TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐHQGHN
KHOA NGÔN NGỮ & VĂN HÓA TRUNG QUỐC

THÔNG ĐIỆP TỪ TRƯỞNG KHOA VỀ CHƯƠNG TRÌNH
ĐÀO TẠO CHẤT LƯỢNG CAO NGÔN NGỮ TRUNG QUỐC
Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Trung Quốc, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc
gia Hà Nội được thành lập vào năm 1955, là một trong những đơn vị đào tạo tiếng
Trung Quốc hàng đầu của Việt Nam. Hiện nay, Khoa có đội ngũ giảng viên hùng hậu
với trình độ chuyên môn cao, nhiều người đã từng học tập tại Trung Quốc. Các giảng
viên của Khoa trẻ trung, năng động, nhiệt tình và đặc biệt luôn hết lòng vì sinh viên,
họ không chỉ là thầy cô mà còn là những người bạn, người thân của lớp lớp các thế hệ
sinh viên.
Bước sang thế kỉ XXI, quá trình toàn cầu hoá, sự phát triển của nền kinh tế tri thức
4.0 đòi hỏi con người hiện đại phải thông thạo ngoại ngữ, trong đó tiếng Anh và tiếng
Trung Quốc đặc biệt quan trọng. Tiếng Anh là ngôn ngữ thông dụng nhất, trong khi
đó tiếng Trung Quốc là ngôn ngữ có số lượng người sử dụng nhiều nhất trên thế giới.
Trung Quốc với vị trí là nền kinh tế thứ hai thế giới, là đối tác thương mại song phương
lớn nhất của Việt Nam, lượng khách du lịch Trung Quốc vào Việt Nam luôn đứng ở vị
trí số một và tăng mạnh nhất trong các thị trường khách du lịch vào Việt Nam.
Để đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao của xã hội, Khoa đưa vào thực
hiện chương trình đào tạo Chất lượng cao ngành Ngôn ngữ Trung Quốc. Chương trình
nhằm đào tạo ra những cử nhân thành thạo tiếng Trung Quốc, giỏi tiếng Anh, có kĩ
năng biên phiên dịch, có kiến thức về đất nước, văn hóa, xã hội, con người Trung Quốc,
đặc biệt là có những hiểu biết về kinh tế, doanh nghiệp Trung Quốc. Sinh viên khi tốt
nghiệp sẽ có kĩ năng giao tiếp, kĩ năng làm việc hợp tác, kĩ năng tư duy phản biện, năng
lực xác định và giải quyết vấn đề, khả năng linh hoạt, thích ứng cao trong môi trường
sống và làm việc cạnh tranh đa văn hóa.

Để đạt được mục tiêu trên, Khoa cam kết:
1. Tất cả các giảng viên tham gia giảng dạy chương trình đều có học vị tiến sỹ với
trình độ chuyên môn cao và kinh nghiệm phong phú, bên cạnh đó Khoa mời các chuyên
gia Trung Quốc, các nhà doanh nghiệp, nhà văn hóa trong và ngoài nước tham gia
giảng dạy và đào tạo.
2. Sinh viên được học tập trong điều kiện cơ sở vật chất tốt nhất với các phòng học
thông minh trang bị đầy đủ điều hòa, âm thanh, ánh sáng, internet; nhà tập đa năng,
phòng thực nghiệm ngoại ngữ, phòng học dịch...
3. Sinh viên được học tập theo hướng tăng cường trải nghiệm, được tham gia các
hoạt động tham quan, kiến tập, thực tập, học tập tại các doanh nghiệp Trung Quốc,
được học tập ít nhất 6 tháng tại nước bản địa Trung Quốc.
4. Được tạo điều kiện giới thiệu việc làm và các học bổng để học thạc sỹ tại Trung
Quốc đại lục và Đài Loan.
Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Trung Quốc, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học
Quốc gia Hà Nội chào đón các bạn tới học tập, trải nghiệm trong một môi trường
chuyên nghiệp, thân thiện, một môi trường mà ở đó sinh viên được phát triển toàn
diện cả về phẩm chất và năng lực, tạo hành trang vững chắc để thực hiện những
hoài bão trong tương lai!

