
          

Ch¬ng tr×nh gi¸o dôc ®¹i häc  

(Theo hÖ thèng tÝn chØ) 
 

Tªn ch¬ng tr×nh: S ph¹m TiÕng Anh 

Tr×nh ®é ®µo t¹o:  §¹i häc  

Ngµnh ®µo t¹o:  S ph¹m TiÕng Anh 

Lo¹i h×nh ®µo t¹o: ChÝnh quy 
 

(Ban hµnh theo QuyÕt ®Þnh sè ....... /Q§-§HH§ ngµy...../.... /2014 

   cña HiÖu trëng Trêng §¹i  häc Hång §øc). 

 

1. Môc tiªu ®µo t¹o 

1.1. Môc tiªu chung 

Đào tạo cử nhân ngành Sư phạm Tiếng Anh có trình độ đại học, có kiến 

thức về ngôn ngữ và phương pháp dạy học tiếng Anh; có trình độ tiếng Anh đạt 

mức C1 theo khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam; có kỹ năng thực hành nghề 

nghiệp và phương pháp tư duy khoa học, có khả năng làm việc độc lập, chủ động, 

sáng tạo để thực hiện tốt những nhiệm vụ thuộc chuyên ngành được đào tạo; có 

phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khoẻ tốt. 

1.2. Mục tiêu cụ thể 

1.2.1. Kiến thức 

- Sinh viên có đủ kiến thức về ngôn ngữ, văn hoá, xã hội và nghiệp vụ sư 

phạm. 

+ Về ngôn ngữ: Sinh viên có đầy đủ kiến thức ngôn ngữ Anh và có khả 

năng sử dụng tiếng Anh đạt mức C1 theo khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam để 

có thể giảng dạy tiếng Anh bậc THPT; có thể đáp ứng yêu cầu công việc ở một số 

lĩnh vực trong xã hội như biên dịch, phiên dịch, văn phòng, du lịch vv...  

+ Về nghiệp vụ sư phạm: Sinh viên có kiến thức về lý luận dạy học tiếng 

Anh, các phương pháp dạy học tiếng Anh đã và đang được áp dụng, kỹ thuật dạy 

học từ vựng, ngữ pháp và các kỹ năng tiếng Anh cho học sinh; phương pháp và 

kỹ thuật kiểm tra đánh giá trong dạy học tiếng Anh cũng như kiến thức nghiệp vụ 

sư phạm để sinh viên có đủ năng lực, trình độ, kỹ năng giải quyết các vấn đề liên 

quan đến chuyên môn và xử lý các tình huống sư phạm trong quá trình dạy học. 

+ Về văn hoá - xã hội: Sinh viên có kiến thức về văn hoá, xã hội như: hiểu 

biết về cấu trúc xã hội, đời sống sinh hoạt, phong tục tập quán, những nét văn hoá 

tiêu biểu của một số nước trong cộng đồng Anh ngữ. 

Uû ban nh©n d©n  

tØnh thanh hãa 

trêng §H Hång ®øc 

Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖtNam 

§éc lËp- Tù do- H¹nh phóc 
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1.2.2. Kỹ năng 

- Sinh viên có thể nghe, nói, đọc, viết tiếng Anh đạt trình độ C1, có kỹ 

năng sử dụng tiếng Anh trong giảng dạy hoặc những công việc có sử dụng tiếng 

Anh; có kỹ năng tư duy hệ thống và tư duy phân tích; có kỹ năng làm việc độc 

lập, sáng tạo để có thể hội nhập trong môi trường khu vực và quốc tế; có kỹ năng 

tự học tập và bồi dưỡng nhằm tiếp tục nâng cao kiến thức và năng lực ngôn ngữ; 

có thể tiếp cận nhanh và ứng dụng hiệu quả công nghệ hiện đại, có khả năng tư 

duy và  năng lực nghiên cứu khoa học. 

- Có kỹ năng  sư phạm vững vàng, có khả năng thích ứng với thị trường lao 

động khi cần chuyển đổi nghề nghiệp.  

1.2.3. Thái độ: Có phẩm chất chính trị tốt, trung thành với Tổ quốc, với 

đường lối lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; có ý thức trách nhiệm cao 

trong công việc, có đạo đức tốt và có tác phong mẫu mực của nhà giáo. 

1.2.4. Sức khoẻ: Có đủ sức khoẻ để hoàn thành các nhiệm vụ được giao. 

1.2.5. Vị trí công tác 

Giáo viên tiếng Anh tại các trường THPT, THCS; có thể làm nhân viên văn 

phòng tại các cơ quan, doanh nghiệp; làm biên - phiên dịch, hướng dẫn viên du 

lịch,.... 

2. Thêi gian ®µo t¹o: 4 n¨m  

3. Khèi lîng kiÕn thøc toµn kho¸: 134 tÝn chØ (TC), chưa bao gồm các 

học phần Gi¸o dôc ThÓ chÊt vµ Gi¸o dôc Quèc phßng. 

4. §èi tîng tuyÓn sinh:  Theo Qui chÕ tuyÓn sinh cña Bé GD vµ §T.  

5. Quy tr×nh ®µo t¹o, ®iÒu kiÖn tèt nghiÖp: Thùc hiÖn theo Quy chÕ ®µo 

t¹o §H & C§ hÖ chÝnh quy theo hÖ thèng tÝn chØ, ban hµnh theo QuyÕt ®Þnh sè 

43/2007/Q§-BGD§T ngµy 15/8/2007 cña Bé trëng BGD & §T (Quy chÕ  43).  

6. Thang ®iÓm: Theo Quy chÕ 43.  

7. Nội dung chương trình:                                                   126 Tín chỉ 

 7.1. Khối kiến thức giáo dục đại cương    40 

 7.1.1. Lý luận chính trị       10 

 7.1.2. Ngoại ngữ II        10 

 7.1.3. Giáo dục thể chất và quốc phòng  

  + Giáo dục thể chất      75t 

  + Giáo dục quốc phòng      165t 

 7.1.4. Tin học, KHXH, môi trường, mỹ thuật, âm nhạc  20 

  + Bắt buộc        16 

  + Tự chọn        4 

 7.2. Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp   86 
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 7.2.1. Kiến thức cơ sở                                                                    9 

  + Bắt buộc                 7 

  + Tự chọn        2 

7.2.2. Kiến thức ngành                         62 

                     + Bắt buộc                                                                        55 

                     + Tự chọn                                                                            7 

7.2.3 Kiến thức bổ trợ                                                                    2 

           + Bắt buộc                                                                         0 

            + Tự chọn                                                                          2 

7.23. Thực tập và khoá luận TN/HP thay thế             13 

- Kiến tập sư phạm       2 

- Thực tập tốt nghiệp      5 

                     - Khoá luận TN/HP thay thế khoá luận TN   6  

           + Bắt buộc                                                                         0 

            + Tự chọn                                                                          6 
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8. Kế hoạch giảng dạy 
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A Khối kiến thức giáo dục đại cương 42        

I Lý luận chính trị 10        

1 196045 Những nguyên lý cơ bản của CNML 1 2 21 18   90   1 Nguyên lý 

2 196046 Những nguyên lý cơ bản của CNML 2 3 32 27   135 1 2 Nguyên lý 

3 198025 Đường lối CM của ĐCS VN 3 32 27   135 4 4 Đường lối 

4 197035 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 21 18   90 2 3 Tư tưởng và PL 

II Ngoại ngữ II 10        

5 

Chọn 1 trong 2 học phần         

133000 Ngoại ngữ II – 1: Tiếng Pháp 4 36 48   180   4 NNKC 

 Ngoại ngữ II – 1: Tiếng Trung Quốc 4 36 48   180   4 NNKC 

6 

Chọn 1 trong 2 học phần         

133005 Ngoại ngữ II – 2: Tiếng Pháp 3 27 36   135 5 5 NNKC 

 Ngoại ngữ II – 2: Tiếng Trung Quốc 3 27 36  135 5 5 NNKC 

7 

Chọn 1 trong 2 học phần         

 Ngoại ngữ II – 3: Tiếng Pháp 3 27 36  135 6 6 NNKC 

133055 Ngoại ngữ II – 3: Tiếng Trung Quốc 3 27 36  135 6 6 NNKC 

III Giáo dục thể chất và quốc phòng         

  Giáo dục thể chất 75t       
GDTC 

  Giáo dục quốc phòng 165t       
TTGDQP 

IV Tin học, KHXH, Môi trường 20        

8 197030 Pháp luật đại cương 2 18 24   90 2 3 Tư tưởng và PL 

9 173080 Tin học 2 10   40 90   2 Tin học ƯD 

10 181080 Tâm lý học 4 36 48   180 1 2 TLGD 

11 123015 Dẫn luận ngôn ngữ 2 18 24   90   3 Ngôn ngữ học 

12 

Chọn 1 trong 3 học phần         

121005 Cơ sở văn hoá Việt Nam 2 18 24   90   1 Ngôn ngữ học 

124195 Lịch sử văn minh thế giới 2 18 24  90  
3 Lịch sử 

125105 Môi trường và con người 2 18 24  90  
3 Địa lý 

 

13 

Chọn một trong 3 học phần 

132001 PP NC khoa học ngành tiếng Anh 2 27 36  135  4 
NN VH –PPGD 

233056 Kỹ năng thuyết trình 2 18 24  90 32-33 
  4 NN-VH –PPGD 

132015 Công nghệ trong dạy học ngoại ngữ 2 18 24  90 45 
4   NN-VH –PPGD 
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14 182005 Giáo dục học 4 36 48  180 10 3 
TLGD 

15 198000 Quản lý NN&QLGD 2 18 24  90 2 8 
TLGD 

B Khối kiến thức GD chuyên nghiệp 86        

I Kiến thức cơ sở 9        

16 

Chọn 1 trong 2 học phần         

123100 Ngữ âm- âm vị học 2 18 24  90  1 
NN-VH-PPGD 

132009 Luyện phát âm tiếng Anh 2 18 24  90  1 
NN-VH-PPGD 

17 131076 Ngữ pháp 3 27 36  90  1 
NN-VH-PPGD 

18  Ngữ pháp nâng cao 2 18 24  90  2 
NN-VH-PPGD 

19 123069 Từ vựng – Ngữ nghĩa học 2 18 24  90 32-33 7 
NN-VH-PPGD 

II.  Kiến thức ngành 62       
 

II. 1 Kiến thức ngôn ngữ -  dịch thuật 11       
 

20 

Chọn 1 trong 2 học phần        
 

132065 Ngữ dụng học 2 18 24  90 32-33 8 
NN-VH-PPGD 

132024 Ngôn ngữ học tri nhận 2 18 24  90 32-33 8 
NN-VH-PPGD 

21 132063 Phân tich diễn ngôn 2 18 24  90 32-33 7 
NN-VH-PPGD 

22 132011 Biên dịch 1 2 18 24  90 32-33 5 
NN-VH-PPGD 

23 132014 Biên dịch 2 2 12 18 18 90 23 6 
NN-VH-PPGD 

24 132021 Phiên dịch 3 27 36  135 32-33 6 
NN-VH-PPGD 

II.2 Khối kiến thức văn hoá - văn học 6        

25 132058 Văn học Anh  -Mỹ 3 27 36  135 32-33 7 
NN-VH-PPGD 

26 131085 Văn hoá Anh  -Mỹ 3 27 36  135 32-33 5 
NN-VH-PPGD 

II.3 Khối kiến thức tiếng 36        

27 131009 Kỹ năng  Nghe Nói 1 3 18 27 27 145 0 1 PTKN 

28 
131032 

Kỹ năng  Đọc Viết 1 3 18 27 27 145 0 1 
PTKN 

29 
131033 

Kỹ năng  Nghe Nói 2 3 18 27 27 145 30 2 
PTKN 

30 
131034 

Kỹ năng  Đọc Viết 2 3 18 27 27 145 31 2 
PTKN 

31 
131036 

Kỹ năng  Nghe Nói 3 3 18 27 27 145 32 3 
PTKN 

32 
131037 

Kỹ năng  Đọc Viết 3 3 18 27 27 145 33 3 
PTKN 

33 
131038 

Kỹ năng  Nghe Nói 4 3 18 27 27 145 34 4 
PTKN 

34 
131039 

Kỹ năng  Đọc Viết 4 3 18 27 27 145 35 4 
PTKN 

35 
131041 

Kỹ năng  Nghe Nói 5 3 18 27 27 145 36 5 
PTKN 

36 
131044 

Kỹ năng  Đọc Viết 5 3 18 27 27 145 37 5 
PTKN 

37 
131047 

Kỹ năng  Nghe Nói 6 3 18 27 27 145 38 7 
PTKN 

38 
131048 

Kỹ năng  Đọc Viết 6 3 18 27 27 145 39 6 
PTKN 

II.4 Phương pháp dạy học  9        

39 

Chọn 1 trong 2 học phần         

132002 Lý luận dạy tiếng Anh  2 12 18 18 90 32-33 5 NN- VH –PPGD 

233055 Tiếp thụ  ngôn ngữ thứ hai 2 12 18 18 90 32-33 5 NN- VH –PPGD 
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40 132020 Kỹ thuật dạy tiếng Anh 1 2 12 18 18 90 42 6 NN- VH –PPGD 

41 

Chọn 1 trong 2 học phần         

132057 Kỹ thuật dạy tiếng Anh 2 3 18 27 27 135 43 7 NN- VH –PPGD 

132013 Dạy tiếng Anh cho trẻ em 3 18 27 27 135 43 7 NN- VH –PPGD 

42 132048 Kiểm tra đánh giá trong DH tiếng Anh  2 12 18 18 90 42 7 NN- VH –PPGD 

III Kiến thức bổ trợ 2        

43 

Chọn 1 trong 2 học phần         

132052 Giao thoa văn hoá 2 18 24  90 32-33 6 
NN-VH-PPGD 

132053 Giao tiếp liên văn hoá 2 18 24  90 32-33 6 
NN-VH-PPGD 

IV Thực tập và KLTN 13        

44 132005 Kiến tập sư phạm 2     44 6  

45 132010 Thực tập tốt nghiệp 5     48 8  

46 132068 Khoá luận TN/ Học phần thay thế 6      8 Khoa Ngoại ngữ 

 Học phần thay thế KLTN 6        

 Chọn 2 trong 7 học phần         

 
132026 1. Thiết kế giáo án và PT tài liệu dạy 

học 

3 27 36  135 45 8 
NN–VH-PPGD 

 132075 2. Ngôn ngữ học đối chiếu 3 27 36  135 22 8 
NN- VH-PPGD 

 132027 3. Phong cách học 3 27 36  135 22 8 
NN- VH-PPGD 

 132028 4. Ngôn ngữ học xã hội 3 27 36  135 22 8 
NN- VH-PPGD 

 131065 5.Tiếng Anh kinh tế 3 27 36  135 22 8 
NN- VH-PPGD 

 131060 6.Tiếng Anh du lịch 3 27 36  135 22 8 
NN- VH-PPGD 

 131070 7.Tiếng Anh thương mại 3 27 36  135 22 8 
NN- VH-PPGD 

  Tổng 126        

 

9. M« t¶ néi dung c¸c häc phÇn 

9.1. Nh÷ng nguyªn lý c¬ b¶n cña chñ nghÜa M¸c-Lª nin 1/The basic 

principles of Maxist- Leninism 1                         2tc (21,18,0) 

Néi dung ban hµnh t¹i QuyÕt ®Þnh sè 52/2008/Q§/BGD&§T ngµy 

18/09/2008 cña Bé Trëng Bé gi¸o dôc & §µo t¹o vÒ viÖc ban hµnh ch¬ng tr×nh 

c¸c m«n Lý luËn chÝnh trÞ tr×nh ®é ®¹i häc, cao ®¼ng dïng cho sinh viªn khèi 

kh«ng chuyªn ngµnh M¸c-Lªnin, t tëng Hå ChÝ Minh. 

9.2. Nh÷ng nguyªn lý c¬ b¶n cña chñ nghÜa M¸c-Lª nin 2/The basic 

principles of Maxist- Leninism 2                       3tc (32,27,0) 

§iÒu kiÖn tiªn quyÕt: 9.1 

Néi dung ban hµnh t¹i QuyÕt ®Þnh sè 52/2008/Q§/BGD&§T ngµy 

18/09/2008 cña Bé Trëng Bé gi¸o dôc & §µo t¹o vÒ viÖc ban hµnh ch¬ng tr×nh 

c¸c m«n Lý luËn chÝnh trÞ tr×nh ®é ®¹i häc, cao ®¼ng dïng cho sinh viªn khèi 

kh«ng chuyªn ngµnh M¸c-Lªnin, t tëng Hå ChÝ Minh. 
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9.3. §êng lèi c¸ch m¹ng cña §¶ng CSVN/Vietnamese revolution 

policy                          3 tc (32,27,0) 

§iÒu kiÖn tiªn quyÕt: 9.4 

Néi dung ban hµnh t¹i QuyÕt ®Þnh sè 52/2008/Q§/BGD&§T ngµy 

18/09/2008 cña Bé Trëng Bé gi¸o dôc & §µo t¹o vÒ viÖc ban hµnh ch¬ng tr×nh 

c¸c m«n Lý luËn chÝnh trÞ tr×nh ®é ®¹i häc, cao ®¼ng dïng cho sinh viªn khèi 

kh«ng chuyªn ngµnh M¸c-Lªnin, t tëng Hå ChÝ Minh. 

9.4. T tëng Hå ChÝ Minh/Ho Chi Minh’s ideology        2tc (21,18,0) 

§iÒu kiÖn tiªn quyÕt: 9.2 

Néi dung ban hµnh t¹i QuyÕt ®Þnh sè 52/2008/Q§/BGD&§T ngµy 

18/09/2008 cña Bé Trëng Bé gi¸o dôc & §µo t¹o vÒ viÖc ban hµnh ch¬ng tr×nh 

c¸c m«n Lý luËn chÝnh trÞ tr×nh ®é ®¹i häc, cao ®¼ng dïng cho sinh viªn khèi 

kh«ng chuyªn ngµnh M¸c-Lªnin, t tëng Hå ChÝ Minh. 

9.5 Ngo¹i ng÷ II - 1/The second foreign language                4 tc (36,48,0) 

Điều kiện tiên quyết: Không 

Học phần cung cấp kiến thức cơ bản về ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp của 

một ngoại ngữ thứ hai (tiếng Pháp hoặc tiếng Trung Quốc), bước đầu hình thành 

các kỹ năng sử dụng ngôn ngữ trong giao tiếp ở các tình huống đơn giản theo 

khuôn mẫu. Kết thúc học phần người học đạt trình độ A1 theo khung năng lực 

ngoại ngữ Việt Nam.  

  9.6. Ngoại ngữ II - 2/The second foreign language             3 tc (27,36,0) 

Điều kiện tiên quyết: 9.5 

Học phần tiếp tục cung cấp kiến thức ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp ở trình độ 

cao hơn của một ngoại ngữ thứ hai (tiếng Pháp hoặc tiếng Trung Quốc), nâng cao 

các kỹ năng sử dụng ngôn ngữ trong giao tiếp ở các tình huống đơn giản trong 

thực tế. Kết thúc học phần người học đạt trình độ A2 theo khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam.  

9.7. Ngoại ngữ II - 3/The second foreign language               3 tc (27,36,0) 

Điều kiện tiên quyết: 9.6 

Học phần tiếp tục cung cấp kiến thức ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp ở mức độ 

nâng cao của một ngoại ngữ thứ hai (tiếng Pháp hoặc tiếng Trung Quốc), nâng 

cao các kỹ năng sử dụng ngôn ngữ trong giao tiếp ở các tình huống tương đối 

phức tạp trong thực tế. Kết thúc học phần người học đạt trình độ B1 theo khung 

năng lực ngoại ngữ Việt Nam.  

Gi¸o dôc thÓ chÊt /Physical education                     75 tiết                                                

Néi dung ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 3244/ GD-§T ngµy 12/9/1995 

vµ QuyÕt ®Þnh sè 1262/GD-§T ngµy 12/4/1997 cña Bé Trëng Bé gi¸o dôc & §µo 

t¹o.  
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Gi¸o dôc Quèc phßng /Military education                   165 tiết

 Néi dung ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 81/2007/Q§-BGD&§T ngµy 

24/12/2007 cña Bé Trëng Bé gi¸o dôc & §µo t¹o. 

9.8. Ph¸p luËt ®¹i c¬ng/General law                    2tc (18,24,0) 

§iÒu kiÖn tiªn quyÕt: 9.2 

Cung cÊp c¸c kh¸i niÖm, c¸c ph¹m trï c¬ b¶n nhÊt vÒ Nhµ níc vµ ph¸p 

luËt díi gãc ®é khoa häc qu¶n lý; ph©n tÝch cÊu tróc cña bé m¸y nhµ níc còng 

nh chøc n¨ng, thÈm quyÒn vµ ®Þa vÞ ph¸p lý cña c¸c c¬ quan trong bé m¸y Nhµ 

níc CHXHCN ViÖt Nam, tÝnh chÊt ph¸p lý vµ c¬ cÊu cña hÖ thèng c¸c v¨n b¶n 

qui ph¹m ph¸p luËt, mét sè néi dung c¬ b¶n cña LuËt hµnh chÝnh, LuËt d©n sù, 

LuËt h×nh sù. 

9.9. Tin häc /Infomatics                  2 tc (10,0,40) 

§iÒu kiÖn tiªn quyÕt: Kh«ng 

Cung cÊp c¸c kh¸i niÖm c¬ b¶n vÒ tin häc, th«ng tin vµ xö lý th«ng tin, ®¬n 

vÞ ®o th«ng tin, vÞ trÝ vai trß cña c¸c thµnh phÇn trong m¸y tÝnh ®iÖn tö. Gióp sinh 

viªn n¾m v÷ng vai trß chøc n¨ng cña hÖ ®iÒu hµnh,c¸c kh¸i niÖm c¬ b¶n, mét sè 

lÖnh cña Windows, c¸c kü n¨ng khai th¸c Windows vµ Internet, c¸c kü n¨ng xö lý 

v¨n b¶n (Microsoft Word), c¸c thao t¸c c¬ b¶n ®èi víi file v¨n b¶n, ®Þnh d¹ng v¨n 

b¶n, chÌn tranh ¶nh, c¸c ký tù ®Æc biÖt, t¹o b¶ng biÓu trong Word, t¹o c¸c slide, 

c¸c hiÖu øng ®Ó tr×nh chiÕu trong Powerpoint, xö lý b¶ng tÝnh Excel, x©y dùng c¸c 

biÓu ®å, ®å thÞ ®Ó minh ho¹ cho c¸c d÷ liÖu cÇn nghiªn cøu, ph©n tÝch. 

9.10. T©m lý häc /Psychology                  4 tc (36,48,0) 

§iÒu kiÖn tiªn quyÕt: 9.1 

Häc phÇn cung cÊp nh÷ng néi dung c¬ b¶n kh¸i qu¸t vÒ t©m lý häc, t¹o c¬ 

së cho viÖc tiÕp thu tèt c¸c m«n Gi¸o dôc häc, PPGD vµ c¸c m«n thuéc vÒ nghiÖp 

vô s ph¹m (rÌn luyÖn nghiÖp vô thêng xuyªn, giao tiÕp s ph¹m, thùc tËp s 

ph¹m..., trªn c¬ së ®ã nghiªn cøu vËn dông vµ t×m gi¶i ph¸p phï hîp trong qu¸ 

tr×nh gi¶ng d¹y sau khi tèt nghiÖp. 

9.11. DÉn luËn ng«n ng÷ häc/Introdution to linguistics       2 tc (18,24,0) 

§iÒu kiÖn tiªn quyÕt: Kh«ng 

Häc phÇn  cung cÊp nh÷ng kiÕn thøc c¬ b¶n vÒ b¶n chÊt cña ng«n ng÷ loµi 

ngêi, vÒ mèi quan hÖ gi÷a ng«n ng÷ vµ v¨n hãa, gi÷a ng«n ng÷ vµ t duy; cung 

cÊp nh÷ng tri thøc chung vÒ ng÷ ©m, ng÷ ph¸p, tõ vùng, ng÷ nghÜa, ng÷ dông ®Ó 

hiÓu mét ng«n ng÷ cô thÓ (tiÕng ViÖt, tiÕng Anh) vµ lµm c¬ së ®Ó ®èi chiÕu ng«n 

ng÷.  

9.12. Chän 1 trong 3 häc phÇn 

a.C¬ së v¨n hãa ViÖt Nam/Basic Vietnamese culture     2 tc (18,24,0) 

§iÒu kiÖn tiªn quyÕt: Kh«ng 
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Häc phÇn cung cÊp cho sinh viªn vÒ v¨n ho¸ ®¹i c¬ng, c¸c quan ®iÓm vµ 

ph¬ng ph¸p tiÕp cËn trong nghiªn cøu v¨n ho¸ nãi chung vµ v¨n ho¸ ViÖt Nam 

nãi riªng. Th«ng qua c¸c thµnh tè v¨n ho¸ kh«ng gian vµ thêi gian v¨n ho¸, sinh 

viªn hiÓu ®îc b¶n s¾c v¨n ho¸ d©n téc. Häc phÇn còng nh»m gãp phÇn t¹o cho 

sinh viªn mét b¶n s¾c v¨n ho¸ d©n téc trong qu¸ tr×nh häc tËp vµ tiÕp xóc víi v¨n 

ho¸ cña níc Anh. 

          b. LÞch sö v¨n minh thÕ giíi/The history of world civilizations 

                 2tc (18,24,0) 

§iÒu kiÖn tiªn quyÕt: Kh«ng 

Häc phÇn cung cÊp cho sinh viªn nh÷ng kiÕn thøc c¬ b¶n vÒ qu¸ tr×nh ra 

®êi vµ ph¸t triÓn cña c¸c nÒn v¨n minh tiªu biÓu trong lÞch sö loµi ngêi. Néi dung 

cña häc phÇn tËp trung ®i vµo c¸c hÖ thèng nÒn v¨n minh thêi Trung cæ ®¹i ë 

ph¬ng §«ng vµ ph¬ng T©y vµ c¸c nÒn v¨n minh c«ng nghiÖp hiÖn ®¹i. Ngoµi ra 

häc phÇn còng giíi thiÖu s¬ lîc vÒ qu¸ tr×nh toµn cÇu ho¸ vµ ¶nh hëng cña toµn 

cÇu ho¸ tíi ViÖt Nam. 

c. M«i trêng vµ con ngêi/Environment and human        2tc (18,24,0) 

§iÒu kiÖn tiªn quyÕt: Kh«ng 

Cung cÊp cho sinh viªn  c¸c kh¸i niÖm vµ néi dung c¬ b¶n vÒ m«i trêng 

toµn cÇu vµ ViÖt Nam; mèi quan hÖ biÖn chøng gi÷a m«i trêng vµ ph¸t triÓn hiÖn 

nay-ph¸t triÓn bÒn v÷ng vµ ph¸t triÓn kh«ng bÒn v÷ng (t¹i c¸c kiÓu vïng sinh th¸i 

c¬ b¶n: n«ng th«n vµ ®« thÞ ë ViÖt Nam); vÒ vai trß cña nhµ níc, c¸c tæ chøc phi 

chÝnh phñ vµ céng ®ång trong b¶o vÖ m«i trêng vµ ph¸t triÓn bÒn v÷ng.  

Häc phÇn còng trang bÞ cho sinh viªn mét sè ph¬ng ph¸p u thÕ trong ®¸nh 

gi¸ ph¸t triÓn; t¹o lËp c¸c ph¬ng ph¸p t duy hÖ thèng trong nhËn thøc c¸c vÊn ®Ò 

vÒ m«i trêng vµ ph¸t triÓn. 

9.13. Chän 1 trong 3 häc phÇn 

a. Phương pháp nghiên cứu khoa học ngành tiếng Anh/ Scientific 

research methods in ELT                  2 tc (18,24,0) 

Điều kiện tiên quyết: Không 

Học phần nhằm cung cấp những kiến thức cơ bản về các phương pháp 

nghiên cứu chuyên ngành khoa học xã hội, đặc biệt trong lĩnh vực ngôn ngữ và 

phương pháp dạy học tiếng nước ngoài như: phương pháp điều tra, phương pháp 

thực nghiệm và các kỹ thuật thu thập và xử lý số liệu của một nghiên cứu như: 

phỏng vấn, quan sát, thống kê, khảo sát, đối chiếu, miêu tả vv...  

Ngoài ra, học phần còn nhằm giúp sinh viên làm quen với các công cụ, kỹ 

năng nghiên cứu, các giai đoạn của từng loại hình nghiên cứu khác nhau, phân 

tích, đánh giá một công trình nghiên cứu cụ thể. 

b. Kü n¨ng thuyÕt tr×nh/Presentation skills          2tc (18,24,0) 
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 Điều kiện tiên quyết: 9.36 – 9.39 

Học phần nhằm cung cấp kiến thức cơ bản về thuyết trình học thuật trong 

tiếng Anh: các dạng bài thuyết trình, phương pháp thuyết trình, thủ thuật và kỹ 

thuật trong thuyết trình, các bước chuẩn bị một bài thuyết trình. Ngoài ra học 

phần cũng nhằm tăng cường thời lượng rèn luyện kỹ năng thực hành tiếng Anh 

cho sinh viên thông qua làm thuyết trình bằng tiếng Anh trên lớp.  

b. C«ng nghÖ trong d¹y häc ngo¹i ng÷/ ICT in Language Teaching

                                    2tc (18,24,0) 

Điều kiện tiên quyết: 9.45 

Học phần nhằm cung cấp những kiến thức cơ bản về ứng dụng công nghệ 

hiện đại trong dạy học tiếng Anh, phát triển kỹ năng thực hành khai thác và ứng 

dụng công nghệ hiện đại trong dạy học như soạn giáo án điện tử, sử dụng phần 

mềm trong dạy học, ứng dụng một số phần mềm giáo dục trong thiết kế bài dạy, 

bài kiểm tra, khai thác thông tin từ mạng internet, ứng dụng các trang mạng xã 

hội trong dạy học.  

9.14. Gi¸o dôc häc/Education study                          4 tc (36,48,0) 

§iÒu kiÖn tiªn quyÕt: 9.10 

Häc phÇn cung cÊp mét c¸ch cã hÖ thèng c¸c kiÕn thøc c¬ b¶n, ®¹i c¬ng 

vÒ gi¸o dôc häc, c¸c kh¸i niÖm, c¸c ph¹m trï, c¸c nguyªn t¾c vµ ph¬ng ph¸p c¬ 

b¶n cña gi¸o dôc häc, lµm c¬ së cho viÖc tiÕp thu c¸c häc phÇn PPGD, rÌn luyÖn 

nghiÖp vô s ph¹m, thùc tËp s ph¹m. 

9.15. Qu¶n lý NN & QLGD/Administration and education 

management                               2 tc (18,24,0) 

§iÒu kiÖn tiªn quyÕt: 9.2 

Thùc hiÖn theo quyÕt ®Þnh sè 33/2002-BGD&§T ngµy 22/7/2002 vÒ viÖc 

ban hµnh ch¬ng tr×nh QLHCNN & QLGD. 

9.16. Chọn 1 trong 2 học phần 

a. Ng÷ ©m - ¢m vÞ häc/Phonetics and phonology                 2tc (18,24,0) 

§iÒu kiÖn tiªn quyÕt: Kh«ng 

Học phần nhằm cung cấp cho sinh viên kiến thức cơ bản về ngữ âm tiếng 

Anh như trọng âm, ngữ điệu, cao độ, trường độ, các âm vị và biến thể âm vị, 

thành phần và vị trí của âm tiết trong từ; những đặc điểm cơ bản của phụ âm và 

nguyên âm, những hiểu biết cơ bản về các yếu tố siêu đoạn tính để học viên có 

thể tự hoàn thiện khả năng phát âm của của mình, phát triển khả năng giao tiếp 

bằng tiếng Anh và tạo tiền đề cho việc nghiên cứu một số vấn đề cụ thể trong lĩnh 

vực này. 

b. Luyện phát âm tiếng Anh/ English pronunciation practice  
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                2tc (18,24,0) 

Học phần gồm các miêu tả và luyện phát âm các nguyên âm và phụ âm 

tiếng Anh, phân biệt các âm dài, âm ngắn, âm tắc, âm xát, âm nổ vv… nguyên âm 

đôi, nguyên âm ba, âm trượt, các hiện tượng nuốt âm, đồng hóa âm trong tiếng 

Anh. Bên cạnh đó, những hiện tượng âm khác biệt trong tiếng Anh và tiếng Việt 

cũng được đưa vào các nội dung bài học như cách phiên âm và đọc phụ âm cuối. 

Đồng thời, học phần cũng bao gồm những bài học giới thiệu và rèn luyện cách 

nhận biết và phát âm trọng âm từ: danh từ, động từ, tính từ vv… và ngữ điệu câu. 

Học phần luyện phát âm còn tập trung rèn luyện ngữ điệu tự nhiên của một số âu 

đơn giản như câu hỏi, câu chào, câu trần thuật vv… 

9.17. Ng÷ ph¸p/English grammar                     3 tc (27,36,0) 

§iÒu kiÖn tiªn quyÕt: Kh«ng 

Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức về các vấn đề ngữ pháp 

cơ bản trong tiếng Anh như: từ loại, thì, thể, thức, các dạng cấu trúc câu tiếng 

Anh; giúp người học ứng dụng được các kiến thức của môn học vào việc phát 

triển kỹ năng Nghe, Nói, Đọc và Viết tiếng Anh. 

9.18. Ng÷ ph¸p nâng cao/Advanced English grammar   2tc (18,24,0) 

§iÒu kiÖn tiªn quyÕt: 9.17 

Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức về các vấn đề ngữ pháp 

nâng cao trong tiếng Anh như: các dạng câu đặc biệt, thành phần cú pháp tiếng 

Anh; giúp người học ứng dụng được các kiến thức của môn học vào việc phát 

triển kỹ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết và giao tiếp tiếng Anh. 

9.19. Từ vựng – Ngữ nghĩa học/ Lexicology - Semantics    2 tc (18,24,0) 

Điều kiện tiên quyết: 9.32-9.33 

Học phần nhằm cung cấp những kiến thức cơ bản về từ vựng trong tiếng 

Anh: từ loại, cấu tạo từ, tiền tố, hậu tố... Đồng thời học phần cũng cung cấp kiến 

thức cơ bản về ngữ nghĩa học, các nét nghĩa, các đường hướng nghiên cứu ngữ 

nghĩa học, các vấn đề cơ bản trong ngữ nghĩa học: nghÜa cña tõ, nghÜa cña c©u, 

nghÜa ph¸t ng«n, c¸ch ph©n biÖt nghÜa têng minh vµ nghÜa hµm Èn vv….  

9.20. Chọn 1 trong 2 học phần 

a. Ngữ dụng học/Pragmatics                2 tc (18,24,0) 

Điều kiện tiên quyết: 9.32-9.33 

Học phần cung cấp kiến thức cơ bản về các phạm trù ngữ dụng học như: 

mối quan hệ giữa các hình thái ngôn ngữ và người sử dụng chúng, mối quan hệ 

giữa ngôn ngữ và ngữ cảnh, chỉ xuất và khoảng cách, hàm ngôn, tiền giả định, 

nguyên tắc cộng tác và các phương châm hội thoại .v.v… 

b. Ngôn ngữ học tri nhận/ Cognitive linguistics                    2 tc (18,24,0) 
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Điều kiện tiên quyết: 9.32-9.33 

Học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức nền tảng nhất của ngôn 

ngữ học tri nhận như sự ra đời, các xu hướng chính, các nguyên lí của ngôn ngữ 

học tri nhận, ý niệm và ý niệm hóa, phạm trù và phạm trù hóa, ẩn dụ và hoán dụ 

tri nhận, phạm trù xuyên tâm, kết cấu, vấn đề hình/nền, mối quan hệ giữa ngôn 

ngữ-tri nhận-văn hóa. 

 9.21. Phân tích diễn ngôn/ Discourse analysis                  2 tc (18,24,0) 

Điều kiện tiên quyết: 9.32-9.33 

 Học phần nhằm cung cấp những kiến thức về phân tích ngôn bản trong 

tiếng Anh, cách thức và các bình diện trong phân tích ngôn bản tiếng Anh như: 

ngữ cảnh, đồng văn bản, chủ đề và khung chủ đề…tạo cơ sở để người học tiếp tục 

học tập và nghiên cứu nâng cao trong lĩnh vực ngôn ngữ. 

9.22. Biªn dÞch 1/Translation 1                  2tc (28,24,0)              

§iÒu kiÖn tiªn quyÕt: 9.32-9.33 

Học phần nhằm cung cấp những kiến thức cơ bản về lý thuyết dịch, các 

phương pháp và đường hướng dịch thuật, kỹ năng sử dụng ngôn ngữ trong biên 

dịch, các tiêu chí để đánh giá một bản dịch. Ngoài ra học phần cũng nhằm tăng 

cường thời lượng thực hành kỹ năng ngôn ngữ cho sinh viên thông qua thực hành 

dịch văn bản Anh-Việt, Việt-Anh về một số chủ đề thông thường như đất nước-

con người, dân số, môi trường, giáo dục… 

9.23. Biªn dÞch 2/ Translation 2           2tc (12,36,0)              

§iÒu kiÖn tiªn quyÕt: 9.32-9.33 

Học phần nhằm cung cấp cho sinh viên các chiến lược và kỹ thuật xử lý 

văn bản trong biên dịch như: dịch tiêu đề báo chí, dịch thành ngữ, dịch các khái 

niệm văn hóa không có tương đương trong ngôn ngữ nguồn, dịch văn bản khoa 

học, dịch hợp đồng thương mại, dịch quảng cáo...Ngoài ra học phần cũng nhằm 

tăng cường thời lượng thực hành ngôn ngữ cho viên sẽ thông qua thực hành dịch 

văn bản Anh-Việt, Việt-Anh về các chủ đề thương mại, y học, khoa học-kỹ 

thuật…  

9.24. Phiên dịch / Translation            3tc (27,36,0)              

Điều kiện tiên quyết: 9.32-9.33 

Học phần nhằm cung cấp những kiến thức cơ bản về phiên dịch như: các 

loại hình phiên dịch, kỹ thuật trong phiên dịch, yêu cầu trong phiên dịch, phẩm 

chất đạo đức của người làm phiên dịch. Ngoài ra học phần cũng nhằm tăng cường 

thời lượng thực hành kỹ năng ngôn ngữ cho người học thông qua thực hành phiên 

dịch trong phòng học tiếng về các loại hình dịch: dịch hội thảo, dịch hội thoại, 

dịch theo đoàn... 
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9.25. Văn học Anh-Mỹ/English and American literature   3tc (27,36,0) 

Điều kiện tiên quyết: 9.32-9.33 

Học phần nhằm cung cấp kiến thức cơ bản về nền Văn học Anh, Văn học 

Mỹ thế kỷ 19-20 thông qua giới thiệu một số tác giả, tác phẩm tiêu biểu, cung cấp 

nguyên tác một số đoạn trích, tác phẩm...nhằm nâng cao năng lực ngôn ngữ cho 

người học.  

9.26. V¨n ho¸ Anh-Mü/English and American culture        3 tc (27,36,0) 

§iÒu kiÖn tiªn quyÕt: 9.32-9.33 

Học phần giới thiệu khái quát về lịch sử nước Anh và Mỹ; giá trị văn hoá; 

phong tục, tập quán, các ngày lễ hội chính của nước Anh, nước Mỹ và hệ thống 

chính trị, giáo dục của các nước Anh và Mỹ. Học phần giúp người học ứng dụng 

kiến thức môn học trong giao tiếp liên ngôn và nghiên cứu trong lĩnh vực văn hóa 

ngôn ngữ.   

9.27. Kỹ năng Nghe Nói 1/ Listening-Speaking skills 1      3tc (18,27,27)  

Điều kiện tiên quyết: 0 

 Học phần bước đầu hình thành kỹ năng nghe nói cho người học. Cung cấp 

cho người học một số kỹ năng nghe nói cơ bản. Đối với kỹ năng nghe, học phần 

giúp người học nhận biết và phân biệt được các âm tiết có trọng âm hoặc từ đồng âm 

khác nghĩa, nghe từ chìa khóa, nghe và hiểu nội dung chính của đoạn hội thoại hoặc 

một bài nói ngắn. Người học thực hành các kỹ năng nghe qua các cuộc hội thoại đơn 

giản diễn ra trong nhà hàng, khách sạn, hỏi và trả lời về giá cả, số, số điện thoại, các 

thông báo ngắn vv... Đối với kỹ năng nói,  học phần giúp người nắm được những 

cấu trúc câu dùng để giới thiệu về bản thân, sức khoẻ, miêu tả địa điểm; cách nói về 

thời tiết, cách nói về sở thích, các môn thể thao, những hoạt động thường làm trong 

thời gian rỗi. Kết thúc HP, người học phải đạt được trình độ tương đương A2 theo 

khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam 

9.28. Kỹ năng Đọc Viết 1/ Reading-Writing skills 1            3tc (18,27,27)  

Điều kiện tiên quyết: 0 

 Học phần này cung cấp cho sinh viên một số kỹ năng đọc cơ bản để đọc hiểu 

các bài khóa có văn phong khác nhau về các chủ đề quen thuộc có độ dài từ 200 -

300 từ. Người học được rèn luyện các kỹ năng đọc lướt, hiểu được nội dung chính, 

tìm thông tin chi tiết, đoán nghĩa của từ mới dựa vào ngữ cảnh. Học phần cũng hình 

thành và rèn luyện cho sinh viên một số kỹ năng viết các loại câu cơ bản, viết bản 

ghi nhớ, viết bưu thiếp, viết thư thân mật, viết một đoạn văn ngắn khoảng 100 - 

150 từ thể hiện quan điểm, miêu tả phong cảnh, đồ vật, con người. Kết thúc HP, 

SV phải đạt được trình độ tương đương A2. 

9.29. Kỹ năng Nghe Nói 2/Listening-Speaking skills 2      3tc (18, 27, 27)                        
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  Điều kiện tiên quyếtt: 9.30 

Học phần tiếp tục cung cấp và rèn luyện thêm một số kĩ năng nghe nói cho 

người học. Đối với kỹ năng nghe, học phần giúp người học  nhận biết được cách bày 

tỏ thái độ hoặc ý kiến của người nói;  chọn cách phản hồi hợp lí nhất;  để lại lời nhắn 

và ghi lại lời nhắn;  xác định nội dung chính, thông tin chi tiết thông qua các đoạn 

ghi âm miêu tả người, đồ vật, các cuộc hội thoại về những cuộc đi mua sắm, dã 

ngoại; … Đối với kỹ năng nói, học phần giúp người học  rèn luyện cách bày tỏ quan 

điểm, cách nhận xét về một vấn đề, cách đồng tình, phản đối ở cả 2 dạng đối thoại và 

độc thoại. Học phần đồng thời cung cấp thêm cho người học vốn từ vựng cần thiết,  

cách kết hợp từ; cung cấp kiến thức về văn hoá xã hội, về con người thông qua các 

bài khóa giới thiệu về một số quốc gia trên thế giới. Kết thúc học phần, người học 

phải đạt được trình độ tương đương B1theo khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam. 

9.30. Kỹ năng Đọc Viết 2/Reading-Writing skills2    3tc (18, 27, 27)                        

  Điều kiện tiên quyếtt: 9.31 

 Trong học phần này, sinh viên được cung cấp thêm một số kỹ năng đọc như 

xác định từ đồng nghĩa, từ gần nghĩa, từ thay thế; sắp xếp các đoạn thành bài đọc 

hoàn chỉnh. Học phần cũng cung cấp và rèn luyện cho người học kỹ năng viết một 

bài tiểu luận hoàn chỉnh, đa dạng về thể loại như kể chuyện, báo cáo, bình luận… 

Sinh viên được tiếp cận các bài đọc có văn phong khác nhau, cũng như được rèn 

luyện viết các bài viết có chủ đề đa dạng về các vấn đề về xã hội, giáo dục, y tế, tự 

nhiên, môi trường, khoa học kỹ thuật... Kết thúc HP, SV phải đạt được trình độ B1 

theo khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam. 

9.31. Kỹ năng Nghe Nói 3/Listening-Speaking skills 3    3tc (18, 27, 27)                        

  Điều kiện tiên quyếtt: 9.32 

 Học phần tiếp tục cung cấp và rèn luyện các kỹ năng nghe  nói cho sinh viên 

thông qua các dạng bài tập luyện  nghe nói khác nhau. Đối với kỹ năng nghe, học 

phần giúp người học biết cách  so sánh hoặc liên hệ các thông tin trong khi nghe,  

suy đoán, xác định thông tin chính xác, xác định ý nghĩa của một số thành ngữ được 

sử dụng trong các bài nghe, nói liên qua đến những chủ đề văn hóa-xã hội, môi 

trường, y tế, giáo dục vv.. Đối với kỹ năng nói, học phần tiếp tục cung cấp cho người 

học thêm vốn từ vựng thông qua các bài khóa có nội dung đa dạng về văn hóa, du 

lịch, thể thao, khoa học, y tế, giáo dục... giúp người học biết cách kết hợp,sử dụng 

từ vựng, cấu trúc một cách khá nhuần nhuyễn trong lời nói như cách đưa ra ý 

kiến, quan điểm của cá nhân, cách tranh luận, cách thuyết phục....Kết thúc học 

phần, người học đạt được trình độ tương đương tiền B2. 

9. 32. Kỹ năng Đọc Viết 3/ Reading-Writing skills 3      3tc (18,27,27)  

 Điều kiện tiên quyết: 9.34 
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 Học phần nhằm cung cấp cho người học thêm một số kỹ năng đọc như suy 

luận hàm ý của tác giả,  biết tìm nội dung chính của bài đọc và phân tích các bài đọc 

hiểu có văn phong khác nhau, có chủ đề đa dạng về chủ đề. Bên cạnh đó, học phần 

cung cấp và rèn luyện cho người học kỹ năng viết một bài luận dài hoàn chỉnh, 

thực hành cách lập dàn ý, cách viết đoạn mở bài, viết câu luận đề, cách phát triển 

nội dung luận đề và cách viết phần kết luận. Các dạng bài viết đa dạng về thể loại 

như nghị luận, bình luận, nguyên nhân và kết quả… với nội dung phong phú như  

phân tích, chứng minh, tranh luận hoặc bình luận về 1 vấn đề hay hiện tượng xã 

hội. Kết thúc HP, SV đạt được trình độ tương đương tiền B2. 

9.33. Kỹ năng Nghe Nói 4/Listening-Speaking skills 4    3tc (18, 27, 27)                       

  Điều kiện tiên quyếtt: 9.34 

 Học phần tiếp tục cung cấp và rèn luyện kỹ năng nghe nói  nhằm giúp người 

học phát triển nâng cao những kỹ năng này. Đối với kỹ năng nghe, người học có thể  

nghe và  hiểu được chính xác nội dung một bài nói, một hướng dẫn hay một bài 

thuyết trình tương đối dài về các vấn đề khác nhau như văn hóa - xã hội, chính trị, 

khoa học kỹ thuật, khoa học tự nhiên...Đối với kỹ năng nói, người học được học kỹ 

năng bình luận, thuyết trình về một vấn đề với những chủ đề liên quan đến khoa học 

tự nhiên xã hội, giáo dục, y tế, sức khỏe, thể thao, thẩm mỹ...Học phần tập trung 

vào phát triển khả năng làm việc độc lập của người học như trình bày quan điểm 

hoặc thể hiện ý kiến cá nhân, tạo ra những tình huống để rèn luyện kỹ năng nói. 

Kết thúc học phần, người học phải đạt được trình độ tương đương tiền B2. 

9.34. Kỹ năng Đọc Viết 4/ Reading-Writing skills 4      3tc (18,27,27)  

 Điều kiện tiên quyết:9.35 

 Học phần tiếp tục rèn luyện cho người học các kỹ năng đọc cơ bản và rèn 

luyện tốc độ đọc, giúp sinh viên xử lý tốt những đoạn văn có văn phong, chủ đề khác 

nhau do người bản xứ biên soạn với nội dung câu hỏi đa dạng. Học phần còn giúp 

người học tiếp tục rèn luyện các kỹ năng viết một bài luận hoàn chỉnh. Sinh viên 

được thực hành viết các loại bài luận khác nhau có độ dài khoảng 250  từ như bài 

văn tường thuật, bài văn nghị luận, bài văn miêu tả quá trình, bài văn phân loại... 

Học phần còn cung cấp cho sinh viên cách phân biệt kỹ năng viết một lá thư trang 

trọng với việc viết một lá thư thân mật, cách trình bày thư theo mẫu bắt buộc, 

cách dùng văn phong phù hợp cho từng loại thư. Kết thúc học phần, người học 

phải đạt được trình độ tương đương tiền B2. 

9.35. Kỹ năng Nghe Nói 5/Listening-Speaking skills 5    3tc (18, 27, 27)                        

  Điều kiện tiên quyếtt: 9.36 

Học phần nhằm tiếp tục phát triển và nâng cao kỹ năng nghe nói cho người 

học. Đối với kỹ năng nghe,  người học hiểu và đoán được ý của người nói một cách 
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chính xác thông qua nội dung nghe. Có thể hiểu được các bài nói dài ngay cả khi 

cấu trúc bài nói không rõ ràng ; hiểu được các chương trình truyền hình và xem 

các bộ phim mà không phải cố gắng quá nhiều. Người học được thực hành luyện 

nghe các dạng bài nghe tổng hợp có độ dài khoảng 35 phút với số lượng câu hỏi là 

40 câu.  
Đối với kỹ năng nói, người học được luyện cách sử dụng cấu trúc, từ vựng tiếng 

Anh một cách nhuần nhuyễn để trình bày quan điểm của mình; có thể diễn đạt ý 

mình một cách khá trôi chảy và tự nhiên; có thể sử dụng ngôn ngữ một cách khá 

linh hoạt và hiệu quả cho các mục đích xã hội và chuyên môn; có thể đưa ra ý 

kiến, quan điểm chính xác và khéo léo đưa đẩy câu chuyện với những người 

khác. Những bài tập nghe và luyện nói có nội dung liên quan đến các lĩnh vực của 

cuộc sống như: giáo dục, y tế, kinh tế, du lịch... Kết thúc HP, SV phải đạt được trình 

độ tương đương B2 theo khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam. 

9.36. Kỹ năng Đọc Viết 5/ Reading-Writing skills 5      3tc (18,27,27)  

 Điều kiện tiên quyết:9.37 

Học phần này giúp sinh viên rèn luyện các kỹ năng đọc để có thể hiểu các 

văn bản dài khoảng 400 từ, cách nhận biết quan điểm của tác giả, nâng cao tốc độ 

và khả năng đọc hiểu. Các bài đọc có liên quan đến các chủ đề khác nhau như 

khoa học, công nghệ, văn hóa, xã hội, y học... Học phần cũng giúp sinh viên làm 

quen cách viết bài phân tích biểu đồ, lược đồ, bảng biểu, cách sử dụng ngôn ngữ 

khoa học, chính xác, cách viết bài luận thể hiện quan điểm đồng ý hay không 

đồng ý với một ý kiến. Người học có thể viết bài trả lời với cách diễn đạt rõ ràng, 

chính xác, linh hoạt và hiệu quả với phong cách thích hợp.  Kết thúc HP, SV phải đạt 

được trình độ gần tương đương B2 theo khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam. 

9.37. Kỹ năng Nghe Nói 6/Listening-Speaking skills 6    3tc (18, 27, 27)                        

  Điều kiện tiên quyếtt: 9.38 

 Học phần nhằm tiếp tục phát triển và nâng cao hơn nữa kỹ năng nghe nói cho 

người học. Đối với kỹ năng nghe, người học có thể theo dõi và hiểu được những 

bài thuyết trình chuyên ngành có sử dụng nhiều lối nói khác nhau, chứa đựng các 

yếu tố văn hóa hoặc các thuật ngữ tương đối phức tạp hoặc dễ gây tranh cãi như 

pháp luật, tài chính. Có thể nghe hiểu được mọi điều một cách khá dễ dàng theo 

tốc độ nói của người bản ngữ. Đối với kỹ năng nói, người học có thể truyền đạt 

chính xác các sắc thái ý nghĩa tinh tế bằng cách sử dụng nhiều loại câu với độ 

chính xác cao. Sử dụng thành thạo các cách diễn đạt kiểu thành ngữ với nhận thức 

rõ về các tầng nghĩa. Có thể đổi cách diễn đạt để tránh gặp khó khăn khi giao tiếp 

và thể hiện một cách trôi chảy nội dung cần truyền đạt. Ngoài ra học phần còn 

cung cấp cho người học một số kỹ năng làm bài thi để có thể tham dự các kỳ thi 

tiếng Anh quốc tế như IELTS, TOEFL iBT hay các kỳ thi theo khung năng lực 
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ngoại ngữ Việt Nam. Kết thúc học phần, người học phải đạt được trình độ tương 

đương C1. 

9.38. Kỹ năng Đọc Viết 6/ Reading-Writing skills 6      3tc (18,27,27)  

 Điều kiện tiên quyết:9.39 

 Học phần này giúp sinh viên rèn luyện các kỹ năng đọc để có thể hiểu các 

văn bản dài, các tác phẩm văn học phức tạp và có thể hiểu được các bài viết dài về 

chuyên môn hoặc hướng dẫn kỹ thuật ngay cả khi không liên quan đến lĩnh vực của 

mình. cách nhận biết quan điểm của tác giả, nâng cao tốc độ và khả năng đọc 

hiểu. Các bài đọc có liên quan đến các chủ đề khác nhau như khoa học, công 

nghệ, văn hóa, xã hội, y học... Học phần cũng giúp sinh viên làm quen cách viết 

bài phân tích biểu đồ, lược đồ, bảng biểu, cách sử dụng ngôn ngữ khoa học, chính 

xác, cách viết bài luận thể hiện quan điểm đồng ý hay không đồng ý với một ý 

kiến. Người học có thể viết bài trả lời với cách diễn đạt rõ ràng, chính xác, linh hoạt và 

hiệu quả với phong cách thích hợp.  Kết thúc học phần, người học phải đạt được trình 

độ tương đương C1. 

9.39. Chọn 1 trong 2 học phần  

a. Lý luËn d¹y tiÕng Anh/English teaching theories        2tc(12,18,18)

 §iÒu kiÖn tiªn quyÕt: 9.32-9.33 

Học phần trang bị cho sinh viên những hiểu biết cơ bản về lịch sử ra đời, 

những ưu, nhược điểm của các phương pháp dạy học ngoại ngữ đã và đang dược 

áp dụng trong các nước trên thế giới. Đồng thời giúp sinh viên nắm được những 

biến tố trong dạy học ngoại ngữ như: động cơ học tập, năng khiếu ngôn ngữ, kiểu 

tư duy. 

b. Tiếp thụ ngôn ngữ thứ hai/ Second Language Acquisition   

      2tc(12,18,18) 

Điều kiện tiên quyết: 9.32-9.33 

 Học phần nhằm cung cấp kiến thức cơ bản về cơ chế, đặc điểm của việc 

tiếp thụ ngôn ngữ thứ hai như: bản chất của quá trình tiếp thụ ngôn ngữ, so sánh 

quá trình tiếp thụ ngôn ngữ thứ nhất với ngôn ngữ thứ hai, nghiên cứu quá trình 

tiếp thụ ngôn ngữ thứ hai từ góc độ ngôn ngữ học, tâm lý học, xã hội học, các yếu 

tố tác động đến quá trình tiếp thụ ngôn ngữ thứ hai, ứng dụng của các đường 

hướng nghiên cứu quá trình tiếp thụ ngôn ngữ thứ hai trong dạy và học ngoại 

ngữ…        

9.40. Kü thuËt d¹y tiÕng Anh 1/ English teaching techniques 1       

                2tc (12,18,18) 

§iÒu kiÖn tiªn quyÕt: 9.42 
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Học phần nhằm cung cấp những kiến thức cơ bản về phương pháp và kỹ 

thuật dạy từ vựng, ngữ pháp hiện đại. Người học được tiếp cận với các kỹ thuật 

dạy học mới thông qua giờ dạy mẫu và được thực hành dạy từ vựng, ngữ pháp 

dưới sự hướng dẫn của giảng viên phụ trách môn học. 

9.41. Chọn 1 trong 2 học phần 

a. Kü thuËt d¹y tiÕng Anh 2/ English teaching techniques 2   

                                                                                    3tc(18,27,27) 

§iÒu kiÖn tiªn quyÕt: 9.43 

Học phần nhằm cung cấp những kiến thức cơ bản về phương pháp và kỹ 

thuật dạy học các kỹ năng tiếng Anh, cách phân chia các giai đoạn một tiết học kỹ 

năng tiếng Anh và tích hợp các kỹ năng trong cùng một bài học. Người học được 

tiếp cận với các kỹ thuật dạy học mới thông qua giờ dạy mẫu và được thực hành 

dạy kỹ năng Nghe, Nói, Đọc và Viết dưới sự hướng dẫn của giảng viên phụ trách 

môn học. 

b. Dạy tiếng Anh trẻ em/ Teaching English for Young Learners  

                  3tc(18,27,27) 

§iÒu kiÖn tiªn quyÕt: 9.42 

Học phần bao gồm những nội dung cơ bản về lý luận và phương pháp dạy 

học tiểu học như: tư duy ngôn ngữ, động cơ học tập của học sinh tiểu học, 

phương pháp dạy học tiểu học. Ngoài ra, học phần còn nêu rõ những khó khăn 

trong việc dạy kỹ năng nghe/nói tiếng Anh ở cấp Tiểu học, cung cấp kiến thức và 

kỹ năng liên quan đến việc phát triển kỹ năng nghe/nói, lợi ích của việc sử dụng 

loại hoạt động như kể chuyện, đóng vai, v.v... nhằm hỗ trợ khả năng lĩnh hội tiếng 

Anh của học sinh. 

9.42. Kiểm tra đánh giá trong dạy học tiếng Anh/ Testing in English 

teaching                       3tc(18,27,27) 

§iÒu kiÖn tiªn quyÕt: 9.44 

Học phần nhằm cung cấp những kiến thức cơ bản về mục đích, yêu cầu của 

kiểm tra đánh giá trong quá trình học tập, phân loại các loại hình kiểm tra đánh 

giá như kiểm tra định kỳ, kiểm tra phân loại, kiểm tra cuối kỳ… Đồng thời giúp 

sinh viên nắm được những nguyên tắc cơ bản của quá trình thiết kế bài kiểm tra, 

tiêu chí cho điểm, cách thiết lập thang điểm nhằm đánh giá chính xác chất lượng 

quá trình học tập của học sinh. 

9.43. Chọn 1 trong 2 học phần 

a. Giao thoa văn hóa¸/Cross culture communication           2 tc (18,24,0) 

Điều kiện tiên quyết: 9.32-9.33 
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Học phần nhăm cung cấp những kiến thức cơ bản về văn hóa, văn hóa ứng 

xử và văn hóa giao tiếp của một số cộng đồng người nói tiếng Anh trên thế giới. 

Ngoài ra học phần cũng cung cấp kiến thức về các loại hình giao tiếp, các yếu tố 

ảnh hưởng đến giao tiếp giao văn hóa, xung đột văn hóa, sốc văn hóa, ứng xử 

trong xung đột văn hóa... nhằm tăng cường năng lực giao tiếp cho người học. 

b. Giao tiÕp liªn v¨n ho¸/Interculture communication       2 tc (18,24,0)                                                                  

 §iÒu kiÖn tiªn quyÕt: 9.32-9.33 

Häc phÇn trang bÞ cho sinh viªn nh÷ng hiÓu biÕt vÒ c¸c yÕu tè liªn quan ®Õn 

giao tiÕp liªn v¨n ho¸ nh: Tuæi t¸c, kho¶ng c¸ch x· héi, kho¶ng c¸ch ®Þa vÞ, c¸c 

chiÕn lîc giao tiÕp, b×nh diÖn lÞch sù... 

 9.44. KiÕn tËp s ph¹m/ Classroom observation                                 2tc  

 §iÒu kiÖn tiªn quyÕt: 9.44 

 Häc phÇn cung cÊp cho ngêi häc kiÕn thøc thùc tiÔn vÒ c¸ch thøc tæ choc 

c¸c ho¹t ®éng d¹y häc, c¸c ho¹t ®éng ®oµn ®éi cho häc sinh ë trêng phæ th«ng. 

Bíc ®Çu lµm quen víi c¸c ho¹t ®éng dù giê, thao gi¶ng, ®¸nh gi¸ giê d¹y, xö lý 

c¸c t×nh huèng s ph¹m vµ lµm quen víi m«i trêng lµm viÖc ë trêng phæ th«ng. 

 9.45. Thùc tËp tèt nghiÖp/Practicum                                   5tc                                                                                    

 §iÒu kiÖn tiªn quyÕt: 9.48 

 Häc phÇn cung cÊp cho ngêi häc kiÕn thøc thùc tiÔn vÒ ph¬ng ph¸p gi¶ng 

d¹y, so¹n bµi, ngêi häc ®îc thùc hµnh gi¶ng d¹y díi sù híng dÉn cña gi¸o 

viªn phæ th«ng. 

 9.46. Kho¸ luËn tèt nghiÖp/Thesis                                     6tc            

 §iÒu kiÖn tiªn quyÕt:  Theo quy định 

 Häc phÇn gióp ngêi häc nghiªn cøu s©u mét vÊn ®Ò cã liªn quan ®Õn ng«n 

ng÷ hoÆc ph¬ng ph¸p gi¶ng d¹y tiÕng Anh mµ hä quan t©m díi sù híng dÉn 

cña gi¸o viªn híng dÉn. 

 Häc phÇn thay thÕ kho¸ luËn tèt nghiÖp (Chän 2 trong 7 häc phÇn) 

a. Thiết kế giáo án và phát triển tài liệu dạy học/ Lesson planning and 

material development                         3tc(27,36,0) 

§iÒu kiÖn tiªn quyÕt: 9.45 

 Häc phÇn cung cÊp cho sinh viªn nh÷ng nguyªn t¾c c¬ b¶n trong viÖc thiÕt 

kÕ gi¸o ¸n vµ ph¸t triÓn tµi liÖu d¹y häc m«n tiÕng Anh ë trêng trung häc phæ 

th«ng. §ång thêi gióp ngêi häc tham kh¶o, ®¸nh gi¸ nh÷ng gi¸o ¸n mÉu vµ c¸ch 

thøc chän lùa tµi liÖu cho trong mét bµi häc cô thÓ. Sinh viªn còng ®îc thùc hµnh 

chän lùa tµi liÖu vµ thiÕt kÕ mét gi¸o ¸n cô thÓ cho 1 bµi häc. 

b. Ng«n ng÷ häc ®èi chiÕu/Contrastive analysis                    3tc (27,36,0) 

§iÒu kiÖn tiªn quyÕt: 9.22 



 20 
 

Häc phÇn cung cÊp cho sinh viªn c«ng cô vÒ mÆt lý thuyÕt ®Ó so s¸nh ®èi 

chiÕu tiÕng mÑ ®Î víi mét ngo¹i ng÷ nh»m hiÓu s©u h¬n c¶ hai ng«n ng÷; cung 

cÊp c¸c thao t¸c cô thÓ ®îc sö dông trong qu¸ tr×nh so s¸nh ®èi chiÕu ng«n ng÷. 

c. Phong c¸ch häc/Stylistics                                              3tc (27,36,0) 

§iÒu kiÖn tiªn quyÕt: 9.22 

Häc phÇn nh»m trang bÞ cho sinh viªn nh÷ng kiÕn thøc vÒ phong c¸ch c¸c 

lo¹i v¨n b¶n trong tiÕng Anh ®Ó hç trî cho c¸c kü n¨ng ng«n ng÷ kh¸c, ®ång thêi 

t¹o c¬ së ®Ó sinh viªn tiÕp tôc nghiªn cøu vµ häc tËp n©ng cao. 

   d. Ng«n ng÷ häc x· héi/Socio – linguistics                 3tc (27,36,0)  

 §iÒu kiÖn tiªn quyÕt: 9.22 

 Häc phÇn nh»m cung cÊp cho SV kiÕn thøc ®¹i c¬ng vÒ c¸c b×nh diÖn cña 

ng«n ng÷ giao tiÕp: C¸ch thøc xng h«, chµo hái, c¸c hµnh ®éng ng÷ vi vµ c¸c 

b×nh diÖn liªn quan ®Õn c¸c hµnh ®éng nµy, nh»m giøp hä nhËn thøc ®îc nh÷ng 

chuÈn t¾c x· héi quy ®Þnh nh÷ng hµnh ®éng ng«n ng÷. 

e. TiÕng Anh kinh tÕ/English for economics                3tc (27,36,0) 

§iÒu kiÖn tiªn quyÕt: 9.32-9.33 

Häc phÇn cung cÊp cho sinh viªn nh÷ng kiÕn thøc c¬ b¶n, cÊu tróc vµ vèn 

tõ vùng tiÕng Anh thuéc lÜnh vùc kinh tÕ nh»m gióp cho sinh viªn cã ®ñ kh¶ n¨ng  

xö lý c¸c v¨n b¶n tiÕng Anh thuéc lÜnh vùc kinh tÕ nh: marketing, hîp ®ång kinh 

tÕ, c¸c v¨n b¶n kinh tÕ, qu¶ng c¸o, b¸o c¸o kinh tÕ – tµi chÝnh... 

f. TiÕng Anh du lÞch/English for tourism                 3tc (27,36,0) 

 

§iÒu kiÖn tiªn quyÕt: 9.32-9.33 

Häc phÇn cung cÊp cho sinh viªn nh÷ng kiÕn thøc c¬ b¶n vµ vèn tõ vùng 

tiÕng Anh thuéc lÜnh vùc du lÞch nh»m gióp cho sinh viªn cã ®ñ kh¶ n¨ng xö lý 

c¸c v¨n b¶n tiÕng Anh thuéc lÜnh vùc du lÞch nh: hîp ®ång du lÞch, giíi thiÖu c¸c 

®iÓm du lÞch, biªn phiªn dÞch phôc vô c¸c ®oµn kh¸ch du lÞch... 

g. TiÕng Anh th¬ng m¹i/English for business          3tc (27,36,0) 

 §iÒu kiÖn tiªn quyÕt: 9.32-9.33 

Häc phÇn cung cÊp cho sinh viªn nh÷ng hiÓu biÕt c¬ b¶n vµ vèn tõ vùng 

tiÕng Anh thuéc lÜnh vùc th¬ng m¹i nh»m gióp cho sinh viªn cã ®ñ kh¶ n¨ng xö 

lý c¸c v¨n b¶n tiÕng Anh thuéc lÜnh vùc th¬ng m¹i nh: th tÝn th¬ng m¹i, 

marketing, hîp ®ång, qu¶ng c¸o... 

 

10. Danh s¸ch ®¬n vÞ tham gia thùc hiÖn ch¬ng tr×nh 

TT Häc phÇn Bé m«n 

1 1 Nh÷ng nguyªn lý c¬ b¶n cña CN M¸c-Lªnin 1 Nguyªn lý 

2  Nh÷ng nguyªn lý c¬ b¶n cña CN M¸c-Lªnin 2 Nguyªn lý 
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3 3 §êng lèi c¸ch m¹ng cña §¶ng CSVN  §êng lèi 

4 7 T tëng Hå ChÝ Minh T tëng vµ PL 

5 8 Ngo¹i ng÷ II  NN kh«ng chuyªn 

6 3 Gi¸o dôc thÓ chÊt  Khoa GD  ThÓ chÊt 

7 5 Gi¸o dôc Quèc Phßng Trung t©m GD QP 

8 2 Ph¸p luËt ®¹i c¬ng T tëng vµ PL 

9 6 Tin häc  Tin häc øng dông 

10  T©m lý häc  T©m lý – GD 

11 8 DÉn luËn ng«n ng÷ häc Ng«n ng÷ häc 

12 9 C¬ së V¨n hãa ViÖt nam Ng«n ng÷ häc 

13 LÞch sö v¨n minh thÕ giíi LÞch sö 

14 M«i trêng vµ con ngêi §Þa Lý 

15 Kü n¨ng thuyÕt tr×nh  NN- VH –PPGD 

16 C«ng nghÖ trong d¹y häc ngo¹i ng÷ NN- VH –PPGD 

17 Ph¬ng ph¸p NCKH C.ngµnh tiÕng Anh NN- VH –PPGD 

18 Gi¸o dôc häc   T©m lý – GD 

19 Qu¶n lý NN &QL GD  T©m lý – GD 

20 Ng÷ ©m - ¢m vÞ häc  NN- VH –PPGD 

21 Ng÷ ph¸p  NN- VH –PPGD 

22 Ngữ pháp nâng cao  

23 Tõ vùng-ng÷ nghÜa häc NN- VH –PPGD 

24 Ng÷ dông häc NN- VH –PPGD 

25 Ng«n ng÷ häc tri nhËn NN- VH –PPGD 

26 Ph©n tÝch diÔn ng«n NN- VH –PPGD 

27 Biªn dÞch 1  NN- VH –PPGD 

28 Biªn dÞch 2 NN- VH –PPGD 

29 Phiªn dÞch   NN- VH –PPGD 

30  V¨n häc Anh - Mü  NN- VH –PPGD 

31  V¨n hãa Anh - Mü  NN- VH –PPGD 

32  Kü n¨ng nghe nãi 1   PTKN 

33  Kü n¨ng ®äc viÕt 1   PTKN 

34  Kü n¨ng nghe nãi 2   PTKN 

35  Kü n¨ng ®äc viÕt 2   PTKN 

36  Kü n¨ng nghe nãi 3   PTKN 

37  Kü n¨ng  ®äc viÕt 3 PTKN 

38  Kü n¨ng nghe nãi 4  PTKN 

39  Kü n¨ng®äc viÕt 4  PTKN 

40  Kü n¨ng nghe nãi 5 PTKN 

41  Kü n¨ng ®äc viÕt 5  PTKN 

42  Kü n¨ng nghe nãi 6 PTKN 

43  Kü n¨ng ®äc viÕt 6 PTKN 

44 Lý luËn d¹y tiÕng Anh  NN- VH –PPGD 

45 Kü thuËt d¹y tiÕng Anh 1 NN- VH –PPGD 
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46 Kü thuËt d¹y tiÕng Anh 2  NN- VH –PPGD 

47 KiÓm tra ®¸nh gi¸ trong d¹y häc tiÕng Anh NN- VH –PPGD 

48 Giao thoa v¨n ho¸ NN- VH –PPGD 

49 Giao tiÕp liªn v¨n ho¸ NN- VH –PPGD 

50 TiÕng Anh kinh tÕ NN- VH –PPGD 

51 TiÕng Anh du lÞch NN- VH –PPGD 

52 TiÕng Anh th¬ng m¹i NN- VH –PPGD 

53 ThiÕt kÕ gi¸o ¸n vµ PT tµi liÖu d¹y häc NN- VH –PPGD 

54 Ng«n ng÷ häc ®èi chiÕu  NN- VH –PPGD 

55 Phong c¸ch häc NN- VH –PPGD 

56 Ng«n ng÷ häc x· héi NN- VH –PPGD 

 

11. Cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy và học tập   

11.1. Hệ thống tư liệu, thư viện, mạng Internet  

Yêu cầu trang bị đủ tài liệu dạy học và tham khảo để phục vụ giảng dạy. 

Cần có hệ thống Internet ổn định để sinh viên tra cứu tài liệu, phục vụ làm 

bài tập lớn và luận văn tốt nghiệp. 

11.2. Thiết bị chuyên dụng cho dạy và học ngoại ngữ 

Sắp xếp sinh viên vào các phòng máy để thực hiện dạy học các học phần 

kỹ năng. 
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11.3. Danh môc gi¸o tr×nh, tµi liÖu tham kh¶o 

TT 
Tên học 

phần 
Gi¸o tr×nh, Tµi liÖu 

    1. 

 

Ngữ dụng 

học 

1. Hà Cẩm Tâm. (2001). Pragmatics. NXB Trẻ 

2. Yule, G. (1999). Understanding Pragmatics. Cambridge University 

Press. 

3. Yule, G. (2002). Pragmatics. Cambridge University Press. 

4. Levinson, S. (1983). Pragmatics. Cambridge University Press. 

    2. 

 

Ngôn ngữ 

học tri 

nhận 

1. Lee, D. (2001). Cognitive Linguistics-An Introduction. OUP 

2. Lý Toàn Thắng. (2005). Ngôn ngữ học tri nhận: từ lí thuyết đại cương 

đến thực tiễn tiếng Việt. Nxb KHXH. 

3. Trần Văn Cơ. (2007). Ngôn ngữ học tri nhận (Ghi chép và suy nghĩ).  

Nxb. Khoa học xã hội. Hà Nội. 

4. Lyons, J. (1995). Linguistic Semantics: An introduction. OUP 

    3. 

 

Tiếng 

Anh 

chuyên 

ngành 

1. Hanson. G. (2002). English for Tourism and Economics. NXB Longman  

2. Vellas, V. (1995). International Tourism: An Economic Perspective: 

Palgrave Macmillan Publisher. 

3. Ghosh, M.A.B. Siddique and R. Gabbay. (2003). Tourism and economic 

development:case studies from the Indian Ocean region. Ashgate 

Publishing. 

4. Mathieson, A. & Wall. G. (1982). Tourism, economic, physical and 

social impacts. Longman. 

    4. 

 

Ngữ 

nghĩa học 

1. Nguyễn Hòa. (1993). Semantics. NXB Đại học Quốc Gia Hà Nội. 

2. Võ Đại Quang. (1995). Semantics. NXB Đại học Quốc Gia Hà Nội. 

3. Lyons, J. (2003). Linguistic Semantics. Cambridge University Press. 

4. Austin, J.   (1962). How to Do Things with Words. Harvard University 

Press. 

5. Horn L.R. (1996). The Handbook of Contemporary Semantics Theory. 

Oxford Balckwell. 

    5. 

 

Phân tích 

diễn ngôn 

1. Nguyễn Hoà (2000). Introduction to Discourse Analysis. Hà Nội: NXB 

Đại học quốc gia Hà Nội 

2. Hoàng Văn Vân. (2005). Introducing Discourse Analysis. Hà Nội: NXB 

Đại học quốc gia Hà Nội 

3. Nunan, D. (1992). Introducing Discourse Analysis. London: Penguin. 

4. Jaworski, A & Coupland, N. (1999). The Discourse Reader. London and 

New York: Routledge. 

5. Gee, J.P. (1999). Introduction to Discourse Analysis: Theory and 

Method. London and New York: Routledge 

6. Van Dijk, T. A. (2009). Society and Discourse: How Social Context 

Influences Text and Talk. Cambridge: Cambridge University Press. 

    6. 

 

Ngữ pháp 1. Murpy, R.  (2007). Essential Grammar in Use. Cambridge University 

Press 

2. Thompson, A., Martinetz, A.  (1986). A Practical English Grammar 

Exercise 1. Oxford University Press 

3. 2. Thompson, A., Martinetz, A.  (1986). A Practical English Grammar 

Exercise 2. Oxford University Press 

4. Elaine, W., Steve, E.  (2000).  Grammar Practice: Elementary. 

Longman Ltd. 

5. Elaine, W., Steve, E.  (2000).  Grammar Practice: Intermediate. 

Longman Ltd. 
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6. Elaine, W., Steve, E.  (2000).  Grammar Practice: Upperintermediate. 

Longman Ltd. 

    7. 

 

Giao thoa 

văn hóa 

1. Nguyen Quang. (2001). Intercultural Communication. NXB Đại học 

Quốc Gia Hà Nội 

2. Kramsch. (2002). Language and culture. NXB Thống Kê 

3. Richard Ferraro, F. (2002). Minority and Cross-Cultural Aspects of 

Neuropsychological Assessment. Taylor and Francis Publisher 

4. Althen, Gary (Phạm Thị Thiên Tứ b.d.), Phong cách Mỹ: Cẩm nang 

dành cho doanh nhân, du học sinh, khách du lịch (Biên dịch từ cuốn 

American Ways: A guide for foreigners in the United States), Nxb. Văn 

nghệ, Tp. Hồ Chí Minh, 2006 

5. Potvin, Claude & Stedman, Nicholas, Dos & Don’ts in Vietnam, Amarin 

Printing & Publishing Public Company Limited, Thailand, 2005. 

    8. 

 

Giao tiếp 

liên văn 

hóa 

1. Halliday. A.(2010).  Inter-cutural communication - An advanced 

resource book. Cambridge University Press. 

2. Varner, Iris & Beamer, Linda, Intercultural Communication in the 

Global Workplace, 3 rd Ed., McGraw-Hill/Irwin, New York, 2005 

3. Thomas, David C. & Inkson, Kerr, Cultural Intelligence, Berrett-

Koehler Publishers, San Francisco, 2004 

4. Axtell, Roger E. (Y Nhã LST biên dịch), Cử chỉ: Những điều nên làm và 

nên tránh trong ngôn ngữ cử chỉ khắp thế giới (Biên dịch từ cuốn 

Gestures: The Do's and Taboos of Body Language Around the World) Tái 

bản lần 2, Nxb. Trẻ, Tp. Hồ Chí Minh, 2003 

    9. 

 

Văn học 

Anh Mỹ 

1. Nguyễn Thị Quyết. (2010). English and American Literature. Tài liệu sử 

dụng nội bộ 

2. Nguyễn Xuân Thơm (1997) A History of English and American 

Literature. Hà Nội: NXB Thế Giới 
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Ghi chó: §èi víi mçi häc phÇn, nh÷ng tµi liÖu ®¸nh sè 1 vµ 2 lµ tµi liÖu chÝnh, 

cßn l¹i lµ tµi liÖu tham kh¶o) 

12. Híng dÉn thùc hiÖn ch¬ng tr×nh 

Ch¬ng tr×nh ®µo t¹o ngµnh S ph¹m TiÕng Anh  ®îc x©y dùng trªn c¬ së 

ch¬ng tr×nh khung gi¸o dôc §¹i häc, ngµnh ®µo t¹o TiÕng Anh, tr×nh ®é ®µo t¹o 

§¹i häc cña Bé Gi¸o dôc & §µo t¹o ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 

36/2004/Q§-BGD&§T ngµy 25 th¸ng 10 n¨m 2004 cña Bé trëng Bé Gi¸o dôc 

& §µo t¹o vµ c¸c quy ®Þnh x©y dùng ch¬ng tr×nh chuyÓn ®æi tõ niªn chÕ HP sang 

häc chÕ tÝn chØ cña trêng §H Hång §øc vµ tham kh¶o c¸c ch¬ng tr×nh cïng 

ngµnh cña c¸c trêng §H trong vµ ngoµi níc. 

Ch¬ng tr×nh ®µo t¹o ngµnh lµ c¬ së gióp HiÖu trëng qu¶n lý chÊt lîng 

®µo t¹o, lµ quy ®Þnh b¾t buéc ®èi víi tÊt c¶ c¸c khoa chuyªn m«n nghiªm tóc thùc 

hiÖn theo ®óng néi dung ch¬ng tr×nh ®· x©y dùng. 

C¨n cø ch¬ng tr×nh ®µo t¹o ngµnh, trëng c¸c khoa chuyªn m«n cã tr¸ch 

nhiÖm tæ chøc, chØ ®¹o, híng dÉn c¸c bé m«n tiÕn hµnh x©y dùng ®Ò c¬ng chi 

tiÕt häc phÇn vµ hå s¬ häc phÇn theo quy ®Þnh cña Trêng sao cho võa ®¶m b¶o 

®îc môc tiªu, néi dung, yªu cÇu ®Ò ra, võa ®¶m b¶o phï hîp víi ®iÒu kiÖn cô thÓ 

nhµ trêng, cña ®Þa ph¬ng, ®¸p øng ®îc nhu cÇu cña ngêi häc vµ cña toµn x· 

héi. Trªn c¬ së ®Ò c¬ng chi tiÕt häc phÇn, tiÕn hµnh x©y dùng kÕ ho¹ch kinh phÝ 

thùc hµnh, thùc tËp, tham quan thùc tÕ vµ mua s¾m bæ sung c¸c trang thiÕt bÞ, m¸y 

mãc, ho¸ chÊt, dông cô thÝ nghiÖm chi tiÕt cho tõng häc phÇn vµ cho toµn kho¸ 

®µo t¹o.  

Trëng c¸c khoa chuyªn m«n cã tr¸ch nhiÖm ký, duyÖt ®Ò c¬ng chi tiÕt 

häc phÇn, x©y dùng kÕ ho¹ch d¹y häc, kinh phÝ thùc hµnh, thùc tËp, tham quan 

thùc tÕ; c¸c ®iÒu kiÖn ®¶m b¶o thùc hiÖn ch¬ng tr×nh ®µo t¹o vµ chÞu tr¸ch nhiÖm 
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vÒ chÊt lîng ®µo t¹o, chuÈn ®Çu ra. Trëng c¸c Phßng, Ban, Trung t©m chøc 

n¨ng liªn quan cã tr¸ch nhiÖm kiÓm tra, thÈm ®Þnh vµ tr×nh HiÖu trëng phª duyÖt 

cho triÓn khai thùc hiÖn. 

Ch¬ng tr×nh nµy còng ®îc ¸p dông cho h×nh thøc ®µo t¹o hÖ võa lµm võa 

häc. Nhng thêi gian ®µo t¹o kÐo dµi thªm tõ 6 th¸ng ®Õn 12 th¸ng (tuú theo kÕ 

ho¹ch s¾p xÕp thêi gian). 

Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn ch¬ng tr×nh, hµng n¨m nÕu Khoa/Bé m«n thÊy 

cÇn ph¶i ®iÒu chØnh cho phï hîp víi thùc tÕ, lµm v¨n b¶n tr×nh lªn Héi ®ång Khoa 

häc vµ §µo t¹o trêng xem xÐt. NÕu thÊy hîp lý Héi ®ång Khoa häc vµ §µo t¹o 

tr×nh HiÖu trëng quyÕt ®Þnh ®iÒu chØnh vµ chØ ®îc ®iÒu chØnh khi cã QuyÕt ®Þnh 

cña HiÖu trëng./. 

                                                                                      HiÖu trëng 

        

 

 

 

          

   TS. NguyÔn M¹nh An 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


