TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN
BỘ MÔN NGÔN NGỮ HỌC

THÔNG BÁO HỘI THẢO KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG
Bộ môn Ngôn ngữ học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia TP.HCM
phối hợp với Trung tâm Ngôn ngữ học Tính toán, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên dự định tổ chức Hội
thảo khoa học cấp Trường về lĩnh vực Ngôn ngữ học Ứng dụng. Kính mời quý vị viết tham luận cho hội thảo.
Sau đây là một số thông tin về hội thảo:
1. Chủ đề hội thảo

Những vấn đề thực tiễn của Ngôn ngữ học Ứng dụng ở Việt Nam
2. Nội dung
Ngôn ngữ học Ứng dụng là một lĩnh vực liên ngành của Ngôn ngữ học, có nhiệm vụ nhận diện, nghiên
cứu và đề xuất các giải pháp liên quan đến các vấn đề ngôn ngữ trong thực tiễn xã hội. Ngôn ngữ học Úng
dụng bao gồm các nội dung nghiên cứu như giáo dục ngôn ngữ (giảng dạy ngôn ngữ thứ hai/ngoại ngữ, đánh
giá trình độ ngôn ngữ, thụ đắc ngôn ngữ ở trẻ em và người lớn...), nghiên cứu giao tiếp ngôn ngữ (chiến ược
giao tiếp, quyền lực ngôn ngữ, ngôn ngữ hùng biện...), ngôn ngữ học hình pháp (ngôn ngữ pháp luật, nhận
diện ngôn ngữ tội phạm...), ngôn ngữ học tính toán (xử lý ngôn ngữ tự nhiên, dịch tự động, tổng hợp lời nói),
tâm lý ngôn ngữ, ngôn ngữ sử dụng trong lĩnh vực báo chí truyền thông, ngoại giao... và các vấn đề khác.
Cùng với định hướng phát triển của Bộ môn Ngôn ngữ học, Hội thảo mong muốn nhận được các tham luận
nghiên cứu theo những hướng sau:
(1) Tình hình nghiên cứu và những thành tựu của Ngôn ngữ học Ứng dụng ở Việt Nam từ trước đến nay;
(2) Các hướng nghiên cứu và tiềm năng phát triển của Ngôn ngữ học Ứng dụng ở Việt Nam;
(3) Các định hướng, gợi ý, kinh nghiệm trong việc xây dựng các chương trình đào tạo ở bậc cử nhân và
nghiên cứu liên quan đến Ngôn ngữ học Ứng dụng;
3. Thời gian
- Thời hạn đăng ký đề tài và gửi tóm tắt báo cáo: 15/06/2017 (theo mẫu và gửi qua thư điện tử
nnh@hcmussh.edu.vn, với tựa đề ghi rõ “Tóm tắt báo cáo Hội thảo NNHUD1 – 2017” + Tên các tác
giả))
- Thời hạn nộp tham luận: 15/08/2017 (gửi qua thư điện tử nnh@hcmussh.edu.vn, với tựa đề ghi rõ
“Toàn văn báo cáo Hội thảo NNHUD1 – 2017” + Tên các tác giả)
- Thời gian hội thảo: dự kiến 30/09/2017.
4. Địa điểm tổ chức hội thảo

Phòng D201 Trường ĐH KHXH&NV, cơ sở 12 Đinh Tiên Hoàng, Q 1, TP.HCM.
5. Quy cách văn bản
Sử dụng mã chữ Unicode, font: Times New Roman, cỡ chữ 13 hay 14.
Cách dòng đơn, chừa lề tự động, dài không quá 15 trang.
Tài liệu trích dẫn hoặc nguồn lưu trữ đặt ở cuối bài viết (dùng thủ công, không dùng chế độ “Endnotes” tự
động).
6. Ban tổ chức hội thảo
Trưởng ban:
-

TS. Huỳnh Thị Hồng Hạnh – Trưởng Bộ môn Ngôn ngữ học, Trường ĐH KHXH&NV ĐHQG
HCM.

Các Phó Trưởng ban:
-

PGS.TS. Đinh Điền, Giám đốc Trung tâm Ngôn ngữ học Tính toán, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên,
ĐHQG HCM;
TS. Đinh Lư Giang, Phó Trưởng Bộ môn Ngôn ngữ học, Trường ĐH KHXH&NV ĐHQG HCM.

Uỷ viên:
-

PGS.TS. Nguyễn Công Đức;

-

TS. Nguyễn Hoàng Trung;

-

TS. Huỳnh Bá Lân;

-

TS. Nguyễn Hữu Chương.

7. Hỗ trợ của hội thảo
Tham luận được sử dụng sẽ được tuyển đưa vào kỷ yếu của hội thảo được xuất bản sau đó.
Đại biểu có tham luận tham gia hội thảo đuợc hỗ trợ chi phí lưu trú.
8. Địa chỉ liên hệ
Ban tổ chức Hội thảo cấp Trường
Bộ môn Ngôn ngữ học (Phòng C.302)
Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn TP.HCM
10-12 Đinh Tiên Hoàng, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
- ĐT: 84-8-38293828 (161); Email: nnh@hcmussh.edu.vn
Thông tin về hội thảo, tóm tắt và toàn văn báo cáo sẽ được đăng tải trên website: nnh.hcmussh.edu.vn.
TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC

