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MỘT VÀI SỐ LIỆU TỔNG KẾT NĂM HỌC 2007-2008
CỦA KHOA NGÔN NGỮ HỌC
1. Hoạt động đào tạo
1.1 Đào tạo Đại học chính quy trong nước
- Số lượng sinh viên toàn khoa: tổng số 309 sinh viên/8lớp gồm:
+ K49 NN: 68
K49 CLC: 19
+ K50 NN: 79
K50 CLC: 12
+ K51 NN: 65
K51 CLC: 17
+ K52 NN: 40
K52 CLC: 09
- 86/87sinh viên K49 (98,9%) đã tốt nghiệp, trong đó xếp loại:
Giỏi 17(19,8%), Khá: 46 (53,5%), TBK: 23(26,7%).
- Không có sinh viên vi phạm kỷ luật..
1.2. Đào tạo chính quy cho sinh viên nước ngoài (Trung Quốc, Nga, Pháp)
- 272/11 lớp sinh viên Trung Quốc, trong đó:
+ Lớp ngắn hạn (học 1 năm hoạc học kì): 201 sv /09 lớp
+ Lớp dài hạn (2 + 2) : 61 sv/02 lớp. Số sinh viên này sẽ được cấp bằng Cử nhân
Ngôn ngữ học, chuyên ngành Việt ngữ học cho người nước ngoài.
- 04 sinh viên Nga, Pháp theo học chương trình thực tập 1 năm tại khoa.
1.3. Đào tạo Sau đại học
Trong năm học khoa quản lý 196 HVCH và NCS, trong đó có:
- 152 HVCH (Việt Nam 137; nước ngoài 15):
+ K49 (số gia hạn trong năm 2008): 17 hv, trong đó có 16 hv Việt Nam,
01 hv người nước ngoài.
+ K50: 41 hv. Trong đó có 40 hv Việt Nam, 01hv người nước ngoài.
+ K51: 48 hv.Trong đó có 40 hvViệt Nam, 08 hv người nước ngoài.
+ K52: 46 hv. Trong đó có 41 hv Việt Nam, 05 hv người nước ngoài.
- 44 NCS, gồm:
+ 29 NCS Việt Nam (có 01 NCS liên kết)
+ 15 NCS nước ngoài (thuộc các quốc tịch Trung Quốc, Thái Lan,
Hàn Quốc, Nhật Bản, Hoa Kỳ)
2. Nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế
2.1 Nghiên cứu khoa học
- Đồng tổ chức 2 hội thảo khoa học: Hội thảo khoa học quốc tế về nghiên cứu, giảng dạy ngôn
ngữ và văn hóa Việt Nam- Trung Quốc
(Đại học Dân tộc
Quảng Tây, Trung Quốc 11/2007) và Hội thảo
Những vấn đề ngôn ngữ học: Ngôn ngữ chủ tịch Hồ Chí Minh và tiếng Hà Nội
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(Hà Nội, 12/2007).
- Công bố 33 bài báo khoa học, 2 đầu sách giáo trình. Nghiệm thu 3 đề tài khoa học cấp
ĐHQG, đang triển khai 5 đề tài cấp trường, 11 đề tài khoa học cấp ĐHQG (có 2 đề tài đặc biệt).
Sinh viên đạt giải 3 nghiên cứu khoa học cấp trường.
2.2 Hợp tác quốc tế
- Tiếp tục duy trì và triển khai các chương trình hợp tác quốc tế với các trường đại học của
nhiều nước trên thế giới (Pháp, Mỹ, Hàn Quốc, Trung Quốc, Đài Loan, Thái Lan…).
- Cử 5 GV đi giảng dạy ở Trung Quốc, 1 GV đi dạy ở Pháp, 2 GV đi dạy ở Hàn Quốc, 1 GV đi
học ở Thái Lan.
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