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1. Quá trình hình thành
& phát triển



Giảng dạy tiếng Đức 
là ngoại ngữ 2 cho 
sinh viên các khoa 
khác trong Trường

Chương trình đào 
tạo cử nhân Ngôn 
ngữ Đức đầu tiên: 
Định hướng Phiên 
dịch

Thành lập Khoa Ngôn 
ngữ và Văn hóa Phương 
Tây

Ngành Ngôn ngữ Đức:  Bên cạnh định 
hướng Phiên dịch, mở rộng thêm 2 

định hướng nghề nghiệp là Tiếng Đức 
Kinh tế và Tiếng Đức Du lịch.

Bắt đầu Chương trình thạc sĩ 
Ngôn ngữ Đức

Đổi tên thành 
Khoa Ngôn ngữ và 

Văn hóa Đức 
(29.06.2016) 

1992

1994

2001

2012

2017



2. Cơ cấu tổ chức



Các bộ môn

Bộ môn

Tiếng Đức 1

Bộ môn

Tiếng Đức 2

Bộ môn Dịch và PP 
giảng dạy tiếng Đức

Bộ môn Văn hóa và 
Ngôn ngữ học Đức



3. Đội ngũ giảng viên



Năm 2020: 27 GV

bao gồm:
• 03 Tiến sĩ

• 02 Nghiên cứu sinh

• 10 Thạc sĩ

• 07 Học viên cao học

• 02 Cử nhân

• 02 GV từ Cơ quan Trao
đổi Hàn lâm Đức DAAD

• 01 GV từ Quỹ BOSCH



4. Công tác nghiên cứu 
khoa học



• Các hướng nghiên cứu: dịch thuật, ngôn ngữ học, văn hóa-văn học, 
phương pháp giảng dạy, kiểm tra-đánh giá



• Tổ chức và tham gia các hội thảo quốc gia, quốc tế

• Tổ chức & tham gia các khóa tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp
vụ trong và ngoài nước (Thái Lan, Indonesia, Đức, Áo, Thụy Sĩ. v.v.)



5. Hợp tác phát triển



Các chương trình hợp tác (CTHT):

• CTHT giữa các cơ sở nghiên cứu tiếng Đức với ĐH Leipzig (Đức)

• CT liên kết quốc tế đào tạo Thạc syz với ĐH Leipzig (Đức)

• Trao đổi SV, GV với ĐH Greifswald, ĐH Leipzig, ĐH Dortmund (Đức)

• CT liên kết quốc tế theo hình thức tự phí với ĐH ứng dụng Konstanz (Đức)



6. Chương trình đào tạo



Đào tạo cử nhân: 3 ngành

1. Ngôn ngữ Đức chương trình chuẩn
• Định hướng Phiên dịch

• Định hướng Kinh tế

• Định hướng Du lịch

2. Ngôn ngữ Đức chất lượng cao: có sự tích
hợp các định hướng nghề nghiệp

3. Sư phạm Tiếng Đức

Đào tạo thạc sĩ: 

1. Ngôn ngữ học Đức (CT chuẩn)

2. Ngôn ngữ học Đức (CT liên kết với Đức)



Đào tạo cử nhân



Ngôn ngữ Đức

CTĐT chuẩn (134 tín chỉ/    
4 năm)

CTĐT Sư phạm Đức (136 tín
chỉ/4 năm)

Sư phạm Tiếng Đức

CTĐT chất lượng cao (152 
tín chỉ/4 năm)



Năm 1

Tiếng Đức A1-A2

Các môn chung

Năm 2

Tiếng Đức B1-B2

Các môn chung

Năm 3 & 4

Ngôn ngữ học và 
văn hóa, văn học

Các môn theo các
định hướng nghề



7. Hoạt động sinh viên



Tổng số SV (2020): 350

SV Khoa NN & VH Đức tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóacủa CLB 
Tiếng Đức, Đoàn-Hội cấp Khoa, cấp Trường, các sự kiện hợp tác với các 
trường đại học, phổ thông trên cả nước cũng như các sự kiện của các tổ chức
của Đức, Áo, v.v. 



CLB Tiếng Đức Deutschklub nỗ lực tổ chức hoạt động ngoại khóa





Sinh viên tích cực tham gia vào hoạt động nghiên cứu khoa học





Chương trình chào đón tân sinh viên thường niên của Khoa

(Hallo 2019)







Chương trình thường niên Tschüs chia tay sinh viên năm cuối







Hội trại Xuân Frühlingsfest 2019









Ngày hội sinh viên quốc tế 2018





Trại hè thường niên Deutschcamp dành cho học sinh, 
sinh viên tiếng Đức ở các nước Đông Nam Á





Chào mừng bạn đến với Khoa 
Ngôn ngữ và Văn hóa Đức!

ĐỊA CHỈ :  TẦNG 2 NHÀ A3,  02 PHẠM VĂN ĐỒNG ,  CẦU GIẤY,  HÀ NỘI

TEL.:  +84 243 754 9558| E -MAIL:  VPKPTAY@GMAIL.COM/VPKPTAY1@GMAIL .COM


