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1.1. Chương trình D17, khóa học 2017-2021
STT

1

2
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Tên môn học

Mục đích môn học

Giúp sinh viên nhận biết, hiểu được cấu trúc, ý nghĩa, mục đích của
Nhập môn ngành Ngôn ngành ngôn ngữ Anh, hiểu rõ chương trình, phương pháp học đại học,
ngữ Anh
phương pháp học tập suốt đời để định hướng nghề nghiệp cho mình sau
khi tốt nghiệp.
Tư duy biện luận ứng Môn học này hướng dẫn người kỹ năng tư duy trong đọc cách đọc và suy
dụng
nghĩ thông qua các tình huống thực tế trong cuộc sống
Giúp học sinh củng cố lại các chủ điểm ngữ pháp tiếng Anh đã được học
ở phổ thông
Bổ sung thêm kiến thức Ngữ pháp trình độ Tiền trung cấp đồng thời tạo
Ngữ pháp 1
điều kiện cho sinh viên thực hành các chủ điểm ngữ pháp trong bối cảnh
và tình huống thích hợp. Đồng thời giúp sinh viên tránh khỏi một số lỗi
ngữ pháp thường gặp từ đó giúp hoàn thiện năng lực sử dụng tiếng Anh
cũng như giúp sinh viên tự tin hơn trong việc sử dụng tiếng Anh, đặc biệt

Lịch trình
Số tín chỉ
giảng dạy

Phương pháp
đánh giá sinh
viên

2

HKI

Tự luận

2

HKI

Tự luận

2

HKI

Trắc nghiệm + Tự
luận

4

5

6

7

Nghe – Nói 1

là trong quá trình giao tiếp.
Tập trung vào các chủ điểm ngữ pháp: thì, cách thành lập câu hỏi, câu hỏi
đuôi, câu trực tiếp gián tiếp, câu điều kiện, câu bị động, modal verbs,
danh từ đếm được và không đếm được…
Trang bị SV kỹ năng nghe hiểu tiếng Anh ở trình độ A2 với các chủ đề
thông thường trong đời sống và công việc thông qua nguồn ngữ liệu từ tài
liệu
nghe
và
nói.
Chú trọng rèn luyện kỹ năng hiểu câu hỏi và đặt câu hỏi trong giao bằng
tiếng
Anh
Trang bị SV một lượng kiến thức từ vựng và cấu trúc câu ở trình độ A2
thông qua nguồn ngữ liệu từ tài liệu nghe và nói.
Chú trọng rèn luyện kỹ năng hiểu câu hỏi và đặt câu hỏi trong giao bằng
tiếng
Anh

Trang bị và hướng dẫn SV thực hành kiến thức ngữ âm cơ bản trong việc
Ngữ Âm 1
phát âm tiếng Anh ở các đặc thù âm tiết, phụ âm, cụm phụ âm …., trọng
âm từ, trọng âm câu, ngữ điệu
Trang bị cho sinh viên kỹ năng đọc-viết cơ bản với khối lượng từ vựng
liên quan các lĩnh vực đời sống, khoa học và học thuật ở mức phổ thông
Đọc - Viết 1
thuộc trình độ A2. Sinh viên được tập trung trang bị khả năng viết một email thông thường và một đoạn văn ngắn.
SV được hướng dẫn thực hành 4 kỹ năng sử dụng và giao tiếp bằng tiếng
Anh NGHE, NÓI, ĐỌC, VIẾT thông qua nguồn ngữ liệu của hệ thông bài
Thực hành tiếng Anh 1
test quốc tế của Cambridge phù hợp với trình độ của từng học phần. THT
1 trình độ A2
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Vấn đáp
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Vấn đáp
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Tự luận
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TL-TN-VĐ
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Học phần này nhằm củng cố và trang bị cho hoc viên hệ thống hóa kiến
thức ngữ pháp và từ vựng tiếng Pháp ở trình độ A2. Thông qua các chủ
điểm ngữ pháp, từ vựng, tình huống giao tiếp, sinh viên có thể: tránh
được một số lỗi ngữ pháp thường gặp trong quá trình giao tiếp; hiểu được
Ngoại ngữ 2 (1)
các câu và cấu trúc được sử dụng thường xuyên liên quan đến nhu cầu
giao tiếp cơ bản (như các thông tin về gia đình, bản thân, đi mua hàng,
hỏi đường, việc làm); trao đổi thông tin về những chủ đề đơn giản, quen
thuộc hằng ngày; mô tả đơn giản về bản thân, môi trường xung quanh và
những vấn đề thuộc nhu cầu thiết yếu.
Môn Giáo dục thể chất giúp học sinh hình thành, phát triển kĩ năng chăm
sóc sức khỏe, kĩ năng vận động, thói quen tập luyện thể dục thể thao và
rèn luyện những phẩm chất, năng lực để trở thành người công dân phát
Giáo dục thể chất
triển hài hoà về thể chất và tinh thần, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây
dựng, bảo vệ Tổ quốc và hội nhập
Môn học
Học phần này cung cấp hệ thống kiến thức về những nguyên lý cơ bản
Những nguyên lý cơ của chủ nghĩa Mác - Lênin. Từng bước xác lập thế giới quan, nhân sinh
bản của Chủ nghĩa Mác quan và phương pháp luận chung nhất để tiếp cận các khoa học chuyên
Lênin
ngành được đào tạo. Xây dựng niềm tin, lý tưởng cách mạng cho sinh
viên.
Học phần bổ sung thêm kiến thức Ngữ Pháp trình độ Trung cấp đồng thời
tạo điều kiện cho sinh viên thực hành các chủ điểm ngữ pháp trong bối
Ngữ pháp 2
cảnh thích hợp cũng như giúp sinh viên tránh các lỗi ngữ pháp thường gặp
từ đó giúp hoàn thiện năng lực sử dụng tiếng Anh của sinh viên đặc biệt là
trong quá trình giao tiếp.
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T Tự luận ưTư

2

HKII

Trắc nghiệm + Tự
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Ngữ Âm 2
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Nghe – Nói 2

14

Đọc – Viết 2

Học phần tập trung vào các chủ điểm: danh từ, tính từ, trạng từ, mạo từ,
giới từ, đại từ, cụm động từ, câu so sánh, các mệnh đề (danh từ, tính từ,
trạng từ...)
Học phần cũng giúp sinh viên củng cố lại các điểm ngữ pháp cơ bản đã
học ở học phần Ngữ Pháp 1, bên cạnh đó cung cấp các tình huống, ngữ
cảnh giúp sinh viên thực hành và vận dụng các chủ điểm ngữ pháp đã học
vào thực tế cuộc sống.
Trang bị và hướng dẫn SV thực hành kiến thức ngữ âm nâng cao trong việc
phát âm tiếng Anh ở các đặc thù âm tiết, phụ âm, cụm phụ âm …., trọng
âm từ, trọng âm câu, ngữ điệu
Trang bị SV kỹ năng nghe hiểu tiếng Anh ở trình độ B1 với các chủ đề
thông thường có nâng cao trong đời sống và công việc thông qua nguồn
ngữ liệu từ tài liệu nghe và nói.
Chú trọng rèn luyện kỹ năng nghe hiểu những tình huống đang xãy ra và
được kể lại bằng tiếng Anh
Trang bị SV một lượng kiến thức từ vựng và cấu trúc câu ở trình độ B1
thông qua nguồn ngữ liệu từ tài liệu nghe và nói.
Chú trọng rèn luyện kỹ năng tường thuật sự việc đang diễn ra hoặc kể lại
sự việc đã xảy ra trong những tình huống, chủ đề thông thường có nâng
cao bằng tiếng Anh.
Trang bị cho sinh viên các kỹ năng cần thiết để đọc hiểu các loại tài
liệu khác nhau ở trình độ B1. Lượng từ vựng sinh viên được cung cấp ở
đây bao gồm từ vựng mang tính phổ thông và học thuật liên quan các chủ
đề lớn như văn hóa, môi trường, khoa học, văn học...Kỹ năng viết đoạn văn
được đặc biệt phát triển nâng cao trong học phần này.
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SV được hướng dẫn thực hành 4 kỹ năng sử dụng và giao tiếp bằng tiếng
Anh NGHE, NÓI, ĐỌC, VIẾT thông qua nguồn ngữ liệu của hệ thống bài
Thực hành tiếng Anh 2
test quốc tế của Cambridge phù hợp với trình độ của từng học phần. THT
2 trình độ B1
Học phần này nhằm củng cố và trang bị cho học viên hệ thống hóa kiến
thức ngữ pháp và từ vựng tiếng Pháp ở trình độ trên A2. Thông qua các
chủ điểm ngữ pháp, từ vựng, tình huống giao tiếp, sinh viên có thể: tránh
được một số lỗi ngữ pháp thường gặp trong quá trình giao tiếp; hiểu được
Ngoại ngữ 2 (2)
các câu và cấu trúc được sử dụng thường xuyên liên quan đến nhu cầu
giao tiếp cơ bản (như các thông tin về gia đình, bản thân, đi mua hàng,
hỏi đường, việc làm); trao đổi thông tin về những chủ đề đơn giản, quen
thuộc hằng ngày; mô tả đơn giản về bản thân, môi trường xung quanh và
những vấn đề thuộc nhu cầu thiết yếu.
Môn giáo dục quốc phòng giáo dục sinh viên về lòng yêu nước, yêu chủ
nghĩa xã hội, niềm tự hào và sự trân trọng đối với truyền thống đấu tranh
chống ngoại xâm của dân tộc, của các lực lượng vũ trang nhân dân Việt
Nam; có ý thức cảnh giác trước âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù
Giáo dục quốc phòng
địch; có kiến thức cơ bản về đường lối quân sự của Đảng và công tác
quản lý nhà nước về quốc phòng, an ninh; có kỹ năng quân sự để tham
gia vào sự nghiệp xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân, an ninh
nhân dân, sẵn sàng bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Trang bị các kỹ năng đọc hiểu nâng cao liên quan đến các loại tài liệu ở
trình độ B2. Sinh viên được phát triển các kỹ thuật đọc hiểu như đoán từ,
Đọc – Viết 3
đoán nội dung, suy luận...Sinh viên được rèn luyện để viết bài luận ngắn
thuộc 2 thể loại “nêu ý kiến” và “so sánh”

3

HKII

TL-TN-VĐ

3

HKII

Trắc nghiệm + Tự
luận

4

HKII

Tự luận

3

HKIII

Trắc nghiệm + Tự
luận

19

20

21

22

Trang bị SV kỹ năng nghe hiểu tiếng Anh ở trình độ B2 với các chủ đề
có nâng cao trong đời sống và công việc thông qua nguồn ngữ liệu từ tài
liệu nghe và nói.
Chú trọng rèn luyện kỹ năng nghe hiểu những tình huống đang xảy ra và
được kể lại, tranh luận, thương thảo, đàm phán bằng tiếng Anh;
Nghe – Nói 3
Trang bị SV một lượng kiến thức từ vựng và cấu trúc câu ở trình độ B2
thông qua nguồn ngữ liệu từ tài liệu nghe và nói.
Chú trọng rèn luyện kỹ năng tường thuật sự việc đang diễn ra hoặc kể lại
sự việc đã xảy ra, tranh luận, thương thảo, đàm phán trong những tình
huống, chủ đề có nâng cao bằng tiếng Anh.
Học phần giúp sinh viên sẽ có cơ hội tìm hiểu và đánh giá các vấn đề sau:
Nghiên cứu khoa học liên quan như thế nào đối với công việc tương lai.
Nghiên cứu khoa học cập nhật thông tin và giúp cải thiện hoạt động giảng
dạy, hiệu quả giảng dạy, và các chính sách trong các môi trường dạy và học
PPNCKH
ngôn ngữ ở phổ thông và đại học;
Các phương pháp nghiên cứu chủ đạo nào được dùng trong nghiên cứu giáo
dục giảng dạy ngôn ngữ và tại sao;
Nghiên cứu Action Research được tiến hành như thế nào.
SV được hướng dẫn thực hành 4 kỹ năng sử dụng và giao tiếp bằng tiếng
Anh NGHE, NÓI, ĐỌC, VIẾT thông qua nguồn ngữ liệu của hệ thống bài
Thực hành tiếng Anh 3
test quốc tế của Cambridge phù hợp với trình độ của từng học phần. THT
3 trình độ B2
Nội dung chủ yếu của học phần này là cung cấp cho sinh viên những kiến
thức căn bản về phiên âm, thanh mẫu, vận mẫu, âm tiết, thanh điệu, thanh
Ngoại ngữ 2 (3)
nhẹ, vị trí thanh điệu, sự biến đổi thanh điệu và các quy tắc viết phiên âm
tiếng Trung Quốc, những nét chữ cơ bản, quy tắc viết bút thuận, và cung
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cấp cho sinh viên những vốn từ cơ bản trong giao tiếp hằng ngày. Ngoài
ra sinh viên còn được học một số mẫu câu giao tiếp thông thường; chào
hỏi, hỏi thăm sức khỏe, họ và tên , quốc tịch, hỏi ngày tháng năm, tuổi
tác, tự giới thiệu, giới thiệu gia đình, ngành học, cách miêu tả thời tiết,
hoặc cách diễn đạt khi đau ốm v.v ..... , bên cạnh đó yêu cầu sinh viên cần
phải nắm vững từ vựng cũng như cách dùng, và cần nắm kỹ những phó từ
và động từ năng nguyện sau mỗi bài được nhắc đến.
Trình bày, giải thích được khái niệm giáo dục học nhân cách, xác định được
đối tượng nghiên cứu và các quy luật diễn ra trong hoạt động giáo dục nhân
Giáo dục nhân cách cách.
Vận dụng được các kiến thức cơ bản của Giáo Dục Nhân cách Học Đại
Cương vào việc giải quyết các vấn đề lý luận và thực tiễn giáo dục đặt ra.
Học phần Tâm lý học đại cương trang bị cho người học những kiến thức
cơ bản về khoa học tâm lý người. Nội dung chính của học phần bao gồm:
Tâm lý học đại cương Tâm lý học là một khoa học; hoạt động và giao tiếp; sự hình thành và
phát triển tâm lý, ý thức; hoạt động nhận thức; tình cảm và ý chí; nhân
cách.
Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản nhất về nhà nước,
pháp luật, các lĩnh vực pháp luật trong hệ thống pháp luật Việt Nam; pháp
luật quốc tế; đào tạo luật và nghề luật ở Việt Nam. Từ đó giúp người học
nâng cao sự hiểu biết về vai trò và sự quan trọng của Nhà nước và pháp
Pháp luật đại cương luật trong đời sống, có những quan điểm đúng đắn về đường lối, chính sách
của Đảng và pháp luật của Nhà nước Việt Nam, có thái độ tuân thủ nghiêm
chỉnh pháp luật nhà nước, có ý thức đầy đủ về bổn phận và nghĩa vụ của
một công dân đối với quốc gia, biết áp dụng pháp luật trong cuộc sống làm
việc của mình, nhất là đối với người học trong các ngành học thuộc khoa
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học xã hội, vừa cần những lý luận cơ bản về pháp luật, vừa cần những kiến
thức pháp luật chuyên ngành.
Học phần bao gồm hai nội dung cơ bản:
- Chương 1: Hệ thống hóa và củng cố hệ thống tri thức cơ bản về văn bản,
phân tích văn bản và tạo lập văn bản. Thực hành rèn luyện kĩ năng viết
đoạn văn, nói và viết văn bản, viết phần lịch sử vấn đề trong luận văn
Tiếng Việt thực hành
khoa học,…
- Chương 2: Hệ thống hóa một số vấn đề về câu, từ vựng – ngữ nghĩa
tiếng Việt, chính tả tiếng Việt.
Thực hành sửa các lỗi về chính tả, dùng từ và diễn đạt trong nói và viết.
Ngoài chương trình mở đầu, nội dung học phần gồm 7 chương:
Tư Tưởng Hồ Chí chương 1, trình bày về cơ sở, quá trình hình thành và phát triển Tư tưởng
Minh
Hồ Chí Minh; từ chương 2 đến chương 7 trình bày những nội dung của tư
tưởng Hồ Chí Minh về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam.
Học phần trang bị cho sinh viên kỹ năng đọc -viết tiếng Anh ở trình độ
B2,C1. Tập trung phát triển các kỹ năng và chiến lược đọc hiểu các loại tài
Đọc – Viết 4
liệu mang tính học thuật khá phức tạp. Sinh viên tập trung rèn luyện viết
bài luận thuộc 2 thể loại “tường thuật và thuyết phục”
Trang bị SV kỹ năng nghe hiểu tiếng Anh ở trình độ B2, C1 với các chủ
đề nâng cao trong đời sống và công việc thông qua nguồn ngữ liệu từ tài
liệu nghe và nói.
Nghe – Nói 4
Chú trọng rèn luyện kỹ năng nghe hiểu những tình huống đang tranh luận,
thương thảo, đàm phán bằng tiếng Anh
Trang bị SV một lượng kiến thức từ vựng và cấu trúc câu ở trình độ
B2,C1 thông qua nguồn ngữ liệu từ tài liệu nghe và nói.
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Chú trọng rèn luyện kỹ năng tranh luận, thuyết trình, thương thảo, đàm
phán trong những tình huống, chủ đề nâng cao bằng tiếng Anh.
SV được hướng dẫn thực hành 4 kỹ năng sử dụng và giao tiếp bằng tiếng
Anh NGHE, NÓI, ĐỌC, VIẾT thông qua nguồn ngữ liệu của hệ thống bài
Thực hành tiếng Anh 4
test quốc tế của Cambridge phù hợp với trình độ của từng học phần. THT
4 trình độ B2,C1
- Trang bị cho sinh viên kiến thức về ngôn ngữ Trung Quốc để biết cách
vận dụng các kỹ năng ngôn ngữ đọc và viết.
- Trang bị kiến thức cho sinh viên về kỹ năng nghe nói và một số kiến thức
về văn hóa Trung Quốc
- Học phần này gồm 07 bài: Trong đó đọc viết 03 bài, nghe nói 04 bài.
Nội dung chủ yếu của học phần này là môn học tổng hợp, cung cấp kiến
Ngoại ngữ 2 (4)
thức ngôn ngữ giàu tính ứng dụng thực tiễn, rèn luyện cho sinh viên các
kỹ năng nghe, nói, đọc, viết tiếng Trung Quốc, qua đó từng bước phát
triển năng lực của sinh viên. Học phần này mỗi bài được thiết kế bởi các
bài khóa bao gồm nhiều chủ đề khác nhau: văn hóa xã hội, quan hệ xã
hội, sinh hoạt thường ngày, kết hợp phần từ mới, ngữ pháp, chú thích, bài
khóa và bài tập thực hành.
Trang bị cho sinh viên kiến thức và kỹ năng nhận diện, phân tích các đơn
Hình thái học
vị cấu tạo từ và cách tạo từ mới trong ngôn ngữ Anh.
Trang bị cho sinh viên kiến thức và kỹ năng nhận diện, phân tích các đơn
vị cú pháp như cụm danh từ, động từ, tính từ, giới từ…, mệnh đề chính,
Cú pháp học
phụ và vai trò của chúng trong câu đơn, câu phức; kỹ năng chuyển đổi câu
và kết hợp các thành phần trong câu.
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Sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam là nhân tố quyết định thắng lợi
Đường lối cách mạng của cách mạng Việt Nam. Chính vì thế, học phần Đường lối Cách mạng
của Đảng Cộng sản Đảng Cộng sản Việt Nam mang nhiều giá trị lý luận, thực tiễn sâu sắc và
Việt Nam
là nền tảng quan trọng trong việc nghiên cứu những vấn đề chuyên sâu
của các ngành khoa học xã hội.
Trang bị SV kỹ năng nghe hiểu tiếng Anh ở trình độ B2, C1 với các chủ
đề nâng cao trong đời sống và công việc thông qua nguồn ngữ liệu từ tài
liệu nghe và nói.
Chú trọng rèn luyện kỹ năng nghe hiểu những tình huống đang tranh luận,
Nghe – nói 5
thương thảo, đàm phán bằng tiếng Anh
Trang bị SV một lượng kiến thức từ vựng và cấu trúc câu ở trình độ
B2,C1 thông qua nguồn ngữ liệu từ tài liệu nghe và nói.
Chú trọng rèn luyện kỹ năng tranh luận, thuyết trình, thương thảo, đàm
phán trong những tình huống, chủ đề nâng cao bằng tiếng Anh
Học phần trang bị cho sinh viên kỹ năng đọc -viết tiếng Anh ở trình độ C1.
Tập trung phát triển cho sinh viên các kỹ năng và chiến lược đọc hiểu các
Đọc – viết 5
loại tài liệu mang tính học thuật phức tạp. Sinh viên tập trung rèn luyện viết
bài luận thuộc 2 thể loại “miêu tả và nguyên nhân - kết quả”
SV được hướng dẫn thực hành 4 kỹ năng sử dụng và giao tiếp bằng tiếng
Anh NGHE, NÓI, ĐỌC, VIẾT thông qua nguồn ngữ liệu của hệ thống bài
Thực hành tiếng Anh 5
test quốc tế của Cambridge phù hợp với trình độ của từng học phần. THT
5 trình độ C1
Trang bị cho sinh viên những hiểu biết cần thiết về ngữ nghĩa và ngữ
dụng, phân biệt các loại nghĩa, các đặc tính của nghĩa, các mối quan hệ
Ngữ nghĩa học
về nghĩa, công dụng của ngôn ngữ, cũng như các mối quan hệ giữa ngôn
ngữ và người sử dụng. Nhờ đó, sinh viên học được cách sử dụng ngôn
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ngữ một cách chọn lọc, phù hợp và uyển chuyển để đạt hiệu quả cao
trong giao tiếp. Đồng thời, khóa học cũng giúp sinh viên rèn luyện khả
năng tư duy, phê phán, kỹ năng nghiên cứu những vấn đề chuyên sâu
về ngôn ngữ.
Học phần này nhằm giúp sinh viên biết đăng ký để sử dụng những phần
mềm học trực tuyến mà trọng tâm là coursera để giúp sinh viên có thể rèn
luyện tiếng Anh trong môi trường trực tuyến cũng như biết thêm về các
Môn tự chọn Coursera
trang web học trực tuyến nổi tiếng trên thế giới. Từ đó sinh viên có thể
lựa chọn học các khóa học trực tuyến miễn phí từ các trường đại học hàng
đầu thế giới như Harvard, Stanford và hàng trăm trường đại học khác nữa.
Liệt kê các mục tiêu mà sinh viên cần đạt được sau khi học xong học
phần này. Các mục tiêu này sử dụng các động từ trong thang Bloom. Chỉ
Giao tiếp liên Văn hóa nên liệt kê 5 – 8 mục tiêu. Các mục tiêu nên được xác định thuộc các
nhóm: kiến thức, kỹ năng, thái độ. Vd: có thể đánh mã số KT: Kiến thức,
KN: kỹ năng, TD: Thái độ
Khóa học này giới thiệu cho người học những kiến thức cơ bản về kỹ
năng lãnh đạo và những yếu tố quan trọng để đánh giá và phản ánh những
Kỹ năng lãnh đạo điểm cốt lõi của lãnh đạo trong lý thuyết và thực tiễn. Ngoài ra sinh viên
(Leadership skills) được phát triển các kỹ năng cốt yếu của lãnh đạo thông qua việc xử lý các
bài tập tình huống và thực hành các kỹ năng ngôn ngữ tiếng Anh ở cấp độ
cao hơn.
Cung cấp các kiến thức về văn hóa xã hội nước Anh và Mỹ bao gồm đất
nước, tính cách con người, gia đình, cách cư xử, nền giáo dục, kinh tế, và
Văn hóa Anh Mỹ
các dịp lễ của nước Anh, Mỹ làm cơ sở cho tất cả các học phần và chuyên
ngành ngôn ngữ Anh.
Chuyên ngành giảng dạy
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Nhập môn Phương Trang bị cho sinh viên kiến thức nền về PPGDTA. Sinh viên có khả năng
pháp giảng dạy Tiếng ứng dụng các phương pháp được học vào bài giảng tiếng Anh trên lớp.
Anh
Trang bị cho sinh viên kiến thức nền về PPGD phát âm. Sinh viên có khả
Phương pháp dạy phát năng ứng dụng các phương pháp và kỹ thuật thiết kế bài giảng phát âm cho
âm
từng cấp độ dạy học tiếng Anh, chú trọng tiếng Anh cho thiếu nhi được
học vào bài giảng tiếng Anh trên lớp.
Trang bị cho sinh viên kiến thức nền về PPGD từ vựng và ngữ pháp. Sinh
Phương pháp dạy từ viên có khả năng ứng dụng các phương pháp và kỹ thuật thiết kế bài giảng
vựng và ngữ pháp từ vựng và ngữ pháp cho từng cấp độ dạy học tiếng Anh, chú trọng tiếng
Anh cho thiếu nhi được học vào bài giảng tiếng Anh trên lớp.
Trang bị cho sinh viên kiến thức nền về PPGD nghe nói. Sinh viên có khả
Phương pháp dạy kỹ năng ứng dụng các phương pháp và kỹ thuật thiết kế bài giảng nghe nói
năng Nghe-Nói
cho từng cấp độ dạy học tiếng Anh, chú trọng tiếng Anh cho thiếu
nhi được học vào bài giảng tiếng Anh trên lớp.
Trang bị cho sinh viên kiến thức nền về PPGD đọc viết. Sinh viên có khả
Phương pháp dạy Kỹ năng ứng dụng các phương pháp và kỹ thuật thiết kế bài giảng đọc viết cho
năng Đọc-Viết
từng cấp độ dạy học tiếng Anh, chú trọng tiếng Anh cho thiếu nhi được
học vào bài giảng tiếng Anh trên lớp.
Trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản về kiểm tra đánh giá Tiếng Anh
Phương pháp kiểm tra
và có khả năng soạn bài kiểm tra đánh giá hoàn chỉnh cũng như có thể
đánh giá học tập
đánh giá một bài kiểm tra khác.
Phương pháp tổ chức, Học phần cung cấp cho người học các thủ thuật quản lý và tổ chức lớp
quản lý lớp học
học Tiếng Anh sao cho có hiệu quả nhất
Thực tập 1 (Service Học phần giúp sinh viên xác định được mối liên hệ giữa thực tế giảng dạy
learning)
và chương trình đào tạo của trường, chuyển tải được kiến thức và kỹ năng
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của mình cho người khác và trở nên mạnh mẽ trong tính cách và phát triển
xúc cảm cá nhân.
Thực tập 2: Thực tập Học phần tạo cơ hội cho người học tham gia thực tế nghề nghiệp và trau
sư phạm
dồi kỹ năng đứng lớp/ kỹ năng nghề nghiệp.
Tâm lý học lứa tuổi và Học phần trang cho sinh viên kiến thức cơ bản về tâm lý sư phạm và tâm
sư phạm (dạy bằng lý trẻ, thực hành xử lý những tình huống có thể xảy ra trong lớp dạy tiếng
tiếng Anh)
Anh để sau khi ra trường có khả năng tự xử lý và quản lý lớp học tốt nhất
Học phần nhằm cung cấp cho học viên kiến thức tổng quát về hoạt động
Tổ chức hoạt động vui vui chơi . Trên cơ sở đó, sinh viên có khả năng sáng tạo những trò chơi
chơi tiếng Anh
trong dạy học và ước lượng những khó khăn khi tổ chức hoạt động vui chơi
tiếng Anh để có thể linh hoạt xử lý khi giảng dạy.
Học phần giúp sinh viên có khả năng sáng tạo những hoạt động sinh động
Dạy tiếng Anh qua bài
và bổ ích từ những bài test dành cho thiếu nhi (starter tests) để giảng dạy
kiểm tra
tiếng Anh cho thiếu nhi.
Dạy tiếng Anh qua bài Học phần trang bị cho sinh viên kỹ năng lựa chọn, sử dụng bài hát trong
hát
giảng dạy Tiếng Anh và các kỹ thuật giảng dạy Tiếng Anh qua bài hát.
Học phần trang bị cho sinh viên kỹ năng lựa chọn, tóm tắc, biên tập lại
Dạy tiếng Anh qua
các câu chuyện cổ tích tiếng Anh ngắn để sử dụng cho việc thiết kế bài
chuyện kể
học trong giảng dạy tiếng Anh, đặc biệt giảng dạy cho thiếu nhi.
Học phần trang bị cho sinh viên kỹ năng lựa chọn, các hình ảnh phù hợp
Dạy tiếng Anh qua
để sử dụng cho việc thiết kế bài học trong giảng dạy tiếng Anh, đặc biệt
hình ảnh
giảng dạy cho thiếu nhi.
Học phần giúp sinh viên trải nghiệm thực hiện một công trình quan trọng
Khóa luận
sau gần 4 năm học. Có khả năng tổng hợp tài liệu, kiến thức, kỹ năng
được học vào một bài khóa luận cuối khóa học
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Học phần cung cấp cho sinh viên các kỹ năng viết mang tính học thuật,
Môn thay thế khóa luận
giúp các bạn sinh viên có thể viết báo cáo hay bài báo khoa học. Học
1: Luyện viết tiếng
phần bổ sung thêm kiến thức và giúp sinh viên luyện tập viết nhằm tránh
Anh học thuật
các lỗi thường gặp về đạo văn, trích dẫn, diễn giải hay tài liệu tham khảo.
Sử dụng được khả năng nói trước công chúng bao gồm các khả năng chuẩn
Môn thay thế khóa bị các nội dung phù hợp, hiệu quả nền tảng, kỹ thuật kiểm soát, hạn chế sự
luận: Kỹ năng nói lo lắng của người nói khi nói trước đám đông và sử dụng được những thiết
trước công chúng bị, vật liệu phù hợp để tăng tính hiệu quả trong việc thuyết trình hay nói
trước đám đông
Chuyên ngành Tiếng Anh Kinh Doanh
Cung cấp những kiến thức, từ vựng để sinh viên bắt đầu dịch Anh-Việt,
Biên dịch
Việt- Anh bằng văn bản đúng với phong cách, văn phong theo nguyên tắc
chung của ngành biên dịch.
Khái quát những cách phiên dịch trực tiếp, cung cấp từ ngữ, cấu trúc tiếng
Anh-Việt, Việt-Anh giúp sinh viên thực tập phiên dịch trong lớp học,
Phiên dịch
tham gia những hoạt động ngoài lớp để sinh viên biết cách phân biệt và
lựa chọn trong từng tình huống thực tiễn.
Môn học nhằm cung cấp cho sinh viên các thuật ngữ tiếng Anh chuyên
ngành trong lĩnh vực kinh doanh, quản trị, sản xuất, tiếp thị, tài
chính...Ngoài ra, sinh viên cũng được trang bị những kiến thức tổng quan
Tiếng Anh giao tiếp
về kinh thương nhằm giúp sinh viên phát triển kỹ năng giao tiếp trong
trong kinh doanh
kinh doanh. Trong quá trình học sinh viên còn được trang bị các kiến thức
cơ bản về các quy trình xử lý công việc, các kỹ năng giải quyết những
vấn đề phát sinh trong công việc của một công ty kinh doanh.
Tiếng Anh luật thương Sử dụng tiếng Anh một cách hiệu quả trong chủ đề luật thương mại , một
mại
số thuật ngữ và kỹ thuật nói liên quan
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Tiếng Anh văn phòng
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Tiếng Anh quản trị
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Thực tập 1 (Service
learning)

68

Thực tập 2: Thực tập
doanh nghiệp

69

Tiếng Anh marketing

70

Biên dịch nâng cao

Môn học này nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức, kỹ năng và
thái độ cần thiết trong việc quản lý các hoạt động văn phòng, đặc biệt là
trong quản trị kinh doanh nhằm xử lý các nhiệm vụ quản trị văn phòng
hàng ngày. Ngoài ra, sinh viên cũng sẽ được trang bị thuật ngữ tiếng Anh
trong quản trị văn phòng cũng như các kỹ năng tiếng Anh lưu loát trong
các hoạt động liên quan đến văn phòng.
Môn học này giúp sinh viên có kiến thức về những công việc thực tế mà
người quản lý cần làm, chỉ ra những kỹ năng mà các nhà quản lý phải áp
dụng để đạt được những mục tiêu và tiêu chuẩn quan trọng để đề ra những
quyết định chiến lược, chiến thuật có hiệu quả để phát triển đơn vị/tổ chức.
Ngoài ra, khóa học còn cung cấp kiến thức cơ bản về các chủ đề bao gồm
hoạch định, tổ chức, phối hợp, lãnh đạo, kiểm tra, thay đổi và ra quyết định
trong tổ chức.
Tham gia giảng dạy và phục vụ cộng đồng như một hoạt động học và trải
nghiệm thực tế
Học phần giúp sinh viên trải nghiệm các hoạt động thực tế liên quan đến
nghề nghiệp và nhìn lại những hoạt động, hành vi thái độ của mình và có
kế hoạch điều chỉnh trong thời gian tiếp theo.
Cung cấp kiến thức cơ bản về tiếp thị, tác động của tiếp thị đến kinh
doanh, hướng tiếp thị trong xu hướng toàn cầu hóa, môi trường và thông
tin tiếp thị. Ngoài ra, sinh viên cũng sẽ được trang bị các thuật ngữ tiếng
Anh về tiếp thị cũng như các kỹ năng tiếng Anh lưu loát trong các hoạt
động liên quan đến tiếp thị.
Cung cấp cho sinh viên kiến thức, cấu trúc nâng cao; giúp sinh viên biết
các lựa chọn cấu trúc phù hợp để đáp ứng được những văn bản khó trong
bối cảnh làm việc thực tiễn.
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Hướng sinh viên cách phiên dịch trực tiếp trong những hội thảo, trong
Phiên dịch nâng cao giao dịch thương mại, thương thảo hợp đồng và những tình huống giao
dịch khác trong hoạt động nghề nghiệp
Tiếng Anh giao tiếp Sử dụng tiếng Anh một cách hiệu quả trong giao tiếp qua điện thoại , một
qua điện thoại
số thuật ngữ và kỹ thuật nói liên quan
Sử dụng tiếng Anh một cách hiệu quả trong chủ đề du lịch , một số thuật
Tiếng Anh du lịch
ngữ và kỹ thuật nói liên quan
Sử dụng tiếng Anh một cách hiệu quả trong chủ đề luật ngân hàng , một
Tiếng Anh ngân hàng
số thuật ngữ và kỹ thuật nói liên quan
Là công trình khoa học của sinh viên, thể hiện kiến thức tổng hợp mà sinh
viên đã tiếp thu được trong 4 năm học tập và nghiên cứu khoa học
Vận dụng phương pháp luận khoa học để thể hiện kiến thức tổng hợp, kỹ
Khóa luận
năng nghiên cứu, kỹ năng phân tích, kỹ năng phát hiện vấn đề, kỹ năng
ứng dụng lý thuyết vào thực tiễn, kỹ năng dùng thực tiễn để kiểm chứng
lý thuyết, kỹ năng viết và trình bày (đúng yêu cầu).
Học phần cung cấp cho sinh viên các kỹ năng viết mang tính học thuật,
Môn thay thế khóa luận
giúp các bạn sinh viên có thể viết báo cáo hay bài báo khoa học. Học
1: Luyện viết tiếng
phần bổ sung thêm kiến thức và giúp sinh viên luyện tập viết nhằm tránh
Anh học thuật
các lỗi thường gặp về đạo văn, trích dẫn, diễn giải hay tài liệu tham khảo.
Sử dụng được khả năng nói trước công chúng bao gồm các khả năng
Môn thay thế khóa luận chuẩn bị các nội dung phù hợp, hiệu quả nền tảng, kỹ thuật kiểm soát, hạn
2: Kỹ năng nói trước chế sự lo lắng của người nói khi nói trước đám đông và sử dụng được
công chúng
những thiết bị, vật liệu phù hợp để tăng tính hiệu quả trong việc thuyết
trình hay nói trước đám đông
1.2. Chương trình D18 , khóa học 2018-2022
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Tên môn học

Mục đích môn học

Lịch trình
Số tín chỉ
giảng dạy

Phương pháp
đánh giá sinh
viên

Khói kiến thức giáo dục đại cương
English as a Global
Language

Introduction to
English Language

Những nguyên lý
cơ bản của Chủ
nghĩa Mac - Lênin

Tư tưởng Hồ Chí
Minh

Khóa học giúp sinh viên
- Làm quen với các giọng nói tiếng Anh.
- Làm quen với ngôn ngữ tiếng Anh sử dụng trong môi trường thực tế.
- Phát triển kỹ năng giao tiếp.
Khóa học giúp sinh viên
- Thông thạo tầm quan trọng, những ứng dụng của ngành ngôn ngữ Anh
vào thực tiễn.
- Ứng dụng được những kiến thức của học phần.
- Khảo sát thực tế môi trường làm việc có sử dụng Tiếng Anh.
Khóa học giúp sinh viên
- Thông thạo và trình bày được những nội dung cơ bản của chủ nghĩa
Mác-Lenin.
- Giải quyết các vấn đề thực tiễn, đời sống.
- Vận dụng có hiệu quả vào nghiên cứu các môn cơ sở ngành và hoạt
động nghề nghiệp trong tương lai.
Khóa học giúp sinh viên
- Thông thạo một cách hệ thống tư tưởng, đạo đức, giá trị văn hoá Hồ
Chí Minh.
- Thông thạo những kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác – Lênin.
- Xây dựng nền tảng đạo đức con người mới.
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các công cụ
marketing, Thực
hiện project

1
Tự luận

5

1
2

Tự luận

5

6

7

II
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Đường lối cách
mạng của Đảng
CSVN

Tư duy biện luận
sáng tạo

Nhập môn nghiên
cứu khoa học

Listening &
Speaking Strategies

Listening &
Speaking for
Business
Communication
Academic
Listening &
Speaking

Khóa học giúp sinh viên
- Thông thạo những nội dung cơ bản của đường lối cách mạng của Đảng
Cộng sản Việt Nam.
- Vận dụng kiến thức chuyên ngành để chủ động, tích cực trong giải
quyết những vấn đề kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội.
Khóa học giúp sinh viên
- Thông thạo những kiến thức cơ bản về tư duy biện luận và sáng tạo.
- Rèn luyện những kỹ năng phân tích, đánh giá các vấn đề trong học tập
cũng như trong cuộc sống một cách sáng tạo và có hiệu quả.
Khóa học giúp sinh viên
- Thông thạo những kiến thức cơ bản về khoa học và NCKH.
- Biết cách xây dựng đề cương NCKH, các bước tiến hành NCKH.
- Viết báo cáo và công bố kết quả NCKH.
Khối kiến thức cơ sở ngành
Khóa học giúp sinh viên
- Rèn luyện kỹ năng ghi chú, quản lý thời gian và kỹ năng lắng nghe tích
cực.
- Tiếp xúc với các cuộc trò chuyện theo cặp, thảo luận nhóm và các kỹ
năng trình bày học thuật về một vấn đề xã hội.
Khóa học giúp sinh viên
- Đạt được đến trình độ nghe-nói B1 trong lĩnh vực kinh doanh, theo các
tiêu chí: lối sống, lời khuyên và thông tin thực tế, thái độ và hành vi,
cảm hứng và kinh nghiệm đáng nhớ.
Khóa học giúp sinh viên
- Thể hiện kỹ năng nói và kỹ năng nghe cấp độ B2
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Questioning and
Discussion
Techniques

Interaction styles
in the Workplace

- Tạo ra bài nói rõ ràng, chi tiết về nhiều chủ đề khác nhau và giải
thích quan điểm về một vấn đề cụ thể.
Khóa học giúp sinh viên
- Sử dụng các chiến lược đọc.
- Sử dụng các chiến lược trong các bài đọc ở cấp độ đại học A2 – B1.
- Thể hiện sự hiểu biết về sự gắn kết và mô hình tổ chức.
Khóa học giúp sinh viên
- Làm giàu vốn từ vựng giao tiếp kinh doanh qua đọc và viết.
- Diễn giải, suy luận, khái quát, nhận định, phân tích quan điểm tác giả.
- Viết các văn bản nâng cao như: báo cáo kinh doanh, thư kiến nghị.
Khóa học giúp sinh viên
- Biết cách đọc các bài đọc học thuật và viết các bài luận học thuật.
- Nhận thức được mục đích của đọc viết học thuật.
- Biết tìm nguồn tham khảo.
- Biết viết các dạng bài tiểu luận khác nhau.
Khóa học giúp sinh viên
- Thông thạo các thành tố trong kỹ thuật đặt câu hỏi và thảo luận.
- Chủ động nắm bắt được khả năng suy luận của bản thân và các khái
niệm được dạy.
Khóa học giúp sinh viên
- Được trải nghiệm thực tế.
- Tiến bộ rõ rệt trong việc học chuyên ngành tiếng Anh.
- Có nhiều cơ hội được tuyển dụng hơn trong tương lai.
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English Phonetics
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Morphology and
Syntax

Khóa học giúp sinh viên
- Thu hẹp khoảng cách giữa lớp học và thế giới công việc, đặc biệt tập
trung vào các phong cách tương tác trong kinh doanh.
- Tự đo lường được năng lực trình độ tiếng Anh của mình đồng thời tăng
khả năng được tuyển dụng hơn trong tương lai.
Khóa học giúp sinh viên
- Nắm bắt được các điểm ngữ pháp cần thiết và áp dụng vào việc viết
văn bản
- Phát triển kỹ năng đọc và kỹ năng viết.
- Nhận biết trách nhiệm của bản thân, tác phong, kỷ luật.
Khóa học giúp sinh viên
- Phân loại kiến thức chuyên ngành về ngữ âm học tiếng Anh.
- Phân biệt sự khác nhau giữa các nguyên âm và phụ âm.
- Sử dụng ngôn ngữ một cách linh hoạt và hiệu quả.
- Tìm kiếm và tổng hợp thông tin;
- Làm việc độc lập và theo nhóm.
- chính xác và kiên trì trong học tập, nghiên cứu và làm việc;
- Mong muốn tìm hiểu và chủ động thích ứng với xu thế mới.
Khóa học giúp sinh viên
- Thông thạo các khái niệm cơ bản về Hình thái học và Cú pháp học.
- Phân tích từ và các yếu tố cấu thành từ.
- Nhận dạng và phân tích các loại câu khác nhau trong tiếng Anh.
- Vận dụng kiến thức học được qua khóa.
- Nghiên cứu và tổng hợp thông tin hiệu quả.
- Làm việc độc lập và theo nhóm một cách hiệu quả.
- Nắm vững kỹ năng giải quyết vấn đề và kỹ năng tư duy sáng tạo.
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- Năng động, chính xác và kiên trì trong học tập, nghiên cứu và làm
việc.
Khóa học giúp sinh viên
- Thông thạo các khái niệm cơ bản về Ngữ nghĩa học.
- Phân biệt các loại nghĩa khác nhau.
- Phân biệt sự khác nhau giữa hai khái niệm ngữ nghĩa và ngữ dụng
học.
- Vận dụng đúng kiến thức đã lĩnh hội từ khóa học.
- Vận dụng kiến thức đã lĩnh hội từ khóa học vào thực tế và nghề
nghiệp.
- Mong muốn tìm hiểu và chủ động thích nghi với xu thế mới.
- Quản lý cảm xúc và hành vi để đạt được mục tiêu.
- những điểm mạnh và thách thức của bản thân trong giai đoạn thứ hai.
- Thể hiện sự hiểu biết và cảm thông của mình đối với người khác ở giai
đoạn thứ ba.
- Giai đoạn thứ tư là kỹ năng quan hệ giúp sinh viên hình thành các mối
quan hệ tích cực, làm việc theo nhóm và giải quyết xung đột hiệu quả.
Khóa học giúp sinh viên
- Thông thạo cách tiến hành nghiên cứu và cập nhật thông tin, thực hành
và cải tiến kỹ năng.
- Viết một báo cáo để giới thiệu và trình bày công trình.
- Tham gia hội thảo khoa học.
- Kết hợp nghiên cứu khoa học với công việc trong tương lai
Khóa học giúp sinh viên
- Rèn luyện kỹ năng nghe.
- Rèn luyện kỹ năng ghi chú.
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English

Email Writing in
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- Tăng từ vựng, những từ có nhiều nghĩa; thành ngữ và các cách diễn đạt
thân mật; cụm động từ, ngữ pháp.
- Phát âm: nhấn mạnh từ trong câu; ngữ điệu đối với các câu hỏi lựa
chọn; thay đổi dấu nhấn.
Khóa học giúp sinh viên.
- Thông thạo các mối liên hệ giữa các kỹ năng đọc và viết
- Phát triển các kỹ năng đọc nâng cao.
- Tạo ra, phát triển, sắp xếp và tổng hợp các ý.
- Thực hành tạo ra các lập luận trong một số loại bài tiểu luận học
thuật.
- Áp dụng các kỹ năng đọc và viết phản biện cho các bài viết.
Khóa học giúp sinh viên
- Được tiếp xúc với các chủ đề có tính thử thách.
- Sử dụng tư duy biện luận trong các cuộc tranh luận, đưa ra ý kiến cá
nhân.
- Trở nên tích cực, và sáng tạo trong học để đạt được hiệu quả cao trong
học tập.
Khóa học giúp sinh viên
- Nắm rõ cấu trúc và các bước để chuẩn bị 1 bài thuyết trình thành công.
- Sử dụng tiếng Anh phù hợp và tự tin.
- Tự chọn và phát triển những chiến thuật thuyết trình cho bản thân.
- Tự tin thực hiện 1 bài thuyết trình bằng tiếng Anh.
Khóa học giúp sinh viên
- Viết email rõ ràng và súc tích, hiệu quả.
- Áp dụng nhiều dạng ngôn ngữ chính cho các loại email khác nhau.
- Sửa các lỗi phổ biến như dấu câu và viết hoa.
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Tự luận và trắc
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Tự luận
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22

23

Report Writing in
English

Essay Writing in
English

English
Motivational
Speeches

III
1

Fundamentals of
Translation

- Nghiên cứu ngữ điệu và mức độ trang trọng trong email.
Khóa học giúp sinh viên
- Ôn lại cách tổ chức ý tưởng để viết một bài tóm tắt essay.
- Học cách trích dẫn để tránh đạo văn, chọn đề tài, bố cục của bài báo
nghiên cứu khoa học trình bày theo APA.
- Nắm vững các bước viết một bài nghiên cứu/ bài báo cáo hiệu quả.
- Viết được một nghiên cứu ngắn (tầm 6-7 trang).
Khóa học giúp sinh viên
- Phân tích cấu trúc của một bài luận.
- Áp dụng các điểm ngữ pháp đúng, cấu trúc câu vào tiến trình viết.
- Trình độ ngôn ngữ được rèn luyện ở mức B2.
Khóa học giúp sinh viên
- Trình bày các bài diễn thuyết.
- Đánh giá bài diễn thuyết của chính bản thân mình và các bài diễn thuyết
của người khác.
Khối kiến thức chuyên ngành
Khóa học giúp sinh viên
- Phân tích và ghi nhớ các khái niệm.
- Xác định được chức năng của dịch thuật.
- Tăng sự tự tin trong thảo luận theo cặp đôi và theo nhóm.
- Áp dụng hiệu quả các lý thuyết dịch thuật.
- Nắm vững kỹ năng giải quyết vấn đề và kỹ năng tư duy phê phán
- Hình thành sự tự tin và thái độ đúng đắn đối với nghiên cứu cũng như
đối với nghề dịch thuật.
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Tự luận, project
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6

Building
Interpretation
Skills

Khóa học giúp sinh viên
- Hình thành một nền tảng vững chắc trong một loạt các ý tưởng.
- Phát triển nhận thức về bối cảnh văn hóa, đạo đức và chuyên môn
- Áp dụng các phương pháp này vào thực tiễn nghề nghiệp.

Mini project: Using
Corpora for
Translation

Khóa học giúp sinh viên
- Có được kỹ thuật chuyển tải thông tin từ nguyên bản tiếng Anh sang
tiếng Việt và từ tiếng Việt sang tiếng Anh.
- Biết cách tìm và tập hợp những từ ngữ, thành ngữ và những cấu trúc
cho từng chủ để có thể dịch được 1 văn bản tốt nhất.
Khóa học giúp sinh viên
- Xác định cách giao tiếp với cấp dưới, đồng nghiệp giao tiếp với nhau.
- Có phong cách làm việc chuyên nghiệp và hiệu quả trong công việc
tương lai.
Khóa học giúp sinh viên
- Nắm vững các khái niệm lý thuyết liên quan đến văn hóa và giao tiếp
liên văn hóa.
- Nhận biết các giá trị sống cơ bản ảnh hưởng đến giao tiếp giữa các
nền văn hóa.
- Phân tích và thảo luận về các tình huống cụ thể của việc giao tiếp
liên văn hóa.
Khóa học giúp sinh viên
- Sử dụng tiếng Anh ở cấp độ trung cấp.
- Học được các kiến thức cơ bản về luật doanh nghiệp.
- Có thái độ đúng đắn trong việc học.

Mini project:
British - American
Work Styles
Cross – Cultural
Communication

English in Business
Law
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Tự luận, ván đáp
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Thuyết trình, tiểu
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Thuyết trình, tiểu
luận

3

7
2

Trắc nghiệm và
tự luận
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English for
Leadership Skills

English in Office
Management

Modern
Translation
Technologies
Approaches to
Translation

English for
Marketing

Khóa học giúp sinh viên
- Sử dụng tiếng Anh chuyên ngành trong các tình huống liên quan đến
kỹ năng lãnh đạo.
- Vận dụng những lý thuyết lãnh đạo vào trong các tình huống thực tế.
- Đảm nhận trách nhiệm lãnh đạo chủ chốt.
- Phân tích hành vi của các nhà lãnh đạo từ kinh nghiệm của bản thân.
- Phản ánh phong cách lãnh đạo và xác định các hành động cần thực
hiện.
Khóa học giúp sinh viên
- Sử dụng tiếng Anh ở cấp độ trung cấp
- Học được các kiến thức cơ bản về hành chánh văn phòng.
- Có thái độ đúng đắn trong việc học.
Khóa học giúp sinh viên
- Dịch thành thạo và đánh giá bản dịch.
- Tạo ra bản dịch tốt nhất.
Khóa học giúp sinh viên
- Nắm vững và giải thích các khái niệm của lý thuyết dịch.
- Phân loại và áp dụng hiệu quả các phương pháp dịch thuật vào các
nghiên cứu và thực hành dịch.
- Nắm vững kỹ năng giải quyết vấn đề và kỹ năng tư duy phê phán.
- Tạo cho sinh viên các kỹ năng và sự tự tin.
- Đào tạo sinh viên tự tin hơn và thái độ đúng đắn đối với các nghiên
cứu dịch thuật cũng như nghề dịch thuật.
Môn học trang bị cho người học những kiến thức và các kỹ năng cần
thiết trong lĩnh vực marketing; Các hoạt động thảo luận, nghe, nói, đọc,
viết trên lớp cũng như giáo trình mang tính chất học thuật sẽ giúp cho
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British and
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người học có thể phát triển và nâng cao các kỹ năng giao tiếp để từ đó
tự tin hơn trong quá trình làm việc xử lý các văn bản cũng như có thể
giao tiếp tốt trong các tình huống thực tế.
Khóa học giúp sinh viên
- Trả lời và gọi điện thoại một cách chuyên nghiệp.
- Nắm vững các kỹ thuật gọi và trả lời điện thoại.
- Xây dựng mối quan hệ với khách hàng.
- Giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của khách hàng, với sự cảm thông
và thấu hiểu.
Khóa học giúp sinh viên
- Giải quyết những yêu cầu và khiếu nại của khách hàng.
- Tiếp thị các điểm đến du lịch.
- Tư vấn du lịch.
- Đàm phán, thương lượng.
- Nói chuyện xã giao bằng Tiếng Anh thành thạo.
Khóa học giúp sinh viên
- Nắm vững kiến thức chuyên môn về tài chính ngân hàng.
- Vận dụng các kỹ năng giao tiếp trong việc đọc hiểu các tài liệu chuyên
ngành.
- Nhận biết trách nhiệm xã hội, tác phong, kỷ luật, đạo đức nghề nghiệp.
Khóa học giúp sinh viên
- Thể hiện kiến thức về các phong trào, số liệu và tác phẩm văn học lớn
trong Văn học Anh và Mỹ.
- Trau dồi kỹ năng phân tích và hùng biện của họ, cách đàm thoại dưới
hình thức thảo luận trên lớp.
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Business Culture in
Asia

English Etiquette
and Good Manners

Business Case
Analysis

- Phát triển thái độ tích cực đối với việc học văn và phát triển cảm
hứng của họ trong văn học.
Khóa học giúp sinh viên
- Nắm vững kiến thức về sự tương đồng và khác biệt về văn hóa kinh
doanh ở Anh và Mỹ.
- Cải thiện kỹ năng ngôn ngữ cũng như kỹ năng xã hội trong việc xử lý
các nhiệm vụ thực tế cho các hoạt động thực tế.
Khóa học giúp sinh viên
- Nắm vững một số ý tưởng ban đầu về cách hiểu và đàm phán kinh
doanh ở châu Á.
- Thông thạo cách làm việc với các doanh nhân ở châu Á, cách xây
dựng mối quan hệ kinh doanh ở châu Á và cách tiếp cận sự khác biệt
văn hóa.
Khóa học giúp sinh viên
- Nắm vững những nguyên tắc nghi thức trong kinh doanh và ứng dụng
nguyên tắc nghi thức trong kinh doanh.
- Duy trì mối quan hệ công sở tích cực, thấy được sự tinh tế qua điện
thoại, giọng nói qua thư điện tử, và trong giao tiếp.
Khóa học giúp sinh viên
- Sử dụng tiếng Anh ở cấp độ trung cấp.
- Học được các kiến thức cơ bản về phân tích các tình huống trong doanh
nghiệp.
- Có thái độ đúng đắn trong việc học.
Thực tập – Báo cáo tốt nghiệp
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Khóa học giúp sinh viên
- Đánh giá được tầm quan trọng của việc phụng sự cộng đồng.
- Thể hiện sự hiểu biết về cuộc sống thực tế ngoài học đường.
- Xây dựng được nền tảng hiểu biết về nghề nghiệp tương lai.
- Hình thành và phát triển kỹ năng sử dụng Tiếng Anh bên ngoài lớp
học.
- Thể hiện được sự cảm thông và tinh thần trách nhiệm với cộng đồng.
- Hình thành tinh thần làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả.
Khóa học giúp sinh viên
- Thể hiện sự hiểu biết về nghề nghiệp.
- Trải nghiệm môi trường làm việc liên quan đến chuyên ngành.
- Phát triển kỹ năng nghề nghiệp.
- Phát triển kỹ năng viết báo cáo.
- Phát triển tinh thần độc lập và hợp tác.
Khóa học giúp sinh viên
- Nâng cao hiểu biết về nghề nghiệp.
- Phát triển kỹ năng nghề nghiệp.
- Phát triển kỹ năng viết báo cáo.
- Phát triển năng lực tự chủ và hợp tác.
Khóa học giúp sinh viên
- Viết một bài nghiên cứu dài 30-40 trang liên quan đến 2 chuyên ngành
Tiếng Anh Kinh Doanh và Tiếng Anh Giảng dạy dưới sự hướng dẫn của
giáo viên hướng dẫn.
- Trình bày nghiên cứu của mình trước hội đồng chấm khóa luận và bảo
vệ thành công đề tài nghiên cứu của mình.
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1.3. Chương trình D19, khóa học 2019-2023
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Tên môn học

Mục đích môn học

Lịch trình
Số tín chỉ
giảng dạy

Phương pháp
đánh giá sinh
viên

Khói kiến thức giáo dục đại cương
English as a Global
Language

Introduction to
English Language

Những nguyên lý
cơ bản của Chủ
nghĩa Mac - Lênin

Tư tưởng Hồ Chí
Minh

Khóa học giúp sinh viên
- Làm quen với các giọng nói tiếng Anh.
- Làm quen với ngôn ngữ tiếng Anh sử dụng trong môi trường thực tế.
- Phát triển kỹ năng giao tiếp.
Khóa học giúp sinh viên
- Thông thạo tầm quan trọng, những ứng dụng của ngành ngôn ngữ Anh
vào thực tiễn.
- Ứng dụng được những kiến thức của học phần.
- Khảo sát thực tế môi trường làm việc có sử dụng Tiếng Anh.
Khóa học giúp sinh viên
- Thông thạo và trình bày được những nội dung cơ bản của chủ nghĩa
Mác-Lenin.
- Giải quyết các vấn đề thực tiễn, đời sống.
- Vận dụng có hiệu quả vào nghiên cứu các môn cơ sở ngành và hoạt
động nghề nghiệp trong tương lai.
Khóa học giúp sinh viên
- Thông thạo một cách hệ thống tư tưởng, đạo đức, giá trị văn hoá Hồ
Chí Minh.
- Thông thạo những kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác – Lênin.
- Xây dựng nền tảng đạo đức con người mới.
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Đường lối cách
mạng của Đảng
CSVN

Tư duy biện luận
sáng tạo

Nhập môn nghiên
cứu khoa học

Listening &
Speaking Strategies

Listening &
Speaking for
Business
Communication
Academic
Listening &
Speaking

Khóa học giúp sinh viên
- Thông thạo những nội dung cơ bản của đường lối cách mạng của Đảng
Cộng sản Việt Nam.
- Vận dụng kiến thức chuyên ngành để chủ động, tích cực trong giải
quyết những vấn đề kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội.
Khóa học giúp sinh viên
- Thông thạo những kiến thức cơ bản về tư duy biện luận và sáng tạo.
- Rèn luyện những kỹ năng phân tích, đánh giá các vấn đề trong học tập
cũng như trong cuộc sống một cách sáng tạo và có hiệu quả.
Khóa học giúp sinh viên
- Thông thạo những kiến thức cơ bản về khoa học và NCKH.
- Biết cách xây dựng đề cương NCKH, các bước tiến hành NCKH.
- Viết báo cáo và công bố kết quả NCKH.
Khối kiến thức cơ sở ngành
Khóa học giúp sinh viên
- Rèn luyện kỹ năng ghi chú, quản lý thời gian và kỹ năng lắng nghe tích
cực.
- Tiếp xúc với các cuộc trò chuyện theo cặp, thảo luận nhóm và các kỹ
năng trình bày học thuật về một vấn đề xã hội.
Khóa học giúp sinh viên
- Đạt được đến trình độ nghe-nói B1 trong lĩnh vực kinh doanh, theo các
tiêu chí: lối sống, lời khuyên và thông tin thực tế, thái độ và hành vi,
cảm hứng và kinh nghiệm đáng nhớ.
Khóa học giúp sinh viên
- Thể hiện kỹ năng nói và kỹ năng nghe cấp độ B2
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Questioning and
Discussion
Techniques
Interaction styles
in the Workplace

Business-toBusiness
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- Tạo ra bài nói rõ ràng, chi tiết về nhiều chủ đề khác nhau và giải
thích quan điểm về một vấn đề cụ thể.
Khóa học giúp sinh viên
- Sử dụng các chiến lược đọc.
- Sử dụng các chiến lược trong các bài đọc ở cấp độ đại học A2 – B1.
- Thể hiện sự hiểu biết về sự gắn kết và mô hình tổ chức.
Khóa học giúp sinh viên
- Làm giàu vốn từ vựng giao tiếp kinh doanh qua đọc và viết.
- Diễn giải, suy luận, khái quát, nhận định, phân tích quan điểm tác giả.
- Viết các văn bản nâng cao như: báo cáo kinh doanh, thư kiến nghị.
Khóa học giúp sinh viên
- Biết cách đọc các bài đọc học thuật và viết các bài luận học thuật.
- Nhận thức được mục đích của đọc viết học thuật.
- Biết tìm nguồn tham khảo.
- Biết viết các dạng bài tiểu luận khác nhau.
Khóa học giúp sinh viên
- Thông thạo các thành tố trong kỹ thuật đặt câu hỏi và thảo luận.
- Chủ động nắm bắt được khả năng suy luận của bản thân và các khái
niệm được dạy.
Khóa học giúp sinh viên
- Được trải nghiệm thực tế.
- Tiến bộ rõ rệt trong việc học chuyên ngành tiếng Anh.
- Có nhiều cơ hội được tuyển dụng hơn trong tương lai.
Khóa học giúp sinh viên
- Thu hẹp khoảng cách giữa lớp học và thế giới công việc, đặc biệt tập
trung vào các phong cách tương tác trong kinh doanh.

2
Trắc nghiệm, Tự
luận

3
3

Trắc nghiệm, Tự
luận

3
4

Trắc nghiệm, Tự
luận

3

3
Vấn đáp

3
4

Trắc nghiệm, vấn
đáp

3
5
3

Vấn đáp
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Communicative
Grammar

English Phonetics
and Phonology

Morphology and
Syntax

- Tự đo lường được năng lực trình độ tiếng Anh của mình đồng thời tăng
khả năng được tuyển dụng hơn trong tương lai.
Khóa học giúp sinh viên
- Nắm bắt được các điểm ngữ pháp cần thiết và áp dụng vào việc viết
văn bản
- Phát triển kỹ năng đọc và kỹ năng viết.
- Nhận biết trách nhiệm của bản thân, tác phong, kỷ luật.
Khóa học giúp sinh viên
- Phân loại kiến thức chuyên ngành về ngữ âm học tiếng Anh.
- Phân biệt sự khác nhau giữa các nguyên âm và phụ âm.
- Sử dụng ngôn ngữ một cách linh hoạt và hiệu quả.
- Tìm kiếm và tổng hợp thông tin;
- Làm việc độc lập và theo nhóm.
- chính xác và kiên trì trong học tập, nghiên cứu và làm việc;
- Mong muốn tìm hiểu và chủ động thích ứng với xu thế mới.
Khóa học giúp sinh viên
- Thông thạo các khái niệm cơ bản về Hình thái học và Cú pháp học.
- Phân tích từ và các yếu tố cấu thành từ.
- Nhận dạng và phân tích các loại câu khác nhau trong tiếng Anh.
- Vận dụng kiến thức học được qua khóa.
- Nghiên cứu và tổng hợp thông tin hiệu quả.
- Làm việc độc lập và theo nhóm một cách hiệu quả.
- Nắm vững kỹ năng giải quyết vấn đề và kỹ năng tư duy sáng tạo.
- Năng động, chính xác và kiên trì trong học tập, nghiên cứu và làm
việc.
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Khóa học giúp sinh viên
- Thông thạo các khái niệm cơ bản về Ngữ nghĩa học.
- Phân biệt các loại nghĩa khác nhau.
- Phân biệt sự khác nhau giữa hai khái niệm ngữ nghĩa và ngữ dụng
học.
- Vận dụng đúng kiến thức đã lĩnh hội từ khóa học.
- Vận dụng kiến thức đã lĩnh hội từ khóa học vào thực tế và nghề
nghiệp.
- Mong muốn tìm hiểu và chủ động thích nghi với xu thế mới.
- Quản lý cảm xúc và hành vi để đạt được mục tiêu.
- những điểm mạnh và thách thức của bản thân trong giai đoạn thứ hai.
- Thể hiện sự hiểu biết và cảm thông của mình đối với người khác ở giai
đoạn thứ ba.
- Giai đoạn thứ tư là kỹ năng quan hệ giúp sinh viên hình thành các mối
quan hệ tích cực, làm việc theo nhóm và giải quyết xung đột hiệu quả.
Khóa học giúp sinh viên
- Thông thạo cách tiến hành nghiên cứu và cập nhật thông tin, thực hành
và cải tiến kỹ năng.
- Viết một báo cáo để giới thiệu và trình bày công trình.
- Tham gia hội thảo khoa học.
- Kết hợp nghiên cứu khoa học với công việc trong tương lai.
Khóa học giúp sinh viên
- Rèn luyện kỹ năng nghe.
- Rèn luyện kỹ năng ghi chú.
- Tăng từ vựng, những từ có nhiều nghĩa; thành ngữ và các cách diễn đạt
thân mật; cụm động từ, ngữ pháp.
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- Phát âm: nhấn mạnh từ trong câu; ngữ điệu đối với các câu hỏi lựa
chọn; thay đổi dấu nhấn.
Khóa học giúp sinh viên.
- Thông thạo các mối liên hệ giữa các kỹ năng đọc và viết
- Phát triển các kỹ năng đọc nâng cao.
- Tạo ra, phát triển, sắp xếp và tổng hợp các ý.
- Thực hành tạo ra các lập luận trong một số loại bài tiểu luận học
thuật.
- Áp dụng các kỹ năng đọc và viết phản biện cho các bài viết.
Khóa học giúp sinh viên
- Được tiếp xúc với các chủ đề có tính thử thách.
- Sử dụng tư duy biện luận trong các cuộc tranh luận, đưa ra ý kiến cá
nhân.
- Trở nên tích cực, và sáng tạo trong học để đạt được hiệu quả cao trong
học tập.
Khóa học giúp sinh viên
- Nắm rõ cấu trúc và các bước để chuẩn bị 1 bài thuyết trình thành công.
- Sử dụng tiếng Anh phù hợp và tự tin.
- Tự chọn và phát triển những chiến thuật thuyết trình cho bản thân.
- Tự tin thực hiện 1 bài thuyết trình bằng tiếng Anh.
Khóa học giúp sinh viên
- Viết email rõ ràng và súc tích, hiệu quả.
- Áp dụng nhiều dạng ngôn ngữ chính cho các loại email khác nhau.
- Sửa các lỗi phổ biến như dấu câu và viết hoa.
- Nghiên cứu ngữ điệu và mức độ trang trọng trong email.
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Khóa học giúp sinh viên
- Ôn lại cách tổ chức ý tưởng để viết một bài tóm tắt essay.
- Học cách trích dẫn để tránh đạo văn, chọn đề tài, bố cục của bài báo
nghiên cứu khoa học trình bày theo APA.
- Nắm vững các bước viết một bài nghiên cứu/ bài báo cáo hiệu quả.
- Viết được một nghiên cứu ngắn (tầm 6-7 trang).
Khóa học giúp sinh viên
- Phân tích cấu trúc của một bài luận.
- Áp dụng các điểm ngữ pháp đúng, cấu trúc câu vào tiến trình viết.
- Trình độ ngôn ngữ được rèn luyện ở mức B2.
Khóa học giúp sinh viên
- Trình bày các bài diễn thuyết.
- Đánh giá bài diễn thuyết của chính bản thân mình và các bài diễn thuyết
của người khác.
Khối kiến thức chuyên ngành
Khóa học giúp sinh viên
- Phân tích và ghi nhớ các khái niệm.
- Xác định được chức năng của dịch thuật.
- Tăng sự tự tin trong thảo luận theo cặp đôi và theo nhóm.
- Áp dụng hiệu quả các lý thuyết dịch thuật.
- Nắm vững kỹ năng giải quyết vấn đề và kỹ năng tư duy phê phán
- Hình thành sự tự tin và thái độ đúng đắn đối với nghiên cứu cũng như
đối với nghề dịch thuật.
Khóa học giúp sinh viên
- Hình thành một nền tảng vững chắc trong một loạt các ý tưởng.
- Phát triển nhận thức về bối cảnh văn hóa, đạo đức và chuyên môn
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English in Business
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English for
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Khóa học giúp sinh viên
- Có được kỹ thuật chuyển tải thông tin từ nguyên bản tiếng Anh sang
tiếng Việt và từ tiếng Việt sang tiếng Anh.
- Biết cách tìm và tập hợp những từ ngữ, thành ngữ và những cấu trúc
cho từng chủ để có thể dịch được 1 văn bản tốt nhất
Khóa học giúp sinh viên
- Xác định cách giao tiếp với cấp dưới, đồng nghiệp giao tiếp với nhau.
- Có phong cách làm việc chuyên nghiệp và hiệu quả trong công việc
tương lai.
Khóa học giúp sinh viên
- Nắm vững các khái niệm lý thuyết liên quan đến văn hóa và giao tiếp
liên văn hóa.
- Nhận biết các giá trị sống cơ bản ảnh hưởng đến giao tiếp giữa các
nền văn hóa.
- Phân tích và thảo luận về các tình huống cụ thể của việc giao tiếp
liên văn hóa.
Khóa học giúp sinh viên
- Sử dụng tiếng Anh ở cấp độ trung cấp.
- Học được các kiến thức cơ bản về luật doanh nghiệp.
- Có thái độ đúng đắn trong việc học.
Khóa học giúp sinh viên
- Sử dụng tiếng Anh chuyên ngành trong các tình huống liên quan đến
kỹ năng lãnh đạo.
- Vận dụng những lý thuyết lãnh đạo vào trong các tình huống thực tế.
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Modern
Translation
Technologies
Approaches to
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English for
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- Đảm nhận trách nhiệm lãnh đạo chủ chốt.
- Phân tích hành vi của các nhà lãnh đạo từ kinh nghiệm của bản thân.
- Phản ánh phong cách lãnh đạo và xác định các hành động cần thực
hiện.
Khóa học giúp sinh viên
- Sử dụng tiếng Anh ở cấp độ trung cấp
- Học được các kiến thức cơ bản về hành chánh văn phòng.
- Có thái độ đúng đắn trong việc học.
Khóa học giúp sinh viên
- Dịch thành thạo và đánh giá bản dịch.
- Tạo ra bản dịch tốt nhất.
Khóa học giúp sinh viên
- Nắm vững và giải thích các khái niệm của lý thuyết dịch.
- Phân loại và áp dụng hiệu quả các phương pháp dịch thuật vào các
nghiên cứu và thực hành dịch.
- Nắm vững kỹ năng giải quyết vấn đề và kỹ năng tư duy phê phán.
- Tạo cho sinh viên các kỹ năng và sự tự tin.
- Đào tạo sinh viên tự tin hơn và thái độ đúng đắn đối với các nghiên
cứu dịch thuật cũng như nghề dịch thuật.
Môn học trang bị cho người học những kiến thức và các kỹ năng cần
thiết trong lĩnh vực marketing; Các hoạt động thảo luận, nghe, nói, đọc,
viết trên lớp cũng như giáo trình mang tính chất học thuật sẽ giúp cho
người học có thể phát triển và nâng cao các kỹ năng giao tiếp để từ đó
tự tin hơn trong quá trình làm việc xử lý các văn bản cũng như có thể
giao tiếp tốt trong các tình huống thực tế.
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Khóa học giúp sinh viên
- Trả lời và gọi điện thoại một cách chuyên nghiệp.
- Nắm vững các kỹ thuật gọi và trả lời điện thoại.
- Xây dựng mối quan hệ với khách hàng.
- Giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của khách hàng, với sự cảm thông
và thấu hiểu.
Khóa học giúp sinh viên
- Giải quyết những yêu cầu và khiếu nại của khách hàng.
- Tiếp thị các điểm đến du lịch.
- Tư vấn du lịch.
- Đàm phán, thương lượng.
- Nói chuyện xã giao bằng Tiếng Anh thành thạo.
Khóa học giúp sinh viên
- Nắm vững kiến thức chuyên môn về tài chính ngân hàng.
- Vận dụng các kỹ năng giao tiếp trong việc đọc hiểu các tài liệu chuyên
ngành.
- Nhận biết trách nhiệm xã hội, tác phong, kỷ luật, đạo đức nghề nghiệp.
Khóa học giúp sinh viên
- Thể hiện kiến thức về các phong trào, số liệu và tác phẩm văn học lớn
trong Văn học Anh và Mỹ.
- Trau dồi kỹ năng phân tích và hùng biện của họ, cách đàm thoại dưới
hình thức thảo luận trên lớp.
- Phát triển thái độ tích cực đối với việc học văn và phát triển cảm
hứng của họ trong văn học.
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Service
Learning(Thực tập
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Khóa học giúp sinh viên
- Nắm vững kiến thức về sự tương đồng và khác biệt về văn hóa kinh
doanh ở Anh và Mỹ.
- Cải thiện kỹ năng ngôn ngữ cũng như kỹ năng xã hội trong việc xử lý
các nhiệm vụ thực tế cho các hoạt động thực tế.
Khóa học giúp sinh viên
- Nắm vững một số ý tưởng ban đầu về cách hiểu và đàm phán kinh
doanh ở châu Á.
- Thông thạo cách làm việc với các doanh nhân ở châu Á, cách xây
dựng mối quan hệ kinh doanh ở châu Á và cách tiếp cận sự khác biệt
văn hóa.
Khóa học giúp sinh viên
- Nắm vững những nguyên tắc nghi thức trong kinh doanh và ứng dụng
nguyên tắc nghi thức trong kinh doanh.
- Duy trì mối quan hệ công sở tích cực, thấy được sự tinh tế qua điện
thoại, giọng nói qua thư điện tử, và trong giao tiếp.
Khóa học giúp sinh viên
- Sử dụng tiếng Anh ở cấp độ trung cấp.
- Học được các kiến thức cơ bản về phân tích các tình huống trong doanh
nghiệp.
- Có thái độ đúng đắn trong việc học.
Thực tập – Báo cáo tốt nghiệp
Khóa học giúp sinh viên
- Đánh giá được tầm quan trọng của việc phụng sự cộng đồng.
- Thể hiện sự hiểu biết về cuộc sống thực tế ngoài học đường.
- Xây dựng được nền tảng hiểu biết về nghề nghiệp tương lai.
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Thuyết trình, tự
luận
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Business
Evaluation (Thực
tập 2)

Work-integrated
Education (Thực
tập 3)

Final
Thesis/Report
(Khóa luận/ Báo
cáo tốt nghiệp)

- Hình thành và phát triển kỹ năng sử dụng Tiếng Anh bên ngoài lớp
học.
- Thể hiện được sự cảm thông và tinh thần trách nhiệm với cộng đồng.
- Hình thành tinh thần làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả.
Khóa học giúp sinh viên
- Thể hiện sự hiểu biết về nghề nghiệp.
- Trải nghiệm môi trường làm việc liên quan đến chuyên ngành.
- Phát triển kỹ năng nghề nghiệp.
- Phát triển kỹ năng viết báo cáo.
- Phát triển tinh thần độc lập và hợp tác.
Khóa học giúp sinh viên
- Nâng cao hiểu biết về nghề nghiệp.
- Phát triển kỹ năng nghề nghiệp.
- Phát triển kỹ năng viết báo cáo.
- Phát triển năng lực tự chủ và hợp tác.
Khóa học giúp sinh viên
- Viết một bài nghiên cứu dài 30-40 trang liên quan đến 2 chuyên ngành
Tiếng Anh Kinh Doanh và Tiếng Anh Giảng dạy dưới sự hướng dẫn của
giáo viên hướng dẫn.
- Trình bày nghiên cứu của mình trước hội đồng chấm khóa luận và bảo
vệ thành công đề tài nghiên cứu của mình.
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Báo cáo thực tập

4
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Báo cáo thực tập
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Khóa luận/ Báo
cáo tốt nghiệp

1.4. Chương trình D20, khóa học 2020-2024
STT
I
1

2

3

4

Tên môn học

Mục đích môn học

Lịch trình
Số tín chỉ
giảng dạy

Phương pháp
đánh giá sinh
viên

Khói kiến thức giáo dục đại cương
Nghiên cứu khoa học

Khóa học giúp sinh viên
- Thông thạo những kiến thức cơ bản về khoa học và NCKH.
- Biết cách xây dựng đề cương NCKH, các bước tiến hành NCKH.
- Viết báo cáo và công bố kết quả NCKH.
Tư duy biện luận ứng
Khóa học giúp sinh viên
dụng
- Thông thạo những kiến thức cơ bản về tư duy biện luận và sáng tạo.
(Applied Critical
- Rèn luyện những kỹ năng phân tích, đánh giá các vấn đề trong học tập
Thinking)
cũng như trong cuộc sống một cách sáng tạo và có hiệu quả.
Triết học Mác – Lênin Khóa học giúp sinh viên
- Thông thạo và trình bày được những nội dung cơ bản của triết học MácLenin.
- Giải quyết các vấn đề thực tiễn, đời sống.
- Vận dụng có hiệu quả vào nghiên cứu các môn cơ sở ngành và hoạt
động nghề nghiệp trong tương lai.
Chủ nghĩa Xã hội khoa Khóa học giúp sinh viên
học
- Nắm vững những vấn đề cơ bản có tính nhập môn của chủ nghĩa xã hội
khoa học (quá trình – Nắm vững sự hình thành, phát triển; đối tượng,
phương pháp và ý nghĩa của việc nghiên cứu chủ nghĩa xã hội khoa học)
- Trìinh bày được những nội dung cơ bản của chủ nghĩa xã hội khoa học
(đó là những tri thức cơ bản, cốt lõi nhất về chủ nghĩa xã hội khoa học,
một trong ba bộ phận cấu thành chủ nghĩa Mác – Lênin).
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Tự luận
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Những vấn đề kinh tế
xã hội Đông Nam Bộ

Khóa học giúp sinh viên
- Nắm vững những kiến thức căn bản về Đông Nam Bộ nói chung và
Tỉnh Bình Dương nói riêng; những định hướng, chủ trương lớn về kinh
tế, văn hóa, giáo dục, truyền thống của địa phương
- Hình thành thế giới quan và ý thức trách nhiệm của thế hệ trẻ đóng
góp cho sự phát triển của địa phương và khu vực
- Nâng cao năng lực tự chủ, diễn giải, chủ động, tích cực trong giải quyết
những vấn đề kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội theo đường lối, chính
sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước.
Lịch sử Đảng Cộng
Khóa học giúp sinh viên
Sản Việt Nam
- Nắm vững về đối tượng, mục đích, nhiệm vụ, phương pháp nghiên cứu,
học tập môn Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam và những kiến thức cơ
bản, cốt lõi, hệ thống về sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam, quá
trình Đảng lãnh đạo cuộc đấu tranh giành chính quyền
- Nắm rõ những hạn chế, những kinh nghiệm về sự lãnh đạo cách mạng
của Đảng
- Nâng cao nhận thức, niềm tin đối với Đảng
- vận dụng kiến thức đã học nâng cao nhận thức, niềm tin đối với Đảng
và khả năng vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn công tác, góp phần
xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Kinh tế chính trị Mác – Khóa học giúp sinh viên
Lênin
- Nắm vững về đối tượng, phương pháp nghiên cứu và chức năng của kinh
tế chính trị Mác – Lênin.
- Trình bày được nội dung cốt lõi của kinh tế chính trị Mác – Lênin như
hàng hóa, thị trường và vai trò của các chủ thể tham gia thị trường; Kinh
tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và các quan hệ lợi ích kinh tế
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Tự luận
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Tự luận
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II
1

2

3

ở Việt Nam; Công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế ở
Việt Nam.
Tư tưởng Hồ Chí Minh Khóa học giúp sinh viên
- Thông thạo một cách hệ thống tư tưởng, đạo đức, giá trị văn hoá Hồ Chí
Minh.
- Thông thạo những kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác – Lênin.
- Xây dựng nền tảng đạo đức con người mới.
Khối kiến thức cơ sở ngành
Introduction to English Khóa học giúp sinh viên
language (Nhập môn - Hiểu được tầm quan trọng, những ứng dụng của ngành ngôn ngữ Anh
ngành NNA)
vào thực tiễn.
- Ứng dụng được những kiến thức của học phần
- Khảo sát thực tế những nơi làm việc
English
Khóa học giúp sinh viên
Communicative
- Nắm bắt được các điểm ngữ pháp cần thiết và áp dụng vào việc viết văn
Grammar (Ngữ pháp
bản
giao tiếp tiếng Anh)
- Phát triển kỹ năng đọc và kỹ năng viết.
- Nhận biết trách nhiệm của bản thân, tác phong, kỷ luật.
Essential Listening and Khóa học giúp sinh viên
Speaking (Nghe nói
- Rèn luyện kỹ năng nghe và nói với phương pháp tiếp cận bài tư duy
căn bản tiếng Anh)
phản biện.
- Xây dựng kỹ năng tư duy phản biện, phân tích, tổng hợp, vận dụng kiến
thức và phát triển kỹ năng ngôn ngữ của mình xung quanh một chủ đề
bằng cách trình bày và thảo luận về chúng với các ý tưởng từ thế giới
ngày nay.
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Tự luận
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1

Lập kế hoạch
nhóm, Thiết kế
các công cụ
marketing, Thực
hiện project
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1

Trắc nghiệm, Tự
luận

3

1

Trắc nghiệm, vấn
đáp

4

5

6

7

8

- Thuyết trình về các chủ đề gây tranh cãi, thực hành ngay lập tức về kỹ
năng ghi chú trong khi nghe thuyết trình, nói chuyện, phỏng vấn cho các
chủ đề.
Essential Reading and Khóa học giúp sinh viên
Writing (Đọc viết căn - Rèn luyện các kĩ năng đọc viết cơ bản về các thể loại văn bản, chủ đề
bản tiếng Anh)
khác nhau
- Rèn luyện viết ở cấp độ câu và đoạn ngắn liên quan đến các chủ đề thông
thường trong giao tiếp. Trình độ ngôn ngữ được rèn luyện ở mức A2.
Listening & speaking Khóa học giúp sinh viên
strategies (Chiến thuật - Rèn luyện kỹ năng ghi chú, quản lý thời gian và kỹ năng lắng nghe tích
nghe nói tiếng Anh)
cực.
- Tiếp xúc với các cuộc trò chuyện theo cặp, thảo luận nhóm và các kỹ
năng trình bày học thuật về một vấn đề xã hội.
Reading & writing
Khóa học giúp sinh viên
strategies (Chiến thuật - Sử dụng các chiến lược đọc
đọc viết tiếng Anh)
- Sử dụng các chiến lược trong các bài đọc ở cấp độ đại học A2 – B1
- Thể hiện sự hiểu biết về sự gắn kết và mô hình tổ chức
Academic listening & Khóa học giúp sinh viên
speaking (Nghe nói
- Thể hiện kỹ năng nói và kỹ năng nghe cấp độ B2
tiếng Anh học thuật)
- Tạo ra bài nói rõ ràng, chi tiết về nhiều chủ đề khác nhau và giải thích
quan điểm về một vấn đề cụ thể.
Academic reading &
Khóa học giúp sinh viên
writing (Đọc Viết tiếng - Biết cách đọc các bài đọc học thuật và viết các bài luận học thuật.
Anh học thuật)
- Nhận thức được mục đích của đọc viết học thuật
- Biết tìm nguồn tham khảo
- Biết viết các dạng bài tiểu luận khác nhau
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3

Trắc nghiệm, Tự
luận
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Research methodology Khóa học giúp sinh viên
(Phương pháp nghiên - Hiểu cách tiến hành nghiên cứu và cập nhật thông tin, thực hành và cải
cứu Ngôn ngữ học)
tiến kỹ năng
- Viết một báo cáo để giới thiệu và trình bày công trình
- Tham gia hội thảo khoa học
- Kết hợp nghiên cứu khoa học với công việc trong tương lai.
Report writing in
Khóa học giúp sinh viên
English (Viết báo cáo - Ôn lại cách tổ chức ý tưởng để viết một bài tóm tắt essay.
tiếng Anh)
- Học cách trích dẫn để tránh đạo văn, chọn đề tài, bố cục của bài báo
nghiên cứu khoa học trình bày theo APA.
- Nắm vững các bước viết một bài nghiên cứu/ bài báo cáo hiệu quả.
- Viết được một nghiên cứu ngắn (tầm 6-7 trang).
British and American Khóa học giúp sinh viên
literatures (Văn học
- Thể hiện kiến thức về các phong trào, số liệu và tác phẩm văn học lớn
Anh - Mỹ)
trong Văn học Anh và Mỹ
- Trau dồi kỹ năng phân tích và hùng biện của họ, cách đàm thoại dưới
hình thức thảo luận trên lớp
- Phát triển thái độ tích cực đối với việc học văn và phát triển cảm hứng
của họ trong văn học.
Email writing in
Khóa học giúp sinh viên
English (Viết email
- viết email rõ ràng và súc tích, hiệu quả
bằng tiếng Anh)
- áp dụng nhiều dạng ngôn ngữ chính cho các loại email khác nhau
- sửa các lỗi phổ biến như dấu câu và viết hoa
- nghiên cứu ngữ điệu và mức độ trang trọng trong email
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Tự luận
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Impromptu speaking
techniques (Nói ứng
khẩu tiếng Anh)

Essay writing in
English (Viết luận
tiếng Anh)
Fundamentals of
translation (Những vấn
đề cơ bản trong dịch
thuật)

Modern translation
technologies (Kỹ thuật
biên dịch hiện đại)
Mini project: British American work styles
& communication (Dự
án nhỏ: Phong cách

Khóa học giúp sinh viên
- Được tiếp xúc với các chủ đề có tính thử thách
- Sử dụng tư duy biện luận trong các cuộc tranh luận, đưa ra ý kiến cá
nhân
- Sự tích cực, và sáng tạo trong học để đạt được hiệu quả cao trong học
tập
Khóa học giúp sinh viên
- Phân tích cấu trúc của một bài luận
- Áp dụng các điểm ngữ pháp đúng, cấu trúc câu vào tiến trình viết
- Trình độ ngôn ngữ được rèn luyện ở mức B2.
Khóa học giúp sinh viên
- Phân tích và ghi nhớ các khái niệm
- Xác định được chức năng của dịch thuật
- Tăng sự tự tin trong thảo luận theo cặp đôi và theo nhóm
- Áp dụng hiệu quả các lý thuyết dịch thuật
- Nắm vững kỹ năng giải quyết vấn đề và kỹ năng tư duy phê phán
- Hình thành sự tự tin và thái độ đúng đắn đối với nghiên cứu cũng như
đối với nghề dịch thuật
Khóa học giúp sinh viên
- Được trang bị kiến thức nhằm có khả năng dịch và đánh giá bản dịch
- Tạo bản dịch tốt nhất.
Khóa học giúp sinh viên
- Xác định cách giao tiếp với cấp dưới, đồng nghiệp giao tiếp với nhau
- Rèn luyện phong cách làm việc chuyên nghiệp và hiệu quả trong công
việc tương lai.
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Tự luận, project
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Tự luận
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Thuyết trình, tiểu
luận
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làm việc và giao tiếp
Anh - Mỹ)
Mini project: Using
Khóa học giúp sinh viên
corpora for translation - Rèn luyện kỹ thuật chuyển tải thông tin từ nguyên bản tiếng Anh sang
(Mini project: Khối
tiếng Việt và từ tiếng Việt sang tiếng Anh
liệu trong biên dịch) - Biết cách tìm và tập hợp những từ ngữ, thành ngữ và những cấu trúc cho
từng chủ để có thể dịch được 1 văn bản tốt nhất.
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9

Tự luận, project

4

Thuyết trình, tiểu
luận.
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Tự luận

Khối kiến thức chuyên ngành

III
1

2

Khóa học giúp sinh viên
- Quản lý cảm xúc và hành vi để đạt được mục tiêu
- Nhận ra những điểm mạnh và thách thức của bản thân trong giai đoạn
thứ hai.
2
- Thể hiện sự hiểu biết và cảm thông của mình đối với người khác ở giai
đoạn thứ ba.
- Giai đoạn thứ tư là Kỹ năng quan hệ giúp sinh viên hình thành các mối
quan hệ tích cực, làm việc theo nhóm và giải quyết xung đột hiệu quả.
Approaches to
Khóa học giúp sinh viên
translation (Các
- Hiểu và giải thích các khái niệm của lý thuyết dịch
phương pháp biên dịch) - Phân loại và áp dụng hiệu quả các phương pháp dịch thuật vào các
nghiên cứu và thực hành dịch;
3
- Nắm vững kỹ năng giải quyết vấn đề và kỹ năng tư duy phê phán
- Tạo cho sinh viên các kỹ năng và sự tự tin
- Đào tạo sinh viên tự tin hơn và thái độ đúng đắn đối với các nghiên cứu
dịch thuật cũng như nghề dịch thuật.
Social and emotional
learning (Nghiên cứu
xã hội và tình cảm)

3

4
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Cross Cultural
Khóa học giúp sinh viên
Communication (Giao - Hiểu các khái niệm lý thuyết liên quan đến văn hóa và giao tiếp liên văn
tiếp liên văn hóa)
hóa.
- Nhận biết các giá trị sống cơ bản ảnh hưởng đến giao tiếp giữa các nền
văn hóa.
- Phân tích và thảo luận về các tình huống cụ thể của việc giao tiếp liên
văn hóa.
Critical reading and
Khóa học giúp sinh viên
writing (Đọc viết tiếng - Hiểu các mối liên hệ giữa các kỹ năng đọc và viết
Anh nâng cao)
- Phát triển các kỹ năng đọc nâng cao
- Tạo ra, phát triển, sắp xếp và tổng hợp các ý
- Thực hành tạo ra các lập luận trong một số loại bài tiểu luận học thuật
- Áp dụng các kỹ năng đọc và viết phản biện cho các bài viết
Critical listening and
Khóa học giúp sinh viên
speaking (Nghe nói
- Rèn luyện kỹ năng nghe
tiếng Anh nâng cao) - Rèn luyện kỹ năng ghi chú
- Tăng từ vựng, những từ có nhiều nghĩa; thành ngữ và các cách diễn đạt
thân mật; cụm động từ, ngữ pháp
- Rèn luyện kỹ năng phát âm hát âm: nhấn mạnh từ trong câu; ngữ điệu
đối với các câu hỏi lựa chọn; thay đổi dấu nhấn
English motivational
Khóa học giúp sinh viên
speeches (Kỹ thuật
- Trình bày các bài diễn thuyết
thuyết giảng tiếng Anh) - Đánh giá bài diễn thuyết của chính bản thân mình và các bài diễn thuyết
của người khác
English as a Global
Khóa học giúp sinh viên
Language (Tiếng Anh - Làm quen với các giọng nói tiếng Anh.
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như một ngôn ngữ toàn - Cung cấp cho sinh viên ngôn ngữ tiếng Anh sử dụng trong môi trường
cầu)
thực tế và tạo cơ hội tối đa để sinh viên phát triển kỹ năng giao tiếp.
English phonetics and
phonology (Ngữ âm và Khóa học giúp sinh viên
ngữ âm học tiếng Anh) - Phân loại kiến thức chuyên ngành về ngữ âm học tiếng Anh;
- Phân biệt sự khác nhau giữa các nguyên âm và phụ âm;
- Sử dụng ngôn ngữ một cách linh hoạt và hiệu quả
- Tìm kiếm và tổng hợp thông tin;
- Làm việc độc lập và theo nhóm;
- chính xác và kiên trì trong học tập, nghiên cứu và làm việc;
- Mong muốn tìm hiểu và chủ động thích ứng với xu thế mới.
English Morphology
Khóa học giúp sinh viên
(Hình vị học tiếng
- Làm quen với cách tiếp cận mô tả ngôn ngữ ở cấp độ khác nhau là Hình
Anh)
vị học thông qua việc giới thiệu các khái niệm cơ bản về Hình thái học:
word formation và word structure.
- Vận dụng kiến thức học được qua khóa học khi sử dụng tiếng Anh trong
đời thường và công việc.
English Syntax (Cú
Khóa học giúp sinh viên
pháp học tiếng Anh) - Làm quen với cách tiếp cận mô tả ngôn ngữ thông qua việc giới thiệu
các khái niệm cơ bản về Cú pháp học: parts of speech, phrases, clauses
và sentences trong tiếng Anh.
- Vận dụng thành thạo kiến thức học được qua khóa học khi sử dụng tiếng
Anh trong đời thường và công việc.
Semantics (Ngữ nghĩa Khóa học giúp sinh viên
học)
- Nắm vững các khái niệm cơ bản về Ngữ nghĩa học;
- Phân biệt các loại nghĩa khác nhau
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- Phân biệt sự khác nhau giữa hai khái niệm ngữ nghĩa và ngữ dụng học;
- Vận dụng đúng kiến thức đã lĩnh hội từ khóa học;
- Vận dụng kiến thức đã lĩnh hội từ khóa học vào thực tế và nghề nghiệp
- Mong muốn tìm hiểu và chủ động thích nghi với xu thế mới.
Building interpretation Khóa học giúp sinh viên
skills (Phát triển kỹ
- Hình thành một nền tảng vững chắc trong một loạt các ý tưởng
năng phiên dịch)
- Phát triển nhận thức về bối cảnh văn hóa, đạo đức và chuyên môn
- Áp dụng các phương pháp này vào thực tiễn nghề nghiệp.
Interaction styles in the Khóa học giúp sinh viên
workplace (Phong cách -Được trải nghiệm thực tế
giao tiếp nơi làm việc) - Có những tiến bộ rõ rệt trong việc học chuyên ngành tiếng Anh
- Có nhiều cơ hội được tuyển dụng hơn trong tương lai.
Public speaking (Kỹ
Khóa học giúp sinh viên
thuật nói trước công
- Nắm vững các kỹ năng thuyết trình trước công chúng,
chúng)
- Sử dụng các công cụ hỗ trợ trực quan để nâng cao bài thuyết trình.
- Lựa chọn và phát triển các chủ đề cụ thể và lập dàn ý chi tiết.
-Nắm vững và áp dụng các nguyên tắc cơ bản của kỹ năng nói trước công
chúng và kỹ năng lắng nghe phản biện hiệu quả khi các kĩ năng này được
áp dụng cho việc thuyết trình.
Tiếng Anh Kinh Doanh
Reading and Writing
Khóa học giúp sinh viên
for Business
- Làm giàu vốn từ vựng giao tiếp kinh doanh qua đọc và viết.
Communication (Đọc - Với kỹ năng đọc, người học có thể đọc -diễn giải, suy luận, khái quát,
viết tiếng Anh trong
nhận định, phân tích quan điểm tác giả.
giao tiếp Thương mại) - Với kỹ năng viết, người học có thể viết các văn bản nâng cao như: báo
cáo kinh doanh, thư kiến nghị.
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Listening & speaking Khóa học giúp sinh viên
for business
- Đạt được đến trình độ nghe-nói B1 trong lĩnh vực kinh doanh, theo các
communication (Nghe tiêu chí: lối sống, lời khuyên và thông tin thực tế, thái độ và hành vi, 2
nói tiếng Anh trong
cảm hứng và kinh nghiệm đáng nhớ.
giao tiếp Thương mại)
British and American
Khóa học giúp sinh viên
business cultures (Văn - Có thêm kiến thức về sự tương đồng và khác biệt về văn hóa kinh doanh
hóa kinh doanh Anh - ở Anh và Mỹ
3
Mỹ)
- Cải thiện kỹ năng ngôn ngữ cũng như kỹ năng xã hội trong việc xử lý
các nhiệm vụ thực tế cho các hoạt động thực tế.
Khóa học giúp sinh viên
- Cung cấp cho sinh viên một số ý tưởng ban đầu về cách hiểu và đàm
phán kinh doanh ở châu Á.
3
- Sau khi hoàn thành khóa học này, sinh viên hiểu cách làm việc với các
doanh nhân ở châu Á, cách xây dựng mối quan hệ kinh doanh ở châu Á
và cách tiếp cận sự khác biệt văn hóa.
English for leadership Khóa học giúp sinh viên
skills (Tiếng Anh dành - Sử dụng tiếng Anh chuyên ngành trong các tình huống liên quan đến kỹ
cho kỹ năng lãnh đạo) năng lãnh đạo.
- Vận dụng những lý thuyết lãnh đạo vào trong các tình huống thực tế.
3
- Đảm nhận trách nhiệm lãnh đạo chủ chốt.
- Phân tích hành vi của các nhà lãnh đạo từ kinh nghiệm của bản thân
- Phản ánh phong cách lãnh đạo và xác định các hành động cần thực hiện
English in office
Khóa học giúp sinh viên
3
management (Tiếng
- Có thể sử dụng tiếng Anh ở cấp độ trung cấp
Business culture in
Asia (Văn hóa kinh
doanh Châu Á)
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Anh trong quản lý văn
phòng)
Business case analysis
(Phân tích trường hợp
kinh doanh)

- Học được các kiến thức cơ bản về hành chánh văn phòng
- Có thái độ đúng đắn trong việc học.
Khóa học giúp sinh viên
- Có thể sử dụng tiếng Anh ở cấp độ trung cấp
- Học được các kiến thức cơ bản về phân tích các tình huống trong doanh
nghiệp.
- Có thái độ đúng đắn trong việc học.
English in business law Khóa học giúp sinh viên
(Tiếng Anh trong Luật - Sử dụng tiếng Anh ở cấp độ trung cấp
Thương mại)
- Học được các kiến thức cơ bản về luật doanh nghiệp
- Có thái độ đúng đắn trong việc học.
English for telephoning Khóa học giúp sinh viên
(Tiếng Anh trong giao - Trả lời và gọi điện thoại một cách chuyên nghiệp
tiếp điện thoại)
- Nắm vững các kỹ thuật gọi và trả lời điện thoại
- Xây dựng mối quan hệ với khách hàng
- Giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của khách hàng, với sự cảm thông và
thấu hiểu
English for tourism
Khóa học giúp sinh viên
(Tiếng Anh trong Du - Giải quyết những yêu cầu và khiếu nại của khách hàng
lịch)
- Tiếp thị các điểm đến du lịch
- Tư vấn du lịch
- Đàm phán, thương lượng
- Nói chuyện xã giao
Phương Pháp Giảng dạy Tiếng Anh thiếu nhi

3

10

Trắc nghiệm và
tự luận

3

10

Trắc nghiệm và
tự luận

2

11

Vấn đáp

2

11

Tự luận, vấn đáp

1

2

3

4

5

6

Introduction to English
Teaching (Nhập môn
Phương Pháp Giảng
Dạy Tiếng Anh Tiếng
Anh)
Teaching English to
children 1 (Phương
Pháp Giảng Dạy Tiếng
Anh thiếu nhi 1)

Khóa học giới thiệu cho sinh viên các phương pháp giảng dạy tiếng Anh
được áp dụng phổ biến trong môi trường giáo dục Việt Nam và nước
ngoài.

Khóa học giúp sinh viên
- Nắm vững hệ thống kiến thức chuyên ngành về các phương pháp dạy
các thành phần cơ bản trong tiếng Anh như dạy phát âm, từ vựng và ngữ
pháp.
-Vận dụng các phương pháp giảng dạy Tiếng Anh (dạy phát âm, từ vựng
và ngữ pháp)
Teaching English to
Học phần trang bị cho sinh viên chuyên ngành giảng dạy tiếng Anh hệ
children 2 (Phương
thống kiến thức cơ bản về phương pháp giảng dạy các kỹ năng tiếng Anh
Pháp Giảng Dạy Tiếng như nghe, nói, đọc, viết và những đặc điểm riêng của kỹ thuật giảng dạy
Anh thiếu nhi 2)
tiếng Anh cho lứa tuổi thiếu nhi.
English teaching
activities (Hoạt động
giảng dạy tiếng Anh)

Học phần này cung cấp cho sinh viên một số hoạt động dạy và học được
áp dụng cho việc dạy Tiếng Anh thiếu nhi.

English Teaching
Học phần giúp SV tiếp cận với môi trường thực tiễn trong giảng dạy
Practice (Thực hành
tiếng Anh, vận dụng các phương pháp giảng dạy tiếng Anh vào hoạt
Giảng Dạy Tiếng Anh) động sư phạm tại các cơ sở thực tập.
Educational
Psychology And

Khóa học giúp sinh viên
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dạy, Thiết kế hoạt
động
Tự luận

- Nắm vững những kiến thức cơ bản về tâm lý giáo dục nói chung. Sau
đó sẽ đi đến các vấn đề về tâm lý trẻ em đang ở bậc tiểu học và sự tác
động của các vấn đề tâm lý cá nhân của trẻ ảnh hưởng đến việc học ngoại
ngữ của trẻ trên lớp.
- Xem xét và phân tích những tình huống trên lớp liên quan đến tâm lý
trẻ, và đặc biệt là giúp sinh viên nhận thức và thực hành xử lý các tình
huống thật liên quan đến tâm lý trẻ trong môi trường lớp học.
Classroom
Khóa học nhằm trang bị cho sinh viên kiến thức nền tảng và các lý
Management Methods thuyết về cách tổ chức và quản lý lớp học để sinh viên có thể áp
(Phương Pháp tổ chức dụng một cách linh hoạt trong giảng dạy. Bên cạnh đó, khóa học còn
quản lý lớp học)
giúp sinh viên giải quyết tình huống thực tiễn sư phạm để xử lý các tình
huống trong lớp học một cách hiệu quả .
Organizing playful
Khóa học giúp sinh viên
learning activities for
- Nắm vững những kiến thức chung về các hoạt động vui chơi, từ định
English Classes (Tổ
nghĩa, đặc điểm đến vai trò của nó.
chức hoạt động vui
- Vận dụng mô hình tổ chức hoạt động vui chơi,
chơi Tiếng Anh)
- Nắm vững các bài tập tình huống
- Lựa chọn và xây dựng hoặc thiết kế các mô hình tổ chức hoạt động vui
chơi phù hợp với sở thích và khả năng của mình.
- Ước lượng được những khó khăn trong việc tổ chức hoạt động chơi và
có thể xử lý linh hoạt các tình huống sư phạm khác nhau.
Applying Information Khóa học giúp sinh viên
Technology in
- Nắm vững kiến thức chung về công nghệ thông tin và ứng dụng công
Teaching English (Ứng nghệ thông tin trong việc dạy tiếng anh cho thiếu nhi.
dụng Công nghệ thông - Tham gia vào nhiều hoạt động đa dạng và sử dụng công nghệ thông tin
như một công cụ để giảng dạy tiếng anh.
Children Teaching
(Tâm lý lứa tuổi thiếu
nhi)
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Thực tập – Báo cáo tốt nghiệp
Service
Learning(Thực tập
1)

Business
Evaluation (Thực
tập 2)

Work-integrated
Education (Thực
tập 3)

Final
Thesis/Report
(Khóa luận/ Báo
cáo tốt nghiệp)

Khóa học giúp sinh viên
- Đánh giá được tầm quan trọng của việc phụng sự cộng đồng.
- Thể hiện sự hiểu biết về cuộc sống thực tế ngoài học đường.
- Xây dựng được nền tảng hiểu biết về nghề nghiệp tương lai.
- Hình thành và phát triển kỹ năng sử dụng Tiếng Anh bên ngoài lớp
học.
- Thể hiện được sự cảm thông và tinh thần trách nhiệm với cộng đồng.
- Hình thành tinh thần làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả.
Khóa học giúp sinh viên
- Thể hiện sự hiểu biết về nghề nghiệp.
- Trải nghiệm môi trường làm việc liên quan đến chuyên ngành.
- Phát triển kỹ năng nghề nghiệp.
- Phát triển kỹ năng viết báo cáo.
- Phát triển tinh thần độc lập và hợp tác
Khóa học giúp sinh viên
- Nâng cao hiểu biết về nghề nghiệp.
- Phát triển kỹ năng nghề nghiệp.
- Phát triển kỹ năng viết báo cáo.
- Phát triển năng lực tự chủ và hợp tác.
Khóa học giúp sinh viên
- Viết một bài nghiên cứu dài 30-40 trang liên quan đến 2 chuyên ngành
Tiếng Anh Kinh Doanh và Tiếng Anh Giảng dạy dưới sự hướng dẫn của
giáo viên hướng dẫn.
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Khóa luận/ Báo
cáo tốt nghiệp

- Trình bày nghiên cứu của mình trước hội đồng chấm khóa luận và bảo
vệ thành công đề tài nghiên cứu của mình.
Bình Dương, ngày ........ tháng 6 năm 2021
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