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Tham gia các cuộc thi chuyên môn: Nhịp Cầu Hán
ngữ, Olympic Tiếng Trung, Ấn tượng Trung Hoa,
Tôi là diễn thuyết gia; các cuộc thi lồng tiếng, cắm
trại, giao lưu trại hè tại Trung Quốc…
Tham gia câu lạc bộ giao lưu cùng nhiều hoạt
động thú vị
Tham gia các khoá học miễn phí với cơ sở đào tạo
Trung Quốc như: ⾛进中国；习汉语学诗歌

3 Cơ hội cho sinh viên

2
Xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022
Xét tuyển học bạ THPT;
Xét tuyển thẳng đối với học sinh tham gia đội tuyển
học sinh giỏi; học sinh các trường THPT chuyên, học
sinh có các chứng chỉ ngoại ngữ, tin học quốc tế;
Xét tuyển theo điểm bài thi đánh giá năng lực

Phương thức xét tuyển

4545
Chỉ tiêu

1
Nhóm 1: Biên phiên dịch viên/Biên tập viên Trung - Việt, 
Việt -Trung: đáp ứng nhu cầu giao tiếp quốc tế tại các cơ 
quan và doanh nghiệp Trung Quốc - Việt Nam
Nhóm 2: Thư ký văn phòng/Trợ lý đối ngoại: xử lý các 
công việc đòi hỏi năng lực ngôn ngữ tiếng Trung Quốc.
Nhóm 3: Nhân viên ngành du lịch, thương mại: làm việc 
trong các đại lý, công ty du lịch – lữ hành, các hoạt động 
thương mại trong và ngoài nước

Cơ hội việc làm

Thành lập năm 2009, Bộ môn Tiếng Trung Quốc hoạt động với sứ mệnh giáo dục
toàn diện, nâng cao trình độ ngoại ngữ của học sinh, sinh viên. Môi trường đào
tạo hiện đại, phương pháp giảng dạy tiên tiến, sinh viên được hướng dẫn xây
dựng những kiến thức nền tảng bởi các giảng viên có chuyên môn cao.

Ngành học: Ngôn ngữ Trung Quốc 
Mã ngành: 7220204


