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CHUẨN ĐẦU RA NGÀNH NGÔN NGỮ TRUNG QUỐC 

 

1. Tên ngành: 

  Tên ngành tiếng Việt: Ngôn ngữ Trung Quốc 

  Tên ngành tiếng Anh: Mandarin Chinese 

2. Trình độ đào tạo:   Đại học chính quy 

3. Văn bằng:  Cử nhân  

4. Mục tiêu đào tạo: Đào tạo cử nhân đaị hoc̣ ngành tiếng Trung Quốc có phẩm chất chính trị tốt, có đạo đức 

nghề nghiệp trong việc tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc; có đủ kiến thức chuyên môn, kỹ năng và tác 

phong nghề nghiệp, có sức khỏe tốt để có thể làm việc có hiệu quả trong các lĩnh vực chuyên môn có sử 

dụng tiếng Trung Quốc và tiếng Anh; có khả năng ứng dụng các kiến thức được đào tạo vào các hoạt động 

sản xuất và đời sống, đáp ứng yêu cầu của xã hội và của nền kinh tế trong quá trình hội nhập quốc tế; có tư 

duy nghiên cứu độc lâp̣, sáng taọ, có khả năng được đào tạo lên các bâc̣ hoc̣ cao hơn tại các đại học, viện 

nghiên cứu trong và ngoài nước. 

5. Chuẩn đầu ra: Người học đại học ngành Ngôn ngữ Trung Quốc sau khi tốt nghiệp, đạt được những kiến 

thức và kỹ năng cụ thể sau: 

TT Nội dung Mô tả Tiêu chí đánh giá Thang đo 
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Kiến 

thức 

chung 

Lý luận chính 

trị, Khoa học 

xã hội; Quốc 

phòng – An 

ninh. 

- Hiểu các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa 

Mac- Lênin; đường lối cách mạng của Đảng 

Cộng sản Việt Nam; tư tưởng Hồ Chí Minh; 

- Nắm được các chủ trương, chính sách của 

Đảng và Nhà nước về các lĩnh vực kinh tế, văn 

hóa, xã hội; 

- Có kiến thức về khoa học xã hội và nhân văn; 

- Hiểu, biết và vận dụng các kiến thức Quốc 

phòng toàn dân & An ninh nhân dân. 

- Dự kiểm tra và đạt 

yêu cầu môn học 

trong chương trình; 

 

- Chứng chỉ quốc 

phòng. 

Kiến 

thức 

chuyên 

môn 

Cơ sở ngành 

- Có kiến thức cơ sở ngành tiếng Trung Quốc 

(Nghe, Nói, Đoc̣, Viết) tương đương chuẩn 

HSK cấp 3; 

- Nắm vững và vận dụng đươc̣  khối kiến thức 

cơ sở ngành tiếng Trung Quốc trong giao tiếp, 

trong học thuật và trong các học phần kiến thức 

chuyên ngành. 

Dự kiểm tra và đạt 

yêu cầu môn học 

trong chương trình 

Kiến thức 

chuyên ngành 

- Biết, hiểu những khái niệm,  bản chất của 

ngôn ngữ và một số vấn đề liên quan đến ngôn 

ngữ. Phân tích, nhận diện các đơn vị, các bộ 

phận của ngôn ngữ Trung Quốc; 

- Có trình độ tiếng Trung Quốc (Nghe, Nói, 

Đoc̣, Viết) tương đương chuẩn HSK cấp 6; 

- Có kiến thức nghề nghiệp (ngôn ngữ, văn hóa 

giáo duc̣, phong tuc̣ tâp̣ quán, đất nước và con 

người Trung Quốc) vững chắc để làm việc hiệu 

quả trong các lĩnh vực có sử dụng tiếng Trung 

Quốc; 

- Nắm vững các kiến thức cơ bản các liñh vưc̣ 

thương maị, tiếp thi ̣, quản tri ̣, luâṭ thương maị; 

có kiến thức nền tảng về tổ chức hoaṭ đôṇg 

kinh doanh và phát triển doanh nghiêp̣; hiểu 

biết về hệ thống thuật ngữ tiếng Trung Quốc 

Dự kiểm tra và đạt 

yêu cầu môn học 

trong chương trình 
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dùng trong lĩnh vực quản trị kinh doanh, tiếp 

thị, thương mại dic̣h vu,̣...; 

- Nắm vững kiến thức về biên dịch và soaṇ 

thảo văn bản; kiến thức về lí thuyết biên phiên 

dic̣h. 
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Kỹ năng 

nghề 

nghiệp 

Ky ̃năng ngôn 

ngữ 

Có năng lực sử dụng thành thạo các kỹ năng 

nghe, nói, đọc, viết, và dịch bằng tiếng Trung 

Quốc. 

Dự kiểm tra và đạt 

yêu cầu môn học 

trong chương trình 

Ky ̃ năng 

chuyên ngành 

- Có khả năng giao tiếp tốt, có thể thưc̣ hiêṇ 

đươc̣ các buổi đàm phán, ký hợp đồng bằng 

tiếng Trung Quốc;  

- Có khả năng vận dụng tốt các mảng kiến thức 

chuyên ngành thương mại trong các lĩnh vực 

thông thương, du lịch quốc tế;  

- Có khả năng biên phiên dịch tốt trong các 

lĩnh vực thương mại, văn hóa, du lịch ...; 

- Có thể hoàn thành tốt các giờ giảng tiếng 

Trung Quốc ở các trung tâm ngoaị ngữ; 

- Có khả năng soaṇ thảo tốt các văn bản hành 

chính tiếng Viêṭ và tiếng Trung Quốc. 

Dự kiểm tra và đạt 

yêu cầu môn học 

trong chương trình; 

Biết phân tích, đánh 

giá tốt; ứng dụng linh 

hoạt vào công việc 

phải thực hiện.   

Kỹ năng mềm 

Kỹ năng giao tiếp và ứng xử, đàm phán và 

thương lươṇg, làm viêc̣ nhóm, thuyết trình, 

phương pháp học tập hiệu quả... hình thành ở 

người hoc̣ khả năng luôn luôn tự tin và tạo 

thiêṇ cảm khi giao tiếp, đàm phán, thương 

lươṇg với thầy cô,bạn bè, đồng nghiêp̣, đối tác, 

hòa nhập đươc̣ với tập thể và phát huy năng 

lưc̣ bản thân; tự tin, giao tiếp tốt, biết cách 

làm việc khoa học, có thể làm việc nhóm và 

biết cách sắp xếp thời gian để làm việc hiệu 

quả nhằm tăng năng suất lao động tạo ra hiệu 

quả cao trong công việc. 

- Kỹ năng an toàn, rèn luyện sức khỏe và tinh 

thần đồng đội: bơi liên tục được 50m; chơi tốt 

tối thiểu 1 môn thể thao 

Dự kiểm tra và đạt 

yêu cầu môn học, 

thực hiện thành công 

các yêu cầu nghiên 

cứu ứng dụng trong 

công việc 

Ky ̃ năng tin 

hoc̣ 

- Chứng chỉ tin học MOS quốc tế. 

Khóa 19: 700 điểm MOS  

Khóa 20: 750 điểm MOS 

Chứng chỉ còn thời 

hạn giá trị 

Ky ̃ năng 

ngoại ngữ 

Có trình đô ̣ngoại ngữ (tiếng Anh) tương đương 

trung cấp 

Đaṭ chứng chỉ TOEIC 

≥ 500 
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Thái độ, 

ý thức xã 

hội 

Thái độ, hành 

vi và ý thức về 

cộng đồng, xã 

hội. 

- Tuân thủ các nguyên tắc an toàn nghề nghiệp; 

- Có có trách nhiêm công dân, ý thức tổ chức 

kỷ luật tốt, có ý thức tốt trong công tác bảo vệ 

môi trường; 

- Có tinh thần trách nhiệm cao, biết đúc kết 

kinh nghiệm để hình thành tư duy sáng tạo; 

- Luôn có tinh thần hợp tác cao, có ý thức cầu 

tiến trong công việc; 

- Có đạo đức nghề nghiệp đúng đắn, tâm huyết 

với nghề; 

- Có tinh thần tập thể và biết cách phát huy tinh 

thần tâp̣ thể trong côṇg đồng; sẵn sàng tham gia 

các đoàn thể xã hôị để phục vụ lơị ích chung của 

nhà trường, cộng đồng và toàn xã hội; 

- Có đủ sức khỏe để có thể đảm trách được các 

Tích cực tham gia các 

hoạt động tình 

nguyện, hoạt động vì 

cộng đồng, xã hội. 

Được kiểm tra qua 

học tập, qua làm đồ 

án, thực tập, luận văn 

tốt nghiệp và đánh giá 

đạt 
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mảng công việc theo yêu cầu của cơ sở sử 

dụng lao động. 
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Vị trí 

người 

học sau 

khi tốt 

nghiệp 

Có khả năng 

đảm nhận tốt 

các vị trí công 

việc trong các 

lĩnh vực có 

liên quan đến 

ngành hoc̣. 

- Nhân viên văn phòng các cơ quan, công ty, xí 

nghiệp trong và ngoài nước; 

- Phiên dịch viên, cộng tác viên các trung tâm 

dịch thuật, văn phòng công chứng; 

- Hướng dẫn viên du lịch, nhân viên điều phối 

du lịch; 

- Tham gia giảng tiếng Trung Quốc ở các trung 

tâm ngoại ngữ; 

- Nhân viên các văn phòng tư vấn, hợp tác 

quốc tế; 

- Trơ ̣lý các dư ̣án, trơ ̣lý các cấp quản lý hành 

chánh; 

- Điều phối viên. 

-Làm việc độc lập hoặc theo nhóm trong điều 

kiện làm việc thay đổi, chịu trách nhiệm cá 

nhân, trách nhiệm với nhóm trong việc nhận 

định, giải quyết các vấn đề liên quan đến ngành 

đã học. 

 

Kết quả điều tra tình 

hình công việc sinh 

viên sau thời điểm tốt 

nghiệp 1 năm 
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Khả 

năng 

phát 

triển 

chuyên 

môn 

Có khả năng 

học lên bậc 

cao hơn; có 

khả năng taọ 

ra sản phẩm 

chất lượng 

cao hơn. 

- Có khả năng tiếp tục học tập nâng cao trình ở 

các bậc cao hơn: thạc sĩ, tiến sĩ ngành Giảng 

dạy Hán ngữ quốc tế; thạc sĩ, tiến sĩ các ngành 

Văn tự - Văn học - Ngôn ngữ Hán; thạc sĩ, tiến 

sĩ các ngành thương mại, du lịch, sư phạm .v.v. 

ở Trung Quốc, Đài Loan.v.v.; 

- Có khả năng tự học nâng cao trình độ chuyên 

môn trong các lĩnh vực công tác. 

Tích lũy được số liệu 

và minh chứng qua 

các năm về cựu sinh 

viên 

  

 


