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Chiếc cầu nối
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với thế giới

1. GIỚI THIỆU

1.1. Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

2016 KHOA VIỆT NAM HỌC

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHKHXH&NV) có lịch sử gần
60 năm với tiền thân là Trường Đại học Văn khoa, thuộc Viện Đại học Sài Gòn,
thành lập năm 1957. Sau ngày thống nhất đất nước, tháng 10/1975, Trường
Đại học Văn khoa có nhiều thay đổi về mục tiêu, chương trình và nội dung
đào tạo. Tháng 4/1977 Trường Đại học Văn khoa hợp nhất với Trường Đại học
Khoa học thành Trường Đại học Tổng hợp TPHCM. Ngày 30/3/1996, Trường
ĐHKHXH&NV được thành lập trên cơ sở tách ra từ Trường Đại học Tổng hợp
TPHCM và là một trong những trường đại học thành viên của Đại học Quốc gia
TPHCM (ĐHQG-HCM) - một trong hai Đại học quốc gia trọng điểm của Việt
Nam. Trường ĐHKHXH&NV có vai trò quan trọng trong nền giáo dục đại học
của Việt Nam, là trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học có chất lượng cao ở
địa bàn các tỉnh phía Nam.
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Trường hiện có trên 28.000 sinh viên, học viên sau đại; trong đó có trên 11.000
sinh viên chính quy, 2.000 nghiên cứu sinh, học viên cao học. Hàng năm,
trường thu hút hàng nghìn lượt học viên quốc tế đến học tiếng Việt và văn hoá,
lịch sử Việt Nam, là một trong những trường có số lượng sinh viên, học viên
người nước ngoài đông nhất tại Việt Nam hiện nay. Với 53 chương trình giáo
dục thuộc 28 ngành đào tạo bậc đại học, 33 chương trình sau đại học và trên
10 chương trình liên kết đào tạo với nước ngoài, Trường đáp ứng nhu cầu học
tập, nghiên cứu đa dạng của người học, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng
cao cho TPHCM và các tỉnh, thành phía Nam trong công cuộc công nghiệp
hoá, hiện đại hoá.
Trường quy tụ một đội ngũ gồm trên 950 cán bộ, viên chức, giảng viên; trong
đó có 50 Giáo sư, Phó Giáo sư; gần 200 Tiến sĩ; trên 350 Thạc sĩ, được đào tạo
tại Việt Nam và các nước khác như Anh, Áo, Ba Lan, Bulgarie, Đức, Hàn Quốc,
Hoa Kỳ, Nga, Nhật Bản, Pháp, Philippines, Singapore, Thái Lan, Trung Quốc,
Úc,... Nhiều giảng viên đã tu nghiệp và thỉnh giảng tại các trường đại học trên
thế giới.
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Trường hiện có hai cơ sở: cơ sở 1 ở 10 - 12 Đinh Tiên Hoàng, Quận 1 với diện
tích 12.100 m2; và cơ sở 2 ở Linh Trung, Quận Thủ Đức, với diện tích 230.096
m2 nằm trong khu quy hoạch rộng hơn 700 ha của ĐHQG-HCM.
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1.2. Khoa Việt Nam học
Khoa VNH được thành lập năm 1998 theo Quyết định số 439/QĐ/ĐHQG/
TCCB ngày 26/12/1998 của Giám đốc ĐHQG-HCM. Tiền thân của Khoa VNH
là Bộ môn Tiếng Việt và Văn hoá Việt Nam thuộc Trung tâm Nghiên cứu Việt
Nam - Đông Nam Á được thành lập ngày 14/3/1990.
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Từ khi được thành lập đến nay, Khoa đã liên tục phát triển và có những bước đột
phá về quản lý, đào tạo, nghiên cứu khoa học, quan hệ quốc tế, công tác sinh
viên, xây dựng các nguồn lực, hoạt động đoàn thể, hoạt động xã hội, từ thiện.
Ban đầu, Bộ môn Tiếng Việt và Văn hoá Việt Nam chỉ đào tạo những khoá học
ngắn hạn. Đến nay, Khoa đã đủ năng lực đào tạo bậc đại học và thạc sĩ với số
lượng sinh viên, học viên ngày càng tăng. Khoa cũng đã được Nhà trường cho
phép xây dựng Đề án mở ngành đào tạo bậc Tiến sĩ và sẽ triển khai trong năm
2016. Hiện nay, Khoa VNH là đơn vị dẫn đầu trong cả nước về thu hút học viên
quốc tế trong tất cả các chương trình đại học, sau đại học, và đặc biệt là các
khoá ngắn hạn tổ chức suốt năm học, đưa Khoa trở thành trung tâm đào tạo sinh
viên quốc tế lớn nhất tại Việt Nam.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI & NHÂN VĂN

2. TẦM NHÌN, SỨ MẠNG, MỤC TIÊU
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2.1. Tầm nhìn
Khoa Việt Nam học là trung tâm giảng dạy, nghiên cứu Việt Nam học chất lượng
cao, có khả năng liên thông với các đại học trong khu vực Đông Nam Á và quốc
tế, đóng vai trò quan trọng trong nghiên cứu và giảng dạy ngành Việt Nam học
tại Việt Nam và thế giới.
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2.2. Sứ mạng
Khoa Việt Nam học đào tạo và cung ứng nguồn nhân lực trình độ cao ngành Việt
Nam học, góp phần quảng bá tiếng Việt và hình ảnh đất nước, con người Việt
Nam ra thế giới thông qua hoạt động đào tạo, nghiên cứu và hoạt động phục vụ
cộng đồng.

2.3. Mục tiêu

2016

2016 KHOA VIỆT NAM HỌC

Trong giai đoạn 2015-2020, Khoa Việt Nam học có những bước đột phá về
giảng dạy, nghiên cứu, quản lý, phục vụ cộng đồng để trở thành đơn vị đào tạo,
nghiên cứu ngành Việt Nam học số một tại Việt Nam và trên thế giới; mở rộng
khả năng liên thông, liên kết với các cơ sở đào tạo cùng/gần ngành trên thế giới;
giữ vững vị thế là cơ sở đào tạo có số lượng sinh viên, học viên người nước ngoài
đông nhất tại Việt Nam.
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3. TỔ CHỨC VÀ ĐỘI NGŨ

Khoa có 2 Bộ môn là Bộ môn Việt ngữ học và Văn học Việt Nam, và Bộ môn Lịch sử và Văn hoá Việt Nam.
Khoa có 60 giảng viên, nhân viên; trong đó có 30 giảng viên, nhân viên biên chế và 30 giảng viên hợp đồng toàn
thời gian với Khoa trong hoạt động đào tạo tiếng Việt và văn hoá Việt Nam.
100% giảng viên có học vị từ thạc sĩ trở lên, trong đó có 3 phó giáo sư - tiến sĩ, 10 tiến sĩ. Hầu hết giảng viên của
Khoa đã giảng dạy tại nước ngoài (Hàn Quốc, Nhật Bản, Pháp,…) Tất cả giảng viên của Khoa đều thông thạo ít
nhất một ngoại ngữ, trách nhiệm, tận tâm với công việc và có phương pháp dạy học hiện đại với phương châm
“Lấy người học làm trung tâm”.

4. QUY MÔ ĐÀO TẠO

Năm học 2015-2016, quy mô đào tạo của Khoa gồm:
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- 260 sinh viên đại học (gồm 210 sinh viên hệ chính quy và 50 sinh viên hệ liên kết 2+2 và 3+1 với Trường Đại
học Ngoại ngữ Busan, Trường Đại học Ngoại ngữ Chungwoon và Trường Đại học Youngsan (Hàn Quốc). Tất cả
sinh viên là người nước ngoài.

2016
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- 112 học viên cao học gồm: 104 học viên Việt Nam
và 8 học viên nước ngoài thuộc các quốc gia và vùng
lãnh thổ: Hàn Quốc (4), Hoa Kỳ (1), Đài Loan (1),
Trung Quốc (2).
- 4100 lượt học viên các khoá ngắn hạn về tiếng Việt
và văn hoá Việt Nam cho người nước ngoài.
Ngoài các học viên đến đăng ký học tại Khoa theo
nhu cầu, Khoa còn đang thực hiện hợp đồng với các
đối tác quan trọng để giảng dạy tiếng Việt và văn hoá
Việt Nam cho các viên chức của Tổng lãnh sự Hoa
Kỳ tại TPHCM (trung bình 30 học viên), Thương vụ
Tổng lãnh sự quán Hàn Quốc tại TPHCM - (Korea
Trade-Investment Promotion Agency - KOTRA, mỗi
năm khoảng 25 học viên) và Cơ quan Hợp tác Quốc
tế Hàn Quốc (Korea International Cooperation Agency
- KOICA, năm 2015: 2 đợt (10 học viên), từ 2016:
mỗi năm 6 đợt, mỗi đợt 10-15 học viên). Cạnh đó,
hàng năm Khoa còn đón khoảng 15 đoàn giáo sư, sinh
viên, học viên các trường đại học trên thế giới, (Đại
học Công nghệ Nanyang - NTU - Singapore, Đại học
Srinakharinwirot - Thái Lan, Đại học Adelaide - Úc,

Đại học Paris 7 - Pháp, Đại học SILLA - Hàn Quốc,...),
trung bình khoảng 150 người/năm.
Các Khoá học chuyên đề hình thức “Study tour” hàng
năm cũng được đều đặn tổ chức đáp ứng nhu cầu của
học viên từ nhiều nước như Hoa Kỳ, Nhật, Hàn Quốc,
Singapore, Thái Lan, Áo,… bao gồm phần giới thiệu
về lịch sử, văn hoá, con người, tiếng Việt và phần
fieldwork tại nhiều địa phương ở Nam Bộ.
Ngoài việc dạy tiếng Việt, hàng năm Khoa còn mở các
lớp dành riêng cho người nước ngoài có mong muốn
nhập quốc tịch Việt Nam; bao gồm tiếng Việt, luật
pháp Việt Nam, văn hoá Việt Nam.
Việc tổ chức thi và cấp Chứng chỉ Tiếng Việt cũng
được Khoa Việt Nam học tổ chức mỗi hai tháng theo
lịch thống nhất suốt năm được thông báo công khai
trên trang Web của Khoa. Chứng chỉ này hiện đã được
nhiều nước/lãnh thổ như Hàn Quốc, Nhật Bản, Hoa
Kỳ, Thái Lan công nhận. Từ năm 2015, Khoa còn phối
hợp với Khoa Tiếng Việt của Đại học Ngoại ngữ Busan
tổ chức thi tiếng Việt theo hình thức online.

2016 KHOA VIỆT NAM HỌC
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5. HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC,
BIÊN SOẠN GIÁO TRÌNH

Hàng năm Khoa tổ chức 1 hội thảo cấp khoa (tháng 6), 1
workshop (tháng 7), 1 hội thảo liên khoa (tháng 7/8, với
Khoa Việt Nam học tiếng Việt của Trường ĐHKHXH&NV
- ĐHQG Hà Nội) và tổ chức/tham gia tổ chức các hội thảo
quốc tế về Việt Nam học và giảng dạy tiếng Việt như một
ngoại ngữ. Trong 5 năm trở lại đây (2008-2012), CBVC của
Khoa đăng ký thực hiện 10 đề tài khoa học các cấp.
Để đảm bảo chất lượng cho việc giảng dạy tiếng Việt, Khoa
đã biên soạn và xuất bản các giáo trình sau đây:
1) Giáo trình tiếng Việt cho người nước ngoài - Tập 1
(Vietnamese as a second language - VSL 1) - song ngữ Việt Anh, dày 195 trang. In lần đầu tiên năm 2000, do Nhà xuất
bản Giáo dục ấn hành, tái bản vào các năm 2006, 2008,
2010 (Nhà xuất bản ĐHQG TPHCM);
2) Giáo trình tiếng Việt cho người nước ngoài - Tập 2
(Vietnamese as a second language - VSL 2) - song ngữ Việt Anh, dày 154 trang. In lần đầu tiên năm 2000, do Nhà xuất
bản Giáo dục ấn hành, tái bản vào các năm 2006, 2008,
2010 (Nhà xuất bản ĐHQG TPHCM);
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3) Giáo trình tiếng Việt cho người nước ngoài - Tập 3
(Vietnamese as a second language - VSL 3), dày 160 trang.
In lần đầu tiên năm 2003, do Nhà xuất bản Giáo dục ấn
hành, tái bản vào các năm 2005;
2016
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4) Giáo trình tiếng Việt cho người nước ngoài - Tập 4
(Vietnamese as a second language - VSL 4), dày 128 trang.
In năm 2004, do Nhà xuất bản Giáo dục ấn hành;
5) Giáo trình tiếng Việt cho người nước ngoài - Tập 5
(Vietnamese as a second language - VSL 5), dày 144 trang.
Biên soạn 2007, chuẩn bị in;
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6) Quê Việt - Sách dạy tiếng Việt,
trình độ A, quyển 1 (Sách thử
nghiệm), Nhà xuất bản Thế giới,
2007;
7) Quê Việt - Sách dạy tiếng Việt,
trình độ B, quyển 1 (Sách thử
nghiệm), Nhà xuất bản Thế giới,
2008;
Ngoài ra, giảng viên của Khoa còn
tham gia viết, biên soạn gần 100
đầu sách liên quan đến Viêt Nam
học.

2016 KHOA VIỆT NAM HỌC
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6. TRUNG TÂM DỊCH VỤ SINH VIÊN NƯỚC NGOÀI

KHOA VIỆT NAM HỌC 2016

Cùng với Ban Tư vấn của Khoa có trách nhiệm tư vấn cho tất cả sinh viên, học
viên, Khoa còn có Trung tâm Dịch vụ Sinh viên nước ngoài. Trung tâm thực hiện
các dịch vụ nhằm phục vụ tốt nhất việc học tập, nghiên cứu, sinh hoạt, ăn ở, y
tế, visa,… của sinh viên.
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7. PHÒNG NGHIÊN CỨU NGỮ ÂM HỌC
THỰC NGHIỆM VÀ PHÒNG TƯ LIỆU

Phòng nghiên cứu Ngữ âm học thực nghiệm có 20 máy tính nối mạng và các tài liệu có liên
quan. Ngoài chức năng nghiên cứu những vấn đề của Ngữ âm học thực nghiệm, xử lý ngôn
ngữ bằng các phần mềm chuyên dụng Phòng nghiên cứu ngữ âm học thực nghiệm còn được
đưa vào hoạt động đào tạo tiếng Việt cho học viên nước ngoài; đặc biệt là trong việc giảng
dạy, rèn luyện kỹ năng nghe, nói.
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Hiện Phòng tư liệu của Khoa có trên 1,000 đầu sách phục vụ cho sinh viên, học viên của Khoa.
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8. CƠ SỞ VẬT CHẤT

Khoa Việt Nam học có trang web tại địa chỉ: http://
www.vns.edu.vn/ gồm 5 ngôn ngữ: Việt, Anh, Hàn
Quốc, Nhật và Nga. Đây là một kênh thông tin phục
vụ hoạt động quản lý, thông tin, giảng dạy, học tập
của giáo viên, sinh viên Khoa Việt Nam học. Việc
giảng dạy, học tập của Khoa Việt Nam học đều được
tổ chức tại cơ sở chính của Trường tại địa chỉ: 10-12
Đinh Tiên Hoàng, Q. 1. Đây là khu vực trung tâm của
TPHCM, tiện cho việc đi lại của học viên.

Khoa có 40 phòng học đạt chất lượng, có trang thiết bị
phục vụ hoạt động giảng dạy, học tập. Các phòng học
đều có máy lạnh, LCD, bàn học cá nhân,… Khoa có
hai phòng học trang bị 50 máy tính phục vụ việc học
tập, thi, viết luận văn,… phục vụ từ 10-50 học viên.
Việc học tập được tổ chức từ 8h00 sáng đến 8h45
theo 6 ca, được tổ chức một cách chặt chẽ, phù hợp
với nhu cầu của người học với nhiều hình thức: lớp 1
giảng viên/1 sinh viên, lớp nhóm,…; lớp luyện thi;…
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1. 1. INTRODUCTION

1.1. University of Social Sciences and Humanities (VNU-HCMC)
University of Social Sciences and Humanities (USSH), a member of Vietnam
National University (VNU) - Ho Chi Minh City (HCMC), has about 60 years
of history. Established in 1957, USSH was originally known as the Faculty
of Letters, which was a part of Saigon University. October 1975 marked the
beginning of a new era in USSH’s history when it began its first academic
year after the reunification of the country, with various changes in its training
objectives, curricula, and programs. Another landmark in USSH’s history was the
merging of the Faculty of Letters and the Faculty of Sciences of Saigon University
in April 1977, resulting in University of Ho Chi Minh City, the largest training
and research center in the South of Vietnam. March 1996 saw the separation
of University of Ho Chi Minh City into its two original component members,
both of which were given independent status and became members of VNUHCMC. One of the two members has been officially known as USSH ever since.
USSH has an important role in the system of Vietnam tertiary education, being a
center of training and doing scientific researches with high quality in the South
of Vietnam.
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Currently, USSH has more 28,000 students in various programs, including
11,000 full-time undergraduate students (with over 200 foreign students) and
2,000 graduate students. Every year, thousands of foreign students come to USSH
to study Vietnamese language as well as the culture and history of Vietnam.
USSH has the largest number of foreign students in Vietnam. USSH has 53
training programs in which 28 are undergraduate programs, 33 are graduate
programs, and more than 10 are twinning programs with foreign universities.
USSH has met its’ students diversified demand of studying and doing research,
provided high quality work force for Ho Chi Minh City and many provinces in
the South of Vietnam.
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USSH has academic and professional staffs of more than 950 people of whom
590 are lecturers and researchers including 50 professors, associate professors,
200 PhDs, and 350 masters. The teaching staff has received their degrees
in Vietnam and other countries such as Australia, United States of America,
Russia, England, Japan, Korea, France, Poland, Austria, Bulgaria, Germany,
The Philippines, Singapore, China, Thailand, etc. Many of the teaching staffs
have attended professional development programs overseas or have worked as
visiting scholars at a variety of universities in the world.
USSH has two campuses: one located in 10 - 12 Đinh Tien Hoang St., District
1 with the area of 12,100 m2, and the other in Linh Trung, Thu Duc District
with the area of 230,096 m2 located in the project area with more than 700 ha
of the VNU-HCMC.
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1.2. The Faculty of Vietnamese Studies
The Faculty of Vietnamese Studies (VNS) was established in 1998 based on the
Decision No 439/QĐ/ĐHQG/TCCB in December 26, 1998 of the Director of
VNU-HCM. The predecessor of VNS was the Department of Vietnamese and
Vietnamese Culture in Vietnam - South East Asian Research Center, which was
established on March 14th, 1990.
2016
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Since its establishment until now, VNS has continually developed and has a
lot of breakthroughs in management, training, scientific research, international
relations, counseling and supporting activities for students, building resources,
social and charity activities. Initially, the Department of Vietnamese Language
and Literature has trained the short courses of Vietnamese language. Today
VNS has qualified to train Bachelor and Master degree for students who are
increasing year by year. VNS was also given permission to build the project
of Ph.D training, which will be deployed in 2016. Currently, VNS is the
nation-wide leading unit in attracting international students in all programs:
undergraduate, postgraduate, and particularly short-term ones, which are held
throughout the academic year. As a result of this, the Faculty became the largest
training center for international students in Vietnam.
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2. VISION, MISSION AND GOALS

Vision, Mission
and Goals
of VNS in period 2015-2020
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Based on the Vision, Mission and Goals of USSH in the
period of 2015-2020, VNS has its own 2015-2020 Vision,
Mission and Goals. Some main contents of which are:
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2.1. Vision

2.2. Mission

2.3. Goals

As a unit of USSH, VNU
- HCMC, which is a
research-oriented university,
VNS aims to become a
high quality teaching,
researching faculty that
can collaborate with other
universities in Southeast
Asia and all over the world,
and plays an active role in
teaching and researching of
Vietnamese studies.

VNS provides high qualified
human resources and
research results in the field
of Vietnamese studies,
introducing Vietnamese
language as well as the
images of Vietnamese
people and country to the
world through training,
researching and community
service activities.

The goals of VNS during
the period of 20152020 are to improve
teaching and researching
abilities community
service activities, student
management and supports;
to become a world-class
unit in Vietnamese studies;
to expand the collaboration
with other universities
in the world that have
Vietnamese Studies
Programs; to maintain its
position as a training unit
with the largest number of
foreign students in Vietnam
; to improve training
quality by standardizing
all activities done for the
programs of Vietnamese
Studies, following the
standards supported by the
ASEAN University Network
for Quality Assurance
(AUN-QA) in 2012.
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3. ORGANIZATION AND TEACHING STAFF

VNS now has two departments: Department of Vietnamese Language and
Literature, Department of History and Culture of Vietnam.
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The VNS staff increases year by year in terms of quantity and quality. Besides
30 regular staffs (includes 3 associate professors, 10 doctors and 17 masters)
VNS also has more than 30 contract lecturers (for teaching short courses
of Vietnamese) and supporting staffs. Most VNS’s lectures have teaching
experience in foreign universities (Korea, Japan, Thailand, ...) and also have
fluence in at least one foreign language, modern teaching methods with the
motto ‘the learner is center’.
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4. SCALE OF TRAINING

In the school year of 2015-2016, the VNS’scale of
training includes:
- 260 foreign undergraduates (210 regular students
of VNS and 50 students in twinning programmes
2 + 2 and 3 + 1 of Vietnamese studies from Busan
University of Foreign Studies, Chungwoon University
and Youngsan University from Korea).
- 112 postgraduates includes 104 are Vietnamese and
8 are foreigners from countries and territories: Korea
(4), US (1), Taiwan (1) and China (2).
- 4,100 students of the short term courses of Vietnamese
language and culture.
Besides, the Faculty has signed teaching contracts
with the important partners on Vietnamese language
and culture to officials of the Consulate General of
US in HCMC (average of 30 students per year), Korea
Trade-Investment Promotion Agency - KOTRA (25
students per year) and Korea International Cooperation
Agency - KOICA (10 students in 2015, 60-65 students
from 2016). Every year VNS also welcomes about
15
delegations of professors and students from
universities in the world (Nanyang Technology

University, Singapore; Srinakharinwirot University,
Thailand, The University of Adelaide, Australia; Paris
Diderot University - Paris 7, French; SILLA University,
Korea,…) with the average of 150 students per year.
The specialized course on ‘Study Tour’ is held
annually to introduce the Vietnamese history, culture,
people and language as well as the fieldwork in many
areas in the South of Vietnam; meeting the needs of
students from many countries such as USA, Japan,
Korea, Singapore, Thailand, Austria, etc.
Apart from teaching Vietnamese language, annually
VNS also has special courses to reserve foreigners
who are interested in becoming Vietnamese citizen,
includes Vietnamese language, laws and culture.
Every 2 months, VNS holds regular Vietnamese
language proficiency exams (A, B, and C level)
for foreigners. Test preparation courses are held
throughout the year. The certificates are accepted in
many countries and territories such as Korea, Japan,
US, Thailand,… From 2015, VNS also collaborates with
the Faculty of Vietnamese Studies of Busan University
of Foreign Studies to organize the online proficiency
exams (A, B, and C level).
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5. ACTIVITIES OF RESEACHING,
COMPILING AND PUBLISHING
TEXTBOOKS

Every year, VNS holds a conference for VNS students (in June), a
workshop (in July), a conference for VNS lecturers and cooperates
(in August), with the Faculty of Vietnamese Studies, University of
Social Sciences and Humanities, Vietnam National University Hanoi, an international conference (in September)
to organize a
conference of Vietnamese studies and teaching Vietnamese as a
foreign language. In the past 5 years (2008-2012), VNS lecturers
carried out 10 research projects.
To ensure the quality of teaching Vietnamese, VNS has compiled
and published the following books:
1) Vietnamese Textbooks for foreigners - Volume 1 (Vietnamese as a
second language - VSL 1), bilingual in Vietnamese and English, 195
pages; published for the first time in 2000, by Education publication,
reprinted in 2006, 2008 and 2010 by National University Publishing
House - Ho Chi Minh City;
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2) Vietnamese Textbooks for foreigners - Volume 2 ((Vietnamese as a
second language - VSL 2), bilingual in Vietnamese and English, 154
pages; published for the first time in 2000, by Education publication,
reprinted in 2006, 2008 and 2010 by National University Publishing
House - Ho Chi Minh City;

2016

3) Vietnamese Textbooks for foreigners - Volume 3 (Vietnamese as a
second language - VSL 3), 160 pages; published for the first time in
2003 by Educational Publishing reprinted in 2005;

STUDIES

4) Vietnamese Textbooks for foreigners - Volume 4 (Vietnamese
as a second language - VSL 4), 128 pages; published in 2004 by
Education Publishing House;

VIE

5) Vietnamese Textbooks for foreigners - Volume 5 (Vietnamese as
a second language - VSL 5), 144 pages; compiled in 2007 (being
published soon);
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6) Quê Việt - Textbook for
Vietnamese, Level A, Vol 1, World
Publishing House, 2007;
7) Quê Việt - Textbook for
Vietnamese, Level B, Vol 1, World
Publishing House, 2008;
In addition, VNS lecturers have
written and compiled nearly
100 books related to Vietnamese
studies.
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6. CENTER OF SUPPORTING FOREIGNER STUDENTS
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Since students in VNS are foreigners, the counseling and supporting activities
are stressed to provide a favorable environment for learning, not only in physical
but also mental, social, cultural aspects of students. Counseling activities are
implemented in close coordination with academic advisors, academic affairs,
and class advisors.
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7. PHONETICS LABORATORY

With 20 networked computers and related documents, Phonetics Lab not only
does researches on problems of experimental phonetics, language processing
using dedicated software but also is used to train listening and speaking skills
for foreign students.
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To serve students of VNS for researching and studying, the Faculty also has the
Documet Room with over 1,000 titles now.
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8. TEACHING FACILITIES

VNS has a website (http://www.vns.edu.vn/), including 5 languages: Vietnamese,
English, Korean, Japanese and Russian. This is an information channel for
management, teaching and learning activities of VNS teachers and students.
VNS is one of the faculties which received an investment from USSH on teaching
supporting facilities. USSH provides sufficient study rooms, and equipment for
training and researching activities of VNS at USSH’s main base at 10-12 Dinh
Tien Hoang St., Dist. 1.
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VNS now has 40 rooms for its own use to actively schedule its teaching plans.
All of the 28 rooms are equipped with speakers, LCD monitors, air conditioners;
each of the rooms is equipped with a projector and two rooms are equipped
with 50 computers to serve from 10-50 students for studying, taking exams,
writing thesis,…
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10 -12 Đinh Tiên Hoàng, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 84-8-38 225 009 - Fax: 84-8-38 229 390
Email: vietnamhoc@vns.edu.vn
Website: //www.vns.edu.vn

