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MÔ TẢ HỌC PHẦN 

TÌM HIỂU VỀ CỘNG ĐỒNG CHÂU Á 
 
1. Số tín chỉ:  3 (môn chung tự chọn). 
2. Đối tượng học:  Sinh viên Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN. 
3. Ngôn ngữ giảng dạy:  Tiếng Việt, tiếng Nhật, tiếng Hàn, tiếng Anh (có phiên dịch). 
4. Mục tiêu môn học: Môn học cung cấp cho học viên kiến thức cơ bản và chuyên ngành về                    
quốc tế học, quan hệ quốc tế, giúp người học có được kiến trưởng mới của kinh tế toàn cầu.                    
Người học sẽ hình thành nhận thức về các vấn đề chu thức tổng hợp về kinh tế, chính trị, văn                     
hóa, xã hội… trong khu vực Châu Á - động lực tăng toàn khu vực Châu Á hiện nay như xây                     
dựng cộng đồng kinh tế, môi trường, biến đổi khí hậu, sự khác biệt văn hóa… Từ đó người                   
học có thể có thể hình thành và phát triển các kĩ năng và năng lực, phẩm chất cần thiết để đáp                      
ứng tốt yêu cầu về kiến thức xã hội, chuyên môn, kỹ năng mềm trước khi tốt nghiệp. 
4. Danh sách giảng viên: 
 

TT Họ tên Đơn vị công tác Email/ 
 Số điện thoại 

Hướng nghiên 
cứu chính 

Ghi chú 

1 TS. Chung Joon-Kon Quỹ One Asia, Nhật Bản chung@oneasia.or.
jp 

Phát triển khu 
vực 

Dự hội thảo 

2 GS. Kim Youen Đại học Hanyang, Hàn 
Quốc 

maloman@hanyan
g.ac.kr 

Chính trị, Hàn 
Quốc học, Luật 
quốc tế, Phát 
triển khu vực 

Dự hội thảo 

3 GS. Jang Hanmo Đại học Saga, Nhật Bản jang@cc.saga-u.ac.
jp 
 

 Kinh tế Quốc tế, 
Tín dụng, 
Thương mại, 
FDI, Phát triển 
khu vực 

Dự hội thảo, 
giảng dạy 

4 TS. Timothy Amos Đại học Quốc gia 
Singapore 

jpsatd@nus.edu.sg Nhật Bản học Dự hội thảo 

5 PGS. TS. Ngô Minh Thủy Ban giám hiệu ngothuy65@gmail.
com 

Nhật Bản học, 
Quốc tế học 

Giảng dạy 

 



 

6 PGS. TS. Hà Lê Kim Anh Phòng Đào tạo halekimanh@gmai
l.com 

Trung Quốc học, 
Quốc tế học 

Giảng dạy 

7 TS. Đỗ Minh Hoàng Phòng HTPT dominhhoang@yah
oo.com 

Biên phiên dịch Giảng dạy 

8 TS. Nguyễn Ngọc Anh Trung tâm nghiên cứu 
GDNN, NN&QTH 

ngocanh2us@vnu.
edu.vn  

Trung Quốc học, 
Quốc tế học 

Giảng dạy 

9 TS. Hoàng Yến Khoa Hàn Quốc hoangyen70@gmai
l.com 

Giáo dục tiếng 
Hàn 

Giảng dạy 

10 TS. Trần Đình Hiền Khoa Trung Quốc hienac@yahoo.co
m 

Trung Quốc học, 
Quốc tế học 

Giảng dạy 

11 TS. Lê Cẩm Nhung Đại học Kinh tế - 
ĐHQGHN 

nhungnc@vnu.edu.
vn 

Kinh tế quốc tế, 
hội nhập khu vực 

Giảng dạy 

12 TS. Đặng Quý Dương Đại học Kinh tế - 
ĐHQGHN 

dangquyduongts@
gmail.com  

Kinh tế quốc tế, 
FDI 

Giảng dạy 

13 PGS.TS. Nguyễn Thị 
Nguyệt 

Đại học 
KHXH&NV-ĐHQGHN 

ntnguyet1958@gm
ail.com 

Việt Nam học, 
Ngôn ngữ học 

Giảng dạy 

14 TS. Trần Hữu Trí Trung tâm CEAREC t2ha2008@gmail.c
om 

Quốc tế học, 
Phát triển khu 
vực  

Giáo viên phụ 
trách khóa 
học 

15 TS. Bùi Đình Thắng Trung tâm CEAREC thang.hizen@gmail
.com 

Kinh tế học, 
Kinh tế Quốc tế, 
Thương mại, 
FDI, Phát triển 
khu vực 
 

Giáo viên phụ 
trách khóa 
học 

 
5. Học liệu:  

Năm đầu tiên là giáo trình dưới dạng photo cho từng buổi. Từ năm thứ 2 trở đi sẽ là 
giáo trình tự biên soạn với tựa đề “Tôi là người Châu Á”. Giáo viên phụ trách khóa học Trần 
Hữu Trí và Bùi Đình Thắng sẽ biên soạn giáo trình này với sự hỗ trợ kinh phí của Quỹ One 
Asia (dự định). 
6. Quy mô lớp học:  15~50 người (Nếu vượt quá 50 người đăng ký sẽ chọn dựa trên tiêu chí 
ưu tiên như: sinh viên năm hai, sinh viên yêu thích nghiên cứu quốc tế...) 
7. Hình thức tổ chức lớp học:  10 buổi học, 5 buổi tập huấn và chuẩn bị cho việc tổ chức Hội 
thảo quốc tế. Hội thảo quốc tế dự định tổ chức vào tháng 12 hàng năm. 
8. Kiểm tra, đánh giá: 

 - Kiểm tra thường xuyên:  40% 
+ Bài tập nhóm (phát biểu nhóm): 15%  
+ Bài tập cá nhân (viết báo cáo): 15%  
+ Thảo luận trên lớp: 10% 

 



 

 - Bài kiểm tra cuối kỳ  (viết báo cáo): 60% 
9. Nội dung chi tiết học phần 
 

TT Nội dung 

1 Khái quát về châu Á học và cộng Đồng Châu Á 

2 Phương pháp khảo sát và phân tích về khu vực học 
 

3 Ngôn ngữ và các khác biệt văn hóa trong khu vực 
 

4 Các vấn đề về giao tiếp liên văn hóa 

5 Sự biến đổi môi trường toàn cầu và các giải pháp thực tế 

6 Tăng trưởng kinh tế và phân hóa giàu nghèo trong Châu Á 
 

7 Đầu tư trực tiếp nước ngoài trong khu vực Châu Á 

8 Xu hướng hội nhập và đào tạo nguồn nhân lực châu Á 

9 Cộng đồng ASEAN trong khu vực Châu Á 

10 Vai trò của Việt Nam trong việc xây dựng cộng đồng châu Á 

11~

15 

Tổ chức hội thảo quốc tế:  Mời từ 3-5 chuyên gia quốc tế tham gia Hội thảo quốc tế 
tổ chức tại trường. Học viên sẽ được tham gia vào toàn bộ quá trình chuẩn bị, tổ chức 
hội thảo và tạo cơ hội cho sinh viên xuất sắc được phát biểu tại hội thảo dưới hình 
thức trao đổi hoặc tham luận. 

 

 

 
 

  TRUNG TÂM HỢP TÁC ĐÔNG Á 
Giám đốc 

 
 
 
 
 

Bùi Đình Thắng 

 

 


