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GIẢNG VIÊN

SINH VIÊN

37 giảng viên cơ hữu (gồm 21 tiến sĩ, 16 thạc sĩ) cùng 
với nhiều giảng viên bản ngữ;

Đội ngũ giảng viên nhiệt tình, có phương pháp giảng 
dạy tiên tiến, được đào tạo và tu nghiệp tại các trường 
đại học danh tiếng trong và ngoài nước (Trung Quốc , 
Đài Loan).

1.000-1.200 sinh viên cho các hệ đào tạo;

Nhiệt tình tham gia các hoạt động ngoại khóa và dành 
nhiều giải thưởng tại các cuộc thi như: 

Vui học tiếng Trung Quốc, Tuần lễ văn hóa Trung 
Quốc, thi Dịch nói giỏi, thi nấu ăn, cắm trại, giao lưu 
trại hè tại Trung Quốc...;

Các cuộc thi nói giỏi tiếng Trung Quốc quy mô lớn 
được tổ chức hàng năm như “Cầu Hán ngữ”, “Tìm 
kiếm nhân tài ”...;

Phiên dịch cho các hoạt động giao lưu hữu nghị của 
thanh niên 2 nước Việt – Trung.

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Cử nhân Ngôn ngữ Trung Quốc đại học chính quy (định 
hướng Biên - Phiên dịch và Thương mại);

Cử nhân Ngôn ngữ Trung Quốc hệ Vừa làm vừa học;
Thạc sĩ Ngôn ngữ Trung Quốc.

HỌC BỔNG
HỌC CHUYỂN TIẾP TẠI TRUNG QUỐC

Sinh viên có nhiều cơ hội nhận:

Khoa hợp tác với nhiều trường đại học danh tiếng của 
Trung Quốc để trao đổi giáo viên, sinh viên, tìm nguồn 
học bổng, tổ chức hội thảo khoa học quốc tế, biên soạn 
giáo trình, chương trình;

Hỗ trợ thủ tục gửi sinh viên sang Trung Quốc học các 
chuyên ngành kinh tế, thương mại, ngoại giao, du lịch 
dưới các hình thức 0+4, 1+3, 1+4, 2+ 2.

Học bổng toàn phần hoặc bán phần của Trường ĐH 
Hà Nội cho các sinh viên học giỏi; miễn giảm học phí 
cho các sinh viên thuộc diện chính sách;

Học bổng khuyến học của các cơ quan, tổ chức trong 
và ngoài nước;

Học bổng các khóa học ngắn hạn, hệ cử nhân, thạc sĩ 
của chính phủ Trung Quốc và Hội thương gia Đài 
Loan tại các trường đại học danh tiếng.

-

-

-

HỢP TÁC QUỐC TẾ

Nhóm 1 - Biên dịch viên/Phiên dịch viên/Biên tập viên: 
có khả năng làm việc độc lập với tư cách là một biên 
dịch viên dịch các văn bản viết hoặc phiên dịch viên cho 
các cuộc gặp gỡ tiếp xúc song phương thông thường, 
biên tập viên cho các cơ quan truyền thông, đáp ứng 
nhu cầu giao tiếp quốc tế tại các cơ quan, doanh 
nghiệp, tổ chức nhà nước hoặc tư nhân, trong các lĩnh 
vực kinh tế, xã hội;

Nhóm 2 - Thư ký văn phòng/Trợ lý đối ngoại/Hướng dẫn 
viên du lịch: có khả năng làm việc trong các văn phòng 
các công ty nước ngoài, công ty liên doanh hoặc công ty 
Việt Nam, phụ trách các mảng công việc liên quan đến 
đối ngoại, hợp tác, kinh doanh, xuất nhập khẩu, du lịch 
với các đối tác nước ngoài, tham gia đàm phán, giao 
dịch, kí kết hợp đồng kinh doanh, theo dõi hợp đồng liên 
quan, lập kế hoạch, chương trình đón tiếp khách quốc 
tế, tổ chức các tour du lịch, xử lý các công việc có liên 
quan đến năng lực nói, viết tiếng Trung Quốc;

Nhóm 3 – Giảng viên/Nghiên cứu viên: học thêm 
chương trình thạc sĩ hoặc tiến sĩ để trở thành giảng viên 
tại các trường CĐ, ĐH (sau khi được bồi dưỡng về 
nghiệp vụ sư phạm) hoặc nghiên cứu Ngôn ngữ Trung 
Quốc tại các viện nghiên cứu. 
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Địa chỉ:

Phòng 315 – 317 Nhà C

Điện thoại:

(84.24) 3854 7760

Fax:

(84.24) 3854 7760

E-mail:

khoatrung@ hanu.edu.vn

Website:

cn.hanu.vn

Facebook:

Khoa tiếng Trung Quốc Hanu

Tử Cấm Thành 
紫禁城

Vạn lý trường thành
万里长城

Dân tộc Choang 
壮族姑娘

Di Hoà Viên
颐和园



CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
CỬ NHÂN NGÔN NGỮ TRUNG QUỐC

(04 năm, giảng dạy bằng tiếng Trung Quốc)

Định hướng Biên - Phiên dịch: 140 tín chỉ Định hướng Du lịch: 140 tín chỉ

THỰC TẬP VÀ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP: 9 tín chỉ (TC)

 Thực tập: 3 TC Khóa luận tốt nghiệp: 6 TC hoặc Học phần thay thế
(lựa chọn trong phần Tự chọn của mỗi định hướng): 6 TC

KHỐI KIẾN THỨC NGÀNH: 64 tín chỉ (TC)

Tự chọn: 5 TC
Chọn 5 trong số 14 tín chỉ của các học phần sau: 
Ngôn ngữ học đối chiếu, Tiếng Trung Quốc cổ đại, 
Ngôn ngữ và văn hóa Trung Quốc, Trích giảng văn 
học Trung Quốc, Văn hóa dân gian Trung Quốc, 
Chuyên đề về văn hóa Trung Quốc.

Bắt buộc: 59 TC
Thực hành tiếng từ trình độ A1 đến C1: 40 TC
Ngữ âm tiếng Trung Quốc: 3 TC
Từ vựng tiếng Trung Quốc: 3 TC
Ngữ pháp tiếng Trung Quốc: 6 TC
Đất nước học Trung Quốc: 4 TC
Lịch sử văn học Trung Quốc: 3 TC

Cung cấp kiến thức chung mà sinh viên các chương trình đại 
học cần biết: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa 
Mác-Lê-nin, Đường lối cách mạng của Đảng CSVN, Tư tưởng 
Hồ chí Minh, Giáo dục Thể chất, Giáo dục Quốc phòng, 
Phương pháp nghiên cứu khoa học, Tin học, Ngoại ngữ 2.

KHỐI KIẾN THỨC CHUNG:
29 tín chỉ (TC)

Cung cấp kiến thức nền tảng để học ngành ngôn ngữ 
và các định hướng nghề nghiệp liên quan: Dẫn luận 
Ngôn ngữ, Tiếng Việt, Văn hóa Việt Nam, Hà Nội 
học, Lịch sử văn minh thế giới.

KHỐI KIẾN THỨC CƠ SỞ NGÀNH:
10 tín chỉ (TC)

KHỐI KIẾN THỨC CHUYÊN NGÀNH: ĐỊNH HƯỚNG BIÊN-PHIÊN DỊCH (28 tín chỉ)
Bắt buộc: 20 TC
Nhập môn biên - phiên dịch : 2 TC
Thực hành dịch viết: 9 TC
Thực hành dịch nói: 9 TC

Tự chọn: 8 TC
Chọn 8 trong số 14 tín chỉ của các học phần sau: Dịch báo chí, Dịch chuyên 
ngành kinh tế thương mại, Dịch văn học, Dịch chuyên ngành du lịch, Dịch 
chuyên ngành pháp luật, Dịch nghe nhìn, Nhập môn dịch song song.

KHỐI KIẾN THỨC CHUYÊN NGÀNH: ĐỊNH HƯỚNG DU LỊCH (28 tín chỉ)
Bắt buộc: 21 TC
Nhập môn du lịch: 3 TC
Tiếng Trung du lịch: 6 TC
Marketing du lịch: 3 TC

Tự chọn: 7 TC
Chọn 7 trong số 12 tín chỉ của các học phần sau: Quản 
trị lữ hành, Quản trị khách sạn, Nghiệp vụ lễ tân, Nghiệp 
vụ hướng dẫn du lịch, Tiếng Trung khách sạn nhà hàng.

Địa du lịch: 3 TC
Văn hóa và du lịch: 3 TC
Du lịch bền vững: 3 TC


