Giới thiệu tóm tắt môn học Tiếng Việt ngành kinh tế

Giới thiệu tóm tắt môn học
Tiếng Việt ngành kinh tế
Bởi:
Đỗ Hồng Dương

Nội dung:
Tên môn học: Tiếng Việt ngành kinh tế
Đối tượng học: Sinh viên Trung Quốc học tiếng Việt hệ liên kết đào tạo 1 năm, 2 năm.
Giáo viên: CN. Đỗ Hồng Dương

Nội dung tóm tắt
• Bài 1. Các khái niệm kinh tế cơ bản
Phần này sẽ cung cấp những hiểu biết cơ bản về các khái niệm kinh tế cơ bản như: kinh
tế là gì? Thế nào là cơ cấu ngành kinh tế, thành phần kinh tế? Các khái niệm về GDP,
GNI….
• Bài 2. Tổng quan kinh tế Việt Nam
Kinh tế Việt Nam được nhìn theo chiều dài lịch sử (chia thành hai giai đoạn: trước và
sau khi đổi mới), và theo cơ cấu ngành kinh tế (công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ).
Ngoài ra, sinh viên sẽ được biết đến sự phân chia các khu vực kinh tế ở Việt Nam.
• Bài 3. 10 sự kiện kinh tế Việt Nam năm 2009
Trong phần này những chủ đề sau đây sẽ được đề cập:
•
•
•
•
•

Kinh tế Việt Nam đã vượt qua khủng hoảng (Vượt bão ngoạn mục)
Cuộc vận động người Việt ưu tiên dùng hàng Việt (Đánh thức tinh thần Việt)
Xuất khẩu gạo đạt kỉ lục (Hạt gạo lên ngôi)
Đầu tư trong nước tăng, đầu tư nước ngoài giảm (Đầu tư: ngoại giảm, nội tăng)
Kim ngạch xuất khẩu giảm mạnh
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• Biến động của thị trường chứng khoán, vàng, ngoại tệ, bất động sản (Một năm
lướt sóng)
• Cơ quan quản lí chạy theo thị trường
• Lần đầu tiên các doanh nghiệp ở Việt Nam công khai lương thưởng
• Các hang hang không tư nhân lao đao
• Bài 4. Thương hiệu
Bài này cung cấp cho sinh viên khái niệm về thương hiệu, danh mục thương hiệu, tiêu
chí đánh giá một thương hiệu (thông qua các giá trị thương hiệu).
Bài 5. Thị trường tiêu dùng
Bài này cung cấp cho sinh viên các thuật ngữ về thị trường tiêu dùng
Bài 6. 15 năm điện thoại di động ở Việt Nam
Trong bài này, nội dung được chia thành hai phần. Phần một nói về các hãng điện thoại
di động ở Việt Nam, phần hai nói về các mạng điện thoại di động ở Việt Nam.
Bài 7. Vấn nạn thất nghiệp toàn cầu
Nội dung bài cung cấp cho sinh viên các khái niệm về thất nghiệp, phân loại thất nghiệp
và cung cấp thông tin về hiện trạng thất nghiệp đang diễn ra trên toàn cầu
Bài 8. Nhiều ngân hang có khả năng lỗ
Sinh viên sẽ được học các khái niệm về ngành tài chính ngân hàng, như khái niệm về lãi
suất huy động, lãi suất cho vay, các hoạt động tín dụng…
Bài 9. Thị trường điện tử điện lạnh: Vàng thau lẫn lộn
Bài học đề cập đến tình trạng thật giả lẫn lộn trong thị trường điện tử điện lạnh, đồng
thời cung cấp cho sinh viên các thuật ngữ được sử dụng trong thị trường này
Bài 10. Bán ô tô: Xin lỗi, tôi mới là thượng đế
Nội dung bài học trình bày về hiện trạng thị trường ô tô của Việt Nam, về tình trạng cầu
vượt quá cung dẫn đến việc đội giá của mặt hàng này.
Bài 11. Ôn tập
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