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                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

  

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 11 năm 2015 

 

BÁO CÁO 

Tổng kết năm học 2014 – 2015  

và kế hoạch, phương hướng năm học 2015 - 2016 

 

I. TỔNG KẾT NĂM HỌC 2014 - 2015 

1. Công tác tổ chức, nhân sự 

1.1 Tính đến cuối tháng 10/2015, số cán bộ, viên chức trong biên chế và hợp 

đồng với Trường của Khoa là 30 người, trong đó có 18 CBVC nữ và 12 CBVC nam. 

So với năm trước, Khoa bổ sung 2 người: ThS. Phạm Lê Ánh Vân và ThS. Phan Trần 

Công, chia tay với 1 PGS.TS. (Đinh Lê Thư) do quá tuổi. 

Về chức danh, học vị có 3 phó giáo sư – tiến sĩ, 10 tiến sĩ, 16 thạc sĩ và 2 cử 

nhân. Nếu chỉ tính viên chức ngạch giảng viên thì 100% có học vị từ thạc sĩ trở lên. 

Hiện Khoa VNH có 1 NCS học ở Nhật, 1 NCS học ở Úc, 3 GV khác của Khoa đang 

giảng dạy ở Hàn Quốc.  

Năm vừa qua, 1 giảng viên của Khoa bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp 

Trường (Nguyễn Thị Kim Phượng), 1 giảng viên bảo vệ luận án tiến sĩ cấp đơn vị 

chuyên môn (Trần Trọng Nghĩa), 2 giảng viên bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ (Võ 

Ngọc Ân, Phan Trần Công). Đợt tuyển sinh SĐH đợt 1 năm 2015 (tháng 5/2015) có 1 

giảng viên đăng ký dự tuyển học bổng CT 911 (ThS. Nguyễn Thu Lan), 5 giảng viên 

của Khoa dự thi (1 cao học, 4 TS). Kết quả 4 NCS đều trúng tuyển. Như vậy, hiện 

Khoa có 8 NCS (ThS. Trần Trọng Nghĩa, ThS. Võ Thanh Hương, ThS. Lê Hoàng 

Ngọc Yến, ThS. Nguyễn Thị Thanh Hà, ThS. Nguyễn Thị Hoàng Yến, ThS. Phan 

Thanh Bình, Th.S. Trần Thị Tươi, ThS. Nguyễn Thị Huyền Trang), 5 HVCH (Nguyễn 

Thị Thanh Truyền, Chu Quỳnh Giao, Phạm Văn Trước, Trần Thị Tâm, Nguyễn Thị 

Thanh Trúc). Đây là lực lượng để bổ sung nhân sự có trình độ cao cho Khoa những 

năm sắp tới. 

Bên cạnh số CBVC thuộc biên chế và hợp đồng với Trường, Khoa đã đề xuất 

với Trường ký hợp đồng lao động/mời giảng với 15 giảng viên dạy tiếng Việt cho học 

viên ngắn hạn, hợp đồng với 6 nhân viên công tác văn phòng và 3 nhân viên tạp vụ 

theo hình thức Khoa trả lương và bảo hiểm. 

  1.2 Về tổ chức, hiện nay Khoa có 2 Bộ môn: Việt ngữ học và văn học VN; 

Lịch sử và văn hoá VN với nhân sự chia đều (Việt ngữ học và văn học VN: 15; Lịch 

sử và văn hoá VN: 14) tiện cho việc quản lý lẫn các hoạt động học thuật. 

 2. Công tác đào tạo 

 2.1. Đào tạo đại học 

 2.1.1 Hệ chính quy 

 Năm học trước, có 81 thí sinh dự thi/86 thí sinh đăng ký, chủ yếu là vào ngành 

Việt Nam học (74),  Ngữ văn Anh (11) và 1 thí sinh đăng ký vào Trường ĐH Quốc tế 

của ĐHQG-HCM. Kết quả có 58 sinh viên nhập học ngành VNH, tăng gần 76% so 

với năm học 2013-2014.  

 Năm nay có 63 thí sinh đăng ký dự thi (59 là thí sinh người HQ, 1 Venezuela, 

1 Turkmenistan, 1 Thổ Nhĩ Kỳ, 1 TQ), tất cả đều vào Khoa VNH. Dự kiến có thể có 

từ 55-57 thí sinh trúng tuyển; tương đương năm trước (So sánh: 2012 -13 và 2013-14: 
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33 SV/năm; 2014-15 và 2015-16: 55-57 SV/năm). Như vậy hai năm học gần đây, con 

số đăng ký tăng gần gấp đôi, số sinh viên nhập học tăng gần 70% so với hai năm học 

trước cho thấy nhu cầu của người học tăng mạnh và chất lượng đào tạo, phục vụ của 

Trường, của Khoa đã thuyết phục được du học sinh. 

 Quy mô đào tạo đại học năm học 2014-15 là 202 SV. Vừa qua 5 SV 

Chungwoon theo chương trình liên kết 3+1 đã kết thúc việc học; 21 sinh viên xin tạm 

ngừng học tập để làm nghĩa vụ quân sự và lý do khác. Trong tháng 8/2015, dự kiến có 

khoảng 30 sinh viên tốt nghiệp. 

Tháng 1/2015, Khoa đã tổ chức cho 37 sinh viên năm thứ ba và sinh viên lớp 

liên kết với Đại học ngoại ngữ Pusan, Chungwoon đi thực tập tại Phú Yên đạt kết quả 

tốt. Hầu hết các báo cáo thực tập thực tế đều được giáo viên hướng dẫn, giúp đỡ để 

sinh viên đầu tư, phát triển thành 6 báo cáo khoa học trình bày tại Hội nghị Khoa học 

sinh viên cấp Khoa năm 2015.  

 Công tác giảng dạy, học tập, kiểm tra, thi được thực hiện nghiêm túc, đúng quy 

định, quy chế và chương trình đào tạo.  

2.1.2 Hệ liên kết đào tạo bậc cử nhân  

 Năm học 2014-2015, Khoa thực hiện đạt kết quả tốt việc đào tạo chương trình 

cử nhân Việt Nam liên kết 2+2 và 3+1 với 3 trường: Đại học Ngoại ngữ Pusan, Đại 

học Chungwoon và Đại học Yongsan (Hàn Quốc). Tổng cộng số sinh viên được đào 

tạo theo dạng này trong năm học qua là 50 sinh viên các chương trình 2+2 và 18 sinh 

viên chương trình 3+1 (Pusan: 27, Chungwoon: 19, Yongsan: 4). Khoa cũng đã tổ 

chức giảng dạy theo chế độ miễn phí với 1 sinh viên của Trường Đại học Diderot – 

Paris 7 theo thoả thuận giữa 2 trường.  

2.2 Cao học 
 Năm học 2014-2015, Khoa tiếp tục triển khai hoạt động đào tạo cho học viên 

cao học chuyên ngành Việt Nam học khoá 11 và khoá 12. Điểm mới trong đào tạo là 

Khoa đã chuyển việc dạy/học các lớp cao học khoá 12 vào ban đêm theo nhu cầu của 

học viên. Khoa VNH là khoa đầu tiên của trường tổ chức theo hình thức này. Về 

tuyển sinh, có 9 học viên trúng tuyển kỳ thi cao học đợt 2 năm 2014 (tháng 11/2014 - 

khoá 11) và 21 học viên trúng tuyển kỳ thi cao học đợt 1 năm 2015 (tháng 4/2015 - 

khoá 12). Về đợt tuyển sinh bậc cao học đợt 2 năm 2015 (khoá 13), có 13 học viên 

trúng tuyển/22 thí sinh đăng ký dự thi; trong đó có: 3 học viên người nước ngoài (1 

HQ, 1 Singapore, 1 Đài Loan, 10 thí sinh người VN).  

 Nếu tính luôn đợt 1/2015 thì quy mô đào tạo hiện nay là 105 học viên (chỉ tính 

những học viên còn thời hạn); trong đó có: 16 người nước ngoài (9 HQ, 1 Mỹ, 3 TQ, 

1 Singapore, 1 Đài Loan, 1 Nhật Bản). Số học viên đã bảo vệ luận văn trong năm học 

vừa qua là 15 trong tổng số 48 học viên đã bảo vệ từ trước đến nay (năm học trước: 

14), trong đó có 1 học viên bảo vệ không thành công. 

Thông qua hình thức sinh hoạt seminar, Khoa đã giúp cho các học viên cao học 

định hướng nghiên cứu, chọn đề tài cho luận văn tốt nghiệp. Kể từ tháng 5/2015, hình 

thức seminar cho học viên được tổ chức 1 tháng/lần. Ngày 24/7/2015, Khoa sẽ tổ 

chức xét duyệt đề cương luận văn cho học viên khoá 11. 

 2.3 Giảng dạy tiếng Việt  

 2.3.1 Trong năm qua, học viên học tiếng Việt tại Khoa tiếp tục tăng dù tình 

hình kinh tế, chính trị trên thế giới vẫn khó khăn. Từ tháng 7/2014 đến tháng hết 

tháng 6/2015 có 9079 lượt học viên đăng ký học (so với 7123 lượt học viên cùng kỳ 

năm học 2013-2014), tăng 27.46% lượt. Năm qua Khoa tiếp tục thực hiện hợp đồng 

quan trọng là giảng dạy tiếng Việt các viên chức của Tổng lãnh sự Hoa Kỳ tại 

TPHCM (trung bình khoảng 25 học viên) và ký hợp đồng với Thương vụ Tổng lãnh 
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sự quán Hàn Quốc tại TPHCM – KOTRA. Năm 2014: 18 học viên là chuyên gia, nhà 

quản lý của Hàn Quốc trong ngành dệt may, da giày học tiếng Việt trong 6 tháng và 7 

học viên là doanh nhân học trong 5 tuần. Sau lớp học này, hầu hết số cán bộ này làm 

việc tại VN và được đối tác đánh giá rất tốt cho nên tháng 6/2015, KOTRA đưa tiếp 

20 học viên từ HQ sang học trong 6 tháng. Những hợp đồng này đem lại khoản thu 

khá lớn và tăng thêm uy tín của Trường trong mắt các đối tác nước ngoài quan trọng. 

Khoa cùng có hợp đồng đầu tiên với KOICA (Korea International Cooperation 

Agency) của Hàn Quốc. KOICA đã gửi 10 tình nguyện viên Hàn Quốc đến Khoa học 

tiếng Việt và văn hoá VN. Dự kiến năm 2016, KOICA sẽ gửi từ 6-8 đợt học viên, mỗi 

đợt 15 người sang Khoa học tập. 

 2.3.2 Việc tổ chức ôn tập và thi năng lực tiếng Việt để cấp chứng chỉ A, B, C 

phát triển tốt. Lượng học viên tham gia thi năng lực tiếng Việt của năm học 2014-

2015 so với năm học 2013-2014 tăng 33.88% (từ 366 tăng lên 490 học viên). Khoa 

cũng đã liên kết với Khoa Tiếng Việt của ĐH Ngoại ngữ Pusan tổ chức thi tiếng Việt 

tại Pusan. Khoa Tiếng Việt của ĐH Ngoại ngữ Pusan cũng đã quyết định: sinh viên 

năm cuối, nếu thi đạt trình độ A trong kỳ thi ABC thì được công nhận tốt nghiệp, 

không phải thi cuối khoá. Hiện nay 3/5 kỹ năng đã được thi online trên máy tính. Tuy 

nhiên, đề thi, cách tổ chức vẫn cần phải rà soát, điều chỉnh để tiện cho học viên cũng 

như cho hoạt động quản lý. 

 2.3.3 Trong năm học qua, Khoa cũng đã tiếp nhận và giảng dạy tiếng Việt và 

văn hóa Việt Nam cho: 4 sinh viên đoàn ĐH Ritsumeikan Asia-Pacific (APU), 10 

sinh viên KyungSung và 14 sinh viên Chungwoon (Hàn Quốc), 5 sinh viên CSA (Hoa 

Kỳ), 89 sinh viên Nanyang (Singapore), 5 sinh viên Adelaide (Úc), 10 sinh viên 

Kanda (Nhật Bản). 

 2.3.4 Nhằm nâng cao năng lực tiếng Anh, Khoa cũng đã tổ chức lớp tiếng Anh 

do 1 GS. Hoa Kỳ giảng dạy cho 15 GV, CBVC của Khoa. 

3. Công tác nghiên cứu khoa học, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ 

 Công tác nghiên cứu khoa học, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ luôn được 

Khoa coi trọng. Năm qua CBVC của Khoa công bố nhiều công trình, bài báo khoa 

học. Cụ thể như sau: 

 3.1 Hoạt động khoa học của giảng viên  

         3.1.1 Công bố bài báo: 

  Có 29 bài, trong đó có 2 bài trên tạp chi nước ngoài, cụ thể: 

- 1 bài trong Tạp chí Southeast Asia Journal (Hankuk University of Foreign 

Studies, Korea), vol.24, n.3 (2015) và 1 bài trên Internationnal Journal of Health, 

Physical Education & Computer Science in Sports, Vol. 17. N. 1 (20150; 

- 16 bài trong Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ - ĐHQG-HCM (có 

13 bài số X2/2015, 1 bài số X1/2015,  1 bài số X2/2015 và 1 bài số X4/2014);  

- 1 bài trong Tạp chí Ngôn ngữ số 1/2015; 

- 1 bài trong Tạp chí Văn hoá nghệ thuật, số 366, 12/2014; 

- 1 bài trong Tạp chí Văn hoá và du lịch, số 22 (76), 3/2013;  

- 8 bài trong kỷ yếu các hội thảo: Hôị thảo Đào tạo, nghiên cứu văn hóa ứng 

dụng với thực tiễn hoạt động văn hóa khu vực phía Nam (tháng 12/ 2014); Hôị 

thảo Quốc tế "Viêṭ Nam 40 năm thống nhất, phát triển và hôị nhâp̣" (tháng 4/ 

2015); Hôị thảo Khoa hoc̣ "TP.HCM 40 năm xây dưṇg, phát triển và hôị nhâp̣" 

do Thành ủy - UBND TP.HCM tổ chức, tháng 4/ 2015; Hội nghị quốc tế Ngôn 

ngữ học VN trong bối cảnh đổi mới và hội nhập, do Viện Ngôn ngữ học – Viện 

HLKHVN tổ chức tại Hà Nội; Hôị thảo quốc tế Toàn cầu hóa và địa phương hóa 

du lịch, Trường ĐH Charles de Gaulle Lille 3 và Trường CĐ Văn hóa Nghệ thuật 

http://www.koica.go.kr/english/koica/mission/
http://www.koica.go.kr/english/koica/mission/
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và Du lịch Sài Gòn đồng tổ chức; Hội thảo Quốc gia Sáng tác văn học Việt Nam 

thời kỳ đổi mới: thực trạng và triển vọng, Viện Văn học (Hà Nội) tổ chức; Hội 

thảo Quốc gia Sáng tác văn học Việt Nam thời kỳ đổi mới: thực trạng và triển 

vọng, Viện Văn học (Hà Nội) tổ chức. 

3.1.2 Hội thảo khoa học: 

Ngày 18/7/2015, Khoa đã phối hợp với Khoa VNH và Tiếng Việt của Trường 

ĐHKHXH&NV – ĐHQG Hà Nội tổ chức Hội thao khoa học liên khoa 2015 tại 

Trường với chủ đề: Việt Nam học và phương pháp giảng dạy tiếng Việt: Những vấn 

đề lý luận và thực tiễn. Hội thảo có mặt 80 nhà khoa học của 2 trường và 1 NCS đang 

giảng dạy tại Lào. Có 48 báo cáo đã được gửi đến ban tổ chức; 10 trong số đó đã báo 

cáo tại 2 phiên của hội thảo 

3.1.3 Thực hiện đề tài/dự án khoa học:  

Có 1 đề tài cấp cơ sở được nghiệm thu. Các giảng viên của Khoa cũng đang 

thực hiện 2 đề tài cấp ĐHQG-HCM, 2 đề tài cấp cơ sở và đăng ký  mới 1 đề tài cấp 

ĐHQG-HCM. 

           3.1.4 Xuất bản sách, giáo trình:  

- Xuất bản 6 cuốn: Phong cách học thực hành Tiếng Việt, Nxb Giáo dục Việt 

Nam, 2014; Luyện đọc truyện ngắn (dành cho sinh viên nước ngoài), Nxb Giáo dục 

Việt Nam, 2014; Luyện nghe (dành cho sinh viên nước ngoài), Nxb Giáo dục Việt 

Nam, 2014; Những đổi mới của tiểu thuyết Việt Nam trong 15 năm cuối thế kỉ XX, 

Nxb Giáo dục Việt Nam, 2015; Đời sống xã hội - kinh tế - văn hóa của ngư dân và cư 

dân vùng Biển Nam Bộ, Nxb ĐHQG-HCM, 2014; Sức mạnh của ngôn từ, Nxb Trẻ, 

2015. 

- 4 bài viết trong sách: Kinh tế sông nước ở Đồng bằng sông Cửu Long, Nxb 

ĐHQG-HCM, 2015";  Những vấn đề chính tả tiếng Việt hiện nay, Nxb Văn hóa- Văn 

nghệ, 2014; Nhân học và cuộc sống, Nxb ĐHQG-HCM, 2015; Phật giáo với các mục 

tiêu thiên niên kỷ của Liên Hiệp Quốc, Nxb ĐHQG-HCM, 2014. 

- Hiện có 3 TLTK đã biên tập xong, chờ in tại Nxb Giáo dục Việt Nam và Nxb 

ĐHQG-HCM. 

 3.1.5 Báo cáo chuyên đề: 

Khoa đã tổ chức 4 chuyên đề: 

  - Chuyên đề Ngữ âm bệnh học: các rối loạn lời nói, ngôn ngữ ở người Việt do 

GS.TS. Nguyễn Văn Lợi trình bày vào ngày 13/11/2014; 

-  Chuyên đề Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt và Cải cách chữ Quốc ngữ 

Latin do GS.TS. Ngô Như Bình (Đại học Harvard – Hoa Kỳ) trình bày vào ngày 

31/12/2014. 

- Chuyên đề Hệ thống số đếm trong các ngôn ngữ trên thế giới và hàm ý văn hoá 

của chúng do TS. Eugene Chan (Viện Max Planck, Đức) vào ngày 16/3/2015. Chuyên 

đề này được Khoa và Phòng QLKH&DA phối hợp tổ chức. 

- Chuyên đề về Văn hoá biển do PGS.TS. Phan Thị Yến Tuyết trình bày (tháng 

6/2015) 

3.2 Hoạt động khoa học của sinh viên 

  3.2.1 Lễ phát thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học năm học 2013-2014:  
Ngày 23/12/2014, Trường đã tổ chức lễ trao giải Sinh viên nghiên cứu khoa học 

2014, trong đó có Khoa Việt Nam học. Sinh viên của Khoa thực hiện 9 đề tài (3 cấp 

trường, 6 cấp khoa), trong đó có 8 đề tài đoạt giải cấp Trường (2 giải nhất, 1 giải nhì, 

2 giải ba và 3 giải khuyến khích).   

 Điều đặc biệt là để ghi nhận những nỗ lực của các bạn sinh viên nước ngoài 

trong hoạt động nghiên cứu, Nhà trường đã quyết định trao giải thưởng “Việt Nam 
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học” dành cho sinh viên nước ngoài. Tổng cộng có 9 đề tài đoạt được giải thưởng 

“Việt Nam học”, bao gồm:  2 đề tài đoạt giải nhất; 2 đề tài đoạt giải nhì; 3 đề tài đoạt 

giải ba và  2 đề tài đoạt giải khuyến khích.  

          3.2.2 Hội thảo khoa học sinh viên năm học 2014 - 2015:  

Ngày 18/4/2015, Khoa Việt Nam học tổ chức Hội thảo khoa học dành cho sinh 

viên. Năm nay Khoa có 10 đề tài (3 cấp trường, 7 cấp khoa), trong đó có 6 đề tài được 

phát triển từ báo cáo của chuyến đi thực tế tại Phú Yên và 1 từ chuyến đi thực tế tại 

Ninh Thuận của sinh viên năm thứ 3 và sinh viên hệ liên kết (Trường Đại học ngoại 

ngữ Busan – Hàn Quốc). Có 46 lượt sinh viên tham gia nghiên cứu chiếm tỷ lệ gần 

30% sinh viên toàn Khoa, trung bình 4 sinh viên/đề tài. Có 6 đề tài được đánh giá 

xuất sắc và 4 được đánh giá tốt. Hội đồng đánh giá NCKH SV của Khoa đề nghị Nhà 

trường xét tặng giải thưởng cấp trường và giải thưởng “Việt Nam học 2015” cho cả 

10 đề tài (3 đề tài được đề nghị đạt giải 1; 3 đề tài giải 2; 1 đề tài giải 3 và 3 đề tài giải 

khuyến khích). 

      4. Hoạt động hợp tác quốc tế 

 Năm học 2014 -2015, Khoa tiếp tục duy trì và phát triển các quan hệ hợp tác 

với các trường đại học, viện/trung tâm nghiên cứu, dịch vụ đào tạo,… của một số 

nước tại châu Á, châu Âu,… Các mối quan hệ của Khoa với Tổng lãnh sự Hoa Kỳ tại 

TPHCM, với KOTRA (Commercial Section Consulate General) và KOICA (Korea 

International Cooperation Agency) của Hàn Quốc, Trường Đại học APU, Kokushikan 

(Nhật Bản), Kyungsung, Chungwoon (Hàn Quốc), NTU (Singapore), 

Srinakharinwirot (Thái Lan), Trường Đại học Paris 7 (Pháp) tiếp tục phát triển. 

 Bên cạnh hợp tác trong lĩnh vực đào tạo, Trung tâm phục vụ sinh viên nước 

ngoài của Khoa còn đón tiếp 4 nhà nghiên cứu từ Hoa Kỳ đến Việt Nam để nghiên 

cứu, trao đổi học thuật. 

5. Công tác tài chính, cơ sở vật chất – kỹ thuật 

 5.1 Năm học qua, với sự nỗ lực của toàn thể cán bộ, giáo viên, so với năm học 

trước Khoa đã đạt mức doanh thu thuần vượt gần 12%, vượt 13,4% nộp nghĩa vụ 

trường, tăng gần 9% so với kế hoạch được giao.    

 5.2 Tiếp tục tăng cường cơ sở vật chất cho hoạt động đào tạo, nghiên cứu. Năm 

qua, Khoa đã ổn định phòng Tư liệu phục vụ GV, SV. Khoa cũng đã mua sắm thêm 

38 máy tính tăng cường phòng Ngữ âm học thực nghiệm C411 (từ 12 máy nâng lên 

20 máy); trang bị mới phòng C410 với 30 máy tính nối mạng để SV có chỗ học tập, 

thi chứng chỉ tiếng Việt và các kỳ thi khác. Kể từ năm học mới 2015-2016, các file 

nghe từ sách 1 đến sách 4 Giáo trình tiếng Việt được up lên website khoa, mỗi GV sẽ 

có account riêng để tăng thêm tiện ích cho việc giảng dạy. Website Khoa cũng đang 

có kế hoạch cải tạo hoặc thay mới theo hướng hiện đại, tiện ích, học thuật. 

 5.3 Khoa đã hoàn thành phần mềm cho đào tạo trực tuyến và nâng cấp server. 

Khoa tiếp tục bổ sung, cập nhật thông tin trên website của Khoa. Hàng tháng có gần 

70.000 lượt người truy cập vào trang web của Khoa. 

6. Công tác chính trị, sinh viên, xã hội, đoàn thể 

6.1 Công tác Đảng: Chi bộ VNH-TTVN-ĐNA đã lãnh đạo toàn bộ mọi mặt 

hoạt động của Khoa và của Trung tâm nghiên cứu VN-ĐNA; ổn định tư tưởng đảng 

viên, CBVC của hai đơn vị; thực hiện tốt chủ trương, đoường lối của Đảng uỷ cấp 

trên.  

Về tổ chức, Chi bộ đã chuyển Đảng chính thức cho 1 đồng chí, làm hồ sơ trình 

Đảng uỷ xem xét kết nạp 2 thầy cô và giới thiệu 4 CBVC của Khoa dự lớp tìm hiểu về 

Đảng. Các cuộc họp chi bộ được tiền hành khá thường xuyên, trung bình 1 tháng/lần. 

http://www.vns.edu.vn/vns/index.php?option=com_content&view=article&id=169%3Ahi-tho-khoa-hc-sinh-vien-khoa-vit-nam-hc-nm-2013&catid=42%3Alatest-news&Itemid=60&lang=vi
http://www.koica.go.kr/english/koica/mission/
http://www.koica.go.kr/english/koica/mission/
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6.2 Công tác Công đoàn: Công đoàn thường xuyên chăm lo đời sống tinh thần 

và vật chất cho công đoàn viên của Khoa, tổ chức thăm hỏi, động viên tinh thần khi 

có cán bộ, giáo viên hay người thân đau ốm. CBVC của Khoa phát huy tinh thần 

tương thân tương ái, CBVC và sinh viên Khoa đã nhiệt tình đóng góp giúp đỡ, ủng hộ 

các cá nhân, đơn vị trong và ngoài Trường.  

Trong năm học 2014-2015, 26/47 công đoàn viên tham gia cuộc thi “Tìm hiểu 

Hiến pháp nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam” do Liên đoàn Lao động thành 

phố Hồ Chí Minh phát động, 1 công đoàn viên đoạt giải Khuyến khích; được đánh giá 

Xuất sắc trong phong trào thi đua “Xanh – Sạch – Đẹp” do Công đoàn Trường phát 

động, 01 – 2015. Tập thể cán bộ, viên chức khoa Việt Nam học đã nhiệt tình tham gia 

đêm “Hội diễn văn nghệ cán bộ, viên chức Trường Đại học KHXH&NV năm 2014” 

và đã đoạt giải Ba ở thể loại hợp ca. Các giảng viên trẻ của Khoa đã tham gia Hội 

thao trường (tháng 11/2014) và đoạt một giải Nhì đơn nữ, hai giải Ba đơn nam, đơn 

nữ và một giải nhì đôi nam-nữ. Tổ chức “cuộc thi Karaoke - Hát tiếng Việt, lần 3” 

cho sinh viên và học viên nước ngoài để chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11. 

Công đoàn Khoa cũng đã tổ chức chuyến tham quan, tìm hiểu văn hoá tại vương quốc 

Campuchia từ 08/7/2015 đến 11/7/2015 cho CBVC Khoa. Trong chuyến đi, CBVC 

của Khoa đã đến thăm và tặng quà cho các học sinh người Việt tại 1 trường tiểu học 

trên Biển Hồ. 

Về công tác xã hội, CBVC Khoa đã nhiệt tình hưởng ứng việc đóng góp giúp 

đỡ, ủng hộ các đơn vị, cá nhân trong đơn vị, trong và ngoài Trường, ủng hộ các tổ 

chức xã hội, các cá nhân gặp khó khăn, bệnh tật… với tổng số tiền là 110.520.000 

đồng. Nhân dịp Tết thiếu nhi 1.6, các thầy cô Khoa Việt Nam học đã đến thăm hỏi, 

tặng quà và trao học bổng cho thầy cô, học sinh Trường tiểu học Thạnh An, huyện 

Cần Giờ. Đoàn đã trao 321 phần quà bao gồm tập vở, bánh kẹo; 100 bộ đồng phục 

học sinh, 10 học bổng, mỗi phần 500.000 đồng; 2 suất hỗ trợ giáo viên khó khăn, mỗi 

suất 2.000.000 đồng với tổng trị giá hơn 40.000.000 đồng. Cùng ngày, giảng viên, 

sinh viên của Khoa cũng đã đến thăm các em có hoàn cảnh khó khăn, mồ côi đang 

được nuôi dưỡng tại chùa Long Hoa, quận 7. Các giảng viên và sinh viên đã tặng các 

em hơn 7.000.000 đồng và quần áo, quà bánh,... Giảng viên, sinh viên Khoa còn 

quyên góp giúp đỡ sinh viên Ko Seong Min bị tai nạn giao thông (9/2014); quyên góp 

phúng điểu đám tang mẹ sinh viên Choi Sang Min (03/2015); ủng hộ bệnh nhân 

nghèo ở Bệnh viên đa khoa Phú Yên (01/2015) 

 6.3 Công tác sinh viên: Năm qua, Khoa đã tổ chức thành công buổi gặp gỡ và 

giao lưu với các doanh nhân thành đạt từ 3 công ty Hàn Quốc (25/10/2014); gặp gỡ 

chia sẻ kinh nghiệm với cựu sinh viên hiện có vị trí cao ở các công ty HQ tại VN 

(24/01/2015); liên hệ với các doanh nghiệp như Ngân hàng Kookmin, Công ty Văn 

phòng phẩm Phúc Mã, Công ty UMW để giới thiệu việc làm cho sinh viên. Thành lập 

CLB Giao lưu tiếng Việt và tổ chức giao lưu với SV các khoa trong trường bao gồm 9 

buổi sinh hoạt định kỳ hàng tháng cho SV của Khoa với nhiều nội dung sinh hoạt bổ 

ích. Qua CLB Giao lưu tiếng Việt, SV Khoa đã có dịp gặp gỡ, kết bạn và nhận được 

sự hỗ trợ từ các bạn SV VN thuộc các Khoa XHH, CTXH, QHQT, Lịch sử, Du lịch, 

HQ học,… SV của Khoa cũng đã tích cực tham gia chương trình Kỷ niệm 20 năm 

thành lập ĐHQG như chụp hình bìa cho tạp chí, trả lời phỏng vấn trong video clip 

(29/12/2014); tham gia chương trình thi hát karaoke chào mừng Ngày nhà giáo VN 

20/11; tham gia múa hoạt cảnh cho chương trình Mùa hè xanh của Trường; tham gia 

các chương trình truyền hình thực tế; tham gia Hội thao Trường và đoạt giải ba môn 

bóng đá nam 

7. Hoạt động đảm bảo chất lượng  
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 7.1 Sau khi chương trình đào tạo Việt Nam học được kiểm định và đạt chuẩn 

AUN-QA, Khoa đã rút kinh nghiệm để tiếp tục phát huy những việc đã làm tốt, khắc 

phục những khó khăn, hạn chế để đảm bảo duy trì và phát triển chất lượng đào tạo và 

các hoạt động khác. Tiếp tục cập nhật cơ sở dữ liệu, rà soát và chỉnh sửa các quy trình 

hoạt động cốt lõi và biểu mẫu của Khoa. 

 7.2 Khoa đã cập nhật thông tin của sinh viên và nhà tuyển dụng trên website 

của Khoa; tăng cường các thông tin về cựu sinh viên bằng loạt bài phỏng vấn các cựu 

sinh viên thành đạt tạo cầu nối cho sinh viên – cựu sinh viên. Thông tin tuyển dụng 

cũng được đăng tải thường xuyên nhằm tăng cơ hội tìm kiếm việc làm cho sinh viên 

sau khi tốt nghiệp. Ban Tư vấn và hỗ trợ sinh viên, Ban phụ trách các hoạt động ngoại 

khoá có nhiều hoạt động tích cực.  

 7.3 Khoa thường xuyên theo dõi quá trình giảng dạy của giảng viên, tổ chức 

cho các thầy cô thuộc cả 3 bộ môn tham gia dự giờ; theo dõi quá trình ra đề thi, coi 

thi, chấm thi, trả điểm thi; thực hiện công tác cố vấn học tập, tiếp sinh viên, công tác 

chủ nhiệm lớp. 

 7.4 Khoa cử cán bộ tham gia các buổi tập huấn do nhà trường tổ chức về công 

tác đánh giá học tập, về công tác sinh viên, đảm bảo chất lượng, xây dựng chương 

trình, chuẩn đầu ra,… 

  

II. PHƯƠNG HƯỚNG NĂM HỌC 2015-2016 

 Phương hướng chung cho công tác năm học 2015-2016 của Khoa là tiếp tục 

phát huy những ưu điểm, thuận lợi sẵn có, đưa hoạt động của Khoa vào nề nếp, tăng 

cường tính chuyên nghiệp, tính kế hoạch, có quy trình làm việc cụ thể và trên cơ sở sự 

phân công, phân nhiệm rõ ràng cho các thành viên. Các mảng công tác cụ thể như sau: 

1. Hoạt động đào tạo 
 Khoa xác định nhiệm vụ giảng dạy là nhiệm vụ trung tâm và tích cực nâng cao 

chất lượng nhằm thu hút ngày càng nhiều học viên nước ngoài đến học tại Khoa; 

trong đó tập trung vào những việc lớn sau: 

1.1 Tiếp tục cải tiến và biên soạn mới giáo trình, tài liệu tham khảo. Nỗ lực để 

trong năm học 2015-2016 có thêm ít nhất 5 giáo trình, tài liệu tham khảo được xuất 

bản, bổ sung vào nguồn tài nguyên học tập/giảng dạy của Khoa; 

1.2 Hoàn thành đề án đào tạo bậc tiến sĩ chuyên ngành Việt Nam để có thể 

triển khai tuyển sinh vào đợt 1/2016. 

1.3 Thực hiện việc tổ chức đào tạo cao học theo chương trình mới được điều 

chỉnh, tiếp tục tổ chức lớp học vào cả ban ngày lẫn ban đêm để phục vụ cho đối tượng 

vừa đi làm, vừa đi học; nỗ lực tăng quy mô đào tạo cao học lên 20% so với năm học 

2014-2015, đặc biệt là tăng số lượng học viên cao học là người nước ngoài;  

1.4 Tích cực chuẩn bị các nguồn lực để triển khai thực hiện đào tạo từ xa bậc 

đại học;  

1.5 Tăng cường các nguồn lực nhằm phát triển quy mô đào tạo các lớp ngắn 

hạn, tăng ít nhất 10% so với năm học 2014-2015. Hoàn thiện phần cứng và phần mềm 

để tiếp tục làm tốt công tác tổ chức các kỳ thi cấp chứng chỉ tiếng Việt.  

 2. Hoạt động nghiên cứu khoa học, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ 

Hoạt động nghiên cứu khoa học được ưu tiên nhằm tăng cường số lượng cũng 

như chất lượng các hoạt động khoa học, bài báo khoa học.  

 2.1 Tổ chức thành công hội thảo khoa học quốc tế về Việt Nam học và phương 

pháp giảng dạy tiếng Việt tại Bình Châu vào tháng 1/2015; 

2.2 In 1 chuyên san Việt Nam học trên tạp chí khoa học của ĐHQG-HCM 

(tháng 7/2015); 1 kỷ yếu tập hợp các báo cáo tại Hội thảo khoa học liên khoa với 
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Khoa VNH và Tiếng Việt của Trường ĐHKHXH&NV – ĐHQG Hà Nội (tháng 

10/2015); 1 kỷ yếu  tập hợp các báo cáo tại hội thảo khoa học quốc tế về Việt Nam 

học và phương pháp giảng dạy tiếng Việt tại Bình Châu (tháng 12/2015); công bố ít 

nhất 90 bài báo khoa học của các giảng viên, trong đó có ít nhất 1 bài báo quốc tế;  

2.3 Giảng viên của Khoa đăng ký thành công ít nhất 2 đề tài NCKH cấp 

ĐHQG-HCM với kinh phí lớn; 

2.4 Khai thác phòng Ngữ âm học thực nghiệm; tổ chức 1 khoá về ngữ âm học 

thực nghiệm cho các y bác sĩ tại TPHCM, tổ chức ít nhất 3 báo cáo chuyên đề khoa 

học của các chuyên gia nước ngoài và trong nước bên cạnh việc sử dụng phòng này 

trong hoạt động đào tạo và thi ABC tiếng Việt online.  

2.5 Tiếp tục động viên các hoạt động khoa học của thầy cô và sinh viên bằng 

tiền thưởng cũng như hỗ trợ việc công bố (sách, bài báo); ưu tiên cho các bài báo 

đăng trên tạp chí khoa học quốc tế. 

 3. Công tác tài chính, cơ sở vật chất – kỹ thuật 

 3.1 Về tài chính, giữ vững việc thực hiện tốt quy chế thu – chi tài chính theo 

quy định của Nhà nước; phấn đấu tiếp tục đạt và vượt mức chỉ tiêu kế hoạch thu tài 

chính do Nhà trường quy định, nộp nghĩa vụ với Trường đầy đủ và đúng hạn; góp 

phần nâng cao thu nhập cho toàn thể CBVC của Khoa. Điều chỉnh quy chế chi tiêu 

nội bộ của khoa cho phù hợp với tình hình mới. 

 3.2 Về cơ sở vật chất – kỹ thuật, tiếp tục trang bị phương tiện phục vụ công tác 

giảng dạy; sửa chữa, thay mới trang thiết bị đã cũ, hỏng làm cho khu học tập do Khoa 

quản lý ngày càng khang trang, tiện nghi, sạch đẹp. 

4. Công tác tổ chức, nhân sự 

 4.1 Ổn định nhân sự của Khoa, nâng cao chất lượng đội ngũ. Nỗ lực để trong 

năm học 2015-2016 Khoa có thêm 1 PGS, 2 TS. Tất cả các thầy cô còn trong độ tuổi 

đăng ký thi NCS trong nước hoặc nước ngoài. Việc bổ sung nhân sự cho Khoa đảm 

bảo phù hợp nhu cầu công tác và đúng tiêu chuẩn quy định của Nhà trường, của 

ĐHQG-HCM; tăng cường hoạt động quản lý lẫn học thuật của hai Tổ bộ môn. 

 4.2 Tăng cường nội dung, hình thức và tiện ích của trang web Khoa Việt Nam 

học để nâng cao tiện ích cho người sử dụng như thêm trang tích hợp các công trình, 

bài báo về Việt Nam học, thêm mục học tiếng Việt, giải đáp thắc mắc về tiếng Việt,… 

5. Công tác chính trị, xã hội, đoàn thể 

 5.1 Giữ vững tinh thần đoàn kết, sự trong sạch, vững mạnh của tập thể Khoa. 

Chi bộ, Công đoàn tổ chức sinh hoạt đều đặn; tiếp tục bồi dưỡng CBVC đứng vào 

hàng ngũ của Đảng, của Công đoàn. 

 5.2 Tổ chức thực hiện tốt các cuộc vận động của Công đoàn các cấp. Vận động 

cán bộ, giáo viên trong Khoa nhiệt tình tham gia vào các phong trào văn hoá văn 

nghệ, thể dục thể thao; tham gia các câu lạc bộ, các phong trào đền ơn đáp nghĩa, 

quyên góp xây dựng nhà tình thương cho người nghèo, quyên góp cứu trợ đồng bào bị 

thiên tai, ủng hộ các quỹ vì người nghèo, quỹ học bổng dành cho học sinh, sinh viên 

nghèo, vượt khó v.v.. 

 5.3 Tổ chức các lễ hội, gặp gỡ giữa CBVC, sinh viên, cựu sinh viên, học viên 

nhằm tăng cường giao lưu, thiết lập các mối quan hệ với các đối tác bên ngoài, đặc 

biệt tìm kiếm sự hỗ trợ từ các doanh nghiệp Hàn Quốc, Nhật Bản, Hoa Kỳ,… 

5.4 Duy trì sinh hoạt định kỳ và mở rộng hoạt động CLB Giao lưu tiếng Việt 

bằng cách liên kết với các chương trình CLB của sinh viên các khoa khác; tạo sự kết 

nối giửa sinh viên khoa VNH và SV các khoa HQ học, QHQT với chương trình 

“Nhóm bạn học tập - Giúp nhau cùng tiến bộ”; đẩy mạnh hoạt động giao lưu với cựu 
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sinh viên, làm tốt công tác hướng nghiệp và tìm thêm nguồn tài trợ cho các hoạt động 

của Khoa. 

5.5 Chuẩn bị thật tốt và tổ chức thành công Lễ hội VNH 2015 vào tháng 

12/2015 

6. Hoạt động đảm bảo chất lượng 

 6.1 Tiếp tục rà soát và thực hiện đúng các quy trình hoạt động của Khoa trên 

các mặt công tác, nhất là về chương trình và hoạt động đào tạo, rà soát đề cương chi 

tiết từng môn học, công tác ra đề, coi thi, chấm thi và đánh giá kết quả học tập của 

sinh viên… 

6.2 Tổ chức lấy ý kiến phản hồi của sinh viên/học viên về chương trình và chất 

lượng đào tạo các hệ, các bậc học, theo dõi và cung cấp thêm kênh thông tin giúp sinh 

viên/học viên có chỗ làm tốt sau khi tốt nghiệp; phối hợp với nhà trường trong việc 

nhắc nhở sinh viên đóng học phí đúng hạn.Tiến hành khảo sát ý kiến của sinh viên về 

tất cả các mặt hoạt động của Khoa để có cơ sở đổi mới côg tác quản lý, giảng dạy,… 

 Trên đây là kế hoạch, phương hướng cơ bản cho hoạt động năm học mới. Căn 

cứ vào tình hình nhiệm vụ cụ thể từng học kỳ, từng quý, từng tháng, Ban Chủ nhiệm 

Khoa sẽ có chương trình công tác cụ thể. Toàn thể lãnh đạo và cán bộ, viên chức của 

Khoa phấn đấu hoàn thành tốt phương hướng, nhiệm vụ công tác năm học 2015-2016. 

 

        

                TRƯỞNG KHOA 
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