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1.Tổng quan về ngành:
-

Tên của Bộ môn:
Tiếng Việt: Bộ môn Ngữ văn Tây Ban Nha
Tiếng Anh: Department of Spanish Linguistics and Literature

-

Năm thành lập Bộ môn: Năm 2008

-

Thời gian bắt đầu đào tạo cho sinh viên khóa I: Năm 2010

-

Cơ cấu nhân sự của BM NV TBN hiện nay:

TT

Họ và tên

Học vị

Chức vụ
Trưởng Bộ môn (Tổ trưởng Tổ ĐBCL)

1

Trần Cao Bội Ngọc

TS.

2

Đỗ Huyền Thanh

ThS.

3

Lê Thị Cẩm Thúy

ThS.

Giảng viên (Đang học tiến sĩ ở nước ngoài)

4

Lê Hoàng Ngọc Yến

ThS.

Giảng viên (Đang học tiến sĩ ở nước ngoài)

5

Hoàng Ngọc Linh

CN

Thư ký

6

Trần Thị Hồng Phúc

CN

Chuyên viên (P) phụ trách mảng NCKH

7

Dương Hồng Ngọc

CN

Chuyên viên (P) phụ trách mảng giáo vụ

CN

Chuyên viên (P) phụ trách mảng CTSV

8

Nguyễn Phượng Đan
Vy

Phó trưởng Bộ môn (Tổ phó Tổ ĐBCL)
Tổ trưởng Tổ Công đoàn Ý – TBN

1

Trương Thị Tuệ Dung

9

STT
1

Chuyên viên (P) phụ trách Trung tâm tư liệu.
CN

Cán bộ chuyên trách Tổ ĐBCL

Danh sách giảng viên thỉnh giảng:
HỌ TÊN GV
Sandrine Guyomarch

QUỐC

HỌC HÀM, HỌC VỊ

TỊCH

Tiến sĩ

Pháp

Thạc sĩ

Bedoya Grandes Maria Tây Ban
Dolores

GHI CHÚ

Nha

Giảng viên
thiện nguyện
từ Cơ quan Hợp

2

tác & Phát triển
TBN
Marina Cruz Montes

Thạc sĩ

Tây Ban
Nha

Giảng viên
thiện nguyện
từ Cơ quan Hợp

3

tác & Phát triển
TBN
4

Edith Winiker

Costa Rica

Thạc sĩ

Santiago Lopez

Tây Ban

Thạc sĩ

Trotonda

Nha

Giảng viên
thiện nguyện
từ Cơ quan Hợp

5

tác & Phát triển
TBN
6

7
8

Lydia Arranz Herrera

Thạc sĩ

Tây Ban
Nha

Sara González Gaspar

Thạc sĩ

Tây Ban
Nha

Mayra Rodríguez

Thạc sĩ

Mexico
2

Cervera
Elena Ortuno
9

10

11

12

13
14

Rodriguez
Raquel Garcia Duran

Thạc sĩ

Tây Ban
Nha

Thạc sĩ

Tây Ban
Nha

Gloria Iglesias

Tây Ban

Gonzalez

Nha

Javier Munoz Ortega

Tây Ban

Cử nhân

Cử nhân

Nha
Gema Rodriguez

Tây Ban

Luque

Nha

Patricia Ruiz

Tây Ban

Pernandez

Nha

Cử nhân

Cử nhân

Giảng viên
thiện nguyện
từ Cơ quan Hợp
tác & Phát triển
TBN

15

Rebeca Asencio

Tây Ban

Toscano

Nha

Cử nhân

Giảng viên
thiện nguyện
từ Cơ quan Hợp
tác & Phát triển
TBN

16

Evelyn Linneth

Panama

Cử nhân

Tây Ban

Cử nhân

Herrera Bruguatti
17

Héctor Perió Guevara

Nha
18

Carsten Ley

Đức

Cử nhân

19

Antonio Sanchez

Tây Ban

Cử nhân
3

20

Lozano

Nha

Gustavo Alberto

Argentina

Cử nhân

Aguirre Macoritto
21

Miguel Perez Martinez Tây Ban

Thạc sỹ

Nha

Giảng viên
thiện nguyện
từ Cơ quan Hợp
tác & Phát triển
TBN

22

Abraham Girbés

Tây Ban

Cử nhân

Nha
23

24

Florencio Sánchez

Tây Ban

Thạc sỹ

Escobar

Nha

Alberto Aleman

Nicaragua

Thạc sỹ

Aguire
25

Vũ Thị Thanh Xuân

Việt Nam

Thạc sỹ

26

Nguyễn Dương Diệu

Việt Nam

Thạc sỹ

An
27

Đặng Bảo Kim

Việt Nam

Thạc sỹ

28

Leonardo Ripa

Tây Ban

Thạc sỹ

Nha

- Lịch sử hình thành và phát triển:
BM NV TBN được thành lập theo Quyết định số 232/QĐ-ĐT do Hiệu trưởng Nhà trường
ký ngày 02/7/2008; Quyết định số 24/ĐHQG-ĐH&SĐH do Giám đốc ĐHQG ký ngày
13/01/2010 về việc giao nhiệm vụ cho trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn đào
tạo thí điểm trình độ đại học hệ chính quy ngành Ngữ văn Tây Ban Nha; Quyết định số
318/QĐ-ĐHQG-ĐH&SĐH do Giám đốc ĐHQG ký ngày 04/4/2013 về việc giao nhiệm
vụ cho trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn đào tạo trình độ đại học hệ chính
quy ngành Ngôn ngữ Tây Ban Nha.
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2. Mục tiêu đào tạo
Mục tiêu của CTĐT ngành Ngôn ngữ Tây Ban Nha là đào tạo cho xã hội những Cử nhân
có kiến thức cơ bản về khoa học nhân văn, ngôn ngữ học (tiếng Tây Ban Nha), văn học
Tây Ban Nha cũng như của các nước nói tiếng Tây Ban Nha; kiến thức cơ bản về chính
trị, xã hội, kinh tế, văn hoá… của các nước nói tiếng Tây Ban Nha; kiến thức liên ngành
đủ rộng để làm việc được trong nhiều môi trường, vị trí, lĩnh vực nhằm đáp ứng yêu cầu
của xã hội đối với những ngành nghề cần sử dụng tiếng Tây Ban Nha (ngoại giao, dịch
thuật, truyền thông, kinh tế, ngoại thương,...). Ngoài ra, sinh viên tốt nghiệp có khả năng
tự học và tự nghiên cứu để thực hiện việc học tập suốt đời, không ngừng nâng cao kiến
thức và kỹ năng nghề nghiệp, đáp ứng các yêu cầu ngày càng cao và không ngừng biến
đổi của thị trường lao động tại Việt Nam.
3. Cơ hội việc làm au t t n hiệp:
Cử nhân ngành ngôn ngữ Tây Ban Nha sau khi tốt nghiệp có khả năng tìm kiếm và đảm
nhiệm các vị trí việc làm trong ngành giáo dục và các ngành liên quan phù hợp với
chuyên ngành đã được đào tạo. Cụ thể như sau:
-

-

-

Nghiên cứu, giảng dạy tại các trường đại học, cao đẳng, viện/trung tâm nghiên
cứu, trung tâm ngoại ngữ, những cơ quan đào tạo về ngôn ngữ và văn hóa Tây
Ban Nha và các nước nói tiếng Tây Ban Nha.
Biên/ phiên dịch viên tiếng Tây Ban Nha tại các cơ quan ngoại giao, các tổ chức
quốc tế/ phi chính phủ, các tổ chức hữu nghị, các công ty dịch thuật, các nhà xuất
bản và các cơ quan thông tấn.
Các vị trí nhân sự yêu cầu sử dụng tiếng Tây Ban Nha tại các công ty du lịch/ lữ
hành, kinh doanh nhà hàng, khách sạn.
Các vị trí nhân sự yêu cầu sử dụng tiếng Tây Ban Nha tại các công ty, tập đoàn
kinh doanh thương mại.

4. Hình thức và thời ian đào tạo: chính quy tập trung, thời gian đào tạo từ 3,5 năm đến
4 năm.
5. Chuẩn đầu ra:
1. Chuẩn về kiến thức
Cử nhân ngành Ngôn ngữ Tây Ban Nha:
- Có kiến thức nền tảng về khối ngành khoa học nhân văn bao gồm Lý luận MácLênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh, ngoại ngữ không chuyên, kiến thức khoa học tự
nhiên, tin học, giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng và các kiến thức cơ sở khối
ngành khác.
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-

-

-

Nắm vững các đặc điểm ngôn ngữ của tiếng Tây Ban Nha; phát âm tiếng Tây Ban
Nha chuẩn; có kỹ năng biên dịch Việt – Tây Ban Nha, Tây Ban Nha – Việt; biết
ứng xử trong các tình huống giao tiếp bằng tiếng Tây Ban Nha.
Nắm vững những đặc trưng cơ bản về văn học Tây Ban Nha và văn học của các
nước nói tiếng Tây Ban Nha từ cổ đại đến hiện đại, văn học dân gian, các tác giả,
các trào lưu văn học lớn, những thành tựu nổi bật của văn học Tây Ban Nha và văn
học của các nước nói tiếng Tây Ban Nha, vị trí của văn học tiếng Tây Ban Nha trên
thế giới.
Nắm vững những đặc trưng cơ bản của văn hoá, kinh tế, xã hội, nghệ thuật … của
Tây Ban Nha và các nước nói tiếng Tây Ban Nha; biết vận dụng kiến thức chuyên
ngành tích luỹ được trong những công việc thích hợp.

2. Chuẩn về kỹ năn
2.1 . Kỹ năn n hề nghiệp
Cử nhân ngành Ngôn ngữ Tây Ban Nha:
- Có kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức, sắp xếp và quản lý công việc hiệu quả; đặt mục
tiêu, tạo động lực trong công việc; nhận thức và bắt kịp với sự thay đổi trong môi
trường làm việc cũng như xã hội; sử dụng hiệu quả tiếng Tây Ban Nha chuyên
ngành thương mại và du lịch; kỹ năng thực hành công tác biên-phiên dịch.
- Có khả năng lập luận, phân tích, đánh giá, giải quyết vấn đề và đưa ra kiến nghị,
giải pháp có hiệu quả.
- Có kỹ năng vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn; khả năng cập nhật kiến thức,
tổng hợp tài liệu, nghiên cứu để phát triển hay bổ sung kiến thức phục vụ có hiệu
quả trong công việc.

-

-

2.2 . Kỹ năn mềm
Cử nhân ngành Ngôn ngữ Tây Ban Nha:
Có kỹ năng tự học suốt đời, không ngừng tìm tòi kiến thức mới để tự trang bị cho
bản thân; biết cách quản lý thời gian và thích ứng với tình hình thực tế.
Có kỹ năng giao tiếp và làm việc theo nhóm. Biết cách lập luận và sắp xếp ý
tưởng. Thực hiện tốt các hình thức giao tiếp dưới dạng nói và viết; có khả năng
thuyết trình, truyền đạt ý kiến cá nhân có hiệu quả.
Có kỹ năng sử dụng ngoại ngữ thứ hai (ví dụ, tiếng Anh) trong giao tiếp hiệu quả.

3. Chuẩn về phẩm chất đạo đức
- Phẩm chất đạo đức: Cử nhân ngành Ngôn ngữ Tây Ban Nha nắm vững quan điểm,
đường lối, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước; có đạo đức, lối sống lành
mạnh, tinh thần dũng cảm đấu tranh bảo vệ danh dự và quyền lợi quốc gia, bảo vệ
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-

-

đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước, bảo vệ lẽ phải và sự công bằng; có
kiến thức cơ bản về chính trị, văn hóa và xã hội; có ý thức giữ gìn bản sắc văn hóa
dân tộc
Trách nhiệm nghề nghiệp: Cử nhân ngành Ngôn ngữ Tây Ban Nha luôn đề cao tinh
thần đạo đức nghề nghiệp; có tác phong, hành vi và ứng xử chuyên nghiệp; độc lập
và chủ động trong công việc.
Thái độ phục vụ: Cử nhân ngành Ngôn ngữ Tây Ban Nha có lối ứng xử văn minh,
chuẩn mực trong hợp tác và trong các mối quan hệ xã hội; có ý thức phục vụ cộng
đồng.

6. Chươn trình đào tạo: 120 Tín chỉ
6.1 Kh i kiến thức đại cươn :
Các môn học bắt buộc: 34TC
-

Những nguyên lý cơ bản của CN Mác-Lênin 1
Những nguyên lý cơ bản của CN Mác-Lênin 2
Đường lối cách mạng Việt Nam
Tư tưởng Hồ Chí Minh
Thống kê cho khoa học xã hội
Môi trường và phát triển
Cơ sở văn hóa Việt Nam
Dẫn luận ngôn ngữ học
Ngôn ngữ học đối chiếu
Thực hành văn bản tiếng Việt
Lịch sử văn minh thế giới
Tiến trình lịch sử Việt Nam
Pháp luật đại cương
Chính trị học đại cương
Phương pháp nghiên cứu khoa học

Các môn tự chọn: 4TC/8TC
-

Xã hội học đại cương
Tâm lý học đại cương
Nhân học đại cương
Logic học đại cương

6.2 Kh i kiến thức giáo dục chuyên nghiệp bao gồm các môn học:
Các môn học bắt buộc: 74TC
-

Cú pháp học
DịchTây Ban Nha – Việt 1
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-

DịchTây Ban Nha – Việt 2
DịchViệt – Tây Ban Nha 1
DịchViệt – Tây Ban Nha 2
Phântích - Thực hành văn bản 1
Phântích - Thực hành văn bản 2
Giao tiếp 1
Giao tiếp 2
Giao tiếp 3
Giao tiếp 4
Giao tiếp 5
Hình thái học
Lịch sử phát triển ngôn ngữ Tây Ban Nha
Nghệ thuật các nước nói tiếng TBN
Ngữ âm và âm vị học
Ngữ pháp 1
Ngữ pháp 2
Phương ngữ tiếngTây Ban Nha
Thực hành ngôn ngữ A1
Thực hành ngôn ngữ A2
Thực hành ngôn ngữ B1.1
Thực hành ngôn ngữ B1.2
Thực hành ngôn ngữ B2.1
Thực hành ngôn ngữ B2.2
Thực hành ngôn ngữ C1
Thực tập
Văn hoá – Xã hội các nước nói tiếng TBN
Văn học các nước Mỹ La Tinh 1
Văn học các nước Mỹ La Tinh 2
Văn học Tây Ban Nha 1
Văn học Tây Ban Nha 2

Các môn tự chọn 1: 4TC/10TC
-

Phiên dịch 1
Phiên dịch 2
Phương pháp giảng dạy tiếng TBN
Tiếng TBN chuyên ngành du lịch
Tiếng TBN chuyên ngành thươngmại

Cácmôn tự chọn 2: 4TC/10TC
-

DELE quốc tế B2
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-

DELE quốc tế C1
Kinh tế các nước nói tiếng TBN
Kỹ năng giao tiếp xã hội
Ngôn ngữ học so sánh

7. Liên hệ:
-

Địa chỉ của Bộ môn: Văn phòng Bộ môn Ngữ văn Tây Ban Nha, Phòng A110, số
10-12 Đinh Tiên Hoàng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp.HCM

-

Thông tin liên hệ:
Điện thoại: +84 (8) 38293828 (ext.154)
Email: nguvantaybanha@hcmussh.edu.vn
Website: tbn.hcmussh.edu.vn
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