

thân thiện với mọi người. 

6. Mô tả học phần:  

Học phần gồm nhiều bài của sách Minna no Nihongo I- Renshyu C, Các bài đàm thoại cung 

cấp cho SV các bối cảnh đa dạng về kiến thức giao tiếp, văn hóa, xã hội  Nhật Bản. Ví dụ như: 

phương thức tự giới thiệu bản thân,  thăm hỏi hàng xóm của người Nhật, cách cảm ơn, xin lỗ i, 

mời theo đúng phong cách Nhật , cách hỏi giờ giấc, giá cả, cách thức sử dụng tàu điện,....và 

ngữ pháp nói. 

7. Phân bố thời gian giảng dạy trong học kỳ:  

- Lý thuyết, lên lớp: 45 tiết  

8. Điều kiện và yêu cầu của học phần: 

8.1. Điều kiện:  

Không có 

8.2. Yêu cầu: 

Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ như sau: 

- Tham dự tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết. 

- Thực hiện đầy đủ các bài tập tại lớp. 

- Tham dự thi kết thúc học phần. 

- Chủ động tổ chức thực hiện giờ tự học, thảo luận nhóm ngoài giờ học tại lớp. 

9. Nội dung học phần:  

 

  

 
Nội dung Nhiệm vụ của sinh viên 
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10. Phương pháp giảng: 

1 

 

Bài 28:  

28.1.音楽を聞きながら食事します。(Tôi 

vừa nghe nhạc vùa dùng bữa.) 

28.2.毎朝ジョギングをしています。(Mỗi 

sáng tôi đều chạy bộ.) 

28.3.地下鉄は速いし、安いし、地下鉄で

行きましょう。(Tàu điện ngầm vừa nhanh, 

vừa rẻ, hãy đi bằng tàu diện ngầm.) 

-Phát âm, đọc và tập nói theo hướng 

dẫn của GV 

-Luyện nghe và trả lời câu hỏi 

-Thực hành đàm thoại 

2 

 

Bài 29:  

29.1.窓が閉まっています。(Cửa sổ đang 

đóng.) 

29.2.電車に傘を忘れてしまいました。

(Tôi lỡ để quên dù trên xe điện.) 

-Phát âm, đọc và tập nói theo hướng 

dẫn của GV 

-Luyện nghe và trả lời câu hỏi 

-Thực hành đàm thoại 

3 Bài 30:  

30.1.交番に町の地図がはってあります。

(Ở bốt cảnh sát có dán bản đồ thành phố.) 

30.2.旅行の前に、インターネットでいろ

いろ調べておきます。 (Trước chuyến du 

lịch tôi sẽ tìm hiểu sẵn trước nhiều thứ bằng 

internet.) 

-Phát âm, đọc và tập nói theo hướng 

dẫn của GV 

-Luyện nghe và trả lời câu hỏi 

-Thực hành đàm thoại 

4 

 

Bài 31:  

31.1.いっしょに行こう。(Hãy cùng đi nhé.) 

31.2.将来自分の会社を作ろうと思ってい

ます。(Trong tương lai tôi định sẽ mở công ty 

của mình.) 

31.3.来月車を買うつもりです。 (Tháng 

sau tôi nhất định sẽ mua xe ôtô.) 

-Phát âm, đọc và tập nói theo hướng 

dẫn của GV 

-Luyện nghe và trả lời câu hỏi 

-Thực hành đàm thoại 

5 Bài 32:  

32.1.毎日運動した方がいいです。 (Mỗi 

ngày nên tập thể dục.) 

32.2.あしたは雪が降るでしょう。(Ngày 

mai có lẽ sẽ có tuyết rơi.) 

32.3.約束の時間に間に合わないかもしれ

ません。 (Không chừng sẽ không kịp giờ 

hẹn.) 

-Phát âm, đọc và tập nói theo hướng 

dẫn của GV 

-Luyện nghe và trả lời câu hỏi 

-Thực hành đàm thoại 

6 

 

Bài 34:  

34.1.先生が言ったとおりに、書きます。
(Tôi viết theo như giáo viên đã nói.) 

34.2.ご飯を食べた後で、歯を磨きます。
(Sau khi ăn cơm thì đánh răng.) 

-Phát âm, đọc và tập nói theo hướng 

dẫn của GV 

-Luyện nghe và trả lời câu hỏi 

-Thực hành đàm thoại 
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34.5.コーヒーは砂糖を入れないで飲みま

す。(Tôi uống cà phê mà không bỏ đường.) 

7 Bài 35:  

35.1.春になれば、桜が咲きます。 (Nếu 

đến mùa xuân thì hoa anh đào sẽ nở.) 

35.2.天気がよければ、向こうに島が見え

ます。(Nếu trời đẹp thì có thể nhìn thấy hòn 

đảo ớ phía ben kia.) 

35.3.北海道旅行なら、６月がいいです。
(Nếu đi du lịch Hokkaido thì nên đi vào tháng 

6.) 

-Phát âm, đọc và tập nói theo hướng 

dẫn của GV 

-Luyện nghe và trả lời câu hỏi 

-Thực hành đàm thoại 

8 

 

Bài 36:  

36.1.速く泳げるように、毎日練習してい

ます。(Tôi luyện tập mỗi ngày để có thể bơi 

nhanh được.) 

36.2.やっと自転車に乗れるように慣れま

した。(Cuối cùng thì tôi đã biết đi xe đạp.) 

36.3.毎日日記を書くようにしています。
(Tôi cố gắng viết nhật ký mỗi ngày.) 

-Phát âm, đọc và tập nói theo hướng 

dẫn của GV 

-Luyện nghe và trả lời câu hỏi 

-Thực hành đàm thoại 

 

9 Ôn tập 

 

-Thực hành đàm thoại theo hướng 

dẫn của GV 

 

 

1

0 

Kiểm tra giữa kỳ -SV làm kiểm tra giữa kỳ 

1

1 

Bài 37:  

37.1.子供のとき、よく母にしかれまし

た。(Hồi nhỏ tôi thường bị mẹ la.) 

37.2.ラッシュの電車で足を踏まれまし

た。(Tôi bị ai đó giẫm vào chân trên tàu điện 

giờ cao điểm.) 

37.3.法隆寺は６０７年に建てられまし

た。(Ngôi chùa Horyuji đã được xây vào năm 

607) 

-Phát âm, đọc và tập nói theo hướng 

dẫn của GV 

-Luyện nghe và trả lời câu hỏi 

-Thực hành đàm thoại 

1

2 

Bài 38:  

38.1.絵を書くのは楽しいです。(Việc vẽ 

tranh rất vui.) 

38.2.私は星を見るのが好きです。(Tôi rất 

thích ngắm sao.) 

-Phát âm, đọc và tập nói theo hướng 

dẫn của GV 

-Luyện nghe và trả lời câu hỏi 

-Thực hành đàm thoại 



111 

 

- 

Lý 

thuyết: Thuyết trình, thảo luận nhóm. 

11. Vật liệu giảng dạy: 

- Tài liệu phát tay, máy chiếu đa năng, máy tính có kết nối Internet. 

12. Đánh giá: 

- Điểm chuyên cần: 10% 

- Điểm quá trình: 30% 

- Điểm thi kết thúc học phần: 60% 

- Hình thức thi kết thúc học phần: Thi viết tự luận (Sinh viên được sử dụng tài liệu) 

- Thời giam thi: 90 phút 

38.3.財布をもってくるのを忘れました。
(Tôi đã quên mang theo ví tiền) 

38.4.私が日本へ来たのは去年の 3 月で

す。(Hồi tôi đến Nhật là tháng 3 năm ngoái.) 

1

3 

Bài 39:  

39.1.ニュースを聞いて、びっくりしまし

た。(Tôi đã rất ngạc nhiên khi nghe tin.) 

39.2.地震でビルが倒れました。(Tòa nhà 

đổ sập vì động đất.) 

39.3.体の調子が悪いので、病院へ行きま

す。(Vì không được khỏe nên tôi sẽ đi bệnh 

viện.) 

-Phát âm, đọc và tập nói theo hướng 

dẫn của GV 

-Luyện nghe và trả lời câu hỏi 

-Thực hành đàm thoại 

1

4 

Bài 40:  

40.1. JL107 便は何時に到着するか、調べ

てください。(Hãy kiểm tra chuyến bay JL 

107 hạ cánh lúc mấy giờ.) 

40.2.台風 9 号は東京へ繰るかどうか、ま

だ分かりません。(Tôi không biết là cơn bão 

số 9 có đổ bộ vào Tokyo hay không.) 

40.3.この服を着てみてもいいですか。
(Tôi thử mặc bộ đồ này được không?) 

-Phát âm, đọc và tập nói theo hướng 

dẫn của GV 

-Luyện nghe và trả lời câu hỏi 

-Thực hành đàm thoại 

1

5 

Bài 41:  

41.1.私はワット先生に本をいただきまし

た。(Tôi đã được thầy Watto cho cuốn sách.) 

41.2.私は先生に漢字の間違いを直してい

ただきました。(Tôi được giáo viên sửa lỗi 

sai kanji.) 

41.3.部長の奥さんは私にお茶を教えてく

ださいました。(Vợ của ông trưởng phòng 

dạy trà đạo cho tôi.) 

41.4.私は息子に紙飛行機を作ってやりま

した。(Tôi đã làm cho con trai một chiếc máy 

bay.) 

-Phát âm, đọc và tập nói theo hướng 

dẫn của GV 

-Luyện nghe và trả lời câu hỏi 

-Thực hành đàm thoại 
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Cách tính điểm: 

- Điểm học phần = điểm chuyên cần (10%) + điểm quá trình (30%) + điểm thi kết thúc HP 

(60%). 

- Các điểm thành phần và điểm kết thúc học phần đều được làm tròn đến một chữ số thập 

phân. 

13. Tài liệu học tập, tham khảo: 

13.1. Tài liệu học tập: 

[1]みんなの日本語初級,スリーエーネットワーク、2004 I]、NXB 3A Corporationス

リーエーネットワーク、2004. 

13.2. Tài liệu tham khảo 

1] みんなの日本語初級－標準問題集 (Minna no Nihongo Shokyu– Hyojunmondaishu) 

(NXB 3A Corporation, 2002). 

                                                                                              

                                                                                              Đà Lạt, ngày 28 tháng 4 năm 2019 

                                                                                                        HIỆU TRƯỞNG  

 

 

 

           

                                                                                                        TS. PHẠM ĐÌNH TRUNG 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC YERSIN ĐÀ LẠT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

 

1. Mã số:  D41020 

2. Tên học phần: Nói tiếng Nhật 4 

3. Số tín chỉ:  4 tín chỉ  

4. Chuyên ngành đào tạo:  Đông phương học 

5. Mục tiêu học phần:  

Thực hiện những câu giao tiếp đơn giản thuộc trình độ sơ cấp, trug cấp đến cao cấp, có khả 

năng nghe và đối đáp trong nhiều tình huống 

5.1. Kiến thức: 

Đàm thoại một số các tình huống giao tiếp đơn giản có liên quan về văn hóa, xã hội Nhật 

Bản trình độ sơ cấp 

Hiểu rõ các từ vựng về văn hóa, xã hội Nhật trình độ sơ cấp 

5.2.Kỹ năng: 

Sử dụng được từ vựng và ngữ pháp trong phân tích câu tiếng Nhật  

Vận dụng tốt những kiến thức về từ vựng và ngữ pháp sơ cấp để đối thoại, nghe hiểu và trả 

lời các câu hỏi liên quan đến bài đàm thoại 

Kỹ năng nghề nghiệp làm quen với việc giao tiếp bằng tiếng Nhật theo văn phong người 

Nhật 

Kỹ năng cá nhân ứng dụng các phương pháp như: nhớ và vận dụng từ vựng, ngữ pháp đã 

học, phát âm rõ, tốt, linh hoạt trong đàm thoại và giao tiếp  với người Nhật 

5.3. Thái độ: 

Chủ động soạn bài, tìm hiểu trước về các bối cảnh đàm thoại trong giờ tự học và tự tin trình 

bày, trao đổi với GV trong giờ lý thuyết trên lớp  

Tự tin và chủ động trong giao tiếp,  biết chấp nhận khó khăn, học hỏi đức tính khiêm tốn, 

thân thiện với mọi người. 

6. Mô tả học phần:  

Học phần gồm nhiều bài của sách Minna no Nihongo I- Renshyu C, Các bài đàm thoại cung 

cấp cho SV các bối cảnh đa dạng về kiến thức giao tiếp, văn hóa, xã hội  Nhật Bản. Ví dụ như: 

phương thức tự giới thiệu bản thân,  thăm hỏi hàng xóm của người Nhật, cách cảm ơn, xin lỗi, 

mời theo đúng phong cách Nhật , cách hỏi giờ giấc, giá cả, cách thức sử dụng tàu điện,....và 

ngữ pháp nói. 

7. Phân bố thời gian giảng dạy trong học kỳ:  

- Lý thuyết, lên lớp: 45 tiết  

8. Điều kiện và yêu cầu của học phần: 

8.1. Điều kiện:  

Không có 

8.2. Yêu cầu: 

Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ như sau: 

- Tham dự tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết. 

- Thực hiện đầy đủ các bài tập tại lớp. 

- Tham dự thi kết thúc học phần. 

- Chủ động tổ chức thực hiện giờ tự học, thảo luận nhóm ngoài giờ học tại lớp. 

9. Nội dung học phần:  

 

  

Buổi 
Nội dung Nhiệm vụ của sinh viên 
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10. Phương pháp giảng: 

1 

 

Bài 42:  

優しそうですね 

-Phát âm, đọc và tập nói theo hướng dẫn của 

GV 

-Luyện nghe và trả lời câu hỏi 

-Thực hành đàm thoại 

2 

 

Bài 43:  

優しそうですね 

 

-Phát âm, đọc và tập nói theo hướng dẫn của 

GV 

-Luyện nghe và trả lời câu hỏi 

-Thực hành đàm thoại 

3 Bài 44:  

この写真みたいにしてくださ

い 

-Phát âm, đọc và tập nói theo hướng dẫn của 

GV 

-Luyện nghe và trả lời câu hỏi 

-Thực hành đàm thoại 

4 

 

Bài 45:  

一生懸命練習したのに 

-Phát âm, đọc và tập nói theo hướng dẫn của 

GV 

-Luyện nghe và trả lời câu hỏi 

-Thực hành đàm thoại 

5 Bài 46:  

もうすぐ着くはずです 

-Phát âm, đọc và tập nói theo hướng dẫn của 

GV 

-Luyện nghe và trả lời câu hỏi 

-Thực hành đàm thoại 

6 Bài 47:  

婚約したそうです 

-Phát âm, đọc và tập nói theo hướng dẫn của 

GV 

-Luyện nghe và trả lời câu hỏi 

-Thực hành đàm thoại 

7 

 

Bài 48:  

休ませていただけませんか 

-Phát âm, đọc và tập nói theo hướng dẫn của 

GV 

-Luyện nghe và trả lời câu hỏi 

-Thực hành đàm thoại 

8 Bài 49:  

よろしくお伝えください 

-Phát âm, đọc và tập nói theo hướng dẫn của 

GV 

-Luyện nghe và trả lời câu hỏi 

-Thực hành đàm thoại 

9 Bài 50：  

心から感謝いたします 

-Phát âm, đọc và tập nói theo hướng dẫn của 

GV 

-Luyện nghe và trả lời câu hỏi 

-Thực hành đàm thoại 

10 Ôn tập  -Thực hành đàm thoại theo hướng dẫn của 

GV 
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- Lý thuyết: Thuyết trình, thảo luận nhóm. 

11. Vật liệu giảng dạy: 

- Tài liệu phát tay, máy chiếu đa năng, máy tính có kết nối Internet. 

12. Đánh giá: 

- Điểm chuyên cần: 10% 

- Điểm quá trình: 30% 

- Điểm thi kết thúc học phần: 60% 

- Hình thức thi kết thúc học phần: Thi viết tự luận (Sinh viên được sử dụng tài liệu) 

- Thời giam thi: 90 phút 

Cách tính điểm: 

- Điểm học phần = điểm chuyên cần (10%) + điểm quá trình (30%) + điểm thi kết thúc HP 

(60%). 

- Các điểm thành phần và điểm kết thúc học phần đều được làm tròn đến một chữ số thập 

phân. 

13. Tài liệu học tập, tham khảo: 

13.1. Tài liệu học tập: 

[1]みんなの日本語初級,スリーエーネットワーク、2004 I]、NXB 3A Corporationス

リーエーネットワーク、2004. 

13.2. Tài liệu tham khảo 

[1] みんなの日本語初級－標準問題集 (Minna no Nihongo Shokyu– Hyojunmondaishu) 

(NXB 3A Corporation, 2002). 

Đà Lạt, ngày 28 tháng 4 năm 2019 

HIỆU TRƯỞNG 

 

TS.PHẠM ĐÌNH TRUNG 

  

11 Kiểm tra giữa kỳ  -SV là kiểm tra giữa kỳ 

12 Bài 1: 

 お願いがあるんですが 

-Phát âm, đọc và tập nói theo hướng dẫn của 

GV 

-Luyện nghe và trả lời câu hỏi 

-Thực hành đàm thoại 

13 Bài 2:  

何のことですか 

-Phát âm, đọc và tập nói theo hướng dẫn của 

GV 

-Luyện nghe và trả lời câu hỏi 

-Thực hành đàm thoại 

14 Bài 3:  

遅れそうなんです 

-Phát âm, đọc và tập nói theo hướng dẫn của 

GV 

-Luyện nghe và trả lời câu hỏi 

-Thực hành đàm thoại 

15 Ôn tập kiểm tra cuối kỳ 

 

-Thực hành đàm thoại theo hướng dẫn của 

GV 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC YERSIN ĐÀ LẠT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

 

1. Mã số:   D41021 

2. Tên học phần:  Nghe tiếng Nhật 1 

3. Số tín chỉ:  3 

4. Chuyên ngành đào tạo: Đông phương học  

5. Mục tiêu học phần:  

5.1. Kiến thức: 

Hiểu văn hóa ứng xử của người Nhật. 

Hiểu rõ các từ vựng được sử dụng trong các tình huống đơn giản của xã hội Nhật Bản. 

Nghe hiểu và ứng dụng được những mẫu câu đơn giản sử dụng trong đàm thoại hàng ngày. 

5.2. Kỹ năng: 

Sử dụng được từ vựng và ngữ pháp sơ cấp trong giao tiếp  

Vận dụng tốt những kiến thức về từ vựng và ngữ pháp sơ cấp để nghe và trả lời các câu hỏi 

trong bài học. 

Kỹ năng nghề nghiệp làm quen kỹ năng giao tiếp bằng tiếng Nhật (nghe- nói) 

Kỹ năng cá nhân bước đầu làm quen và hình thành kỹ năng nghe nắm ý chính, nghe và ghi 

chú 

5.3. Thái độ: 

Chủ động soạn bài trong giờ tự học và tự tin trình bày, trao đổi với GV trong giờ lý thuyết 

trên lớp  

Trung thực với nội dung văn bản khi dịch sang tiếng mẹ đẻ 

6. Mô tả học phần:  

Học phần gồm nhiều bài mondai của sách Minna no Nihongo ,Task .  Những bài nghe vận 

dụng từ vựng, cấu trúc ngữ pháp tương ứng với nội dung của môn Viết, vì vậy SV có thể hiểu 

rõ và vận dụng vào các tình huống cụ thể trong bài. Bên cạnh đó, các bài khóa hướng đến cho 

sv kỹ năng nghe-trả lời câu hỏi; nghe- chọn câu trả lời đúng – sai.. 

7. Phân bố thời gian giảng dạy trong học kỳ:  

Lý thuyết, lên lớp: 150 tiết  

8. Điều kiện và yêu cầu của học phần: 

8.1. Điều kiện: 

Không có 

8.2. Yêu cầu:  

- Tham dự tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết. 

- Thực hiện đầy đủ các bài tập nhóm/ bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện. 

- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ. 

- Tham dự thi kết thúc học phần. 

- Chủ động tổ chức thực hiện giờ tự học. 

9. Nội dung học phần:  

 

Tuần

/Buổi 
Nội dung 

Lý thuyết 

(tiết) 

Thực hành 

(tiết) 
Nhiệm vụ của sinh viên 

1 Bài 12:  

 

3 0 -Nghiên cứu trước: 

+ ôn từ vựng và ngữ pháp bài 12 

+ nghe bài 12 ( task+mondai)  

2 Bài 13:  

 

3 0 -Nghiên cứu trước: 

+ ôn từ vựng và ngữ pháp bài 13 

+ nghe bài 13 ( task+mondai) 
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3 Bài 14:  

 

3 0 -Nghiên cứu trước: 

+ ôn từ vựng và ngữ pháp bài 14 

+ nghe bài 14( task+mondai) 

4 Bài 15:  

 

3 0 -Nghiên cứu trước: 

+ ôn từ vựng và ngữ pháp bài 15 

+ nghe bài 15 ( task+mondai) 

5 Bài 16:  

 

3 0 -Nghiên cứu trước: 

+ ôn từ vựng và ngữ pháp bài 16 

+ nghe bài 16 ( task+mondai) 

6 Bài 17:  

 

3 0 -Nghiên cứu trước: 

+ ôn từ vựng và ngữ pháp bài 17 

+ nghe bài 17( task+mondai) 

7 Bài 18:  

 

3 0 -Nghiên cứu trước: 

+ ôn từ vựng và ngữ pháp bài 18 

+ nghe bài 18 ( task+mondai) 

8 Ôn tập 3 0 +Chuẩn bị kiểm tra giữa kỳ, tự ôn tập từ bài 

16- bài 18 

9 Bài 19:  

Kiểm tra giữa 

kỳ 

 

3 0 -Nghiên cứu trước: 

+ ôn từ vựng và ngữ pháp bài 19 

+ nghe bài 19 ( task+mondai) 

-Làm kiểm tra giữa kỳ 

10 Bài 20:  

 

3 0 -Nghiên cứu trước: 

+ ôn từ vựng và ngữ pháp bài 20 

+ nghe bài 20 ( task+mondai) 

11 Bài 21:  

 

3 0 -Nghiên cứu trước: 

+ ôn từ vựng và ngữ pháp bài 21 

+ nghe bài 21( task+mondai) 

12 Bài 22: 

。” 

 

3 0 -Nghiên cứu trước: 

+ ôn từ vựng và ngữ pháp bài 22 

+ nghe bài 22( task+mondai) 

13 Bài 23: 

 

3 0 -Nghiên cứu trước: 

+ ôn từ vựng và ngữ pháp bài 23 

+ nghe bài 23( task+mondai) 

14 Bài 24: 

 

3 0 -Nghiên cứu trước: 

+ ôn từ vựng và ngữ pháp bài 24 

+ nghe bài 24( task+mondai) 

15 Bài 25: 

 

3 0 -Nghiên cứu trước: 

+ ôn từ vựng và ngữ pháp bài 25 

+ nghe bài 25( task+mondai) 

+Tự ôn tập từ bài 12-25: Chuẩn bị cho thi 

cuối học phần 

Tổng số tiết 45   

  

10. Phương pháp giảng: 

Lý thuyết: Thuyết trình, thảo luận nhóm. 

11. Vật liệu giảng dạy: 

Tài liệu phát tay, máy chiếu đa năng, máy tính có kết nối Internet. 

12. Đánh giá: 

- Điểm chuyên cần: 10% 

- Điểm quá trình: 30% 

- Điểm thi kết thúc học phần: 60% 

- Hình thức thi kết thúc học phần: Thi viết tự luận (Sinh viên được sử dụng tài liệu) 
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- Thời giam thi: 90 phút 

Cách tính điểm: 

- Điểm học phần = điểm chuyên cần (10%) + điểm quá trình (30%) + điểm thi kết thúc HP 

(60%). 

- Các điểm thành phần và điểm kết thúc học phần đều được làm tròn đến một chữ số thập 

phân. 

13. Tài liệu học tập, tham khảo: 

13.1.Tài liệu học tập: 

[1] Tên sách, Tác giả, Nhà xuất bản, Năm xuất bản, Nơi có tài liệu, website 

Minna nonihongo shoukyu I choukai task 25 [聴解タスク２５,スリーエーネットワー

ク、2004 I]、NXB 3A Corporationスリーエーネットワーク、2004. 

13.2. Tài liệu tham khảo: 

[1] みんなの日本語初級 I (Minna no Nihongo Shokyu I), (NXB 3A Corporation, 2002). 

                                                                                       Đà Lạt, ngày 28 tháng 4 năm 2019  

                                                                                                   HIỆU TRƯỞNG  

 

 

 

           

                                                                                                        TS. PHẠM ĐÌNH TRUNG 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC YERSIN ĐÀ LẠT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

 

1. Mã số:   D41022 

2. Tên học phần:  Nghe tiếng Nhật 2 

3. Số tín chỉ:  3 

4. Chuyên ngành đào tạo: Đông phương học  

5. Mục tiêu học phần:  

5.1. Kiến thức: 

Hiểu văn hóa ứng xử của người Nhật. 

Hiểu rõ các từ vựng được sử dụng trong các tình huống đơn giản của xã hội Nhật Bản. 

Nghe hiểu và ứng dụng được những mẫu câu đơn giản sử dụng trong đàm thoại hàng ngày. 

5.2. Kỹ năng: 

Sử dụng được từ vựng và ngữ pháp sơ cấp trong giao tiếp  

Vận dụng tốt những kiến thức về từ vựng và ngữ pháp sơ cấp để nghe và trả lời các câu hỏi 

trong bài học. 

Kỹ năng nghề nghiệp làm quen kỹ năng giao tiếp bằng tiếng Nhật (nghe- nói) 

Kỹ năng cá nhân bước đầu làm quen và hình thành kỹ năng nghe nắm ý chính, nghe và ghi 

chú 

5.3. Thái độ: 

Chủ động soạn bài trong giờ tự học và tự tin trình bày, trao đổi với GV trong giờ lý thuyết 

trên lớp  

Trung thực với nội dung văn bản khi dịch sang tiếng mẹ đẻ 

6. Mô tả học phần:  

Học phần gồm nhiều bài mondai của sách Minna no Nihongo ,Task .  Những bài nghe vận 

dụng từ vựng, cấu trúc ngữ pháp tương ứng với nội dung của môn Viết, vì vậy SV có thể hiểu 

rõ và vận dụng vào các tình huống cụ thể trong bài. Bên cạnh đó, các bài khóa hướng đến cho 

sv kỹ năng nghe-trả lời câu hỏi; nghe- chọn câu trả lời đúng – sai.. 

7. Phân bố thời gian giảng dạy trong học kỳ:  

Lý thuyết, lên lớp: 30 tiết  

8. Điều kiện và yêu cầu của học phần: 

8.1. Điều kiện: 

Không có 

8.2. Yêu cầu:  

- Tham dự tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết. 

- Thực hiện đầy đủ các bài tập nhóm/ bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện. 

- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ. 

- Tham dự thi kết thúc học phần. 

- Chủ động tổ chức thực hiện giờ tự học. 

9. Nội dung học phần: 

 

Tuần Nội dung 
Lý thuyết 

(tiết) 

Thực hành 

(tiết) 
Nhiệm vụ của sinh viên 

1 Bài 12:  

 

3 0 -Nghiên cứu trước: 

+ ôn từ vựng và ngữ pháp bài 12 

+ nghe bài 12 ( task+mondai)  

2 Bài 13:  

 

3 0 -Nghiên cứu trước: 

+ ôn từ vựng và ngữ pháp bài 13 

+ nghe bài 13 ( task+mondai) 
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3 Bài 14:  

 

3 0 -Nghiên cứu trước: 

+ ôn từ vựng và ngữ pháp bài 14 

+ nghe bài 14( task+mondai) 

4 Bài 15:  

 

3 0 -Nghiên cứu trước: 

+ ôn từ vựng và ngữ pháp bài 15 

+ nghe bài 15 ( task+mondai) 

5 Bài 16:  

 

3 0 -Nghiên cứu trước: 

+ ôn từ vựng và ngữ pháp bài 16 

+ nghe bài 16 ( task+mondai) 

6 Bài 17:  

 

3 0 -Nghiên cứu trước: 

+ ôn từ vựng và ngữ pháp bài 17 

+ nghe bài 17( task+mondai) 

7 Bài 18:  

 

3 0 -Nghiên cứu trước: 

+ ôn từ vựng và ngữ pháp bài 18 

+ nghe bài 18 ( task+mondai) 

8 Ôn tập 3 0 +Chuẩn bị kiểm tra giữa kỳ, tự ôn tập từ bài 

16- bài 18 

9 Bài 19:  

Kiểm tra 

giữa kỳ 

 

3 0 -Nghiên cứu trước: 

+ ôn từ vựng và ngữ pháp bài 19 

+ nghe bài 19 ( task+mondai) 

-Làm kiểm tra giữa kỳ 

10 Bài 20:  

 

3 0 -Nghiên cứu trước: 

+ ôn từ vựng và ngữ pháp bài 20 

+ nghe bài 20 ( task+mondai) 

11 Bài 21:  

 

3 0 -Nghiên cứu trước: 

+ ôn từ vựng và ngữ pháp bài 21 

+ nghe bài 21( task+mondai) 

12 Bài 22: 

。” 

 

3 0 -Nghiên cứu trước: 

+ ôn từ vựng và ngữ pháp bài 22 

+ nghe bài 22( task+mondai) 

13 Bài 23: 

 

3 0 -Nghiên cứu trước: 

+ ôn từ vựng và ngữ pháp bài 23 

+ nghe bài 23( task+mondai) 

14 Bài 24: 

 

3 0 -Nghiên cứu trước: 

+ ôn từ vựng và ngữ pháp bài 24 

+ nghe bài 24( task+mondai) 

15 Bài 25: 

 

3 0 -Nghiên cứu trước: 

+ ôn từ vựng và ngữ pháp bài 25 

+ nghe bài 25( task+mondai) 

+Tự ôn tập từ bài 12-25: Chuẩn bị cho thi 

cuối học phần 

Tổng số tiết 45    

 

10. Phương pháp giảng: 

Lý thuyết: Thuyết trình, thảo luận nhóm. 

11. Vật liệu giảng dạy: 

Tài liệu phát tay, máy chiếu đa năng, máy tính có kết nối Internet. 

12. Đánh giá: 

- Điểm chuyên cần: 10% 

- Điểm quá trình: 30% 

- Điểm thi kết thúc học phần: 60% 

- Hình thức thi kết thúc học phần: Thi viết tự luận (Sinh viên được sử dụng tài liệu) 
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- Thời giam thi: 90 phút 

Cách tính điểm: 

- Điểm học phần = điểm chuyên cần (10%) + điểm quá trình (30%) + điểm thi kết thúc HP 

(60%). 

- Các điểm thành phần và điểm kết thúc học phần đều được làm tròn đến một chữ số thập 

phân. 

13. Tài liệu học tập, tham khảo: 

13.1.Tài liệu học tập: 

[1] Tên sách, Tác giả, Nhà xuất bản, Năm xuất bản, Nơi có tài liệu, website 

Minna nonihongo shoukyu I choukai task 25 [聴解タスク２５,スリーエーネットワー

ク、2004 I]、NXB 3A Corporationスリーエーネットワーク、2004. 

13.2. Tài liệu tham khảo: 

[1] みんなの日本語初級 I (Minna no Nihongo Shokyu I), (NXB 3A Corporation, 2002). 

                                                                                       Đà Lạt, ngày 28 tháng 4 năm 2019 

                                                                                                    HIỆU TRƯỞNG  

 

 

 

           

                                                                                                        TS. PHẠM ĐÌNH TRUNG 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC YERSIN ĐÀ LẠT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

 

1. Mã số:   D41023 

2. Tên học phần:  Nghe tiếng Nhật 3 

3. Số tín chỉ:  4 

4. Chuyên ngành đào tạo: Đông phương học  

5. Mục tiêu học phần:  

5.1. Kiến thức: 

Hiểu văn hóa ứng xử của người Nhật. 

Hiểu rõ các từ vựng được sử dụng trong các tình huống đơn giản của xã hội Nhật Bản. 

Nghe hiểu và ứng dụng được những mẫu câu đơn giản sử dụng trong đàm thoại hàng ngày. 

5.2. Kỹ năng: 

Sử dụng được từ vựng và ngữ pháp sơ cấp trong giao tiếp  

Vận dụng tốt những kiến thức về từ vựng và ngữ pháp sơ cấp để nghe và trả lời các câu hỏi 

trong bài học. 

Kỹ năng nghề nghiệp làm quen kỹ năng giao tiếp bằng tiếng Nhật (nghe- nói) 

Kỹ năng cá nhân bước đầu làm quen và hình thành kỹ năng nghe nắm ý chính, nghe và ghi 

chú 

5.3. Thái độ: 

Chủ động soạn bài trong giờ tự học và tự tin trình bày, trao đổi với GV trong giờ lý thuyết 

trên lớp  

Trung thực với nội dung văn bản khi dịch sang tiếng mẹ đẻ 

6. Mô tả học phần:  

Học phần gồm 11 bài (từ bài 31 đến bài 41) mondai của sách Minna no Nihongo II,  Task 

II. Những bài nghe vận dụng từ vựng, cấu trúc ngữ pháp tương ứng với nội dung của môn Viết, 

vì vậy SV có thể hiểu rõ và vận dụng vào các tình huống cụ thể trong bài. Bên cạnh đó, các bài 

khóa hướng đến cho sv kỹ năng nghe-trả lời câu hỏi; nghe- chọn câu trả lời đúng – sai... 

7. Phân bố thời gian giảng dạy trong học kỳ:  

Lý thuyết, lên lớp:  45  tiết  

8. Điều kiện và yêu cầu của học phần: 

8.1. Điều kiện: 

Không có 

8.2. Yêu cầu:  

- Tham dự tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết. 

- Thực hiện đầy đủ các bài tập nhóm/ bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện. 

- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ. 

9. Nội dung học phần:  

Tuần Nội dung 

Lý 

thuyết 

(tiết) 

Thực hành 

(tiết) 
Nhiệm vụ của sinh viên 

1 Bài  28 :  

Task 

Mondai 

4 0 -Nghiên cứu trước: 

+ ôn từ vựng và ngữ pháp bài 28 

+ nghe bài 28 ( task+mondai)  

2 Bài  29:  

Task 

Mondai 

4 0 -Nghiên cứu trước: 

+ ôn từ vựng và ngữ pháp bài 29 

+ nghe bài 29 ( task+mondai) 

3 Bài 30:  

Task 

4 0 -Nghiên cứu trước: 

+ ôn từ vựng và ngữ pháp bài 30 
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Mondai + nghe bài 30 ( task+mondai) 

4 Bài 31:  

Task 

Mondai 

4 0 -Nghiên cứu trước: 

+ ôn từ vựng và ngữ pháp bài 31 

+ nghe bài 31 ( task+mondai) 

5 Bài 32:  

Task(1-3) 

Mondai 

4 0 -Nghiên cứu trước: 

+ ôn từ vựng và ngữ pháp bài 32 

+ nghe bài 32 ( task+mondai) 

6 Bài 33:  

Task 

Mondai 

4 0 -Nghiên cứu trước: 

+ ôn từ vựng và ngữ pháp bài 33 

+ nghe bài 33 ( task+mondai) 

7  

Kiểm tra giữa 

kỳ 

4 0 -Nghiên cứu trước: 

+ ôn từ vựng và ngữ pháp bài 31-36 

+Chuẩn bị kiểm tra giữa kỳ, tự ôn tập từ bài 

31- bài 36 

8 Bài  34:  

Task 

Mondai 

4 0 -Nghiên cứu trước: 

+ ôn từ vựng và ngữ pháp bài 34 

+ nghe bài 34 ( task+mondai) 

9 Bài  35 : 

Task 

Mondai 

4 0 -Nghiên cứu trước: 

+ ôn từ vựng và ngữ pháp bài 35 

+ nghe bài 35 ( task+mondai) 

10 Bài 36: 

Task 

Mondai 

4 0 -Nghiên cứu trước: 

+ ôn từ vựng và ngữ pháp bài 36 

+ nghe bài 36 ( task+mondai) 

11 Bài 37: 

Task 

Mondai 

4 0 -Nghiên cứu trước: 

+ ôn từ vựng và ngữ pháp bài 37 

+ nghe bài 37 ( task+mondai) 

12 Bài 38: 

Task 

Mondai 

4 0 -Nghiên cứu trước: 

+ ôn từ vựng và ngữ pháp bài 38 

+ nghe bài 38 ( task+mondai) 

13 Bài  39: 

Task 

4 0 -Nghiên cứu trước: 

+ ôn từ vựng và ngữ pháp bài 39 

+ nghe bài 39 ( task) 

14 Bài 40 

 

4 0 -Nghiên cứu trước: 

+ ôn từ vựng và ngữ pháp bài 40 

+ nghe năng lực tiếng Nhật N5 

15 Bài 41 4 0 -Nghiên cứu trước: 

+ ôn từ vựng và ngữ pháp bài 41 

+Chuẩn bị cho thi cuối học phần 

+ Nghe năng lực tiếng Nhật N5 

Tổng số tiết 60   

  

10. Phương pháp giảng: 

Lý thuyết: Thuyết trình, thảo luận nhóm. 

11. Vật liệu giảng dạy: 

Tài liệu phát tay, máy chiếu đa năng, máy tính có kết nối Internet. 

12. Đánh giá: 

- Điểm chuyên cần: 10% 

- Điểm quá trình: 30% 

- Điểm thi kết thúc học phần: 60% 

- Hình thức thi kết thúc học phần: Thi viết tự luận (Sinh viên được sử dụng tài liệu) 

- Thời gian thi: 90 phút 

Cách tính điểm: 
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- Điểm học phần = điểm chuyên cần (10%) + điểm quá trình (30%) + điểm thi kết thúc HP 

(60%). 

- Các điểm thành phần và điểm kết thúc học phần đều được làm tròn đến một chữ số thập 

phân. 

13. Tài liệu học tập, tham khảo: 

13.1.Tài liệu học tập: 

[1] Tên sách, Tác giả, Nhà xuất bản, Năm xuất bản, Nơi có tài liệu, website 

Minna nonihongo shoukyu I choukai task 25 [聴解タスク２５,スリーエーネットワー

ク、2004 I]、NXB 3A Corporationスリーエーネットワーク、2004. 

13.2. Tài liệu tham khảo: 

[1] みんなの日本語初級 I (Minna no Nihongo Shokyu I), (NXB 3A Corporation, 2002). 

                                                                                       Đà Lạt, ngày 28 tháng 4 năm 2019 

                                                                                                     HIỆU TRƯỞNG  

 

 

 

           

                                                                                                        TS. PHẠM ĐÌNH TRUNG 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC YERSIN ĐÀ LẠT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

 

1. Mã số:   D41024 

2. Tên học phần:  Nghe tiếng Nhật 4 

3. Số tín chỉ:  4 

4. Chuyên ngành đào tạo: Đông phương học  

5. Mục tiêu học phần:  

5.1. Kiến thức: 

Hiểu văn hóa ứng xử của người Nhật. 

Hiểu rõ các từ vựng được sử dụng trong các tình huống đơn giản của xã hội Nhật Bản.  

Nghe hiểu và ứng dụng được những mẫu câu đơn giản sử dụng trong đàm thoại hàng ngày. 

5.2. Kỹ năng: 

Sử dụng được từ vựng và ngữ pháp sơ cấp trong giao tiếp  

Vận dụng tốt những kiến thức về từ vựng và ngữ pháp sơ cấp để nghe và trả lời các câu hỏi 

trong bài học. 

Kỹ năng nghề nghiệp làm quen kỹ năng giao tiếp bằng tiếng Nhật (nghe- nói) 

Kỹ năng cá nhân bước đầu làm quen và hình thành kỹ năng nghe nắm ý chính, nghe và ghi 

chú 

5.3. Thái độ: 

Chủ động soạn bài trong giờ tự học và tự tin trình bày, trao đổi với GV trong giờ lý thuyết 

trên lớp  

Trung thực với nội dung văn bản khi dịch sang tiếng mẹ đẻ 

6. Mô tả học phần:  

Học phần sử dụng ba giáo trình gồm 9 bài (từ bài 42 đến bài 50) mondai của sách Minna 

no Nihongo Shokyu II Task II, 10 bài của giáo trình Shin Mainichi kikitori (thượng) từ bài 1 

đến bài 10, và  bài 1 đến bài 3 của sách Minna no Nihongo I Chyukyu. Những bài nghe vận 

dụng từ vựng, cấu trúc ngữ pháp tương ứng với nội dung của môn Viết, vì vậy SV có thể hiểu 

rõ và vận dụng vào các tình huống cụ thể trong bài. Bên cạnh đó, các bài khóa hướng đến cho 

sv kỹ năng nghe-trả lời câu hỏi; nghe- chọn câu trả lời đúng – sai... 

7. Phân bố thời gian giảng dạy trong học kỳ:  

Lý thuyết, lên lớp: 45 tiết  

8. Điều kiện và yêu cầu của học phần: 

8.1. Điều kiện: 

Không có 

8.2. Yêu cầu:  

- Tham dự tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết. 

- Thực hiện đầy đủ các bài tập nhóm/ bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện. 

- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ. 

- Tham dự thi kết thúc học phần. 

- Chủ động tổ chức thực hiện giờ tự học. 

9. Nội dung học phần:  

Tuần

/Buổi 
Nội dung 

Lý thuyết 

(tiết) 

Thực 

hành 

(tiết) 

Nhiệm vụ của sinh viên 
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1 Bài  42 :  

Task 

Mondai 

4 0 -Nghiên cứu trước: 

+ ôn từ vựng và ngữ pháp bài 42 

+ nghe bài 42 ( task+mondai)  

2 Bài  43:  

Task 

Mondai 

4 0 -Nghiên cứu trước: 

+ ôn từ vựng và ngữ pháp bài 43 

+ nghe bài 43 ( task+mondai) 

3 Bài 44:  

Task 

Mondai 

4 0 -Nghiên cứu trước: 

+ ôn từ vựng và ngữ pháp bài 44 

+ nghe bài 44 ( task+mondai) 

4 Bài 45:  

Task 

Mondai 

4 0 -Nghiên cứu trước: 

+ ôn từ vựng và ngữ pháp bài 45 

+ nghe bài 45 ( task+mondai) 

5 Bài 46:  

Task(1-3) 

Mondai 

4 0 -Nghiên cứu trước: 

+ ôn từ vựng và ngữ pháp bài 46 

+ nghe bài 46 ( task+mondai) 

6 Bài 47:  

Task 

Mondai 

4 0 -Nghiên cứu trước: 

+ ôn từ vựng và ngữ pháp bài 47 

+ nghe bài 47( task+mondai) 

7 Bài 48:  

Task  

Mondai 

4 0 -Nghiên cứu trước: 

+ ôn từ vựng và ngữ pháp bài 48 

+ nghe bài 48( task+mondai) 

8 Bài  49:  

Task  

Mondai 

 

4 0 -Nghiên cứu trước: 

+ ôn từ vựng và ngữ pháp bài 49 

+ nghe bài 49 ( task+mondai) 

9 Bài  50 : 

Task 

4 0 -Nghiên cứu trước: 

+ ôn từ vựng và ngữ pháp bài 50 
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Mondai + nghe bài 50 ( task+mondai) 

+Ôn tập chuẩn bị kiểm tra 

10 Ôn tập kiểm tra 

giữa kỳ 

Shin Kikitori  

Bài 1 

4 0 -Ôn tập 

-Chuẩn bị từ vựng bài 1 Moshi moshi 

11 Shin Mainichi 

Kikitori 

-Bài 2: 旗のデ

ザイン ( hata no 

design – mẫu  

thiết kế của lá 

cờ) 

-Bài 3: 海からの

便り ( những lá 

thư được lấy từ 

hộp thư dưới 

biển) 

-Bài 4: カラスの

カー子ちゃん 

(Karasu no Kako 

chan- con quạ 

Kako ) 

4 0 -Nghiên cứu trước: 

+ ôn từ vựng và ngữ pháp bài 2,3,4 

+ nghe bài  

12 Minna no 

nihongo 

Chyukyu 1 

Bài 1 : お願いが

あるんですが

(Tôi có điều muốn 

nhờ..) 

4 0 -Nghiên cứu trước: 

+ ôn từ vựng và ngữ pháp bài 1 

+ nghe bài 1( hanasu kiku+mondai) 



128 

 

13 Minna no 

nihongo 

Chyukyu 2 

Bài 2 : 何のこと

で す か ？
(chuyện này là 

sao? 

Shin Mainichi 

Kikitori 

--Bài 5: たため

るピアノ( 

tatameru piano- 

cây đàn piano có 

thể gấp được ) 

-Bài 6: 日本人と

果物  ( nihonjin 

to kudamono- 

người Nhật và 

trái cây) 

4 0 -Nghiên cứu trước: 

+ ôn từ vựng và ngữ pháp bài 2 

+ nghe bài 2( hanasu kiku+mondai) 

+ ôn từ vựng và ngữ pháp bài 5,6 

+ nghe bài  

14 Minna no 

nihongo 

Chyukyu 3 

Bài 3 : 遅れそう

なんです(tôi sẽ 

bị trễ) 

Shin Mainichi 

Kikitori 

-Bài 7: 待つ時

間。待たせる

時間 

– thời gian đợi 

và thời gian bắt 

người khác đợi 

4 0 -Nghiên cứu trước: 

+ ôn từ vựng và ngữ pháp bài 3 

+ nghe bài 3( hanasu kiku+mondai) 

+ ôn từ vựng và ngữ pháp bài 7 

 

15 Shin Mainichi 

Kikitori 

-Bài 8: 震度３( 

shindo 3- Động 

đất cường độ 3) 

Bài 9:世界の人

口 ( sekai no 

jinko- dân số trên 

thế giới) 

Bài 10:牛丼の作

り方( Gyudonno 

4 0 -Nghiên cứu trước: 

+ ôn từ vựng và ngữ pháp bài 8,9,10 

+ Ôn tập cuối kỳ 
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tsukurikata – 

cách nấu món 

gyudon) 

Tổng số tiết 60   

 

10. Phương pháp giảng: 

Lý thuyết: Thuyết trình, thảo luận nhóm. 

11. Vật liệu giảng dạy: 

Tài liệu phát tay, máy chiếu đa năng, máy tính có kết nối Internet. 

12. Đánh giá: 

- Điểm chuyên cần: 10% 

- Điểm quá trình: 30% 

- Điểm thi kết thúc học phần: 60% 

- Hình thức thi kết thúc học phần: Thi viết tự luận (Sinh viên được sử dụng tài liệu) 

- Thời gian thi: 90 phút 

Cách tính điểm: 

- Điểm học phần = điểm chuyên cần (10%) + điểm quá trình (30%) + điểm thi kết thúc HP 

(60%). 

- Các điểm thành phần và điểm kết thúc học phần đều được làm tròn đến một chữ số thập 

phân. 

13. Tài liệu học tập, tham khảo: 

13.1.Tài liệu học tập: 

[1] みんなの日本語初級 II (Minna no Nihongo Shokyu II), (NXB 3A Corporation, 2002). 

[2]新毎日の聞き取り５０日（上）Shin mainichi kikitori ( quyển thượng) （NXB 

Bonjinsha, 2007) 

13.2. Tài liệu tham khảo: 

[1] みんなの日本語初級 I (Minna no Nihongo Shokyu II), (NXB 3A Corporation, 2009). 

                                                                                       Đà Lạt, ngày 28 tháng 4 năm 2019 

                                                                                                  HIỆU TRƯỞNG  

 

 

 

           

                                                                                                        TS. PHẠM ĐÌNH TRUNG 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC YERSIN ĐÀ LẠT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

 

1. Mã số: D41025 

2. Tên học phần:  Đọc tiếng Nhật 1 

3. Số tín chỉ: 3 tín chỉ 

4. Chuyên ngành đào tạo:  Đông phương học 

5. Mục tiêu học phần:  

Giúp sinh viên có kiến thức và kỹ năng cơ bản đọc tiếng Nhật ở mức độ sơ cấp trong môi 

trường học thuật, và sinh hoạt hàng ngày, làm nền tảng cho việc học tiếng Nhật chuyên ngành 

của các năm kế tiếp. 

5.1. Kiến thức: 

Cung cấp số từ vựng tiếng Nhật và ngữ pháp cần thiết để đọc các đoạn văn ngắn bằng tiếng 

Nhật trong các giáo trình chính đã định trong phần 9.1. 

5.2. Kỹ năng : 

Giúp sinh viên rèn luyện kỹ năng cơ bản đọc tiếng Nhật ở mức độ sơ cấp, làm nền tảng cho 

các học kỳ tiếp theo 

5.3. Thái độ: 

Thông qua việc học tiếng Nhật, giúp sinh viên phát triển tình cảm yêu thích tiếng Nhật, văn 

hóa Nhật và đất nước con người Nhật Bản 

6. Mô tả học phần:  

    Hướng dẫn sinh viên học chữ cái Hiragana, Katakana của tiếng Nhật, tập luyện viết chữ 

và làm bài tập ngữ pháp theo chương trình . (Nội dung và lịch trình giảng dạy). Các buổi học 

đều có thực hành đọc giúp sinh viên có kiến thức và kỹ năng cơ bản đọc tiếng Nhật. 

7. Phân bố thời gian giảng dạy trong học kỳ:  

- Lý thuyết, lên lớp: 30 tiết  

8. Điều kiện và yêu cầu của học phần: 

8.1. Điều kiện:  

Không có  

8.2. Yêu cầu: 

Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ như sau: 

- Tham dự tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết. 

- Thực hiện đầy đủ các bài tập nhóm/ bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện. 

- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ. 

- Tham dự thi kết thúc học phần. 

- Chủ động tổ chức thực hiện giờ tự học. 

9. Nội dung học phần:  

 

 Buổi Nội dung Lý 

thuyết 

(số 

tiết) 

Thuyết 

trình, 

thảo luận 

Nhiệm vụ của sinh viên 

1 Bảng chữ cái Hiragana 3 0 -Nghe giảng, ghi chú 

-Tập luyện viết chữ và làm bài tập 

2 -Bảng chữ cái Hiragana 

-Bài khởi động 1:お国はど

ちらですか？(đất nước của 

bạn ở đâu) 

3 0 -Nghe giảng, ghi chú 

-Tập luyện viết chữ và làm bài tập 

3 -Bảng chữ cái Katakana 3 0 -Nghe giảng, ghi chú 
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4 -Bài khởi động 3:神戸ま

でいくら？ 

-ミラーさんの毎日 

(Mỗi ngày của Mira) 

3 0 Thực hành đọc 

5 Bài 6: お花見(Ngắm hoa 

Anh đào) 

3 0 Thực hành đọc 

6 - 土曜日と日曜日(Thứ 

bảy và Chủ nhật) 

- Bài 7: もらいました・

あげました(Cho-Nhận) 

3 0 Thực hành đọc 

7 - ワット先生 (Thầy 

Watto) 

- Bài 8: 町の生活・山の

生活(Cuộc sống thành thị- 

Cuộc sống ở núi ) 

3 0 Thực hành đọc 

8 - 山田さんとダンス
(Anh Yamada và nhảy múa) 

- 私のうち (Nhà của tôi) 

 

3 0 Thực hành đọc 

 

9 Ôn tập 3 0 -Ôn tập theo hướng dẫn của 

GV 

10 - Kiểm tra giữa kỳ 3 0 Sinh viên làm kiểm tra giữa 

kỳ 

11 - Bài 9: 日本が好きです
(Yêu thích Nhật Bản) 

- どこが一番いいです

か？(Ở đâu là tốt nhất) 

3 0 Thực hành đọc 

12 - Bài 10: 美術館(Viện 

Bảo tàng Mỹ thuật) 

3 0 Thực hành đọc 

13 - Bài 10(tt) 

いぬの生活 (Cuộc sống 

của một chú chó) 

3 0 Thực hành đọc 

14 - Bài 11: 高校生 3,958人

に聞きました(Đã hỏi 3958 

học sinh cấp 3) 

- てがみ (Một lá thư) 

3 0 Thực hành đọc 

15 Ôn tập 3 0 -Ôn tập theo hướng dẫn của 

GV 

Tổng số tiết 45   

10. Phương pháp giảng: 

- Lý thuyết: Thuyết trình, thảo luận nhóm. 

11. Vật liệu giảng dạy: 

- Tài liệu phát tay, máy chiếu đa năng, máy tính có kết nối Internet. 

12. Đánh giá: 

- Điểm chuyên cần: 10% 

--Bài khởi động 2:ジュース

をお願いします。(cho tôi 

ly nước trái cây) 

-Tập luyện viết chữ và làm bài tập 
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- Điểm quá trình: 30% 

- Điểm thi kết thúc học phần: 60% 

- Hình thức thi kết thúc học phần: Thi viết tự luận (Sinh viên được sử dụng tài liệu) 

- Thời giam thi: 90 phút 

Cách tính điểm: 

- Điểm học phần = điểm chuyên cần (10%) + điểm quá trình (30%) + điểm thi kết thúc HP 

(60%). 

- Các điểm thành phần và điểm kết thúc học phần đều được làm tròn đến một chữ số thập 

phân. 

13. Tài liệu học tập, tham khảo: 

13.1. Tài liệu học tập: 

[1] みんなの日本語初級.  本冊。スリーエーネットワーク。2010。 

Minna no Nihongo Shokyuu . quyển tiếng Nhật. Suriie Network. 2010. 

[2] みんなの日本語初級.  文法解説   ベトナム語版。スリーエーネットワーク。

2010。 

Minna no Nihongo Shokyuu . quyển tiếng Việt - Giải thích Ngữ pháp. Suriie Network. 

2010. 

[4] みんなの日本語初級. 初級で読めるトピック 25．スリーエーネットワーク。

2007。 

Minna no Nihongo Shokyuu . Shokyuu de Yomeru Topikku 25 (25 Bài đọc Sơ cấp theo đề 

tài). Suriie Network. 2007 

13.2. Tài liệu tham khảo 

[1] みんなの日本語初級. 漢字。スリーエーネットワーク。2007。 

Minna no Nihongo Shokyuu . Kanji. Suriie Network. 2007. 

[2] みんなの日本語初級. 標準問題集。スリーエーネットワーク。2010。 

Minna no Nihongo Shokyuu . Hyoujun Mondaishu. Suriie Network. 2010. 

                                                                                                Đà Lạt, ngày 28 tháng 4 năm 2019  

                                                                                                HIỆU TRƯỞNG  

 

 

 

           

                                                                                                    TS. PHẠM ĐÌNH TRUNG 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC YERSIN ĐÀ LẠT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

 

1. Mã số: D41025 

2. Tên học phần:  Đọc tiếng Nhật 2 

3. Số tín chỉ: 3 tín chỉ 

4. Chuyên ngành đào tạo:  Đông phương học 

5. Mục tiêu học phần:  

Giúp sinh viên có kiến thức và kỹ năng cơ bản đọc tiếng Nhật ở mức độ sơ cấp trong môi 

trường học thuật, và sinh hoạt hàng ngày, làm nền tảng cho việc học tiếng Nhật chuyên ngành 

của các năm kế tiếp. 

5.1. Kiến thức: 

Cung cấp số từ vựng tiếng Nhật và ngữ pháp cần thiết để đọc các đoạn văn ngắn bằng tiếng 

Nhật trong các giáo trình chính đã định trong phần 9.1. 

5.2. Kỹ năng : 

Giúp sinh viên rèn luyện kỹ năng cơ bản đọc tiếng Nhật ở mức độ sơ cấp, làm nền tảng cho 

các học kỳ tiếp theo 

5.3. Thái độ: 

Thông qua việc học tiếng Nhật, giúp sinh viên phát triển tình cảm yêu thích tiếng Nhật, văn 

hóa Nhật và đất nước con người Nhật Bản 

6. Mô tả học phần:  

Học phần gồm 14 bài (từ bài 12 đến bài 25) của sách Minna no Nihongo I- 25 topic.Với số 

lượng khoảng 15 bài đọc trình độ sơ cấp, các bài khóa cung cấp cho SV khá đa dạng về kiến 

thức văn hóa, xã hội cũng như lịch sử Nhật Bản. Ví dụ như: bài đọc về thời đại Edo (1603-

1868), bài đọc về Sumo ở Nhật, bài đọc về các tác giả người Nhật đoạt giải Nobel văn học 

(Natsume Soseki), vấn đề kết hôn ở Nhật, truyền thông ở Nhật .... 

7. Phân bố thời gian giảng dạy trong học kỳ:  

- Lý thuyết, lên lớp: 30 tiết  

8. Điều kiện và yêu cầu của học phần: 

8.1. Điều kiện:  

Không có  

8.2. Yêu cầu: 

Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ như sau: 

- Tham dự tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết. 

- Thực hiện đầy đủ các bài tập nhóm/ bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện. 

- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ. 

- Tham dự thi kết thúc học phần. 

- Chủ động tổ chức thực hiện giờ tự học. 

9. Nội dung học phần:  

 

Buổi Nội dung Lý 

thuyết 

(số tiết) 

Thuyết 

trình, 

thảo luận 

Nhiệm vụ của sinh viên 

1 - Bài 12: 沖縄旅行
(Du lịch Okinawa) 

3  -Đọc theo hướng dẫn của GV 

-Luyện dịch và trả lời câu hỏi 

-Làm bài tập 

2 - Bài 13: 宝くじ(Vé 

số) 

3  -Đọc theo hướng dẫn của GV 

-Luyện dịch và trả lời câu hỏi 

-Làm bài tập 



134 

 

3 Bài 14: ビデオレタ

ー(Thư Video) 

3  -Đọc theo hướng dẫn của GV 

-Luyện dịch và trả lời câu hỏi 

-Làm bài tập 

4 Bài 15: 頑張るタイ

ム(Giờ cố gắng) 

3  -Đọc theo hướng dẫn của GV 

-Luyện dịch và trả lời câu hỏi 

-Làm bài tập 

5 Bài 16:  

Bài đọc:  想像の

動物 

(Những con vật có 

trong tưởng tượng) 

3  -Đọc theo hướng dẫn của GV 

-Luyện dịch và trả lời câu hỏi 

-Làm bài tập 

6 Bài 17:  

Bài đọc:  江戸時

代 

(Thời đại Edo) 

3  -Đọc theo hướng dẫn của GV 

-Luyện dịch và trả lời câu hỏi 

-Làm bài tập 

7 Bài 18:  

Bài đọc:  団体旅

行？個人旅行？ 

(Du lịch theo tour 

hay du lịch cá nhân) 

3  -Đọc theo hướng dẫn của GV 

-Luyện dịch và trả lời câu hỏi 

-Làm bài tập 

8 Bài 19:  

Bài đọc: 相撲 

(Su mo) 

3  -Đọc theo hướng dẫn của GV 

-Luyện dịch và trả lời câu hỏi 

-Làm bài tập 

9 Ôn tập 

Kiểm tra giữa kỳ 

3  -Làm kiểm tra giữa kỳ 

10 Bài 20:  

Bài đọc:  小説家

の一生 

(Cuộc đời của tiểu 

thuyết gia) 

3  -Đọc theo hướng dẫn của GV 

-Luyện dịch và trả lời câu hỏi 

-Làm bài tập 

11 Bài 21:  

Bài đọc:  雨  降

って、地 固まる 

(Sau cơn mưa trời lại 

sáng) 

3  -Đọc theo hướng dẫn của GV 

-Luyện dịch và trả lời câu hỏi 

-Làm bài tập 

12 Bài 22:  

Bài đọc:  テレビ

放送 

(Phát song truyền 

hình) 

 

3  -Đọc theo hướng dẫn của GV 

-Luyện dịch và trả lời câu hỏi 

-Làm bài tập 

13 Bài 23:  

Bài đọc:  コーヒ

ーを飲むと 

(Uống cà phê) 

3  -Đọc theo hướng dẫn của GV 

-Luyện dịch và trả lời câu hỏi 

-Làm bài tập 

14 Bài 24:  

Bài đọc:  日本語

でお願いします 

3  -Đọc theo hướng dẫn của GV 

-Luyện dịch và trả lời câu hỏi 

-Làm bài tập 
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(Xin nói bằng tiếng 

Nhật) 

15 Bài 25:  

Bài đọc: 将来は? 

(Tương lai như thế 

nào?) 

+ Ôn tập 

3  -Làm theo hướng dẫn của GV 

 

Tổng số tiết 45   

 

10. Phương pháp giảng: 

- Lý thuyết: Thuyết trình, thảo luận nhóm. 

11. Vật liệu giảng dạy: 

- Tài liệu phát tay, máy chiếu đa năng, máy tính có kết nối Internet. 

12. Đánh giá: 

- Điểm chuyên cần: 10% 

- Điểm quá trình: 30% 

- Điểm thi kết thúc học phần: 60% 

- Hình thức thi kết thúc học phần: Thi viết tự luận (Sinh viên được sử dụng tài liệu) 

- Thời giam thi: 90 phút 

Cách tính điểm: 

- Điểm học phần = điểm chuyên cần (10%) + điểm quá trình (30%) + điểm thi kết thúc HP 

(60%). 

- Các điểm thành phần và điểm kết thúc học phần đều được làm tròn đến một chữ số thập 

phân. 

13. Tài liệu học tập, tham khảo: 

13.1. Tài liệu học tập: 

[1] みんなの日本語初級.  本冊。スリーエーネットワーク。2010。 

Minna no Nihongo Shokyuu . quyển tiếng Nhật. Suriie Network. 2010. 

[2] みんなの日本語初級.  文法解説   ベトナム語版。スリーエーネットワーク。

2010。 

Minna no Nihongo Shokyuu . quyển tiếng Việt - Giải thích Ngữ pháp. Suriie Network. 

2010. 

[4] みんなの日本語初級. 初級で読めるトピック 25．スリーエーネットワーク。

2007。 

Minna no Nihongo Shokyuu . Shokyuu de Yomeru Topikku 25 (25 Bài đọc Sơ cấp theo đề 

tài). Suriie Network. 2007 

13.2. Tài liệu tham khảo 

[1] みんなの日本語初級. 漢字。スリーエーネットワーク。2007。 

Minna no Nihongo Shokyuu . Kanji. Suriie Network. 2007. 

[2] みんなの日本語初級. 標準問題集。スリーエーネットワーク。2010。 

Minna no Nihongo Shokyuu . Hyoujun Mondaishu. Suriie Network. 2010. 

                                                                                               Đà Lạt, ngày 28 tháng 4 năm 2019 

                                                                                                HIỆU TRƯỞNG  

 

 

 

           

                                                                                                    TS. PHẠM ĐÌNH TRUNG 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC YERSIN ĐÀ LẠT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

 

1. Mã số:  D41027 

2. Tên học phần:  Đọc tiếng Nhật 3 

3. Số tín chỉ : 4 

4. Chuyên ngành đào tạo:  Đông phương học 

5. Mục tiêu học phần:  

5.1. Kiến thức: 

Cung cấp số từ vựng tiếng Nhật và ngữ pháp cần thiết để đọc các đoạn văn ngắn bằng tiếng 

Nhật trong các giáo trình chính đã định trong phần 9.1. 

5.2. Kỹ năng : 

Giúp sinh viên rèn luyện kỹ năng cơ bản đọc tiếng Nhật ở mức độ sơ cấp, làm nền tảng cho 

các học kỳ tiếp theo 

5.3. Thái độ: 

Thông qua việc học tiếng Nhật, giúp sinh viên phát triển tình cảm yêu thích tiếng Nhật, văn 

hóa Nhật và đất nước con người Nhật Bản 

6. Mô tả học phần:  

    Hướng dẫn sinh viên học chữ cái Hiragana, Katakana của tiếng Nhật, tập luyện viết chữ 

và làm bài tập ngữ pháp theo chương trình . (Nội dung và lịch trình giảng dạy). Các buổi học 

đều có thực hành đọc giúp sinh viên có kiến thức và kỹ năng cơ bản đọc tiếng Nhật. 

7. Phân bố thời gian giảng dạy trong học kỳ:  

- Lý thuyết, lên lớp: 45 tiết  

8. Điều kiện và yêu cầu của học phần: 

8.1. Điều kiện:  

Không có  

8.2. Yêu cầu: 

Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ như sau: 

- Tham dự tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết. 

- Thực hiện đầy đủ các bài tập nhóm/ bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện. 

- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ. 

- Tham dự thi kết thúc học phần. 

- Chủ động tổ chức thực hiện giờ tự học. 

9. Nội dung học phần:  

 

Buổi Nội dung Lý thuyết  thảo 

luận 

Nhiệm vụ của sinh viên 

1 

 

Bài 28: 

Bài đọc: “昼ごはんはどこ

で? 何を?” 

(Sẽ ăn trưa ở đâu và ăn cái 

gì)  

2 2 -Đọc theo hướng dẫn của 

GV 

-Luyện dịch và trả lời câu 

hỏi 

-Làm bài tập 

2 Bài 29: 

Bài đọc: “私の失敗” 

(Bài học thất bại) 

2 2 -Thực hành giới thiệu các 

kiểu ngôn ngữ hình thể trong 

diễn đạt bằng ngôn ngữ Nhật 

Bản 

3 Bài 30: 

Bài đọc: “日本でいちばん” 

2 2 -Đọc theo hướng dẫn của 

GV 
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(Những cái nhất ở NB) -Luyện dịch và trả lời câu 

hỏi 

-Làm bài tập 

4 Bài 31 

一月一日(Ngày 1 tháng 1) 

田舎へ帰って(Về quê) 

 

2 2 -Đọc theo hướng dẫn của 

GV 

-Luyện dịch và trả lời câu 

hỏi 

-Làm bài tập 

5 Bài 32 

２０世紀の予想(Những dự 

đoán của thế kỉ 20) 

今月の星占い (Bói sao 

tháng này) 

2 2 -Đọc theo hướng dẫn của 

GV 

-Luyện dịch và trả lời câu 

hỏi 

-Làm bài tập 

6 Bài 33: 

大声大会(Đại hội thi thét to) 

頑張ってください(Hãy nỗ 

lực) 

2 2 -Đọc theo hướng dẫn của 

GV 

-Luyện dịch và trả lời câu 

hỏi 

-Làm bài tập 

7 Bài 34: 

あなたの国では？ (Đất 

nước của bạn thế nào) 

親子どんぶりの作り方
(Cách làm Donburi cho gia 

đình) 

 

2 2 - 

 

8 Bài 35 

自動販売機(Máy bán hàng 

tự động) 

「朱に交われば、赤くな

る」(Gần mực thì đen gần 

đèn thì sáng) 

2 2 -Đọc theo hướng dẫn của 

GV 

-Luyện dịch và trả lời câu 

hỏi 

-Làm bài tập 

9 Bài 36: 

動物の目(Mắt của động vật) 

乗り物(Phương tiện đi lại) 

2 2 -Đọc theo hướng dẫn của 

GV 

-Luyện dịch và trả lời câu 

hỏi 

-Làm bài tập 

10 Ôn tập 

Kiểm tra giữa kỳ 

2 2 -SV làm kiểm tra giữa kỳ 

 

11 Bài 37: 

５５年かかってゴールイ

ンした日本人選手(Tuyển 

thủ Nhật Bản đạt kỉ lục phải 

mất 55 năm) 

 

2 2 -Đọc theo hướng dẫn của 

GV 

-Luyện dịch và trả lời câu 

hỏi 

-Làm bài tập 

12 Bài 38 

日光東照宮の眠り猫 

(Con mèo ngủ ở Nikko 

shogun) 

 

2 2 -Đọc theo hướng dẫn của 

GV 

-Luyện dịch và trả lời câu 

hỏi 

-Làm bài tập 
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13 Bài 39: 

消したいもの (Những điều 

cần xóa đi) 

しずかとあすか (Hai chị 

em gái Shizuka và asuka) 

2 2 -Đọc theo hướng dẫn của 

GV 

-Luyện dịch và trả lời câu 

hỏi 

-Làm bài tập 

14 Bài 40: 

タイタニック(Tàu Titanic) 

着物(Kimono) 

2 2 -Đọc theo hướng dẫn của 

GV 

-Luyện dịch và trả lời câu 

hỏi 

-Làm bài tập 

15 Bài 41: 

常 識 (Kiến thức thông 

thường) 

３億円事件(Sự kiện 3 trăm 

triệu yên) 

Ôn tập 

2 2 -Đọc theo hướng dẫn của 

GV 

-Luyện dịch và trả lời câu 

hỏi 

-Làm bài tập 

Tổng số tiết 30 30  

 

10. Phương pháp giảng: 

- Lý thuyết: Thuyết trình, thảo luận nhóm. 

11. Vật liệu giảng dạy: 

- Tài liệu phát tay, máy chiếu đa năng, máy tính có kết nối Internet. 

12. Đánh giá: 

- Điểm chuyên cần: 10% 

- Điểm quá trình: 30% 

- Điểm thi kết thúc học phần: 60% 

- Hình thức thi kết thúc học phần: Thi viết tự luận (Sinh viên được sử dụng tài liệu) 

- Thời gian thi: 90 phút 

Cách tính điểm: 

- Điểm học phần = điểm chuyên cần (10%) + điểm quá trình (30%) + điểm thi kết thúc HP 

(60%). 

- Các điểm thành phần và điểm kết thúc học phần đều được làm tròn đến một chữ số thập 

phân. 

13. Tài liệu học tập, tham khảo: 

13.1. Tài liệu học tập: 

[1]  Minna nonihongo  II Sokyude Yomeru Topic 25 [25トピック,スリーエーネットワー

ク、2004 II]、NXB3A Corporationスリーエーネットワーク、2004. 

13.2. Tài liệu tham khảo 

[1]みんなの日本語初級 II(Minna no Nihongo Shokyu II), (NXB 3A Corporation, 2002). 

[2] Giáo trình Đọc sơ cấp Tiếng Nhật (tài liệu giáo trình nội bộ của Bộ môn tiếng Nhật- Khoa 

Đông Phương-  Huflit).  

                                                                                               Đà Lạt, ngày 28 tháng 4 năm 2019 

                                                                                              HIỆU TRƯỞNG  

 

 

 

           

                                                                                                    TS. PHẠM ĐÌNH TRUNG 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC YERSIN ĐÀ LẠT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

 

1. Mã số: D41025 

2. Tên học phần:  Đọc tiếng Nhật 4 

3. Số tín chỉ: 4 tín chỉ 

4. Chuyên ngành đào tạo:  Đông phương học 

5. Mục tiêu học phần:  

Giúp sinh viên có kiến thức và kỹ năng cơ bản đọc tiếng Nhật ở mức độ sơ cấp trong môi 

trường học thuật, và sinh hoạt hàng ngày, làm nền tảng cho việc học tiếng Nhật chuyên ngành 

của các năm kế tiếp. 

5.1. Kiến thức: 

Cung cấp số từ vựng tiếng Nhật và ngữ pháp cần thiết để đọc các đoạn văn ngắn bằng tiếng 

Nhật trong các giáo trình chính đã định trong phần 9.1. 

5.2. Kỹ năng : 

Giúp sinh viên rèn luyện kỹ năng cơ bản đọc tiếng Nhật ở mức độ sơ cấp, làm nền tảng cho 

các học kỳ tiếp theo 

5.3. Thái độ: 

Thông qua việc học tiếng Nhật, giúp sinh viên phát triển tình cảm yêu thích tiếng Nhật, văn 

hóa Nhật và đất nước con người Nhật Bản 

6. Mô tả học phần:  

Học phần gồm 9 bài (từ bài 42 đến bài 50) của giáo trình Minna nonihongo  II Sokyude 

Yomeru Topic 25, 3 bài (từ bài 1 đến bài 3) của giáo trìnhみんなの日本語中級 I(Minna no 

Nihongo Chukyu I) và 3 bài (từ step 1 đến step 3) của giáo trình速読の日本語(Sokudokuno 

Nihongo).Với số lượng 9 bài ở trình độ cuối sơ cấp, đầu trung cấp cung cấp cho SV các bài đọc 

khá đa dạng nội dung về văn hóa, đất nước và con người Nhật Bản được ứng dụng qua các cấu 

trúc câu được học trong giờ ngữ pháp; ngoài ra còn rèn luyện cho SV kỹ năng đọc nhanh, hiểu 

chính xác nội dung văn bản. 

7. Phân bố thời gian giảng dạy trong học kỳ:  

- Lý thuyết, lên lớp: 45 tiết  

8. Điều kiện và yêu cầu của học phần: 

8.1. Điều kiện:  

Không có  

8.2. Yêu cầu: 

Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ như sau: 

- Tham dự tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết. 

- Thực hiện đầy đủ các bài tập nhóm/ bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện. 

- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ. 

- Tham dự thi kết thúc học phần. 

- Chủ động tổ chức thực hiện giờ tự học. 

9. Nội dung học phần:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Buổi Nội dung Lý 

thuyết  

Thảo luận Nhiệm vụ của sinh viên 

1 Bài 42: 

ロボットといっしょ
(Làm bạn cùng người máy) 

4  Đọc bài đọc làm bài tập 

và trả lới các câu hỏi của 

GV liên quan đến nội 

dung bài đọc 
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 浦島太郎＜日本の昔話

＞(Chuyển cổ tích về Taro 

Urashima) 

2 Bài 43: 

肉を食べると (Khi ăn 

thịt) 

カップめん(Mì ly) 

4  Đọc bài đọc làm bài tập 

và trả lới các câu hỏi của 

GV liên quan đến nội 

dung bài đọc 

3 Bài 44: 

お元気ですか (Gia đình 

có khỏe không?) 

鈴木君の日記 (Nhật kí 

của Suzuki) 

4  Đọc bài đọc làm bài tập 

và trả lới các câu hỏi của 

GV liên quan đến nội 

dung bài đọc 

4 Bài 45: 

カレー(Cà ry) 

結婚のスピーチ (Phát 

biểu ở Lễ cưới) 

4  Đọc bài đọc làm bài tập 

và trả lới các câu hỏi của 

GV liên quan đến nội 

dung bài đọc 

5 Bài 46: 

119 番に電話をかける
(Gọi 119) 

悩みの相談 (Tâm sự về 

những lo âu) 

4  Đọc bài đọc làm bài tập 

và trả lới các câu hỏi của 

GV liên quan đến nội 

dung bài đọc 

6 Bài 47: 

いとこの長靴 (Đôi giày 

ống của người em họ) 

ついていない日 (Một 

ngày lẩn thẩn) 

4  Đọc bài đọc làm bài tập 

và trả lới các câu hỏi của 

GV liên quan đến nội 

dung bài đọc 

7 Bài 48: 

空を飛ぶ自動車(Xe bay) 

化粧(Trang điểm) 

4  Đọc bài đọc làm bài tập 

và trả lới các câu hỏi của 

GV liên quan đến nội 

dung bài đọc 

8 Bài 49: 

竹取物語(Truyện kể về cô 

bé ống tre) 

4  Đọc bài đọc làm bài tập 

và trả lới các câu hỏi của 

GV liên quan đến nội 

dung bài đọc 

9 Bài 50: 

人生(Đời người) 

紹介(Giới thiệu) 

4  Đọc bài đọc làm bài tập 

và trả lới các câu hỏi của 

GV liên quan đến nội 

dung bài đọc 

10 Ôn tập 

Kiểm tra giữa kỳ 

4  Làm bài kiểm tra giữa 

kỳ 

11 Bài 1： 

畳み (Chiếu Nhật) 

4  Đọc bài đọc làm bài tập 

và trả lới các câu hỏi của 

GV liên quan đến nội 

dung bài đọc 

12 Bài 2： 

外来語 (Từ ngoại lai) 

4  Đọc bài đọc làm bài tập 

và trả lới các câu hỏi của 

GV liên quan đến nội 

dung bài đọc 

13 Bài 3： 4  Đọc bài đọc làm bài tập 

và trả lới các câu hỏi của 
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10. 

Phương pháp giảng: 

- Lý thuyết: Thuyết trình, thảo luận nhóm. 

11. Vật liệu giảng dạy: 

- Tài liệu phát tay, máy chiếu đa năng, máy tính có kết nối Internet. 

12. Đánh giá: 

- Điểm chuyên cần: 10% 

- Điểm quá trình: 30% 

- Điểm thi kết thúc học phần: 60% 

- Hình thức thi kết thúc học phần: Thi viết tự luận (Sinh viên được sử dụng tài liệu) 

- Thời gian thi: 90 phút 

Cách tính điểm: 

- Điểm học phần = điểm chuyên cần (10%) + điểm quá trình (30%) + điểm thi kết thúc HP 

(60%). 

- Các điểm thành phần và điểm kết thúc học phần đều được làm tròn đến một chữ số thập 

phân. 

13. Tài liệu học tập, tham khảo: 

13.1. Tài liệu học tập: 

[1] Minna nonihongo  II Sokyude Yomeru Topic 25 [25トピック,スリーエーネットワ

ーク、2004 II]、NXB3A Corporationスリーエーネットワーク、2004 

 [2]みんなの日本語中級 I(Minna no Nihongo Chukyu I) (NXB スリーエーネットワー

ク、2004). 

13.2. Tài liệu tham khảo 

[1] みんなの日本語初級 II(Minna no Nihongo Shokyu II), (NXB 3A Corporation, 2002). 

[2] み ん な の 日 本 語 中 級 I― 標 準 問 題 集 (Minna no Nihongo Chukyu I-

Hyojinmondaishu), (NXB スリーエーネットワーク、2004). 

                                                                                               Đà Lạt, ngày 28 tháng 4 năm 2019 

                                                                                                HIỆU TRƯỞNG  

 

 

 

           

                                                                                                    TS. PHẠM ĐÌNH TRUNG 

  

時間よ、止まれ! (Thời 

gian ơi, dừng lại!) 

GV liên quan đến nội 

dung bài đọc 

14 Ôn tập bài 1, 2 và 3 4  Làm bài tập trong Giáo 

trình Minna no Nihongo 

Chukyu I-

Hyojinmondaishu 

15 Ôn tập cuối kỳ 4  - Làm bài tập 

Tổng số tiết 60   



142 

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC YERSIN ĐÀ LẠT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

 

1. Mã số :  
2. Tên học phần: Viết tiếng Nhật 1 

3. Số tín chỉ: 3 

4. Chuyên ngành đào tạo:  Đông phương học  

5. Mục tiêu học phần:  

5.1. Kiến thức: 

Hiểu được những từ vựng và điểm ngữ pháp mới 

Giải thích được tình huống giao tiếp và những mẫu hội thoại được sử dụng trong bài khoá. 

Nắm bắt được những mẫu câu căn bản, điểm ngữ pháp sơ cấp vào trong tình huống thích 

hợp. 

5.2. Kỹ năng: 

Nắm được “ từ khóa” trong bài hội thoại. Áp dụng được những mẫu ngữ pháp căn bản vào 

tình huống giao tiếp cụ thể. 

Biết ghi chú những điểm quan trọng. Đọc và hiểu được nội dung bài hội thoại ngắn. Trả lời 

đúng trọng tâm câu hỏi. 

5.3. Thái độ: 

Hình thành thói quen tự học, tự nghiên cứu qua việc SV phải đọc, dịch và chuẩn bị bài học 

trước ở nhà; viết và tìm hiểu nghĩa từ vựng mới trước khi lên lớp. 

Nghiêm túc trong giờ học và tích cực phát biểu tham gia xây dựng bài học. Sử dụng tốt các 

biểu hiện cảm xúc trong từng hoàn cảnh cụ thể. 

6. Mô tả học phần:  

Học phần gồm bảng chữ Hiragana, Katakana và 12 bài (từ bài 1 đến bài 12) của giáo trình 

Minna no Nihongo I. Với số lượng 12 bài ngữ pháp trình độ sơ cấp, cung cấp cho SV khá đa 

dạng về các cấu trúc câu cơ bản, các thì, thể của các loại từ,... 

7. Phân bố thời gian giảng dạy trong học kỳ:  

Lên lớp, lý 30 tiết  

8. Điều kiện và yêu cầu của học phần: 

8.1. Điều kiện:  

Không có 

8.2. Yêu cầu: 

Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ như sau: 

-SV phải tham dự đầy đủ giờ GV lên lớp, SV sẽ bị cấm thi nếu vắng quá 3 buổi (30% số 

tiết lên lớp của học phần), trừ trường hợp có giấy tờ chứng minh lý do vắng mặt được Trưởng 

khoa Đông Phương xác nhận. 

-SV phải xem và chuẩn bị trước nội dung bài học theo yêu cầu của GV trước khi đến lớp. 

-SV tích cực phát biểu những vấn đề đã được chuẩn bị trước theo sự phân công của GV. 

- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ. 

- Tham dự thi kết thúc học phần. 

- Chủ động tổ chức thực hiện giờ tự học. 

9. Nội dung học phần:  

Tuần

/Buổi 
Nội dung 

Lý 

thuyết 

(tiết) 

Thuyết 

trình, thảo 

luận 

(tiết) 

Nhiệm vụ của sinh viên 

1 Bảngchữ Hiragana, 

Katakana 

3 0 -Đọc được chữ Hiragana và 

Katakana. 

-Học trước: từ vựng bài 1 
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2 Bài 1:  

1.1.Dạng câu khẳng định 

（～は～です。） 

1.2.Dạng câu phủ định

（～は～じゃありませ
ん。）  

1.3.Dạng câu nghi vấn 

（～は～ですか）。 

1.4.Trợ từ も(mo) 

3 0 -Làm bài tập bài 1: 練習 B,問

題、問題集 

-Học trước: từ vựng bài 2 

3 Bài 2:  

2.1.Đại từ chỉ định  (これ
／それ／あれ) 

2.2.Tính từ chỉ định (こ
の／その／あの) 

3 0 -Làm bài tập bài 2: 練習 B,問

題、問題集 

-Học trước: từ vựng bài 3 

4 Bài 3:  

Đại từ chỉ nơi chốn (ここ

／そこ／あそこ；こち

ら／そちら／あちら) 

3 0 -Làm bài tập bài 3: 練習 B,問

題、問題集 

-Học trước: từ vựng bài 4 

5 Bài 4:  

4.1. Cách nói giờ, phút 

4.2. Trợ từ に (ni) 

4.3. Thì và thể của động từ 

3 0 -Làm bài tập bài 4: 練習 B,問

題、問題集 

-Học trước: từ vựng bài 5 

6 Bài ５:  

5.1.Động từ di chuyển: 

đi/đến/về (行きす/来ます/

帰ります) 

5.2.Trợ từ 

へ・で・と 

3 0 -Làm bài tập bài 5: 練習 B,問

題、問題集 

-Học trước: từ vựng bài 6 

7 Bài 6:  

6.1.Trợ từ を(wo) 

6.2.Mẫu câu rủ rê （い
っしょに～ませんか） 

3 0 -Làm bài tập bài 6: 練習 B,問

題、問題集 

-Học trước: từ vựng bài 7 

8 Bài 7:  

7.1. Trợ từで(de) 

7.2. Mẫu câu thể hiện sự 

cho/ nhận 

3 0 -Làm bài tập bài 7: 練習 B,問

題、問題集 

-Học trước: từ vựng bài 8 

9 Bài 8:  

Tính từ 

Bài 9: 

3 0 -Làm bài tập bài 8: 練習 B,問

題、問題集 

-Ôn bài 1-8 
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9.1. Trợ từ が(ga) 

10 Ôn tập 

+ Kiểm tra giữa kỳ 

3  -Làm bài kiểm tra giữa kỳ 

11 Bài 9:  

9.2. Cấu trúc: Vì...nên... (~

から~) 

3 0 -Làm bài tập bài 9: 練習 B,問

題、問題集 

 

12 
Bài 10: 

Động từ chỉ sự tồn tại い

ます/あります 

3 0 -Làm bài tập bài 10: 練習 B,

問題、問題集 

-Học trước: từ vựng bài 11 

13 
Bài 11: 

Số từ 

3 0 -Làm bài tập bài 11: 練習 B,

問題、問題集 

-Học trước: từ vựng bài 12 

 

14 
Bài 12: 

12.1. Thì, thể của tính từ và 

danh từ. 

12.2. So sánh hơn (~は~よ
り) 

12.3. So sánh nhất (~が 

いちばん~) 

3 0 -Làm bài tập bài 12: 練習 B,

問題、問題集 

 

15 
Ôn tập 

3 0 

 

Tự ôn tập từ bài 1-12: Chuẩn 

bị cho thi cuối học phần 

 

Tổng số tiết 
45   

 

10. Phương pháp giảng: 

- Lý thuyết: Thuyết trình, thảo luận nhóm. 

11. Vật liệu giảng dạy: 

- Tài liệu phát tay, máy chiếu đa năng, máy tính có kết nối Internet. 

12. Đánh giá: 

- Điểm chuyên cần: 10% 

- Điểm quá trình: 30% 

- Điểm thi kết thúc học phần: 60% 

- Hình thức thi kết thúc học phần: Thi viết tự luận (Sinh viên được sử dụng tài liệu) 

- Thời gian thi: 90 phút 

Cách tính điểm: 

- Điểm học phần = điểm chuyên cần (10%) + điểm quá trình (30%) + điểm thi kết thúc HP 

(60%). 

- Các điểm thành phần và điểm kết thúc học phần đều được làm tròn đến một chữ số thập 

phân. 

13. Tài liệu học tập, tham khảo: 

13.1. Tài liệu học tập: 
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[1] みんなの日本語初級 I (Minna no Nihongo Shokyu I), (NXB 3A Corporation スリーエ

ーネットワーク, 2002). 

 [2] みんなの日本語初級 I  －標準問題集 (Minna no Nihongo Shokyu I– Hyojunmondaishu) 

(NXB 3A Corporation スリーエーネットワーク, 2002). 

13.2. Tài liệu tham khảo : 

[1]  みんなの日本語 I初級で読める  25トピック, （Minna nonihongo I Sokyude Yomeru 

Topic 25）、（NXB 3A Corporationスリーエーネットワーク、2004）. 

                                                                                               Đà Lạt, ngày 28 tháng 4 năm 2019 

                                                                                                      HIỆU TRƯỞNG  

 

        

 

 

                                                                                                        TS. PHẠM ĐÌNH TRUNG 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC YERSIN ĐÀ LẠT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

 

1. Mã số : D41030 
2. Tên học phần: Viết tiếng Nhật 2 

3. Số tín chỉ: 3 

4. Chuyên ngành đào tạo:  Đông phương học  

5. Mục tiêu học phần:  

5.1. Kiến thức: 

Hiểu được những từ vựng và điểm ngữ pháp mới 

Giải thích được tình huống giao tiếp và những mẫu hội thoại được sử dụng trong bài khoá. 

Nắm bắt được những mẫu câu căn bản, điểm ngữ pháp sơ cấp vào trong tình huống thích 

hợp. 

5.2. Kỹ năng: 

Nắm được “ từ khóa” trong bài hội thoại. Áp dụng được những mẫu ngữ pháp căn bản vào 

tình huống giao tiếp cụ thể. 

Biết ghi chú những điểm quan trọng. Đọc và hiểu được nội dung bài hội thoại ngắn. Trả lời 

đúng trọng tâm câu hỏi. 

5.3. Thái độ: 

Hình thành thói quen tự học, tự nghiên cứu qua việc SV phải đọc, dịch và chuẩn bị bài học 

trước ở nhà; viết và tìm hiểu nghĩa từ vựng mới trước khi lên lớp. 

Nghiêm túc trong giờ học và tích cực phát biểu tham gia xây dựng bài học. Sử dụng tốt các 

biểu hiện cảm xúc trong từng hoàn cảnh cụ thể. 

6. Mô tả học phần:  

Học phần gồm bảng chữ Hiragana, Katakana và 12 bài (từ bài 1 đến bài 12) của giáo trình 

Minna no Nihongo I. Với số lượng 12 bài ngữ pháp trình độ sơ cấp, cung cấp cho SV khá đa 

dạng về các cấu trúc câu cơ bản, các thì, thể của các loại từ,... 

7. Phân bố thời gian giảng dạy trong học kỳ:  

Lên lớp, lý thuyết 30 tiết  

8. Điều kiện và yêu cầu của học phần: 

8.1. Điều kiện:  

Không có 

8.2. Yêu cầu: 

Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ như sau: 

- SV phải tham dự đầy đủ giờ GV lên lớp, SV sẽ bị cấm thi nếu vắng quá 3 buổi (30% số 

tiết lên lớp của học phần), trừ trường hợp có giấy tờ chứng minh lý do vắng mặt được Trưởng 

khoa Đông Phương xác nhận. 

- SV phải xem và chuẩn bị trước nội dung bài học theo yêu cầu của GV trước khi đến lớp. 

- SV tích cực phát biểu những vấn đề đã được chuẩn bị trước theo sự phân công của GV. 

- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ. 

- Tham dự thi kết thúc học phần. 

- Chủ động tổ chức thực hiện giờ tự học. 

9. Nội dung học phần:  

Tuần

/Buổi 
Nội dung 

Lý thuyết 

(tiết) 

Thuyết 

trình, thảo 

luận 

(tiết) 

Nhiệm vụ của sinh viên 

1 Ôn tập  

 

3 0 -Làm bài tập theo hướng dẫn của GV 

-Học trước: từ vựng bài 16 

2 Bài 13:  3 0 -Làm bài tập bài 13: 練習 B,問題、問題集 
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 -Học trước: từ vựng bài 14 

3 Bài 14: 3 0 -Làm bài tập bài 14: 練習 B,問題、問題集 

-Học trước: từ vựng bài 15 

4 Bài 15:  

 

3 0 -Làm bài tập bài 15: 練習 B,問題、問題集 

-Học trước: từ vựng bài 16 

5 Bài 16:  

 

3 0 -Làm bài tập bài 16: 練習 B,問題、問題集 

-Học trước: từ vựng bài 17 

6 Bài 17:  

 

3 0 -Làm bài tập bài 17: 練習 B,問題、問題集 

-Học trước: từ vựng bài 18 

7 Bài 18:  

 

3 0 -Làm bài tập bài 18: 練習 B,問題、問題集 

-Ôn kiến thức từ bài 13-18 

8 Ôn tập  

 

3 0 +Chuẩn bị kiểm tra giữa kỳ, tự ôn tập từ bài 

113- bài 18 

9 Kiểm tra giữa 

kỳ 

3 0 -SV làm kiểm tra giữa kỳ 

10 Bài 19:  

 

3 0 -Làm bài tập bài 19: 練習 B,問題、問題集 

-Học trước: từ vựng bài 20 

11 Bài 20:  

 

3 0 -Làm bài tập bài 20: 練習 B,問題、問題集 

-Học trước: từ vựng bài 21 

12 Bài 21:  

 

3 0 -Làm bài tập bài 21: 練習 B,問題、問題集 

-Học trước: từ vựng bài 22 

13 Bài 22: 

 

3 0 -Làm bài tập bài 22: 練習 B,問題、問題集 

-Học trước: từ vựng bài 23 

14 Bài 23: 

 

3 0 -Làm bài tập bài 25: 練習 B,問題、問題集 

-Học trước: từ vựng bài 24,25 

15 Bài 24: 

Bài 25 

 

3 0 -Làm bài tập bài 24, 25: 練習 B,問題、問題

集 

 

+Tự ôn tập từ bài 13-25: Chuẩn bị cho thi 

cuối học phần 

Tổng số tiết 45   

 

10. Phương pháp giảng: 

- Lý thuyết: Thuyết trình, thảo luận nhóm. 

11. Vật liệu giảng dạy: 

- Tài liệu phát tay, máy chiếu đa năng, máy tính có kết nối Internet. 

12. Đánh giá: 

- Điểm chuyên cần: 10% 

- Điểm quá trình: 30% 

- Điểm thi kết thúc học phần: 60% 

- Hình thức thi kết thúc học phần: Thi viết tự luận (Sinh viên được sử dụng tài liệu) 

- Thời gian thi: 90 phút 

Cách tính điểm: 

- Điểm học phần = điểm chuyên cần (10%) + điểm quá trình (30%) + điểm thi kết thúc HP 

(60%). 

- Các điểm thành phần và điểm kết thúc học phần đều được làm tròn đến một chữ số thập 

phân. 

13. Tài liệu học tập, tham khảo: 

13.1. Tài liệu học tập: 
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[1] みんなの日本語初級 I (Minna no Nihongo Shokyu I), (NXB 3A Corporation スリーエ

ーネットワーク, 2002). 

 [2] みんなの日本語初級 I  －標準問題集 (Minna no Nihongo Shokyu I– Hyojunmondaishu) 

(NXB 3A Corporation スリーエーネットワーク, 2002). 

13.2. Tài liệu tham khảo : 

[1]  みんなの日本語 I初級で読める  25トピック, （Minna nonihongo I Sokyude Yomeru 

Topic 25）、（NXB 3A Corporationスリーエーネットワーク、2004. 

                                                                                                Đà Lạt, ngày 28 tháng 4 năm 2019 

                                                                                                       HIỆU TRƯỞNG  

 

 

 

           

                                                                                                        TS. PHẠM ĐÌNH TRUNG 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC YERSIN ĐÀ LẠT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

 

1. Mã số : D41031 
2. Tên học phần: Viết tiếng Nhật 3 

3. Số tín chỉ: 4 

4. Chuyên ngành đào tạo:  Đông phương học  

5. Mục tiêu học phần:  

5.1. Kiến thức: 

Hiểu được những từ vựng và điểm ngữ pháp mới 

Giải thích được tình huống giao tiếp và những mẫu hội thoại được sử dụng trong bài khoá. 

Nắm bắt được những mẫu câu căn bản, điểm ngữ pháp sơ cấp vào trong tình huống thích 

hợp. 

5.2. Kỹ năng: 

Nắm được “ từ khóa” trong bài hội thoại. Áp dụng được những mẫu ngữ pháp căn bản vào 

tình huống giao tiếp cụ thể. 

Biết ghi chú những điểm quan trọng. Đọc và hiểu được nội dung bài hội thoại ngắn. Trả lời 

đúng trọng tâm câu hỏi. 

5.3. Thái độ: 

Hình thành thói quen tự học, tự nghiên cứu qua việc SV phải đọc, dịch và chuẩn bị bài học 

trước ở nhà; viết và tìm hiểu nghĩa từ vựng mới trước khi lên lớp. 

Nghiêm túc trong giờ học và tích cực phát biểu tham gia xây dựng bài học. Sử dụng tốt các 

biểu hiện cảm xúc trong từng hoàn cảnh cụ thể. 

6. Mô tả học phần:  

Học phần gồm bảng chữ Hiragana, Katakana và 12 bài (từ bài 1 đến bài 12) của giáo trình 

Minna no Nihongo I. Với số lượng 12 bài ngữ pháp trình độ sơ cấp, cung cấp cho SV khá đa 

dạng về các cấu trúc câu cơ bản, các thì, thể của các loại từ,... 

7. Phân bố thời gian giảng dạy trong học kỳ:  

Lên lớp, lý thuyết 45 tiết  

8. Điều kiện và yêu cầu của học phần: 

8.1. Điều kiện:  

Không có 

8.2. Yêu cầu: 

Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ như sau: 

- SV phải tham dự đầy đủ giờ GV lên lớp, SV sẽ bị cấm thi nếu vắng quá 3 buổi (30% số 

tiết lên lớp của học phần), trừ trường hợp có giấy tờ chứng minh lý do vắng mặt được Trưởng 

khoa Đông Phương xác nhận. 

- SV phải xem và chuẩn bị trước nội dung bài học theo yêu cầu của GV trước khi đến lớp. 

- SV tích cực phát biểu những vấn đề đã được chuẩn bị trước theo sự phân công của GV. 

- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ. 

- Tham dự thi kết thúc học phần. 

- Chủ động tổ chức thực hiện giờ tự học. 
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9. Nội dung học phần:  

Lịch trình dạy học: 

Tuần

/Buổi 
Nội dung 

Lý 

thuyết 

(tiết) 

Thuyết 

trình, 

thảo 

luận 

(tiết) 

Nhiệm vụ của sinh viên 

1 Bài 28:  

28.1.音楽を聞きながら食

事します。(Tôi vừa nghe 

nhạc vùa dùng bữa.) 

28.2.毎朝ジョギングをし

ています。(Mỗi sáng tôi 

đều chạy bộ.) 

28.3.地下鉄は速いし、安

いし、地下鉄で行きまし

ょう。(Tàu điện ngầm vừa 

nhanh, vừa rẻ, hãy đi bằng 

tàu diện ngầm.) 

4 0 -Làm bài tập bài 28: 練習 B,問

題、問題集 

-Học trước: từ vựng bài 29 

2 Bài 29:  

29.1.窓が閉まっていま

す。(Cửa sổ đang đóng.) 

29.2.電車に傘を忘れてし

まいました。 (Tôi lỡ để 

quên dù trên xe điện.) 

 

4 0 -Làm bài tập bài 29: 練習 B,問

題、問題集 

-Học trước: từ vựng bài 30 

3 Bài 30:  

30.1.交番に町の地図がは

ってあります。 (Ở bốt 

cảnh sát có dán bản đồ 

thành phố.) 

30.2.旅行の前に、インタ

ーネットでいろいろ調べ

て お き ま す 。 (Trước 

chuyến du lịch tôi sẽ tìm 

hiểu sẵn trước nhiều thứ 

bằng internet.) 

4 0 -Làm bài tập bài 30: 練習 B,問

題、問題集 

-Học trước: từ vựng bài 31 

4 Bài 31:  

31.1.いっしょに行こう。

(Hãy cùng đi nhé.) 

4 0 -Làm bài tập bài 31: 練習 B,問

題、問題集 

-Học trước: từ vựng bài 32 
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31.2.将来自分の会社を作

ろうと思っています。

(Trong tương lai tôi định sẽ 

mở công ty của mình.) 

31.3.来月車を買うつもり

です。(Tháng sau tôi nhất 

định sẽ mua xe ôtô.) 

5 Bài 32:  

32.1.毎日運動した方がい

いです。 (Mỗi ngày nên 

tập thể dục.) 

32.2.あしたは雪が降るで

しょう。(Ngày mai có lẽ 

sẽ có tuyết rơi.) 

32.3.約束の時間に間に合

わないかもしれません。

(Không chừng sẽ không kịp 

giờ hẹn.) 

4 0 -Làm bài tập bài 32: 練習 B,問

題、問題集 

-Học trước: từ vựng bài 33 

6 Bài 33:  

33.1.急げ。 (Nhanh chân 

lên) 

33.2.触るな。 (Đừng chạm 

vào.) 

33.3.立ち入り禁止は入る

なという意味です。

(Tachiiri kinshi có nghĩa là 

cấm đi vào) 

33.4.ミラーさんは来週大

阪へ出張すると言ってい

ました。 (Miller đã nhắn 

là tuần sau anh ấy đi công 

tác ở Osaka) 

4 0 -Làm bài tập bài 33: 練習 B,問

題、問題集 

-Ôn tập kiến thức từ bài 28 đến 

bài 33 

7 Bài 34:  

34.1.先生が言ったとおり

に、書きます。(Tôi viết 

theo như giáo viên đã nói.) 

34.2.ご飯を食べた後で、

歯を磨きます。(Sau khi 

ăn cơm thì đánh răng.) 

4  -Làm bài tập bài 34: 練習 B,問

題、問題集 

-Học trước: từ vựng bài 35 



152 

 

34.5.コーヒーは砂糖を入

れないで飲みます。(Tôi 

uống cà phê mà không bỏ 

đường.) 

8 Kiểm tra giữa kỳ 4 0 -SV làm kiểm tra giữa kỳ 

9 Bài 35:  

35.1.春になれば、桜が咲

きます。 (Nếu đến mùa 

xuân thì hoa anh đào sẽ nở.) 

35.2.天気がよければ、向

こうに島が見えます。

(Nếu trời đẹp thì có thể nhìn 

thấy hòn đảo ớ phía ben 

kia.) 

35.3.北海道旅行なら、６

月がいいです。 (Nếu đi 

du lịch Hokkaido thì nên đi 

vào tháng 6.) 

4 0 -Làm bài tập bài 35: 練習 B,問

題、問題集 

-Học trước: từ vựng bài 36 

10 Bài 36:  

36.1.速く泳げるように、

毎日練習しています。

(Tôi luyện tập mỗi ngày để 

có thể bơi nhanh được.) 

36.2.やっと自転車に乗れ

るように慣れました。

(Cuối cùng thì tôi đã biết đi 

xe đạp.) 

36.3.毎日日記を書くよう

にしています。 (Tôi cố 

gắng viết nhật ký mỗi 

ngày.) 

4 0 -Làm bài tập bài 36: 練習 B,問

題、問題集 

-Học trước: từ vựng bài 37 

11 Bài 37:  

37.1.子供のとき、よく母

にしかれました。 (Hồi 

nhỏ tôi thường bị mẹ la.) 

37.2.ラッシュの電車で足

を踏まれました。(Tôi bị 

4 0 -Làm bài tập bài 37: 練習 B,問

題、問題集 

-Học trước: từ vựng bài 38 
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ai đó giẫm vào chân trên tàu 

điện giờ cao điểm.) 

37.3.法隆寺は６０７年に

建てられました。 (Ngôi 

chùa Horyuji đã được xây 

vào năm 607) 

12 Bài 38:  

38.1.絵を書くのは楽しい

です。 (Việc vẽ tranh rất 

vui.) 

38.2.私は星を見るのが好

きです。 (Tôi rất thích 

ngắm sao.) 

38.3.財布をもってくるの

を忘れました。 (Tôi đã 

quên mang theo ví tiền) 

38.4.私が日本へ来たのは

去年の 3月です。(Hồi tôi 

đến Nhật là tháng 3 năm 

ngoái.) 

4 0 -Làm bài tập bài 38: 練習 B,問

題、問題集 

-Học trước: từ vựng bài 39 

13 Bài 39:  

39.1.ニュースを聞いて、

びっくりしました。(Tôi 

đã rất ngạc nhiên khi nghe 

tin.) 

39.2.地震でビルが倒れま

した。(Tòa nhà đổ sập vì 

động đất.) 

39.3.体の調子が悪いの

で、病院へ行きます。

(Vì không được khỏe nên 

tôi sẽ đi bệnh viện.) 

4 0 -Làm bài tập bài 39: 練習 B,問

題、問題集 

-Học trước: từ vựng bài 40 

14 Bài 40:  

40.1. JL107便は何時に到

着するか、調べてくださ

い。(Hãy kiểm tra chuyến 

bay JL 107 hạ cánh lúc 

mấy giờ.) 

4 0 -Làm bài tập bài 40: 練習 B,問

題、問題集 

-Học trước: từ vựng bài 41 
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40.2.台風 9号は東京へ繰

るかどうか、まだ分かり

ません。(Tôi không biết 

là cơn bão số 9 có đổ bộ 

vào Tokyo hay không.) 

40.3.この服を着てみても

いいですか。(Tôi thử 

mặc bộ đồ này được 

không?) 

15 Bài 41:  

41.1.私はワット先生に本

をいただきました。(Tôi 

đã được thầy Watto cho 

cuốn sách.) 

41.2.私は先生に漢字の間

違いを直していただきま

した。(Tôi được giáo viên 

sửa lỗi sai kanji.) 

41.3.部長の奥さんは私に

お茶を教えてくださいま

した。(Vợ của ông trưởng 

phòng dạy trà đạo cho tôi.) 

41.4.私は息子に紙飛行機

を作ってやりました。

(Tôi đã làm cho con trai 

một chiếc máy bay.) 

4 0 -Làm bài tập bài 41: 練習 B,問

題、問題集 

-Ôn tập kiến thức từ bài 28-41 

 

Tổng số tiết 60   

 

10. Phương pháp giảng: 

- Lý thuyết: Thuyết trình, thảo luận nhóm. 

11. Vật liệu giảng dạy: 

- Tài liệu phát tay, máy chiếu đa năng, máy tính có kết nối Internet. 

12. Đánh giá: 

- Điểm chuyên cần: 10% 

- Điểm quá trình: 30% 

- Điểm thi kết thúc học phần: 60% 

- Hình thức thi kết thúc học phần: Thi viết tự luận (Sinh viên được sử dụng tài liệu) 

- Thời gian thi: 90 phút 

Cách tính điểm: 

- Điểm học phần = điểm chuyên cần (10%) + điểm quá trình (30%) + điểm thi kết thúc HP 

(60%). 
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- Các điểm thành phần và điểm kết thúc học phần đều được làm tròn đến một chữ số thập 

phân. 

13. Tài liệu học tập, tham khảo: 

13.1. Tài liệu học tập: 

[1] みんなの日本語初級 I (Minna no Nihongo Shokyu I), (NXB 3A Corporation スリーエ

ーネットワーク, 2002). 

 [2] みんなの日本語初級 I  －標準問題集 (Minna no Nihongo Shokyu I– Hyojunmondaishu) 

(NXB 3A Corporation スリーエーネットワーク, 2002). 

13.2. Tài liệu tham khảo : 

[1]  みんなの日本語 I初級で読める  25トピック, （Minna nonihongo I Sokyude Yomeru 

Topic 25）、（NXB 3A Corporationスリーエーネットワーク、2004). 

                                                                                                Đà Lạt, ngày 28 tháng 4 năm 2019 

                                                                                                     HIỆU TRƯỞNG  

 

 

 

           

                                                                                                        TS. PHẠM ĐÌNH TRUNG 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC YERSIN ĐÀ LẠT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

 

1. Mã số : D41034 
2. Tên học phần: Viết tiếng Nhật 4 

3. Số tín chỉ: 4 

4. Chuyên ngành đào tạo:  Đông phương học  

5. Mục tiêu học phần:  

5.1. Kiến thức: 

Hiểu được những từ vựng và điểm ngữ pháp mới 

Giải thích được tình huống giao tiếp và những mẫu hội thoại được sử dụng trong bài khoá. 

Nắm bắt được những mẫu câu căn bản, điểm ngữ pháp sơ cấp vào trong tình huống thích 

hợp. 

5.2. Kỹ năng: 

Nắm được “ từ khóa” trong bài hội thoại. Áp dụng được những mẫu ngữ pháp căn bản vào 

tình huống giao tiếp cụ thể. 

Biết ghi chú những điểm quan trọng. Đọc và hiểu được nội dung bài hội thoại ngắn. Trả lời 

đúng trọng tâm câu hỏi. 

5.3. Thái độ: 

Hình thành thói quen tự học, tự nghiên cứu qua việc SV phải đọc, dịch và chuẩn bị bài học 

trước ở nhà; viết và tìm hiểu nghĩa từ vựng mới trước khi lên lớp. 

Nghiêm túc trong giờ học và tích cực phát biểu tham gia xây dựng bài học. Sử dụng tốt các 

biểu hiện cảm xúc trong từng hoàn cảnh cụ thể. 

6. Mô tả học phần:  

Học phần gồm bảng chữ Hiragana, Katakana và 12 bài (từ bài 1 đến bài 12) của giáo trình 

Minna no Nihongo I. Với số lượng 12 bài ngữ pháp trình độ sơ cấp, cung cấp cho SV khá đa 

dạng về các cấu trúc câu cơ bản, các thì, thể của các loại từ,... 

7. Phân bố thời gian giảng dạy trong học kỳ:  

Lên lớp, lý thuyết 45 tiết  

8. Điều kiện và yêu cầu của học phần: 

8.1. Điều kiện:  

Không có 

8.2. Yêu cầu: 

Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ như sau: 

- SV phải tham dự đầy đủ giờ GV lên lớp, SV sẽ bị cấm thi nếu vắng quá 3 buổi (30% số 

tiết lên lớp của học phần), trừ trường hợp có giấy tờ chứng minh lý do vắng mặt được Trưởng 

khoa Đông Phương xác nhận. 

- SV phải xem và chuẩn bị trước nội dung bài học theo yêu cầu của GV trước khi đến lớp. 

- SV tích cực phát biểu những vấn đề đã được chuẩn bị trước theo sự phân công của GV. 

- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ. 

- Tham dự thi kết thúc học phần. 

- Chủ động tổ chức thực hiện giờ tự học. 

9. Nội dung học phần:  

Lịch trình dạy học: 

Tuần

/Buổi 
Nội dung 

Lý 

thuyết 

(tiết) 

Thực 

hành 

(tiết) 

Nhiệm vụ của sinh viên 
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1 Ôn tập, kiểm 

tra chất lượng 

HK 

4 0 Ôn tập kiến thức học phần viết 3  

2 Bài 42 :  

-Câu chỉ mục 

đích “ ~ tame 

ni” 

-Câu diễn tả 

công dụng, tác 

dụng của vật “ 

~ no ni”. 

4 0  

-Làm bài tập bài 41: 練習 B,問題、問題集 

-Học trước: từ vựng bài 42 

3 Bài 43:  

-Suy đoán 

bằng mắt 

“~sou desu” 

-Diễn tả việc 

đi thực hiện 

hành động 

nào đó và 

quay trở lại vị 

trí hiện tại “ 

~te kimasu” 

4 0  

-Làm bài tập bài 42: 練習 B,問題、問題集 

-Học trước: từ vựng bài 43 

4 Bài 44:  

-Diễn tả sự 

quá mức của 

hành động, 

tính chất nào 

đó “~sugiru” 

-Dễ thực hiện, 

xảy ra việc gì 

đó “~ yasui 

desu” 

- Khó thực 

hiện, xảy ra 

việc gì đó “~ 

nikui desu” 

- Chuyển tính 

từ thành trạng 

từ để làm bổ 

nghĩa cho 

động từ 

4 0  

-Làm bài tập bài 43: 練習 B,問題、問題集 

-Học trước: từ vựng bài 44 

5 Bài 45:  4 0  

-Làm bài tập bài 44: 練習 B,問題、問題集 
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- “Trong 

trường hợp ~” 

- “Mặc dù ~” 

-Học trước: từ vựng bài 45 

6 Bài 46:  

- Sắp 

sửa/đang 

trong lúc, vừa 

mới “ ~ 

tokoro” 

- “Mới vừa ~” 

- Mẫu câu suy 

đoán “~ hazu 

desu” 

4 0  

-Làm bài tập bài 45: 練習 B,問題、問題集 

-Học trước: từ vựng bài 46 

7 Bài 47: 

- “Nghe nói 

~” 

- “Hình như 

~” 

4 0  

-Làm bài tập bài 46: 練習 B,問題、問題集 

-Học trước: từ vựng bài 47 

8 Bài 48:  

-Thể cầu 

khiến (sử 

dịch) 

4 0 -Làm bài tập bài 47: 練習 B,問題、問題集 

-Học trước: từ vựng bài 48 

9 Bài 49:  

-Tôn kính 

ngữ, khiêm 

nhường ngữ 

4   

-Làm bài tập bài 48: 練習 B,問題、問題集 

-Học trước: từ vựng bài 49 

10 Bài 50:  

-Các cách 

dùng kính 

ngữ 

4 0  

-Làm bài tập bài 49: 練習 B,問題、問題集 

-Học trước: từ vựng bài 50 

11 Ôn tập 4 0  

-Chuẩn bị các bài ôn tập nội dung ngữ pháp 

sơ cấp từ bài 42 đến bài 50 (các trang 168, 

169, 210 – 217)  chuẩn bị kiểm tra giữa kỳ 

 

12 Bài 1:  

-Mẫu câu nhờ 

ai đó giúp 

mình, so sánh, 

định nghĩa, 

giả định (dù 

là/cho dù ~) . 

4 0  

-Học trước: từ vựng bài 1 

-Tìm hiểu trước các mẫu ngữ pháp bài 1 

13 Bài 2:  4 0  

-Làm bài tập bài 1 
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-Mẫu câu so 

sánh, dẫn nội 

dung lời nói, 

định nghĩa 

 

-Học trước: từ vựng bài 2 

-Tìm hiểu trước các mẫu ngữ pháp bài 2 

14 Bài 3: 

-Xin phép ai 

đó cho (mình) 

làm việc gì 

đó, việc chọn 

thực hiện/ 

không thực 

hiện hành 

động nào đó, 

quy định việc 

sẽ làm/không 

làm gì đó, 

muốn ai đó 

làm/không 

làm điều gì đó 

4 0  

-Làm bài tập bài 2 

-Học trước: từ vựng bài 3 

-Tìm hiểu trước các mẫu ngữ pháp bài 3 

-Xem trước bài tập bài 3 

15 Ôn tập tổng 

kết cuối kỳ 

4  -Chuẩn bị các bài ôn tập nội dung ngữ pháp 

sơ cấp từ bài 42 đến bài 50 và trung cấp từ 

bài 1 đến bài 3 

Tổng số tiết 60   

 

10. Phương pháp giảng: 

- Lý thuyết: Thuyết trình, thảo luận nhóm. 

11. Vật liệu giảng dạy: 

- Tài liệu phát tay, máy chiếu đa năng, máy tính có kết nối Internet. 

12. Đánh giá: 

- Điểm chuyên cần: 10% 

- Điểm quá trình: 30% 

- Điểm thi kết thúc học phần: 60% 

- Hình thức thi kết thúc học phần: Thi viết tự luận (Sinh viên được sử dụng tài liệu) 

- Thời gian thi: 90 phút 

Cách tính điểm: 

- Điểm học phần = điểm chuyên cần (10%) + điểm quá trình (30%) + điểm thi kết thúc HP 

(60%). 

- Các điểm thành phần và điểm kết thúc học phần đều được làm tròn đến một chữ số thập 

phân. 

13. Tài liệu học tập, tham khảo: 

13.1. Tài liệu học tập: 

[1] みんなの日本語初級 II (Minna no Nihongo Shokyu II), (NXB 3A Corporation, 2002). 

 [2] みんなの日本語中級 I  (Minna no Nihongo Chuyukyuu I) (NXB 3A Corporation, 2009). 

13.2. Tài liệu tham khảo : 

[1] みんなの日本語初級 II  －標準問題集  (Minna no Nihongo Shokyu II– Hyojun 

mondaishu) (NXB 3A Corporation, 2002). 
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[2] みんなの日本語中級 I  －標準問題集  (Minna no Nihongo Chyuukyuu I– Hyojun 

mondaishu) (NXB 3A Corporation, 2009). 

[3] 文法トレーニングＮ３(Bunpou toreeningu N3) (NXB Aruku, 2010) 

                                                                                                Đà Lạt, ngày 28 tháng 4 năm 2019 

                                                                                                     HIỆU TRƯỞNG  

 

 

 

           

                                                                                                        TS. PHẠM ĐÌNH TRUNG 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC YERSIN ĐÀ LẠT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

 

1. Mã số: D41032 

2. Tên học phần: Thực hành văn bản tiếng Nhật 

3. Số tín chỉ: 2 

4. Chuyên ngành đào tạo:  Đông phương học  

5. Mục tiêu học phần:  

5.1. Kiến thức: 

Có thể hiểu thể thức văn nói (khẩu ngữ) tiếng Nhật trong các tình huống: mua sắm, tìm việc 

làm thêm, khen ngợi người khác, khuyên người khác, trình bày quan điểm của bản thân, thuê 

nhà. 

Hiểu rõ các từ vựng được sử dụng trong các tình huống giao tiếp đơn giản của xã hội Nhật 

Bản. 

Kỹ năng nghề nghiệp làm quen kỹ năng giao tiếp bằng tiếng Nhật (nghe- nói)một cách linh 

hoạt 

Kỹ năng cá nhân bước đầu làm quen và hình thành kỹ năng nghe, nói, phản xạ một cách 

linh hoạt tự nhiên trong giao tiếp. 

5.2. Kỹ năng: 

Sử dụng được từ vựng và ngữ pháp trong giao tiếp 

Vận dụng tốt những kiến thức về từ vựng và ngữ pháp vào các tình huống giao tiếp trong 

thực tế. 

5.3. Thái độ: 

Chủ động soạn bài trong giờ tự học và tự tin trình bày, trao đổi với GV trong giờ lý thuyết 

trên lớp  

Biết nhiều ý nghĩa của từ vựng để phần dịch thuật, luyện nói được sinh động 

6. Mô tả học phần:  

Học phần sử dụng giáo trình Namachyukei Shochukyu 2.Thông qua 10 bài 

này(Namachyukei: bài 1-10), sinh viên sẽ biết cách vận dụng những kiến thức đã học vào các 

tình huống hội thoại Tiếng Nhật thực tế, giúp sinh viên có kỹ năng phản xạ và xử lý tốt các tình 

huống sẽ phát sinh trong thực tế. 

7. Phân bố thời gian giảng dạy trong học kỳ:  

8. Điều kiện và yêu cầu của học phần: 

8.1. Điều kiện:  

Không có 

8.2. Yêu cầu: 

Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ như sau: 

- Tham dự tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết. 

- Thực hiện đầy đủ các bài tập nhóm/ bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện. 

- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ. 

- Tham dự thi kết thúc học phần. 

- Chủ động tổ chức thực hiện giờ tự học. 

9. Nội dung học phần: 

Tuần

/Buổi 
Nội dung 

Lý 

thuyết 

(tiết) 

Thuyết trình, 

thảo luận 

(tiết) 

Nhiệm vụ của sinh viên 

1 

 

Bài 1  

出会い(Deai)   

- Gặp gỡ 

2 0 -Nghiên cứu trước: 

+ tra cứu từ mới, ôn ngữ pháp 

+luyện nghe bài 1 

2 Bài 2 2 0 -Nghiên cứu trước: 
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ホテルで(Hoterude)   

- Khách sạn 

+ tra cứu từ mới, ôn ngữ pháp  

+luyện nghe bài 2 

3 Bài 3 

噂(uwasa)   

- Tin đồn 

2 0 -Nghiên cứu trước: 

+ tra cứu từ mới, ôn ngữ pháp  

+luyện nghe bài 3 

4 Bài 4 

機会のトラブル (Kikai no 

toraburu)   

- Máy móc gặp sự cố, hỏng 

hóc 

2 0 -Nghiên cứu trước: 

+ tra cứu từ mới, ôn ngữ pháp  

+luyện nghe bài 4 

5 Bài 5 

失敗(shippai)   

- Thất bại 

2 0 -Nghiên cứu trước: 

+ tra cứu từ mới, ôn ngữ pháp  

+luyện nghe bài 5 

6 Bài 5(tt) 

失敗(shippai)   

- Thất bại 

2 0 -Nghiên cứu trước: 

+ tra cứu từ mới, ôn ngữ pháp  

+luyện nghe bài 5 

7 Bài 6  

電話をかける (denwa wo 

kakeru) 

- Gọi điện thoại 

2 0 -Nghiên cứu trước: 

+ tra cứu từ mới, ôn ngữ pháp  

+luyện nghe bài 6 

8 Bài 6 (tt) 

電話をかける (denwa wo 

kakeru) 

- Gọi điện thoại 

2 0 -Nghiên cứu trước: 

+ tra cứu từ mới, ôn ngữ pháp  

+luyện nghe bài 6 

9 Bài 7 

健康のため（ kenkou no 

tame ）  

- Nói về sức khỏe 

2 0 -Nghiên cứu trước: 

+ tra cứu từ mới, ôn ngữ pháp  

+luyện nghe bài 7. 

10 Bài 8 

駅で(ekide)   

- Tại nhà ga 

2 0 -Nghiên cứu trước: 

+ tra cứu từ mới, ôn ngữ pháp  

+luyện nghe bài 8. 

11 Ôn tập 2 0 Ôn tập từ bài 1-8. 

12 Kiểm tra giữa kỳ 2 0 Ôn tập từ bài 1-8. 

13 Bài 9 

趣味 (shumi)   

- Sở thích 

2 0 -Nghiên cứu trước: 

+ tra cứu từ mới, ôn ngữ pháp  

+luyện nghe bài 9 

14 Bài 10 

 抱負(houfu)   

- Cổ vũ 

2 0 -Nghiên cứu trước: 

+ tra cứu từ mới, ôn ngữ pháp  

+luyện nghe bài 10 

15 Ôn tập 2 0 + Chuẩn bị những đoạn hội 

thoại theo tình huống. 

+ Làm bài ôn chuẩn bị kiểm 

tra cuối kỳ. 

Tổng số tiết 30   

 

10. Phương pháp giảng: 

- Lý thuyết: Thuyết trình, thảo luận nhóm. 

11. Vật liệu giảng dạy: 

- Tài liệu phát tay, máy chiếu đa năng, máy tính có kết nối Internet. 

12. Đánh giá: 
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- Điểm chuyên cần: 10% 

- Điểm quá trình: 30% 

- Điểm thi kết thúc học phần: 60% 

- Hình thức thi kết thúc học phần: Thi viết tự luận (Sinh viên được sử dụng tài liệu) 

- Thời gian thi: 90 phút 

Cách tính điểm: 

- Điểm học phần = điểm chuyên cần (10%) + điểm quá trình (30%) + điểm thi kết thúc HP 

(60%). 

- Các điểm thành phần và điểm kết thúc học phần đều được làm tròn đến một chữ số thập 

phân. 

13. Tài liệu học tập, tham khảo: 

13.1. Tài liệu học tập: 

[1] 日本語生中継―初中級 (Nihongo Namachuukei – Shochuukyu ) NXB Kuroshio 、
2004 

13.2. Tài liệu tham khảo 

[1]日本語能力試験 N4.5 2012、www.alc.co.jp 

[2]みんなの日本語中級Ⅱ NXB スリーエーネットワーク、2012 

                                                                                         Đà Lạt, ngày 28 tháng 4 năm 2019 

                                                                                              HIỆU TRƯỞNG  

 

 

 

           

                                                                                                  TS. PHẠM ĐÌNH TRUNG 

  

http://www.alc.co.jp/
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC YERSIN ĐÀ LẠT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

 

1. Mã số: D41033 

2. Tên học phần:  Kỹ năng thuyết trình tiếng Nhật 

3. Số tín chỉ: 2 

4. Chuyên ngành đào tạo:  Đông phương học 

5. Mục tiêu học phần:  

SV hiểu và đàm thoại được cách nói khẩu ngữ.., văn phong ngắn gọn, diễn đạt dễ hiểu. 

5.1. Kiến thức: 

Đàm thoại một số các tình huống giao tiếp đơn giản có liên quan về văn hóa, xã hội Nhật 

Bản trình độ sơ cấp  

. Hiểu rõ các từ vựng về văn hóa, xã hội Nhật trình độ sơ cấp 

5.2.Kỹ năng: 

Sử dụng được từ vựng và ngữ pháp sơ cấp trong phân tích câu tiếng Nhật trình độ sơ cấp 

Vận dụng tốt những kiến thức về từ vựng và ngữ pháp sơ cấp để đối thoại, nghe hiểu và trả 

lời các câu hỏi liên quan đến bài đàm thoại 

Kỹ năng nghề nghiệp làm quen với việc giao tiếp bằng tiếng Nhật theo văn phong người 

Nhật 

Kỹ năng cá nhân ứng dụng các phương pháp như: nhớ và vận dụng từ vựng, ngữ pháp đã 

học, phát âm rõ, tốt, linh hoạt trong đàm thoại và giao tiếp  với người Nhật 

5.3. Thái độ: 

Chủ động soạn bài, tìm hiểu trước về các bối cảnh đàm thoại trong giờ tự học và tự tin trình 

bày, trao đổi với GV trong giờ lý thuyết trên lớp 

Tự tin và chủ động trong giao tiếp,  biết chấp nhận khó khăn, học hỏi đức tính khiêm tốn, 

thân thiện với mọi người. 

6. Mô tả học phần:  

Học phần gồm 7 bài: từ bài 18 đến bài 24 của sách Minna no Nihongo  Chyukyuu 2. Với 

số lượng 7 bài đàm thoại trình độ cuối trung cấp cung cấp cho SV khá đa dạng về các cấu trúc 

câu, các thì, cách diễn đạt lịch sự khi xin phép, thể hiện ý chí, mong muốn..v..v, cách nói khẩu 

ngữ.., văn phong ngắn gọn, diễn đạt dễ hiểu 

7. Phân bố thời gian giảng dạy trong học kỳ:  

- Lý thuyết, lên lớp: 30 tiết  

8. Điều kiện và yêu cầu của học phần: 

8.1. Điều kiện:  

Không có 

8.2. Yêu cầu: 

Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ như sau: 

- Tham dự tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết. 

- Thực hiện đầy đủ các bài tập tại lớp. 

- Tham dự thi kết thúc học phần. 

- Chủ động tổ chức thực hiện giờ tự học, thảo luận nhóm ngoài giờ học tại lớp 

9. Nội dung học phần:  

 

Buổi Nội dung Lý 

thuyết 

thảo luận  Nhiệm vụ của sinh viên 

1 

 

Bài 18:  

1. ～に違いない 

2 ～に比べて 

2 0 -Trả lời các câu hỏi của giảng 

viên về nội dung học phần trước 
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3..ものだ～ものではない 

4  ～た 

5 だって、～もの 

6 ～たところで 

7 ～だって 

8 ～こそ 

Sửa bài tập bài 

17&fukushuu(bài16~18) 

- giải thích NP- GT năng  lực 

nhật ngữ N3 

-Phát âm, đọc và tập nói theo 

hướng dẫn của GV 

-Thực hành đàm thoại 

2 

 

-Sửa bài tập bài 

18&fukushuu(bài16~18) 

- giải thích NP- GT năng  lực 

nhật ngữ N3 

2 0 -Phát âm, đọc và tập nói theo 

hướng dẫn của GV 

-Luyện nghe và trả lời câu hỏi 

-Thực hành đàm thoại 

3 Bài 19:  

1 ～を対象に  

2 ～ばかりでなく 

3 ～にほかならない 

4 ～を通して 

5 ～から～にかけて 

6 ～ はともかく 

7 ～ためには 

8 決して～ない 

2 0 -Phát âm, đọc và tập nói theo 

hướng dẫn của GV 

-Luyện nghe và trả lời câu hỏi 

-Thực hành đàm thoại 

4 

 

- Sửa bài tập bài 19 

- giải thích NP- GT Năng lực 

nhật ngữ N3 

2 0 -Phát âm, đọc và tập nói theo 

hướng dẫn của GV 

-Luyện nghe và trả lời câu hỏi 

-Thực hành đàm thoại 

5 Bài 20:  

1. ～.の下で 

2  そう 

3…ぞ。 

4～と同時だ 

5～しかない 

6～のすえ 

7 ～て以来 

8 …くらい 

9 ～を込めて 

10 ～ば～だけ 

11 ～たとたん（に） 

12 ～からといって 

2 0 -Phát âm, đọc và tập nói theo 

hướng dẫn của GV 

-Luyện nghe và trả lời câu hỏi 

-Thực hành đàm thoại 

6 

 

-Sửa bài tập bài 20 

- giải thích NP- GT Năng lực 

nhật ngữ N3 

2 0 -Phát âm, đọc và tập nói theo 

hướng dẫn của GV 

-Luyện nghe và trả lời câu hỏi 

-Thực hành đàm thoại 

7 Bài 21 

1 ～ もせずに 

2 ～といえども 

3 ～よほど～でも 

2 0 -Phát âm, đọc và tập nói theo 

hướng dẫn của GV 

-Luyện nghe và trả lời câu hỏi 

-Thực hành đàm thoại 
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4 いかに～か 

5~ …とか 

6 ～に言わせれば 

7 ～に基づいいて 

8 ～と言える 

9  一方（で） 

10 ～に限らず 

8 

 

-Sửa bài tập bài 21&fukushuu( 

bai219~21) 

- Giải thích NP- GT Năng lực 

nhật ngữ N3 

2 0 -Phát âm, đọc và tập nói theo 

hướng dẫn của GV 

-Luyện nghe và trả lời câu hỏi 

-Thực hành đàm thoại 

9 Bài 22 

1 ～次第だ 

2 ～を持って…とする 

3 ～においては 

4 ～うる 

5 ～のであろう 

6 ～と思われる 

７ ～としても 

8～（よ）うにも～ない 

9 ～わりに 

10 ～べきだ 

11 ～というより 

2 0 -Phát âm, đọc và tập nói theo 

hướng dẫn của GV 

-Luyện nghe và trả lời câu hỏi 

-Thực hành đàm thoại 

10 -Sửa bài tập bài 22 

- Giải thích NP- GT Năng lực 

nhật ngữ N3 

2 0 -Phát âm, đọc và tập nói theo 

hướng dẫn của GV 

-Luyện nghe và trả lời câu hỏi 

-Thực hành đàm thoại 

11 Kiểm tra giữa kỳ 

GT Năng lực Nhật ngữ N3 

2 0 -Phát âm, đọc và tập nói theo 

hướng dẫn của GV 

-Luyện nghe và trả lời câu hỏi 

-Thực hành đàm thoại 

12 Bài 23 

1. ～に及ぶ 

2. ～可能性がある 

3 この～ 

4. ～上で 

5. ～につれて 

6. ～ことに 

７～恐れのある/がある 

9～がきっかけで。～をきっ

かけに 

10 ～をはじめ 

2 0 -Phát âm, đọc và tập nói theo 

hướng dẫn của GV 

-Luyện nghe và trả lời câu hỏi 

-Thực hành đàm thoại 

13 -Sửa bài tập bài 23 

- Giải thích NP- GT Năng lực 

nhật ngữ N3 

2 0 -Phát âm, đọc và tập nói theo 

hướng dẫn của GV 

-Luyện nghe và trả lời câu hỏi 

-Thực hành đàm thoại 

14 Bài 24 

1. ～ざる～ 

2 0 -Phát âm, đọc và tập nói theo 

hướng dẫn của GV 
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2. ～から～に至るまで 

3. ～きる 

4.  ～ならぬ 

5 ～さえ～ば 

6 ～として～ない 

7 ～以上（は） 

8 ～ない限り 

9 わけにはいかない/ゆかな

い 

10～ あまり（に） 

-Luyện nghe và trả lời câu hỏi 

-Thực hành đàm thoại 

15 -Sửa bài tập bài 24 & -fukushuu 

(bài22~24), soufukushuu(bài 

13~24) 

- Ôn tập cuối kỳ 

2 0 - Chuẩn bị bài tập ở nhà 

- Tiếp thu chỗ đúng sai khi sửa 

bài tập 

Nghe giảng 

Tổng số tiết 30   

 

10. Phương pháp giảng: 

- Lý thuyết: Thuyết trình, thảo luận nhóm. 

11. Vật liệu giảng dạy: 

- Tài liệu phát tay, máy chiếu đa năng, máy tính có kết nối Internet. 

12. Đánh giá: 

- Điểm chuyên cần: 10% 

- Điểm quá trình: 30% 

- Điểm thi kết thúc học phần: 60% 

- Hình thức thi kết thúc học phần: Thi viết tự luận (Sinh viên được sử dụng tài liệu) 

- Thời gian thi: 90 phút 

Cách tính điểm: 

- Điểm học phần = điểm chuyên cần (10%) + điểm quá trình (30%) + điểm thi kết thúc HP 

(60%). 

- Các điểm thành phần và điểm kết thúc học phần đều được làm tròn đến một chữ số thập 

phân. 

13. Tài liệu học tập, tham khảo: 

13.1. Tài liệu học tập: 

[1] みんなの日本語中級 II (Minna no Nihongo Chuyukyuu I,II ) (NXB 3A Corporation, 

2009 

13.2. Tài liệu tham khảo: 

[1] 文法トレーニングＮ３(Bunpou toreeningu N3) (NXB Aruku, 2010)   

 [2] みんなの日本語中級 II- 標準問題集(Minna no Nihongo Chuyukyuu I,II - Hyoujun 

mondaishuu) (NXB 3A Corporation, 2009). 

 

                                                                                               Đà Lạt, ngày 28 tháng 4 năm 2019 

                                                                                              HIỆU TRƯỞNG  

 

 

 

           

                                                                                                  TS. PHẠM ĐÌNH TRUNG 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC YERSIN ĐÀ LẠT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

 

1. Mã số: D41034 

2. Tên học phần:  Địa lý Hàn Quốc  (KOREAN GEOGRAPHY / 한국지리) 

3. Số tín chỉ :  2 tín chỉ  

4. Chuyên ngành đào tạo :  Ngành Đông Phương học 

5. Mục tiêu của học phần:  

Học phần này giúp sinh viên có được những kiến chung về địa lý và dân cư Hàn 

Quốc trong xã hội hiện đại. Thông qua học phần này, sinh viên sẽ có được những kiến 

thức về đặc điểm địa hình, khí hậu, dân cư ở Hàn Quốc nói chung và của từng khu vực 

nói riêng. Đồng thời, sinh viên cũng được cung cấp một số kỹ năng như đọc hiểu các loại 

bản đồ Hàn Quốc, phân tích số liệu và biểu đồ. 

5.1. Kiến thức: 

-  Hiểu được các đặc điểm về địa hình, khí hậu, dân cư và xã hội Hàn Quốc nói chung 

.- Hiểu được các đặc điểm về địa hình, khí hậu, dân cư và xã hội của từng khu vực ở 

Hàn Quốc Nắm vững cơ sở lý luận và thực tiễn của tư tưởng Hồ Chí Minh, Đường lối 

cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam. 

5.2. Kỹ năng:  

- Đọc và phân tích bản đồ địa lý Hàn Quốc. 

- Phân tích số liệu thông qua các biểu đồ 

- Phân tích các vấn đề nảy sinh trong xã hội Hàn Quốc hiện đại 

5.3. Thái độ: 

Tích cực tham gia xây dựng bài. 

Yêu thích việc tìm hiểu về địa lý và dân cư Hàn Quốc. 

6. Mô tả học phần :  

Học phần này cung cấp cho sinh viên kiến thức về những đặc điểm địa lý và dân cư 

ở Hàn Quốc nói chung và từng khu vực địa lý nói riêng thông qua những các chủ đề đa 

dạng như: vị trí địa lý, địa hình (đồi núi, sông ngòi, biển đảo, đồng bằng), khí hậu, dân 

cư, kinh tế, các vấn đề xã hội, v.v.. Trong quá trình học, sinh viên học được các kỹ năng 

như: kỹ năng đọc – hiểu các loại bản đồ, kỹ năng phân tích các vấn đề dân cư và xã hội, 

kỹ năng thuyết trình về các khu vực ở Hàn Quốc, v.v.. 

7. Phân bố thời gian giảng dạy trong học kỳ:  

Lý thuyết, lên lớp: 30 tiết  

8. Điều kiện và yêu cầu của học phần: 

8.1. Điều kiện:  

Không có 

8.2. Yêu cầu:  

- Tham dự tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết. 

- Thực hiện đầy đủ các bài tập nhóm/ bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện. 

- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ. 

- Tham dự thi kết thúc học phần. 

- Chủ động tổ chức thực hiện giờ tự học. 
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9. Nội dung học phần :  

Buổi Nội dung 
Lý 

thuyết 

Thuyế

t trình, 

thảo 

luận 

Nhiệm vụ của sinh 

viên 

1 

 
우리나라의 위치와 위상 

Vị trí và vị thế của Hàn Quốc 
2 0 

Sinh viên xem trước nội 

dung trong giáo trình: 

[1] 18 - 23 

2 

 

우리나라의 영역와 영토문제 

Khu vực lãnh thổ của Hàn Quốc 

và vấn đề lãnh thổ 

2 0 

Sinh viên xem trước nội 

dung trong giáo trình: 

[1] 28 - 33 

3 

우리나라 산지 지형의 형성 

과정 

Quá trình hình thành địa hình 

đồi núi Hàn Quốc 

2 0 

Sinh viên xem trước nội 

dung trong giáo trình: 

[1] 40 - 47 

4 

 

하천 지형과 물 자원 

Địa hình sông ngòi và tài 

nguyên nước 

2 0 

Sinh viên xem trước nội 

dung trong giáo trình: 

[1] 48 - 55 

5 

해안 지형과 해안 지형의 

경관 특성 

Địa hình ven biển và đặc điểm 

cảnh quan của địa hình ven biển 

2 0 

Sinh viên xem trước nội 

dung trong giáo trình: 

[1] 56 - 63 

6 

 

우리나라의 기후 특성과 주민 

생활 

Đặc điểm khí hậu Hàn Quốc và 

đời sống cư dân 

2 0 

Sinh viên xem trước nội 

dung trong giáo trình: 

[1] 76 - 85 

7 
기후 변화와 주민 생활 

Biến đổi khí hậu và đời sống cư 

dân 

2 0 

Sinh viên xem trước nội 

dung trong giáo trình: 

[1] 86 - 93 

8 

 
변화하는 북한 지역 

Khu vực Bắc Hàn đang thay đổi 
2 0 

Sinh viên xem trước nội 

dung trong giáo trình: 

[1] 202 – 215 

Nhóm thuyết trình chuẩn 

bị bài thuyết trình (nội dung 

và trình chiếu), nhóm thảo 

luận chuẩn bị sẵn câu hỏi. 

9 
세계 도시화되는 수도권 

Vùng thủ đô được đô thị hóa 

nhất thế giới 

2 0 

Sinh viên xem trước nội 

dung trong giáo trình: 

[1] 214 – 219 

Nhóm thuyết trình chuẩn 

bị bài thuyết trình (nội dung 

và trình chiếu), nhóm thảo 

luận chuẩn bị sẵn câu hỏi. 

10 

핵심 산업이 변화하는 영동 

및 영서 지방 

Vùng Youngdong và Youngseo 

với nền công nghiệp trọng tâm 

đang biến đổi 

2 0 

Sinh viên xem trước nội 

dung trong giáo trình: 

[1] 220 – 223 

Nhóm thuyết trình chuẩn 

bị bài thuyết trình (nội dung 

và trình chiếu), nhóm thảo 

luận chuẩn bị sẵn câu hỏi. 
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11 

수도권과 함께 발전하는 충청 

지방 

Vùng Chungcheong phát triển 

đồng bộ với vùng thủ đô 

2 0 

Sinh viên xem trước nội 

dung trong giáo trình: 

[1] 224 – 227 

Nhóm thuyết trình chuẩn 

bị bài thuyết trình (nội dung 

và trình chiếu), nhóm thảo 

luận chuẩn bị sẵn câu hỏi. 

12 

지역 특성을 활용하고 

발전하는 호남 지방 

Vùng Honam tận dụng những 

đặc tính địa phương để phát 

triển 

2 0 

Sinh viên xem trước nội 

dung trong giáo trình: 

[1] 228 – 231 

Nhóm thuyết trình chuẩn 

bị bài thuyết trình (nội dung 

và trình chiếu), nhóm thảo 

luận chuẩn bị sẵn câu hỏi. 

13 

중화학 공업이 발달하는 영남 

지방 

Vùng Yeungnam với nền công 

nghiệp nặng và công nghiệp hóa 

học phát triển 

2 0 

Sinh viên xem trước nội 

dung trong giáo trình: 

[1] 232 – 235 

Nhóm thuyết trình chuẩn 

bị bài thuyết trình (nội dung 

và trình chiếu), nhóm thảo 

luận chuẩn bị sẵn câu hỏi. 

14 

세계적인 관광지로 발전하는 

제주도 

Đảo Jeju phát triển như một 

điểm tham quan của thế giới 

2 0 

Sinh viên xem trước nội 

dung trong giáo trình: 

[1] 236 – 239 

Nhóm thuyết trình chuẩn 

bị bài thuyết trình (nội dung 

và trình chiếu), nhóm thảo 

luận chuẩn bị sẵn câu hỏi. 

15 
Ôn tập và công bố điểm thành 

phần 
2 0 

Sinh viên ôn lại những 

nội dung đã học. 

Tổng số tiết 30   

 

10. Phương pháp giảng: 

Lý thuyết: Thuyết trình, thảo luận nhóm. 

11. Vật liệu giảng dạy: 

Tài liệu phát tay, máy chiếu đa năng, máy tính có kết nối Internet. 

12. Đánh giá: 

- Điểm chuyên cần: 10% 

- Điểm quá trình: 30% 

- Điểm thi kết thúc học phần: 60% 

- Hình thức thi kết thúc học phần: Thi viết tự luận (Sinh viên được sử dụng tài liệu) 

- Thời giam thi: 90 phút 

Cách tính điểm: 

- Điểm học phần = điểm chuyên cần (10%) + điểm quá trình (30%) + điểm thi kết thúc HP 

(60%). 

- Các điểm thành phần và điểm kết thúc học phần đều được làm tròn đến một chữ số thập 

phân. 

13. Tài liệu học tập, tham khảo: 

    13.1. Tài liệu học tập : 

[1] 윤옥경 외 7인 (2016), 『고등학교 한국지리』, (주) 지학사 (Yoon Ok Gyung (2016, 

chủ biên), Địa lý Hàn Quốc (Trung học phổ thông), NXB Jihaksa) 

    13.2. Tài liệu tham khảo : 
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[2] Cơ quan thông tin hải ngoại Hàn Quốc (2006), Hàn Quốc – Đất nước và con người. 

[3] Jeannie J. Park (Chủ biên, 1999), Hàn Quốc xin chào bạn, Cục thông tin Hàn Quốc. 

                                                                                                                                                                                                             

Đà Lạt, ngày 28 tháng 4 năm 2019 

                                                                                            HIỆU TRƯỞNG  

    

              

                                                                                                   

 TS. PHẠM ĐÌNH TRUNG 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC YERSIN ĐÀ LẠT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

1. Mã số : D41035 

2. Tên học phần: Lịch sử Hàn quốc  

3. Số tín chỉ : 2 tín chỉ  

4. Chuyên ngành đào tạo : Đông Phương học  

5. Mục tiêu của học phần:  

    5.1. Kiến thức:  

Trình bày những kiến thức mong muốn sinh viên tích lũy được sau khi hoàn thành học phần?) 

     5.2. Kỹ năng: 

 Trình bày những kỹ năng nghề nghiệp và kỹ năng cá nhân mong muốn sinh viên tích lũy 

được sau khi hoàn thành học phần? 

Kỹ năng nghề nghiệp bao gồm kỹ năng, kỹ xảo chuyên môn, năng lực thực hành, kỹ năng 

xử lý tình huống, kỹ năng giải quyết vấn đề,… của chuyên môn nghề nghiệp (ví dụ: có khả 

năng vận hành …/ lập quy trình …/ thiết kế …/ tính toán …./ thực hiện và phân tích kết quả thí 

nghiệm …/ phân tích, tổng hợp, đánh giá về …/ lập kế hoạch …/ tổ chức thực hiện …/ xử lý 

…/ vận dụng kiến thức để …/ … ). 

Kỹ năng cá nhân là các kỹ năng giúp con người tư duy, sống và làm việc trong mối quan hệ  

tương tác với con người, tập thể, tổ chức, cộng đồng, xã hội phục vụ cho cuộc sống và công 

việc nhưng không phải là kỹ năng chuyên môn nghề nghiệp (ví dụ: kỹ năng giao tiếp và ứng 

xử; kỹ năng đàm phán; kỹ năng thuyết trình; kỹ năng lắng nghe; kỹ năng làm việc nhóm; kỹ 

năng lập kế hoạch và tổ chức công việc; kỹ năng lãnh đạo; kỹ năng tìm kiếm, tổng hợp, phân 

tích và đánh giá thông tin; kỹ năng giải quyết vấn đề; kỹ năng ra quyết định; kỹ năng sử dụng 

công nghệ thông tin và truyền thông; kỹ năng sử dụng ngôn ngữ; kỹ năng khám phá; kỹ năng 

sáng tạo; kỹ năng viết; kỹ năng học tập suốt đời…). 

      5.3. Thái độ:  

 Trình bày những mong muốn về thái độ của người học sau khi hoàn thành học phần?) 

 Thái độ có thể là thái độ đối với vấn đề chuyên môn; ý thức, trách nhiệm, đạo đức, tác phong 

nghề nghiệp; trách nhiệm công dân; thái độ phục vụ; … 

6. Mô tả tóm tắt nội dung học phần:  

- Giới thiệu về lịch sử Hàn Quốc, nâng cao trình độ nói tiếng Hàn  

-  Qua sự nghiên cứu lịch sử Hàn Quốc, hiểu thêm về Hàn Quốc và người Hàn Quốc, thêm 

tự tin trong sự giao lưu với người Hàn Quốc 

 - Qua sự hiểu biết về Hàn Quốc ,Đông Bắc  Á, , thế giới, được tầm hiểu biết sâu rộng đối 

với người Việt Nam.  

7. Phân bố thời gian giảng dạy trong học kỳ :  

- Lý thuyết , lên lớp 30 tiết  

8.Điều kiện và yêu cầu của học phần : 

   8.1. Điều kiện :  

Không có 

    8.2 Yêu cầu :  

Sinh viên phải thực hiện các yêu cầu như sau: 

- Tham dự tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết. 

- Tham gia đầy đủ 100% giờ thực hành/thí nghiệm/thực tập và có báo cáo kết quả. 

- Thực hiện đầy đủ các bài tập nhóm/ bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện. 

- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ. 

- Tham dự thi kết thúc học phần. 

- Chủ động tổ chức thực hiện giờ tự học. 

9. Nội dung học phần :  
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- Các học phần lý thuyết: 

  

Buổi/

Tiết 

Nội dung Hoạt động 

của giảng 

viên 

Hoạt động của 

sinh viên 

Giáo 

trình 

chính 

Ghi chú 

1 1. 과목소개  

2. 연대기 순으로 자기 

소개하기 

3. 역사는 무엇인가? 왜 

역사를 공부해야 하는가? 

4. 역사 연구의 두 가지 

자세: Why, If 

Thuyết 

giảng 

 

-Nghe giảng, ghi 

chú 

Trả lời câu hỏi 

Thảo luận nhóm 

theo chủ đề 

1. 역사 

개관 

 

2 1. 자연, 문화, 역사의 

조건  

2. 한국 민족의 기원과 

선사문화  

3. 고조선의 건국과 발전 

Thuyết 

giảng 

 

-Nghe giảng, ghi 

chú 

Trả lời câu hỏi 

Thảo lận nhóm 

theo chủ đề 

2. 한국 

역사의 

시작 

Thuyết trình 

nhóm 

단군왕검 

 

3 1. 국가를 처음 세운 초대 

왕들은 왜 모두 알에서 

태어났을까?  

2. 고구려, 신라, 백제는 

왜 전쟁을 많이 했을까? 

3. 삼국은 왜 모두 불교를 

국가 종교로 삼았을까? 

Thuyết 

giảng 

 

-Nghe giảng, ghi 

chú 

Trả lời câu hỏi 

Thảo lận nhóm 

theo chủ đề 

 

3. 

삼국의 

성립과 

발전 

Thuyết trình 

nhóm 

광개토대왕 

 

4 1. 가장 국력이 약했던 

신라가 어떻게 삼국을 

통일할 수 있 었을까? 

2. 삼국 통일전쟁은 

동아시아 국제 

전쟁이었다.  

3. 삼국시대의 세계관, 

문화관: 동그라미 

4. 왜 대조영과 고구려 

유민들은 신라를 

인정하지 않았을까? 

Thuyết 

giảng 

 

-Nghe giảng, ghi 

chú 

Trả lời câu hỏi 

Thảo lận nhóm 

theo chủ đề 

 

4. 통일 

신라와 

발해 

Thuyết trình 

nhóm 

대조영 

 

5 1. 한국을 영어로 왜 

KOREA (COREA) 라고 

할까? 

2. 호족, 그들은 

누구인가?  

3. 고려의 왕, 왕건은 왜 

29번이나 결혼했나? 

4. 고려는 왜 세계 최초로 

금속활자를 만들었을까? 

Thuyết 

giảng 

 

-Nghe giảng, ghi 

chú 

Trả lời câu hỏi 

Thảo lận nhóm 

theo chủ đề 

 

5. 

고려의 

형성과 

발전 

Thuyết trình 

nhóm 

이용상 

(Lý Long 

Tường) 
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5. 고려는 왜 세계에서 

가장 아름다운 그릇을 

만들었을까? 

6. 고려 왕조를 망하게 한 

것은 무엇이었을까?  

7. 역사에 기록된 한국과 

베트남의 최초의 교류는 

무엇인가 

6 1. 유교의 공자, 조선에서 

신이 되다.  

2. 조선사회에서 가장 

중요한 규칙은 

무엇이었을까? 

3. 조선에서 가장 바빴던 

왕은 누구였을까? 

4. 오직 한 명이 모든 것을 

독점하던 시대, 조선의 왕 

Thuyết 

giảng 

 

-Nghe giảng, ghi 

chú 

Trả lời câu hỏi 

Thảo lận nhóm 

theo chủ đề 

 

6. 

조선왕

조의 

형성과 

발전 

Thuyết trình 

nhóm 

세종 

대왕 

이순신 

 

7 1. 한반도인에게 주어진 

최고의 선물, 훈민정음 

2. 정약용의 실학, 조선을 

변화 시키다. 

Thuyết 

giảng 

 

-Nghe giảng, ghi 

chú 

Trả lời câu hỏi 

Thảo lận nhóm 

theo chủ đề 

 

7. 

조선사

회의 

변동 

Thuyết trình 

nhóm 

정약용 

 

8 1. 한반도를 뒤흔든 

혁명사상, 동학 

2. 조선왕조의 끝, 단발령 

 

Thuyết 

giảng 

 

-Nghe giảng, ghi 

chú 

Trả lời câu hỏi 

Thảo lận nhóm 

theo chủ đề 

 

8. 일제 

점령과 

독립운

동 

 

Thuyết trình 

nhóm 

유관순 

 

9 1. 일본의 민족 말살 

정책과 독립 운동 

2. 대한민국의 수립과 

발전 

3.한국 전쟁 

Thuyết 

giảng 

 

-Nghe giảng, ghi 

chú 

Trả lời câu hỏi 

Thảo lận nhóm 

theo chủ đề 

 

9. 한국 

경제 

발전과 

통일 

Thuyết trình 

nhóm 

김영건 

10 1.복습, 시험 안내 Thuyết 

giảng 

 

-Nghe giảng, ghi 

chú 

Trả lời câu hỏi 

Thảo lận nhóm 

theo chủ đề 

 

  

 

Hướng dẫn sinh viên tự học: 

Tu

ần/B

uổi 

Nội dung 

Lý 

thuyết 

(tiết) 

Th

ực 

hành 

(tiế

t) 

Nhiệm vụ của 

sinh viên 
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1 3. 역사는 무엇인가? 왜 역사를 공부해야 

하는가? 

4. 역사 연구의 두 가지 자세: Why, If 

3 0 -Nghiên cứu 

trước: 

giáo trình chính  

2 1. 자연, 문화, 역사의 조건  

2. 한국 민족의 기원과 선사문화  

3. 고조선의 건국과 발전 

3 0 -Nghiên cứu 

trước: 

giáo trình chính 

3 1. 국가를 처음 세운 초대 왕들은 왜 모두 

알에서 태어났을까?  

2. 고구려, 신라, 백제는 왜 전쟁을 많이 

했을까? 

3. 삼국은 왜 모두 불교를 국가 종교로 

삼았을까? 

3 0 -Nghiên cứu 

trước: 

giáo trình chính 

 

4 1. 가장 국력이 약했던 신라가 어떻게 

삼국을 통일할 수 있 었을까? 

2. 삼국 통일전쟁은 동아시아 국제 

전쟁이었다.  

3. 삼국시대의 세계관, 문화관: 동그라미 

4. 왜 대조영과 고구려 유민들은 신라를 

인정하지 않았을까? 

3 0 -Nghiên cứu 

trước: 

giáo trình chính 

5 1. 한국을 영어로 왜 KOREA (COREA) 

라고 할까? 

2. 호족, 그들은 누구인가?  

3. 고려의 왕, 왕건은 왜 29 번이나 

결혼했나? 

4. 고려는 왜 세계 최초로 금속활자를 

만들었을까? 

5. 고려는 왜 세계에서 가장 아름다운 

그릇을 만들었을까? 

6. 고려 왕조를 망하게 한 것은 

무엇이었을까?  

7. 역사에 기록된 한국과 베트남의 최초의 

교류는 무엇인가 

3 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Nghiên cứu 

trước: 

giáo trình chính 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 1. 유교의 공자, 조선에서 신이 되다.  

2. 조선사회에서 가장 중요한 규칙은 

무엇이었을까? 

3. 조선에서 가장 바빴던 왕은 

누구였을까? 

4. 오직 한 명이 모든 것을 독점하던 시대, 

조선의 왕 

3 0 -Nghiên cứu 

trước: 

giáo trình chính 

7 1. 한반도인에게 주어진 최고의 선물, 

훈민정음 

2. 정약용의 실학, 조선을 변화 시키다. 

3 0 -Nghiên cứu 

trước: 

giáo trình chính 
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8 1. 한반도를 뒤흔든 혁명사상, 동학 

2. 조선왕조의 끝, 단발령 1. 일본의 민족 

말살 정책과 독립 운동 

2. 대한민국의 수립과 발전 

3.한국 전쟁 1.복습, 시험 안내 

3 0 -Nghiên cứu 

trước: 

giáo trình chính 

 

10. Phương pháp giảng: 

Lý thuyết: Thuyết trình, thảo luận nhóm. 

11. Vật liệu giảng dạy: 

Tài liệu phát tay, máy chiếu đa năng, máy tính có kết nối Internet. 

12. Đánh giá: 

- Điểm chuyên cần: 10% 

- Điểm quá trình: 30% 

- Điểm thi kết thúc học phần: 60% 

- Hình thức thi kết thúc học phần: Thi viết tự luận (Sinh viên được sử dụng tài liệu) 

- Thời giam thi: 90 phút 

Cách tính điểm: 

- Điểm học phần = điểm chuyên cần (10%) + điểm quá trình (30%) + điểm thi kết thúc HP 

(60%). 

- Các điểm thành phần và điểm kết thúc học phần đều được làm tròn đến một chữ số thập 

phân. 

13. Tài liệu học tập, tham khảo :  

    13.1. Tài liệu học tập : 

-Giáo trình chính: Lịch sử Hàn Quốc, bản tiếng Việt (Nhà xuất bản trường đại học Seoul / 

Ban biên tập giáo trình Hàn Quốc học) 

    13.2 Tài liệu tham khảo: 

 1)Chaoreum, 2009, Lịch sử Hàn Quốc nâng cao 1, 2, Juior Kim Youngsa 

 2) Saito Dakashi (dịch Hong Sung Min), 2010, 5 lọai lực làm chuyển động lịch sử thế giới, 

TTeuindol. 

                                                                                               Đà Lạt, ngày 28 tháng 4 năm 2019 

                                                                                                  HIỆU TRƯỞNG  

 

 

 

           

                                                                                                     TS. PHẠM ĐÌNH TRUNG 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC YERSIN ĐÀ LẠT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

 

1.  Mã số : D41036 

2.  Tên học phần: Văn học Hàn Quốc 

3.  Số tín chỉ học phần: 2 

4. Chuyên ngành đào tạo :   Đông phương học  

5.  Mục tiêu của học phần : 

 Hướng dẫn sinh viên kỹ năng chuyển ngữ giữa tiếng Nhật và tiếng Việt ở trình độ 

trung cấpvà nhận thức nét đẹp văn hóa tinh thần trong sinh hoạt hằng ngày của người Nhật 

được thể hiện trong nội dung các bài đọc. 

    5.1. Kiến thức: 

 Sinh viên phải có được cái nhìn khái quát về văn học - một nét quan trọng trong đời 

sống văn hóa tinh thần của Hàn Quốc, cần hiểu được những đặc trưng của văn học Hàn Quốc 

qua từng thời kỳ, cần nắm được nội dung của các tác phẩm văn học tiêu biểu, tư tưởng của 

các tác giả của nó. Trong khi học sinh viên nên có sự liên hệ với tình hình văn học của Việt 

Nam để hiểu bài sâu hơn 

    5.2. Kỹ năng: 

 Sinh viên phải rèn luyện kĩ năng đọc, hiểu và phân tích các tài liệu; phải tự tin, tạo kỹ 

năng phát biểu ý kiến và tranh luận về nội dung học; cần biết cách làm việc theo nhóm (phân 

công trách nhiệm, chia sẻ thông tin, thảo luận), soạn báo cáo, và trình bày quan điểm của 

mình về một tác phẩm văn học, một tác giả. Ngoài ra, sinh viên nên phát huy trí tưởng tượng 

và sự liên tưởng khi học môn học này 

 Sinh viên phải rèn luyện kĩ năng đọc, hiểu và phân tích các tài liệu; phải tự tin, tạo kỹ 

năng phát biểu ý kiến và tranh luận về nội dung học; cần biết cách làm việc theo 

nhóm, soạn báo cáo, và trình bày quan điểm của mình về một tác phẩm văn học, một tác giả. 

Ngoài ra, sinh viên nên phát huy trí tưởng tượng và sự liên tưởng khi học môn học này 

    5.3. Thái độ: 

 Thêm yêu thích môn học, ngành học; tự tin mạnh dạn trao đổi ý kiến với giáo viên, 

bạn học và các nhà nghiên cứu; tôn trọng các nhà nghiên cứu, coi trọng bạn học và việc chia 

sẻ thông tin trong học tập và nghiên cứu; có cái nhìn sâu hơn về vai trò của văn học trong 

đời sống tinh thần; coi trọng thành quả tư duy của các nhà văn cũng như vai trò của họ trong 

việc duy trì giá trị nhân văn, nhân bản 

 Thêm yêu thích môn học, ngành học; tự tin mạnh dạn trao đổi ý kiến với giáo viên, 

bạn học và các nhà nghiên cứu; tôn trọng các nhà nghiên cứu, coi trọng bạn học và việc chia 

sẻ thông tin trong học tập và nghiên cứu; có cái nhìn sâu hơn về vai trò của văn học trong 

đời sống tinh thần; coi trọng thành quả tư duy của các nhà văn cũng như vai trò của họ trong 

việc duy trì giá trị nhân văn, nhân bản 

6. Mô tả học phần 

 Việc nghiên cứu tìm hiểu về Văn học Hàn Quốc giúp người học hiểu hơn về đất nước 

và con người Hàn Quốc. Nhiều thành tựu nổi bật trong lĩnh vực này của Hàn Quốc đã được 

khẳng định qua các công trình nghiên cứu của các học giả trong và ngoài nước cũng như 

những giá trị nhân văn, nhân bản của nó đang tồn tại như là một minh chứng cho tầm quan 

trọng của Văn học. 

 Trong khoảng thời gian có hạn với thời lượng tương đối lớn môn học cố gắng không 

chỉ đem đến cho người đọc có cái nhìn tổng quan về đặc điểm, đặc trưng của văn học Hàn 

Quốc qua từng thời kỳ mà còn thông qua các tác phẩm văn học giúp người học có thể hiểu 

sâu hơn, đưa ra được những ý kiến tranh luận về các vấn đề liên quan đến môn học. 

7. Phân bố thời gian giảng dạy trong học kỳ:  
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Lý thuyết, lên lớp: 30 tiết  

8. Điều kiện và yêu cầu của học phần: 

    8.1. Điều kiện:  

Không có 

    8.2. Yêu cầu:  

- Tham dự tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết. 

- Thực hiện đầy đủ các bài tập nhóm/ bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện. 

- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ. 

- Tham dự thi kết thúc học phần. 

- Chủ động tổ chức thực hiện giờ tự học 

9. Nội dung học phần :  

Chương 1. Tình hình dịch thuật và nghiên cứu văn học Hàn Quốc tại Việt Nam 

Tình hình dịch thuật văn học Hàn Quốc tại Việt Nam 

Chia theo thể loại 

Chia theo thời kỳ 

1.2 Tình hình nghiên cứu văn học Hàn Quốc tại Việt Nam 

Chương 2. Văn học cổ điển Hàn Quốc 

2.1. Khái quát về văn học cổ điển 

2.2 Thể loại và đặc trưng của văn học cổ điển 

2.3. Một số tác phẩm tiêu biểu 

Chương 3. Văn học cận đại Hàn Quốc 

Quá trình hình thành và phát triển 

Thể loại và đặc trưng của văn học cận đại 

Một số tác phẩm tiêu biểu 

Chương 4. Văn học hiện đại Hàn Quốc 

Bối cảnh lịch sử và quá trình phát triển của văn học hiện đại 

Thể loại và đặc trưng 

Một số tác phẩm tiêu biểu 

Chương 5. Những nghiên cứu mới về văn học Hàn Quốc 

T nh h nh văn học Hàn Quốc hiện nay 

Tìm hiểu những nghiên cứu mới về văn học Hàn Quốc 

10. Phương pháp giảng: 

Lý thuyết: Thuyết trình, thảo luận nhóm. (30% tiếng Việt- 70% Tiếng Hàn) 

11. Vật liệu giảng dạy: 

Tài liệu phát tay, máy chiếu đa năng, máy tính có kết nối Internet. 

12. Đánh giá: 

- Điểm chuyên cần: 10% 

- Điểm quá trình: 30% 

- Điểm thi kết thúc học phần: 60% 

- Hình thức thi kết thúc học phần: Thi viết tự luận (Sinh viên được sử dụng tài liệu) 

- Thời giam thi: 90 phút 

Cách tính điểm: 

- Điểm học phần = điểm chuyên cần (10%) + điểm quá trình (30%) + điểm thi kết thúc HP 

(60%). 

- Các điểm thành phần và điểm kết thúc học phần đều được làm tròn đến một chữ số thập 

phân. 

13. Tài liệu học tập, tham khảo  

13.1   Tài liệu tiếng Việt : 

Đào Thị Mỹ Khanh. Văn học cổ điển Hàn Quốc. Nxb Văn nghệ. 2009 

Trần Thúc Việt. Văn học Korea. Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội. 2006 

Bae Yang Soo,「So sánh Truyện Kiều và Truyện Xuân Hương」, Luận văn tiến sĩ, Trường 

Đại học Sư phạm Hà Nội, 2001. 
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Lê Đăng Hoan,「Thực tế dịch thuật, giáo dục và nghiên cứu văn học Hàn Quốc tại Việt Nam 

những năm gần đây 」 , Học hội Giáo dục tiếng Hàn và nghiên cứu Hàn Quốc học tại Việt 

Nam. 2010. 

Lý Xuân Chung,「Thơ văn xướng họa của các tác giả-sứ giả Việt Nam, Hàn Quốc: Những 

thành tựu nghiên cứu về văn bản học」, Thông báo Hán Nôm học, 2009, 

Trần Thúc Việt.「Văn học Korea(Triều Tiên-Hàn Quốc)」. NXB Đại học Quốc gia Hà Nội. 

2006. 

Tác phẩm dịch 

       Hà Minh Thành dịch, Lee-sang,『Đôi cánh』, Nhà xuất bản Hội nhà văn, 2011. 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC YERSIN ĐÀ LẠT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

1. Mã số: D41037 

2. Tên học phần: Văn hóa Hàn Quốc (CULTURE OF KOREA)  

3.  Số tín chỉ học phần:  2  tín chỉ  

4. Chuyên ngành đào tạo:  Đông phương học  

5. Mục tiêu của học phần: 

Giúp sinh viên hiểu thêm về văn hóa Hàn Quốc và văn hóa trong đời sống của người Hàn 

Quốc. Môn học giúp SV thêm tự tin trong sự giao lưu với người Hàn Quốc, tránh những hiện 

tượng “sốc” văn hóa. Đồng thời nhờ vào sự hiểu biết về văn hóa Hàn Quốc, SV có thể trau 

dồi kiến thức để nâng cao trình độ nói tiếng Hàn. Tiết học được tổ chức theo hình thứ diễn 

giảng và phát biểu của nhóm SV, sử dụng phương pháp so sánh văn hóa Hàn Quốc và Việt 

Nam để thêm sự hiểu biết về văn hóa. 

 5.1. Kiến thức: 

- Nắm vững những đặc trưng văn hóa của Hàn Quốc. 

- Hiểu được những nguồn gốc của một số yếu tố văn hóa Hàn trong quá khứ và ảnh hưởng 

đến cuộc sống ngày nay. 

- Hiểu được tại sao người Hàn Quốc lại hành động hay cách suy nghĩ trong một số tình 

huống. Tìm hiểu thêm về người Hàn Quốc qua sự nghiên cứu bản chất của văn hóa Hàn 

Quốc 

 5.2. Kỹ năng: 

Sử dụng thành thạo các biểu hiện (bao gồm từ vựng và ngữ pháp) trong lĩnh vực văn hóa, từ 

đó có thể tự tin trao đổi về văn hóa Hàn. 

Vận dụng tối đa những kiến thức về văn hóa Hàn Quóc để hỗ trợ cho kỹ năng giao tiếng 

bằng tiếng Hàn theo chủ đề có liên quan. 

Kỹ năng nghề nghiệp: hoàn thiện kỹ năng giao tiếp đã được xây dựng từ trình độ sơ cấp, vận 

dụng từ vựng - ngữ pháp trong việc dịch các văn bản bằng tiếng Hàn về văn hóa Hàn, nâng 

cao kỹ năng giao tiếp với người Hàn trong đời sống hằng ngày. 

Kỹ năng cá nhân: ứng dụng hiểu biết về văn hóa Hàn Quốc qua những bài tập viết và bài tập 

giải quyết tình huống có thể hoàn thiện các kỹ năng mềm trong việc giao tiếp tại công sở, kỹ 

năng làm việc nhóm có hiệu quả trong môi trường công ty Hàn Quốc, kỹ năng giao tiếp bằng 

văn bản trong các hoạt động nghiệp vụ, kỹ năng trình bày ý kiến của bản thân, v.v... 

Có thái độ trung thực khi giải quyết bài tập tại nhà, vận dụng kiến thức của cá nhân, tuyệt 

đối không sử dụng đáp án có sẵn 

 5.3. Thái độ: 

Chủ động hoàn thành tất cả các bài tập được giao trước khi tới lớp, và trao đổi với giảng viên 

những vấn đề còn thắc mắc. 

6. Mô tả tóm tắt nội dung học phần:  

 

Học phần gồm 26 bài  theo giáo trình“Đối với người Hàn Quốc có văn hóa không?” (Choi 

Jun Shik, 2004, NXB Sa gye jeol). Ở mỗi bài học, sinh viên được cung cấp các kiế thức đối 

với văn hóa Hàn Quốc như Khái niệm về văn hóa, Tính chính thể về văn hóa Hàn Quốc, Chủ 

nghĩa cộng đồng của người Hàn Quốc, Chủ nghĩa chủ quyền của người Hàn Quốc, v.v..Tiết 

học được tổ chức theo hình thứ diễn giảng và phát biểu của nhóm SV, sử dụng phương pháp 

so sánh văn hóa Hàn Quốc và Việt Nam để thêm sự hiểu biết về văn hóa của hai dân tộc. 

7. Phân bố thời gian giảng dạy trong học kỳ:  

 Lý thuyết, lên lớp: 30 tiết  

8. Điều kiện và yêu cầu của học phần: 

8.1. Điều kiện:  
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Không có 

8.2. Yêu cầu:  

- Tham dự tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết. 

- Thực hiện đầy đủ các bài tập nhóm/ bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện. 

- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ. 

- Tham dự thi kết thúc học phần. 

- Chủ động tổ chức thực hiện giờ tự học. 

9. Nội dung học phần :  

- Các học phần lý thuyết: 

Buổi/

Tiết 

Nội dung Hoạt động của giảng viên Hoạt động của 

sinh viên 

Giáo 

trình 

chính 

1 Khái quát môn học 

Giới thiệu môn học, giáo 

trình, phương pháp đánh giá 

Diễn giảng. 

Đặt câu hỏi cho SV. 

 

Nghe và trả lời 

câu hỏi của 

GV. 

Cuốn 

[I] 

2 Khái niệm về văn hóa 

1) 문화란 무엇인가?  

2) 문화 분류 

Diễn giảng. 

Đặt câu hỏi cho SV. 

Hướng dẫn sinh viên trả 

lời theo hình thức xung 

phong để tích điểm. 

 

Nghe và trả lời 

câu hỏi của 

GV. 

Cuốn 

[I] 

3 Tính chính thể về văn hóa 

Hàn Quốc 

2)세계문화이론의 

4가지요소 

3) 한국문화를규정짓는 

3가지요소 

Diễn giảng. 

Đặt câu hỏi cho SV. 

Hướng dẫn sinh viên trả 

lời theo hình thức xung 

phong để tích điểm. 

Góp ý nội dung phát biểu 

của SV. 

 

Nghe và trả lời 

câu hỏi của 

GV. 

Phát biểu nhóm 

1. 

Cuốn 

[I] 

4 Chủ nghĩa cộng đồng của 

người Hàn Quốc 

5) 가족주의 

6) 우리주의 

Diễn giảng. 

Đặt câu hỏi cho SV. 

Hướng dẫn sinh viên trả 

lời theo hình thức xung 

phong để tích điểm. 

Góp ý nội dung phát biểu 

của SV. 

 

Nghe và trả lời 

câu hỏi của 

GV. 

Phát biểu nhóm 

2. 

Cuốn 

[I] 

5 Chủ nghĩa chủ quyền của 

người Hàn Quốc 

7)나이 

8)존칭 

 

Diễn giảng. 

Đặt câu hỏi cho SV. 

Hướng dẫn sinh viên trả 

lời theo hình thức xung 

phong để tích điểm. 

Góp ý nội dung phát biểu 

của SV. 

Nghe và trả lời 

câu hỏi của 

GV. 

Phát biểu nhóm 

3. 

Cuốn 

[I] 

6 Chủ nghĩa chủ quyền của 

người Hàn Quốc 

9)언어 

10)남성우위 

Diễn giảng. 

Đặt câu hỏi cho SV. 

Hướng dẫn sinh viên trả 

lời theo hình thức xung 

phong để tích điểm. 

Góp ý nội dung phát biểu 

của SV. 

Nghe và trả lời 

câu hỏi của 

GV. 

Phát biểu nhóm 

4. 

Cuốn 

[I] 
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7 Lối suy nghĩ của người Hàn 

11)낯선 것 

12)다혈질 

 

Diễn giảng. 

Đặt câu hỏi cho SV. 

Hướng dẫn sinh viên trả 

lời theo hình thức xung 

phong để tích điểm. 

Góp ý nội dung phát biểu 

của SV. 

Nghe và trả lời 

câu hỏi của 

GV. 

Phát biểu nhóm 

5. 

Cuốn 

[I] 

8 Lối suy nghĩ của người Hàn 

13)혼혈인 

14)장애인 

Diễn giảng. 

Đặt câu hỏi cho SV. 

Hướng dẫn sinh viên trả 

lời theo hình thức xung 

phong để tích điểm. 

Góp ý nội dung phát biểu 

của SV. 

Nghe và trả lời 

câu hỏi của 

GV. 

Phát biểu nhóm 

6. 

Chuẩn bị ôn thi 

giữa học phần. 

Cuốn 

[I] 

9 Thi giữa học phần Thi giữa học phần Thi giữa học 

phần 

Cuốn 

[I] 

10 Sức mạnnh của Hàn Quốc, 

Nho giáo,  

15)교육, 

16)신들림(신명) 

17)예술(감) 

Diễn giảng. 

Đặt câu hỏi cho SV. 

Hướng dẫn sinh viên trả 

lời theo hình thức xung 

phong để tích điểm. 

Góp ý nội dung phát biểu 

của SV. 

Nghe và trả lời 

câu hỏi của 

GV. 

Phát biểu nhóm 

7. 

 

Cuốn 

[I] 

11 Vă n hóa chào hỏi của người 

Hàn Quốc  

18) 

왜한국을동방예의지국이

라부르는가? 

19) 인사의뜻이무엇인가? 

20) 

한국인은어떻게인사하는

가? 

Diễn giảng. 

Đặt câu hỏi cho SV. 

Hướng dẫn sinh viên trả 

lời theo hình thức xung 

phong để tích điểm. 

Góp ý nội dung phát biểu 

của SV. 

Nghe và trả lời 

câu hỏi của 

GV. 

Phát biểu nhóm 

8. 

 

Cuốn 

[I] 

12 Văn hóa lịch sự nơi làm việc 

của người Hàn Quốc 

21) 

출퇴근인사는어떻게하는

가? 

22) 사무실문화 

23) 전화문화, 회식문화 

Diễn giảng. 

Đặt câu hỏi cho SV. 

Hướng dẫn sinh viên trả 

lời theo hình thức xung 

phong để tích điểm. 

Góp ý nội dung phát biểu 

của SV. 

Nghe và trả lời 

câu hỏi của 

GV. 

Phát biểu nhóm 

9. 

 

Cuốn 

[I] 

13 Văn hóa doanh nghiệp Hàn 

Quốc 

24) 기업문화의정의 

25) 한국기업문화의특징 

 

Diễn giảng. 

Đặt câu hỏi cho SV. 

Hướng dẫn sinh viên trả 

lời theo hình thức xung 

phong để tích điểm. 

Góp ý nội dung phát biểu 

của SV. 

Nghe và trả lời 

câu hỏi của 

GV. 

Phát biểu nhóm 

10. 

 

Cuốn 

[I] 

14 Văn hóa doanh nghiệp Hàn 

Quốc 

26) 한국기업문화의실제 

Diễn giảng. 

Đặt câu hỏi cho SV. 

Hướng dẫn sinh viên trả 

lời theo hình thức xung 

phong để tích điểm. 

Nghe và trả lời 

câu hỏi của 

GV. 

 

Cuốn 

[I] 
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Góp ý nội dung phát biểu 

của SV. 

15 Tổng kết học phần. 

 

Tổng kết học phần. 

Ôn lại những đặc trưng 

trong văn hóa Hàn. 

Dặn dò SV chuẩn bị ôn 

tập cho thi kết thúc học 

phần. 

Nghe và trả lời 

câu hỏi của 

GV. 

 

Cuốn 

[I] 

 

Hướng dẫn sinh viên tự học: 

Buổi/

Tiết 

Nội dung Lý 

thuyế

t (tiết) 

Thực 

hành 

(tiết) 

Nhiệm vụ của sinh viên  

1 Khái quát môn học 

Giới thiệu môn học, giáo trình, phương 

pháp đánh giá 

2 0 Nghe và trả lời câu hỏi 

của GV. 

Chuẩn bị bài cho buổi 

học kế. 

2 Khái niệm về văn hóa 

1) 문화란 무엇인가?  

2) 문화 분류 

2 0 Nghe và trả lời câu hỏi 

của GV. 

Chuẩn bị bài cho buổi 

học kế. 

Nhóm 1 chuẩn bị phát 

biểu. 

3 Tính chính thể về văn hóa Hàn Quốc 

2)세계문화이론의 4가지요소 

3) 한국문화를규정짓는 3가지요소 

2 0 Nghe và trả lời câu hỏi 

của GV. 

Chuẩn bị bài cho buổi 

học kế. 

Nhóm 2 chuẩn bị phát 

biểu. 

4 Chủ nghĩa cộng đồng của người Hàn 

Quốc 

5) 가족주의 

6) 우리주의 

2 0 Nghe và trả lời câu hỏi 

của GV. 

Chuẩn bị bài cho buổi 

học kế. 

Nhóm 3 chuẩn bị phát 

biểu. 

5 Chủ nghĩa chủ quyền của người Hàn 

Quốc 

7)나이 

8)존칭 

2 0 Nghe và trả lời câu hỏi 

của GV. 

Chuẩn bị bài cho buổi 

học kế. 

Nhóm 4 chuẩn bị phát 

biểu. 

6 Chủ nghĩa chủ quyền của người Hàn 

Quốc 

9)언어 

10)남성우위 

2 0 Nghe và trả lời câu hỏi 

của GV. 

Chuẩn bị bài cho buổi 

học kế. 

Nhóm 5 chuẩn bị phát 

biểu. 

7 Lối suy nghĩ của người Hàn 

11)낯선 것 

12)다혈질 

 

2 0 Nghe và trả lời câu hỏi 

của GV. 

Chuẩn bị bài cho buổi 

học kế. 
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Nhóm 6 chuẩn bị phát 

biểu. 

8 Lối suy nghĩ của người Hàn 

13)혼혈인 

14)장애인 

2 0 Nghe và trả lời câu hỏi 

của GV. 

Chuẩn bị bài cho buổi 

học kế. 

Chuẩn bị ôn thi giữa học 

phần. 

9 Thi giữa học phần 2 0 Chuẩn bị bài cho buổi 

học kế. 

Nhóm 7 chuẩn bị phát 

biểu. 

10 Sức mạnnh của Hàn Quốc, Nho giáo,  

15)교육, 

16)신들림(신명) 

17)예술(감) 

2 0 Nghe và trả lời câu hỏi 

của GV. 

Chuẩn bị bài cho buổi 

học kế. 

Nhóm 8 chuẩn bị phát 

biểu. 

11 Vă n hóa chào hỏi của người Hàn Quốc  

18) 

왜한국을동방예의지국이라부르는

가? 

19) 인사의뜻이무엇인가? 

20) 한국인은어떻게인사하는가? 

2 0 Nghe và trả lời câu hỏi 

của GV. 

Chuẩn bị bài cho buổi 

học kế. 

Nhóm 9 chuẩn bị phát 

biểu. 

12 Văn hóa lịch sự nơi làm việc của người 

Hàn Quốc 

21) 출퇴근인사는어떻게하는가? 

22) 사무실문화 

23) 전화문화, 회식문화 

2 0 Nghe và trả lời câu hỏi 

của GV. 

Chuẩn bị bài cho buổi 

học kế. 

Nhóm 10 chuẩn bị phát 

biểu. 

13 Văn hóa doanh nghiệp Hàn Quốc 

24) 기업문화의정의 

25) 한국기업문화의특징 

 

2 0 Nghe và trả lời câu hỏi 

của GV. 

Chuẩn bị bài cho buổi 

học kế. 

 

14 Văn hóa doanh nghiệp Hàn Quốc 

26) 한국기업문화의실제 

2 0 Nghe và trả lời câu hỏi 

của GV. 

Chuẩn bị bài cho buổi 

học kế. 

15 Tổng kết học phần. 

 

2 0 Nghe và trả lời câu hỏi 

của GV. 

Chuẩn bị ôn thi cuối học 

phần. 

Tổng số tiết 30   

10. Phương pháp giảng: 

Lý thuyết: Thuyết trình, thảo luận nhóm. 

11. Vật liệu giảng dạy: 

Tài liệu phát tay, máy chiếu đa năng, máy tính có kết nối Internet. 

12. Đánh giá: 

- Điểm chuyên cần: 10% 

- Điểm quá trình: 30% 
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- Điểm thi kết thúc học phần: 60% 

- Hình thức thi kết thúc học phần: Thi viết tự luận (Sinh viên được sử dụng tài liệu) 

- Thời giam thi: 90 phút 

Cách tính điểm: 

- Điểm học phần = điểm chuyên cần (10%) + điểm quá trình (30%) + điểm thi kết thúc HP 

(60%). 

- Các điểm thành phần và điểm kết thúc học phần đều được làm tròn đến một chữ số thập 

phân. 

13. Tài liệu học tập, tham khảo :  

   13.1. Tài liệu học tập: 

[I] Đối với người Hàn Quốc có văn hóa không? (Choi Jun Shik, 2004, NXB Sa gye jeol). 

  13.2. Tài liệu tham khảo: 

[II] Tập tài liệu tham khảo do GV cung cấp. 

Đà Lạt, ngày 28 tháng 4 năm 2019 

  HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

TS. PHẠM ĐÌNH TRUNG 
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

 

1. Mã số: D41038 

2. Tên học phần: Kinh tế Hàn Quốc  

3. Số tín chỉ: 2 

4. Chuyên ngành đào tạo:  Đông phương học  

5. Mục tiêu học phần:  

5.1. Kiến thức: 

Sinh viên nắm được bối cảnh, những nội dung chủ yếu của các giai đoạn phát triển của kinh 

tế Nhật Bản và so sánh được sự thay đổi của các giai đoạn, hiểu các cách đánh giá khác nhau 

về được vai trò của kinh tế Hàn Quốc trong sự phát triển chung của đất nước nàỳ. 

Sinh viên có thể rút ra những nhận xét đánh giá về thành tựu và hạn chế của kinh tế Hàn 

Quốc, gợi ý những bài học kinh nghiệm tham khảo cho Việt Nam. 

Sinh viên có thể nắm thêm các các thông tin cần thiết, lựa chọn phương pháp phù hợp khi 

nghiên cứu về kinh tế Nhật Bản, làm việc trong các tổ chức và công ty Hàn Quốc. 

5.2. Kỹ năng : 

Sinh viên nắm được một số công cụ kĩ năng cơ bản khi nghiên cứu lịch sử kinh tế, biết cách 

chuẩn bị các buổi thảo luận (đọc tài liệu tham khảo, chuẩn bị đề cương, nội dung, lựa chọn và 

nêu những vấn đề và kết luận) 

Sinh viên biết được cách viết các chuyên đề về kinh tế, trên cơ sở sử dụng các tài liệu tham 

khảo, liên hệ với thực tế. 

Vận dụng được kỹ năng thuyết trình, tranh luận, bảo vệ và phản luận ý kiến. 

Làm chủ được kỹ năng làm việc theo nhóm và luôn có tư thế làm việc nhóm. 

Thiết lập được thói quen tiếp cận nhiều nguồn tài liệu tham khảo để tìm hiểu thông tin. 

5.3. Thái độ: 

Sau khi hoàn thành môn học, sinh viên sẽ yêu thích và hứng thú với môn học hơn, có thái 

độ cầu thị trong học tập và tôn trọng những cống hiến, đóng góp của mọi người : các nhà nghiên 

cứu, thầy cô, bạn bè… 

Có ý thức đóng góp đối với việc xây dựng kinh tế đất nước. 

Sinh viên có đánh giá khách quan về thành tựu và hạn chế của kinh tế Hàn Quốc, gợi ý 

những bài học kinh nghiệm tham khảo cho Việt Nam. 

Lắng nghe, chấp nhận và tôn trọng ý kiến của người khác 

   Hợp tác làm việc theo nhóm 

Có ý thức đóng góp đối với việc xây dựng kinh tế đất nước. 

Điều chỉnh, sắp xếp các quan điểm trái ngược nhau. 

   Có hành động phản biện dựa trên cơ sở khoa học. 

6. Mô tả học phần:  

 Môn học này trình bày một cách khái quát quá trình phát triển của kinh tế Hàn Quốc 

nhằm giúp người học nắm được những nội dung cơ bản kinh tế cơ bản của các giai đoạn kinh 

tế nước này. Từ đó góp phần hiểu biết về sự phát triển của đất nước Hàn Quốc và rút ra những 

kinh nghiệm bổ ích cho Việt Nam hiện nay và trong thời gian tới. 

7. Phân bố thời gian giảng dạy trong học kỳ:  

Lên lớp, lý thuyết 30 tiết  

8. Điều kiện và yêu cầu của học phần: 

8.1. Điều kiện:  

Không có 

8.2. Yêu cầu: 

Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ như sau: 

-SV phải tham dự đầy đủ giờ GV lên lớp, SV sẽ bị cấm thi nếu vắng quá 3 buổi (30% số 

tiết lên lớp của học phần), trừ trường hợp có giấy tờ chứng minh lý do vắng mặt được Trưởng 

khoa Đông Phương xác nhận. 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC YERSIN ĐÀ LẠT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
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-SV phải xem và chuẩn bị trước nội dung bài học theo yêu cầu của GV trước khi đến lớp. 

-SV tích cực phát biểu những vấn đề đã được chuẩn bị trước theo sự phân công của GV. 

- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ. 

- Tham dự thi kết thúc học phần. 

- Chủ động tổ chức thực hiện giờ tự học. 

9. Nội dung học phần:  

- Khái quát môn học 

-Giới thiệu môn học 

- Giáo trình 

- Phương pháp đánh giá 

- Thi giữ kỳ 

- Tổng kết  

10. Phương pháp giảng: 

- Lý thuyết: Thuyết trình, thảo luận nhóm. 

11. Vật liệu giảng dạy: 

- Tài liệu phát tay, máy chiếu đa năng, máy tính có kết nối Internet. 

12. Đánh giá: 

- Điểm chuyên cần: 10% 

- Điểm quá trình: 30% 

- Điểm thi kết thúc học phần: 60% 

- Hình thức thi kết thúc học phần: Thi viết tự luận (Sinh viên được sử dụng tài liệu) 

- Thời gian thi: 90 phút 

Cách tính điểm: 

- Điểm học phần = điểm chuyên cần (10%) + điểm quá trình (30%) + điểm thi kết thúc HP 

(60%). 

- Các điểm thành phần và điểm kết thúc học phần đều được làm tròn đến một chữ số thập 

phân. 

13. Tài liệu học tập, tham khảo: 

13.1. Tài liệu học tập: 

Tài liệu do giảng viên cung cấp 

13.2. Tài liệu tham khảo : 

[2] Kinh tế các nước châu Á-Thái Bình Dương, GS-TS Hoàng Thị Chỉnh (Đại học Kinh tế 

TP.HCM),Nxb Thống kê,2005. 

[3]Hoa Kỳ:Cam kết và mở rộng (Chiến lược toàn cầu mới của Mỹ), PTS Lê Bá 

Thuyên,NXB Khoa học Xã hội, 1997. 

Đà Lạt, ngày 28 tháng 4 năm 2019 

 HIỆU TRƯỞNG  

 

 

 

 

TS. PHẠM ĐÌNH TRUNG  
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC YERSIN ĐÀ LẠT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

1. Mã số: D41039 

2. Tên học phần: Nói tiếng Hàn 1 

3. Số tín chỉ: 3 tín chỉ 

4. Chuyên ngành đào tạo: Đông Phương học  

5. Mục tiêu của học phần: 

Nhận biết và nói đúng phát âm của các âm tiết trong tiếng Hàn. Biết giao tiếp. 

    5.1. Kiến thức: 

- Hội thoại các tình huống thông dụng trong đời sống thường nhật . 

- Hiểu rõ các từ vựng theo chủ đề, tình huống cụ thể trong đời sống thường nhật. 

    5.2 Kỹ năng:  

- Sử dụng được từ vựng và ngữ pháp sơ cấp để giao tiếp trong các tình huống đơn giản trong 

đời sống thường nhật. 

-Vận dụng tốt những kiến thức về từ vựng và ngữ pháp  để phản xạ tốt trong giao tiếp. 

-Vận dụng tốt những kiến thức về từ vựng và ngữ pháp để phát biểu theo chủ đề. 

    5.3 Thái độ:  

- Chủ động tìm hiểu từ vựng mới, chuẩn bị bài phát biểu trong giờ tự học và tự tin trình bày 

trong giờ lý thuyết trên lớp. 

- Chủ động trong giao tiếp với GV và bạn học, chủ động phát biểu trước tập thể, chủ động 

phát huy khả năng tranh luận. 

6. Mô tả tóm tắt nội dung học phần:  

Thông qua nội dung các bài học, sinh viên có thể tìm hiểu về văn hóa xã hội của Hàn Quốc 

xoay quanh các hoạt động thường nhật gồm các chủ đề (chào hỏi, giới thiệu bản thân, ngày 

tháng, cuộc sống Hàn Quốc, thời tiết...). Các câu nói thông dụng để sinh viên tiếp thu được kiến 

thức của phần tiếng Hàn . Nội  dung các chủ đề và bài tập thực hành không những giúp sinh 

viên thực hành nói tiếng Hàn mà còn giúp sinh viên rèn luyện kỹ năng trình bày suy nghĩ cũng 

như bày tỏ ý kiến của bản thân về các tình huống thực tế đơn giản trong cuộc sống hàng ngày. 

7. Phân bố thời gian giảng dạy trong học kỳ:  

- Lý thuyết , lên lớp 30 tiết 

8. Điều kiện và yêu cầu của học phần:  

    8.1 Điều kiện: Không có 

    8.2 Yêu cầu: 

Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ như sau: 

- Tham dự tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết. 

- Thực hiện đầy đủ các bài tập nhóm/ bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện. 

- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ. 

- Tham dự thi kết thúc học phần. 

- Chủ động tổ chức thực hiện giờ tự học. 

9. Nội dung học phần : 

 

STT Nội dung Lý 

thuyết 

Thuyết trình, 

thảo luận  

Nhiệm vụ của sinh viên 

1 한글과소리 Bảng chữ và phát âm 

1. Phụ âm 

2. Nguyên âm 

3. Sự kết hợp trong chữ viết Hàn Quốc 

3 0 -Nghiên cứu trước: 

+[1]tr 13-19 

+[2] tr 19-30 

2 제 1 과: 인사  Chào hỏi 

1. 인사하기 Chào hỏi 

3 0 -Luyện phátâm.  

-Nghiên cứu trước 

+ [1]tr 21-24 
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2. 교실에서쓰는말하기 Những câu 

nói thường dùng trong lớp học 

3 제 2 과: 자기소개 

Giới thiệu bản thân 

2-1:저는한국사람입니다 

Tôi là người Hàn Quốc 

2-2: 저는선생님이아닙니다. Tôi 

không phải là giáo viên. 

3 0 - Luyện tập hội thoại  

(2 SV/ nhóm). 

- Nghiên cứu trước: 

   + [1] tr 25-31 

+ [2]tr35-37 

4 제 3 과: 이것과이사람  Cái này và 

người này. 

3-1:이것은무엇입니까? 

Cái này là cái gì? 

3-2:이사람은제누나입니다. 

Người này là chị của tôi. 

3 0 - Luyện tập hội thoại  

(2 SV/ nhóm). 

- Nghiên cứu trước: 

   + [1]tr 32-39 

+ [2] tr55-58 

5 제 4 과: 외출 Đi ra ngoài 

4-1:야오밍씨는어디에갑니까? 

Yaoming đi đâu vậy? 

4-

2:저는도서관에서한국어를공부합

니다. 

Tôi học tiếng Hàn ở thư viện. 

3 0 - Luyện tập hội thoại  

(2 SV/ nhóm). 

- Nghiên cứu trước: 

   +  [1]tr 40-45 

+  [2]tr75-78 

6 제 5 과: 한국생활  Cuộc sống Hàn 

Quốc. 

5-1:요즘한국생활은어떻습니까? 

Dạo này cuộc sống Hàn Quốc như thế 

nào? 

5-2:운동을좋아합니까? 

Bạn thích thể thao không? 

 

3 0 - Luyện tập hội thoại  

(2 SV/ nhóm). 

- Nghiên cứu trước: 

   + [1] tr 46-50 

+[2] tr138 

7  

Kiểm tra giữa kỳ 

 

3 0 + ôn tập từ bài 1-bài 5 

 

8 제 6 과: 일주일 Một tuần 

6-1:토요일에무엇을하세요? 

Bạn làm gì vào ngày thứ bảy? 

6-2:게이코씨도회사에가지않아요. 

Keikyo cũng không đi làm. 

3 0 - Luyện tập hội thoại  

(2 SV/ nhóm). 

- Nghiên cứu trước: 

   + [1] tr 51-57 

 

9 제 7 과: 숫자 

Con số 

7-1:몇층에있어요? 

Ở tầng số mấy? 

7-2:신청서에이름을쓰세요. 

Bạn hãy viết tên vào bảng  đăng ký. 

3 0 - Luyện tập hội thoại  

(2 SV/ nhóm). 

- Nghiên cứu trước: 

   + [1] tr 59-66 

 

10 제 8과: 슈퍼마켓 Siêu thị 3 0 - Luyện tập hội thoại  

(2 SV/ nhóm). 
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8-1: 이 것은 멀마예요? Cái này giá 

bao nhiêu? 

- Nghiên cứu trước: 

   + [1] tr67-70 

11 제 8과: 슈퍼마켓 

Siêu thị 

8-2: 맥주 한 병에 얼마예요? 

Một chai bia giá bao nhiêu? 

 

3 0 - Luyện tập hội thoại  

(2 SV/ nhóm). 

- Nghiên cứu trước: 

   + [1] tr71-73 

+ [2] tr 155-158 

12 제 9과: 스티브의 하루 

Một ngày của Steven 

9-1: 몇 시에 출근합니까?Bạn  đi làm 

lúc mấy giờ? 

 

3 0 - Luyện tập hội thoại  

(2 SV/ nhóm). 

- Nghiên cứu trước: 

+ [1] tr71-73 

+ [2]tr115-118 

13 제 9과: 스티브의 하루 

Một ngày của Steven 

9-2: 저는 수업 후에 축구나 농구를 

해요. Sau giờ học tôi thường chơi bóng 

rổ hoặc bóng đá. 

3 0 - Luyện tập hội thoại  

(2 SV/ nhóm). 

- Nghiên cứu trước: 

   + [1] tr78-80 

 

14 제 10과: 어제  

Hôm qua  

10-1: 어제 무엇을 했습니까? 

Hôm qua bạn đã làm gì? 

3 0 - Luyện tập hội thoại  

(2 SV/ nhóm). 

- Nghiên cứu trước: 

   + [1] tr81-84 

+ [2] tr135-137 

15 제 10과: 어제  

Hôm qua  

10-2: 저도 제주도에 가고 싶어요. 

Tôi cũng muốn đi đảo Jeju. 

3 0 - Luyện tập hội thoại  

(2 SV/ nhóm). 

- Nghiên cứu trước: 

   + [1] tr85-88 

+Chuẩn bị cho thi cuối 

học phần. 

 

Tổng số tiết 45   

 

10. Phương pháp giảng: 

- Lý thuyết: Thuyết trình, thảo luận nhóm. 

11. Vật liệu giảng dạy: 

- Tài liệu phát tay, máy chiếu đa năng, máy tính có kết nối Internet. 

12. Đánh giá: 

- Điểm chuyên cần: 10% 

- Điểm quá trình: 30% 

- Điểm thi kết thúc học phần: 60% 

- Hình thức thi kết thúc học phần: Thi viết tự luận (Sinh viên được sử dụng tài liệu) 

- Thời giam thi: 90 phút 

Cách tính điểm: 

- Điểm học phần = điểm chuyên cần (10%) + điểm quá trình (30%) + điểm thi kết thúc HP 

(60%). 

- Các điểm thành phần và điểm kết thúc học phần đều được làm tròn đến một chữ số thập 

phân. 

 13. Tài liệu học tập, tham khảo 

 13.1. Tài liệu học tập : 

[1]말하기쉬운한국어 , 성균어학원한국어교재편찬위원회, 성균관대학교출판부, 2005  

[Tiếng Hàn , Trung tâm tiếng Hàn Sungkyun, NXB ĐH Sungkyunkwoan, năm 2005] 

 13.2. Tài liệu tham khảo: 
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[2] 베트남인을위한종합한국어, 한국국제교류재단, 2009. [Tiếng Hàn tổng hợp dành cho 

người Việt Nam, Quỹ giao lưu quốc tế Hàn Quốc, năm 2009] 

                                                                                      Đà lạt, ngày 28 tháng 4 năm 2019 

                                                                                                 HIỆU TRƯỞNG  

 

 

 

            

   

                                                                                         TS. PHẠM ĐÌNH TRUNG 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC YERSIN ĐÀ LẠT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

1. Mã số: D41039 

2. Tên học phần: Nói tiếng Hàn 2 

3. Số tín chỉ: 3 tín chỉ 

4. Chuyên ngành đào tạo: Đông Phương học  

5. Mục tiêu của học phần: 

Nhận biết và nói đúng phát âm của các âm tiết trong tiếng Hàn. Biết giao tiếp. 

    5.1. Kiến thức : 

- Hội thoại các tình huống thông dụng trong đời sống thường nhật . 

- Hiểu rõ các từ vựng theo chủ đề, tình huống cụ thể trong đời sống thường nhật. 

    5.2 Kỹ năng :  

- Sử dụng được từ vựng và ngữ pháp sơ cấp để giao tiếp trong các tình huống đơn giản trong 

đời sống thường nhật. 

-Vận dụng tốt những kiến thức về từ vựng và ngữ pháp  để phản xạ tốt trong giao tiếp. 

-Vận dụng tốt những kiến thức về từ vựng và ngữ pháp để phát biểu theo chủ đề. 

    5.3 Thái độ :  

- Chủ động tìm hiểu từ vựng mới, chuẩn bị bài phát biểu trong giờ tự học và tự tin trình bày 

trong giờ lý thuyết trên lớp. 

- Chủ động trong giao tiếp với GV và bạn học, chủ động phát biểu trước tập thể, chủ động 

phát huy khả năng tranh luận. 

6. Mô tả tóm tắt nội dung học phần:  

Thông qua nội dung các bài học, sinh viên có thể tìm hiểu về văn hóa xã hội của Hàn Quốc 

xoay quanh các hoạt động thường nhật gồm các chủ đề (chào hỏi, giới thiệu bản thân, ngày 

tháng, cuộc sống Hàn Quốc, thời tiết...). Các câu nói thông dụng để sinh viên tiếp thu được kiến 

thức của phần tiếng Hàn . Nội  dung các chủ đề và bài tập thực hành không những giúp sinh 

viên thực hành nói tiếng Hàn mà còn giúp sinh viên rèn luyện kỹ năng trình bày suy nghĩ cũng 

như bày tỏ ý kiến của bản thân về các tình huống thực tế đơn giản trong cuộc sống hàng ngày. 

7. Phân bố thời gian giảng dạy trong học kỳ:  

- Lý thuyết , lên lớp 30 tiết 

8. Điều kiện và yêu cầu của học phần:  

    8.1 Điều kiện: Không có 

    8.2 Yêu cầu: 

Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ như sau: 

- Tham dự tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết. 

- Thực hiện đầy đủ các bài tập nhóm/ bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện. 

- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ. 

- Tham dự thi kết thúc học phần. 

- Chủ động tổ chức thực hiện giờ tự học. 

9. Nội dung học phần: 

Lịch trình dạy học 

 

Buổi Nội dung Lý 

thuyết 

Thuyết trình, 

thảo luận  

Nhiệm vụ của sinh 

viên 

1 Ôn tập củng cố kiến thức 3 0 -Ôn tập lại học phần 1 

2 Bài 1: Gọi điện thoại (전화) 3 0 -Nghiên cứu trước: 

+ [1] tr 13-20 

+ [2] tr 252 

3 Bài 2: Truyền đạt (전달) 3 0 -Nghiên cứu trước: 
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 [1]  tr 21-29 

4 Bài 3: Gọi món ăn (주문) 3 0 -Nghiên cứu trước: 

+ [1] Tr 30-37 

+ [2] tr 172    

5 Bài 4: Phương tiện giao 

thông (교통수단) 

3 0 - Nghiên cứu trước:  

+[1] Tr 38-45 

+[2] tr 312 

6 Bài 5: Hẹn gặp ai  (약속) 3 0 - Nghiên cứu trước:  

+[1] Tr 46-53 

7 Bài 6: Kế hoạch (계획) 3 0 - Nghiên cứu trước:  

+ Tài liệu [1] Tr 54-61 

8 Ôn tập  3 0 - ôn lại những bài đã 

học 

9 Thi giữa kỳ 3 0 - Luyện nói 

10 Giới thiệu trang phục truyền 

thống Hàn Quốc và trải 

nghiệm mặc áo Hanbok 

3 0 Tìm hiểu về trang phục 

truyền thống HQ 

11 Bài 7: Nhờ vả (부탁) 3 0  Nghiên cứu trước:  

+ [1] Tr 62-67  

12 Bài 8: Quy tắc (규칙) 3 0  Nghiên cứu trước:  

+ [1] Tr 68-75   

13 Bài 9: Sự khác biệt  (차이) 3 0  Nghiên cứu trước:  

+[1] Tr76-81 

14 Bài 10: Nói về gu sở thích 

(취향) 

3 0  Nghiên cứu trước:  

+ [1] Tr 76-90  

15 Ôn tập 3 0 Ôn những chủ đề đã 

được giao, chuẩn bị thi 

cuối kỳ 

Tổng số tiết 45   

 

10. Phương pháp giảng: 

- Lý thuyết: Thuyết trình, thảo luận nhóm. 

11. Vật liệu giảng dạy: 

- Tài liệu phát tay, máy chiếu đa năng, máy tính có kết nối Internet. 

12. Đánh giá: 

- Điểm chuyên cần: 10% 

- Điểm quá trình: 30% 

- Điểm thi kết thúc học phần: 60% 

- Hình thức thi kết thúc học phần: Thi viết tự luận (Sinh viên được sử dụng tài liệu) 

- Thời giam thi: 90 phút 

Cách tính điểm: 

- Điểm học phần = điểm chuyên cần (10%) + điểm quá trình (30%) + điểm thi kết thúc HP 

(60%). 

- Các điểm thành phần và điểm kết thúc học phần đều được làm tròn đến một chữ số thập 

phân. 
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 13. Tài liệu học tập, tham khảo 

 13.1. Tài liệu học tập : 

[1]말하기쉬운한국어,성균어학원한국어교재편찬위원회, 성균관대학교출판부, 2005  

[Tiếng Hàn , Trung tâm tiếng Hàn Sungkyun, NXB ĐH Sungkyunkwoan, năm 2005] 

 13.2. Tài liệu tham khảo: 

[2] 베트남인을위한종합한국어, 한국국제교류재단, 2009. [Tiếng Hàn tổng hợp dành cho 

người Việt Nam, Quỹ giao lưu quốc tế Hàn Quốc, năm 2009] 

                                                                           Đà lạt, ngày 28 tháng 4 năm 2019 

                                                                                         HIỆU TRƯỞNG  

 

 

 

            

   

                                                                                  TS. PHẠM ĐÌNH TRUNG 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC YERSIN ĐÀ LẠT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

1. Mã số : D41045 

2. Tên học phần : Nói tiếng Hàn 3 

3. Số tín chỉ : 4 tín chỉ 

4. Chuyên ngành đào tạo : Đông Phương học  

5. Mục tiêu của học phần: 

Nhận biết và nói đúng phát âm của các âm tiết trong tiếng Hàn. Biết giao tiếp. 

    5.1. Kiến thức : 

- Hội thoại các tình huống thông dụng trong đời sống thường nhật . 

- Hiểu rõ các từ vựng theo chủ đề, tình huống cụ thể trong đời sống thường nhật. 

    5.2 Kỹ năng :  

- Sử dụng được từ vựng và ngữ pháp sơ cấp để giao tiếp trong các tình huống đơn giản trong 

đời sống thường nhật. 

-Vận dụng tốt những kiến thức về từ vựng và ngữ pháp  để phản xạ tốt trong giao tiếp. 

-Vận dụng tốt những kiến thức về từ vựng và ngữ pháp để phát biểu theo chủ đề. 

    5.3 Thái độ :  

- Chủ động tìm hiểu từ vựng mới, chuẩn bị bài phát biểu trong giờ tự học và tự tin trình bày 

trong giờ lý thuyết trên lớp. 

- Chủ động trong giao tiếp với GV và bạn học, chủ động phát biểu trước tập thể, chủ động 

phát huy khả năng tranh luận. 

6. Mô tả tóm tắt nội dung học phần:  

Học phần gồm 10 bài của giáo trình chính “Easy to Speak Korean 3 (말하기 쉬운 한국어 

3)”,  Đại học Sungkyunkwan, mỗi bài gồm có 2 phần hội thoại và các chủ đề nói liên quan đến 

cuộc sống thường nhật như: Lễ Tết, lễ nghi, Qùa tặng, Đời sống đại học, Phim ảnh, Thư viện, 

v.v.. Ngoài ra còn có các bài hội thoại trong giáo trình tham khảo cũng với các nội dung như 

trên. Thông qua nội dung các bài học, sinh viên còn có thể tìm hiểu về văn hóa ứng xử và đời 

sống xã hội của người Hàn Quốc. Nội dung các chủ đề và bài tập thực hành không những giúp 

sinh viên thực hành nói tiếng Hàn mà còn giúp sinh viên rèn luyện kỹ năng trình bày suy nghĩ 

cũng như bày tỏ ý kiến của bản thân về các tình huống thực tế trong cuộc sống hàng ngày.  

7. Phân bố thời gian giảng dạy trong học kỳ :  

- Lý thuyết , lên lớp 45 tiết 

8. Điều kiện và yêu cầu của học phần :  

    8.1 Điều kiện :   

       Không có 

    8.2 Yêu cầu : 

Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ như sau: 

- Tham dự tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết. 

- Thực hiện đầy đủ các bài tập nhóm/ bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện. 

- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ. 

- Tham dự thi kết thúc học phần. 

- Chủ động tổ chức thực hiện giờ tự học. 

9. Nội dung học phần : 

 

Buổi Nội dung Thuyết trình, thảo luận  Nhiệm vụ của sinh viên 

1 Bài 1: 명절 

(Lễ Tết)  

- Giảng trọng tâm ngữ 

pháp và từ vựng. 

- Lưu ý SV về phát âm, 

ngữ điệu. 

- Luyện tập nói theo mẫu. 

- Đọc bài hội thoại 

- Luyện tập phần phát âm. 
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1) 

기차표가없어서고속버스로

가려고해요. 

2) 

크리스마스마다크드를보내

요. 

- Giám sát SV thực 

hành nói. 

- Thực hành hội thoại theo 

mẫu, cuốn [I], trang 

13~17. 

2 Bài 1: 명절 

(Lễ Tết) 

잘들어보세요. 

함께이야기해보세요. 

 

Bài 2: 예절 

(Lễ nghi) 

1)신발을벗고들어와야돼요
. 

- Giảng trọng tâm ngữ 

pháp và từ vựng. 

- Lưu ý SV về phát âm, 

ngữ điệu. 

- Giám sát SV thực 

hành nói. 

 

 

- Luyện tập nói theo mẫu. 

- Đọc bài hội thoại 

- Luyện tập phần phát âm. 

- Chuẩn bị bài các nội 

dung có liên quan (so sánh 

với Việt Nam) khi GV yêu 

cầu. 

- Thực hành hội thoại theo 

mẫu, cuốn [I],  

trang 18 ~  20, 21 ~ 24. 

3 Bài 2: 예절 

(Lễ nghi) 

 

2)한국문화에대해알고싶어

요. 

잘들어보세요. 

함께이야기해보세요. 

- Giảng trọng tâm ngữ 

pháp và từ vựng. 

- Lưu ý SV về phát âm, 

ngữ điệu. 

- Giám sát SV thực 

hành nói. 

 

 

- Luyện tập nói theo mẫu. 

- Đọc bài hội thoại 

- Luyện tập phần phát âm. 

- Thực hành hội thoại theo 

mẫu, cuối [I],  

trang 25 ~ 28. 

4 Bài 3: 선물 

(Qùa tặng) 

1)생일이니까케이크하고꽃

을삽니다. 

2)이것도한번입어보세요. 

- Giảng trọng tâm ngữ 

pháp và từ vựng. 

- Lưu ý SV về phát âm, 

ngữ điệu. 

- Giám sát SV thực 

hành nói. 

 

 

- Luyện tập nói theo mẫu. 

- Đọc bài hội thoại 

- Luyện tập phần phát âm. 

- Thực hành hội thoại theo 

mẫu, cuốn [I],  

trang 29 ~ 33. 

5 Bài 3: 선물 

(Qùa tặng) 

잘들어보세요. 

함께이야기해보세요. 

 

Bài 4: 학교생활 

(Đời sống đại học) 

1)버스표가없으면학교버스

를탈수있어요? 

- Giảng trọng tâm ngữ 

pháp và từ vựng. 

- Lưu ý SV về phát âm, 

ngữ điệu. 

- Giám sát SV thực 

hành nói. 

 

 

- Luyện tập nói theo mẫu. 

- Đọc bài hội thoại 

- Luyện tập phần phát âm. 

- Thực hành hội thoại theo 

mẫu, cuốn [I],  

trang 32 ~ 36, 37 ~ 41. 

6 Bài 4: 학교생활 

(Đời sống đại học) 

2)친구와이야기하면서커피

를마셔요 

잘들어보세요. 

함께이야기해보세요. 

- Giảng trọng tâm ngữ 

pháp và từ vựng. 

- Lưu ý SV về phát âm, 

ngữ điệu. 

- Giám sát SV thực 

hành nói. 

 

Luyện tập nói theo mẫu. 

- Đọc bài hội thoại 

- Luyện tập phần phát âm. 

- Thực hành hội thoại theo 

mẫu, cuốn [I],  

trang 32 ~ 36, 37 ~ 41. 

7 Bài 5: 영화 

(Phim ảnh) 

 

- Giảng trọng tâm ngữ 

pháp và từ vựng. 

Luyện tập nói theo mẫu. 

- Đọc bài hội thoại 

- Luyện tập phần phát âm. 
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1)영화배우같이멋있어요. 

2)유명한감독이만든영화예

요 

- Lưu ý SV về phát âm, 

ngữ điệu. 

- Giám sát SV thực 

hành nói. 

 

- Thực hành hội thoại theo 

mẫu, cuốn [I],  

trang 32 ~ 36, 37 ~ 41. 

8 Bài 5: 영화 

(Phim ảnh) 

잘들어보세요. 

함께이야기해보세요. 

 

Bài 6: 쇼핑 

(Mua sắm) 

1)사용하시기전에설명서를

읽어보세요. 

- Kiểm tra bài tập về 

nhà. 

- Giảng trọng tâm ngữ 

pháp và từ vựng. 

- Lưu ý SV về phát âm, 

ngữ điệu. 

- Giám sát SV thực 

hành nói. 

Luyện tập nói theo mẫu. 

- Đọc bài hội thoại 

- Luyện tập phần phát âm. 

- Thực hành hội thoại theo 

mẫu, cuốn [I],  

trang 32 ~ 36, 37 ~ 41. 

9 Bài 6: 쇼핑 

(Mua sắm) 

2)까만색옆에있는하얀색말

이에요. 

잘들어보세요. 

함께이야기해보세요. 

- Kiểm tra bài tập về 

nhà. 

- Giảng trọng tâm ngữ 

pháp và từ vựng. 

- Lưu ý SV về phát âm, 

ngữ điệu. 

- Giám sát SV thực 

hành nói. 

Luyện tập nói theo mẫu. 

- Đọc bài hội thoại 

- Luyện tập phần phát âm. 

- Thực hành hội thoại theo 

mẫu, cuốn [I],  

trang 32 ~ 36, 37 ~ 41. 

10 Thi giữa học phần Thi giữa học phần  

11 Bài 7: 감기 

(Bệnh cảm) 

1)언제부터열이나기시작했

어요? 

2)식사하신후에약을드세요
. 

- Kiểm tra bài tập về 

nhà. 

- Giảng trọng tâm ngữ 

pháp và từ vựng. 

- Lưu ý SV về phát âm, 

ngữ điệu. 

- Giám sát SV thực 

hành nói. 

Luyện tập nói theo mẫu. 

- Đọc bài hội thoại 

- Luyện tập phần phát âm. 

- Thực hành hội thoại theo 

mẫu, cuốn [I],  

trang 32 ~ 36, 37 ~ 41. 

12 Bài 7: 감기 

(Bệnh cảm) 

잘들어보세요. 

함께이야기해보세요. 

 

Bài 8: 도서관 

(Thư viện) 

1)이책을빌려주세요. 

- Kiểm tra bài tập về 

nhà. 

- Giảng trọng tâm ngữ 

pháp và từ vựng. 

- Lưu ý SV về phát âm, 

ngữ điệu. 

- Giám sát SV thực 

hành nói. 

Luyện tập nói theo mẫu. 

- Đọc bài hội thoại 

- Luyện tập phần phát âm. 

- Thực hành hội thoại theo 

mẫu, cuốn [I],  

trang 32 ~ 36, 37 ~ 41. 

13 Bài 8: 도서관 

(Thư viện) 

2)제가빌려드릴게요. 

드릴게요. 

잘들어보세요. 

함께이야기해보세요. 

- Giảng trọng tâm ngữ 

pháp và từ vựng. 

- Lưu ý SV về phát âm, 

ngữ điệu. 

- Giám sát SV thực 

hành nói. 

 

 

- Luyện tập nói theo mẫu. 

- Đọc bài hội thoại 

- Luyện tập phần phát âm. 

- Thực hành hội thoại theo 

mẫu, cuốn [I],  

trang 75 ~ 78. 

14 Bài 9: 은행 

(Ngân hàng) 

- Giảng trọng tâm ngữ 

pháp và từ vựng. 

- Lưu ý SV về phát âm, 

ngữ điệu. 

 

- Luyện tập nói theo mẫu. 

- Đọc bài hội thoại 

- Luyện tập phần phát âm. 
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1)도와주시면좋겠어요. 

2)통장을만들려고하는데요
. 

- Giám sát SV thực 

hành nói. 

- Cho SV kiểm tra giữa 

học kỳ. 

- Thực hành hội thoại theo 

mẫu, cuốn [I],  

trang 79 ~ 85. 

15 Bài 10: 우체국 

(Bưu điện) 

1)소포를부치려고하는데얼

마나결려요? 

2)보통우편으로보내면시간

이얼마나걸리나요? 

Ôn tập cuối học phần. 

- Giảng trọng tâm ngữ 

pháp và từ vựng. 

- Lưu ý SV về phát âm, 

ngữ điệu. 

- Giám sát SV thực 

hành nói. 

- Cho SV kiểm tra giữa 

học kỳ. 

 

- Luyện tập nói theo mẫu. 

- Đọc bài hội thoại 

- Luyện tập phần phát âm. 

- Thực hành hội thoại theo 

mẫu, cuốn [I],  

trang 86 ~ 92. 

 

10. Phương pháp giảng: 

- Lý thuyết: Thuyết trình, thảo luận nhóm. 

11. Vật liệu giảng dạy: 

- Tài liệu phát tay, máy chiếu đa năng, máy tính có kết nối Internet. 

12. Đánh giá: 

- Điểm chuyên cần: 10% 

- Điểm quá trình: 30% 

- Điểm thi kết thúc học phần: 60% 

- Hình thức thi kết thúc học phần: Thi viết tự luận (Sinh viên được sử dụng tài liệu) 

- Thời gian thi: 90 phút 

Cách tính điểm: 

- Điểm học phần = điểm chuyên cần (10%) + điểm quá trình (30%) + điểm thi kết thúc HP 

(60%). 

- Các điểm thành phần và điểm kết thúc học phần đều được làm tròn đến một chữ số thập 

phân. 

 13. Tài liệu học tập, tham khảo 

 13.1. Tài liệu học tập : 

[1]말하기쉬운한국어 , 성균어학원한국어교재편찬위원회, 성균관대학교출판부, 2005  

[Tiếng Hàn , Trung tâm tiếng Hàn Sungkyun, NXB ĐH Sungkyunkwoan, năm 2005] 

 13.2. Tài liệu tham khảo: 

[2] 베트남인을위한종합한국어, 한국국제교류재단, 2009. [Tiếng Hàn tổng hợp dành cho 

người Việt Nam, Quỹ giao lưu quốc tế Hàn Quốc, năm 2009]  

                                                         

Đà lạt, ngày 28 tháng 4 năm 2019 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

TS. PHẠM ĐÌNH TRUNG 

                            

                                                                                                  

 

  



199 

 

                                                                              

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC YERSIN ĐÀ LẠT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

1. Mã số : D41039 

2. Tên học phần : Nói tiếng Hàn 4 

3. Số tín chỉ : 4 tín chỉ 

4. Chuyên ngành đào tạo : Đông Phương học  

5. Mục tiêu của học phần: 

Nhận biết và nói đúng phát âm của các âm tiết trong tiếng Hàn. Biết giao tiếp. 

    5.1. Kiến thức : 

- Hội thoại các tình huống thông dụng trong đời sống thường nhật . 

- Hiểu rõ các từ vựng theo chủ đề, tình huống cụ thể trong đời sống thường nhật. 

    5.2 Kỹ năng :  

- Sử dụng được từ vựng và ngữ pháp sơ cấp để giao tiếp trong các tình huống đơn giản trong 

đời sống thường nhật. 

-Vận dụng tốt những kiến thức về từ vựng và ngữ pháp  để phản xạ tốt trong giao tiếp. 

-Vận dụng tốt những kiến thức về từ vựng và ngữ pháp để phát biểu theo chủ đề. 

    5.3 Thái độ :  

- Chủ động tìm hiểu từ vựng mới, chuẩn bị bài phát biểu trong giờ tự học và tự tin trình bày 

trong giờ lý thuyết trên lớp. 

- Chủ động trong giao tiếp với GV và bạn học, chủ động phát biểu trước tập thể, chủ động 

phát huy khả năng tranh luận. 

6. Mô tả tóm tắt nội dung học phần:  

Thông qua nội dung các bài học, sinh viên có thể tìm hiểu về văn hóa xã hội của Hàn Quốc 

xoay quanh các hoạt động thường nhật gồm các chủ đề (chào hỏi, giới thiệu bản thân, ngày 

tháng, cuộc sống Hàn Quốc, thời tiết...). Các câu nói thông dụng để sinh viên tiếp thu được kiến 

thức của phần tiếng Hàn . Nội  dung các chủ đề và bài tập thực hành không những giúp sinh 

viên thực hành nói tiếng Hàn mà còn giúp sinh viên rèn luyện kỹ năng trình bày suy nghĩ cũng 

như bày tỏ ý kiến của bản thân về các tình huống thực tế đơn giản trong cuộc sống hàng ngày. 

7. Phân bố thời gian giảng dạy trong học kỳ :  

- Lý thuyết , lên lớp 45 tiết 

8. Điều kiện và yêu cầu của học phần :  

    8.1 Điều kiện :   

       Không có 

    8.2 Yêu cầu : 

Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ như sau: 

- Tham dự tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết. 

- Thực hiện đầy đủ các bài tập nhóm/ bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện. 

- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ. 

- Tham dự thi kết thúc học phần. 

- Chủ động tổ chức thực hiện giờ tự học. 

9. Nội dung học phần : 

 

Buổi Nội dung Lý 

thuyết 

Thuyết trình, thảo luận  Nhiệm vụ của 

sinh viên 

1 Bài 1: 머리하기 

(Làm tóc)  

1) 

앞머리를짧게잘라주세요. 

2 - Giảng trọng tâm ngữ 

pháp và từ vựng. 

- Lưu ý SV về phát âm, 

ngữ điệu. 

- Luyện tập nói 

theo mẫu. 

- Đọc bài hội 

thoại 
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2) 

시험공부하느라고머리를못

잘랐어요. 

- Giám sát SV thực 

hành nói. 

 

- Luyện tập phần 

phát âm. 

- Chuẩn bị bài 

các nội dung có 

liên quan (so 

sánh với Việt 

Nam) khi GV 

yêu cầu. 

- Thực hành hội 

thoại theo mẫu, 

cuốn [I], trang 

13~17. 

2 Bài 1: 머리하기 

(Làm tóc)  

잘들어보세요. 

함께이야기해보세요. 

 

Bài 2: 외국생활 

(Đờ sống du học nước ngoài) 

1)그전시회는정말볼만해요
. 

2 - Giảng trọng tâm ngữ 

pháp và từ vựng. 

- Lưu ý SV về phát âm, 

ngữ điệu. 

- Giám sát SV thực 

hành nói. 

 

 

- Luyện tập nói 

theo mẫu. 

- Đọc bài hội 

thoại 

- Luyện tập phần 

phát âm. 

- Chuẩn bị bài 

các nội dung có 

liên quan (so 

sánh với Việt 

Nam) khi GV 

yêu cầu. 

- Thực hành hội 

thoại theo mẫu, 

cuốn [I],  

trang 18 ~  20, 21 

~ 23. 

3 Bài 2: 외국생활 

(Đờ sống du học nước ngoài) 

 

2)뜻을이해하기가좀힘들어

요. 

들어보세요 

함께이야기해보세요. 

2 - Giảng trọng tâm ngữ 

pháp và từ vựng. 

- Lưu ý SV về phát âm, 

ngữ điệu. 

- Giám sát SV thực 

hành nói. 

 

 

- Luyện tập nói 

theo mẫu. 

- Đọc bài hội 

thoại 

- Luyện tập phần 

phát âm. 

- Chuẩn bị bài 

các nội dung có 

liên quan (so 

sánh với Việt 

Nam) khi GV 

yêu cầu. 

- Thực hành hội 

thoại theo mẫu, 

cuốn [I],  

trang 26 ~ 29. 

4 Bài 3: 불어보기 

(Hỏi thăm) 

1)세종문화회관이어디에있

는지아세요? 

2 - Giảng trọng tâm ngữ 

pháp và từ vựng. 

- Lưu ý SV về phát âm, 

ngữ điệu. 

 

- Luyện tập nói 

theo mẫu. 

- Đọc bài hội 

thoại 
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2)냉면이얼마나맛있는지몰

라요. 

- Giám sát SV thực 

hành nói. 

 

- Luyện tập phần 

phát âm. 

- Chuẩn bị bài 

các nội dung có 

liên quan (so 

sánh với Việt 

Nam) khi GV 

yêu cầu. 

- Thực hành hội 

thoại theo mẫu, 

cuốn [I],  

trang 30 ~ 35. 

5 Bài 3: 불어보기 

(Hỏi thăm) 

잘들어보세요. 

함께이야기해보세요. 

 

Bài 4: 학교생활 

(Đời sống đại học) 

1)동물원부터갈까해요 

2 - Giảng trọng tâm ngữ 

pháp và từ vựng. 

- Lưu ý SV về phát âm, 

ngữ điệu. 

- Giám sát SV thực 

hành nói. 

 

 

- Luyện tập nói 

theo mẫu. 

- Đọc bài hội 

thoại 

- Luyện tập phần 

phát âm. 

- Chuẩn bị bài 

các nội dung có 

liên quan (so 

sánh với Việt 

Nam) khi GV 

yêu cầu. 

- Thực hành hội 

thoại theo mẫu, 

cuốn [I],  

trang 36 ~ 37, 38 

~ 42. 

6 Bài 4: 예정 

(Dự định) 

2)추워도가야해요. 

함께이야기해보세요. 

2 - Giảng trọng tâm ngữ 

pháp và từ vựng. 

- Lưu ý SV về phát âm, 

ngữ điệu. 

- Giám sát SV thực 

hành nói. 

 

 

- Luyện tập nói 

theo mẫu. 

- Đọc bài hội 

thoại 

- Luyện tập phần 

phát âm. 

- Chuẩn bị bài 

các nội dung có 

liên quan (so 

sánh với Việt 

Nam) khi GV 

yêu cầu. 

- Thực hành hội 

thoại theo mẫu, 

cuốn [I],  

trang 43 ~ 46. 

7 Bài 5: 문제해결 

(Giải quyến vấn đề) 

 

2 - Giảng trọng tâm ngữ 

pháp và từ vựng. 

- Lưu ý SV về phát âm, 

ngữ điệu. 

 

- Luyện tập nói 

theo mẫu. 

- Đọc bài hội 

thoại 
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1)힘들때에는어떻게해요? 

2)잠을못잤거든요. 

- Giám sát SV thực 

hành nói. 

 

- Luyện tập phần 

phát âm. 

- Chuẩn bị bài 

các nội dung có 

liên quan (so 

sánh với Việt 

Nam) khi GV 

yêu cầu. 

- Thực hành hội 

thoại theo mẫu, 

cuốn [I],  

trang 47 ~ 50. 

8 Bài 5: 문제해결 

(Giải quyến vấn đề) 

잘들어보세요. 

함께이야기해보세요. 

 

Bài 6: 휴가계획 

(Kế hoạch mùa nghỉ) 

1)여행가기로했어요. 

2 - Kiểm tra bài tập về 

nhà. 

- Giảng trọng tâm ngữ 

pháp và từ vựng. 

- Lưu ý SV về phát âm, 

ngữ điệu. 

- Giám sát SV thực 

hành nói. 

 

- Luyện tập nói 

theo mẫu. 

- Đọc bài hội 

thoại 

- Luyện tập phần 

phát âm. 

- Chuẩn bị bài 

các nội dung có 

liên quan (so 

sánh với Việt 

Nam) khi GV 

yêu cầu. 

- Thực hành hội 

thoại theo mẫu, 

cuốn [I],  

trang 51 ~ 53, 54 

~ 57. 

9 Bài 6: 휴가계획 

(Kế hoạch mùa nghỉ) 

2)지리산으로해서남원으로

가요. 

잘들어보세요. 

함께이야기해보세요. 

2 - Kiểm tra bài tập về 

nhà. 

- Giảng trọng tâm ngữ 

pháp và từ vựng. 

- Lưu ý SV về phát âm, 

ngữ điệu. 

- Giám sát SV thực 

hành nói. 

 

- Luyện tập nói 

theo mẫu. 

- Đọc bài hội 

thoại 

- Luyện tập phần 

phát âm. 

- Chuẩn bị bài 

các nội dung có 

liên quan (so 

sánh với Việt 

Nam) khi GV 

yêu cầu. 

- Thực hành hội 

thoại theo mẫu, 

cuốn [I],  

trang 58 ~ 61. 

Ôn thi giữa học 

phần. 

10 Thi giữa học phần 2 Thi giữa học phần Thi giữa học 

phần 
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11 Bài 7: 출장 

(Công tác) 

1)출장가게되었거든요. 

2)10분쯤늦을것같아요. 

2 - Kiểm tra bài tập về 

nhà. 

- Giảng trọng tâm ngữ 

pháp và từ vựng. 

- Lưu ý SV về phát âm, 

ngữ điệu. 

- Giám sát SV thực 

hành nói. 

 

- Luyện tập nói 

theo mẫu. 

- Đọc bài hội 

thoại 

- Luyện tập phần 

phát âm. 

- Chuẩn bị bài 

các nội dung có 

liên quan (so 

sánh với Việt 

Nam) khi GV 

yêu cầu. 

- Thực hành hội 

thoại theo mẫu, 

cuốn [I],  

trang 62 ~ 66. 

12 Bài 7: 출장 

(Công tác) 

잘들어보세요. 

함께이야기해보세요. 

 

Bài 8: 수료식 

(Lễ tốt nghiệp) 

1)친구랑연습해야겠어요. 

2 - Kiểm tra bài tập về 

nhà. 

- Giảng trọng tâm ngữ 

pháp và từ vựng. 

- Lưu ý SV về phát âm, 

ngữ điệu. 

- Giám sát SV thực 

hành nói. 

 

- Luyện tập nói 

theo mẫu. 

- Đọc bài hội 

thoại 

- Luyện tập phần 

phát âm. 

- Chuẩn bị bài 

các nội dung có 

liên quan (so 

sánh với Việt 

Nam) khi GV 

yêu cầu. 

- Thực hành hội 

thoại theo mẫu, 

cuốn [I],  

trang 69 ~ 70, 71 

~ 74. 

13 Bài 8: 수료식 

(Lễ tốt nghiệp) 

2)우는척했어요. 

드릴게요. 

잘들어보세요. 

함께이야기해보세요. 

2 - Giảng trọng tâm ngữ 

pháp và từ vựng. 

- Lưu ý SV về phát âm, 

ngữ điệu. 

- Giám sát SV thực 

hành nói. 

 

 

- Luyện tập nói 

theo mẫu. 

- Đọc bài hội 

thoại 

- Luyện tập phần 

phát âm. 

- Chuẩn bị bài 

các nội dung có 

liên quan (so 

sánh với Việt 

Nam) khi GV 

yêu cầu. 

- Thực hành hội 

thoại theo mẫu, 

cuốn [I],  

trang 74 ~ 76. 
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14 Bài 9: 기간 

(Thời hạn) 

1)자전거탄지십년이되었어

요. 

2)전자상가도 

1시간만에찾았어요. 

2 - Giảng trọng tâm ngữ 

pháp và từ vựng. 

- Lưu ý SV về phát âm, 

ngữ điệu. 

- Giám sát SV thực 

hành nói. 

- Cho SV kiểm tra giữa 

học kỳ. 

 

- Luyện tập nói 

theo mẫu. 

- Đọc bài hội 

thoại 

- Luyện tập phần 

phát âm. 

- Chuẩn bị bài 

các nội dung có 

liên quan (so 

sánh với Việt 

Nam) khi GV 

yêu cầu. 

- Thực hành hội 

thoại theo mẫu, 

cuốn [I],  

trang 77 ~ 83. 

15 Bài 10: 비교 

(So sánh) 

1)예전에비해좋아요. 

2)떡을사다가떡볶이를해먹

어요. 

Ôn tập cuối học phần. 

2 - Giảng trọng tâm ngữ 

pháp và từ vựng. 

- Lưu ý SV về phát âm, 

ngữ điệu. 

- Giám sát SV thực 

hành nói. 

- Cho SV kiểm tra giữa 

học kỳ. 

 

- Luyện tập nói 

theo mẫu. 

- Đọc bài hội 

thoại 

- Luyện tập phần 

phát âm. 

- Chuẩn bị bài 

các nội dung có 

liên quan (so 

sánh với Việt 

Nam) khi GV 

yêu cầu. 

- Thực hành hội 

thoại theo mẫu, 

cuốn [I],  

trang 84 ~ 90. 

 

Lịch trình thực hiện 

Buổi Nội dung Lý 

thuyết 

Thuyết trình, thảo luận  Nhiệm vụ của 

sinh viên 

1 Bài 1: 머리하기 

(Làm tóc)  

1) 

앞머리를짧게잘라주세요. 

2) 

시험공부하느라고머리를못

잘랐어요. 

4 - Giảng trọng tâm ngữ 

pháp và từ vựng. 

- Lưu ý SV về phát âm, 

ngữ điệu. 

- Giám sát SV thực 

hành nói. 

 

- Luyện tập nói 

theo mẫu. 

- Đọc bài hội 

thoại 

- Luyện tập phần 

phát âm. 

- Chuẩn bị bài 

các nội dung có 

liên quan (so 

sánh với Việt 

Nam) khi GV 

yêu cầu. 

- Thực hành hội 

thoại theo mẫu, 
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cuốn [I], trang 

13~17. 

 

 

2 Bài 1: 머리하기 

(Làm tóc)  

잘들어보세요. 

함께이야기해보세요. 

 

Bài 2: 외국생활 

(Đờ sống du học nước ngoài) 

1)그전시회는정말볼만해요
. 

4 - Giảng trọng tâm ngữ 

pháp và từ vựng. 

- Lưu ý SV về phát âm, 

ngữ điệu. 

- Giám sát SV thực 

hành nói. 

 

 

- Luyện tập nói 

theo mẫu. 

- Đọc bài hội 

thoại 

- Luyện tập phần 

phát âm. 

- Chuẩn bị bài 

các nội dung có 

liên quan (so 

sánh với Việt 

Nam) khi GV 

yêu cầu. 

- Thực hành hội 

thoại theo mẫu, 

cuốn [I],  

trang 18 ~  20, 21 

~ 23. 

 

3 Bài 2: 외국생활 

(Đờ sống du học nước ngoài) 

 

2)뜻을이해하기가좀힘들어

요. 

들어보세요 

함께이야기해보세요. 

4 - Giảng trọng tâm ngữ 

pháp và từ vựng. 

- Lưu ý SV về phát âm, 

ngữ điệu. 

- Giám sát SV thực 

hành nói. 

 

 

- Luyện tập nói 

theo mẫu. 

- Đọc bài hội 

thoại 

- Luyện tập phần 

phát âm. 

- Chuẩn bị bài 

các nội dung có 

liên quan (so 

sánh với Việt 

Nam) khi GV 

yêu cầu. 

- Thực hành hội 

thoại theo mẫu, 

cuốn [I],  

trang 26 ~ 29. 

4 Bài 3: 불어보기 

(Hỏi thăm) 

1)세종문화회관이어디에있

는지아세요? 

2)냉면이얼마나맛있는지몰

라요. 

4 - Giảng trọng tâm ngữ 

pháp và từ vựng. 

- Lưu ý SV về phát âm, 

ngữ điệu. 

- Giám sát SV thực 

hành nói. 

 

 

- Luyện tập nói 

theo mẫu. 

- Đọc bài hội 

thoại 

- Luyện tập phần 

phát âm. 

- Chuẩn bị bài 

các nội dung có 

liên quan (so 

sánh với Việt 
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Nam) khi GV 

yêu cầu. 

- Thực hành hội 

thoại theo mẫu, 

cuốn [I],  

trang 30 ~ 35. 

5 Bài 3: 불어보기 

(Hỏi thăm) 

잘들어보세요. 

함께이야기해보세요. 

 

Bài 4: 학교생활 

(Đời sống đại học) 

1)동물원부터갈까해요 

4 - Giảng trọng tâm ngữ 

pháp và từ vựng. 

- Lưu ý SV về phát âm, 

ngữ điệu. 

- Giám sát SV thực 

hành nói. 

 

 

- Luyện tập nói 

theo mẫu. 

- Đọc bài hội 

thoại 

- Luyện tập phần 

phát âm. 

- Chuẩn bị bài 

các nội dung có 

liên quan (so 

sánh với Việt 

Nam) khi GV 

yêu cầu. 

- Thực hành hội 

thoại theo mẫu, 

cuốn [I],  

trang 36 ~ 37, 38 

~ 42. 

6 Bài 4: 예정 

(Dự định) 

2)추워도가야해요. 

함께이야기해보세요. 

4 - Giảng trọng tâm ngữ 

pháp và từ vựng. 

- Lưu ý SV về phát âm, 

ngữ điệu. 

- Giám sát SV thực 

hành nói. 

 

 

- Luyện tập nói 

theo mẫu. 

- Đọc bài hội 

thoại 

- Luyện tập phần 

phát âm. 

- Chuẩn bị bài 

các nội dung có 

liên quan (so 

sánh với Việt 

Nam) khi GV 

yêu cầu. 

- Thực hành hội 

thoại theo mẫu, 

cuốn [I],  

trang 43 ~ 46. 

7 Bài 5: 문제해결 

(Giải quyến vấn đề) 

 

1)힘들때에는어떻게해요? 

2)잠을못잤거든요. 

4 - Giảng trọng tâm ngữ 

pháp và từ vựng. 

- Lưu ý SV về phát âm, 

ngữ điệu. 

- Giám sát SV thực 

hành nói. 

 

 

- Luyện tập nói 

theo mẫu. 

- Đọc bài hội 

thoại 

- Luyện tập phần 

phát âm. 

- Chuẩn bị bài 

các nội dung có 

liên quan (so 

sánh với Việt 
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Nam) khi GV 

yêu cầu. 

- Thực hành hội 

thoại theo mẫu, 

cuốn [I],  

trang 47 ~ 50. 

8 Bài 5: 문제해결 

(Giải quyến vấn đề) 

잘들어보세요. 

함께이야기해보세요. 

 

Bài 6: 휴가계획 

(Kế hoạch mùa nghỉ) 

1)여행가기로했어요. 

4 - Kiểm tra bài tập về 

nhà. 

- Giảng trọng tâm ngữ 

pháp và từ vựng. 

- Lưu ý SV về phát âm, 

ngữ điệu. 

- Giám sát SV thực 

hành nói. 

 

- Luyện tập nói 

theo mẫu. 

- Đọc bài hội 

thoại 

- Luyện tập phần 

phát âm. 

- Chuẩn bị bài 

các nội dung có 

liên quan (so 

sánh với Việt 

Nam) khi GV 

yêu cầu. 

- Thực hành hội 

thoại theo mẫu, 

cuốn [I],  

trang 51 ~ 53, 54 

~ 57. 

9 Bài 6: 휴가계획 

(Kế hoạch mùa nghỉ) 

2)지리산으로해서남원으로

가요. 

잘들어보세요. 

함께이야기해보세요. 

4 - Kiểm tra bài tập về 

nhà. 

- Giảng trọng tâm ngữ 

pháp và từ vựng. 

- Lưu ý SV về phát âm, 

ngữ điệu. 

- Giám sát SV thực 

hành nói. 

 

- Luyện tập nói 

theo mẫu. 

- Đọc bài hội 

thoại 

- Luyện tập phần 

phát âm. 

- Chuẩn bị bài 

các nội dung có 

liên quan (so 

sánh với Việt 

Nam) khi GV 

yêu cầu. 

- Thực hành hội 

thoại theo mẫu, 

cuốn [I],  

trang 58 ~ 61. 

Ôn thi giữa học 

phần. 

10 Thi giữa học phần 4 Thi giữa học phần Thi giữa học 

phần 

11 Bài 7: 출장 

(Công tác) 

1)출장가게되었거든요. 

2)10분쯤늦을것같아요. 

4 - Kiểm tra bài tập về 

nhà. 

- Giảng trọng tâm ngữ 

pháp và từ vựng. 

- Lưu ý SV về phát âm, 

ngữ điệu. 

 

- Luyện tập nói 

theo mẫu. 

- Đọc bài hội 

thoại 

- Luyện tập phần 

phát âm. 
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- Giám sát SV thực 

hành nói. 

- Chuẩn bị bài 

các nội dung có 

liên quan (so 

sánh với Việt 

Nam) khi GV 

yêu cầu. 

- Thực hành hội 

thoại theo mẫu, 

cuốn [I],  

trang 62 ~ 66. 

12 Bài 7: 출장 

(Công tác) 

잘들어보세요. 

함께이야기해보세요. 

 

Bài 8: 수료식 

(Lễ tốt nghiệp) 

1)친구랑연습해야겠어요. 

4 - Kiểm tra bài tập về 

nhà. 

- Giảng trọng tâm ngữ 

pháp và từ vựng. 

- Lưu ý SV về phát âm, 

ngữ điệu. 

- Giám sát SV thực 

hành nói. 

 

- Luyện tập nói 

theo mẫu. 

- Đọc bài hội 

thoại 

- Luyện tập phần 

phát âm. 

- Chuẩn bị bài 

các nội dung có 

liên quan (so 

sánh với Việt 

Nam) khi GV 

yêu cầu. 

- Thực hành hội 

thoại theo mẫu, 

cuốn [I],  

trang 69 ~ 70, 71 

~ 74. 

13 Bài 8: 수료식 

(Lễ tốt nghiệp) 

2)우는척했어요. 

드릴게요. 

잘들어보세요. 

함께이야기해보세요. 

4 - Giảng trọng tâm ngữ 

pháp và từ vựng. 

- Lưu ý SV về phát âm, 

ngữ điệu. 

- Giám sát SV thực 

hành nói. 

 

 

- Luyện tập nói 

theo mẫu. 

- Đọc bài hội 

thoại 

- Luyện tập phần 

phát âm. 

- Chuẩn bị bài 

các nội dung có 

liên quan (so 

sánh với Việt 

Nam) khi GV 

yêu cầu. 

- Thực hành hội 

thoại theo mẫu, 

cuốn [I],  

trang 74 ~ 76. 

14 Bài 9: 기간 

(Thời hạn) 

1)자전거탄지십년이되었어

요. 

2)전자상가도 

1시간만에찾았어요. 

4 - Giảng trọng tâm ngữ 

pháp và từ vựng. 

- Lưu ý SV về phát âm, 

ngữ điệu. 

- Giám sát SV thực 

hành nói. 

 

- Luyện tập nói 

theo mẫu. 

- Đọc bài hội 

thoại 

- Luyện tập phần 

phát âm. 
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- Cho SV kiểm tra giữa 

học kỳ. 

- Chuẩn bị bài 

các nội dung có 

liên quan (so 

sánh với Việt 

Nam) khi GV 

yêu cầu. 

- Thực hành hội 

thoại theo mẫu, 

cuốn [I],  

trang 77 ~ 83. 

15 Bài 10: 비교 

(So sánh) 

1)예전에비해좋아요. 

2)떡을사다가떡볶이를해먹

어요. 

Ôn tập cuối học phần. 

4 - Giảng trọng tâm ngữ 

pháp và từ vựng. 

- Lưu ý SV về phát âm, 

ngữ điệu. 

- Giám sát SV thực 

hành nói. 

- Cho SV kiểm tra giữa 

học kỳ. 

 

- Luyện tập nói 

theo mẫu. 

- Đọc bài hội 

thoại 

- Luyện tập phần 

phát âm. 

- Chuẩn bị bài 

các nội dung có 

liên quan (so 

sánh với Việt 

Nam) khi GV 

yêu cầu. 

- Thực hành hội 

thoại theo mẫu, 

cuốn [I],  

trang 84 ~ 90. 

Tổng số tiết 60   

 

10. Phương pháp giảng: 

- Lý thuyết: Thuyết trình, thảo luận nhóm. 

11. Vật liệu giảng dạy: 

- Tài liệu phát tay, máy chiếu đa năng, máy tính có kết nối Internet. 

12. Đánh giá: 

- Điểm chuyên cần: 10% 

- Điểm quá trình: 30% 

- Điểm thi kết thúc học phần: 60% 

- Hình thức thi kết thúc học phần: Thi viết tự luận (Sinh viên được sử dụng tài liệu) 

- Thời giam thi: 90 phút 

Cách tính điểm: 

- Điểm học phần = điểm chuyên cần (10%) + điểm quá trình (30%) + điểm thi kết thúc HP 

(60%). 

- Các điểm thành phần và điểm kết thúc học phần đều được làm tròn đến một chữ số thập 

phân. 

 13. Tài liệu học tập, tham khảo 

 13.1. Tài liệu học tập : 

[1]말하기쉬운한국어 , 성균어학원한국어교재편찬위원회, 성균관대학교출판부, 2005  

[Tiếng Hàn , Trung tâm tiếng Hàn Sungkyun, NXB ĐH Sungkyunkwoan, năm 2005] 

 13.2. Tài liệu tham khảo: 
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[2] 베트남인을위한종합한국어, 한국국제교류재단, 2009. [Tiếng Hàn tổng hợp dành cho 

người Việt Nam, Quỹ giao lưu quốc tế Hàn Quốc, năm 2009] 

                                                                             

Đà lạt, ngày 28 tháng 4 năm 2019 

HIỆU TRƯỞNG 

      

  

 

 

TS. PHẠM ĐÌNH TRUNG 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC YERSIN ĐÀ LẠT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

 

1. Mã số:  D41043 

2. Tên học phần: Nghe tiếng Hàn 1  

3. Số tín chỉ:  3 tín chỉ 

4. Chuyên ngành đào tạo:  Đông Phương học 

5. Mục tiêu của học phần:  

Nghe và hiểu được những mẫu hội thoại tiếng Hàn; nhận biết và phân biệt được âm tiết, ngữ 

điệu trong tiếng Hàn. 

    5.1 Kiến thức :  
- Nghe được những tình huống giao tiếp tiếng Hàn 

- Hiểu và vận dụng những từ vựng về văn hóa, xã hội Hàn Quốc. 

      5.2 Kỹ năng : 

- Biết sử dụng đúng mẫu câu tiếng Hàn trong giao tiếp căn bản 

- Nghe và trả lời được những tình huống hỏi đáp theo gợi ý của giảng viên 

      5.3 Thái độ: 

- Nghe và phát âm đúng. 

- Tập trung nghe bài khóa và trả lời câu hỏi ở trình độ sơ cấp. 

6.Mô tả tóm tắt nội dung học phần:  

Học phần gồm 10 bài của giáo trình Nghe tiếng Hàn của trường Đại học KyeongHee- Hàn 

Quốc. Sinh viên sẽ được hướng dẫn phần nghe hiểu, nghe bài khóa theo chủ đề lớn có nội dung 

xoay quanh các hoạt động thường nhật của du học sinh đang sống tại Hàn Quốc, gồm các chủ 

đề (chào hỏi, giới thiệu, vị trí, mua sắm, hẹn, sinh hoạt thường ngày, thời tiết và mùa, giao 

thông, sức khỏe, nơi công cộng...) và các mẫu câu thông dụng để sinh viên tiếp thu được kiến 

thức của phần tiếng Hàn . 

7. Phân bố thời gian giảng dạy trong học kỳ :  

- Lý thuyết , lên lớp 30 tiết 

8. Điều kiện và yêu cầu của học phần :  

  8.1 Điều kiện :  

        Không có 

   8.2 . Yêu cầu : 

Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ như sau: 

- Tham dự tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết. 

- Thực hiện đầy đủ các bài tập nhóm/ bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện. 

- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ. 

- Tham dự thi kết thúc học phần. 

- Chủ động tổ chức thực hiện giờ tự học. 

9. Nội dung học phần : 

 

STT Nội dung Lý 

thuyết 

Thuyết trình, thảo luận  Nhiệm vụ 

của sinh 

viên 

1 Bài mở đầu: Bảng chữ cái 

tiếng Hàn 

한글배우기 

 

3  

Hướng dẫn bảng chữ cái 

tiếng Hàn 

 

- Tìm hiểu 

trước về 

bảng chữ cái 

tiếng Hàn. 
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2 Bài 1: Chào hỏi 

제 1 과: 인사 

1.저는빌리예요. Tôi là Billy 

2. 저는미국에서왔어요. 

Tôi đến từ Mỹ. 

3. 연음 (Cách nối âm trong 

tiếng Hàn) 

3  

Hướng dẫn nghe CD1 

 

- Chuẩn bị từ 

vựng. 

- Tìm hiểu 

trước về cách 

chào hỏi của 

người Hàn. 

- Nghe CD 

và viết lại 

những gì đã 

nghe được.  

(Tham khảo 

giáo trình 

chính và CD) 

3 Bài 2: Giới thiệu 

제 2과:소개 

제남동생은대학생이에요. 

(Em trai tôi là sinh viên.) 

- Nghe các danh từ chỉ tên 

nghề nghiệp và chọn bức 

tranh phù hợp.  

- Nghe hội thoại và chọn câu 

trảlời thịch hợp 

3 -Ôn tập lại phần chào hỏi 

trong bài 1. 

- Nghe nội dung bài 2 

- Chuẩn bị từ 

vựng. 

- Tìm hiểu 

trước về cách 

giới thiệu 

của người 

Hàn. 

- Nghe CD 

và viết lại 

những gì đã 

nghe được.  

(Tham khảo 

giáo trình 

chính và CD) 

4 Bài 2: Giới thiệu (tt) 

제 2과: 소개 

여기는학생식당이에요. 

Nơi đây là căn-tin trường học. 

3. Luyện phát âm [ㄱ] , [ㄲ]  

3 Kiểm tra bài tập về nhà. 

- Học tiếp nội dung bài 2 

- Chuẩn bị 

từvựng. 

- Tìm hiểu 

trước về cách 

giới thiệu 

của người 

Hàn. 

- Nghe CD 

và viết lại 

những gì đã 

nghe được.  

5 Bài 3: Vị trí 

제 3과: 위치 

은행이어디에있어요? 

Ngân hàng ở đâu? 

2. 오른쪽에있어요. 

Có ở bên phải. 

3. Luyện phát âm [ㄷ], [ㄸ] 

3 Kiểm tra bài tập về nhà. 

Hướng dẫn nghe CD1 

Hướng dẫn xây dựng bài 

Đánh giá kết quả làm 

việc của SV 

- Chuẩn bị từ 

vựng. 

- Tìm hiểu 

cách nói về 

vị trí  

- Nghe CD 

và viết lại 

những gì đã 

nghe được.  

(Tham khảo 

giáo trình 

chính và CD) 

6 Bài 4: Mua sắm 

제 4과: 쇼핑 

3 Kiểm tra bài tập về nhà. 

Hướng dẫn nghe CD1 

- Chuẩn bị từ 

vựng. 
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이바지얼마예요?  

Cái quần này giá bao nhiêu? 

2. Nghe hội thoại về mua sắm 

và chọn câu trả lời thích hợp. 

 

Hướng dẫn xây dựng bài 

Đánh giá kết quả làm 

việc của SV 

- Tìm hiểu 

trước về cách 

mua sắm. 

- Nghe CD 

và viết lại 

những gì đã 

nghe được.  

(Tham khảo 

giáo trình 

chính và CD) 

7 Bài 4: Mua sắm (tt) 

봉투필요하세요? 

(Bạn có cần túi đựng đồ 

không?) 

3. Luyện phát âm [ㅂ], [ㅃ] 

3 Kiểm tra bài tập về nhà. 

Hướng dẫn nghe CD1 

Hướng dẫn xây dựng bài 

Đánh giá kết quả làm 

việc của SV 

- Chuẩn bị từ 

vựng. 

- Ghi nhớ 

cách nói mua 

sắm đã họcở 

bài trước.. 

- Nghe CD 

và viết lại 

những gì đã 

nghe được.  

8 Bài 5: Cuộc hẹn 

제 5과: 약속 

생일파티를어디에서해요? 

세시에가겠습니다. 

3 Kiểm tra bài tập về nhà. 

Hướng dẫn nghe CD1 

Hướng dẫn xây dựng bài 

Đánh giá kết quả làm 

việc của SV 

- Chuẩn bị từ 

vựng. 

- Tìm hiểu 

trước về cách 

hẹn ai ở địa 

điểm nào đó. 

- Nghe CD 

và viết lại 

những gì đã 

nghe được.  

9 - Kiểm tra giữa kỳ 

- Bài 6: Sinh hoạt thường nhật 

제 6과: 생활 

빌리방은 3층이에요. 

Phòng của Billy ở tầng 3. 

 

3 Cho làm bài kiểm tra 

giữa kỳ 

Hướng dẫn nghe CD1 

Hướng dẫn xây dựng bài 

Đánh giá kết quả làm 

việc của SV  

Ôn tập kiểm 

tra giữa kỳ. 

Chuẩn bị 

trước nội 

dung nghe 

bài 6. 

10 Bài 6: Sinh hoạt thường nhật 

(tt) 

주말잘보냈어요?  

3. Luyện phát âm [ㅈ], [ㅉ] 

3 Kiểm tra bài tập về nhà. 

Hướng dẫn nghe CD1 

Hướng dẫn xây dựng bài 

Đánh giá kết quả làm 

việc của SV 

- Chuẩn bị từ 

vựng. 

- Nghe CD 

và viết lại 

những gì đã 

nghe được.  

(Tham khảo 

giáo trình 

chính và CD) 

11 Bài 7:  

Thời tiết và mùa 

제 7과: 날씨와계절 

저는여름을좋아해요. Tôi 

thích mùa hè. 

3 Kiểm tra bài tập về nhà. 

Hướng dẫn nghe CD1 

Hướng dẫn xây dựng bài 

Đánh giá kết quả làm 

việc của SV 

- Chuẩn bị từ 

vựng. 

- Tìm hiểu 

trước về thời 

tiết và bốn 

mùa của Hàn 

Quốc. 
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주말에는따뜻하겠습니다. 

Cuối tuần thời tiết sẽấm áp. 

Luyện phát âm [ㅏ], [ㅓ] 

- Nghe CD 

và viết lại 

những gì đã 

nghe được.  

(Tham khảo 

giáo trình 

chính và CD) 

12 Bài 8: Giao thông 

제 8과:교통 

버스를타세요. 

Hãy đón xe bus đi. 

용산행열차입니다. Đây là 

chuyến tàu chạy về hướng 

용산 

Luyện phát âm [ㅗ], [ㅜ] 

 

3 Kiểm tra bài tập về nhà 

Hướng dẫn nghe CD1 

Hướng dẫn xây dựng bài 

Đánh giá kết quả làm 

việc của SV 

- Chuẩn bị từ 

vựng. 

- Tìm hiểu 

trước về giao 

thông Hàn 

Quốc. 

- Nghe CD 

và viết lại 

những gì đã 

nghe được.  

(Tham khảo 

giáo trình 

chính và CD) 

 

13 Bài 9: Sức khỏe 

제 9과: 건강 

1. 식사후에드세요. Hãy 

uống thuốc sau bữa ăn. 

2. 손을자주씻으세요. Hãy 

thường xuyên rửa tay. 

3. Luyện phát âm [ㅡ], [ㅣ] 

3 Kiểm tra bài tập về nhà. 

Hướng dẫn nghe CD1 

Hướng dẫn xây dựng bài 

Đánh giá kết quả làm 

việc của SV 

- Chuẩn bị từ 

vựng. 

- Nghe CD 

và viết lại 

những gì đã 

nghe được.  

(Tham khảo 

giáo trình 

chính và CD) 

14 Bài 10: 공공장소 

Nơi công cộng 

통장을만들고싶어요. Tôi 

muốn làm sổ ngân hàng. 

사진을찍지마십시오. Xin 

đừng chụp ảnh tại đây. 

Luyện phát âm [ㅓ], [ㅗ] 

3 Kiểm tra bài tập về nhà. 

Hướng dẫn nghe CD1 

Hướng dẫn xây dựng bài 

Đánh giá kết quả làm 

việc của SV 

- Chuẩn bị từ 

vựng. 

- Nghe CD 

và viết lại 

những gì đã 

nghe được.  

(Tham khảo 

giáo trình 

chính và CD) 

15 - Ôn tập tổng hợp cuối kì.  

- Đề cương ôn thi cuối kì. 

- Nghe bài hát Hàn Quốc yêu 

thích 

3 - Hướng dẫn ôn tập cuối 

kì. 

- Cho các nhóm trình bày 

bài hát tiếng Hàn yêu 

thích của mình. 

- Chuẩn bị 

theo nhóm 

bài hát Hàn 

quốc mà 

nhóm yêu 

thích nhất, 

thuyết trình 

về nội dung 

bài hát, chắt 

lọc 1 số câu 

tiếng Hàn 

nghe được. 

Tổng số tiết 45   
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10. Phương pháp giảng: 

- Lý thuyết: Thuyết trình, thảo luận nhóm. 

11. Vật liệu giảng dạy: 

- Tài liệu phát tay, máy chiếu đa năng, máy tính có kết nối Internet. 

12. Đánh giá: 

- Điểm chuyên cần: 10% 

- Điểm quá trình: 30% 

- Điểm thi kết thúc học phần: 60% 

- Hình thức thi kết thúc học phần: Thi viết tự luận (Sinh viên được sử dụng tài liệu) 

- Thời giam thi: 90 phút 

Cách tính điểm: 

- Điểm học phần = điểm chuyên cần (10%) + điểm quá trình (30%) + điểm thi kết thúc HP 

(60%). 

- Các điểm thành phần và điểm kết thúc học phần đều được làm tròn đến một chữ số thập 

phân. 

13. Tài liệu học tập – tham khảo:  

13.1. Tài liệu học tập : 

[1] Nghe tiếng Hàn Kyeong Hee , Bộ giáo trình tiếng Hàn Kyeong Hee, Nxb Hawoo 

PublishingInc, 2015 (경희한국어듣기 1,경희한국어교재시리즈, (주)도서출판하우 

2015년) 

13.2. Tài liệu tham khảo: 

[2] Sách bài tập Tiếng Hàn , Trung tâm tiếng Hàn Trường ĐH Yonsei, NXB ĐH Yonsei, 

năm 2007]- Kèm CD  (연세한국어활용연습 1, YONSEI KOREAN WORKBOOK 1 (English 

Version)연세대학교한국어학당편, 연세대학교출판부, 2007) 

[3] Tiếng Hàn tổng hợp dành cho người Việt Nam, Quỹ giao lưu quốc tế Hàn Quốc, năm 

2009 (베트남인을위한종합한국어- 초급 1, 한국국제교류재단, 2009) 

         Đà lạt, ngày 28 tháng 4 năm 2019 

                                                          HIỆU TRƯỞNG  

 

 

 

            
  

                                                      TS. PHẠM ĐÌNH TRUNG 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC YERSIN ĐÀ LẠT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

 

1. Mã số:  D41044 

2. Tên học phần: Nghe tiếng Hàn 2  

3. Số tín chỉ:  3 tín chỉ 

4. Chuyên ngành đào tạo :  Đông Phương học 

5. Mục tiêu của học phần:  

Nghe và hiểu được những mẫu hội thoại tiếng Hàn; nhận biết và phân biệt được âm tiết, ngữ 

điệu trong tiếng Hàn. 

    5.1 Kiến thức :  
- Nghe được những tình huống giao tiếp tiếng Hàn 

- Hiểu và vận dụng những từ vựng về văn hóa, xã hội Hàn Quốc. 

      5.2 Kỹ năng : 

- Biết sử dụng đúng mẫu câu tiếng Hàn trong giao tiếp căn bản 

- Nghe và trả lời được những tình huống hỏi đáp theo gợi ý của giảng viên 

      5.3 Thái độ: 

- Nghe và phát âm đúng. 

- Tập trung nghe bài khóa và trả lời câu hỏi ở trình độ sơ cấp. 

6. Mô tả tóm tắt nội dung học phần:  

Học phần gồm 10 bài của giáo trình Nghe tiếng Hàn 2 của trường Đại học KyeongHee- Hàn 

Quốc. Các chủ đềđược thể hiện đa dạng, phong phú và nâng cao hơn so với các chủ đềở giáo 

trình Nghe tiếng Hàn 1. Gồm có các chủ đề như : mua sắm, ăn uống, sở thích, thể thao, điện 

thoại, du lịch, công việc nhà, mẫu thời trang thịnh hành, thông tin và văn hóa đại chúng,..Thông 

qua các chủ đề trên, sinh viên sẽ được làm quen với những mẫu câu nói thông dụng người Hàn 

thường sử dụng trong đời sống hằng ngày. Qua đó, sinh viên cũng sẽ được nâng cao khả năng 

nghe hiểu ở nhiều tình huống đa dạng khác nhau. 

7. Phân bố thời gian giảng dạy trong học kỳ :  

- Lý thuyết , lên lớp 30 tiết 

8. Điều kiện và yêu cầu của học phần :  

  8.1 Điều kiện :  

        Không có 

   8.2 . Yêu cầu : 

Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ như sau: 

- Tham dự tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết. 

- Thực hiện đầy đủ các bài tập nhóm/ bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện. 

- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ. 

- Tham dự thi kết thúc học phần. 

- Chủ động tổ chức thực hiện giờ tự học. 

9. Nội dung học phần : 

Buổi Nội dung Lý 

thuyết 

Thuyết trình, thảo 

luận  

Nhiệm vụ của sinh 

viên 

1 Bài 1: Mua sắm 

제 1과: 쇼핑 

이거한번입어보세요. Hãy 

mặc thử cái này xem sao. 

비싸지않아서인기가많아

요. Vì không mắc lắm nên 

3 Thuyết giảng 

Hướng dẫn nghe CD1 

Hướng dẫn xây dựng 

bài 

Đánh giá k 

- Chuẩn bị từ vựng. 

- Tìm hiểu trước về 

cách mua sắm của 

người Hàn. 

- Nghe CD và viết lại 

những gì đã nghe 

được.  
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điện thoại này rất được ưa 

thích. 

Luyện phát âm [ㄱ], [ㄲ], 

[ㅋ] 

(Tham khảo giáo 

trình chính và CD) 

 

2 Bài 2: Ẩm thực 

제 2과: 음식 

김치를볶은후에물을넣어

요. 

Sau khi xào kim chi, hãy cho 

nước vào. 

생일에왜미역국을먹어요? 

Vì sao người Hàn lại ăn canh 

rong biển vào ngày sinh 

nhật? 

3. Luyện phát âm 

[ㄷ],[ㄸ],[ㅌ] 

3 Thuyết giảng 

Hướng dẫn nghe CD1 

Hướng dẫn xây dựng 

bài 

Đánh giá kết quả làm 

việc của SV 

- Chuẩn bị từ vựng. 

- Tìm hiểu trước 

vềẩm thực của người 

Hàn. 

- Nghe CD và viết lại 

những gì đã nghe 

được.  

(Tham khảo giáo 

trình chính và CD) 

3 Bài 3: Sở thích 

제 3과: 취미 

저는운동을좋아해요. Tôi 

thích luyện tập thể dục thể 

thao. 

제취미는사진찍기예요.  

Sở thích của tôi là chụp ảnh. 

3. Luyện phát âm 

[ㅂ],[ㅃ],[ㅍ] 

3  

Thuyết giảng 

Hướng dẫn nghe CD1 

Hướng dẫn xây dựng 

bài 

Đánh giá kết quả làm 

việc của SV 

- Chuẩn bị từvựng. 

- Tìm hiểu trước về 

cách nói sở thích của 

người Hàn. 

- Nghe CD và viết lại 

những gì đã nghe 

được.  

(Tham khảo giáo 

trình chính và CD) 

4 Bài 4: Thể dục thể thao 

제 4과: 운동 

빌리씨는무순운동을해요? 

Billy, bạn chơi môn thể thao 

nào? 

축구를정말좋아하는것같

아요. Dường như bạn rất 

thích môn bóng đá. 

Luyện phát âm 

[ㅈ],[ㅉ],[ㅊ] 

3 Kiểm tra bài tập về nhà. 

Thuyết giảng 

Hướng dẫn nghe CD1 

Hướng dẫn xây dựng 

bài 

Đánh giá kết quả làm 

việc của SV 

- Chuẩn bị từ vựng. 

- Tìm hiểu trước về 

các môn thể thao của 

người Hàn. 

- Nghe CD và viết lại 

những gì đã nghe 

được.  

5 Bài 5: Điện thoại 

제 5과: 전화 

여보세요.리사씨, 

저다니엘인데요. 

A lô, Risa à, mình là Daniel 

đây. 

상담원연결은 

0번을눌러주십시오. 

Hãy bấm số 0 để kết nối với 

nhân viên tư vấn. 

3. Luyện phát âm 격음화 1 

3 Kiểm tra bài tập về nhà. 

Thuyết giảng 

Hướng dẫn nghe CD1 

Hướng dẫn xây dựng 

bài 

Đánh giá kết quả làm 

việc của SV 

- Chuẩn bị từ vựng. 

- Tìm hiểu cách nói 

điện thoại 

- Nghe CD và viết lại 

những gì đã nghe 

được.  

(Tham khảo giáo 

trình chính và CD) 

6 - Ôn tập từ bài 1-bài 5 

- Nghe bài hát và điền vào 

chỗ trống. 

3 - Hướng dẫn ôn tập một 

số bài tập trọng điểm 

của bài 1-bài 5. 

- Ôn từ bài 1- bài 5 
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- Tóm tắt nội dung bài hát đã 

được nghe. 

 

- Hướng dẫn nghe bài 

hát Hàn Quốc và điền 

vào chỗ trống 

7 - Cho sinh viên thuyết trình 

về những clip ngắn giới 

thiệu về văn hóa HQ trên 

mạng (sinh viên chọn clip, 

gửi GV xem trước)  

3 Hướng dẫn SV chọn 

clip phù hợp. 

- Giới thiệu 1 số clip 

cho SV. 

- Hướng dẫn SV nghe 

và hiểu nội dung clip 

- Chuẩn bịclip. 

- Chuẩn bị phần tóm 

tắt nội dung clip. 

8 Bài 6: Du lịch 

제 6과: 여행 

게스트하우스를이용하는

게어때요? Thuê nhà khách 

dạng guest house thì thế 

nào? 

여행준비는다했어요? Bạn 

chuẩn bị cho việc đi du lịch 

xong hết chưa? 

Luyện phát âm 격음화 2 

3 Kiểm tra bài tập về nhà. 

Thuyết giảng 

Hướng dẫn nghe CD1 

Hướng dẫn xây dựng 

bài 

Đánh giá kết quả làm 

việc của SV 

- Chuẩn bị từ vựng. 

- Tìm hiểu trước 

vềguest house ở HQ. 

- Nghe CD và viết lại 

những gì đã nghe 

được.  

9 Bài 7: Công việc nhà 

제 7과: 집안일 

대청소를하기로했어요. 

Tôi đã định là làm tổng vệ 

sinh toàn nhà. 

쓰레기봉투에넣어서버리

면돼요. 

 Cho rác vào túi rác rồi bỏ đi 

là được. 

3. Luyện phát âm 경음화 

3 Thuyết giảng 

Hướng dẫn nghe CD1 

Hướng dẫn xây dựng 

bài 

Đánh giá kết quả làm 

việc của SV  

Chuẩn bị từ vựng. 

- Nghe CD và viết lại 

những gì đã nghe 

được.  

(Tham khảo giáo 

trình chính và CD) 

10 - Làm bài kiểm tra giữa kì 

- Nghe một số clip ngắn về 

tiếng Hàn và tóm tắt nội 

dung. 

3 - Cho làm bài kiểm tra 

giữa kì 

- Cho xem clip tiếng 

Hàn. 

Ôn tập kiểm tra giữa 

kì 

11 Bài 8: Mẫu thời trang thịnh 

hành 

제 8과: 유행 

올여름에는어떤옷이유행

할까요? 

Mùa hè năm nay mẫu áo nào 

đang được yêu thích? 

요즘남자손님들한테인기

가많아요. 

Dạo này kiểu tóc này đang 

được phái nam rất ưa 

chuộng. 

3. Phát âm : 구개음화 

3 Kiểm tra bài tập về nhà. 

Thuyết giảng 

Hướng dẫn nghe CD1 

Hướng dẫn xây dựng 

bài 

Đánh giá kết quả làm 

việc của SV 

- Chuẩn bị từ vựng. 

- Tìm hiểu trước 

vềmẫu thời trang 

thịnh hành ở HQ. 

- Nghe CD và viết lại 

những gì đã nghe 

được.  

(Tham khảo giáo 

trình chính và CD) 

12 Bài 9: Thông tin 

제 9과: 정보 

3 Kiểm tra bài tập về nhà. 

Thuyết giảng 

Hướng dẫn nghe CD1 

- Chuẩn bị từ vựng. 

- Tìm hiểu vềcung 

điện Kyeong-Buk 
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야간에도경북궁을관람할

수있어요. 

Vào ban đêm cũng có thể 

tham quan cung điện 

Kyeong Buk. 

대중교통을이용하시는것

이좋겠습니다. Đi bằng 

phương tiện giao thông công 

cộng sẽ tốt hơn cả. 

Phát âm 자음동화 

Hướng dẫn xây dựng 

bài 

Đánh giá kết quả làm 

việc của SV 

- Nghe CD và viết lại 

những gì đã nghe 

được.  

(Tham khảo giáo 

trình chính và CD) 

 

13 - Nhóm thuyết trình về bài 

hát hoặc bộ phim đang được 

yêu thích của Hàn Quốc. 

- Tóm tắt nội dung bằng 

tiếng Hàn. 

3 - Cho sinh viên thuyết 

trình. 

- Sửa lỗi sai trong bài. 

- Chuẩn bị bài thuyết 

trình của nhóm.  

14 Bài 10: Văn hóa đại chúng 

제 10과: 대중문화 

노래도잘하고연주도잘하

는것같아요. Tôi nghĩ ca sĩ 

này hát hay và trình diễn tốt. 

새로나온영화를소개해드

리겠습니다. Tôi sẽ giới 

thiệu cho các bạn bộ phim 

mới khởi chiếu. 

Phát âm  

자음동화 2 

3 Kiểm tra bài tập về nhà. 

Thuyết giảng 

Hướng dẫn nghe CD1 

Hướng dẫn xây dựng 

bài 

Đánh giá kết quả làm 

việc của SV 

- Chuẩn bị từ vựng. 

- Nghe CD và viết lại 

những gì đã nghe 

được.  

(Tham khảo giáo 

trình chính và CD) 

15 Ôn tập cuối kì 3 - Hướng dẫn ôn tập cuối 

kì. 

- Ôn một số trọng điểm. 

- Ôn thi cuối kì, 

chuẩn bị thi cuối kì. 

Tổng số tiết 45   

 

10. Phương pháp giảng: 

- Lý thuyết: Thuyết trình, thảo luận nhóm. 

11. Vật liệu giảng dạy: 

- Tài liệu phát tay, máy chiếu đa năng, máy tính có kết nối Internet. 

12. Đánh giá: 

- Điểm chuyên cần: 10% 

- Điểm quá trình: 30% 

- Điểm thi kết thúc học phần: 60% 

- Hình thức thi kết thúc học phần: Thi viết tự luận (Sinh viên được sử dụng tài liệu) 

- Thời gian thi: 90 phút 

Cách tính điểm: 

- Điểm học phần = điểm chuyên cần (10%) + điểm quá trình (30%) + điểm thi kết thúc HP 

(60%). 

- Các điểm thành phần và điểm kết thúc học phần đều được làm tròn đến một chữ số thập 

phân. 

13. Tài liệu học tập – tham khảo:  

 13.1. Tài liệu học tập : 
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[1] Nghe tiếng Hàn Kyeong Hee 2, Bộ giáo trình tiếng Hàn Kyeong Hee, Nxb Hawoo 

PublishingInc, 2015 (경희한국어듣기 2,경희한국어교재시리즈, (주)도서출판하우 

2015년) 

 13.2. Tài liệu tham khảo: 

[2] Sách bài tập Tiếng Hàn 1, Trung tâm tiếng Hàn Trường ĐH Yonsei, NXB ĐH Yonsei, 

năm 2007]- Kèm CD  (연세한국어활용연습 1, YONSEI KOREAN WORKBOOK 1 (English 

Version)연세대학교한국어학당편, 연세대학교출판부, 2007) 

[3] Tiếng Hàn tổng hợp dành cho người Việt Nam- sơ cấp 1, Quỹgiao lưu quốc tế Hàn Quốc, 

năm 2009 (베트남인을위한종합한국어- 초급 1, 한국국제교류재단, 2009) 

        

  

                                                    

       

 

 

 

      

      
   

                                                       

  

Đà lạt, ngày 28 tháng 4 năm 2019 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

TS. PHẠM ĐÌNH TRUNG 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC YERSIN ĐÀ LẠT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

 

1. Mã số:  D41045 

2. Tên học phần: Nghe tiếng Hàn 3  

3. Số tín chỉ:  4 tín chỉ 

4. Chuyên ngành đào tạo:  Đông Phương học 

5. Mục tiêu của học phần:  

Nghe và hiểu được những mẫu hội thoại tiếng Hàn; nhận biết và phân biệt được âm tiết, ngữ 

điệu trong tiếng Hàn. 

    5.1 Kiến thức :  

- Nghe được những tình huống giao tiếp tiếng Hàn 

- Hiểu và vận dụng những từ vựng về văn hóa, xã hội Hàn Quốc. 

    5.2 Kỹ năng: 

- Biết sử dụng đúng mẫu câu tiếng Hàn trong giao tiếp căn bản 

- Nghe và trả lời được những tình huống hỏi đáp theo gợi ý của giảng viên 

    5.3 Thái độ: 

- Nghe và phát âm đúng. 

- Tập trung nghe bài khóa và trả lời câu hỏi ở trình độ sơ cấp. 

6. Mô tả tóm tắt nội dung học phần:  

Sinh viên có khả năng nghe, hiểu nội dung và trả lời đúng trọng tâm câu hỏi, phát âm đúng, 

ngữ điệu tự nhiên theo những tình huống, nội dung cụ thể. Sau khi kết thúc học phần này, sinh 

viên đạt trình độ nghe tương tương trình độ Sơ cấp 2 trong thi Năng lực tiếng Hàn. 

7. Phân bố thời gian giảng dạy trong học kỳ :  

- Lý thuyết , lên lớp 45 tiết 

8. Điều kiện và yêu cầu của học phần :  

  8.1 Điều kiện :  

        Không có 

   8.2 . Yêu cầu : 

Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ như sau: 

- Tham dự tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết. 

- Thực hiện đầy đủ các bài tập nhóm/ bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện. 

- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ. 

- Tham dự thi kết thúc học phần. 

- Chủ động tổ chức thực hiện giờ tự học. 

9. Nội dung học phần : 

Buổi Nội dung Lý thuyết 

(tiết) 

Thuyết 

trình, thảo 

luận 

(tiết) 

Nhiệm vụ của sinh 

viên 

1 1과: 쇼핑  

- 어휘 및 표현 

4 0 - Ôn tập bài cũ. 

-Tra từ vựng, nghe 

trước bài mới trang 18, 

19, 21: 
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- 발음 [ㄱ], [ㄲ], 

[ㅋ] 

- 1-1. 이거 한번 

입어 보세요 

- 문화: 한국의 옷 

가게 

+ Phần 1-2. 비싸지 

않아서 인기가 

많아요. 

+ Phần 활동: 백화점 

안내 방송 

 

2 1과: 쇼핑 

- 1-2. 비싸지 않아서 

인기가 많아요. 

- 활동: 백화점 안내 

방송을 듣고 질문에 

대답하세요. 

- 문화: 한국의 

시장과 백화점 

4 0 - Ôn tập bài cũ. 

-Tra từ vựng, nghe 

trước bài mới: 듣기 

과제, tài liệu [2], CD1 

track 29 

 

3 1과: 쇼핑  

- 어휘 복습 

- 듣기 과제 

 

4 0 - Ôn tập bài cũ. 

-Tra từ vựng, nghe 

trước bài mới trang 24, 

25, 28: 

+ Phần 발음 

+ Phần 2-1. 김치를 

볶은 후에 물을 

넣어요. 

 

4 2과: 음식  

- 어휘 및 표현 

-발음 [ㄷ], [ㄸ], [ㅌ] 

- 2-1. 김치를 볶은 

후에 물을 넣어요. 

- 문화: 한국인의 

대표 음식 

4 0 - Ôn tập bài cũ. 

-Tra từ vựng, nghe 

trước bài mới trang 26, 

27, 29:  

+ Phần 2-2. 생일에 왜 

미역국을 먹어요? 

+ Phần 활동: 요리 

프로그램 방송 

 

5 2과: 음식  

- 2-2. 생일에 왜 

미역국을 먹어요? 

- 활동: 요리 

프로그램 방송을 

듣고 질문에 

답하십시오. 

- 문화: 한국인의 

생일 

4 0 - Ôn tập bài cũ. 

-Tra từ vựng, nghe 

trước bài mới: 듣기 

과제, tài liệu [2], CD1 

track 18 

 

6 2과: 음식  

- 어휘 복습 

- 듣기 과제 

4 0 - Ôn tập bài cũ. 

-Tra từ vựng, nghe 

trước bài mới trang 32, 

33, 36 

+ Phần 발음 
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+ Phần 3-1. 저는 

운동을 좋아해요. 

 

7 3과: 취미  

- 어휘 및 표현 

- 발음 [ㅂ], [ㅍ],[ㅃ] 

- 3-1. 저는 운동을 

좋아해요. 

4 0 - Ôn tập bài cũ. 

-Tra từ vựng, nghe 

trước bài mới trang 34, 

35, 37: 

+ Phần 3-2. 제 취미는 

사진 찍기예요. 

+ Phần 활동: 등산할 

때의 주의 사항 

8 3과: 취미  

- 3-2. 제 취미는 

사진 찍기예요. 

- 활동: 등산할 때의 

주의 사항을 듣고 

질문에 답하십시오. 

4 0 - Ôn tập bài cũ. 

-Tra từ vựng, nghe 

trước bài mới: 듣기 

과제, tài liệu [2], CD1 

track 42. 

 

9 3과: 취미  

- 어휘 복습 

- 듣기 과제 

 

4 0 - Ôn tập bài cũ. 

-Tra từ vựng, nghe 

trước bài mới trang 40, 

41, 44: 

+ Phần발음 

+ Phần 4-1. 빌리 씨는 

무슨 운동을 해요?    

 

10 4과: 운동  

- 어휘 및 표현 

- 발음 [ㅈ], [ㅉ], 

[ㅊ] 

- 4-1. 빌리 씨는 

무슨 운동을 해요? 

- 문화: 한국인의 

운동 

4 0 - Ôn tập bài cũ. 

-Tra từ vựng, nghe 

trước bài mới trang 42, 

43, 45: 

+ Phần 4-2. 축구를 

정말 좋아하는 것 

같아요. 

+ Phần  활동: 건강에 

대한 방송 

 

11 4과: 운동  

- 4-2. 축구를 정말 

좋아하는 것 

같아요. 

-활동: 건강에 대한 

방송을 듣고 질문에 

답하십시오. 

- 어휘 복습 

4 0 - Ôn tập bài cũ. 

- Ôn tập thi giữa học 

phần. 

 

12 - Kiểm tra giữa học 

phần  

- 한국 문화: 김치 

 

4 0 -Tra từ vựng, nghe 

trước bài mới trang 48, 

49, 52:  

+ Phần발음 
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+ Phần 5-1. 여보세요. 

리사 씨, 저 

다니엘인데요. 

 

13 5과: 전화  

- 어휘 및 표현 

- 발음: 

ㅎ + ㄱ,ㄷ,ㅈ 

[ㅋ],[ㅌ], [ㅊ] 

- 5-1. 여보세요. 

리사 씨, 저 

다니엘인데요. 

4 0 - Ôn tập bài cũ. 

-Tra từ vựng, nghe 

trước bài mới trang 50, 

51, 53: 

+ Phần 5-2. 상담원 

연결은 0 번을 눌러 

주십시오. 

+ Phần  활동: 자동 

응답 전화 듣기 

 

14 5과: 전화  

- 5-2. 상담원 연결은 

0 번을 눌러 

주십시오. 

- 활동: 자동 응답 

전화 듣기 

4 0 - Ôn tập bài cũ. 

-Tra từ vựng, nghe 

trước bài mới 듣기 

과제, tài liệu [2], CD2 

track 16. 

15 5과: 전화  

- 어휘 복습 

- 듣기 과제 

4 0 - Ôn tập bài cũ. 

- Ôn tập thi cuối học 

phần. 

Tổng số tiết 60   

 

10. Phương pháp giảng: 

- Lý thuyết: Thuyết trình, thảo luận nhóm. 

11. Vật liệu giảng dạy: 

- Tài liệu phát tay, máy chiếu đa năng, máy tính có kết nối Internet. 

12. Đánh giá: 

- Điểm chuyên cần: 10% 

- Điểm quá trình: 30% 

- Điểm thi kết thúc học phần: 60% 

- Hình thức thi kết thúc học phần: Thi viết tự luận (Sinh viên được sử dụng tài liệu) 

- Thời gian thi: 90 phút 

Cách tính điểm: 

- Điểm học phần = điểm chuyên cần (10%) + điểm quá trình (30%) + điểm thi kết thúc HP 

(60%). 

- Các điểm thành phần và điểm kết thúc học phần đều được làm tròn đến một chữ số thập 

phân. 

13. Tài liệu học tập – tham khảo:  

13.1. Tài liệu học tập : 

[1] Get it Korean Listening 2, trường Đại học Kyung Hee, NXB Hawoo, 2014. [경희 한국어 

듣기 2, 하우 출판사, 2014). 

13.2. Tài liệu tham khảo: 
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[2] Tiếng Hàn 2-1 (bản tiếng Anh), Trung tâm tiếng Hàn Trường ĐH Yonsei, NXB ĐH 

Yonsei, năm 2007. [연세 한국어 2], YONSEI KOREAN 2 (English Version) 연세대학교 

한국어학당 편, 연세대학교 출판부, 2007] 

[3] Giảng viên chia sẻ đường dẫn tài liệu cho SV: Bài giảng online “Tiếng Hàn 1”  

(http://korean.cuk.edu/courses/level1/), The Cyber University of Korea, 2013. [바른 한국어 1 

급, 고려사이버대학교, 2013]. 

       

                                                        

 

      

      
   

                                                  

    

  

Đà lạt, ngày 28 tháng 4 năm 2019 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

TS. PHẠM ĐÌNH TRUNG 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC YERSIN ĐÀ LẠT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

 

1. Mã số:  D41046 

2. Tên học phần: Nghe tiếng Hàn 4  

3. Số tín chỉ:  4 tín chỉ 

4. Chuyên ngành đào tạo:  Đông Phương học 

5. Mục tiêu của học phần:  

Nghe và hiểu được những mẫu hội thoại tiếng Hàn; nhận biết và phân biệt được âm tiết, ngữ 

điệu trong tiếng Hàn. 

    5.1 Kiến thức:  
- Nghe được những tình huống giao tiếp tiếng Hàn 

- Hiểu và vận dụng những từ vựng về văn hóa, xã hội Hàn Quốc. 

      5.2 Kỹ năng: 

- Biết sử dụng đúng mẫu câu tiếng Hàn trong giao tiếp căn bản 

- Nghe và trả lời được những tình huống hỏi đáp theo gợi ý của giảng viên 

      5.3 Thái độ: 

- Nghe và phát âm đúng. 

- Tập trung nghe bài khóa và trả lời câu hỏi ở trình độ sơ cấp. 

6. Mô tả tóm tắt nội dung học phần:  

Sinh viên có khả năng nghe, hiểu nội dung và trả lời đúng trọng tâm câu hỏi, phát âm đúng, 

ngữ điệu tự nhiên theo những tình huống, nội dung cụ thể. Sau khi kết thúc học phần này, sinh 

viên đạt trình độ nghe tương tương trình độ tiền trung cấp 3 trong thi Năng lực tiếng Hàn. 

7. Phân bố thời gian giảng dạy trong học kỳ :  

- Lý thuyết , lên lớp 45 tiết 

8. Điều kiện và yêu cầu của học phần:  

  8.1 Điều kiện:  

        Không có 

   8.2 . Yêu cầu: 

Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ như sau: 

- Tham dự tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết. 

- Thực hiện đầy đủ các bài tập nhóm/ bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện. 

- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ. 

- Tham dự thi kết thúc học phần. 

- Chủ động tổ chức thực hiện giờ tự học. 

9. Nội dung học phần: 

 

Buổi Nội dung Lý 

Thuyết 

Thuyết 

trình 

Nhiệm vụ của 

sinh viên 

1 6과: 여행 

- 어휘 및 표현 

- 발음: 

ㄱ,ㄷ,ㅂ,ㅈ + ㅎ  

[ㅋ],[ㅌ], [ㅍ], [ㅊ] 

- 6-1. 게스트하우스 를 이용하는 게 

어때요? 

- 문화: 한국의 관광휴양지 제주도 

2 0 -Ôn tập bài cũ 

-Tra từ vựng, 

nghe trước bài 

mới trang 58, 59, 

61: 

+ Phần 6-2. 여행 

준비는 다 

했어요? 



227 

 

+ Phần 활동: 

비행기 안내 

방송 듣기 

 

2 6과: 여행  

- 6-2. 여행 준비는 다 했어요? 

- 활동: 비행기 안내 방송 듣기 

2 0 -Ôn tập bài cũ 

-Tra từ vựng, 

nghe trước bài 

mới: 듣기 과제, 

tài liệu [2], CD2 

track 43. 

 

3 6과: 여행  

- 어휘 복습 

- 듣기 과제 

 

2 0 -Ôn tập bài cũ 

-Tra từ vựng, 

nghe trước bài 

mới trang 64, 65, 

68: 

+ Phần 발음 

+ Phần 7-1. 

대청소를 

하기로 했어요. 

4 7과: 집안일 

- 어휘 및 표현 

-발음: 경음화 

- 7-1. 대청소를 하기로 했어요. 

 

2 0 -Ôn tập bài cũ 

-Tra từ vựng, 

nghe trước bài 

mới trang 66, 67, 

69: 

+ Phần 7-2. 

쓰레기봉투에 

넣어서 버리면 

돼요. 

+ Phần 활동: 

쓰레기 줄이기 

캠페인 듣기 

5 7과: 집안일  

- 7-2. 쓰레기봉투에 넣어서 버리면 

돼요. 

- 활동: 쓰레기 줄이기 캠페인 듣기 

2 0 -Ôn tập bài cũ 

-Tra từ vựng, 

nghe trước bài 

mới: 듣기 과제, 

tài liệu [2], CD2 

track 50, 56 

 

6 7과: 집안일  

- 어휘 복습 

- 듣기 과제 

- 쓰레기 분리 

2 0 -Ôn tập bài cũ 

-Tra từ vựng, 

nghe trước bài 

mới trang 72, 73, 

76: 

+ Phần 발음 

+ Phần 8-1. 

올여름에는 

어떤 옷이 

유행할까요? 
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7 8과: 유행  

- 어휘 및 표현 

- 발음: 구개음화 

- 8-1. 올여름에는 어떤 옷이 

유행할까요? 

2 0 -Ôn tập bài cũ 

-Tra từ vựng, 

nghe trước bài 

mới trang 74, 75, 

77: 

+ Phần 8-2. 요즘 

남자 

손님들한테 

인기가 많아요. 

+ Phần 활동: 

유행에 대한 

이야기 듣기 

8 8과: 유행  

- 8-2. 요즘 남자 손님들한테 인기가 

많아요. 

- 활동: 유행에 대한 이야기 듣기 

2 0 -Ôn tập bài cũ 

-Tra từ vựng, 

nghe trước bài 

mới: 듣기 과제, 

tài liệu [2], CD 2 

track 3. 

9 8과: 유행  

- 어휘 복습 

- 듣기 과제  

2 0 -Ôn tập bài cũ 

-Tra từ vựng, 

nghe trước bài 

mới trang 80, 81, 

84: 

+ Phần발음 

+ Phần 9-1. 

야간에도 

경복궁을 

관람할 수 

있어요. 

10 9과: 정보  

- 어휘 및 표현 

- 발음: 자음동화 1 

- 9-1. 야간에도 경복궁을 관람할 수 

있어요. 

2 0 -Ôn tập bài cũ 

-Tra từ vựng, 

nghe trước bài 

mới trang 82, 83, 

85: 

+ Phần 9-2. 

대중교통을 

이용하시는 

것이 

좋겠습니다. 

+ Phần  활동: 

황사가 올 때의 

주의 사항 듣기 

11 9과: 정보 

- 9-2. 대중교통을 이용하시는 것이 

좋겠습니다. 

-활동: 황사가 올 때의 주의 사항 듣 

2 0 -Ôn tập bài cũ 

- Ôn tập thi giữa 

học phần. 

- Làm bài 듣기 

과제, tài liệu [2], 

CD1 track 51. 

12 - Kiểm tra giữa học phần  2 0 -Ôn tập bài cũ 
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- 듣기 과제 -Tra từ vựng, 

nghe trước bài 

mới trang 88, 89, 

92: 

+ Phần발음 

+ Phần 10-1. 

노래도 잘하고 

연주도 잘하는 

것 같아요. 

13 10과: 대중 문화  

- 어휘 및 표현 

- 발음: 자음동화 2 

- 10-1. 노래도 잘하고 연주도 잘하는 것 

같아요. 

2 0 -Ôn tập bài cũ 

-Tra từ vựng, 

nghe trước bài 

mới trang 90, 91, 

93: 

+ Phần 10-2. 

새로 나온 

영화를 소개해 

드리겠습니다. 

+ Phần  활동: 

드라마에 대한 

이야기 듣기 

14 10과: 대중 문화 

- 10-2. 새로 나온 영화를 소개해 

드리겠습니다. 

- 활동: 드라마에 대한 이야기 듣기 

2 0 -Ôn tập bài cũ 

-Tra từ vựng, 

nghe trước bài 

mới 듣기 과제, 

tài liệu [2], CD2 

track 11. 

15 10과: 대중 문화  

- 어휘 복습 

- 듣기 과제 

- 문화: 한국의 대중 교통 

2 0 -Ôn tập bài cũ 

- Ôn tập thi cuối 

học phần. 

 

10. Phương pháp giảng: 

- Lý thuyết: Thuyết trình, thảo luận nhóm. 

11. Vật liệu giảng dạy: 

- Tài liệu phát tay, máy chiếu đa năng, máy tính có kết nối Internet. 

12. Đánh giá: 

- Điểm chuyên cần: 10% 

- Điểm quá trình: 30% 

- Điểm thi kết thúc học phần: 60% 

- Hình thức thi kết thúc học phần: Thi viết tự luận (Sinh viên được sử dụng tài liệu) 

- Thời giam thi: 90 phút 

Cách tính điểm: 

- Điểm học phần = điểm chuyên cần (10%) + điểm quá trình (30%) + điểm thi kết thúc HP 

(60%). 

- Các điểm thành phần và điểm kết thúc học phần đều được làm tròn đến một chữ số thập 

phân. 

13. Tài liệu học tập – tham khảo:  

13.1. Tài liệu học tập : 
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[1] Get it Korean Listening 2, trường Đại học Kyung Hee, NXB Hawoo, 2014. [경희 한국어 

듣기 2, 하우 출판사, 2014). 

13.2. Tài liệu tham khảo: 

[3] Giảng viên chia sẻ đường dẫn tài liệu cho SV: Bài giảng online “Tiếng Hàn 1”  

(http://korean.cuk.edu/courses/level1/), The Cyber University of Korea, 2013. [바른 한국어 1 

급, 고려사이버대학교, 2013]. 

                                 

  Đà lạt, ngày 28 tháng 4 năm 2019 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

TS. PHẠM ĐÌNH TRUNG 
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GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC YERSIN ĐÀ LẠT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

 

1. Mã số:  D41047 

2. Tên học phần:  Đọc tiếng Hàn 1 

3. Số tín chỉ:  3 tín chỉ 

4. Chuyên ngành đào tạo:  

5. Mục tiêu học phần:  

5.1. Kiến thức: 

 Nắm được cấu tạo bảng chữ cái tiếng Hàn, các quy tắc phát âm tiếng Hàn cơ bản và 

vận dụng linh hoạt trong việc đọc tiếng và đọc hiểu 

 Từ những bài đọc thuộc các chủ đề đa dạng về văn hóa, xã hội Hàn Quốc trình độ sơ 

cấp, sinh viên có hiểu biết tương đối về văn hóa- xã hội Hàn Quốc 

 Bước đầu nắm được các từ vựng về giao tiếp trong cuộc sống hàng ngày, các ngữ 

pháp căn bản ở trình độ sơ cấp 

 5.2. Kỹ năng: 

 Sử dụng được từ vựng và ngữ pháp sơ cấp trong phân tích câu và đọc hiểu văn bản 

tiếng Hàn trình độ sơ cấp 

 Vận dụng tốt những kiến thức về từ vựng và ngữ pháp sơ cấp để đọc - dịch và trả lời 

các câu hỏi liên quan đến bài khóa 

 Vận dụng những từ vựng và ngữ pháp cơ bản để viết đoạn văn, tóm tắt nội dung bài 

đọc trình độ sơ cấp 

 Kỹ năng nghề nghiệp: làm quen với việc đọc và dịch các văn bản bằng tiếng Hàn, 

biết và sử dụng một số kỹ năng nghe điện thoại tại công sở, viết email trao đổi… ở trình độ 

sơ cấp, thực hành được kỹ năng đọc lớn theo phát âm chuẩn của người bản địa 

 Kỹ năng cá nhân: ứng dụng các hiểu biết về văn hóa Hàn Quốc nhằm nâng cao kỹ 

năng giao tiếp, kỹ năng làm việc nhóm có hiệu quả trong môi trường công ty Hàn Quốc, kỹ 

năng thuyết trình trước đám đông 

5.3. Thái độ: 

 Chủ động soạn bài trong giờ tự học và tự tin trình bày, trao đổi với GV trong giờ lý 

thuyết trên lớp 

 Có trách nhiệm và trung thực với nội dung văn bản khi dịch sang tiếng Việt 

6. Mô tả học phần:  

 Nắm vững bảng chữ cái tiếng Hàn, đọc trôi chảy các bài đọc hiểu trình độ sơ cấp, làm 

đúng khoảng 40% trở lên các bài đọc trình độ tiếng Hàn sơ cấp ( Trình độ TOPIK 1 theo 

chương trình TOPIK đổi mới từ tháng 7/2014) 

 Học phần gồm 20 bài (từ bài 1 đến bài 20) của sách Yonsei Korean Reading 1. Với 

số lượng 20 bài đọc trình độ sơ cấp trong 10 chủ đề lớn, các bài khóa cung cấp cho SV khá 

đa dạng về đời sống thường ngày, làm quen với văn hóa, xã hội của Hàn Quốc. Ví dụ như: 

chào hỏi, giới thiệu bản thân, các bài đọc hiểu về trường học, gia đình, bạn bè, thức ăn, sinh 

hoạt, giao thông, thời tiết, kỳ nghỉ, ...v.v. 

 Bên cạnh đó, mỗi bài đọc đều có phần nhấn mạnh về phát âm để giúp cho sinh viên 

dễ dàng tiếp cận, ghi nhớ và luyện tập phát âm cho đúng với âm của người bản xứ khi đọc, 

nói. Đối với môn Đọc hiểu tiếng Hàn 1 thì ngoài vấn đề đọc - dịch, việc chú trọng phát âm 

là rất quan trọng để giúp sinh viên tránh được tình trạng phát âm sai thành thói quen không 

thể sửa được ở những năm sau. 

7. Phân bố thời gian giảng dạy trong học kỳ:  

Lên lớp – Lý thuyết 45 tiết  

8. Điều kiện và yêu cầu của học phần: 
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8.1. Điều kiện:  

Không có  

8.2. Yêu cầu : 

Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ như sau: 

- Tham dự tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết. 

- Thực hiện đầy đủ các bài tập nhóm/ bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện. 

- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ. 

- Tham dự thi kết thúc học phần. 

- Chủ động tổ chức thực hiện giờ tự học. 

9. Nội dung học phần:  

 

Buổi Nội dung Hoạt động của giảng viên Nhiệm vụ của sinh viên 

1 Bài 1-2-

3: 

Bảng chữ 

cái tiếng 

Hàn - 

한글 1-2-

3 

 

- Giới thiệu môn môn học và giới 

thiệu giáo trình chính, giáo trình 

tham khảo  

- Thuyết giảng: Cấu tạo bảng chữ 

cái tiếng Hàn, cách ghép vần, các 

quy tắc phát âm phụ âm cuối   

- Nghe giảng  

- Nghe và đọc theo GV/ băng 

cassette lần lượt bảng chữ cái 

- Cố gắng ghi nhớ và đọc được ở 

mức độ từ  

- Làm theo hướng dẫn của GV để 

nhanh chóng ghi nhớ bảng chữ cái 

và cách đọc phụ âm cuổi 

2 Bài 4:  

Giới 

thiệu bản 

thân - 

자기소

개 

- Ôn tập toàn bộ bảng chữ cái tiếng 

Hàn và các quy tắc phát âm đã học 

- Thuyết giảng: Từ vựng, ngữ 

pháp, quy tắc phát âm 

- Nghe băng và Đọc theo hướng 

dẫn của GV 

- Dịch bài đọc và trả lời câu hỏi 

- Làm bài tập 

3 Bài 5:  

Lớp học 

của 

chúng tôi 

- 우리 

교실 

- Nhắc lại trọng tâm ngữ pháp bài 

trước, kiểm tra kỹ năng đọc tiếng 

(mức độ đoạn văn ngắn) 

- Thuyết giảng: Từ vựng, ngữ 

pháp, quy tắc phát âm 

- Nghe băng và Đọc theo hướng 

dẫn của GV 

- Dịch bài đọc và trả lời câu hỏi 

- Làm bài tập 

4 Bài 6:  

Phòng 

của tôi - 

내 방 

- Nhắc lại trọng tâm ngữ pháp bài 

trước, kiểm tra kỹ năng đọc tiếng 

(mức độ đoạn văn ngắn) 

- Thuyết giảng: Từ vựng, ngữ 

pháp, quy tắc phát âm 

- Nghe băng và Đọc theo hướng 

dẫn của GV 

- Dịch bài đọc và trả lời câu hỏi 

- Làm bài tập 

5 Bài 7:  

Trường 

của 

chúng tôi 

- 우리 

학교 

 

- Nhắc lại trọng tâm ngữ pháp bài 

trước, kiểm tra kỹ năng đọc tiếng 

(mức độ đoạn văn ngắn) 

 - Thuyết giảng: Từ vựng, ngữ 

pháp, quy tắc phát âm 

- Giới thiệu một số ngôi trường 

nổi tiếng ở Hàn Quốc (cho SV 

xem video clip) 

- Nghe băng và Đọc theo hướng 

dẫn của GV 

- Dịch bài đọc và trả lời câu hỏi 

- Làm bài tập 

- SV xem video giới thiệu về các 

trường đại học ở HQ 

 

6 Bài 8:  

Nhà trọ - 

하숙집 

(Ôn tập 

để chuẩn 

bị kiểm 

- Nhắc lại trọng tâm ngữ pháp bài 

trước, kiểm tra kỹ năng đọc tiếng 

(mức độ đoạn văn ngắn) 

- Thuyết giảng: Từ vựng, ngữ 

pháp, quy tắc phát âm 

- Nghe băng và Đọc theo hướng 

dẫn của GV 

- Dịch bài đọc và trả lời câu hỏi 

- SV đặt ra câu hỏi (nếu có) về các 

loại hình nhà trọ ở HQ 
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tra giữa 

kỳ) 

- Giới thiệu một vài loại hình nhà 

trọ ở HQ  

 

- Ôn tập chuẩn bị kiểm tra giữa kỳ 

- Làm bài ôn tập chuẩn bị kiểm tra 

giữa kỳ 

7 Bài 9:  

Nghề 

nghiệp – 

직업 

(Kiểm tra 

giữa kỳ) 

- Nhắc lại trọng tâm ngữ pháp bài 

trước, kiểm tra kỹ năng đọc tiếng 

(mức độ đoạn văn ngắn) 

- Thuyết giảng: Từ vựng, ngữ 

pháp, quy tắc phát âm 

- Cho SV kiểm tra giữa kỳ 

- Nghe băng và Đọc theo hướng 

dẫn của GV 

- Dịch bài đọc và trả lời câu hỏi 

- Làm bài tập 

- SV làm bài kiểm tra giữa kỳ  

 

8 Bài 10:  

Gia đình 

của tôi - 

우리 

가족 

(sửa bài 

kiểm tra 

giữa kỳ, 

công bố 

điểm) 

- Nhắc lại trọng tâm ngữ pháp bài 

trước, kiểm tra kỹ năng đọc tiếng 

(mức độ đoạn văn ngắn) 

- Thuyết giảng: Từ vựng, ngữ 

pháp, quy tắc phát âm 

- Giới thiệu một số hình thức gia 

đình ở  HQ (đại gia đình, gia đình 

hạt nhân,...) 

- Sửa bài kiểm tra giữa kỳ, công 

bố điểm 

- Nghe băng và Đọc theo hướng 

dẫn của GV 

- Luyện dịch và trả lời câu hỏi 

- Làm bài tập 

- SV thắc mắc, khiếu nại về bài 

kiểm tra giữa kỳ (nếu có) 

9 Bài 11:  

Quê 

hương - 

고향 

 

- Nhắc lại trọng tâm ngữ pháp bài 

trước, kiểm tra kỹ năng đọc tiếng 

(mức độ đoạn văn ngắn) 

- Thuyết giảng: Từ vựng, ngữ 

pháp, quy tắc phát âm 

- Nghe và Đọc theo hướng dẫn của 

GV 

- Luyện dịch và trả lời câu hỏi 

- Làm bài tập 

Bài 12 

Bạn bè - 

친구 

 

- Nhắc lại trọng tâm ngữ pháp bài 

trước, kiểm tra kỹ năng đọc tiếng 

(mức độ đoạn văn ngắn) 

-Thuyết giảng: Từ vựng, ngữ 

pháp, quy tắc phát âm 

- Nghe băng và Đọc theo hướng 

dẫn của GV 

- Luyện dịch và trả lời câu hỏi 

- Làm bài tập 

10 Bài 13:  

Món ăn 

Hàn 

Quốc – 

한국 

음식 

 

- Nhắc lại trọng tâm ngữ pháp bài 

trước, kiểm tra kỹ năng đọc tiếng 

(mức độ đoạn văn ngắn) 

- Thuyết giảng: Từ vựng, ngữ 

pháp, quy tắc phát âm 

- Giới thiệu những món ăn đặc 

trưng trong những ngày lễ, tết đặc 

biệt ở HQ 

- Nghe băng và Đọc theo hướng 

dẫn của GV 

- Luyện dịch và trả lời câu hỏi 

- Làm bài tập 

11 Bài 14: 

Nhà hàng 

– 식당 

 

- Nhắc lại trọng tâm ngữ pháp bài 

trước, kiểm tra kỹ năng đọc tiếng 

(mức độ đoạn văn ngắn) 

- Thuyết giảng: Từ vựng, ngữ 

pháp, quy tắc phát âm 

- Nghe băng và Đọc theo hướng 

dẫn của GV 

- Luyện dịch và trả lời câu hỏi 

- Làm bài tập 

12 Bài 15:  

Lời mời 

dùng bữa 

– 식사 

초대 

 

- Nhắc lại trọng tâm ngữ pháp bài 

trước, kiểm tra kỹ năng đọc tiếng 

(mức độ đoạn văn ngắn) 

- Thuyết giảng: Từ vựng, ngữ 

pháp, quy tắc phát âm 

- Nghe băng và Đọc theo hướng 

dẫn của GV 

- Luyện dịch và trả lời câu hỏi 

- Làm bài tập 
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Bài 16: 

Gọi món 

– 식사  

주문 

 

- Nhắc lại trọng tâm ngữ pháp bài 

trước, kiểm tra kỹ năng đọc tiếng 

(mức độ đoạn văn ngắn) 

- Thuyết giảng: Từ vựng, ngữ 

pháp, quy tắc phát âm 

- Nghe băng và Đọc theo hướng 

dẫn của GV 

- Luyện dịch và trả lời câu hỏi 

- Làm bài tập 

13 Bài 17: 

Buổi sáng 

– 아침 

 

- Nhắc lại trọng tâm ngữ pháp bài 

trước, kiểm tra kỹ năng đọc tiếng 

(mức độ đoạn văn ngắn) 

- Thuyết giảng: Từ vựng, ngữ 

pháp, quy tắc phát âm 

- Nghe băng và Đọc theo hướng 

dẫn của GV 

- Luyện dịch và trả lời câu hỏi 

- Làm bài tập 

14 Bài 18: 

Tháng 10 

– 10월 

 

- Nhắc lại trọng tâm ngữ pháp bài 

trước, kiểm tra kỹ năng đọc tiếng 

(mức độ đoạn văn ngắn) 

- Thuyết giảng: Từ vựng, ngữ 

pháp, quy tắc phát âm 

- Giới thiệu một số ngày lễ đặc 

biệt của từng tháng ở HQ 

- Nghe băng và Đọc theo hướng 

dẫn của GV 

- Luyện dịch và trả lời câu hỏi 

- Làm bài tập 

15 Bài 19: 

Một ngày 

của tôi – 

나의 

하루 

 

- Nhắc lại trọng tâm ngữ pháp bài 

trước, kiểm tra kỹ năng đọc tiếng 

(mức độ đoạn văn ngắn) 

- Thuyết giảng: Từ vựng, ngữ 

pháp, quy tắc phát âm 

- Nghe băng và Đọc theo hướng 

dẫn của GV 

- Luyện dịch và trả lời câu hỏi 

- Làm bài tập 

Bài 20: 

Nhật ký – 

일기 

 

- Nhắc lại trọng tâm ngữ pháp bài 

trước, kiểm tra kỹ năng đọc tiếng 

(mức độ đoạn văn ngắn) 

- Thuyết giảng: Từ vựng, ngữ 

pháp, quy tắc phát âm 

- Nghe băng và Đọc theo hướng 

dẫn của GV 

- Luyện dịch và trả lời câu hỏi 

- Làm bài tập 

10. Phương pháp giảng: 

Lên lớp – Lý thuyết 30 tiết  

11. Vật liệu giảng dạy: 

- Tài liệu phát tay, máy chiếu đa năng, máy tính có kết nối Internet. 

12. Đánh giá: 

- Điểm chuyên cần: 10% 

- Điểm quá trình: 30% 

- Điểm thi kết thúc học phần: 60% 

- Hình thức thi kết thúc học phần: Thi viết tự luận (Sinh viên được sử dụng tài liệu) 

- Thời giam thi: 90 phút 

Cách tính điểm: 

- Điểm học phần = điểm chuyên cần (10%) + điểm quá trình (30%) + điểm thi kết thúc HP 

(60%). 

- Các điểm thành phần và điểm kết thúc học phần đều được làm tròn đến một chữ số thập 

phân. 

13. Tài liệu học tập, tham khảo: 

13.1.Tài liệu học tập: 

[1] Đọc tiếng Hàn Yonsei, NXB ĐH Yonsei, 2009. 

연세 한국어 읽기 -Yonsei Korean Reading 1), 연세대학교 출판부, 2009. 

13.2. Tài liệu tham khảo: 

[2] Tiếng Hàn tổng hợp dành cho người Việt Nam, NXB Quỹ giao lưu Quốc tế Hàn Quốc, 

2008. 
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[3] Một số bài đọc bên ngoài GV chuẩn bị sẵn , lấy tư liệu từ nguồn internet, trên các website 

uy tín (VD: trang naver của HQ). 

                                                                                                    

 

 

 

    

     

   

                                                                                                      

  

Đà lạt, ngày 28 tháng 4 năm 2019 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

TS. PHẠM ĐÌNH TRUNG 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC YERSIN ĐÀ LẠT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

 

1. Mã số:  D41048 

2. Tên học phần:  Đọc tiếng Hàn 2 

3. Số tín chỉ: 3 tín chỉ 

4. Chuyên ngành đào tạo:  

5. Mục tiêu học phần:  

5.1. Kiến thức: 

 Nắm được cấu tạo bảng chữ cái tiếng Hàn, các quy tắc phát âm tiếng Hàn cơ bản và 

vận dụng linh hoạt trong việc đọc tiếng và đọc hiểu 

 Từ những bài đọc thuộc các chủ đề đa dạng về văn hóa, xã hội Hàn Quốc trình độ sơ 

cấp, sinh viên có hiểu biết tương đối về văn hóa- xã hội Hàn Quốc 

 Bước đầu nắm được các từ vựng về giao tiếp trong cuộc sống hàng ngày, các ngữ 

pháp căn bản ở trình độ sơ cấp 

 5.2. Kỹ năng: 

 Sử dụng được từ vựng và ngữ pháp sơ cấp trong phân tích câu và đọc hiểu văn bản 

tiếng Hàn trình độ sơ cấp 

 Vận dụng tốt những kiến thức về từ vựng và ngữ pháp sơ cấp để đọc - dịch và trả lời 

các câu hỏi liên quan đến bài khóa 

 Vận dụng những từ vựng và ngữ pháp cơ bản để viết đoạn văn, tóm tắt nội dung bài 

đọc trình độ sơ cấp 

 Kỹ năng nghề nghiệp: làm quen với việc đọc và dịch các văn bản bằng tiếng Hàn, 

biết và sử dụng một số kỹ năng nghe điện thoại tại công sở, viết email trao đổi… ở trình độ 

sơ cấp, thực hành được kỹ năng đọc lớn theo phát âm chuẩn của người bản địa 

 Kỹ năng cá nhân: ứng dụng các hiểu biết về văn hóa Hàn Quốc nhằm nâng cao kỹ 

năng giao tiếp, kỹ năng làm việc nhóm có hiệu quả trong môi trường công ty Hàn Quốc, kỹ 

năng thuyết trình trước đám đông 

5.3. Thái độ: 

 Chủ động soạn bài trong giờ tự học và tự tin trình bày, trao đổi với GV trong giờ lý 

thuyết trên lớp 

 Có trách nhiệm và trung thực với nội dung văn bản khi dịch sang tiếng Việt 

6. Mô tả học phần:  

 Học phần này sử dụng giáo trình 연세한국어읽기  của Trường ĐH Yonsei làm giáo 

trình chính. Nội dung từ phần 6 đến phần 10 của giáo trình chính. Mỗi phần là một chủ đề 

riêng bao gồm 4 bài khóa và các phần luyện tập phát âm, bài tập từ vựng, bài đọc thêm với 

nội dung thuộc phạm vi liên quan đến bài khóa. 

Nội dung 20 bài đọc hiểu xoay quanh các chủ đề về sinh hoạt, văn hóa, ngôn ngữ, xã hội, đất 

nước và con người Hàn Quốc, với các nội dung cụ thể như sau: Phần 6. Mua sắm; Phần 7. 

Giao thông; Phần 8. Điện thoại; Phần 9. Thời tiết và mùa; Phần 10. Ngày nghỉ và kỳ nghỉ 

7. Phân bố thời gian giảng dạy trong học kỳ:  

Lên lớp – Lý thuyết 30 tiết  

8. Điều kiện và yêu cầu của học phần: 

8.1. Điều kiện:  

Không có  

8.2. Yêu cầu : 

Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ như sau: 

- Tham dự tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết. 

- Thực hiện đầy đủ các bài tập nhóm/ bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện. 
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- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ. 

- Tham dự thi kết thúc học phần. 

- Chủ động tổ chức thực hiện giờ tự học. 

9. Nội dung học phần:  

Buổi/

Tiết 

Nội dung Hoạt động của giảng viên Nhiệm vụ của  

sinh viên 

1 
Ôn tập Đọc tiếng Hàn  

물건사기 (Mua sắm) 

21 과: 생일선물 (Quà sinh 

nhật) 

- Phát âm: trang 101 

모음/ㅔ/, /ㅐ/ 

- Bài khóa: trang 98, 100 

쇼핑계획세우는글 

- Bài tập từ vựng: trang 99 

- Bài đọc thêm: trang 99 

- Giải thích từ vựng mới và 

ngữ pháp mới. 

- Lưu ý SV về phát âm, ngữ 

điệu. Cho sinh viên nghe 

CD và đọc lại theo CD. 

- Giám sát SV đọc dịch bài 

và làm bài tập trả lời câu 

hỏi. Giúp đỡ SV khi cần 

thiết. 

- Nghe giảng và ghi 

chép đầy đủ. 

- Đọc phần phát âm, đọc 

dịch bài khóa. 

- Làm bài tập thực hành 

từ vựng và trả lời câu 

hỏi bài khóa. 

- Đọc dịch bài đọc thêm. 

2 물건사기 (Mua sắm) 

22 과: CD와소설책 (CD 

và tiểu thuyết) 

- Phát âm: 105 

ㅎ소리줄이기 2 

- Bài khóa: trang 102, 104 

물건고르는글 

- Bài tập từ vựng: trang 103 

- Bài đọc thêm: trang 105 

 

- Giải thích từ vựng mới và 

ngữ pháp mới. 

- Lưu ý SV về phát âm, ngữ 

điệu. Cho sinh viên nghe 

CD và đọc lại theo CD. 

- Giám sát SV đọc dịch bài 

và làm bài tập trả lời câu 

hỏi. Giúp đỡ SV khi cần 

thiết. 

- Nghe giảng và ghi 

chép đầy đủ. 

- Đọc phần phát âm, đọc 

dịch bài khóa. 

- Làm bài tập thực hành 

từ vựng và trả lời câu 

hỏi bài khóa. 

- Đọc dịch bài đọc thêm. 

3 물건사기 (Mua sắm) 

23 과: 꽃집 (Cửa hàng 

hoa) 

- Phát âm: trang 109 

‘꽃’ 관련단어발음 

- Bài khóa: trang 106, 108 

물건값에관한글 

- Bài tập từ vựng: trang 107 

- Bài đọc thêm: trang 109 

- Giải thích từ vựng mới và 

ngữ pháp mới. 

- Lưu ý SV về phát âm, ngữ 

điệu. Cho sinh viên nghe 

CD và đọc lại theo CD. 

- Giám sát SV đọc dịch bài 

và làm bài tập trả lời câu 

hỏi. Giúp đỡ SV khi cần 

thiết. 

- Nghe giảng và ghi 

chép đầy đủ. 

- Đọc phần phát âm, đọc 

dịch bài khóa. 

- Làm bài tập thực hành 

từ vựng và trả lời câu 

hỏi bài khóa. 

- Đọc dịch bài đọc thêm. 

4 물건사기 (Mua sắm) 

24과: 동대문시장 (Chợ 

Dongdaemun) 

- Phát âm: trang 113 

혀끝소리/ㅅ/, /ㅆ/ 

- Bài khóa: trang 110, 112 

물건사기에관한글 

- Giải thích từ vựng mới và 

ngữ pháp mới. 

- Lưu ý SV về phát âm, ngữ 

điệu. Cho sinh viên nghe 

CD và đọc lại theo CD. 

- Giám sát SV đọc dịch bài 

và làm bài tập trả lời câu 

- Nghe giảng và ghi 

chép đầy đủ. 

- Đọc phần phát âm, đọc 

dịch bài khóa. 

- Làm bài tập thực hành 

từ vựng và trả lời câu 

hỏi bài khóa. 
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- Bài tập từ vựng: trang 111 

- Bài đọc thêm: trang 113 

Ôn tập  

확인해봅시다 

 

hỏi. Giúp đỡ SV khi cần 

thiết. 

- Đọc dịch bài đọc thêm. 

5 교통 (Giao thông) 

25 과: 한국어학당 

(Trường học tiếng Hàn) 

- Phát âm: trang 119 

모음 /ㅚ/, /ㅟ/ 

- Bài khóa: trang 116, 118 

길을설명하는글 

(위치안내문) 

- Bài tập từ vựng: trang 117 

- Bài đọc thêm: trang 119 

26 과: 정동극장 (Nhà hát 

Jeongdong) 

- Phát âm: trang 123 

거센소리되기 3 

- Bài khóa: trang 120, 122 

목적지까지찾아가는글 

- Bài tập từ vựng: trang 121 

- Bài đọc thêm: trang 123 

- Giải thích từ vựng mới và 

ngữ pháp mới. 

- Lưu ý SV về phát âm, ngữ 

điệu. Cho sinh viên nghe 

CD và đọc lại theo CD. 

- Giám sát SV đọc dịch bài 

và làm bài tập trả lời câu 

hỏi. Giúp đỡ SV khi cần 

thiết. 

- Sửa bài luyện tập từ vựng. 

 

- Nghe giảng và ghi 

chép đầy đủ. 

- Đọc phần phát âm, đọc 

dịch bài khóa. 

- Làm bài tập thực hành 

từ vựng và trả lời câu 

hỏi bài khóa. 

- Đọc dịch bài đọc thêm. 

- Làm bài luyện tập từ 

vựng. 

 

6 교통 (Giao thông) 

27 과: 버스 (Xe buýt) 

- Phát âm: trang 127 

콧소리되기 2 

- Bài khóa: trang 124, 126 

버스이용하는글 

- Bài tập từ vựng: trang 125 

- Bài đọc thêm: trang 127 

 

28 과: 택시 (Taxi) 

- Phát âm: trang 131 

콧소리되기 3 

- Bài khóa: trang 128, 130 

택시이용하는글 

- Bài tập từ vựng: trang 129 

- Bài đọc thêm: trang 131 

- Giải thích từ vựng mới và 

ngữ pháp mới. 

- Lưu ý SV về phát âm, ngữ 

điệu. Cho sinh viên nghe 

CD và đọc lại theo CD. 

- Giám sát SV đọc dịch bài 

và làm bài tập trả lời câu 

hỏi. Giúp đỡ SV khi cần 

thiết. 

- Sửa bài luyện tập từ vựng. 

 

- Nghe giảng và ghi 

chép đầy đủ. 

- Đọc phần phát âm, đọc 

dịch bài khóa. 

- Làm bài tập thực hành 

từ vựng và trả lời câu 

hỏi bài khóa. 

- Đọc dịch bài đọc thêm. 

- Làm bài luyện tập từ 

vựng. 

 

7 
Ôn tập  

확인해봅시다 
- Ôn tập từ vựng, ngữ pháp 

cho SV. 

- Chuẩn bị ôn tập trước 

ở nhà. 
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- Cho SV đọc, dịch, trả lời 

câu hỏi. 

- Cung cấp từ vựng, ngữ 

pháp mới. 

- Sửa bài luyện tập từ vựng. 

- Đọc, dịch, trả lời câu 

hỏi bài ôn theo yêu cầu 

GV. 

- Làm bài luyện tập từ 

vựng. 

- Sửa bài và ghi chép 

kiến thức mới theo yêu 

cầu GV. 

8 전화 (Điện thoại)  

29 과: 휴대전화 (Điện 

thoại di động) 

- Phát âm: trang 137  

된소리되기 4 

- Bài khóa: trang 134, 136 

휴대전화사용하는글 

- Bài tập từ vựng: trang 135 

- Bài đọc thêm: trang 137 

 

30 과: 파티초대 (Mời tiệc) 

- Phát âm: trang 141 

입천장소리 /ㅈ/ /ㅊ/ /ㅉ/ 

- Bài khóa: trang 138, 140 

전화로초대하는글 

- Bài tập từ vựng: trang 139 

- Bài đọc thêm: trang 141 

- Giải thích từ vựng mới và 

ngữ pháp mới. 

- Lưu ý SV về phát âm, ngữ 

điệu. Cho sinh viên nghe 

CD và đọc lại theo CD. 

- Giám sát SV đọc dịch bài 

và làm bài tập trả lời câu 

hỏi. Giúp đỡ SV khi cần 

thiết. 

- Sửa bài luyện tập từ vựng. 

- Nghe giảng và ghi 

chép đầy đủ. 

- Đọc phần phát âm, đọc 

dịch bài khóa. 

- Làm bài tập thực hành 

từ vựng và trả lời câu 

hỏi bài khóa. 

- Đọc dịch bài đọc thêm. 

- Làm bài luyện tập từ 

vựng. 

 

9 전화 (Điện thoại) 

31 과: 약속취소 (Hủy hẹn) 

- Phát âm: trang 145 

거센소리되기 4 

- Bài khóa: trang 142, 144 

전화로약속을취소하는글 

- Bài tập từ vựng: trang 143 

- Bài đọc thêm: trang 145 

 

32과: 한국어와전화 

(Tiếng Hàn và điện thoại) 

- Phát âm: trang 149 

겹받침줄이기 2 

- Bài khóa: trang 146, 148 

한국어전화통화에관한글 

- Bài tập từ vựng: trang 147 

- Giải thích từ vựng mới và 

ngữ pháp mới. 

- Lưu ý SV về phát âm, ngữ 

điệu. Cho sinh viên nghe 

CD và đọc lại theo CD. 

- Giám sát SV đọc dịch bài 

và làm bài tập trả lời câu 

hỏi. Giúp đỡ SV khi cần 

thiết. 

- Sửa bài luyện tập từ vựng. 

 

- Nghe giảng và ghi 

chép đầy đủ. 

- Đọc phần phát âm, đọc 

dịch bài khóa. 

- Làm bài tập thực hành 

từ vựng và trả lời câu 

hỏi bài khóa. 

- Đọc dịch bài đọc thêm. 

- Làm bài luyện tập từ 

vựng. 
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- Bài đọc thêm: trang 149 

10 
 

Kiểm tra giữa kỳ 

 

 

 

 

Ôn tập  

확인해봅시다 

 

 

 

- Ôn tập từ vựng, ngữ pháp 

cho SV. 

- Cho SV đọc, dịch, trả lời 

câu hỏi. 

- Cung cấp từ vựng, ngữ 

pháp mới. 

- Sửa bài luyện tập từ vựng. 

 

- Chuẩn bị ôn tập trước 

ở nhà. 

- Đọc, dịch, trả lời câu 

hỏi bài ôn theo yêu cầu 

GV. 

- Sửa bài và ghi chép 

kiến thức mới theo yêu 

cầu GV. 

- Làm bài luyện tập từ 

vựng. 

11 날씨와계절 (Thời tiết và 

mùa) 

33 과: 계절 (Mùa) 

- Phát âm: trang 155 

입술소리 /ㅂ/ /ㅃ/ /ㅍ/ /ㅁ/ 

- Bài khóa: trang 152, 154 

계절을설명하는글 

- Bài tập từ vựng: trang 153 

- Bài đọc thêm: trang 155 

 

34 과: 일기예보 (Dự báo 

thời tiết) 

- Phát âm: trang 159 

흐름소리되기 2 

- Bài khóa: trang 156, 158 

일기예보 

- Bài tập từ vựng: trang 157 

- Bài đọc thêm: trang 159 

- Giải thích từ vựng mới và 

ngữ pháp mới. 

- Lưu ý SV về phát âm, ngữ 

điệu. Cho sinh viên nghe 

CD và đọc lại theo CD. 

- Giám sát SV đọc dịch bài 

và làm bài tập trả lời câu 

hỏi. Giúp đỡ SV khi cần 

thiết. 

- Sửa bài Topik. 

 

 

- Nghe giảng và ghi 

chép đầy đủ. 

- Đọc phần phát âm, đọc 

dịch bài khóa. 

- Làm bài tập thực hành 

từ vựng và trả lời câu 

hỏi bài khóa. 

- Đọc dịch bài đọc thêm. 

 

12 날씨와계절 (Thời tiết và 

mùa) 

35 과: 날씨와여행 (Du lịch 

và thời tiết) 

- Phát âm: trang 163  

흐름소리이음 

- Bài khóa: trang 160, 162 

여행지날씨에관한글 

- Bài tập từ vựng: trang 161 

- Bài đọc thêm: trang 163 

 

- Giải thích từ vựng mới và 

ngữ pháp mới. 

- Lưu ý SV về phát âm, ngữ 

điệu. Cho sinh viên nghe 

CD và đọc lại theo CD. 

- Giám sát SV đọc dịch bài 

và làm bài tập trả lời câu 

hỏi. Giúp đỡ SV khi cần 

thiết. 

 

- Nghe giảng và ghi 

chép đầy đủ. 

- Đọc phần phát âm, đọc 

dịch bài khóa. 

- Làm bài tập thực hành 

từ vựng và trả lời câu 

hỏi bài khóa. 

- Đọc dịch bài đọc thêm. 
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36과: 스키 (Trượt tuyết) 

- Phát âm: trang 167 

받침 /ㄹ/ 

- Bài khóa: trang 164, 166 

겨울스키장에관한글 

- Bài tập từ vựng: trang 165 

- Bài đọc thêm: trang 167 

13 
Ôn tập  

확인해봅시다 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Ôn tập từ vựng, ngữ pháp 

cho SV. 

- Cho SV đọc, dịch, trả lời 

câu hỏi. 

- Cung cấp từ vựng, ngữ 

pháp mới. 

- Sửa đề Topik. 

- Chuẩn bị ôn tập trước 

ở nhà. 

- Đọc, dịch, trả lời câu 

hỏi bài ôn theo yêu cầu 

GV. 

- Làm bài thi Topik 

trước ở nhà. 

- Sửa bài và ghi chép 

kiến thức mới theo yêu 

cầu GV. 

14 휴일과방학 (Ngày nghỉ và 

kỳ nghỉ) 

37과: 부산여행 (Du lịch 

Pusan) 

- Phát âm: trang 173 

거센소리 /ㅊ/ /ㅋ/ /ㅌ/ /ㅍ/ 

- Bài khóa: trang 170, 172 

여행계획세우는글 

- Bài tập từ vựng: trang 171 

- Bài đọc thêm: trang 173 

 

38과: 운동 (Vận động) 

- Phát âm: trang 177 

혀끝소리 /ㄷ/ /ㅌ/ /ㄸ/ 

- Bài khóa: trang 174, 176 

운동에관한글 

- Bài tập từ vựng: trang 175 

- Bài đọc thêm: trang 177 

- Giải thích từ vựng mới và 

ngữ pháp mới. 

- Lưu ý SV về phát âm, ngữ 

điệu. Cho sinh viên nghe 

CD và đọc lại theo CD. 

- Giám sát SV đọc dịch bài 

và làm bài tập trả lời câu 

hỏi. Giúp đỡ SV khi cần 

thiết. 

 

- Nghe giảng và ghi 

chép đầy đủ. 

- Đọc phần phát âm, đọc 

dịch bài khóa. 

- Làm bài tập thực hành 

từ vựng và trả lời câu 

hỏi bài khóa. 

- Đọc dịch bài đọc thêm. 
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15 휴일과방학 (Ngày nghỉ và 

kỳ nghỉ) 

39과: 여행과사진 (Du lịch 

và hình) 

- Phát âm: trang 181 

콧소리되기 4 

- Bài khóa: trang 178, 180 

제주여행에관한글 

- Bài tập từ vựng: trang 179 

- Bài đọc thêm: trang 181 

 

40과: 엽서 (Bưu thiếp) 

- Phát âm: trang 185 

이중모음 /ㅘ/, /ㅝ/ 

- Bài khóa: trang 182, 184 

여행지에서보낸엽서 

- Bài tập từ vựng: trang 183 

- Bài đọc thêm: trang 185 

Ôn tập  

확인해봅시다 

- Giải thích từ vựng mới và 

ngữ pháp mới. 

- Lưu ý SV về phát âm, ngữ 

điệu. Cho sinh viên nghe 

CD và đọc lại theo CD. 

- Giám sát SV đọc dịch bài 

và làm bài tập trả lời câu 

hỏi. Giúp đỡ SV khi cần 

thiết. 

 

- Nghe giảng và ghi 

chép đầy đủ. 

- Đọc phần phát âm, đọc 

dịch bài khóa. 

- Làm bài tập thực hành 

từ vựng và trả lời câu 

hỏi bài khóa. 

- Đọc dịch bài đọc thêm. 

 

10. Phương pháp giảng: 

Lên lớp – Lý thuyết 150 tiết  

11. Vật liệu giảng dạy: 

- Tài liệu phát tay, máy chiếu đa năng, máy tính có kết nối Internet. 

12. Đánh giá: 

- Điểm chuyên cần: 10% 

- Điểm quá trình: 30% 

- Điểm thi kết thúc học phần: 60% 

- Hình thức thi kết thúc học phần: Thi viết tự luận (Sinh viên được sử dụng tài liệu) 

- Thời gian thi: 90 phút 

Cách tính điểm: 

- Điểm học phần = điểm chuyên cần (10%) + điểm quá trình (30%) + điểm thi kết thúc HP 

(60%). 

- Các điểm thành phần và điểm kết thúc học phần đều được làm tròn đến một chữ số thập 

phân. 

13. Tài liệu học tập, tham khảo: 

13.1.Tài liệu học tập: 

[1] 연세한국어읽기 2, 연세대학교한국어학당,  연세대학교출판부, 2011 (Đọc tiếng 

Hàn 2, Trung tâm tiếng Hàn trường Đại học Yonsei, NXB trường Đại học Yonsei 2011). 

13.2. Tài liệu tham khảo: 

베트남인을위한종합한국어초급 2, 국민은행/ 한국국제교류재단, 2008 (Tiếng Hàn tổng 

hợp dành cho người Việt Nam – sơ cấp 2, Quỹ giao lưu Quốc tế Hàn Quốc, 2008). 

베트남인을위한종합한국어초급 2, 국민은행/ 한국국제교류재단, 2008 (Tiếng Hàn tổng 

hợp dành cho người Việt Nam – sơ cấp 2 (Sách bài tập), Quỹ giao lưu Quốc tế Hàn Quốc, 

2008). 
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 Tiếng Hàn tổng hợp dành cho người Việt Nam, NXB Quỹ giao lưu Quốc tế Hàn Quốc, 2008. 

[3] Một số bài đọc bên ngoài GV chuẩn bị sẵn , lấy tư liệu từ nguồn internet, trên các website 

uy tín (VD: trang naver của HQ). 

 

 

                                                                                                    

 

 

 

      

      

  

Đà lạt, ngày 28 tháng 4 năm 2019 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

TS. PHẠM ĐÌNH TRUNG 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC YERSIN ĐÀ LẠT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

 

1. Mã số:  D41049 

2. Tên học phần:  Đọc tiếng Hàn 3 

3. Số tín chỉ: 4 tín chỉ 

4. Chuyên ngành đào tạo:  

5. Mục tiêu học phần:  

5.1. Kiến thức: 

 Nắm được cấu tạo bảng chữ cái tiếng Hàn, các quy tắc phát âm tiếng Hàn cơ bản và 

vận dụng linh hoạt trong việc đọc tiếng và đọc hiểu 

 Từ những bài đọc thuộc các chủ đề đa dạng về văn hóa, xã hội Hàn Quốc trình độ sơ 

cấp, sinh viên có hiểu biết tương đối về văn hóa- xã hội Hàn Quốc 

 Bước đầu nắm được các từ vựng về giao tiếp trong cuộc sống hàng ngày, các ngữ 

pháp căn bản ở trình độ sơ cấp 

 5.2. Kỹ năng: 

 Sử dụng được từ vựng và ngữ pháp sơ cấp trong phân tích câu và đọc hiểu văn bản 

tiếng Hàn trình độ sơ cấp 

 Vận dụng tốt những kiến thức về từ vựng và ngữ pháp sơ cấp để đọc - dịch và trả lời 

các câu hỏi liên quan đến bài khóa 

 Vận dụng những từ vựng và ngữ pháp cơ bản để viết đoạn văn, tóm tắt nội dung bài 

đọc trình độ sơ cấp 

 Kỹ năng nghề nghiệp: làm quen với việc đọc và dịch các văn bản bằng tiếng Hàn, 

biết và sử dụng một số kỹ năng nghe điện thoại tại công sở, viết email trao đổi… ở trình độ 

sơ cấp, thực hành được kỹ năng đọc lớn theo phát âm chuẩn của người bản địa 

 Kỹ năng cá nhân: ứng dụng các hiểu biết về văn hóa Hàn Quốc nhằm nâng cao kỹ 

năng giao tiếp, kỹ năng làm việc nhóm có hiệu quả trong môi trường công ty Hàn Quốc, kỹ 

năng thuyết trình trước đám đông 

5.3. Thái độ: 

 Chủ động soạn bài trong giờ tự học và tự tin trình bày, trao đổi với GV trong giờ lý 

thuyết trên lớp 

 Có trách nhiệm và trung thực với nội dung văn bản khi dịch sang tiếng Việt 

6. Mô tả học phần:  

 Học phần này sử dụng giáo trình 연세 한국어 읽기 2 (Đọc tiếng Hàn 2) của Trường 

ĐH Yonsei làm giáo trình chính. Nội dung từ phần 1 đến phần 5 của giáo trình chính. Mỗi 

phần là một chủ đề riêng bao gồm 4 bài, trong đó có phần luyện tập phát âm, 4 bài đọc chính 

và các câu hỏi luyện tập liên quan đến từ vựng - nội dung thuộc phạm vi chủ đề của bài đọc 

chính đó.  

7. Phân bố thời gian giảng dạy trong học kỳ:  

Lên lớp – Lý thuyết 150 tiết  

8. Điều kiện và yêu cầu của học phần: 

8.1. Điều kiện:  

Không có  

8.2. Yêu cầu : 

Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ như sau: 

- Tham dự tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết. 

- Thực hiện đầy đủ các bài tập nhóm/ bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện. 

- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ. 

- Tham dự thi kết thúc học phần. 



245 

 

- Chủ động tổ chức thực hiện giờ tự học. 

9. Nội dung học phần:  

 

Buổi 
Nội dung Lý thuyết 

(tiết) 

Thuyết trình, 

thảo luận 

(tiết) 

Nhiệm vụ của sinh viên 

1 Bài 1: 나의 꿈  

- Phát âm: 모음 

- Bài khóa: 자기소개서  

- Luyện tập từ vựng và trả lời câu 

hỏi 

- Luyện đọc thêm 

Bài 2: 아름다운 우리 학교  

- Phát âm: 모음 

- Bài khóa: 학교를 소개하는 글  

- Luyện tập từ vựng và trả lời câu 

hỏi 

- Luyện đọc thêm 

4 0 - Ôn tập lại nội dung bài cũ 

- Tìm hiểu nghĩa từ vựng mới 

của bài 3, 4. 

- Nghe và đọc trước phần phát 

âm và bài khóa của bài 3, 4. 

 

2 Bài 3: 소중한 물건  

- Phát âm: 모음 

- Bài khóa: 물건을 소개하는 글  

- Luyện tập từ vựng và trả lời câu 

hỏi 

- Luyện đọc thêm 

Bài 4: 자연의 도시, 밴쿠버  

- Phát âm: 모음 어울림 

- Bài khóa: 고향을 소개하는 글  

- Luyện tập từ vựng và trả lời câu 

hỏi 

- Luyện đọc thêm 

4 0 - Ôn tập lại nội dung bài cũ 

- Làm bài ôn tập bài 1-4. 

 

3 1-4 확인해 봅시다 

(Ôn tập bài 1-4) 

4 0 - Ôn tập lại nội dung bài cũ 

- Tìm hiểu nghĩa từ vựng mới 

của bài 5, 6. 

- Nghe và đọc trước phần phát 

âm và bài khóa của bài 5, 6. 

4 Bài 5: 한국 사람과 떡  

- Phát âm: 모음 어울림 

- Bài khóa: 떡에 관한 글  

- Luyện tập từ vựng và trả lời câu 

hỏi 

- Luyện đọc thêm 

4 0 - Ôn tập lại nội dung bài cũ 

- Tìm hiểu nghĩa từ vựng mới 

của bài 7, 8. 

- Nghe và đọc trước phần phát 

âm và bài khóa của bài 7, 8. 

 

 



246 

 

Bài 6: 특별한 날에 먹는 음식 

(Món ăn trong những dịp đặc 

biệt) 

- Phát âm: 모음 어울림 

- Bài khóa: 미역국과 국수에 

관한 글  

- Luyện tập từ vựng và trả lời câu 

hỏi 

- Luyện đọc thêm 

5 Bài 7: 궁중떡볶이  

- Phát âm: 모음 어울림 

- Bài khóa: 요리법을 소개하는 

글  

- Luyện tập từ vựng và trả lời câu 

hỏi 

- Luyện đọc thêm 

Bài 8: 음식과 문화  

- Phát âm: 소리 이음 

- Bài khóa: 음식과 문화의 

관계에 관한 글  

- Luyện tập từ vựng và trả lời câu 

hỏi 

- Luyện đọc thêm 

4 0 - Ôn tập lại nội dung bài cũ 

- Làm bài ôn tập bài 5-8. 

 

 

6 5-8 확인해 봅시다 

(Ôn tập bài 5-8) 

4 0 - Ôn tập lại nội dung bài cũ 

- Tìm hiểu nghĩa từ vựng mới 

của bài 9, 10. 

- Nghe và đọc trước phần phát 

âm và bài khóa của bài 9, 10. 

7 Bài 9: 시장과 백화점  

- Phát âm: 소리 이음 

- Bài khóa: 시장을 방문한 

경험을 쓴 글  

- Luyện tập từ vựng và trả lời câu 

hỏi 

- Luyện đọc thêm 

Bài 10: 수산 시장  

- Phát âm: 소리 이음 

- Bài khóa: 수산 시장을 방문한 

경험을 쓴 글  

- Luyện tập từ vựng và trả lời câu 

hỏi 

- Luyện đọc thêm 

4 0 - Ôn tập lại nội dung bài cũ 

- Tìm hiểu nghĩa từ vựng mới 

của bài 11, 12. 

- Nghe và đọc trước phần phát 

âm và bài khóa của bài 11, 12. 
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8 Bài 11: 편리한 쇼핑  

- Phát âm: 거센소리 

- Bài khóa: 인터넷 쇼핑을 

이용한 경험을 쓴 글  

- Luyện tập từ vựng và trả lời câu 

hỏi 

- Luyện đọc thêm 

Bài 12: 중고품 시장  

- Phát âm: 거센소리 

- Bài khóa: 인터넷 쇼핑을 

이용한 경험을 쓴 글  

- Luyện tập từ vựng và trả lời câu 

hỏi 

- Luyện đọc thêm 

4 0 - Ôn tập lại nội dung bài cũ 

- Làm bài ôn tập bài 9-12 

 

9 9-12 확인해 봅시다 

(Ôn tập bài 9-12) 

Kiểm tra giữa học phần 

4 0 - Ôn tập lại nội dung bài cũ 

- Tìm hiểu nghĩa từ vựng mới 

của bài 13, 14. 

- Nghe và đọc trước phần phát 

âm và bài khóa của bài 13, 14 

10 Bài 13: 친구의 생일 파티  

-Phát âm: 거센소리 

- Bài khóa: 파티 준비에 관한 글  

- Luyện tập từ vựng và trả lời câu 

hỏi 

- Luyện đọc thêm 

Bài 14: 친구 집 방문 

- Phát âm: 거센소리  

- Bài khóa: 친구 집 방문한 

경험을 쓴 글 

- Luyện tập từ vựng và trả lời câu 

hỏi 

- Luyện đọc thêm 

4 0 - Ôn tập lại nội dung bài cũ 

- Tìm hiểu nghĩa từ vựng mới 

của bài 15, 16. 

- Nghe và đọc trước phần phát 

âm và bài khóa của bài 15, 16. 

 

11 Bài 15: 청첩장  

- Phát âm: 된소리 

- Bài khóa: 청첩장  

- Luyện tập từ vựng và trả lời câu 

hỏi 

- Luyện đọc thêm 

Bài 16: 친구의 결혼식  

- Phát âm: 된소리 

- Bài khóa: 결혼식에 참석한 

경험을 쓴 글  

4 0 - Ôn tập lại nội dung bài cũ 

- Làm bài ôn tập bài 13-16 
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- Luyện tập từ vựng và trả lời câu 

hỏi 

- Luyện đọc thêm 

12 13-16 확인해 봅시다 

(Ôn tập bài 13-16) 

 

4 0 - Ôn tập lại nội dung bài cũ 

- Tìm hiểu nghĩa từ vựng mới 

của bài 17, 18. 

- Nghe và đọc trước phần phát 

âm và bài khóa của bài 17, 18. 

13 Bài 17: 서울 구경  

- Phát âm: 된소리 

- Bài khóa: 서울을 구경한 

경험을 쓴 글  

- Luyện tập từ vựng và trả lời câu 

hỏi 

- Luyện đọc thêm 

Bài 18: 지하철 풍경  

- Phát âm: 된소리 

- Bài khóa: 지하철을 탄 경험을 

쓴 글 

- Luyện tập từ vựng và trả lời câu 

hỏi 

- Luyện đọc thêm 

4 0 - Ôn tập lại nội dung bài cũ 

- Tìm hiểu nghĩa từ vựng mới 

của bài 19, 20. 

- Nghe và đọc trước phần phát 

âm và bài khóa của bài 19, 20 

 

14 Bài 19: 가 보고 싶은 지하철역  

- Phát âm: 된소리 

- Bài khóa: 지하철역을 

소개하는 글  

- Luyện tập từ vựng và trả lời câu 

hỏi 

- Luyện đọc thêm 

Bài 20: 교통과 생활  

- Phát âm: 콧소리   

- Bài khóa: 교통과 생활의 

관계에 관한 글  

- Luyện tập từ vựng và trả lời câu 

hỏi 

- Luyện đọc thêm 

4 0 - Ôn tập lại nội dung bài cũ 

- Làm bài ôn tập bài 17-20 

 

15 17-20 확인해 봅시다 

(Ôn tập bài 17-20) 

4 0 - Ôn tập lại nội dung bài cũ 

- Ôn tập thi cuối học kỳ. 

Tổng số tiết 60   

 

10. Phương pháp giảng: 

Lên lớp – Lý thuyết 45 tiết  

11. Vật liệu giảng dạy: 



249 

 

- Tài liệu phát tay, máy chiếu đa năng, máy tính có kết nối Internet. 

12. Đánh giá: 

- Điểm chuyên cần: 10% 

- Điểm quá trình: 30% 

- Điểm thi kết thúc học phần: 60% 

- Hình thức thi kết thúc học phần: Thi viết tự luận (Sinh viên được sử dụng tài liệu) 

- Thời gian thi: 90 phút 

Cách tính điểm: 

- Điểm học phần = điểm chuyên cần (10%) + điểm quá trình (30%) + điểm thi kết thúc HP 

(60%). 

- Các điểm thành phần và điểm kết thúc học phần đều được làm tròn đến một chữ số thập 

phân. 

13. Tài liệu học tập, tham khảo: 

13.1.Tài liệu học tập: 

 연세 한국어 읽기 2, 연세대학교 한국어 학당,  연세대학교 출판부, 2011 (Đọc tiếng 

Hàn 3, Trung tâm tiếng Hàn trường Đại học Yonsei, NXB trường Đại học Yonsei 2011). 

13.2. Tài liệu tham khảo: 

 Tiếng Hàn tổng hợp dành cho người Việt Nam – 3, Quỹ giao lưu Quốc tế Hàn Quốc, 2009  

(베트남인을 위한 종합 한국어 초급 2, 국민은행/ 한국국제교류재단, 2008). 

[3] Tiếng Hàn tổng hợp dành cho người Việt Nam – 3 (Sách bài tập), Quỹ giao lưu Quốc tế 

Hàn Quốc, 2008  

(베트남인을 위한 종합 한국어 초급 2, 국민은행/ 한국국제교류재단, 2008). 

 

                                                                                                    

 

 

 

       
     

  

Đà lạt, ngày 28 tháng 4 năm 2019 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

TS. PHẠM ĐÌNH TRUNG 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC YERSIN ĐÀ LẠT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

 

1. Mã số:  D41050 

2. Tên học phần:  Đọc tiếng Hàn 4 

3. Số tín chỉ:  4 tín chỉ 

4. Chuyên ngành đào tạo:  

5. Mục tiêu học phần:  

5.1. Kiến thức: 

 Nắm được cấu tạo bảng chữ cái tiếng Hàn, các quy tắc phát âm tiếng Hàn cơ bản và 

vận dụng linh hoạt trong việc đọc tiếng và đọc hiểu 

 Từ những bài đọc thuộc các chủ đề đa dạng về văn hóa, xã hội Hàn Quốc trình độ sơ 

cấp, sinh viên có hiểu biết tương đối về văn hóa- xã hội Hàn Quốc 

 Bước đầu nắm được các từ vựng về giao tiếp trong cuộc sống hàng ngày, các ngữ 

pháp căn bản ở trình độ sơ cấp 

 5.2. Kỹ năng: 

 Sử dụng được từ vựng và ngữ pháp sơ cấp trong phân tích câu và đọc hiểu văn bản 

tiếng Hàn trình độ sơ cấp 

 Vận dụng tốt những kiến thức về từ vựng và ngữ pháp sơ cấp để đọc - dịch và trả lời 

các câu hỏi liên quan đến bài khóa 

 Vận dụng những từ vựng và ngữ pháp cơ bản để viết đoạn văn, tóm tắt nội dung bài 

đọc trình độ sơ cấp 

 Kỹ năng nghề nghiệp: làm quen với việc đọc và dịch các văn bản bằng tiếng Hàn, 

biết và sử dụng một số kỹ năng nghe điện thoại tại công sở, viết email trao đổi… ở trình độ 

sơ cấp, thực hành được kỹ năng đọc lớn theo phát âm chuẩn của người bản địa 

 Kỹ năng cá nhân: ứng dụng các hiểu biết về văn hóa Hàn Quốc nhằm nâng cao kỹ 

năng giao tiếp, kỹ năng làm việc nhóm có hiệu quả trong môi trường công ty Hàn Quốc, kỹ 

năng thuyết trình trước đám đông 

5.3. Thái độ: 

 Chủ động soạn bài trong giờ tự học và tự tin trình bày, trao đổi với GV trong giờ lý 

thuyết trên lớp 

 Có trách nhiệm và trung thực với nội dung văn bản khi dịch sang tiếng Việt 

6. Mô tả học phần:  

 Học phần này sử dụng giáo trình 연세 한국어 읽기 2 (Đọc tiếng Hàn 2) của Trường 

ĐH Yonsei làm giáo trình chính. Nội dung học phần từ bài 6 đến bài 10 của giáo trình chính. 

Mỗi phần là một chủ đề riêng bao gồm phần luyện tập phát âm, 4 bài đọc chính và các câu 

hỏi luyện tập liên quan đến từ vựng - nội dung thuộc phạm vi chủ đề của bài đọc chính đó. 

7. Phân bố thời gian giảng dạy trong học kỳ:  

Lên lớp – Lý thuyết 45 tiết  

8. Điều kiện và yêu cầu của học phần: 

8.1. Điều kiện:  

Không có  

8.2. Yêu cầu : 

Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ như sau: 

- Tham dự tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết. 

- Thực hiện đầy đủ các bài tập nhóm/ bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện. 

- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ. 

- Tham dự thi kết thúc học phần. 

- Chủ động tổ chức thực hiện giờ tự học. 
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9. Nội dung học phần:  

 

Buổi Nội dung Lý 

thuyết 

(tiết) 

Thuyết 

trình, thảo 

luận 

(tiết) 

Nhiệm vụ của sinh 

viên 

1 Bài 21: 학술정보관  

- Phát âm: 콧소리 

- Bài khóa: 도서관을 소개하는 

글  

- Luyện tập từ vựng và trả lời câu 

hỏi 

- Luyện đọc thêm 

Bài 22: 서비스가 좋은 은행  

- Phát âm: 콧소리  

- Bài khóa: 은행에 간 경험을 쓴 

글  

- Luyện tập từ vựng và trả lời câu 

hỏi 

- Luyện đọc thêm 

4 0 - Ôn tập lại nội dung 

bài cũ 

- Tìm hiểu nghĩa từ 

vựng mới của bài 23, 

24. 

- Nghe và đọc trước 

phần phát âm và bài 

khóa của bài 23, 24. 

 

2 Bài 23: 요가 배우기  

- Phát âm: 콧소리  

- Bài khóa: 문화회관 프로그램 

수강에 관한 글  

- Luyện tập từ vựng và trả lời câu 

hỏi 

- Luyện đọc thêm 

Bài 24: 자원봉사  

- Phát âm: 콧소리  

- Bài khóa: 자원봉사에 관한 글  

- Luyện tập từ vựng và trả lời câu 

hỏi 

- Luyện đọc thêm 

4 0 - Ôn tập lại nội dung 

bài cũ 

- Làm bài ôn tập bài 

21-24. 

 

3 21-24 확인해 봅시다 

(Ôn tập bài 21-24) 

4 0 - Ôn tập lại nội dung 

bài cũ 

- Tìm hiểu nghĩa từ 

vựng mới của bài 25, 

26. 

- Nghe và đọc trước 

phần phát âm và bài 

khóa của bài 25, 26. 

4 Bài 25: 미영 씨와의 전화  

- Phát âm: 흐름소리 

- Bài khóa: 전화 통화한 경험을 

쓴 글  

- Luyện tập từ vựng và trả lời câu 

hỏi 

- Luyện đọc thêm 

Bài 26: 전화 예약  

4 0 - Ôn tập lại nội dung 

bài cũ 

- Tìm hiểu nghĩa từ 

vựng mới của bài 27, 

28. 

- Nghe và đọc trước 

phần phát âm và bài 

khóa của bài 27, 28. 
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- Phát âm: 흐름소리 이음    

- Bài khóa: 전화로 예약한 

경험을 쓴 글  

- Luyện tập từ vựng và trả lời câu 

hỏi 

- Luyện đọc thêm 

 

5 Bài 27: 부모님과의 화상 통화  

- Phát âm: 받침  /ㄹ/ 

- Bài khóa: 화상 통화를 한 

경험을 쓴 글  

- Luyện tập từ vựng và trả lời câu 

hỏi 

- Luyện đọc thêm 

Bài 28: 단짝 친구  

- Phát âm: ㅎ 소리 줄이기 

- Bài khóa: 휴대전화에 관한 글  

- Luyện tập từ vựng và trả lời câu 

hỏi 

- Luyện đọc thêm 

4 0 - Ôn tập lại nội dung 

bài cũ 

- Làm bài ôn tập bài 

25-28. 

 

 

6 25-28 확인해 봅시다 

(Ôn tập bài 5-8) 

4 0 - Ôn tập lại nội dung 

bài cũ 

- Tìm hiểu nghĩa từ 

vựng mới của bài 29, 

30. 

- Nghe và đọc trước 

phần phát âm và bài 

khóa của bài 9, 10. 

7 Bài 29: 국제진료센터  

- Phát âm: 흐름 소리 

- Bài khóa: 국제진료센터에 간 

경험을 쓴 글  

- Luyện tập từ vựng và trả lời câu 

hỏi 

- Luyện đọc thêm 

Bài 30: 한의원에서의 신기한 

경험  

- Phát âm: 모음 /ㅢ/ 

- Bài khóa: 한의원에 간 경험을 

쓴 글  

- Luyện tập từ vựng và trả lời câu 

hỏi 

- Luyện đọc thêm 

4 0 - Ôn tập lại nội dung 

bài cũ 

- Tìm hiểu nghĩa từ 

vựng mới của bài 31, 

32. 

- Nghe và đọc trước 

phần phát âm và bài 

khóa của bài 31, 32. 

 

 

8 Bài 31: 쉽게 할 수 있는 

스트레칭  

- Phát âm: 입천장소리  

- Bài khóa: 스트레칭을 

소개하는 글  

- Luyện tập từ vựng và trả lời câu 

hỏi 

4 0 - Ôn tập lại nội dung 

bài cũ 

- Làm bài ôn tập bài 

29-32 
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- Luyện đọc thêm 

Bài 32: 건강 보험  

- Phát âm: 입천장소리  

- Bài khóa: 건강 보험에 관한 글  

- Luyện tập từ vựng và trả lời câu 

hỏi 

- Luyện đọc thêm 

9 29-32 확인해 봅시다 

(Ôn tập bài 29-32) 

Kiểm tra giữa học phần. 

 

4 0 - Ôn tập lại nội dung 

bài cũ 

- Tìm hiểu nghĩa từ 

vựng mới của bài 33, 

34. 

- Nghe và đọc trước 

phần phát âm và bài 

khóa của bài 33, 34 

10 Bài 33: 혼자 떠나는 여행  

-Phát âm: 혀끝소리  

- Bài khóa: 기행문  

- Luyện tập từ vựng và trả lời câu 

hỏi 

- Luyện đọc thêm 

Bài 34: 꿈같은 세계 여행 

(Chuyến du lịch thế giới như là 

mơ) 

- Phát âm: 혀끝소리   

- Bài khóa: 기행문  

- Luyện tập từ vựng và trả lời câu 

hỏi 

- Luyện đọc thêm 

4 0 - Ôn tập lại nội dung 

bài cũ 

- Tìm hiểu nghĩa từ 

vựng mới của bài 35, 

36. 

- Nghe và đọc trước 

phần phát âm và bài 

khóa của bài 35, 36. 

 

11 Bài 35: 여행 계획  

- Phát âm: 입술소리                     

- Bài khóa: 여행을 계획하는 

과정에 관한 글  

- Luyện tập từ vựng và trả lời câu 

hỏi 

- Luyện đọc thêm 

Bài 36: 추천하고 싶은 여행지  

- Phát âm: 받침소리 

- Bài khóa: 여행지를 추천하는 

글  

- Luyện tập từ vựng và trả lời câu 

hỏi 

- Luyện đọc thêm 

4 0 - Ôn tập lại nội dung 

bài cũ 

- Làm bài ôn tập bài 

33-36 

 

12 33-36 확인해 봅시다 

(Ôn tập bài 33-36) 

 

4 0 - Ôn tập lại nội dung 

bài cũ 

- Tìm hiểu nghĩa từ 

vựng mới của bài 37, 

38. 
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- Nghe và đọc trước 

phần phát âm và bài 

khóa của bài 37, 38. 

13 Bài 37: 방 청소  

- Phát âm: 받침소리  

- Bài khóa: 방 청소에 관한 문답 

형식의 글  

- Luyện tập từ vựng và trả lời câu 

hỏi 

- Luyện đọc thêm 

Bài 38: 이사하는 날  

- Phát âm: 받침소리 

- Bài khóa: 이사한 경험을 쓴 글  

- Luyện tập từ vựng và trả lời câu 

hỏi 

- Luyện đọc thêm 

4 0 - Ôn tập lại nội dung 

bài cũ 

- Tìm hiểu nghĩa từ 

vựng mới của bài 39, 

40. 

- Nghe và đọc trước 

phần phát âm và bài 

khóa của bài 39, 40 

 

14 Bài 39: 로봇과 생활  

- Phát âm: 받침소리  

- Bài khóa: 미래의 가사로봇에 

관한 글  

- Luyện tập từ vựng và trả lời câu 

hỏi 

- Luyện đọc thêm 

Bài 40: 다양한 집안일 도우미  

- Phát âm: 받침소리 

- Bài khóa: 집안일 도우미를 

소개하는 글  

- Luyện tập từ vựng và trả lời câu 

hỏi 

- Luyện đọc thêm 

4 0 - Ôn tập lại nội dung 

bài cũ 

- Làm bài ôn tập bài 

37-40 

 

15 17-20 확인해 봅시다 

(Ôn tập bài 37-40) 

4 0 - Ôn tập lại nội dung 

bài cũ 

- Ôn tập thi cuối học 

kỳ. 

 

Tổng số tiết 60   

 

10. Phương pháp giảng: 

Lên lớp – Lý thuyết 45 tiết  

11. Vật liệu giảng dạy: 

- Tài liệu phát tay, máy chiếu đa năng, máy tính có kết nối Internet. 

12. Đánh giá: 

- Điểm chuyên cần: 10% 

- Điểm quá trình: 30% 

- Điểm thi kết thúc học phần: 60% 

- Hình thức thi kết thúc học phần: Thi viết tự luận (Sinh viên được sử dụng tài liệu) 

- Thời giam thi: 90 phút 

Cách tính điểm: 

- Điểm học phần = điểm chuyên cần (10%) + điểm quá trình (30%) + điểm thi kết thúc HP 

(60%). 
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- Các điểm thành phần và điểm kết thúc học phần đều được làm tròn đến một chữ số thập 

phân. 

13. Tài liệu học tập, tham khảo: 

13.1.Tài liệu học tập: 

[1] Đọc tiếng Hàn 2, Trung tâm tiếng Hàn trường Đại học Yonsei, NXB trường Đại học 

Yonsei, 2011.  

(연세 한국어 읽기 2, 연세대학교 한국어 학당,  연세대학교 출판부, 2011). 

13.2. Tài liệu tham khảo: 

[2] Tiếng Hàn tổng hợp dành cho người Việt Nam – sơ cấp 2, Quỹ giao lưu Quốc tế Hàn 

Quốc, 2009.  

(베트남인을 위한 종합 한국어 초급 2, 국민은행/ 한국국제교류재단, 2008). 

[3] Tiếng Hàn tổng hợp dành cho người Việt Nam – sơ cấp 2 (Sách bài tập), Quỹ giao lưu 

Quốc tế Hàn Quốc, 2008  

(베트남인을 위한 종합 한국어 초급 2, 국민은행/ 한국국제교류재단, 2008). 

 

                                                                                                    

 

 

 

       
     

                                                                                                      

 

  

Đà lạt, ngày 28 tháng 4 năm 2019 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

TS. PHẠM ĐÌNH TRUNG 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC YERSIN ĐÀ LẠT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

 

1. Mã số:  D41051 

2. Tên học phần: Viết tiếng Hàn 1 

3. Số tín chỉ: 3 

4. Chuyên ngành đào tạo:  Đông phương học  

5. Mục tiêu học phần:  

5.1. Kiến thức: 

Hiểu được những từ vựng và điểm ngữ pháp mới 

Giải thích được tình huống giao tiếp và những mẫu hội thoại được sử dụng trong bài khoá. 

Nắm bắt được những mẫu câu căn bản, điểm ngữ pháp sơ cấp vào trong tình huống thích 

hợp. 

5.2. Kỹ năng: 

Nắm được “ từ khóa” trong bài hội thoại. Áp dụng được những mẫu ngữ pháp căn bản vào 

tình huống giao tiếp cụ thể. 

Biết ghi chú những điểm quan trọng. Đọc và hiểu được nội dung bài hội thoại ngắn. Trả lời 

đúng trọng tâm câu hỏi. 

5.3. Thái độ: 

Hình thành thói quen tự học, tự nghiên cứu qua việc SV phải đọc, dịch và chuẩn bị bài học 

trước ở nhà; viết và tìm hiểu nghĩa từ vựng mới trước khi lên lớp. 

Nghiêm túc trong giờ học và tích cực phát biểu tham gia xây dựng bài học. Sử dụng tốt các 

biểu hiện cảm xúc trong từng hoàn cảnh cụ thể. 

6. Mô tả học phần:  

Học phần sử dụng giáo trình chính là Tiếng HànYeonsei (연세한국어) do trường Đại học 

Yonsei xuất bản năm 2008, bao gồm 5 chủ đề lớn với nội dung được cấu trúc theo 3 nhóm chính 

là mẫu hội thoại, giải thích ngữ pháp và luyện tập mẫu câu. Đây là học phần nhập môn nhằm 

giúp sinh viên làm quen với tiếng Hàn và phần nào vận dụng được những cấu trúc câu căn bản. 

Kết thúc học phần sinh viên có thể nắm bắt được các câu trúc ngữ pháp cơ bản nhất thông qua 

các mẫu hội thoại và các mẫu câu đa dạng có thể ứng dụng vào thực tế viết và giao tiếp tiếng 

Hàn 

7. Phân bố thời gian giảng dạy trong học kỳ:  

Lên lớp, lý 30 tiết  

8. Điều kiện và yêu cầu của học phần: 

8.1. Điều kiện:  

Không có 

8.2. Yêu cầu: 

Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ như sau: 

-SV phải tham dự đầy đủ giờ GV lên lớp, SV sẽ bị cấm thi nếu vắng quá 3 buổi (30% số 

tiết lên lớp của học phần), trừ trường hợp có giấy tờ chứng minh lý do vắng mặt được Trưởng 

khoa Đông Phương xác nhận. 

-SV phải xem và chuẩn bị trước nội dung bài học theo yêu cầu của GV trước khi đến lớp. 

-SV tích cực phát biểu những vấn đề đã được chuẩn bị trước theo sự phân công của GV. 

- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ. 

- Tham dự thi kết thúc học phần. 

- Chủ động tổ chức thực hiện giờ tự học. 

9. Nội dung học phần:  

 

Buổi Nội dung 
Lý 

thuyết 

Thực 

hành 

Nhiệm vụ của sinh 

viên 
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1 

제 1과: 인사 

Bài 1: Chào hỏi 

1항: 안녕하십니까? 

Ngữ pháp:입니다; 은/는 

2항: 어느나라사람입니까? 

Ngữ pháp:입니까? 

1 2 

Chuẩn bị từ vựng và 

xem trước ngữ pháp Bài 

1 Cuốn [1] trang 1~30 

Tham khảo ngữ pháp và 

mẫu câu ở cuốn [2] và 

cuốn [3] 

2 

제 1과: 인사 

Bài 1: Chào hỏi 

3항: 회사원이아닙니다. 

Ngữ pháp:이/가아니다 

4항: 반갑습니다 

Ngữ pháp:-습니다/ -습니까? 

1 2 

Chuẩn bị từ vựng và 

xem trước ngữ pháp Bài 

1 Cuốn [1] trang 1~30 

Tham khảo ngữ pháp và 

mẫu câu ở cuốn [2] và 

cuốn [3] 

3 

제 1과: 인사 

Bài 1: Chào hỏi 

5항: 정리해봅시다 1 2 

Chuẩn bị từ vựng và 

xem trước ngữ pháp Bài 

1 Cuốn [1] trang 1~30 

Tham khảo ngữ pháp và 

mẫu câu ở cuốn [2] và 

cuốn [3] 

4 

제 2과: 학교와집 

Bài 2: Nhà và trường học 

1항: 이것이교과서입니까? 

Ngữ pháp:이/가, 이, 그, 저 

2항: 지도도있습니까? 

Ngữ pháp:도, 있다, 없다 

1 2 

Chuẩn bị từ vựng và 

xem trước ngữ pháp Bài 

2 Cuốn [1] trang 31~68 

Tham khảo ngữ pháp và 

mẫu câu ở cuốn [2] và 

cuốn [3] 

5 

제 2과: 학교와집 

Bài 2: Nhà và trường học 

3항: 은행이어디에있습니까? 

Ngữ pháp:에 

4항: 집이어디입니까? 

Ngữ pháp:하고 

1 2 

Chuẩn bị từ vựng và 

xem trước ngữ pháp Bài 

2 Cuốn [1] trang 31~68 

Tham khảo ngữ pháp và 

mẫu câu ở cuốn [2] và 

cuốn [3] 

6 

제 2과: 학교와집 

Bài 2: Nhà và trường học 

5항: 정리해봅시다 1 2 

Chuẩn bị từ vựng và 

xem trước ngữ pháp Bài 

2 Cuốn [1] trang 31~68 

Tham khảo ngữ pháp và 

mẫu câu ở cuốn [2] và 

cuốn [3] 

7 

제 3과: 가족과친구 

Bài 3: Gia đình và bạn bè 

1항: 가족사진을봅니다 

Ngữ pháp:을/를 

2 항: 

부모님은어디에계십니까? 

Ngữ pháp:-으시- 

1 2 

Chuẩn bị từ vựng và 

xem trước ngữ pháp Bài 

3 Cuốn [1] trang 69~10 

Tham khảo ngữ pháp và 

mẫu câu ở cuốn [2] và 

cuốn [3] 

8 

제 3과: 가족과친구 

Bài 3: Gia đình và bạn bè 

3항: 경기도좋고조용합니다 

Ngữ pháp:-고 

1 2 

Chuẩn bị từ vựng và 

xem trước ngữ pháp Bài 

3 Cuốn [1] trang 69~10 
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4 항: 

대학교에서경제학을공부합니

다. 

Ngữ pháp:에서 

Tham khảo ngữ pháp và 

mẫu câu ở cuốn [2] và 

cuốn [3] 

9 

제 3과: 가족과친구 

Bài 3: Gia đình và bạn bè 

5항: 정리해봅시다 1 2 

Chuẩn bị từ vựng và 

xem trước ngữ pháp Bài 

3 Cuốn [1] trang 69~10 

Tham khảo ngữ pháp và 

mẫu câu ở cuốn [2] và 

cuốn [3] 

10 

제 4과: 음식 

Bài 4: Món ăn 

1항: 식당에갑니다 

Ngữ pháp:에가다; -을까요? 

-읍시다 

2항: 무슨음식을좋아합니까? 

Ngữ pháp:-지않다; 무슨, 

ㄹ동사 

1 2 

Chuẩn bị từ vựng và 

xem trước ngữ pháp Bài 

4 Cuốn [1] trang 

105~142 

Tham khảo ngữ pháp và 

mẫu câu ở cuốn [2] và 

cuốn [3] 

11 

제 4과: 음식 

Bài 4: Món ăn 

3 항: 

저는불고기를먹고싶습니다 

Ngữ pháp:-고싶다; -겠 

4항: 여기물좀주십시오 

Ngữ pháp:-으십시오; -을까요? 

1 2 

Chuẩn bị từ vựng và 

xem trước ngữ pháp Bài 

4 Cuốn [1] trang 

105~142 

Tham khảo ngữ pháp và 

mẫu câu ở cuốn [2] và 

cuốn [3] 

12 

제 4과: 음식 

Bài 4: Món ăn 

5항: 정리해봅시다 
1 2 

Chuẩn bị từ vựng và 

xem trước ngữ pháp Bài 

4 Cuốn [1] trang 

105~142 

Tham khảo ngữ pháp và 

mẫu câu ở cuốn [2] và 

cuốn [3] 

13 

제 5과:  하루생활 

Bài 5: Sinh hoạt trong ngày 

1항: 지금몇시예요? 

Ngữ pháp:- 까지; -어요. 

2항: 오늘이몇월며칠이에요? 

Ngữ pháp:-지요?; -으세요. 

1 2 

Chuẩn bị từ vựng và 

xem trước ngữ pháp Bài 

5 Cuốn [1] trang 143 ~ 

182 

Tham khảo ngữ pháp và 

mẫu câu ở cuốn [2] và 

cuốn [3] 

14 

제 5과:  하루생활 

Bài 5: Sinh hoạt trong ngày 

3항: 일곱시반에일어나요. 

Ngữ pháp:-에; -부터~까지; -고 

4항: 친구하고무엇을했어요? 

Ngữ pháp:-었; -ㅂ동사 

1 2 

Chuẩn bị từ vựng và 

xem trước ngữ pháp Bài 

5 Cuốn [1] trang 143 ~ 

182 

Tham khảo ngữ pháp và 

mẫu câu ở cuốn [2] và 

cuốn [3] 

15 

제 5과:  하루생활 

Bài 5: Sinh hoạt trong ngày 

5항: 정리해봅시다 

1 2 

Chuẩn bị từ vựng và 

xem trước ngữ pháp Bài 
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5 Cuốn [1] trang 143 ~ 

182 

Tham khảo ngữ pháp và 

mẫu câu ở cuốn [2] và 

cuốn [3] 

Tổng số tiết 15 30  

10. Phương pháp giảng: 

- Lý thuyết: Thuyết trình, thảo luận nhóm. 

11. Vật liệu giảng dạy: 

- Tài liệu phát tay, máy chiếu đa năng, máy tính có kết nối Internet. 

12. Đánh giá: 

- Điểm chuyên cần: 10% 

- Điểm quá trình: 30% 

- Điểm thi kết thúc học phần: 60% 

- Hình thức thi kết thúc học phần: Thi viết tự luận (Sinh viên được sử dụng tài liệu) 

- Thời gian thi: 90 phút 

Cách tính điểm: 

- Điểm học phần = điểm chuyên cần (10%) + điểm quá trình (30%) + điểm thi kết thúc HP 

(60%). 

- Các điểm thành phần và điểm kết thúc học phần đều được làm tròn đến một chữ số thập 

phân. 

13. Tài liệu học tập, tham khảo: 

13.1. Tài liệu học tập: 

[1] Tiếng Hàn Yonsei , Viện ngôn ngữ trường Đại học Yonsei, NXB Trường Đại học 

Yonsei, 2008 [연세대학교한국어 1,연세대학교한국어학당교재편찬위원회, 

연세대학교출판부, 2008] 

13.2. Tài liệu tham khảo : 

[2] Từ điển ngữ pháp tiếng Hàn như một ngoại ngữ(외국어로서의한국어문법사전) , Baek 

Bong Ja (백봉자), NXB Ha Woo (하우출판부),  2009 

[3] Tiếng Hàn tổng hợp dành cho người Việt Nam  (베트남인을위한종합한국어 1) 

Tác giả: Cho Hang Rok (조항록), Lee Mi Hye (이미혜), Lê Đăng Hoan, Lê Thị Thu Giang, 

Đỗ Ngọc Luyến, Lương Nguyễn Thanh Trang. Nơi xuất bản: Quỹ giao lưu Quốc tế Hàn Quốc, 

The Korea Foundation.  2011 

 

 

 

                                                                                                    

 

  

Đà lạt, ngày 28 tháng 4 năm 2019 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

TS. PHẠM ĐÌNH TRUNG 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC YERSIN ĐÀ LẠT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

 

1. Mã số:  D41052 

2. Tên học phần: Viết tiếng Hàn 2 

3. Số tín chỉ: 3  

4. Chuyên ngành đào tạo:  Đông Phương học  

5. Mục tiêu học phần:  

5.1. Kiến thức: 

Hiểu được những từ vựng và điểm ngữ pháp mới 

Giải thích được tình huống giao tiếp và những mẫu hội thoại được sử dụng trong bài khoá. 

Nắm bắt được những mẫu câu căn bản, điểm ngữ pháp sơ cấp vào trong tình huống thích 

hợp. 

 5.2. Kỹ năng: 

Nắm được “ từ khóa” trong bài hội thoại. Áp dụng được những mẫu ngữ pháp căn bản vào 

tình huống giao tiếp cụ thể. 

Biết ghi chú những điểm quan trọng. Đọc và hiểu được nội dung bài hội thoại ngắn. Trả lời 

đúng trọng tâm câu hỏi. 

5.3. Thái độ: 

Hình thành thói quen tự học, tự nghiên cứu qua việc SV phải đọc, dịch và chuẩn bị bài học 

trước ở nhà; viết và tìm hiểu nghĩa từ vựng mới trước khi lên lớp. 

Nghiêm túc trong giờ học và tích cực phát biểu tham gia xây dựng bài học. Sử dụng tốt các 

biểu hiện cảm xúc trong từng hoàn cảnh cụ thể. 

6. Mô tả học phần : 

     Học phần sử dụng giáo trình chính là Tiếng HànYeonsei 1 (quyển 1-1) (연세한국어 1) 

do trường Đại học Yonsei xuất bản năm 2008, bao gồm 5 chủ đề lớn với nội dung được cấu 

trúc theo 3 nhóm chính là mẫu hội thoại, giải thích ngữ pháp và luyện tập mẫu câu. Đây là học 

phần nhập môn nhằm giúp sinh viên làm quen với tiếng Hàn và phần nào vận dụng được những 

cấu trúc câu căn bản. Kết thúc học phần sinh viên có thể nắm bắt được các câu trúc ngữ pháp 

cơ bản nhất thông qua các mẫu hội thoại và các mẫu câu đa dạng có thể ứng dụng vào thực tế 

viết và giao tiếp tiếng Hàn ở trình độ sơ cấp 1.  

7. Phân bố thời gian giảng dạy trong học kỳ:  

Lên lớp, lý thuyết 30 tiết  

8. Điều kiện và yêu cầu của học phần: 

8.1. Điều kiện:  

Không có  

8.2. Yêu cầu : 

Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ như sau: 

-SV phải tham dự đầy đủ giờ GV lên lớp, SV sẽ bị cấm thi nếu vắng quá 3 buổi (30% số 

tiết lên lớp của học phần), trừ trường hợp có giấy tờ chứng minh lý do vắng mặt được Trưởng 

khoa Đông Phương xác nhận. 

-SV phải xem và chuẩn bị trước nội dung bài học theo yêu cầu của GV trước khi đến lớp. 

-SV tích cực phát biểu những vấn đề đã được chuẩn bị trước theo sự phân công của GV. 

- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ. 

- Tham dự thi kết thúc học phần. 

- Chủ động tổ chức thực hiện giờ tự học. 

9. Nội dung học phần:  

Buổi/ 

Tiết 
Nội dung Nhiệm vụ của sinh viên 
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1 

제 6과: 물건사기 

Bài 6:  Mua đồ 

1항: 선물을사러갑시다. 

Ngữ pháp:-으러가다; 과/와 

2항: 좋지만좀비싸요 

Ngữ pháp:-지만; -은 (관형형) 

ㅎ동사 

Chuẩn bị từ vựng và xem 

trước ngữ pháp Bài 6 Cuốn [1] 

trang 183~ 220 

Tham khảo ngữ pháp và mẫu 

câu ở cuốn [2] và cuốn [3] 

2 

제 6과: 물건사기 

Bài 6:  Mua đồ 

3항: 얼마예요? 

Ngữ pháp:-어주다; 단위명사 

4항: 깎아주세요 

Ngữ pháp:에게 

-은,-는, -을(관형형) 

Chuẩn bị từ vựng và xem 

trước ngữ pháp Bài 6 Cuốn [1] 

trang 183~ 220 

Tham khảo ngữ pháp và mẫu 

câu ở cuốn [2] và cuốn [3] 

3 

제 6과: 물건사기 

Bài 6:  Mua đồ 

5항: 정리해봅시다 

Chuẩn bị từ vựng và xem 

trước ngữ pháp Bài 6 Cuốn [1] 

trang 183~ 220 

Tham khảo ngữ pháp và mẫu 

câu ở cuốn [2] và cuốn [3] 

4 

제 7과 :  교통 

Bài 7: Giao thông  

1항:  실례지만길좀묻겠습니다 

Ngữ pháp:-으로; -어서 

2항:  지하철로 40분쯤걸립니다 

Ngữ pháp:-으로; -에서~까지;  

-어서 

Chuẩn bị từ vựng và xem 

trước ngữ pháp Bài 7 Cuốn [1] 

trang 221~262 

Tham khảo ngữ pháp và mẫu 

câu ở cuốn [2] và cuốn [3] 

5 

제 7과 :  교통 

Bài 7: Giao thông  

3항:  사람이많으니까조심하세요. 

Ngữ pháp:-으니까; -지말다 

4항:  과일가게앞에세워주세요. 

Ngữ pháp:ㄷ동사; 르동사 

Chuẩn bị từ vựng và xem 

trước ngữ pháp Bài 7 Cuốn [1] 

trang 221~262 

Tham khảo ngữ pháp và mẫu 

câu ở cuốn [2] và cuốn [3] 

6 

제 7과 :  교통 

Bài 7: Giao thông  

5항: 정리해봅시다 

Chuẩn bị từ vựng và xem 

trước ngữ pháp Bài 7 Cuốn [1] 

trang 221~262 

Tham khảo ngữ pháp và mẫu 

câu ở cuốn [2] và cuốn [3] 

7 

제 8과:  전화 

Bài 8: Điện thoại 

1항:  전화번호좀가르쳐주세요 

Ngữ pháp:-을게요; -이나 

2항:  정민철씨계세요? 

Ngữ pháp:-는데, -은데 

Chuẩn bị từ vựng và xem 

trước ngữ pháp Bài 8 Cuốn [1] 

trang 221~262 

Tham khảo ngữ pháp và mẫu 

câu ở cuốn [2] và cuốn [3] 

8 

제 8과:  전화 

Bài 8: Điện thoại 

3항: 늦으면전화할게요 

Ngữ pháp:-에게서; -으면 

Chuẩn bị từ vựng và xem 

trước ngữ pháp Bài 8 Cuốn [1] 

trang 221~262 

Tham khảo ngữ pháp và mẫu 

câu ở cuốn [2] và cuốn [3] 
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4항: 웨이씨좀바꿔주세요 

Ngữ pháp:-을거예요,-만 

9 

제 8과:  전화 

Bài 8: Điện thoại 

5항: 정리해봅시다 

Chuẩn bị từ vựng và xem 

trước ngữ pháp Bài 8 Cuốn [1] 

trang 221~262 

Tham khảo ngữ pháp và mẫu 

câu ở cuốn [2] và cuốn [3] 

10 

제 9과:  날씨와계절 

Bài 9: Thời tiết và mùa  

1 항: 

저는스키를탈수있는겨울이좋아요. 

Ngữ pháp:-는데, -은데 

-을수있다 

2항: 날씨가조금흐린데요. 

Ngữ pháp:-은후에, -겠- 

Chuẩn bị từ vựng và xem 

trước ngữ pháp Bài 9 Cuốn [1] 

trang 221~262 

Tham khảo ngữ pháp và mẫu 

câu ở cuốn [2] và cuốn [3] 

11 

제 9과:  날씨와계절 

Bài 9: Thời tiết và mùa  

3항:  오늘보다따뜻할것같아요 

Ngữ pháp:보다; -을것같다 

4 항: 

저기에서사람들이운동을하고있어요. 

Ngữ pháp:-는군요; -고있다 

Chuẩn bị từ vựng và xem 

trước ngữ pháp Bài 9 Cuốn [1] 

trang 221~262 

Tham khảo ngữ pháp và mẫu 

câu ở cuốn [2] và cuốn [3] 

12 

제 9과:  날씨와계절 

Bài 9: Thời tiết và mùa  

5항: 정리해봅시다 

Chuẩn bị từ vựng và xem 

trước ngữ pháp Bài 9 Cuốn [1] 

trang 221~262 

Tham khảo ngữ pháp và mẫu 

câu ở cuốn [2] và cuốn [3] 

13 

제 10과:  휴일과방학 

Bài 10:  Ngày nghỉ và kì nghỉ  

1항:  설악산에가려고해요 

Ngữ pháp:-으려고하다; 동안 

2항:  시간이있을때는여행을가요 

Ngữ pháp:-을때; -중에서 ~ 제일 

Chuẩn bị từ vựng và xem 

trước ngữ pháp Bài 10 Cuốn [1] 

trang 221~262 

Tham khảo ngữ pháp và mẫu 

câu ở cuốn [2] và cuốn [3] 

14 

제 10과:  휴일과방학 

Bài 10:  Ngày nghỉ và kì nghỉ  

3항: 극장에자주못가요. 

Ngữ pháp:에~쯤; 못 

4항: 산책을하고집에서쉬었어요. 

Ngữ pháp:-기전에; -지못하다 

Chuẩn bị từ vựng và xem 

trước ngữ pháp Bài 10 Cuốn [1] 

trang 221~262 

Tham khảo ngữ pháp và mẫu 

câu ở cuốn [2] và cuốn [3] 

15 

제 10과:  휴일과방학 

Bài 10:  Ngày nghỉ và kì nghỉ  

5항: 정리해봅시다 

Chuẩn bị từ vựng và xem 

trước ngữ pháp Bài 10 Cuốn [1] 

trang 221~262 

Tham khảo ngữ pháp và mẫu 

câu ở cuốn [2] và cuốn [3] 

 

10. Phương pháp giảng: 

- Lý thuyết: Thuyết trình, thảo luận nhóm. 

11. Vật liệu giảng dạy: 
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- Tài liệu phát tay, máy chiếu đa năng, máy tính có kết nối Internet. 

12. Đánh giá: 

- Điểm chuyên cần: 10% 

- Điểm quá trình: 30% 

- Điểm thi kết thúc học phần: 60% 

- Hình thức thi kết thúc học phần: Thi viết tự luận (Sinh viên được sử dụng tài liệu) 

- Thời gian thi: 90 phút 

Cách tính điểm: 

- Điểm học phần = điểm chuyên cần (10%) + điểm quá trình (30%) + điểm thi kết thúc HP 

(60%). 

- Các điểm thành phần và điểm kết thúc học phần đều được làm tròn đến một chữ số thập 

phân. 

13. Tài liệu học tập, tham khảo: 

13.1.Tài liệu học tập: 

[1] Tiếng Hàn Yonsei 1 , Viện ngôn ngữ trường Đại học Yonsei, NXB Trường Đại học 

Yonsei, 2008 [연세대학교한국어 1,연세대학교한국어학당교재편찬위원회, 

연세대학교출판부, 2008] 

13.2. Tài liệu tham khảo: 

[2] Từ điển ngữ pháp tiếng Hàn như một ngoại ngữ(외국어로서의한국어문법사전) , Baek 

Bong Ja (백봉자), NXB Ha Woo (하우출판부),  2009 

[3] Tiếng Hàn tổng hợp dành cho người Việt Nam 1 (베트남인을위한종합한국어 1) 

Tác giả: Cho Hang Rok (조항록), Lee Mi Hye (이미혜), Lê Đăng Hoan, Lê Thị Thu Giang, 

Đỗ Ngọc Luyến, Lương Nguyễn Thanh Trang. Nơi xuất bản: Quỹ giao lưu Quốc tế Hàn Quốc, 

The Korea Foundation.  2011 

 

 

 

  

Đà lạt, ngày 28 tháng 4 năm 2019 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

TS. PHẠM ĐÌNH TRUNG 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC YERSIN ĐÀ LẠT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

 

1. Mã số:  D41053 

2. Tên học phần: Viết tiếng Hàn 3 

3. Số tín chỉ: 4 

4. Chuyên ngành đào tạo:  Đông Phương học  

5. Mục tiêu học phần:  

5.1. Kiến thức: 

Hiểu được những từ vựng và điểm ngữ pháp mới 

Giải thích được tình huống giao tiếp và những mẫu hội thoại được sử dụng trong bài khoá. 

Nắm bắt được những mẫu câu căn bản, điểm ngữ pháp sơ cấp vào trong tình huống thích 

hợp. 

 5.2. Kỹ năng: 

Nắm được “ từ khóa” trong bài hội thoại. Áp dụng được những mẫu ngữ pháp căn bản vào 

tình huống giao tiếp cụ thể. 

Biết ghi chú những điểm quan trọng. Đọc và hiểu được nội dung bài hội thoại ngắn. Trả lời 

đúng trọng tâm câu hỏi. 

5.3. Thái độ: 

Hình thành thói quen tự học, tự nghiên cứu qua việc SV phải đọc, dịch và chuẩn bị bài học 

trước ở nhà; viết và tìm hiểu nghĩa từ vựng mới trước khi lên lớp. 

Nghiêm túc trong giờ học và tích cực phát biểu tham gia xây dựng bài học. Sử dụng tốt các 

biểu hiện cảm xúc trong từng hoàn cảnh cụ thể. 

6. Mô tả học phần : 

Học phần sử dụng giáo trình chính là Tiếng Hàn Yeonsei 2 (quyển 2-1) (연세한국어 2) do 

trường Đại học Yonsei xuất bản năm 2009, bao gồm 5 chủ đề lớn với nội dung được cấu trúc 

theo 3 nhóm chính là mẫu hội thoại, giải thích ngữ pháp và luyện tập mẫu câu. Các điểm ngữ 

pháp, mẫu câu và hội thoại phổ biến trong hoạt động đời sống hằng ngày như tự giới thiệu, tên 

các món ăn, mua sắm ở chợ, mời, lưu thông trên đường v.v... Học phần được thực hiện với mục 

tiêu trang bị cho sinh viên những cấu trúc ngữ pháp cơ bản để nâng cao trình độ sơ cấp và đa 

dạng hóa các điểm ngữ pháp, giúp sinh viên có những ứng dụng đa dạng hơn trong các tình 

huống giao tiếp tiếng Hàn. 

Lên lớp, lý thuyết 30 tiết  

8. Điều kiện và yêu cầu của học phần: 

8.1. Điều kiện:  

Không có  

8.2. Yêu cầu : 

Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ như sau: 

-SV phải tham dự đầy đủ giờ GV lên lớp, SV sẽ bị cấm thi nếu vắng quá 3 buổi (30% số 

tiết lên lớp của học phần), trừ trường hợp có giấy tờ chứng minh lý do vắng mặt được Trưởng 

khoa Đông Phương xác nhận. 

-SV phải xem và chuẩn bị trước nội dung bài học theo yêu cầu của GV trước khi đến lớp. 

-SV tích cực phát biểu những vấn đề đã được chuẩn bị trước theo sự phân công của GV. 

- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ. 

- Tham dự thi kết thúc học phần. 

- Chủ động tổ chức thực hiện giờ tự học. 

9. Nội dung học phần:  

Buổi/ 

Tiết 

Nội dung Nhiệm vụ của sinh viên 
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1 제 1과: 소개 

Bài 1:  Giới thiệu  

1항: 도움이필요하면언제든지말씀하세요. 

Ngữ pháp: 

-기때문에 

-이든지 

2항:  이회사에서일한지얼마나되셨습니까? 

Ngữ pháp: 

-은지 

-는데 (+의문형) 

Chuẩn bị từ vựng và xem 

trước ngữ pháp Bài 1 Cuốn 

[1] trang 1~40 

Tham khảo ngữ pháp và mẫu 

câu ở cuốn [2] và cuốn [3] 

2 제 1과: 소개 

Bài 1:  Giới thiệu  

3항:  이젠한국생활에많이익숙해졌습니다. 

Ngữ pháp: 

-어지다 

-으려고 

4항: 

가족도만나고친구들도만나서좋았겠군요. 

Ngữ pháp: 

-어하다 

-겠군요. 

Chuẩn bị từ vựng và xem 

trước ngữ pháp Bài 1 Cuốn 

[1] trang 1~40 

Tham khảo ngữ pháp và mẫu 

câu ở cuốn [2] và cuốn [3] 

3 제 1과: 소개 

Bài 1:  Giới thiệu  

5항: 정리해봅시다 

문화: 춘수 

Chuẩn bị từ vựng và xem 

trước ngữ pháp Bài 1 Cuốn 

[1] trang 1~40 

Tham khảo ngữ pháp và mẫu 

câu ở cuốn [2] và cuốn [3] 

4 제 2과: 한국음식 

Bài 2:  Món ăn Hàn Quốc 

1항:  설령탕을먹어봤어요? 

Ngữ pháp: 

-어보다 (경험) 

-어야하다 

2항:  닭갈비를먹어본적이있어요? 

Ngữ pháp: 

-은적이있다 

-는데 (도입) 

Chuẩn bị từ vựng và xem 

trước ngữ pháp Bài 2 Cuốn 

[1] trang 41~80 

Tham khảo ngữ pháp và mẫu 

câu ở cuốn [2] và cuốn [3] 

5 제 2과: 한국음식 

Bài 2:  Món ăn Hàn Quốc 

3항:  김치찌개는어떻게만들어요? 

Ngữ pháp: 

부터 

-게 

4항: 밥그릇을들고먹으면안돼요. 

Ngữ pháp: 

-어도되다 

-으면안되다 

Chuẩn bị từ vựng và xem 

trước ngữ pháp Bài 2 Cuốn 

[1] trang 41~80 

Tham khảo ngữ pháp và mẫu 

câu ở cuốn [2] và cuốn [3] 
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6 제 2과: 한국음식 

Bài 2:  Món ăn Hàn Quốc 

5항: 정리해봅시다 

문화: 한국의장맛 

Chuẩn bị từ vựng và xem 

trước ngữ pháp Bài 2 Cuốn 

[1] trang 41~80 

Tham khảo ngữ pháp và mẫu 

câu ở cuốn [2] và cuốn [3] 

7 제 3과: 시장 

Bài 3:  Chợ  

1항: 문건이좋기는하지만값이너무비싸요. 

Ngữ pháp: 

-을까하다 

-기는하지만 

2항: 이거입어봐도돼요? 

Ngữ pháp: 

-어보다 (시도) 

-는데 (+명령형) 

Chuẩn bị từ vựng và xem 

trước ngữ pháp Bài 3 Cuốn 

[1] trang 81~126 

Tham khảo ngữ pháp và mẫu 

câu ở cuốn [2] và cuốn [3] 

8 제 3과: 시장 

Bài 3:  Chợ  

3항: 계산은카드로하겠습니다. 

Ngữ pháp: 

으로하다 

-어도 

4항: 광고를보니까 

10만원짜리가좋을것같아요. 

Ngữ pháp: 

-으니까 (발견) 

-었으면좋겠다 

Chuẩn bị từ vựng và xem 

trước ngữ pháp Bài 3 Cuốn 

[1] trang 81~126 

Tham khảo ngữ pháp và mẫu 

câu ở cuốn [2] và cuốn [3] 

9 제 3과: 시장 

Bài 3:  Chợ  

5항: 정리해봅시다 

문화:  한국의시장 

Chuẩn bị từ vựng và xem 

trước ngữ pháp Bài 3 Cuốn 

[1] trang 81~126 

Tham khảo ngữ pháp và mẫu 

câu ở cuốn [2] và cuốn [3] 

10 제 4과: 초대 

Bài 4: Mời  

1항: 

몇명만초대해서저녁이나같이먹으려고해 

Ngữ pháp: 

반말:  

-어, 이야 

이나 (+동사) 

2항: 같이초대할지따로초대할지결정해 

Ngữ pháp: 

반말:  

-지마 

-을지 – 을지 

Chuẩn bị từ vựng và xem 

trước ngữ pháp Bài 4 Cuốn 

[1] trang 127~168 

Tham khảo ngữ pháp và mẫu 

câu ở cuốn [2] và cuốn [3] 

11 제 4과: 초대 

Bài 4: Mời  

3항: 결혼준비때문에바쁘겠구나. 

Ngữ pháp:  

Chuẩn bị từ vựng và xem 

trước ngữ pháp Bài 4 Cuốn 

[1] trang 127~168 
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반말:  

-는다 

-니? 

-어라 

-기로하다 

4항: 꽃다발은내가사가지고갈게. 

Ngữ pháp: 

반말:  

-자 

-어가지고 

Tham khảo ngữ pháp và mẫu 

câu ở cuốn [2] và cuốn [3] 

12 제 4과: 초대 

Bài 4: Mời  

5항: 정리해봅시다 

문화:  특별한날의선물 

Chuẩn bị từ vựng và xem 

trước ngữ pháp Bài 4 Cuốn 

[1] trang 127~168 

Tham khảo ngữ pháp và mẫu 

câu ở cuốn [2] và cuốn [3] 

13 제 5과: 교통 

Bài 5: Giao thông  

1항: 놀이공원에어떻게가는지아세요? 

Ngữ pháp: 

-는지알다/모르다 

-으로 (선택) 

2항: 

경복궁역에가려면몇번버스를타야합니까? 

Ngữ pháp: 

-으려면 

-이나 

Chuẩn bị từ vựng và xem 

trước ngữ pháp Bài 5 Cuốn 

[1] trang 169~210 

Tham khảo ngữ pháp và mẫu 

câu ở cuốn [2] và cuốn [3] 

14 제 5과: 교통 

Bài 5: Giao thông  

3항: 밖으로나갔다가다시들어오셔야합니다. 

Ngữ pháp: 

-었다가 

-나요? 

4항: 가까워보이는데버스를타야합니까? 

Ngữ pháp: 

-어보이다 

-다가 

Chuẩn bị từ vựng và xem 

trước ngữ pháp Bài 5 Cuốn 

[1] trang 169~210 

Tham khảo ngữ pháp và mẫu 

câu ở cuốn [2] và cuốn [3] 

15 제 5과: 교통 

Bài 5: Giao thông  

5항: 정리해봅시다 

문화:  서울의버스 

Chuẩn bị từ vựng và xem 

trước ngữ pháp Bài 5 Cuốn 

[1] trang 169~210 

Tham khảo ngữ pháp và mẫu 

câu ở cuốn [2] và cuốn [3] 

 

10. Phương pháp giảng: 

- Lý thuyết: Thuyết trình, thảo luận nhóm. 

11. Vật liệu giảng dạy: 

- Tài liệu phát tay, máy chiếu đa năng, máy tính có kết nối Internet. 

12. Đánh giá: 

- Điểm chuyên cần: 10% 

- Điểm quá trình: 30% 
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- Điểm thi kết thúc học phần: 60% 

- Hình thức thi kết thúc học phần: Thi viết tự luận (Sinh viên được sử dụng tài liệu) 

- Thời gian thi: 90 phút 

Cách tính điểm: 

- Điểm học phần = điểm chuyên cần (10%) + điểm quá trình (30%) + điểm thi kết thúc HP 

(60%). 

- Các điểm thành phần và điểm kết thúc học phần đều được làm tròn đến một chữ số thập 

phân. 

13. Tài liệu học tập, tham khảo: 

13.1.Tài liệu học tập: 

[1] Tiếng Hàn Yonsei 1 , Viện ngôn ngữ trường Đại học Yonsei, NXB Trường Đại học 

Yonsei, 2008 [연세대학교한국어 1,연세대학교한국어학당교재편찬위원회, 

연세대학교출판부, 2008] 

13.2. Tài liệu tham khảo: 

[2] Từ điển ngữ pháp tiếng Hàn như một ngoại ngữ(외국어로서의한국어문법사전) , Baek 

Bong Ja (백봉자), NXB Ha Woo (하우출판부),  2009 

[3] Tiếng Hàn tổng hợp dành cho người Việt Nam  (베트남인을위한종합한국어 1) 

Tác giả: Cho Hang Rok (조항록), Lee Mi Hye (이미혜), Lê Đăng Hoan, Lê Thị Thu Giang, 

Đỗ Ngọc Luyến, Lương Nguyễn Thanh Trang. Nơi xuất bản: Quỹ giao lưu Quốc tế Hàn Quốc, 

The Korea Foundation.  2011. 

 

  
Đà lạt, ngày 28 tháng 4 năm 2019 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

TS. PHẠM ĐÌNH TRUNG 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC YERSIN ĐÀ LẠT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

 

1. Mã số:  D41051 

2. Tên học phần: Viết tiếng Hàn 4 

3. Số tín chỉ: 4 

4. Chuyên ngành đào tạo:  Đông phương học  

5. Mục tiêu học phần:  

5.1. Kiến thức: 

Hiểu được những từ vựng và điểm ngữ pháp mới 

Giải thích được tình huống giao tiếp và những mẫu hội thoại được sử dụng trong bài khoá. 

Nắm bắt được những mẫu câu căn bản, điểm ngữ pháp sơ cấp vào trong tình huống thích 

hợp. 

5.2. Kỹ năng: 

Nắm được “ từ khóa” trong bài hội thoại. Áp dụng được những mẫu ngữ pháp căn bản vào 

tình huống giao tiếp cụ thể. 

Biết ghi chú những điểm quan trọng. Đọc và hiểu được nội dung bài hội thoại ngắn. Trả lời 

đúng trọng tâm câu hỏi. 

5.3. Thái độ: 

Hình thành thói quen tự học, tự nghiên cứu qua việc SV phải đọc, dịch và chuẩn bị bài học 

trước ở nhà; viết và tìm hiểu nghĩa từ vựng mới trước khi lên lớp. 

Nghiêm túc trong giờ học và tích cực phát biểu tham gia xây dựng bài học. Sử dụng tốt các 

biểu hiện cảm xúc trong từng hoàn cảnh cụ thể. 

6. Mô tả học phần:  

Học phần sử dụng giáo trình chính là Tiếng Hàn Yeonsei 2 (quyển 2-2) (연세 한국어 2) 

do trường Đại học Yonsei xuất bản năm 2009, bao gồm 5 chủ đề lớn với nội dung được cấu 

trúc theo 3 nhóm chính là mẫu hội thoại, giải thích ngữ pháp và luyện tập mẫu câu. Các điểm 

ngữ pháp, mẫu câu và hội thoại phổ biến trong hoạt động đời sống hằng ngày như đến cơ quan 

công cộng, gọi điện thoại, đi bệnh viện, đi du lịch, việc trong nhà. v.v... Học phần được thực 

hiện với mục tiêu trang bị cho sinh viên những cấu trúc ngữ pháp cơ bản tương ứng với trình 

độ sơ cấp 3, nâng cao và đa dạng hóa các điểm ngữ pháp, giúp sinh viên có những ứng dụng đa 

dạng hơn trong các tình huống giao tiếp tiếng Hàn. 

7. Phân bố thời gian giảng dạy trong học kỳ:  

Lên lớp, lý thuyết 45 tiết  

8. Điều kiện và yêu cầu của học phần: 

8.1. Điều kiện:  

Không có 

8.2. Yêu cầu: 

Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ như sau: 

-SV phải tham dự đầy đủ giờ GV lên lớp, SV sẽ bị cấm thi nếu vắng quá 3 buổi (30% số 

tiết lên lớp của học phần), trừ trường hợp có giấy tờ chứng minh lý do vắng mặt được Trưởng 

khoa Đông Phương xác nhận. 

- SV phải xem và chuẩn bị trước nội dung bài học theo yêu cầu của GV trước khi đến lớp. 

- SV tích cực phát biểu những vấn đề đã được chuẩn bị trước theo sự phân công của GV. 

- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ. 

- Tham dự thi kết thúc học phần. 

- Chủ động tổ chức thực hiện giờ tự học. 

9. Nội dung học phần:  
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Buổi Nội dung Nhiệm vụ của sinh viên 

1 

 

제 6과: 공공기관 

Bài 6: Cơ quan công cộng  

1 항: 한국 종교에 대해서 알아보려고 

왔어요 

Ngữ pháp: 

에 대해서 

-을지 모르겠다 

2항: 지난주에 비해서 조금 떨어졌어요 

Ngữ pháp: 

-는 동안 

에 비해서 

Chuẩn bị từ vựng và xem trước ngữ 

pháp Bài 6 Cuốn [1] trang 211~254 

Tham khảo ngữ pháp và mẫu câu ở 

cuốn [2] và cuốn [3] 

2 

 

제 6과: 공공기관 

Bài 6: Cơ quan công cộng  

3항: 비싸지 않습니다만 보험에 들게요 

Ngữ pháp: 

-거나 

-습니다만 

4항: 재학 증명서를 내지 않으면 안 돼요 

Ngữ pháp: 

-어 있다 

-지 않으면 안 되다 

Chuẩn bị từ vựng và xem trước ngữ 

pháp Bài 6 Cuốn [1] trang 211~254 

Tham khảo ngữ pháp và mẫu câu ở 

cuốn [2] và cuốn [3] 

3 

제 6과: 공공기관 

Bài 6: Cơ quan công cộng  

5항: 정리해 봅시다 

문화:  출입국 관리 사무소 

Chuẩn bị từ vựng và xem trước ngữ 

pháp Bài 6 Cuốn [1] trang 211~254 

Tham khảo ngữ pháp và mẫu câu ở 

cuốn [2] và cuốn [3] 

4 

 

제 7과: 전화 

Bài 7: Điện thoại 

1항: 연극을 보자고 하는데 같이 갈래요? 

Ngữ pháp: 

간접인용: 

-자고 하다 

-을래요? 

2항: 전화해서 어디냐고 물어봐야겠다 

Ngữ pháp: 

간접인용: 

-는다고 하다 

-이라고 하다 

-냐고 하다 

-어야겠다 

Chuẩn bị từ vựng và xem trước ngữ 

pháp Bài 7 Cuốn [1] trang 255~300 

Tham khảo ngữ pháp và mẫu câu ở 

cuốn [2] và cuốn [3] 

5 

제 7과: 전화 

Bài 7: Điện thoại 

3항: 약속을 지키지 못 하게 되었어요 

Ngữ pháp: 

-게 되다 

간접인용: 

-으라고 하다 

Chuẩn bị từ vựng và xem trước ngữ 

pháp Bài 7 Cuốn [1] trang 255~300 

Tham khảo ngữ pháp và mẫu câu ở 

cuốn [2] và cuốn [3] 
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4항:  돌아오는 대로 전화 좀 해 달라고 전홰 

주세요 

Ngữ pháp: 

-는대로 

간접인용: 

-달라고 하다 

6 

 

제 7과: 전화 

Bài 7: Điện thoại 

5항: 정리해 봅시다 

문화:  재미있는 전화번호 

Chuẩn bị từ vựng và xem trước ngữ 

pháp Bài 7 Cuốn [1] trang 255~300 

Tham khảo ngữ pháp và mẫu câu ở 

cuốn [2] và cuốn [3] 

7 

제 8과:  병원 

Bài 8: Bệnh viện  

1항: 낫지 않으면 다시 오세요. 

Ngữ pháp: 

-에다가 

ㅅ동사 

2항: 목이 아픈데다가 콧물도 나요 

Ngữ pháp: 

-는 데다가 

- 지 말고 

Chuẩn bị từ vựng và xem trước ngữ 

pháp Bài 8 Cuốn [1] trang 301~338 

Tham khảo ngữ pháp và mẫu câu ở 

cuốn [2] và cuốn [3] 

8 

 

제 8과:  병원 

Bài 8: Bệnh viện  

3항: 약을 사기 위해서는 처방전이 있어야 

합니다 

Ngữ pháp: 

-기 위해서 

아무 

4항: 환자가 얼마나 많은지 몰라요. 

Ngữ pháp: 

얼마나 –는지 모르겠다 

-나 보다 

Chuẩn bị từ vựng và xem trước ngữ 

pháp Bài 8 Cuốn [1] trang 301~338 

Tham khảo ngữ pháp và mẫu câu ở 

cuốn [2] và cuốn [3] 

9 

제 8과:  병원 

Bài 8: Bệnh viện  

5항: 정리해 봅시다 

문화: 병문안 

Chuẩn bị từ vựng và xem trước ngữ 

pháp Bài 8 Cuốn [1] trang 301~338 

Tham khảo ngữ pháp và mẫu câu ở 

cuốn [2] và cuốn [3] 

10 

제 9과: 여행 

Bài 9: Du lịch  

1 항: 지난 여름에 갔던 동해 바다가 제일 

기억에 남아요. 

Ngữ pháp: 

밖에 

-었던 

2항: 경주는 신라의 수도였지요 

Ngữ pháp: 

의 

-던 

Chuẩn bị từ vựng và xem trước ngữ 

pháp Bài 9 Cuốn [1] trang 339~384 

Tham khảo ngữ pháp và mẫu câu ở 

cuốn [2] và cuốn [3] 
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11 

제 9과: 여행 

Bài 9: Du lịch  

3 항: 저희 호텔만큼 전망 좋은 호텔은 

없습니다. 

Ngữ pháp: 

만에 

만큼 

4 항: 저는 겨울에 갔는데 한국보다 

따뜻하더군요. 

Ngữ pháp: 

-어서 그런지 

-더군요 

Chuẩn bị từ vựng và xem trước ngữ 

pháp Bài 9 Cuốn [1] trang 339~384 

Tham khảo ngữ pháp và mẫu câu ở 

cuốn [2] và cuốn [3] 

12 

제 9과: 여행 

Bài 9: Du lịch  

5항: 정리해 봅시다 

문화:  한국의 관광지 

Chuẩn bị từ vựng và xem trước ngữ 

pháp Bài 9 Cuốn [1] trang 339~384 

Tham khảo ngữ pháp và mẫu câu ở 

cuốn [2] và cuốn [3] 

13 

제 10과:  집안일 

Bài 10:  Việc trong nhà  

1항: 보증금은 적으면 적을 수록 좋습니다 

Ngữ pháp: 

접속사 

-으면-을수록 

2항: 포장이사를 하면 아무일도 안 하는 줄 

알았어 

Ngữ pháp: 

 

Chuẩn bị từ vựng và xem trước ngữ 

pháp Bài 10 Cuốn [1] trang 385~422 

Tham khảo ngữ pháp và mẫu câu ở 

cuốn [2] và cuốn [3] 

14 

제 10과:  집안일 

Bài 10:  Việc trong nhà  

3항: 음악을 들으면서 청소할까? 

Ngữ pháp:  

-덕분에 

-으면서 

4 항: 화요일까지 해 드릴 테니까 그때 

오세요. 

Ngữ pháp: 

-어 지다 

-을 테니까 

Chuẩn bị từ vựng và xem trước ngữ 

pháp Bài 10 Cuốn [1] trang 385~422 

Tham khảo ngữ pháp và mẫu câu ở 

cuốn [2] và cuốn [3] 

15 

제 10과:  집안일 

Bài 10:  Việc trong nhà  

5항: 정리해 봅시다 

문화:  쓰레기 분리 

Chuẩn bị từ vựng và xem trước ngữ 

pháp Bài 10 Cuốn [1] trang 385~422 

Tham khảo ngữ pháp và mẫu câu ở 

cuốn [2] và cuốn [3] 

 

10. Phương pháp giảng: 

- Lý thuyết: Thuyết trình, thảo luận nhóm. 

11. Vật liệu giảng dạy: 

- Tài liệu phát tay, máy chiếu đa năng, máy tính có kết nối Internet. 

12. Đánh giá: 

- Điểm chuyên cần: 10% 
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- Điểm quá trình: 30% 

- Điểm thi kết thúc học phần: 60% 

- Hình thức thi kết thúc học phần: Thi viết tự luận (Sinh viên được sử dụng tài liệu) 

- Thời gian thi: 90 phút 

Cách tính điểm: 

- Điểm học phần = điểm chuyên cần (10%) + điểm quá trình (30%) + điểm thi kết thúc HP 

(60%). 

- Các điểm thành phần và điểm kết thúc học phần đều được làm tròn đến một chữ số thập 

phân. 

13. Tài liệu học tập, tham khảo: 

13.1. Tài liệu học tập: 

[1] Tiếng Hàn Yonsei 2 (quyển 2-2), Viện ngôn ngữ trường Đại học Yonsei, NXB Trường 

Đại học Yonsei, 2009 [연세대학교 한국어 2 (2-2), 연세대학교 한국어학당 

교재편찬위원회, 연세대학교 출판부, 2009] 

13.2. Tài liệu tham khảo: 

[2] Từ điển ngữ pháp tiếng Hàn như một ngoại ngữ (외국어로서의 한국어 문법사전) , 

Baek Bong Ja (백봉자), NXB Ha Woo (하우 출판부),  2009 

[3] Tiếng Hàn tổng hợp dành cho người Việt Nam 2 (베트남인을 위한 종합 한국어 2) 

Tác giả: Cho Hang Rok (조항록), Lee Mi Hye (이미혜), Lê Đăng Hoan, Lê Thị Thu Giang, 

Đỗ Ngọc Luyến, Lương Nguyễn Thanh Trang. Nơi xuất bản: Quỹ giao lưu Quốc tế Hàn Quốc, 

The Korea Foundation.  2011. 

 

 

 

                                                                                                    

  

Đà lạt, ngày 28 tháng 4 năm 2019 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

TS. PHẠM ĐÌNH TRUNG 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC YERSIN ĐÀ LẠT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

 

1. Mã số: D41055 

2. Tên học phần:  Biên dịch - Phiên dịch Hàn -  Việt 

3. Số tín chỉ:  4  

4. Chuyên ngành đào tạo:  Đông phương học 

5. Mục tiêu học phần:  

5.1. Kiến thức: 

“Lý thuyết dịch Hàn - Việt” là học phần nhằm cung cấp cơ sở lý luận, hệ thống kiến thức 

cơ bản trong phiên dịch tiếng Hàn dành cho đối tượng người Việt, giúp người học trau dồi kinh 

nghiệm, hiểu biết cần thiết trong khi dịch (dịch nói, dịch viết), các lỗi thường gặp và biện pháp 

khắc phục, rèn luyện để có được hiệu quả trong dịch thuật. Đồng thời học phần cũng hướng đến 

bổ túc thêm một số kiến thức liên quan đến ngôn ngữ, văn hoá, xã hội, kinh tế...của Việt Nam 

và Hàn Quốc. 

Sau khi kết thúc học phần người học sẽ có được kỹ năng, kỹ xảo dịch nói và viết, đồng thời 

có thái độ tự bồi dưỡng, tạo được cho mình phong cách dịch chuyên nghiệp. 

5.2.Kỹ năng: 

Tự tin, xử lý tình huống tốt khi giao tiếp và phiên dịch. 

- Hoàn thiện phát âm và ngữ điệu khi nói tiếng Hàn. 

- Có khả năng đọc hiểu tiếng Hàn với những bài viết hoặc tư liệu, sách vở có kiến thức 

chuyên sâu theo từng lĩnh vực. 

- Hiểu được kỹ năng tư duy theo kiểu Hàn Quốc. 

5.3. Thái độ: 

- Tuân thủ theo các nguyên tắc học tập, xây dựng kế hoạch học tập có định hướng lâu dài, 

áp dụng kỹ năng dịch thuật vào học tập và nghiên cứu. 

- Có ý thức tự trang bị kiến thức, công cụ hướng nghiệp trong tương lai. Tự tin, chủ động 

trong công tác biên phiên dịch. 

- Làm chủ trong học tập, biến việc học tiếng Hàn trở thành ngoại ngữ phục vụ cho công 

việc một cách phù hợp, có lợi cho bản thân. Giữ thái độ đúng mực trong ứng xử, quan hệ đối 

ngoại với Hàn Quốc. 

6. Mô tả học phần:  

Học phần trình bày một số cơ sở lý luận trong dịch thuật và các kỹ năng trong biên phiên 

dịch tiếng Hàn. Học phần giúp người học nắm vững và ứng dụng toàn bộ các kiến thức về ngữ 

pháp, từ vựng cùng các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết vào công tác dịch thuật. Nội dung gồm các 

phần:cơ sở lý luận về phiên dịch, một số đặc điểm trong phiên dịch Hàn - Việt, các trường hợp 

lỗi thường mắc phải, biện pháp khắc phục, cách thức rèn luyện kỹ năng phiên dịch - trường hợp 

dịch nói và dịch viết. Ngoài ra học phần cũng trang bị cho người học thêm nhiều kiến thức về 

ngôn ngữ, văn hoá, xã hội, kinh tế của Việt Nam và Hàn Quốc 

7. Phân bố thời gian giảng dạy trong học kỳ:  

- Lý thuyết, lên lớp: 60 tiết  

8. Điều kiện và yêu cầu của học phần: 

8.1. Điều kiện:  

Không 

8.2. Yêu cầu: 
Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ như sau: 

- Tham dự tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết. 

- Thực hiện đầy đủ các bài tập nhóm/ bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện. 

- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ. 
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- Tham dự thi kết thúc học phần. 

- Chủ động tổ chức thực hiện giờ tự học. 

9. Nội dung học phần:  

1. Lý thuyết dịch 1 

1.1.Giới thiệu chung về học phần 

1.2.Kiến thức, công cụ cần thiết phục vụ cho việc dịch thuật: 

1.2.1.Từ vựng 

1.2.2.Ngữ pháp 

1.2.3.Ngữ âm (phát âm, đọc, nói) 

1.2.4.Sử dụng từ điển 

2. Lý thuyết dịch 2 

2.1.Kỹ năng dịch 

2.1.1.Dịch nói 

2.1.2.Dịch viết 

2.2.Giới thiệu số cấu trúc câu, thuật ngữ thông dụng trong dịch thuật 

3. Lý thuyết dịch 3 

31. Phương pháp phát huy khả năng giao tiếp tiếng nước ngoài 

32. Lỗi thường gặp trong khi dịch và biện pháp khắc phục 

4. Dịch viết 

4.1.Dịch viết - Cách đọc tài liệu tiếng Hàn, phân tích và chuyển nghĩa 

4.2.Một số trường hợp thường gặp trong dịch thuật văn bản 

5. Dịch nói 

5.1.Dịch nói - Cách tập trung lắng nghe tiếng Hàn 

5.2.Một số vấn đề trong quá trình dịch trực tiếp các hình thức nói chuyện 

6. Cách thức tập luyện 

6.1.Kiến thức luyện đọc, nói và khả năng tập trung khi đọc, đọc thành tiếng 

6.2.Kiến thức về luyện nghe, khả năng tập trung và ứng biến trong khi dịch 

7. Ôn tập 

Ôn tập - Tự học xác định 

8. Ngoại ngữ và tiếng mẹ đẻ 

8.1.Rèn luyện, tu dưỡng để trở thành người giỏi ngoại ngữ (về mặt tinh thần) 

8.2.Tiếng mẹ đẻ và ngoại ngữ 

9. Đặc điểm của người phiên dịch 

9.1.Đặc điểm của người phiên dịch tiếng Hàn 

9.2.Môn học và chuyên ngành của người phiên dịch tiếng Hàn 

10. Phiên dịch và kiến thức văn hóa 

10.1.Dịch về văn hóa, du lịch 

10.2.Một số vấn đề then chốt: khả năng ngoại ngữ và vốn kiến thức 

 11.Dịch thuật và phong cách chức năng 

11.1.Dịch văn bản theo phong cách chức năng 

11.2.Một số vấn đề về thuật ngữ, độ chính xác trong phiên dịch 

12. Dịch văn bản công ty 

12.1.Dịch văn bản trong công ty 

12.2.Một số loại hình, mẫu văn bản sử dụng trong công ty 

13. Sử dụng kính ngữ trong phiên dịch 

13.1.Kính ngữ, tôn ti trật tự trong quan hệ gia đình, xã hội 

13.2.Kính ngữ sử dụng trong phiên dịch 

14. Dịch từ thiết bị nghe nhìn 

14.1.Kỹ năng dịch từ các thiết bị nghe nhìn. 

14.2.Cách phân tích nội dung để dịch, cách thể hiện nội dung dịch từ tiếng Hàn sang tiếng 

Việt. 

15. Hiệu đính và đánh giá kết quả phiên dịch 
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15.1.Phiên dịch và hiệu đính 

15.2.Tiêu chuẩn đánh giá hiệu quả phiên dịch 

10. Phương pháp giảng: 

Lý thuyết lên lớp 60 tiết  

Ngôn ngữ : 60% tiếng Việt – 40% tiếng Việt 

11. Vật liệu giảng dạy: 

12. Đánh giá: 

- Điểm chuyên cần: 10% 

- Điểm quá trình: 30% 

- Điểm thi kết thúc học phần: 60% 

- Hình thức thi kết thúc học phần: Thi viết tự luận (Sinh viên được sử dụng tài liệu) 

- Thời giam thi: 90 phút 

Cách tính điểm: 

- Điểm học phần = điểm chuyên cần (10%) + điểm quá trình (30%) + điểm thi kết thúc HP 

(60%). 

- Các điểm thành phần và điểm kết thúc học phần đều được làm tròn đến một chữ số thập 

phân. 

13. Tài liệu học tập, tham khảo: 

13.1.Tài liệu học tập: 

Các tài liệu dịch thuật cập nhật hàng ngày (tài liệu khoa học, văn bản dịch, tin tức) do giáo 

viên cung cấp. 

Tóm tắt nội dung học phần (mỗi môn học tóm tắt khoảng 120 từ): 

Nội dung chi tiết học phần/chuyên đề (trình bày các chương, mục, tiểu mục…): 

13.2. Tài liệu tham khảo: 

최정화, 외국어와통역-번역, 한국외국어대학교출판부, 2008 (Choi 

Jeong-hwa, "Ngoại ngữ và việc thông dịch, phiên dịch", NXB Đại học Ngoại ngữ Hankuk, 

2008). 

  

Đà lạt, ngày 28 tháng 4 năm 2019 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

TS. PHẠM ĐÌNH TRUNG 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC YERSIN ĐÀ LẠT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

 

1. Mã số: D41057 

2. Tên học phần:  Thực hành văn bản tiếng Việt 

3. Số tín chỉ: 2 tín chỉ 

4. Chuyên ngành đào tạo:  Đông phương học  

5. Mục tiêu học phần:  

5.1. Kiến thức: 

Hiểu biết căn bản về những đặc trưng của tiếng Việt như đặc điểm loại hình, ngữ âm tiếng 

Việt, biết phân biệt âm và chữ để viết đúng chính tả tiếng Việt, khắc phục những lỗi sai chính 

tả. Nắm được nghĩa của từ và tránh được lỗi dùng từ sai, đặc biệt là lớp từ Hán Việt. 

Hiểu biết tương đối về các phương thức ngữ pháp, các phép liên kết câu, và những lỗi 

thường gặp khi soạn thảo văn bản tiếng Việt 

5.2. Kỹ năng: 

Sau khi kết thúc học phần, sinh viên có khả năng phân biệt và viết đúng chính tả, dùng từ 

chính xác, phù hợp, có hiệu quả nghệ thuật. Xác định được các kiểu câu sai, câu mơ hồ và đặt 

câu đúng. Có kỹ năng phân tích văn bản, xây dựng văn bản. Đồng thời hình thành kỹ năng làm 

việc theo nhóm, tự học và tự nghiên cứu.  

Vận dụng được những hiểu biết về đặc điểm tiếng Việt để viết đúng chính tả, dùng từ đúng 

và hay khi viết. Phân tích được những kiểu câu sai, từ đó biết viết câu chuẩn xác, tránh viết 

những câu mơ hồ. 

Hiểu biết sâu về ngữ pháp tiếng Việt, biết phân tích cấu trúc của một văn bản, viết câu liên 

kết, mạch lạc và có kĩ năng lập dàn ý, xây dựng luận điểm, tạo lập một văn bản hành chính, 

khoa học… Bước đầu biết cách viết một báo cáo khoa học. 

Thông qua môn học, sinh viên phát triển được các kỹ năng cá nhân cơ bản: biết cách tìm 

kiếm, tổng hợp, phân tích, chọn lựa  và đánh giá thông tin;  kỹ năng sử dụng ngôn ngữ và thuyết 

trình; kỹ năng lắng nghe; kỹ năng làm việc nhóm; kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức công việc… 

5.3. Thái độ: 

Tiếp thu kiến thức một cách chủ động bằng việc tích cực tham dự bài giảng, tự tìm và đọc 

tài liệu, cập nhật thông tin (biết tìm kiếm thông tin ở thư viện và trên internet), chuẩn bị và tham 

gia thảo luận các chuyên đề. Yêu quí, trân trọng và có ý thức giữ gìn sự trong sáng của tiếng 

Việt.  

Dự giờ và chủ động soạn bài trong giờ tự học, học nhóm và tự tin trong thuyết trình, gỉai 

đáp thắc mắc, trao đổi với nhóm và GV trong giờ lý thuyết trên lớp. 

Có tinh thần tự học hỏi, tìm tòi, sáng tạo cái mới và trung thực trong học tập. 

6. Mô tả học phần:  

Nội dung học phần được chia thành ba chương: (1) Rèn luyện kỹ năng về cách dùng từ và 

chính tả, (2) Rèn kỹ năng viết câu, (3) Rèn kỹ năng tạo lập và tiếp nhận văn bản. Các chương 

này được xây dựng từ những vấn đề cơ bản đến phức tạp trong tiếng Việt như khái quát lại 

những đặc điểm loại hình, các phương tiện ngữ pháp, những lỗi thường gặp khi soạn thảo văn 

bản tiếng Việt như chính tả, từ vựng, câu & dấu câu. Từ đó làm cơ sở lý thuyết để sinh viên vận 

dụng vào việc nhận dạng và thực hành sửa các lỗi dùng sai tiếng Việt. Đặc biệt, đối với lỗi viết 

câu, học phần tập trung phân tích các kiểu câu sai (sai ngữ nghĩa, sai ngữ pháp, câu mơ hồ), 

nguyên nhân dẫn đến các kiểu câu sai và những hướng khắc phục. Học phần cũng chú ý đến 

việc rèn luyện kỹ năng viết câu liên kết, tạo lập đoạn văn, xây dựng một văn bản.  

7. Phân bố thời gian giảng dạy trong học kỳ:  

Lý thuyết, lên lớp: 30 tiết  

8. Điều kiện và yêu cầu của học phần: 



278 

 

    8.1. Điều kiện:  

Không có 

    8.2. Yêu cầu:  

- Tham dự tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết. 

- Thực hiện đầy đủ các bài tập nhóm/ bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện. 

- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ. 

- Tham dự thi kết thúc học phần. 

- Chủ động tổ chức thực hiện giờ tự học. 

9. Nội dung học phần:  

- Các học phần lý thuyết: 

  

Buổi/ 

Tiết 

Nội dung Hoạt động 

của giảng 

viên 

Hoạt động của 

sinh viên 

Giáo trình 

chính 

Tài liệu 

tham 

khảo 

1 

(2 

tiết) 

PHẦN I  

Rèn kỹ năng dùng từ và 

chính tả 

Bài 1: Vai trò của từ 

trong giao tiếp 

Cách viết tên riêng và 

phiên âm tiếng nước 

ngoài. 

 

 

Thuyết 

giảng và 

hướng dẫn 

thực hành tại 

lớp 

-Nhận đề 

cương  

-Chia nhóm 

- Nghe và tiếp 

nhận bài giảng 

- Đọc GTC và 

các sách TK1 

và TK2 

Phần I, tr.7 

đến tr.39 

 

 

Phần I từ 

tr.22 đến 

tr.30 

TK1 từ 

tr.64 đến 

tr.86 

 

TK2 từ 

tr.231 

đến 

tr.237 

2 

(2 

tiết) 

Bài 2: Những quy định 

về chính tả và chữ viết 

Các lỗi chính tả thường 

gặp 

Thuyết 

giảng và 

hướng dẫn 

thực hành tại 

lớp 

- Nghe và tiếp 

nhận bài giảng 

- Đọc GTC và 

các sách TK1 

và TK2 

Phần I, tr.7 

đến tr.39 

 

Phần I từ 

tr.22 đến 

tr.30 

TK1 từ 

tr.64 đến 

tr.86 

 

TK2 từ 

tr.231 

đến 

tr.237 

3 

(2 

tiết) 

Bài 3 Các lớp từ trong 

vốn từ tiếng Việt. 

Từ Hán Việt – mấy điều 

cần lưu ý. 

 

Thuyết 

giảng và 

hướng dẫn 

thực hành tại 

lớp. 

Thuyết trình, 

thảo luận và 

làm bài tập 

 

Phần I, từ 

tr.31 đến 

tr.60. 

 

Phần I từ 

tr.61 đến 

tr.73 

TK1, 

TK2 

Tìm các 

đoạn giới 

thiệu về 

lý thuyết 

đọc 

thêm. 

Tìm các 

bài tập 

tương 

ứng để 

thực tập. 

4 

(2 

tiết) 

Bài 3 (tiếp) 

Từ đồng nghĩa, từ trái 

nghĩa và từ đồng âm 

trong hoạt động giao 

tiếp. 

 

Thuyết 

giảng và 

hướng dẫn 

thực hành tại 

lớp. 

Thuyết trình, 

thảo luận và 

làm bài tập 

 

Phần I, từ 

tr.31 đến 

tr.60. 

 

Phần I từ 

tr.61 đến 

tr.73 

TK1 

TK2 

Tìm các 

đoạn giới 

thiệu về 

lý thuyết 

đọc 

thêm. 
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Tìm các 

bài tập 

tương 

ứng để 

thực tập. 

5 

(2 

tiết) 

Phần II, III, IV 

Bài 4: Chức năng của 

câu trong hoạt động 

giao tiếp. Quan hệ ngữ 

pháp và các kiểu quan 

hệ ngữ pháp. Các nhóm 

từ công cụ. 

 

Thuyết 

giảng, 

hướng dẫn 

thuyết trình 

Thuyết trình, 

thảo luận, làm 

bài tập 

Phần II từ 

tr.84 đến 

tr.125 

Từ tr.125 

đến tr.142 

TK1 

Tr.197 

đến 

tr.205 

TK2 

Chương 

2, từ 

tr.172 

đến 

tr.237 

6 

(2 

tiết) 

Bài 5: Nòng cốt câu chủ 

- vị. Mở rộng thành 

phần phụ ngoài nòng 

cốt câu. 

Một số từ - ngữ pháp 

thường gặp khi cấu tạo 

câu. 

Thuyết 

giảng, 

hướng dẫn 

thuyết trình 

Làm bài tập, 

thuyết trình, 

thảo luận 

GTC từ tr.96 

đến tr.145 

TK2, từ 

tr.172 

7 

(2 

tiết) 

Bài 6: Cách cải biên câu 

và cách chữa câu sai. 

Nguyên nhân dẫn đến 

câu sai. 

Các dấu ngắt câu trong 

tiếng Việt – Cách dùng 

Thuyết 

giảng, 

hướng dẫn 

thuyết trình 

Làm bài tập, 

thuyết trình, 

thảo luận 

GTC từ 

tr.146 đến 

tr.187 

TK2, từ 

tr.214 

đến 

tr.237 

8 

(2 

tiết) 

Phần V 

Bài 7: Tạo lập/ Kiến tạo 

văn bản. Yếu tố liên kết 

văn bản. Các phép liên 

kết văn bản: Phép lặp, 

Phép đối 

Thuyết 

giảng, 

hướng dẫn 

làm bài tập, 

hướng dẫn 

thuyết trình 

Làm bài tập, 

thảo luận 

GTC từ 

tr.188 đến 

tr.229 

TK1, 

TK2 sinh 

viên tìm 

đọc 

những 

phần liên 

quan 

9 

(2 

tiết) 

Phần V 

Bài 7 (tiếp): Các phép 

liên kết văn bản: Phép 

phủ định, Phép thế, 

Phép tả, Phép trật tự 

Thuyết 

giảng, 

hướng dẫn 

làm bài tập, 

hướng dẫn 

thuyết trình 

Thuyết trình, 

lắng nghe, ghi 

chép 

GTC từ 

tr.188 đến 

tr.229 

TK1, 

TK2 sinh 

viên tìm 

đọc 

những 

phần liên 

quan 

10 

(2 

tiết) 

Bài 8: Khái niệm văn 

bản. Các loại văn bản. 

Các phong cách chức 

năng. 

Thuyết 

giảng 

Hướng dẫn 

thực hành 

 

Nghe giảng, 

Thảo luận, làm 

bài tập 

GTC từ 

tr.230 đến 

tr.252 

TK1, 

TK2 sinh 

viên tìm 

đọc 

những 

phần liên 

quan 

11 

(2 

tiết) 

Bài 8 (tiếp): Văn bản 

hành chính và báo chí. 

 

Thuyết 

giảng 

Làm bài tập 

Thực hành 

Thuyết trình 

GTC từ 

tr.230 đến 

tr.252 

TK1, 

TK2 sinh 

viên tìm 
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 Hướng dẫn 

thực hành 

Thảo luận đọc 

những 

phần liên 

quan 

12 

(2 

tiết) 

Bài 8 (tiếp): Cách xây 

dựng đề cương văn bản 

khoa học.  

 

Thuyết 

giảng 

Hướng dẫn 

thực hành 

Làm bài tập 

Thực hành 

Thảo luận 

GTC từ 

tr.230 đến 

tr.252 

TK1, 

TK2 sinh 

viên tìm 

đọc 

những 

phần liên 

quan 

13 

(2 

tiết) 

Bài 9: Hướng dẫn thực 

hành tại lớp. Xây dựng 

đề cương văn bản. Chú 

ý bài làm tự luận và viết 

bài làm tự luận, báo cáo 

khoa học. 

 

 

 

 

Thuyết 

giảng (nhắc 

lại vắn tắt 

các loại 

phong cách 

và đặc điểm 

từng loại. 

Hướng dẫn 

thực hành. 

Chủ trì thảo 

luận. 

Sinh viên báo 

cáo đề cương 

nghiên cứu 

khoa học theo 

phân công 

nhóm 

  

14 

(2 

tiết) 

Bài 9 (tiếp): Hướng dẫn 

thực hành tại lớp. Xây 

dựng đề cương văn bản 

 

Nhận xét kết quả bài 

kiểm tra giữa học kỳ 

 

Hướng dẫn 

thực hành. 

Chủ trì thảo 

luận. 

Sinh viên báo 

cáo đề cương 

nghiên cứu 

khoa học theo 

phân công 

nhóm 

  

15 

(2 

tiết) 

Bài 10: Tổng kết, giải 

đáp thắc mắc. Hướng 

dẫn ôn tập. 

Tổng kết, 

giải đáp thắc 

mắc. Hướng 

dẫn ôn tập. 

Lắng nghe, ghi 

chép, đặt câu 

hỏi, thảo luận  

  

Hướng dẫn sinh viên tự học: 

Buổi/ 

Tiết 

Nội dung 
Lý thuyết 

(tiết) 

Thực 

hành 

(tiết) 

Nhiệm vụ của sinh viên 

1 

(2 tiết) 

PHẦN I  

Rèn kỹ năng dùng từ và 

chính tả 

Bài 1: Vai trò của từ 

trong giao tiếp 

Cách viết tên riêng và 

phiên âm tiếng nước 

ngoài. 

1.5 0.5 Nghe tiếp nhận bài giảng 

Nhận đề cương 

Đọc GTC và các TK1, TK2 

 

2 

(2 tiết) 

Bài 2: Những quy định 

về chính tả và chữ viết 

Các lỗi chính tả thường 

gặp 

1.0 1.0 Nghe tiếp nhận bài giảng 

Đọc GTC và các TK1, TK2 

Chia nhóm. Chọn chủ đề thảo luận 

và thuyết trình. 

3 

(2 tiết) 

Bài 3 Các lớp từ trong 

vốn từ tiếng Việt. 

Từ Hán Việt – mấy điều 

cần lưu ý. 

1.5 0.5 Nghe giảng, làm bài tập nhóm 

Tìm hiểu các từ Hán Việt khó 
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4 

(2 tiết) 

Bài 3 (tiếp) 

Từ đồng nghĩa, từ trái 

nghĩa và từ đồng âm 

trong hoạt động giao 

tiếp. 

1.0 1.0 Thảo luận nhóm theo một số chủ 

đề nhóm đã nhất trí. 

Phân công người thuyết trình. 

5 

(2 tiết) 

Phần II, III, IV 

Bài 4: Chức năng của 

câu trong hoạt động giao 

tiếp. Quan hệ ngữ pháp 

và các kiểu quan hệ ngữ 

pháp. Các nhóm từ công 

cụ. 

1.0 1.0 Tìm và đọc các phần nội dung 

tương ứng với bài giảng trong 

GTC, TK1 và TK2. 

Làm các bài tập trong các phần 

tương ứng ở TK1, TK2. 

Thuyết trình và thảo luận. 

6 

(2 tiết) 

Bài 5: Nòng cốt câu chủ 

- vị. Mở rộng thành phần 

phụ ngoài nòng cốt câu. 

Một số từ - ngữ pháp 

thường gặp khi cấu tạo 

câu. 

1.5 0.5 Tìm và đọc các phần nội dung 

tương ứng trong GTC, TK2. 

Làm các bài tập liên quan. Xác 

định lỗi và chữa lỗi trong các phần 

tương ứng với nội dung ở phần lý 

thuyết trong TK2. 

7 

(2 tiết) 

Bài 6: Cách cải biên câu 

và cách chữa câu sai. 

Nguyên nhân dẫn đến 

câu sai. 

Các dấu ngắt câu trong 

tiếng Việt – Cách dùng 

1.5 0.5 Tìm và đọc các mục lý thuyết trong 

GTC và TK2. 

Làm bài tập các mục tương ứng với 

các phần lý thuyết trong GTC, 

TK2. 

Thuyết trình theo sự phân công của 

nhóm và thảo luận. Góp ý bổ sung 

cho phần thuyết trình. 

KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ (30 phút) 

8 

(2 tiết) 

Phần V 

Bài 7: Tạo lập/ Kiến tạo 

văn bản. Yếu tố liên kết 

văn bản. Các phép liên 

kết văn bản: Phép lặp, 

Phép đối 

1.5 0.5 Dự giờ và tiếp nhận nội dung 

thuyết giảng. 

Tìm và đọc các phần nội dung liên 

quan đến phần thuyết giảng. 

Trao đổi nhóm. 

Thống nhất chủ đề phần thuyết 

trình 

Chuẩn bị thuyết trình và tham gia 

bổ sung, thảo luận. 

9 

(2 tiết) 

Phần V 

Bài 7 (tiếp): Các phép 

liên kết văn bản: Phép 

phủ định, Phép thế, Phép 

tả, Phép trật tự 

1.0 1.0 Nghe giảng, ghi chép. 

Thuyết trình và tham gia bổ sung, 

thảo luận. 

10 

(2 tiết) 

Bài 8: Khái niệm văn 

bản. Các loại văn bản. 

Các phong cách chức 

năng. 

1.5 0.5 Nghe giảng, hoạt động nhóm, thảo 

luận 

11 

(2 tiết) 

Bài 8 (tiếp): Văn bản 

hành chính và báo chí. 

1.0 1.0 Nghe giảng. 

Làm bài tập thực hành. 

12 

(2 tiết) 

Bài 8 (tiếp): Cách xây 

dựng đề cương văn bản 

khoa học. 

 

1.0 0.5 Thảo luận chung tại lớp một số vấn 

đề về xây dựng đề cương văn bản 

khoa học. Liên hệ với cách làm bài 
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tự luận và cách viết báo cáo khoa 

học. 

13 

(2 tiết) 

Bài 9: Hướng dẫn thực 

hành tại lớp. Xây dựng 

đề cương văn bản. Chú ý 

bài làm tự luận và viết 

bài làm tự luận, báo cáo 

khoa học. 

1.0 1.0 Dựa theo nội dung phần lý thuyết 

đã đọc trong GTC, TK1 và TK2 

chuẩn bị thảo luận chung tại lớp 

khi giảng viên hướng dẫn thực 

hành xây dựng đề cương văn bản. 

14 

(2 tiết) 

Bài 9 (tiếp): Hướng dẫn 

thực hành tại lớp. Xây 

dựng đề cương văn bản 

 

Nhận xét kết quả bài 

kiểm tra giữa học kỳ 

0.5 1.5 Sinh viên báo cáo đề cương nghiên 

cứu khoa học theo phân công 

nhóm 

15 Bài 10: 

Tổng kết, giải đáp thắc 

mắc. Hướng dẫn ôn tập. 

1.5 0.5 Sinh viên lắng nghe, ghi chép, đặt 

câu hỏi, thảo luận  

 

10. Phương pháp giảng: 

Lý thuyết, lên lớp: 30 tiết  

11. Vật liệu giảng dạy: 

Tài liệu phát tay, máy chiếu đa năng, máy tính có kết nối Internet. 

12. Đánh giá: 

- Điểm chuyên cần: 10% 

- Điểm quá trình: 30% 

- Điểm thi kết thúc học phần: 60% 

- Hình thức thi kết thúc học phần: Thi viết tự luận  

- Thời giam thi: 90 phút 

Cách tính điểm: 

- Điểm học phần = điểm chuyên cần (10%) + điểm quá trình (30%) + điểm thi kết thúc HP 

(60%). 

- Các điểm thành phần và điểm kết thúc học phần đều được làm tròn đến một chữ số thập 

phân. 

13. Tài liệu học tập:  

13.1. Giáo trình chính: 

1.  Hữu Đạt, 2000, Tiếng Việt thực hành, NXB. Văn hóa thông tin 

13.2. Tài liệu tham khảo: 

- TK1. Đặng Ngọc Lệ - Nguyễn Kiên Trường, 1988, Tiếng Việt thực hành, NXB. Giáo dục 

- TK2. Nguyễn Minh Thuyết – Nguyễn Văn Hiệp, 1988, Tiếng Việt thực hành, NXB. Đại 

học Quốc gia Hà Nội. 

 

                                                                                     Đà lạt, ngày 28 tháng 4 năm 2019 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

TS. PHẠM ĐÌNH TRUNG 
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