BAN TỔ CHỨC HỘI THẢO QUỐC TẾ
“Mối quan hệ 30 năm quá khứ và tương lai giữa
Việt Nam và Hàn Quốc”
“한국과 베트남 과거 30년과 미래 30년”

▣ 일 시 : 2022년 06월 30일(목) 10:00-16:30
▣ 장 소 : 부산외국어대학교 트리니티홀 D411호
▣ 주 최 :

한국베트남학회, 부산외대 특수외국어사업단

한국베트남학회ž부산외대 특수외국어사업단이 6월 30일에 공동으로 주최하는
2022년 국제학술대회 “ 한국과 베트남 과거 30년, 미래 30년”의 상세 발표자
순서와 온라인 접속 정보를 먼저 안내드립니다.
I. 제1세션 (등록, 개회, 오전 발표, 종합 발표 및 폐회)
줌(Zoom 링크):
https://bufs.zoom.us/j/82867853490?pwd=a1VmZG9kTURaN0FSd1Z4Rm5XczY2UT09
줌 회의 ID: 828 6785 3490
줌 회의 PW: 1234

▣ 등록 및 개회식: 10:00-10:50 (한국시간)
- 개회사: 배양수 (한국베트남학회 학회장, 부산외대 특수외국어사업단 단장)
- 축 사: 응웬부뚱 ĐS. Nguyễn Vũ Tùng (주한 베트남대사)
▣ 오전 발표 세션(아래 상세): 11:00-12:30
▣ 오후 발표 세션(아래 상세): 13:30-16:10 (제2세션만 별도 Zoom 링크로 접속함)
▣ 종합토론 및 폐회식: 16:10-16:30

▣ 오전 발표
◆ 제1발표 (11:00-11:30): Ngành Hàn Quốc học và những chuyển biến trong Nghiên

cứu Hàn Quốc tại Việt Nam (TS. Nguyễn Thị Thắm)/베트남내 한국학과 연
구동향(응웬티탐-베트남 사회과학원 동북아연구원 한국·북조선연구소)
◆ 제2발표 (11:30-12:00): Tình tình Đào tạo Tiếng Hàn Chuyên Ngành ở Miền Trung

(TS. Trần Thị Lan Anh)/베트남 중부지방 한국어 전문교육 현황 (쩐티란아
잉-다낭외국어대학교)
◆ 제3발표 (12:00-12:30): Tình hình và triển vọng Đào tạo tiếng Hàn ở Đà Lạt (TS.

Nguyễn Phạm Thu Hương)/달랏지역 한국의 교육 현황 및 전망(응웬팜투흐
엉-달랏대학교)

▣ 중식 (12:30-13:30)

▣ 오후 발표
◆ 제4발표 (13:30-14:00): Đào Tạo Tiếng hàn và Hàn Quốc học tại Hà Nội (TS. Lê

Thị Thu Giang)/하노이 지역에서의 한국어(학) 교육(레티투쟝-하노이 사범
대)
◆ 제5발표 (14:00-14:30): Tình hình giảng dạy các môn học về ngành văn hóa và xã

hội Hàn Quốc trong chuyên ngành Ngôn ngữ Hàn Quốc và Hàn Quốc học tại
các trường đại học phía Nam (TS. Bùi Phan Anh Thư, TS. Nguyễn Thị
Phương Mai)/베트남 대학에서의 한국어(학) 교육 현황과 전망 - 호찌민시
지역을 중심으로 (부이판아잉트-호찌민시 기술대학교, 응웬티프엉마이-호찌
민 인문사회대)
▣ Tea break (14:30-14:40)
◆ 제6발표 (14:40-15:10): Suy ngẫm về Hàn lưu và Việt lưu qua ba thập kỉ quan hệ

ngoại giao Việt-Hàn (TS. Nguyễn Văn Phượng)/한국과 베트남 외교관계수립
30년을 통해 본 한류 및 베트남류에 대한 성찰(응웬반프엉-부산외대)
◆ 제7발표 (15:10-15:40): Hướng tới mối quan hệ Việt - Hàn mật thiết hơn: Góc nhìn

cựu sinh viên Việt Nam học người Hàn Quốc (ThS. Nguyễn Tuấn Nghĩa)/한
국과 베트남간의 밀착 관계 지향: 베트남학과 한국인 졸업생의 시각에서
(응웬뚜언응이아-대만 성공대학교)
◆ 제8발표 (15:40-16:10): Hồ Chí Minh với các nhà cách mạng Hàn Quốc ở Pháp đầu

Thế kỉ XX (PGS.TS. Phạm Quốc Sử)/20세기 초 프랑스에서의 호찌민 주석
과 한국 혁명가와의 교류(팜꾸옥쓰-하노이 사범대)

II. 제2세션 (13:30-15:40)
줌(Zoom 링크):

https://bufs.zoom.us/j/86845118166?pwd=Uk1uVi9Gcml6SEJaOVI2SUhWT0c0QT09
줌 회의 ID: 868 4511 8166
줌 회의 PW: 1234
◆ 제9발표 (13:30-14:00): Ảnh hưởng của văn hóa trong việc tiếp nhận phim truyền

hình nước ngoài của khán giả Việt Nam (ThS. Quách Thuyên Nhã Uyên)/베
트남 시청자의 외국드라마 선택에 문화가 미치는 영향 (꽈익투옌냐우엔호찌민 인사대)
◆ 제10발표 (14:00-14:30): Đối thoại sâu trong giảng dạy tiếng Việt và văn hóa Việt

Nam cho sinh viên Hàn Quốc (TS. Nguyễn Thi Diệu Linh)/한국 대학생을 위한
베트남어 및 베트남 문화 강의를 위한 “심층 대화”법 (응웬티지에우링- 하노이 사범대)

▣ Tea break (14:30-14:40)
◆ 제11발표 (14:40-15:10): Cách sử dụng từ xưng hô trong hoạt động của chủ tịch Hồ

Chí Minh (TS. Dương Văn Khoa, TS. Mai Thị Tuyết)/호찌민 주석의 혁명
활동 과정에서의 호칭 사용법(즈엉반코아, 마이티뚜엣-하노이 사범대)
◆ 제12발표 (15:10-15:40): Nghiên cứu về cách chuyển thể tiểu thuyết chữ Nôm “Lục

Vân Tiên” sang bộ phim truyền hình “Lục Vân Tiên” (Lee Ji-young) /쯔놈 소
설 『룩 번 띠엔』에서 드라마 <룩 번 띠엔>으로의 변용 양상 연구 (이지
영-한국외대)

감사합니다.

