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TỔNG KẾT NĂM HỌC NĂM 2017-2018,  

PHƢƠNG HƢỚNG NĂM HỌC 2018-2019 

 

A. TỔNG KẾT NĂM HỌC NĂM 2017-2018 

1. Công tác tổ chức, nhân sự  

Tính đến tháng 7 năm 2018, số cán bộ, viên chức cơ hữu của Khoa là 40 (31 

GV, 9 CV). So với năm học trước, Khoa bổ sung 4 GV và 1 CV là: PGS.TS. Lê 

Giang, TS. Nguyễn Thị Ánh Nguyệt, TS. Lê Thị Mỹ Hà, TS. Nguyễn Thị Kim 

Phượng, ThS. Lê Thị Hà Giang. Một GV bảo vệ thành công luận án tiến sĩ trở về. 

Trong 31 GV có 3 PGS.TS., 15 TS, 13 ThS, như vậy 100% giảng viên có học vị từ 

thạc sĩ trở lên. Trong 9 chuyên viên có 3 ThS, 6 CN. Hiện có 6 GV học TS, trong đó 

có 1 học ở Nhật; 1 CV học ThS tại Úc. Ba GV đang giảng dạy ở nước ngoài, trong đó 

2 GV là cơ hữu. 

2. Công tác đào tạo  

Quy mô đào tạo bậc cử nhân Việt Nam học năm học 2017-2018 hệ chính quy 

là 235 SV, hệ liên kết là 58 sinh viên. Khoa cũng đã tổ chức giảng dạy cho 3 sinh viên 

của Trường Đại học INALCO (Pháp); 6 sinh viên Trường ĐH Cao Hùng. Hoạt động 

giảng dạy, học tập, thực tập, kiểm tra, thi đối với sinh viên bậc đại học đã được thực 

hiện nghiêm túc, đúng quy chế.  

Quy mô đào tạo cao học là 72 học viên (41 học viên còn trong thời hạn 2 năm 

đào tạo chính thức, 31 học viên đã trễ hạn nhưng chưa quá hạn 4 năm); gồm 12 người 

nước ngoài (7 HQ, 1 NB, 2 TQ, 1 Thái Lan, 1 Singapore), chiếm tỷ lệ 16,6%.  Trong 

năm học 2017-2018, đã có 13 học viên bảo vệ luận văn thạc sĩ.  

Trong năm học qua, học viên học tiếng Việt tại Khoa tiếp tục tăng. Từ tháng 

7/2017 - 6/2018 có 5728 lượt học viên đăng ký học, tăng 18,1% so với năm học trước. 

Khoa tiếp tục thực hiện hợp đồng giảng dạy tiếng Việt với Tổng lãnh sự Hoa Kỳ tại 

TPHCM, với KOICA (Korea International Cooperation Agency) của Hàn Quốc (12 

đợt, tổng cộng 65 học viên, TAITRA - 12 học viên, Đại học Kỹ thuật Nanyang  

(NTU) - 80 sinh viên, ĐH Bách Khoa (Văn phòng đào tạo quốc tế & liên kết đào tạo) 

-10 sinh viên, Đoàn GHR - 10 học viên, công ty Hansoll 17 học viên, , các lớp riêng 

công ty Hansae - ~30 học viên,… Khoa còn giảng dạy tiếng Việt và văn hóa Việt Nam 

cho sinh viên các đoàn ĐH Silla, ĐH Gyeong Sang, ĐH Chungwoon, Eduasia, GHR, 
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Koica, công ty Hansae, công ty Hansoll, Viện thương mại quốc tế TAITRA, Trung 

tâm Đa văn hóa (HQ), Trường ĐH Kỹ thuật Nanyang - NTU (Singapore), ĐH Kanda, 

ĐH Kokushikan, ĐH Hokkaido, tổ chức JACC(Nhật), ĐH Thành Công ... 

3. Thi Năng lực tiếng Việt 

Năm qua, Khoa tiếp tục thực hiện (năm thứ hai) việc tổ chức ôn tập và thi/cấp 

chứng chỉ Năng lực tiếng Việt theo quy định mới của Bộ GD&ĐT gồm 6 bậc đã được 

triển khai thành công. Từ tháng 7/2017 – 6/2018 đã có 10 kỳ thi được tổ chức với tổng 

số lượng thí sinh đăng ký là: 791; trong đó có 76 thí sinh của Trường Đại học Ngoại 

ngữ Busan. Lượng học viên tham gia thi năng lực tiếng Việt của năm học 2017-2018 

so với năm học 2016-2017 tăng 8.6 % (từ 728 tăng lên 791 thí sinh).  

4. Xuất bản giáo trình 

Năm học qua, Khoa đã có nhiều giáo trình được Trường phê duyệt xuất bản 

cũng như in theo chương trình giáo trình của Khoa. Tổng cộng có 4 giáo trình đã được 

in, trong đó có 2 giáo trình in theo chương trình giáo trình của Trường; 2 của Khoa 

theo chương trình giáo trình “Tủ sách VNH” của Khoa. 

5. Mở các lớp Phƣơng pháp giảng dạy tiếng Việt nhƣ một ngoại ngữ 

Nhằm đáp ứng nhu cầu của xã hội, năm học qua, Khoa đã triển khai mở 3 lớp 

Phương pháp giảng dạy tiếng Việt như một ngoại ngữ với tổng cộng 51 học viên là 

giảng viên các trường, trung tâm giảng dạy tiếng Việt, học viên cao học, nghiên cứu 

sinh, trong đó có 1 lớp mở tại ĐH Ngoại ngữ Huế với 16 học viên. 

6. Công tác nghiên cứu khoa học, bồi dƣỡng chuyên môn nghiệp vụ 

 Về công bố khoa học, trong năm học qua GV Khoa đã công bố 66 bài, bao 

gồm: 10 bài tạp chí quốc tế;  56 bài tạp chí trong nước; 35 bài trong sách Nghiên cứu, 

giảng dạy Việt Nam học và tiếng Việt (xuất bản vào tháng 7/2018, Nxb Đại học Quốc 

gia TP.HCM); Xuất bản 03 giáo trình với 04 GV tham gia (có 1 giáo trình 2 GV viết 

chung); 01 Nghiên cứu sinh bảo vệ thành công luận án tại Nhật. GV của Khoa cũng đã 

gửi 23 bài báo cho chuyên san VNH của Tạp chí PTKH&CN – ĐHQG-HCM; sau khi 

phản biện, có 11 bài được chọn đăng, dự kiến sẽ xuất bản vào tháng 8/2018. Ngoài ra 

các GV của Khoa cũng tham gia nhiều hội thảo trong và ngoài nước khác. 

  Về hội thảo khoa học; năm qua Khoa đã tổ chức 2 hội thảo: 

 Hội thảo khoa học quốc tế VNH lần III vào ngày 2-4/8/2017, tại Bình Châu-

Vũng Tàu. Có 197 báo cáo của 229 nhà khoa học đã gửi cho Hội thảo. 121 bài được 

chọn đăng trong tập sách dày gần 1.300 trang do NXB ĐHQG TPHCM ấn hành 

(chiếm tỷ lệ 61% tổng số bài đã gửi cho Ban Tổ chức),  trong đó có 15 báo cáo của 

thầy cô Khoa Việt Nam học.  
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Hội thảo liên khoa: Ngày 14/7/2018, Khoa phối hợp với Khoa Việt Nam học và 

Tiếng Việt của ĐHKHXH&NV-ĐHQG Hà Nội và Khoa Việt Nam học, ĐH Ngoại 

ngữ - ĐH Huế tổ chức Hội thảo liên khoa lần thứ XIII với chủ đề “Giảng dạy, nghiên 

cứu Việt Nam học và Tiếng Việt 2018” tại Huế. Có 88 tham luận của 103 tác giả được 

chọn đăng trong kỷ yếu (Nxb. ĐHQG-HCM) dày 815 trang, trong đó có 41 bài của 

giảng viên cơ hữu, thỉnh giảng và học viên cao học Khoa VNH. 12 báo cáo đã được 

trình bày tại phiên toàn thể và hai tiểu ban. 

Về đề tài NC, các giảng viên của Khoa đang thực hiện 2 đề tài cấp ĐHQG-

HCM (được phê duyệt năm 2015 &2016) và 1 đề tài cấp trường (được phê duyệt năm 

2017). Năm 2018, có một đề tài cấp trường được đăng ký, chờ phê duyệt. 

 Về hoạt động khoa học của sinh viên: Sinh viên của Khoa thực hiện 7 đề tài, 

trong đó có 1 đề tài đoạt giải nhất, 1 giải nhì, 2 giải ba, và 3 giải khuyến khích) do 43 

sinh viên thực hiện. Đây là những báo cáo khoa học từ đợt thực tập tại An Giang được 

phát triển thành đề tài NCKH. Ngày 28/5/2018, trong “Tuần lễ khoa học sinh viên 

năm 2018” của Trường ĐHKHXH&NV, Khoa Việt Nam học đã tổ chức Hội thảo 

khoa học dành cho sinh viên của Khoa với gần 70 sinh viên tham gia.   

7. Hoạt động hợp tác quốc tế  

Năm học 2017 -2018, Khoa tiếp tục duy trì và phát triển các mối 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, ĐH Kokushikan, ĐH Kanda (Nhật Bản), Tổ chức KOICA, ĐH Busan, ĐH 

Chungwoon, ĐH Youngsan, Tập đoàn Sam Sung (HQ), ĐH Srinakharinwirot (Thái 

Lan), ĐH Paris 7, INALCO (Pháp), ĐH Cao Hùng, tổ chức TAITRA (Đài Loan), Tập 

đoàn Hansae, tổ chức GHR, tổ chức Hansol; ký kết MOU với ĐH Thành Công, ĐH 

Cao Hùng, ĐH Dayeh (Đài Loan), ĐH Sofia (Bulgaria)…  

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

Năm học 2017-2018, với sự nỗ lực của cán bộ, giáo viên, doanh thu thuần đạt 

trên 25,1 tỉ, tăng 1,6 tỷ so với kế hoạch (6.5%) và tăng trên 2,1 tỉ so với năm trước 

(11%); Nộp nghĩa vụ trường trên 7 tỉ, tăng so với kế hoạch trên 450 triệu và tăng so 

với năm trước trên 1 tỉ (tăng 12%)  

Các phòng học, hành lang, trang thiết bị được nâng cấp, chỉnh sửa, bảo dưỡng, 

đảm bảo yêu cầu của hoạt động giảng dạy, học tập. Trường đã đưa tha ng máy dãy nhà 

học C từ nguồn kinh phí CSVC của Khoa vào hoạt động. Bếp cho môn học văn hóa 

ẩm thực tại P. C206 đã hoàn tất và đưa vào sử dụng từ tháng 12/2017. Cuối năm 2017, 

Khoa cũng đã chỉnh trang tất cả các phòng làm việc của Khoa tại Dãy nhà A chuẩn bị 

đón đoàn đánh giá ngoài AUN vào đầu năm 2019. 
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9. Công tác Đảng, công tác chính trị, sinh viên, đoàn thể  

9.1 Công tác Đảng 

Chi bộ VNH-TTVN-ĐNA đã lãnh đạo toàn diện các 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, đường lối của Đảng uỷ cấp trên. Về tổ chức, Chi bộ kết 

nạp 1 giảng viên mới, chuyển Đảng chính thức cho một đảng viên khác; giới thiệu 1 

CBVC của Khoa dự lớp tìm hiểu về Đảng. Các cuộc họp chi bộ được tiến hành 

thường xuyên.  

9.2 Công tác Công đoàn  

Chăm lo đời sống CBVC trong Khoa: Công đoàn phối hợp với chính quyền 

thường xuyên quan tâm chăm lo đời sống tinh thần cũng như vật chất cho CBVC 

trong Khoa. BCH CĐBP cũng đã có những hoạt động thiết thực nhằm động viên tinh 

thần ĐVCĐ như: tổ chức thăm hỏi ĐVCĐ khi ốm đau hay tứ thân phụ mẫu của 

ĐVCĐ, tổ chức liên hoan ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3, ngày Nhà Giáo Việt Nam 20-11, 

hỗ trợ nghỉ thai sản, hỗ trợ tổ chức tham quan và học tập hè, trang phục cho CB và 

GV, lễ nghĩa và hiếu hỉ, ngày tết Dương lịch và tết Âm lịch, các ngày lễ lớn trong 

năm. 

Nhằm khuyến khích nâng cao năng lực tiếng Anh, Khoa tiếp tục tổ chức lớp 

bồi dưỡng tiếng Anh cho CBVC của Khoa. Lớp học tiếng Anh gồm có 12 CBVC và 

giáo viên người Mỹ phụ trách giảng dạy lớp học này. 

Hoạt động văn nghệ và thể thao: Chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày thành lập 

Trường ĐHKHXH&NV TP.HCM, CBVC của Khoa đã tham gia Hội diễn văn nghệ 

do CĐ Trường tổ chức và đã đoạt được các giải thưởng cao gồm: Giải đồng toàn 

đoàn, giải nhì hợp xướng, giải nhì đơn ca, giải ba Tốp ca. Ngoài ra, CBVC của Khoa 

cũng đã đoạt nhiều giải thưởng xuất sắc trong Hội thao chào mừng ngày 20-11 gồm: 

Huy chương đồng môn xe đạp chậm, Huy chương bạc cờ tường, Môn cầu lông: Huy 

chương vàng đôi nam nữ, Huy chương vàng đơn nữ, Huy chương bạc đơn nữ, Huy 

chương bạc đơn nam. 

Công tác xã hội: CBVC trong Khoa luôn luôn phát huy tinh thần đoàn kết, 

tương thân tương ái, nhiệt tình đóng góp giúp đỡ, ủng hộ các cá nhân có hoàn cảnh 

khó khăn, các tổ chức xã hội, các đơn vị trong và ngoài Trường với tổng số tiền là 

116.600.000 đồng. 

9.3 Công tác sinh viên 

Tháng 09/2017, Khoa đã tổ chức Lễ khai giảng lớp cử nhân chính quy Việt 

Nam học khoá 2017 – 2020 và tổ chức Orientation năm 2017 tại khu du lịch sinh thái 

Madagui (Lâm Đồng) cho 60 tân sinh viên. 
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Tháng 9/2017 Khoa đã phối hợp với Tập đoàn Hansae (Hàn Quốc) tổ chức 

buổi giới thiệu tuyển dụng cho các sinh viên chính quy đang học tập tại Khoa.  

Tháng 10/2017, Khoa đã phối hợp với Khoa Hàn Quốc học tổ chức Câu lạc bộ 

Văn hóa ngôn ngữ Việt Hàn (CLB Binari) dành cho sinh viên đang học tập tại hai 

khoa. Cũng trong tháng này, sinh viên của Khoa còn tham gia Ngày hội chữ Hàn 

(Hangeul) do Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức tổ chức. 

Tháng 11/2017, Sinh viên của Khoa đã tham gia sôi nổi vào các hoạt động văn 

nghệ và thể thao kỷ niệm 60 năm thành lập Trường. 

Từ ngày 04-14/01/2018, Khoa Việt Nam học đã tổ chức thực tập thực tế cho 48 

sinh viên nước ngoài đang học năm thứ III (gồm 35 SV hệ chính quy và 14 SV hệ liên 

kết 2   2) tại tỉnh An Giang. Ngoài việc rèn luyện tiếng Việt, làm quen với văn hóa 

VN, 7 nhóm sinh viên còn thực hiện 7 đề tài nghiên cứu về các di tích lịch sử văn hóa, 

các làng nghề truyền thống ở tỉnh An Giang. 

Tháng 4/2018, Khoa phối hợp với Phòng CSGT (Công an TPHCM) tổ chức 

các hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông 

dành cho sinh viên là người nước ngoài đang học tập tại trường. 

10. Hoạt động đảm bảo chất lƣợng  

Khoa tiếp tục cập nhật thông tin của sinh viên và nhà tuyển dụng trên website 

của Khoa; tăng cường các thông tin về 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.  

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

các thầy cô thuộc cả 2 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.  

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,…  

CTĐT bậc Cao học của Khoa đã được TTĐGCL ĐHQG-HCM đánh giá theo 

Tiêu chuẩn AUN vào hai ngày 6-7/11/2017. Sau khi nhận được phản hồi, Khoa tiếp 

tục bổ sung, cập nhật, điều chỉnh báo cáo Tự đsnh giá để chuẩn bị đón đoàn đánh giá 

ngoài của AUN vào đầu năm 2019. 

Tóm lại, trong năm học 2017-2018, Khoa đã có nhiều hoạt động nhằm thực 

hiện nhiệm vụ năm học theo chỉ đạo của ngành, của ĐHQG-HCM và Trường 

ĐHKHXH&NV. Có thể rút ra một số thành tựu và hạn chế chủ yếu trong năm học 

qua:  
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i) Thành tựu  

- Giữ vững sự ổn định của Khoa;  

- Tăng cường nhân sự cho các hoạt động quản lý và giảng dạy;  

- Hoạt động đào tạo đại học, cao học và các lớp tiếng Việt cho học viên quốc tế 

ngày càng chuyên nghiệp và đạt kết quả tốt;  

- Số lượng giáo trình được xuất bản tăng;  

- Tiếp tục bổ sung ngân hàng đề thi Năng lực theo quy định của Bộ GD&ĐT và 

tổ chức được 10 đợt thi Năng lực tiếng Việt an toàn, ổn định, quy mô tăng cao;  

- Mở 3 lớp Phương pháp giảng dạy tiếng Việt như một ngoại ngữ đáp ứng nhu 

cầu của xã hội, có 51 học viên đủ điều kiện cấp chứng chỉ sau khóa học. 

- Hoạt động nghiên cứu khoa học tiếp tục phát triển: Khoa đã tổ chức một hội 

thảo liên khoa của 3 Khoa VNH – Trường ĐHKHXH&NV – ĐHQG-HCM, Khoa 

VNH và TV – Trường ĐHKHXH&NV – ĐHQG Hà Nội và Khoa VNH – Trường ĐH 

Ngoại ngữ - ĐH Huế và Hội thảo khoa học quốc tế về Việt Nam học III thu hút đông 

các nhà khoa học trong nước và quốc tế; xuất bản một chuyên san VNH của tạp chí 

PTKH&CN - ĐHQG-HCM; 2 kỷ yếu hội thảo quốc tế và hội thảo liên khoa; 

- Công tác tài chính chặt chẽ, nguồn thu và nộp nghĩa vụ tang; cơ sở vật chất 

được cải thiện.  

ii) Hạn chế 

- Hoạt động chuyên môn của 2 bộ môn chưa thật tốt;  

- Việc viết giáo trình, giáo án cho chương trình e-learning giao cho các Bộ môn 

triển khai chưa được đôn đốc;  

- Số bài báo công bố tuy vượt chỉ tiêu về số lượng nhưng chưa đều về chất 

lượng;  

- Việc thực hiện đề tài các cấp vẫn chưa được cải thiện.  

B. PHƢƠNG HƢỚNG NĂM HỌC 2018-2019 (một số nội dung chính)  

1. Công tác đào tạo Việt Nam học 

- Hoàn thiện đề án mở ngành đào tạo Việt nam học, bậc Tiến sĩ. 

- Triển khai chương trình đào tạo Việt Nam học qua mạng (E-Learning): hoàn 

chỉnh đề cương môn học, biên soạn tài liệu học tập, thông báo tuyển sinh,… 

(Đã thông báo tuyển sinh, dự kiến khai giảng tháng 9/2017, hiện có 19 thí sinh 

đăng ký và nộp HS). 

- Chuẩn bị hồ sơ đánh giá ngoài bậc Cao học VNH (tháng 01/2019) 
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- Chuẩn bị đề án mở ngành đào tạo Việt Nam học, bậc cử nhân, cho đối tượng là 

người Việt Nam.  

- Tổ chức biên soạn giáo trình các môn học cho sinh viên chính quy.  

2. Công tác giảng dạy tiếng Việt 

- Tiếp tục mở các khóa giảng dạy tiếng Việt ngắn hạn cho người nước ngoài. 

- Tiếp nhận dạy TV và Văn hóa VN cho các đoàn đến từ các trường ĐH và các 

tổ chức ở nước ngoài. 

- Tiếp tục chương trình dạy tiếng Việt cho nhân viên Lãnh sự quán Hoa Kỳ. 

- Tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực tiếng Việt (2 tháng 1 kỳ) 

- Tổ chức biên soạn ngân hàng đề thi năng lực tiếng Việt. 

- Tiếp tục mở lớp bồi dưỡng “Phương pháp giảng dạy tiếng Việt”  

3. Nghiên cứu khoa học  

- Tổ chức Hội thảo Quốc tế Việt Nam học (dự kiến tháng 2/2019) 

- Tổ chức hội thảo liên khoa (dự kiến tháng 7/2019), có thể phối hợp với Đại học 

Thành Công Đài Loan, tổ chức HT ở Đài Loan.  

4. Vấn đề tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực tiếng  Việt 

4.1. Củng cố Ban đề thi:  

Trƣởng ban: PGS.TS. Lê Giang 

Thƣ ký: TS. Nguyễn Thị Thanh Hà  

Phụ trách đề thi các kỹ năng: 

Kỹ năng Nghe:  

- ThS. Bùi Thị Phương Chi – Trưởng nhóm 

- ThS. Nguyễn Tuấn Nghĩa 

- ThS. Phan Trần Công  

Kỹ năng Nói:  

- PGS.TS. Trần Thủy Vịnh – Trưởng nhóm 

- ThS. Bùi Thị Duyên Hải 

Kỹ năng Đọc:  

- PGS.TS. Lê Khắc Cường – Trưởng nhóm 

- TS. Huỳnh Công Hiển 

- ThS. Nguyễn Thanh Phong 
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Kỹ năng Viết:  

- TS. Nguyễn Vân Phổ - Trưởng nhóm 

- TS. Nguyễn Thị Ngọc Hân 

- TS. Lê Thị Minh Hằng.  

* Trách nhiệm của Ban đề thi  

- Trưởng ban: . Chịu trách nhiệm tổ chức biên soạn đề thi 

    Quản lý, bảo mật đề thi 

     Đảm bảo sử dụng bộ đề thi đúng mục đích 

- Nhóm trưởng: Chịu trách nhiệm tổ chức công việc nhóm, kiểm tra nội dung, chất 

lượng đề thi trước khi gửi về cho Trưởng ban.  

- Các thành viên: Soạn đề thi theo sự phân công của Ban đề thi và có trách nhiệm bảo 

mật đề thi. 

4.2. Biên soạn đề thi 

- Hiện nay khoa đang có một bộ đề thi đang sử dụng cho các kỳ thi, cần có sự 

bàn giao cụ thể cho Ban đề thi mới. Trưởng ban đề thi PGS.TS. Lê Giang tiếp nhận.  

- BCN khoa sẽ họp với Ban đề thi và triển khai việc biên soạn ngân hàng đề thi 

để sử dụng lâu dài, khỏi bị động (thống nhất theo tham quy chiếu chung châu Âu, 

thống nhất form đề thi, thời gian nộp đề cho trưởng ban đề thi và Khoa sẽ có hợp đồng 

biên soạn đề thi với từng thành viên)   

4.3. Chuẩn bị cho kỳ thi NLTV 28/7/2018 

- BCN khoa tiếp tục mời các thầy cô trong Ban đề thi cũ ra đề cho kỳ thi vào 

28/7/2018.  

- BCN Khoa phân công TS. Trần Thị Mai Nhân đại diện trực đề thi. 

- Phân công giáo viên coi thi (TS. Trần Thị Mai Nhân và CN. Nguyễn Thị 

Minh Duy) 

- Sắp xếp phòng thi, danh sách thí sinh dự thi (CN. Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc) 

- Bộ phận văn phòng chịu trách nhiệm về công tác hậu cần. 

5. Tổ chức lại website của khoa 

Chịu trách nhiệm chính: PGS.TS. Lê Giang  

Nội dung: 
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Khoa sẽ tổ chức lại phần nội dung trang web để các bộ môn giới thiệu bài 

nghiên cứu của giảng viên trong khoa cũng như các công trình nghiên cứu của các tác 

giả ngoài khoa có liên quan đến Việt Nam học. Cụ thể,  dự định website sẽ gồm 7 mục 

sau: 

- Giới thiệu (chung về Khoa, BCN khoa/ Bộ môn và giảng viên của khoa) 

- Việt ngữ học và Phương pháp giảng dạy tiếng Việt 

- Văn hóa - Văn học Việt Nam  

- Lịch sử - Xã hội Việt Nam  

- Hội thảo 

- Cựu sinh viên 

- Thông báo (dành cho giảng viên và sinh viên) 

Trong đó, mỗi bộ môn trực trang web mỗi tháng một lần và đưa bài nghiên cứu 

lên web  3 bài/1 tuần 

Đưa tin, viết bài: 

- ThS. Võ Thị Ngọc Ân 

- CN.Nguyễn Quốc Việt 

- CN. Võ Thị Tuyết Nga 

Ngoài ra, tùy tình hình sẽ có một số giảng viên tham gia viết bài theo sự phân 

công của khoa. 

Dịch thuật: 

- Tiếng Anh: ThS. Nguyễn Thị Diễm Phương, ThS. Võ Thị Ngọc Ân, TS. Nguyễn 

Huỳnh Lâm 

- Tiếng Hàn: ThS. Cù Thị Minh Ngọc 

Kỹ thuật: 

- CN.Nguyễn Quang Duẩn 

- CN.Nguyễn Quốc Việt.  

6. Tổ chức kỷ niệm 20 năm thành lập Khoa  

- Thời gian: Tháng 11/2018 

- Khoa sẽ tổ chức họp riêng để bàn về vấn đề này. Dự kiến 

Ban Tổ chức:  

- PGS.TS. Lê Giang- Trưởng ban 
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- TS. Trần Thị Mai Nhân – Phó Trưởng ban 

- TS. Nguyễn Thị Thanh Hà – Phó Trưởng ban 

- Các ủy viên phụ trách các mảng  (sẽ bàn sau).  

Nội dung: 

- In kỷ yếu Việt Nam học – 20 năm một chặng đường (hình thức đặt bài viết/phỏng 

vấn) 

- Tuyển tập bài nghiên cứu của giảng viên trong khoa 

- Lễ kỷ niệm (Hội trường D) 

- Tiệc mừng 

- Tặng kỷ niệm chương, tri ân  

- Văn nghệ - gian hàng sinh viên các nước  

- Khen thưởng giáo viên 

- Liên kết cựu sinh viên.  

 

  

                           TRƢỞNG KHOA 

 

          (đã ký) 

 

        PGS.TS. Lê Giang  

 


