
  

                              成就学生的未来 

 

Ngôn ngữ  

HSK cao cấp (cấp 9) 

HSK cấp 6 

Tiếng Nhật 

 

Trần Thị Thu Hiền 
Giảng viên Tiếng Trung 

 

(+84)0339 248 258 

hientranhsk@gmail.com 

www.facebook.com/daytieng

.trungnhat 

Bac Tu Liem District, 

Hanoi 

Bằng cấp 

Kỹ năng 

2000 - 2005 

2006 – 2010 

2009 – 2011 

2015 - 2016 

2018 – 2021 

 

Kỹ sư Quản trị doanh nghiệp Mỏ 

Thạc sỹ Tài chính Ngân hàng 

Thạc sỹ Giáo dục Hán ngữ Quốc tế 

Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm 

Tiến sỹ Ngôn ngữ học tiếng Trung Quốc 

Kỹ  năng mềm 

Kỹ năng thuyết trình 

Kỹ năng quản lý thời gian 

Kỹ năng làm việc nhóm 

Kỹ năng tổ chức sự kiện 

 

 

Đại học Mỏ - Địa chất, Hà Nội 

Đại học Tây Bắc, Tây An, Thiểm Tây, Trung Quốc 

Đại học Tây Bắc, Tây An, Thiểm Tây, Trung Quốc 

Đại học Quốc Gia Hà Nội 

Đại học Tây Bắc, Tây An, Thiểm Tây, Trung Quốc 

 

Bằng cấp, chứng chỉ  Tổ  chức cấp bằng 

Kỹ  năng máy tính 

Thành thạo tin học văn phòng 

 Ứng dụng CNTT trong giảng dạy 

ngôn ngữ 

D 03/09/1981 

 

Thời gian 



 

Thời 

gian 

 

Vị  trí Cơ quan/  

tổ  chức 

Nhiệm vụ  

2011 – 2014 Trợ giảng  Đại học Tây Bắc,  
Trung Quốc 

 

- Giúp đỡ du học sinh làm các thủ tục nhập học tại trường. 

- Phối hợp đưa Du học sinh đi làm visa, thẻ ngân hàng, thẻ 

căng tin… 

- Phối hợp giảng dạy chấm bài, sửa lỗi sai cho Du học sinh 

tại trường. 

 

2014 - 2015 Giáo viên  Một số trường đại học 

trên địa bàn Hà Nội 

- Giảng dạy các lớp cơ bản tiếng Trung 

- Ôn thi HSK cấp 3,4,5 cho học viên 

 

2015 -2018 

 

Chuyên viên/ 

Giảng viên 

thỉnh giảng 

 

Đại học Mỏ - Địa chất, 

Trung tâm Ngoại ngữ - 

Tin học. 

- Sử dụng bằng Tài chính làm kế toán tại Trung tâm 

-  Giảng dạy các lớp tiếng Trung 1 và tiếng Trung 2  tự chọn 

tại Trường.   

- Giảng dạy các lớp cơ bản tiếng Trung tại Trung tâm. 

 

2018 đến nay Trợ lý nghiên 

cứu 

Đại học Tây Bắc, Trung 

Quốc 

- Hỗ trợ Giáo sư trong việc thu thập dữ liệu, xử lý thông 

tin nghiên cứu 

- Hỗ trợ các nghiên cứu sinh khác. 

 

Thành tích 

Kinh nghiệm làm việc 

Đại diện đọc diễn văn trong lễ tốt nghiệp trước toàn trường 

Giải nhì cuộc thi viết văn toàn quốc tại Trung Quốc dành cho 

sinh viên nước ngoài 

Đăng bài báo trên tạp chí Quốc tế CSSCI  

Đăng bài báo trên tạp chí văn học Trung Quốc 

 

 

 

Nghiên cứu sinh ưu tú 

Á quân cuộc thi 

 

Bài báo quốc tế 

 


