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 óm tắt: 

 

 ừ năm học 2013-2014  chuyên ngành  ông phương học được chính thức đào tạo tại Khoa 

Quốc tế học   rường  ại học  goại ngữ   ại học  à  ẵng.  ùng với hai chuyên ngành 

Quốc tế học   iếng Việt và Văn hóa Việt  am  ngành  ông phương học đang có những 

bước đi đầu tiên trên cơ sở kế thừa kinh nghiệm của những cơ sở đào tạo uy tín đi trước 

đồng thời chủ động tạo ra sự phát triển phù hợp với nhu cầu xã hội cũng như đáp ứng được 

nhu cầu về nguồn nhân lực tại địa phương.  ể đạt được những mục tiêu nói trên  việc áp 

dụng phương pháp giảng dạy chủ động (       )  một phương pháp giảng dạy tiên tiến 

của thế giới  cho những học phần thuộc chương trình đào tạo ngành  ông phương học là 

một việc làm cần thiết và mang tính chủ động trong mục tiêu đào tạo.  ột trong những học 

phần quan trọng cần được áp dụng đầu tiên là học phần   hập môn  ông phương học . Bài 

viết đề cập đến một số đề xuất áp dụng         cho học phần nói trên.  
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Abstract 

Since the academic year 2013-2014, Oriental Studies has been formally taught at 

Department of International Studies, University of Foreign Language Studies, The 

University of Danang. Along with two other studies, International Studies and Vietnamese 

& Vietnamese Culture Studies, Oriental Studies is taking the first step on the basis of 

inheriting experiences of prestigious universities. Besides, it may actively create the 

development in accordance with social needs as well as meet the needs of local human 

resources. In order to achieve the above objectives, application of the worldwide advanced 

Active Teaching Methods to the subjects of the Oriental Studies curriculum should be 

considered a necessary and proactive plan for training strategy. The first subject chosen for 

application is   ntroduction to  riental Studies   one of the important subjects in the 

curriculum. This article puts forward some suggestions on Active Teaching Methods for that 

subject.  
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