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1. Mục tiêu đào tạo
1.1. Mục tiêu chung
Đào tạo cử nhân ngành sư phạm tiếng Anh có kiến thức vững vàng về khoa học cơ bản và khoa
học giáo dục, có kỹ năng sư phạm, có phẩm chất đạo đức và sức khỏe tốt nhằm đáp ứng những yêu cầu
về đổi mới trong giáo dục hiện nay ở Việt Nam.
1.2. Mục tiêu cụ thể
Chương trình đào tạo ngành Sư phạm tiếng Anh đào tạo ra những cử nhân có kiến thức tốt về
ngôn ngữ Anh và có thể sử dụng tiếng Anh bậc 5 theo Khung Năng lực ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt
nam; có hiểu biết về văn hóa và môi trường địa phương, khu vực; có tri thức về hoạt động dạy học tiếng
Anh và sự hiểu biết về đối tượng người học; có các kĩ năng nghề nghiệp, kỹ năng mềm, năng lực tự chủ,
tự chịu trách nhiệm; có khả năng thích ứng cao, năng động và linh hoạt; có thể tiếp tục tự học, tham gia
học tập ở bậc học cao hơn; có thể tích lũy những phẩm chất và kĩ năng quan trọng để trở thành cán bộ
giảng dạy ở các bậc học, cán bộ quản lý chuyên môn trong lĩnh vực giảng dạy tiếng Anh nói riêng và
ngành sư phạm nói chung.
2. Chuẩn đầu ra
2.1. Chuẩn về kiến thức
2.1.1. Khối kiến thức chung
Vận dụng được vào thực tiễn hệ thống tri thức khoa học những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa
Mác-Lê nin nhằm nâng cao trình độ, nhận thức về chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước, đồng
thời tạo nền tảng cho việc tiếp thu kiến thức về cơ sở ngành và chuyên ngành.
Hiểu biết một cách có hệ thống những vấn đề cơ bản về nhà nước và pháp luật nói chung và các
ngành luật cụ thể của hệ thống pháp luật Việt Nam nói riêng.
Vận dụng được những kiến thức cơ bản trong lĩnh vực thể dục thể thao để tự rèn luyện tăng cường sức
khỏe. Vận dụng được những kỹ, chiến thuật cơ bản, luật thi đấu vào các hoạt động thể thao cộng đồng.
Hiểu rõ được nội dung cơ bản về đường lối quân sự và nhiệm vụ công tác quốc phòng – an ninh
của Đảng, Nhà nước trong tình hình mới.
2.1.2. Khối kiến thức chung theo lĩnh vực
Nhận diện được văn hóa nhận thức và văn hóa tổ chức đời sống của người Việt, qua đó có lòng
nhân ái, ý thức và trách nhiệm đối với di sản văn hóa dân tộc và tương lai của văn hóa Việt Nam.
Ghi nhớ được các nguyên tắc thực hành tiếng Việt trong giao tiếp, đặc biệt là trong giao tiếp bằng
văn bản như tiếp nhận văn bản, tạo lập văn bản.
2.1.3. Khối kiến thức chung của khối ngành
Vận dụng được các kiến thức về tâm lý học lứa tuổi, tâm lý học giảng dạy tiếng nước ngoài,
nghiệp vụ sư phạm, phương pháp giảng dạy, kiểm tra đánh giá và công nghệ trong giảng dạy vào thực
tiễn công tác.
Hiểu được kiến thức nền tảng về phương pháp luận nghiên cứu khoa học, công nghệ thông tin và
ứng dụng của công nghệ thông tin trong dạy học.
Giải thích được bản chất của quá trình dạy và học ngoại ngữ để phục vụ công tác chuyên môn sau này.
2.1.4. Khối kiến thức chung của nhóm ngành
Hiểu được kiến thức cơ bản của tiếng Anh như là một hệ thống bao gồm tri thức về ngữ âm và âm
vị học tiếng Anh, ngữ nghĩa học tiếng Anh và ngữ pháp tiếng Anh; vận dụng được những kiến thức về
những vấn đề đó trong công việc chuyên môn như giảng dạy hoặc nghiên cứu.
Ghi nhớ được những nét cơ bản về văn học và văn hoá nói chung của các nước nói tiếng Anh
chính như Anh và Hoa Kì, một số nước nói tiếng Anh khác bao gồm các mặt về lịch sử, con người, văn
hóa, xã hội, kinh tế, chính trị và giáo dục. Có khả năng so sánh, đối chiếu với văn hóa Việt Nam và đưa
các kiến thức văn hóa vào việc giảng dạy.
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2.1.5. Khối kiến thức liên quan trực tiếp và mang tính đặc thù của ngành học như kiến thức
chuyên ngành và bổ trợ bao gồm cả kiến thức thực tập và tốt nghiệp
Mô tả được những yêu cầu về năng lực ngôn ngữ Bậc 1, Bậc 2, Bậc 3 trong Khung năng lực
ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam và vận dụng trong dạy học.
Ghi nhớ được Chương trình giáo dục phổ thông môn tiếng Anh theo từng cấp học và có khả năng
sử dụng sách giáo khoa, tài liệu giảng dạy phù hợp với mục tiêu chương trình trong thiết kế bài giảng.
Giải thích được đặc điểm phát triển ngôn ngữ của học sinh theo từng giai đoạn. Từ đó, điều chỉnh
hoạt động dạy học cho phù hợp với học sinh.
Phân biệt rõ những yêu cầu khác nhau về kiến thức kỹ năng theo từng cấp học của Chương trình
giáo dục phổ thông môn tiếng Anh và có khả năng đánh giá, điều chỉnh để có thể sử dụng sách giáo
khoa, tài liệu giảng dạy phù hợp với mục tiêu chương trình trong thiết kế bài giảng.
Nhận diện được các phương pháp, đường hướng khác nhau trong lịch sử phát triển phương pháp
dạy học ngoại ngữ nói chung và tiếng Anh nói riêng.
Vận dụng được hệ thống phương pháp, kỹ thuật dạy học tiếng Anh để dạy các kỹ năng ngôn ngữ
như nghe, nói, đọc, viết và các kiến thức ngôn ngữ như ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp.
Hiểu rõ về các hình thức kiểm tra, đánh giá, xây dựng các đề kiểm tra và thi, tổ chức thực hiện
việc đánh giá thường xuyên, định kì kết quả học tập và năng lực tiếng Anh của học sinh; biết sử dụng
kết quả đánh giá để điều chỉnh nội dung, phương pháp dạy và học.
Vận dụng được kiến thức về thiết kế bài giảng, phát triển tư liệu dạy học.
Có kiến thức thực tiễn về hoạt động của trường phổ thông và một số cơ sở giáo dục khác để có
thể nhanh chóng thích nghi với môi trường công tác sau khi tốt nghiệp.
2.2. Về kỹ năng
2.2.1. Kỹ năng nghề nghiệp
2.2.1.1. Kỹ năng lập luận nghề nghiệp, phát hiện và giải quyết vấn đề.
Có khả năng tổ chức quản lí các hoạt động giảng dạy theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động
và sáng tạo của người học, phát triển năng lực tự học, tự tổ chức hoạt động học tập cá nhân và theo
nhóm của người học.
Có khả năng xây dựng hoạt động, giáo án, kế hoạch, chương trình giảng dạy theo hướng tích hợp
dạy học với giáo dục thể hiện rõ mục tiêu, nội dung, phương pháp dạy học phù hợp với đặc thù môn
học, đặc điểm học sinh và môi trường giáo dục.
Có năng lực thực hiện kế hoạch dạy học tiếng Anh đảm bảo kiến thức môn học, làm chủ kiến
thức môn học, đảm bảo nội dung dạy học chính xác, có hệ thống, vận dụng hợp lý các kiến thức liên
môn theo yêu cầu cơ bản, hiện đại, thực tiễn.
Có năng lực phản biện, đổi mới thực hiện chương trình một cách linh hoạt cho phù hợp với hoàn
cảnh và điều kiện thực tế mà vẫn đảm bảo được mục tiêu và yêu cầu chung của chương trình.
Có kỹ năng lựa chọn và khai thác các nguồn tài liệu, học liệu phù hợp và có tác dụng bổ trợ cho việc
học tiếng Anh của học sinh; điều chỉnh nội dung các học liệu có sẵn cho phù hợp với mục tiêu bài học.
Có năng lực tổ chức việc kiểm tra, đánh giá kết quả học tập phù hợp để nâng cao chất lượng và
hiệu quả việc giảng dạy tiếng Anh và kích thích sự đam mê tìm tòi, khám phá và tự học ở người học.
Có năng lực giao tiếp, đồng cảm với người học, tự học, biết sử dụng công nghệ tiên tiến và
phương tiện dạy học đa dạng trong dạy học, chuẩn bị bài và gây hứng thú trong môn học.
Có khả năng bồi dưỡng, chia sẻ, nhân rộng tri thức và kỹ năng tích luỹ được với đồng nghiệp
nhằm thúc đẩy và nâng cao tinh thần và năng lực đổi mới trên diện rộng, có trách nhiệm xây dựng và
mở rộng cộng đồng học tập và tiến bộ tại đơn vị công tác.
2.2.1.2. Khả năng lập luận tư duy và giải quyết vấn đề
Có khả năng lập luận tư duy và giải quyết các vấn đề trong lĩnh vực giảng dạy hay nghiên cứu ở
mức độ cải tiến; có khả năng đưa ra giải pháp và đưa/viết đề xuất, kiến nghị.
2.2.1.3. Khả năng nghiên cứu và khám phá kiến thức
Có năng lực đổi mới, sáng tạo, thử nghiệm, triển khai và đánh giá tri thức, sản phẩm và phương
thức mới nhằm thực hiện công việc và nhiệm vụ sư phạm được giao, phát triển nghề nghiệp, đáp ứng
những yêu cầu mới trong giáo dục.
Có khả năng hình thành các giả thuyết, thu thập, phân tích và xử lý thông tin, tham gia nghiên cứu
thực nghiệm, kiểm định giả thuyết và ứng dụng để nghiên cứu các vấn đề liên quan đến lĩnh vực giảng dạy.
Có khả năng tìm kiếm cơ hội góp phần phát triển công tác giảng dạy tiếng Anh ở trường, địa
phương, trong nước.
2.2.1.4. Kỹ năng tư duy một cách hệ thống
Có khả năng phát triển tư duy logic, hệ thống khi tiếp cận và xử lý các vấn đề thuộc lĩnh vực
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chuyên môn nói riêng và các vấn đề văn hóa – xã hội nói chung.
2.2.1.5. Khả năng nhận biết và phân tích bối cảnh và ngoại cảnh tác động đến cơ sở làm việc,
ngành nghề
Có khả năng tham gia các hoạt động chính trị, xã hội trong và ngoài nhà trường nhằm phát triển
nhà trường và cộng đồng, xây dựng xã hội học tập.
2.2.1.6. Kỹ năng nhận biết và phân tích tình hình trong và ngoài đơn vị làm việc
Có khả năng phối hợp với gia đình học sinh và cộng đồng để hỗ trợ, giúp đỡ việc học tập tiếng Anh,
rèn luyện, hướng nghiệp của học sinh; huy động các nguồn lực trong cộng đồng phát triển nhà trường.
2.2.1.7. Kỹ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn
Có khả năng vận dụng linh hoạt sáng tạo các phương pháp, hình thức giáo dục tư tưởng, tình cảm,
thái độ thông qua việc giảng dạy môn học trong các hoạt động chính khoá và ngoại khoá, công tác chủ
nhiệm lớp, công tác Đoàn, Đội, hay các hoạt động trong cộng đồng như: lao động công ích, hoạt động
xã hội theo kế hoạch đã xây dựng và theo tình huống xã hội cụ thể, phù hợp đối tượng, đáp ứng mục
tiêu giáo dục đề ra.
2.2.1.8. Năng lực sáng tạo, phát triển và dẫn dắt sự thay đổi trong nghề nghiệp
Có năng lực xây dựng môi trường học tập tiếng Anh tại trường, địa phương, quốc gia hay trong khu
vực: tạo dựng môi trường học tập dân chủ, thân thiện, hợp tác, cộng tác, thuận lợi, an toàn và lành mạnh.
2.2.2. Kỹ năng mềm
2.2.2.1. Kỹ năng tự chủ
Có thể quản lý tốt thời gian và nguồn lực cá nhân, thích ứng với sự phức tạp của thực tế và xử lý
tốt khi gặp áp lực trong công việc, tự đánh giá kết quả công việc, lập kế hoạch, hoàn thành công việc
đúng hạn, đặt mục tiêu, tự phát triển bản thân, tự trau dồi và phát triển nghề nghiệp.
2.2.2.2. Kỹ năng làm việc theo nhóm
Có thể hình thành nhóm làm việc hiệu quả, vận hành và phát triển nhóm, lãnh đạo nhóm (quản lý,
phân công nhiệm vụ, phối hợp cá nhân trong nhóm, sử dụng các phương pháp động viên...), làm việc
trong các nhóm khác nhau, xử lý xung đột trong nhóm.
2.2.2.3. Kỹ năng quản lý và lãnh đạo
Có thể lãnh đạo, quản lí những thay đổi hoặc áp dụng những tiến bộ mới trong các hoạt động
nghề nghiệp.
2.2.2.4. Kỹ năng giao tiếp
Có thể giao tiếp tốt bằng văn bản và lời nói (trao đổi, thuyết trình), truyền đạt thông tin và chuyển
giao kiến thức dưới dạng nói và viết, có hay không có sự chuẩn bị từ trước.
Có thể áp dụng những kỹ năng sử dụng ngôn ngữ tinh tế trong các hoàn cảnh cụ thể và đa dạng.
2.2.2.5. Kỹ năng giao tiếp sử dụng ngoại ngữ
Có thể giao tiếp được bằng ngoại ngữ (tiếng Anh) với trình độ bậc 5/6 theo Khung năng lực ngoại
ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam tương đương trình độ C1 theo Khung tham chiếu châu Âu.
Có thể giao tiếp được bằng tiếng Trung Quốc với trình độ tương đương B1 trở lên.
2.2.2.6. Kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin trong dạy học ngoại ngữ
Có thể sử dụng thành thạo các phần mềm văn phòng như Word, Excel, Powerpoint và các phần
mềm phục vụ công tác chuyên môn
Thành thạo việc tìm kiếm tài liệu trên Internet; biết chọn lọc, biên soạn, chỉnh lý, sử dụng và đánh
giá những tài liệu này nhằm phục vụ việc giảng dạy, học tập, nghiên cứu.
2.3. Về phẩm chất đạo đức
2.3.1. Phẩm chất đạo đức cá nhân
Xác định rõ Chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh là kim chỉ nam, nền tảng tư tưởng
cho mọi hoạt động trong thực tiễn. Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Xây dựng
niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, phấn đấu theo mục tiêu lý tưởng của Đảng, bồi dưỡng và nâng cao ý
thức trách nhiệm của sinh viên trước những nhiệm vụ trọng đại của đất nước.
Có phong cách và lối sống lành mạnh, dám hy sinh, phấn đấu cho lý tưởng. Có tinh thần 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, có ý thức cảnh giác trước âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, sẵn sàng bảo vệ Tổ quốc.
Tự tin, linh hoạt, dám đương đầu với rủi ro; tuân thủ các tiêu chuẩn và nguyên tắc đạo đức; nhiệt
tình, say mê sáng tạo; có tinh thần tự tôn, hiểu biết văn hóa; có khả năng thích ứng cao với hoàn cảnh và
điều kiện, môi trường làm việc, can đảm, quyết tâm hành động bất chấp hoàn cảnh không thuận lợi; luôn
có ý thức học hỏi, không ngừng trau dồi năng lực và có khát vọng vượt khó, vươn lên để thành đạt.
2.3.2. Phẩm chất đạo đức nghề nghiệp
Không ngừng học hỏi, đổi mới và bồi dưỡng chuyên môn, kiến thức, kỹ năng, tác phong và
3

phẩm chất nghề nghiệp.
Có lối sống lành mạnh, văn minh, phù hợp với bản sắc dân tộc và môi trường giáo dục; có tác
phong mẫu mực, làm việc khoa học.
Ứng xử thân thiện, khiêm tốn, nhiệt tình và trách nhiệm với đồng nghiệp, đoàn kết, hợp tác, cộng
tác với đồng nghiệp, xây dựng tập thể sư phạm tốt để cùng thực hiện mục tiêu giáo dục và giảng dạy
tiếng Anh.
Có thái độ thương yêu, tôn trọng, đối xử công bằng, công khai, minh bạch và tác phong chuyên
nghiệp với học sinh, giúp cá nhân và tập thể học sinh khắc phục khó khăn để học và sử dụng tiếng Anh
có hiệu quả.
2.3.3. Phẩm chất đạo đức xã hội
Xác định được trách nhiệm, nghĩa vụ của bản thân.
Có tư cách, tác phong đúng đắn của người giáo viên.
Có chuẩn mực đạo đức trong các quan hệ xã hội, sống và làm việc có trách nhiệm với cộng đồng
và đất nước.
2.4. Năng lực tự chủ và trách nhiệm
Có khả năng tự định hướng, thích nghi với các môi trường làm việc khác nhau.
Có năng lực dẫn dắt về chuyên môn, nghiệp vụ đối với việc giảng dạy tiếng Anh; thể hiện rõ tính
chuyên nghiệp trong giảng dạy. Có khả năng đưa ra được kết luận về các vấn đề chuyên môn, nghiệp vụ
thông thường.
Có khả năng xây dựng và thực hiện kế hoạch tự học, tự bồi dưỡng; biết khai thác các nguồn thông
tin, tài liệu, học liệu để nâng cao kiến thức và phát triển kĩ năng.
Có năng lực đánh giá và cải tiến các hoạt động chuyên môn ở quy mô trung bình.
Có năng lực độc lập, tự chủ trong tổ chức các hoạt động trau dồi trình độ chuyên môn, nghiệp vụ;
năng lực phát hiện, giải quyết công việc một cách chủ động, linh hoạt, khoa học, hiệu quả, sáng tạo, phù
hợp với yêu cầu về năng lực của một giáo viên Tiếng Anh;
Có ý thức trách nhiệm tuân thủ nguyên tắc làm việc của đơn vị, hợp tác với đồng nghiệp, có trách
nhiệm vận động các lực lượng trong và ngoài nhà trường thực hiện xã hội hoá giáo dục.
2.5. Những vị trí công tác người học có thể đảm nhận sau khi tốt nghiệp
Cử nhân ngành Sư phạm tiếng Anh có thể đảm nhận các vị trí như: giáo viên tiếng Anh ở các trường
trung học phổ thông và các cơ sở đào tạo tiếng Anh trong hệ thống giáo dục quốc dân; làm việc trong các
lĩnh vực chuyên môn khác yêu cầu về kiến thức văn hóa, xã hội và khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh.
3. Khối lượng kiến thức toàn khoá: 135 tín chỉ (không tính phần nội dung Giáo dục thể chất và
Giáo dục quốc phòng).
Khối kiến thức chung
27 tín chỉ
Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp
108 tín chỉ
Trong đó:
Kiến thức cơ sở ngành
11 tín chỉ
Kiến thức chuyên ngành
79 tín chỉ
Kiến thức nghiệp vụ sư phạm
11 tín chỉ
Khóa luận tốt nghiệp hoặc tương đương
07 tín chỉ
4. Đối tượng tuyển sinh: Theo quy chế hiện hành của Bộ GD&ĐT về tuyển sinh đại học, cao
đẳng hệ chính quy.
5. Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp
- Quy trình đào tạo: Đào tạo theo hệ thống tín chỉ.
- Điều kiện tốt nghiệp: Theo quy định tại Điều 27 của Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ
chính quy theo hệ thống tín chỉ hiện hành.
6. Thang điểm: Thang điểm 10, thang điểm 4 và thang điểm chữ
7. Nội dung chương trình
Loại tiết tín chỉ
TT

Mã học
phần

Số Lên lớp
TC

TS
Học phần
tiết Tự tiên quyết
LT TH (x hệ học
số)

Tên môn học

7.1. Khối kiến thức chung

27

Bắt buộc

25
4

(không kể GDTC&GDQP)

1

LNL0001 Những NLCB của chủ nghĩa Mác - Lênin

5

65

10

85

150

2

LTU0001 Tư tưởng Hồ Chí Minh

2

25

5

35

60 LNL0001

3

LDL0001 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

3

40

5

50

90 LTU0001

4

LNL0026 Pháp luật đại cương

2

25

5

35

60

5

NTH0001 Tiếng Trung Quốc 1

5

75

75

150

6

NTH0002 Tiếng Trung Quốc 2

5

75

75

150 NTH0001

7

TTH0002 Tin học cơ sở

3

30

15

60

90

8

GDT0001 Giáo dục thể chất 1

1

5

10

25

30

9

GDT0002 Giáo dục thể chất 2

2

60 GDT0001

10 GDQ0001 Giáo dục quốc phòng

165

Tự chọn 1

2

SV chọn học 1 trong các học phần
sau

VVN0002 Cơ sở văn hóa Việt Nam

2

25

5

35

60

SVH0001 Văn hóa Tây Bắc

2

27

3

33

60

110 VTV0008 Tiếng Việt thực hành

2

25

5

35

60

VTV0009 Soạn thảo văn bản

2

15

15

45

60

TTH0003 Tin học nâng cao

2

20

10

40

60 TTH0002

7.2. Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp

108

7.2.1. Khối kiến thức cơ sở ngành

11

Bắt buộc

9

12 TLG0001 Tâm lý học

3

37

8

53

90

13 TLG0002 Giáo dục học

4

55

5

65

120 TLG0001

2

28

2

32

90

14 QLN0001

Quản lý hành chính nhà nước và quản lý
ngành GD&ĐT
Tự chọn 2

15

2

SV chọn học 1 trong các học phần
sau

TLG0003 Giao tiếp sư phạm

2

30

KHH0001 Phương pháp nghiên cứu khoa học

2

24

7.2.2. Kiến thức chuyên ngành

79

7.2.2.1. Kiến thức chung của ngành

48

6

30

60 TLG0001

36

60

Bắt buộc
16 NTH0028 Kỹ năng nghe-nói 1

4

60

60

120

17 NTH0029 Kỹ năng đọc-viết 1

4

60

60

120

18 NTH0030 Kỹ năng nghe-nói 2

4

60

60

120 NTH0028

5

19 NTH0031 Kỹ năng đọc-viết 2

4

60

60

120 NTH0029

20 NTH0032 Kỹ năng nghe-nói 3

4

60

60

120 NTH0030

21 NTH0033 Kỹ năng đọc-viết 3

4

60

60

120 NTH0031

22 NTH0034 Kỹ năng nghe-nói 4

4

60

60

120 NTH0032

23 NTH0035 Kỹ năng đọc- viết 4

4

60

60

120 NTH0033

24 NTH0007 Kỹ năng nghe 5

2

30

30

60 NTH0034

25 NTH0013 Kỹ năng nói 5

2

30

30

60 NTH0034

26 NTH0019 Kỹ năng đọc 5

2

30

30

60 NTH0035

27 NTH0026 Kỹ năng viết 5

2

30

30

60 NTH0035

28 NTH0008 Kỹ năng nghe 6

2

30

30

60 NTH0007

29 NTH0036 Kỹ năng nói 6

2

30

30

60 NTH0013

30 NTH0020 Kỹ năng đọc 6

2

30

30

60 NTH0019

31 NTH0027 Kỹ năng viết 6

2

30

30

60 NTH0026

70

120

30

60

7.2.2.2 Khối kiến thức chuyên sâu của ngành

31

Bắt buộc
32 NLT0028 Ngữ pháp cơ bản

4

50

33 NPP0049 Phương pháp giảng dạy Tiếng Anh 1

2

30

34 NPP0050 Phương pháp giảng dạy Tiếng Anh 2

4

50

10

70

120 NPP0049

35 NPP0051 Phương pháp giảng dạy Tiếng Anh 3

4

50

10

70

120 NPP0050

36 NLT0029 Ngữ âm cơ bản

4

55

5

65

120

37 NLT0030 Dịch cơ bản

3

40

5

50

90

38 NPP0052 Tiếng Anh cho giáo viên

2

25

5

35

60

39 NLT0032 Đất nước học

3

45

45

90

40 NLT0039 Giao tiếp giao văn hóa

3

45

45

90

41 NPP0053 Ứng dụng CNTT trong giảng dạy ngoại ngữ

2

25

35

60

7.2.3. NVSP và thực tập chuyên môn

10

5

11

42 NNV0001 Rèn luyện nghiệp vụ thường xuyên 1

2

30

30

60

43 NNV0002 Rèn luyện nghiệp vụ thường xuyên 2

2

30

30

60

44 NVS0005 Thực tập sư phạm 1

2

90

60

45 NVS0006 Thực tập sư phạm 2

5

225

150

7.2.4. Khóa luận hoặc tương đương

7

6

46 KLT0001 Khóa luận

7
7

SV không làm khoá luận chọn học
7 tín chỉ trong các học phần sau

NLT0043 Ngữ nghĩa học

2

30

30

60

NLT0044 Ngữ pháp nâng cao

3

45

45

90 NLT0028

2

30

30

60 NLT0029

3

45

45

90 NLT0030

4

45

45

120 NLT0030

NLT0033 Tiếng Anh Du lịch

4

60

60

120 NLT0032

NLT0049 Tiếng Anh Nhà hàng- Khách sạn

3

45

45

90 NLT0039

Số đvtc

Số tiết chuẩn

Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lê nin

5

75

Tâm lý học

3

45

Pháp luật đại cương

2

30

Kỹ năng nghe-nói 1

4

60

Kỹ năng đọc-viết 1

4

60

Tự chọn 5

NLT0045 Ngữ âm và âm vị học
46
47 NLT0047 Biên dịch
48
NLT0048 Phiên dịch

8. Dự kiến kế hoạch đào tạo
8.1. Dự kiến kế hoạch đào tạo (4 năm)
Học kỳ

I

Học phần

Giáo dục quốc phòng

165
Số ĐVTC

II

18

Kỹ năng nghe-nói 2

4

60

Kỹ năng đọc-viết 2

4

60

Ngữ âm cơ bản

4

65

Tin học cơ sở

3

45

Giáo dục học

4

60

Giáo dục thể chất 1

1

15

Số ĐVTC

III

19

Kỹ năng nghe-nói 3

4

60

Kỹ năng đọc-viết 3

4

60

Rèn luyện nghiệp vụ thường xuyên 1

2

30

Ngữ pháp cơ bản

4

70

Đất nước học

3

45

Tư tưởng Hồ Chí Minh

2

30

Giáo dục thể chất 2

2

30

Số ĐVTC
IV

18

Kỹ năng nghe-nói 4

4
7

60

Kỹ năng đọc-viết 4

4

60

Dịch cơ bản

3

50

Rèn luyện nghiệp vụ thường xuyên 2

2

30

Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam

3

30

Tự chọn 1

2

30

Số ĐVTC

V

18

Kỹ năng nghe 5

2

30

Kỹ năng nói 5

2

30

Kỹ năng đọc 5

2

30

Kỹ năng viết 5

2

30

Tự chọn 2

2

30

Phương pháp giảng dạy Tiếng Anh 1

2

30

Tiếng Trung Quốc 1

5

75

Số ĐVTC

VI

17

Kỹ năng nghe 6

2

30

Kỹ năng viết 6

2

30

Kỹ năng đọc 6

2

30

Kỹ năng nói 6

2

30

Phương pháp giảng dạy Tiếng Anh 2

4

70

Tiếng Trung Quốc 2

5

75

Thực tập sư phạm 1

2

90

Số ĐVTC

VII

19

Tiếng Anh cho giáo viên

2

35

Ứng dụng CNTT trong giảng dạy ngoại ngữ

2

35

Giao tiếp giao văn hóa

3

45

Phương pháp giảng dạy TA 3

4

70

Khoá luận (hoặc Tự chọn 5)

7

105

Quản lý hành chính nhà nước và Quản lý ngành GD&ĐT

2

30

Số ĐVTC

20

Thực tập sư phạm 2
VIII

5
Số ĐVTC

225

5

8.2. Dự kiến kế hoạch đào tạo (3 năm)
Học kỳ
I

Học phần

Số đvtc

Số tiết chuẩn

Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lê nin

5

75

Tâm lý học

3

45

8

Pháp luật đại cương

2

30

Kỹ năng nghe-nói 1

4

60

Kỹ năng đọc-viết 1

4

60

Giáo dục quốc phòng

165
Số ĐVTC

II

18

Kỹ năng nghe-nói 2

4

60

Kỹ năng đọc-viết 2

4

60

Ngữ pháp cơ bản

4

60

Tin học cơ sở

3

45

Giáo dục học

4

60

Ngữ âm cơ bản

4

60

Giáo dục thể chất 1
Số ĐVTC

HK phụ

23

Tiếng Trung Quốc 1

5

75

Phương pháp giảng dạy Tiếng Anh 1

2

30

Số ĐVTC

III

7

Kỹ năng nghe-nói 3

4

60

Kỹ năng đọc-viết 3

4

60

Rèn luyện nghiệp vụ thường xuyên 1

2

30

Tư tưởng Hồ Chí Minh

2

30

Tiếng Anh cho giáo viên

2

35

Tiếng Trung Quốc 2

5

75

Dịch cơ bản

3

45

Giáo dục thể chất 2
Số ĐVTC

IV

22

Kỹ năng nghe-nói 4

4

60

Kỹ năng đọc-viết 4

4

60

Rèn luyện nghiệp vụ thường xuyên 2

2

30

Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam

3

45

Cơ sở văn hóa Việt Nam /Tiếng Việt thực hành

2

30

Phương pháp giảng dạy Tiếng Anh 2

4

60

Số ĐVTC

HK phụ

19

Kỹ năng nghe 5

2

30

Kỹ năng nói 5

2

30

Kỹ năng đọc 5

2

30

9

Kỹ năng viết 5

2
Số ĐVTC

V

8

Giao tiếp sư phạm

2

30

Kỹ năng nghe 6

2

30

Kỹ năng viết 6

2

30

Kỹ năng đọc 6

2

30

Kỹ năng nói 6

2

30

Quản lý hành chính nhà nước và Quản lý ngành GD&ĐT

2

Thực tập sư phạm 1

2

90

Công nghệ thông tin trong giảng dạy ngoại ngữ

2

35

Phương pháp giảng dạy Tiếng Anh 3

4

60

Đất nước học

3

45

Số ĐVTC

VI

30

21

Giao tiếp giao văn hóa

3

45

Thực tập sư phạm

5

225

Khoá luận (hoặc Tự chọn 5)

7

105

Số ĐVTC

17

9. Hướng dẫn thực hiện chương trình
Quá trình thực hiện chương trình căn cứ vào quy chế hiện hành của Bộ GD&ĐT về đào tạo
đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ, đồng thời căn cứ vào những quy định hiện hành
của Trường Đại học Tây Bắc và Bộ Giáo dục và Đào tạo để thực hiện chương trình.
Đối với chương trình chi tiết của từng học phần, quá trình thực hiện có thể được đổi mới
theo hướng đem lại hiệu quả cao trong đào tạo. Sự thay đổi này phải được thông qua Bộ môn, Khoa và
được Ban Giám hiệu phê duyệt.
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần: Nghe – Nói 1 (Mã học phần: NTH0028)
2. Số tín chỉ: 04
3. Thông tin về học phần
3.1. Điều kiện tiên quyết: Không
3.2. Loại học phần: Bắt buộc
4. Phân bố thời gian
4.1. Lý thuyết: 60 tiết
4.2. Thực hành: 0 tiết
5. Mục tiêu học phần
Sau khi kết thúc học phần, người học có thể:
Đối với kỹ năng nghe
- Nghe hiểu những cụm từ và cách diễn đạt về các chủ đề cá nhân cơ bản (về bản thân, nơi ở, học
tập và làm việc,…) khi được diễn đạt chậm và rõ ràng.
- Làm theo được những chỉ dẫn ngắn liên quan tới nhu cầu thiết yếu hàng ngày.
- Xác định được thông tin chính của các bản tin trên đài và truyền hình tường thuật các sự kiện đơn giản.
Đối với kỹ năng nói
- Đưa ra và hồi đáp các nhận định đơn giản liên quan đến các chủ đề rất quen thuộc như bản thân,
gia đình, hoặc nhu cầu giao tiếp tối thiểu hàng ngày.
- Truyền đạt quan điểm, nhận định của mình trong các tình huống xã giao đơn giản, ngắn gọn.
- Giao tiếp ở mức độ đơn giản với tốc độ nói chậm, có thể hỏi và trả lời những câu hỏi đơn giản, khởi
đầu và trả lời những câu lệnh đơn giản thuộc những lĩnh vực quan tâm và về những chủ đề quen thuộc.
6. Mô tả vắn tắt nội dung học phần
Học phần gồm 09 bài, chủ đề các bài học liên quan tới cuộc sống hàng ngày. Những chủ điểm
được lựa chọn đưa vào bài học dựa trên mức độ thường xuyên của chúng trong cuộc sống thực tế cũng
như hứng thú của người học.
Mỗi bài học được chia thành 6 phần. Phần đầu tiên Listening 1, giới thiệu từ vựng của chủ đề và
thông tin nghe liên quan đến bài học. Phần thứ hai, ba, tư, năm, sáu gồm các phần từ vựng, phần ghi âm
những bài hội thoại hoặc độc thoại và các hoạt động thực hành nghe, nói khác.
7. Thông tin về giảng viên:
- ThS. Lê Thị Thu Hiền
SĐT: 01692455648
- ThS. Nguyễn Đức Ân
SĐT: 0974033399
- ThS. Nguyễn Thị Thu Thủy
SĐT: 0904204578
8. Nhiệm vụ của người học:
- Dự lớp đầy đủ.
- Tham gia tích cực vào các hoạt động nghe giảng và trao đổi với giáo viên.
- Làm bài tập trên lớp, thảo luận theo hướng dẫn của giáo viên.
- Tự rèn luyện kĩ năng tại nhà theo hướng dẫn, những nguồn tài liệu được giáo viên gợi ý như một
số giáo trình hoặc những trang web cụ thể.
- Hoàn thành các bài kiểm tra, đánh giá theo quy chế.
9. Quy định đánh giá người học
Điểm học phần gồm: Điểm bộ phận + Điểm thi kết thúc học phần
- Điểm bộ phận: 50%
+ Điểm bài nghe nói thường xuyên bao gồm 3 bài kiểm tra: 30%. Trong đó phần đánh giá kỹ
năng nói được thực hiện qua quan sát năng lực hoàn thành các nhiệm vụ nói trên lớp.
+ Điểm ý thức học tập: 10%
+ Điểm chuyên cần: 10%
- Điểm thi kết thúc học phần: 50% (thi nghe dưới dạng bài viết 25%, thi vấn đáp 25%)
10. Điều kiện dự thi kết thúc học phần
Sinh viên được dự thi kết thúc học phần nếu đạt các điều kiện sau:
- Tham dự ít nhất 80% số tiết lên lớp thực tế quy định cho từng học phần.
- Làm đầy đủ các bài tập, bài thực hành, bài kiểm tra theo qui định của học phần.
11. Thang điểm: 10 điểm.
12. Tài liệu:
12.1 Giáo trình chính:
Jaimie Scanlon. (2011). Q: Skills for Success 1 – Listening and Speaking. Oxford University Press.
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12.2 Tài liệu tham khảo:
1. Brown, Steven & Smith, D. (2007). Active Listening 1. Cambrigde.
2. Lougheed, L. (2008).Learning to Listen 1. Macmillan.
3. Richards. J.C. (1998). New Interchange 1. CUP
4. Richards, J.C. (2003). Basic Tactics for Listening. Oxford.
13. Nội dung chi tiết:
Tên bài, số tiết
Nội dung lên lớp
Nội dung SV tự học
- Listening for examples
- Jack C. Richard.(2003) (pages
Do you like
- Prefixes that mean not
2-5)
your name?
- Simple present statements and questions
- Brown, Steven & Smith, D.
(6 tiết)
- Intonation in questions
(2007) (pages 6-9)
- Asking follow up questions
- Speaking tasks
- Listening for key words and phrases
- Jack C. Richard.(2003)
How can you - Using dictionary to have words with similar (pages 6-9)
find a good
meaning.
- Brown, Steven & Smith, D.
job?
- Recognizing and using simple past tense.
(2007) (pages 10-13)
(6 tiết)
- Pronouncing simple past –ed ending
- Speaking tasks
- Asking for repetition and clarification
- Listening to take note in a T-chart
Jack C. Richard.(2003)
Why do we
- Guessing meaning from context
(pages 9-13)
study other
- Structures: should/shouldn’t and It’s + (not) - Brown, Steven & Smith, D.
cultures?
adjective + infinitive
(2007) (pages 14-17)
(6 tiết)
- Recognizing and pronouncing the /ə/ sound.
- Speaking tasks
- Presenting information from note.
- Using information questions to understand a story - Jack C. Richard.(2003)
What makes a - Finding related words in the dictionary
(pages 14-17)
happy ending? - Using “because” and “so”
- Brown, Steven & Smith, D.
(6 tiết)
- Recognizing syllables and syllable stress.
(2007) (pages 18-21)
- Responding in a conversation
- Speaking tasks
- Numbers and dates
Jack C. Richard.(2003)
What is the
- suffixes –ful and –ing
(pages 18-21)
best kind of
- Recognizing and using be going to
- Brown, Steven & Smith, D.
vacation?
- Recognizing and using the reduced
(2007) (pages 24-27)
(6 tiết)
pronunciation of be going to
- Speaking tasks
- Introducing topic in a presentation
Mid term test - Test
(2 tiết)
- Give feedback
- Listening for specific information
Jack C. Richard.(2003)
- Recognizing and using synonyms
(pages 22-25)
Who makes
- Recognizing and using simple present for
- Brown, Steven & Smith, D.
you laugh?
informal narratives
(2007) (pages 28-31)
(6 tiết)
- Recognizing and using the simple present
- Speaking tasks
third-person –s/-es
- Using eye contact, pause, tone of voice.
- Listening for signal words
Jack C. Richard.(2003)
Why is music - Choosing the correct dictionary definition
(pages 26 -29)
important to - Using and recognizing gerunds as subjects of - Brown, Steven & Smith, D.
you?
objects.
(2007) (pages 32-35)
(6 tiết)
- Using correct intonation in questions of - Speaking tasks
choice
- Asking for and giving opinions.
- Listening to make inferences
Jack C. Richard.(2003)
When is
- Recognizing and using percentages and (pages 30- 33)
honesty
fractions
- Brown, Steven & Smith, D.
important?
- Conjunctions: and, but
(2007) (pages 36-39)
(6 tiết)
- Linking consonants to vowels.
- Speaking tasks
- Referring to a source of information
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Is it never too
late to change?
(6 tiết)
Post test
(2 tiết)
Revision
(2 tiết)

- Listening for different opinions
- Recognizing and using Verb + noun
collocations and be + adjective + infinitive
- Using content word stress in sentences
- Checking for listener’s understanding
- Test
- Give feedback
Review

- Jack C. Richard.(2003)
(pages 34- 37)
- Speaking tasks
Brown, Steven & Smith, D.
(2007) (pages 42-45)

- Do all tasks required
.
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần: Đọc - Viết 1 (Mã học phần: NTH0029)
2. Số tín chỉ: 04
3. Thông tin về học phần
3.1. Điều kiện tiên quyết: Không
3.2. Loại học phần: Bắt buộc
4. Phân bố thời gian
4.1. Lý thuyết: 60 tiết
4.2. Thực hành: 0 tiết
5. Mục tiêu học phần
Sau khi kết thúc học phần, người học có thể:
Đối với kỹ năng đọc
- Hiểu các đoạn văn bản ngắn và đơn giản về các vấn đề quen thuộc và cụ thể, có thể sử dụng
những từ thường gặp trong công việc hoặc đời sống hằng ngày.
- Tìm được các thông tin cụ thể, dễ đoán trước trong các văn bản đơn giản thường gặp hằng ngày
như quảng cáo, thực đơn, danh mục tham khảo và thời gian biểu.
- Xác định được thông tin cụ thể trong các văn bản đơn giản như thư từ, tờ thông tin và các bài
báo ngắn mô tả sự kiện.
- Nhận ra và tái hiện các từ và cụm từ hoặc các câu ngắn từ một văn bản.
- Sao chép các văn bản ngắn được trình bày dạng in hoặc viết tay.
- So sánh, đối chiếu các tình huống khác nhau, các cách suy nghĩ khác nhau trong cùng nội dung
bài đọc để nối các thông tin qua nội dung bài đọc.
- Phân tích, dự đoán nội dung bài đọc thông qua tiêu đề, tranh minh họa hoặc chú thích.
- Nhận dạng được câu chủ đề, câu minh họa, câu bổ trợ, ý chính trong bài đọc.
Đối với kỹ năng viết
- Viết các mệnh đề, câu đơn giản và nối với nhau bằng các liên từ như: và, nhưng, vì.
- Có thể viết những ghi chú ngắn, sử dụng biểu mẫu về những vấn đề thuộc lĩnh vực quan tâm.
- Viết những cụm từ hay những câu đơn giản về gia đình, điều kiện sống, quá trình học tập và
công việc hiện tại.
- Sử dụng từ vựng và cấu trúc câu liên quan đến các chủ điểm đã học trong bài viết.
- Sử dụng thông tin trong bài đọc để viết câu, viết đoạn văn.
- Phân loại được câu chủ đề, câu minh họa, câu hỗ trợ, câu kết để viết đoạn văn.
- Ứng dụng, xây dựng bài viết dựa vào các thông tin đã cho sẵn.
6. Mô tả vắn tắt nội dung học phần:
Học phần bao gồm 10 bài, nội dung đa dạng về chủ đề, phong phú về hoạt động liên quan đến đời
sống hàng ngày, những điều xã hội đang quan tâm; tầm quan trọng của xuy nghĩ tích cực trong cuộc
sống; ảnh hưởng của âm nhạc, phim ảnh với giới trẻ
Mỗi đơn vị bài học được thiết kế gồm các 2 phần chính: Đọc và viết.
Phần đọc: Gồm 2 bài đọc và các phần: (1) Vocabulary giới thiệu chủ đề và từ vựng liên quan đến
bài học), (2) Preview reading; main idea; detail đề cập đến sự nhớ lại, lấy ý chính, chi tiết của bài đọc,
(3) What do you think: Lấy ý kiến cá nhân người đọc liên quan đến chủ đề bài đọc.
Phần viết: gồm các phần: (1) Writing skill thực hành kỹ năng viết theo chủ điểm của bài đọc, (2)
Grammar thực hiện các bài tập liên quan đến hiện tượng ngữ pháp xuất hiện trong bài đọc để sử dụng
cho bài viết, (3) Unit assignment luyện tập viết dàn ý trước khi viết bài sau đó viết bài, sửa bài và hoàn
thiện bài viết.
7. Thông tin về giảng viên:
ThS. Đào Thị Kim Nhung
SĐT: 0912744200
ThS. Hoàng Thị Kiều Ân
SĐT: 01667798820
ThS. Đặng Thị Lan
SĐT: 0915073392
8. Nhiệm vụ của người học:
9. Quy định đánh giá người học
Điểm học phần gồm: Điểm bộ phận + Điểm thi kết thúc học phần
- Điểm bộ phận: 50%
+ Điểm bài đọc viết thường xuyên bao gồm 3 bài kiểm tra: 30%.
+ Điểm ý thức học tập: 10%
+ Điểm chuyên cần: 10%
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- Điểm thi kết thúc học phần: 50% (đọc 25%, viết 25%)
10. Điều kiện dự thi kết thúc học phần
Sinh viên được dự thi kết thúc học phần nếu đạt các điều kiện sau:
- Tham dự ít nhất 80% số tiết lên lớp thực tế quy định cho từng học phần.
- Làm đầy đủ các bài thực hành, bài tập, thí nghiệm, tiểu luận được quy định cho từng học phần.
11. Thang điểm: 10 điểm.
12. Tài liệu
12.1 Giáo trình chính:
Sarrah Lynn. (2011) Q: Skills for success 1- Reading and writing. Oxford University Press.
12.2 Tài liệu tham khảo:
1. Gerald Mostback-Vivienne Mostback, Practical Faster Reading, CUP.
2. Hoàng, H. A. (2006). Các bài tập phát triển kỹ năng đọc hiểu tiếng Anh. Nhà xuất bản ĐHQG Hà Nội.
3. Hogue, A. (2008). First steps in Academic Writing. Pearson Longman, New York.
4. Zemach, D.E.(2009). Sentence Writing. Macmillan.
13. Nội dung chi tiết:
Tên bài, số tiết
Nội dung lên lớp
Nội dung SV tự học
Reading:
- Naming around the world
- Naming the BlackBerry
- Use glosses and footnotes to aid comprehension.
- Read and recognize different text types.
-Q online Practice reading:
- Read for details
How did you
Family name in the United
- Read for main ideas.
get your
Kingdom
- Use chat to aid comprehension of text
name?
- Write about the names that you
Writing:
(6 tiết)
like, giving information about
- Capitalizing proper nouns
the names.
- Write sentences about a name you like
- Identify and capitalize proper nouns to
improve accuracy in writing.
- Write well- formed, complete sentences using
unit vocabulary and simple present tense.
Reading:
- The right job for you
- The world of work
- Use glosses and footnotes to aid
comprehension.
- Read and recognize different text types.
- Read for details
- Read for main ideas.
-Q online Practice reading:
What is a good - Use photos/ pictures to activate schema Being an accountant
job?
before reading
- Write the duties of the job you
( 6 tiết)
- read titles and headings to prepare to read
want and give reasons that is a
Writing:
good job for you.
- Writing complete sentences
- Write sentences about a job that’s right for you
- complete a survey to relate topic to self
- Recognize different between fragments and
complete sentences
- Write complete sentences about the unit
topic
Reading:
-Q online Practice reading:
Why do people - The world in a city
Living in Tokyo
immigrate to - Immigrant stories
-Conjunction
other
- Use glosses and footnotes to aid comprehension.
Learning Express Editors.
countries?
- Read and recognize different text types.
(2008) (page 105- 110).
(6 tiết)
- Read for details
- Read for main ideas.
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-Skim for main ideas to aid comprehension of text.
- Anticipate reading content by analyzing text
features such as headings, pictures, and
captions
Writing:
- Connecting sentences with and and but
- Write sentences about a place that is changing
- Use conjunctions and and but to connect
simple present sentences.
- Write sentences about the unit topic
Review and
test
(2 tiết)

What are the
benefits of
positive
thinking?
(6 tiết)

Why a
vacation
important?
(6 tiết)

- test 1 (reading + writing)
- Giving feedback
Reading:
- The power of positive thinking
- The lost Horse
- Use glosses and footnotes to aid
comprehension.
- Read and recognize different text types.
- Read for details
- Read for main ideas.
- Complete a quiz to gain background
information on a topic.
- Make inferences to understand ideas not
stated directly in the text.
Writing:
- Using time order words to write a story
- Write a story about positive thinking
- Plan before writing
- Rewrite, edit and rewrite
- Give feedback to peers and self- assess
- Use time order words to show the sequence
of events in writing
- Write a story about the unit topic
Reading:
- Vacation from work
- Vacation from school
- Use glosses and footnotes to aid
comprehension.
- Read and recognize different text types.
- Read for details
- Read for main ideas.
- Uses photos/ pictures to activate schema
before reading
- Read charts, graphs, and tables to organize
and interpret information and statistic
- Compare information in readings to see the
similarities and differences
Writing:
- Using correct paragraph structure
- Write a paragraph giving reason
- Plan before writing
- Rewrite, edit and rewrite
- Give feedback to peers and self- assess
- Construct a good topic sentence to make
ideas clear when writing
- Write a paragraph about feelings
16

-Q online Practice reading:
My amazing mother
- Writing about time when
students or someone you know
change a situation with positive
thinking.

-Q online Practice reading:
Tourism in France
-Write a paragraph explaining
how much vacation time
students need
- Sentences structure
Learning Express Editors (2008)
( page 89- 94; 111- 118)

What make
you laugh?
(6 tiết)

Reading:
- What is Laughter?
- The best Medicine is Laughter
- Use glosses and footnotes to aid
comprehension.
- Read and recognize different text types.
- Read for details
- Read for main ideas
- Use photos/ pictures to activate schema
before reading
- Identify topic sentences to aid
comprehension of text
Writing:
- Writing a topic sentence
- Write a paragraph about what makes
someone laugh
- Plan before writing
- Rewrite, edit and rewrite
- Give feedback to peers and self- assess
- Construct a good topic sentence to make
ideas clear when writing
- Make a paragraph of explanation

Review and
test
(2 tiết)

- Test 2 ( reading + writing)
- Giving feedback

How does
music make
you feel
(6 tiết)

Is it ever Ok to

Reading:
- Music and shopping
- Music and the Movies
-Use glosses and footnotes to aid
comprehension.
- Read and recognize different text types.
- Read for details
- Read for main ideas
- Use photos/ pictures to activate schema
before reading
- Identify supporting sentences and details to
aid comprehension of text
Writing:
- Writing supporting sentences and details
- Write a paragraph about how music makes
you feel
- Plan before writing
- Rewrite, edit and rewrite
- Give feedback to peers and self- assess
- Write supporting sentences and details to
support topic sentences
- Write a paragraph about feeling
Reading:
- The lies People tell
- Honesty and Parenting
- Use glosses and footnotes to aid
comprehension.
- Read and recognize different text types.
- Read for details
- Read for main ideas
- Match pronouns with their references to see
the text cohesion
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-Q online Practice reading:
Humor
-writing what make students or
someone they know laugh

-Q online Practice reading:
John Williams, Film composer
- Writing what type of music
students like, where they listen
to and how it makes them
feeling.

-Q online Practice reading:
Moving back home
- Describe events in your life
that made you feel like an adult.

lie
(6 tiết)

How are
children and
adults
different
(6 tiết)

Revision,
Test
(2 tiết)

- Make inferences to deepen comprehension
of text
- Skim text before reading to get the main
idea
Writing:
- Writing concluding sentences
- Write an opinion paragraph
- Plan before writing
- Rewrite, edit and rewrite
- Give feedback to peers and self- assess
- Write paragraph in difference genres
- Write concluding sentences to close a
paragraph
- Write an opinion paragraph
Reading:
-What is an adult
-Becoming an adult
- Use glosses and footnotes to aid
comprehension.
- Read and recognize different text types.
- Read for details
- Read for main ideas
- Mark the margin s to engage actively with the
text.
- Skim text before reading to get main idea
- Use charts to organize information from reading
Writing:
- Write a narrative paragraph
- Construct a timeline to sequences events in a
story
- Plan before writing
- Rewrite, edit and rewrite
- Give feedback to peers and self- assess
- Write paragraphs of different genres
Test 3 and feedback ( reading + writing)
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-Q online Practice reading:
Dishonest Journalism
- Write a paragraph that explains
students’ opinions about whether
or not it is OK to lie in an online
forum.

Review

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần: Nghe - Nói 2 (Mã học phần: NTH0030)
2. Số tín chỉ: 04
3. Thông tin về học phần:
3.1. Điều kiện tiên quyết: Nghe – Nói 1
3.2. Loại học phần: Bắt buộc
4. Phân bố thời gian:
4.1. Lý thuyết: 60 tiết
4.2. Thực hành: 0 tiết
5. Mục tiêu học phần:
Sau khi kết thúc học phần, người học có thể:
Kĩ năng nói:
- Mô tả, trao đổi một số thông tin cơ bản về các chủ đề liên quan.
- Giới thiệu về luật lệ của một trò chơi.
- Trình bày quan điểm cá nhân.
- Thuyết trình ngắn về một số chủ đề liên quan.
- Kể lại một câu chyện của bản than.
Kĩ năng nghe:
- Nghe hiểu ý chính và chi tiết của một số chủ đề liên quan.
- Nghe hiểu và ghi tóm tắt được nội dung của một bài thuyết trình ngắn.
- Nghe và xác định được trọng âm của các từ ghép.
- Nghe và xác định được thái độ của người nói thông qua ngữ điệu.
6. Mô tả vắn tắt nội dung học phần:
Học phần bao gồm 7 bài, nội dung các bài học đều liên quan đến cuộc sống hàng ngày, những trải
nghiệm của lứa tuổi thanh niên trong cuộc sống. Những chủ điểm được lựa chọn đưa vào bài học dựa trên
mức độ thường xuyên xuất hiện của chúng trong cuộc sống thực tế cũng như hứng thú của người học.
Mỗi bài học được chia thành 3 phần: Phần 1 “ Pre-unit discussion” phát triển tư duy phản biện,
đồng thời giới thiệu chủ đề củabài. Phần 2 “Listening” phát triển kĩ năng ngôn ngữ và tư duy phản biện.
Phần này bao gồm 2 bài nghe ( Listening 1 và Listening 2). Mỗi bài nghe được chia nhỏ thành các tiểu
mục như: Vocabulary Skill – cung cấp ngữ liệu; Listening Skill – cung cấp kĩ năng. Phần 3 “Speaking”
phát triển kĩ năng ngôn ngữ và tư duy phản biện. Phần 3 được chia thành 4 tiểu mục: Grammar;
Pronunciation; Speaking Skill và Unit Asignment.
7. Thông tin về giảng viên:
ThS. Nguyễn Thị Thu Thủy
SĐT: 0904204578
ThS. Nguyễn Thị Phương Mai SĐT: 0911101985
ThS. Bùi Thị Diệu Quyên
SĐT: 0904847528
ThS. Trần Thị Vân
SĐT: 01687615789
8. Nhiệm vụ của người học:
- Tham dự ít nhất 80% số tiết lên lớp thực tế quy định cho từng quần học
- Tham gia tích cực vào các hoạt động nghe giảng và trao đổi với giáo viên.
- Làm bài tập trên lớp và ở nhà đầy đủ theo sự hướng dẫn của giáo viên.
- Hoàn thành các bài kiểm tra theo quy chế.
9. Quy định đánh giá người học:
Điểm học phần gồm: Điểm bộ phận + Điểm thi kết thúc học phần
- Điểm bộ phận: 50%
+ Điểm bài nghe nói thường xuyên bao gồm 2 bài kiểm tra: 30%.
+ Điểm ý thức học tập: 10%
+ Điểm chuyên cần: 10%
- Điểm thi kết thúc học phần: 50% (thi nghe dưới dạng bài viết 25%, thi vấn đáp 25%)
10. Điều kiện dự thi kết thúc học phần:
Sinh viên được dự thi kết thúc học phần nếu đạt các điều kiện sau:
- Tham dự ít nhất 80% số tiết lên lớp thực tế quy định cho từng học phần.
- Làm đầy đủ bài tập nhóm theo quy định của học phần.
11. Thang điểm: 10 điểm.
12. Tài liệu:
12.1 Giáo trình chính:
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Marguerite Ann, S & Lawrence, Z. (2011). Q: Skills for Success 2 – Listening and Speaking.
Oxford University Press
12.2 Tài liệu tham khảo:
1. Jeremy, H. (2005). Just – Listening and Speaking Pre Intermediate. Marshall Cavendish.
2. Sally, L & Craig, T. (2008). Real – Listening and Speaking 2. Cambridge University Press.
3. Schoenberg, I.E. (2005). Topics from A to Z - Steps to Success in Listening and Speaking. Book
1, 2. Longman.
13. Nội dung chi tiết:
Tên bài
Nội dung lên lớp
Nội dung SV tự học
- Predict content
Sally, L & Craig, T. (2008)
- Listen for main ideas
(pages 10 - 13)
- Listen for details
Jeremy, H. (2005) (pages 6 –
- Listen for expresstions of opinion
8)
Trends
- Listen for intonation to determine a speaker’s Marguerite
Ann,
S
&
(8 tiết)
attitudes
Lawrence, Z. (2011) (pages 20
- Take notes
– 37)
- Use repetation and signal words
- Identify and use collocations of nouns with verbs
- Present continuous verbs
- Interjections and intonation
- Predict content
Sally, L & Craig, T. (2008)
- Listen for main ideas
(pages 14 - 21)
- Listen for details
Jeremy, H. (2005) (pages 9 –
Courtesy
- Listen for exact words or phrases
14)
(8 tiết)
- Take notes
Marguerite
Ann,
S
&
- Give advice and make suggestions
Lawrence, Z. (2011) (pages 56
- Give presentation
– 73)
- Identify and ise synonyms
- Use dictionary
- Modal verbs should and shouldn’t
- Words linked by final sounds
- Predict content
Sally, L & Craig, T. (2008)
- Listen for main ideas
(pages 22 - 25)
- Listen for details
Jeremy, H. (2005) (pages 15 –
- Listen for names and dates
17)
Family ties
- Listen for exact words or phrases
(8 tiết)
- Listen to direction
- Take notes
- Give instructions
- Understand suffixes –ty and –ity
- Imperative verbs
- Syllables and word stress
Progress test 1 Test 1
Review unit 1-5
(2 tiết)
- Predict content
Sally, L & Craig, T. (2008)
- Listen for main ideas
(pages 26 - 29)
Use and reuse - Listen for details
Jeremy, H. (2005) (pages 18 –
(8 tiết)
- Listen for word stress to understand 20)
compound noun
Marguerite
Ann,
S
&
- Take notes
Lawrence, Z. (2011) (pages 92
- Summary listening passage
– 111)
- Use compound nouns
- Future with will
- Predict content
Sally, L & Craig, T. (2008)
- Listen for main ideas
(pages 34 - 41)
- Listen for details
Jeremy, H. (2005) (pages 27 –
Story telling
- Listen for clues in a text
35)
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(8 tiết)

Numbers
(8 tiết)

Progress test 2
(2 tiết)

Global health
(8 tiết)

- Listen for pauses
- Take notes
- Tell a short story
- Fixed expressions
- Simple past and narrative present
- Stress and pauses
- Predict content
- Listen for main ideas
- Listen for details
- Recognize spoken forms of numbers
- Listen for exact words
- Take notes
- The prefixes mis- and dis- Modals of possibility: could and might
- Content words and sentence stress
- Test 2
- Predict content
- Listen for main ideas
- Listen for details
- Listen for clues
- Listen for exact words
- Take notes
- Plan and present a speech
- If clauses for future possibility
- Function words and sentence stress

Sally, L & Craig, T. (2008)
(pages 50 - 56)
Jeremy, H. (2005) (pages 36 –
47)

- Do all tasks required
Sally, L & Craig, T. (2008)
(pages 60 - 76)
Jeremy, H. (2005) (pages 48 –
53)

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần: Đọc – Viết 2 (Mã học phần: NTH0031)
2. Số tín chỉ: 04
3. Thông tin về học phần
3.1. Điều kiện tiên quyết: Đọc - Viết 1
3.2. Loại học phần: Bắt buộc
4. Phân bố thời gian:
4.1. Lý thuyết: 60 tiết
4.2. Thực hành: 0 tiết
5. Mục tiêu học phần
Sau khi hoàn thành học phần, người học có thể:
Đối với kỹ năng đọc
- Sử dụng từ điển để tra các dạng thức của từ.
- Đoán nghĩa của các từ vựng thông qua văn cảnh.
- Vận dụng tốt các kĩ năng giải quyết các dạng bài tập đọc hiểu cơ bản như đọc lướt, đọc quét, đọc tìm
thông tin chi tiết, đọc lấy ý chính.
- Sử dụng kiến thức, vốn từ, và cấu trúc câu liên quan đến các chủ điểm đã học.
Đối với kỹ năng viết
- Xác định rõ từng loại câu, cấu trúc của từng câu, viết hoàn chỉnh được các câu đơn, câu phức.
- Xác định được hình thức trình bày dàn bài viết, bố cục, các cách phát triển, tính nhất quán và
tính liền mạch trong đoạn văn tiếng Anh.
- Vận dụng tốt các kiến thức, tiêu chí đánh giá một đoạn văn tiếng Anh.
- Xác định được các thủ thuật, cách thức để mở bài hoặc kết thúc bài viết đoạn một cách hiệu quả.
- Đánh giá, nhận định một bài viết đoạn văn theo các tiêu chí của một đoạn văn tiếng Anh chuẩn.
- Viết các loại đoạn văn khác nhau bao gồm cả viết thư trong khoảng thời gian hạn định.
- Đưa ra lý do và ví dụ minh họa cho quan điểm hoặc lựa chọn của mình.
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6. Mô tả vắn tắt nội dung học phần:
Học phần Đọc viết 2 bao gồm 7 đơn vị bài học. Các chủ điểm học tập trong học phần bao gồm:
văn hóa, mạng xã hội, các mối quan hệ trong xã hội, các xu hướng phổ biến, màu sắc, niềm tin, sức
khỏe làm thế nào để phòng tránh bệnh tật.
Mỗi đơn vị bài đọc với nhiều dạng bài tập khác nhau như: đọc lướt, đọc quét, tìm ý chính, nghiên
cứu cấu tạo từ, đoán nghĩa từ qua văn cảnh, đọc đoạn, đọc hiểu chi tiết, đọc suy diễn, đọc khảo sát, đọc
rút ra kết luận... giúp sinh viên phát triển kỹ năng đọc. Các nhiệm vụ trong học phần và bài tập kèm theo
có thể được thực hiện cá nhân, theo cặp và theo nhóm, có thể được biến đổi theo ý định của người học
hoặc người dạy. Cuối mỗi bài học, sinh viên được yêu cầu viết ít một đoạn văn tiếng Anh (trên lớp hoặc
ở nhà) về thể loại thuộc kiến thức trọng tâm của bài học.
Với các dạng bài tập đa dạng và kiến thức về các chiến lược đọc, sinh viên có điều kiện luyện tập
các chiến lược trên lớp và ở nhà. Ngoài ra, người học cũng được cung cấp những kiến thức về viết đoạn
văn tiếng Anh. Do vậy, học phần gồm phần lý thuyết chung về hình thức cũng như bố cục của đoạn văn,
cách lập dàn bài, tính liên kết và nhất quán trong đoạn văn, các bước viết đoạn văn, các cấu trúc câu
điển hình trong từng loại đoạn văn cũng như cách viết các loại đoạn văn khác nhau.
7. Thông tin về giảng viên:
- ThS. Tô Thị Hiền
SĐT: 0972783545
- ThS. Hoàng Thị Kiều Ân
SĐT: 01667798820
- ThS. Đặng Thị Lan
SĐT: 0915073392
- CN. Khổng Quỳnh Hương
SĐT: 0968220893
8. Nhiệm vụ của người học:
- Khi tham gia học phần này, yêu cầu sinh viên có ý thức tự học, chuẩn bị tốt các câu hỏi, bài tập được giao.
- Dự lớp đầy đủ.
- Tham gia tích cực vào các hoạt động nghe giảng và trao đổi với giảng viên.
- Làm bài tập trên lớp và ở nhà đầy đủ theo sự hướng dẫn của giảng viên.
- Hoàn thành tốt các yêu cầu kiểm tra- đánh giá định kỳ, kiểm tra-đánh giá giữa kỳ và kiểm trađánh giá kết thúc môn học.
9. Quy định đánh giá người học
- Điểm học phần gồm: Điểm bộ phận + Điểm thi kết thúc học phần
- Điểm đánh giá quá trình:
+ Điểm kiểm tra thường xuyên trong quá trình học tập: 30%
+ Điểm đánh giá nhận thức và thái độ tham gia thảo luận: 10%
+ Điểm chuyên cần: 10%
- Điểm thi kết thúc học phần: 50% (thi viết)
10. Điều kiện dự thi kết thúc học phần:
Sinh viên được dự thi kết thúc học phần nếu đạt các điều kiện sau:
- Tham dự ít nhất 80% số tiết lên lớp thực tế quy định cho từng học phần.
- Làm đầy đủ các bài thực hành, bài tập, thí nghiệm, tiểu luận được quy định cho từng học phần.
11. Thang điểm: 10 điểm.
12. Tài liệu:
12.1 Giáo trình chính:
Marguerite Ann, S & Lawrence, Z. (2011). Q: Skills for success 2 - Reading and Writing. Oxford
University Press.
12.2 Tài liệu tham khảo:
1. Jean. B and Lee.L (2004). Select Readings, pre- intermediate. OUP.
2. Gerald Mostback-Vivienne Mostback, Practical Faster Reading, CUP.
3. Hoàng, H. A. (2006). Các bài tập phát triển kỹ năng đọc hiểu tiếng Anh. Nhà xuất bản ĐHQG Hà Nội.
4. Brown, K. & Hood, S. (1992). Writing Matters. CUP.
5. Littlejohn, A. (1991). Writing 2. CUP.
13. Nội dung chi tiết:
Tên bài, số tiết
Nội dung lên lớp
Nội dung SV tự học
- Reading 1: The popularity of Social Networks - Introduction
+ Identifying main ideas and supporting details - Preparing to write
- Reading 2: A Song Becomes a Hit
+ Speed writing
- Writing: A descriptive paragraph
+ Using models
Trends
+ Develop a paragraph: topic sentence, - Drafting
(8 tiết)
supporting sentences, concluding sentence. + Getting started
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Courtesy
(8 tiết)

Family Ties
(8 tiết)

Progress Test 1
(2 tiết)
Buy or Reuse
(8 tiết)

Story Telling
(8 tiết)

Numbers
(8 tiết)

+ Make an outline
+ Keeping going
+ Use descriptive adjectives
- Revising
+ Write a paragraph describing a current + Ideas for more effective revising
trend and why it is popular.
Brown, K. & Hood, S. (1992)
(pages 6 – 33)
- Reading 1: Being Polite from Culture to - Spelling
Culture
+ Ideas: remembering spellings,
- Reading 2: Answers to All Your Travel becoming more aware of spelling
Questions!
- Punctuation
- Writing:
+
Common
features
of
+ A cluster diagram
punctuation:
capital
letters,
+ Write a paragraph in response to a exclamation marks, apostrophe of
question on an online discussion forum possession,
apostrophe
of
about politeness.
omission
Brown, K. & Hood, S. (1992)
(pages 34 – 46)
- Reading 1: A Family Unity Builds Brown, K. & Hood, S. (1992)
Success
(pages 53 – 61)
- Reading 2: The Challenge of Running a
Family Business
- Writing: A personal letter
+ State features and give examples to
support ideas in writing
+ Use comparative and superlative to
analyze features.
+ Write a personal letter describing a new
family business
- Mid-term test
Revise what have been learnt
- Reading 1: Think Before You Toss
- Reading 2: In Praise of the Throwaway
Society.
- Writing: An answer to a test question
+ Vary sentence types to make writing
more interesting.
+ Use future time clauses to share response.
+ Response to a test question by writing a
paragraph that states and supports your
opinion.
- Reading 1: Narreddin Hodja and the
Candle
- Reading 2: Writing a short story
- Writing: Write a narative paragraph
+ State features and give examples to
support ideas in writing
+ Use comparative and superlative to
analyze features.
+ Write paragraph of different genres
- Reading 1: Cutural Differences in
Counting
- Reading 2: Problem with Math
- Writing: A process performing
+ Use time order words: first, next, then,
later, after that, finally – to make steps in a
process
+ Write a paragraph using numbers or
figures to support ideas
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Read unit 20, p153
Reading Focus. Faculty of English
Language Teacher Education,
ULIS.

Read unit 5, p32
Reading Focus. Faculty of
English
Language
Teacher
Education, ULIS.

Read unit 23, p181
Reading Focus. Faculty of
English
Language
Teacher
Education, ULIS.

Progress Test
2 (2 tiết)
Global Health
(8 tiết)

- Test 2

Revise what have been learnt

- Reading 1: Flu FAQ
- Descriptive
- Reading 2: More than a Game
paragraphs
- Writing: An answer to a test question
+ Vary sentence types to make writing
more interesting.
+ Use future time clauses to share response.
+ Response to a test question by writing a
definition paragraph.

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần: Nghe - Nói 3 (Mã học phần: NTH0032)
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and

Process

2. Số tín chỉ: 04
3. Thông tin về học phần
3.1. Điều kiện tiên quyết: Nghe - Nói 2
3.2. Loại học phần: Bắt buộc
4. Phân bố thời gian
4.1. Lý thuyết: 60 tiết
4.2. Thực hành: 0 tiết
5. Mục tiêu học phần
Sau khi kết thúc học phần, người học có thể:
Đối với kỹ năng nghe
- Nghe hiểu các bài nói không quá phức tạp về các chủ đề quen thuộc và không quen thuộc trong
cuộc sống cá nhân, xã hội, học tập hay nghề nghiệp khi được diễn đạt rõ ràng và bằng giọng chuẩn.
- Phân loại được thông tin: sự thật hay hư cấu.
- Ghi chép được các ý chính trong các bài giảng, bài báo cáo, bài tường thuật, phỏng vấn và các
dạng trình bày khác trong học thuật hay nghề nghiệp có sử dụng ngôn ngữ ở bậc B2 theo khung tham
chiếu Châu âu.
- Áp dụng được các kỹ năng cơ bản khi nghe hội thoại như: nghe lấy ý chính, nghe các thông tin
chính xác và chi tiết, nghe hiểu ý kiến, quan điểm, thái độ, tình cảm của người nói, suy diễn ý nghĩa lời
nói, có khả năng nhận biết hoàn cảnh giao tiếp, dự đoán, suy luận, trả lời dựa vào tình huống .
- Liên hệ các trải nghiệm bản thân với nội dung được nghe.
- Kết nối được thông tin từ các nguồn học liệu khác nhau.
Đối với kỹ năng nói
- Giao tiếp độc lập về nhiều chủ đề, có lập luận và cấu trúc mạch lạc.
- Có thể sử dụng ngôn ngữ thành thạo, chính xác và hiệu quả về các chủ đề chung, các chủ đề về
giải trí, nghề nghiệp và học tập.
- Miêu tả một sự kiện hay trải nghiệm của cá nhân, giải thích và thể hiện quan điểm của mình một
cách rõ ràng.
- Trình bày một cách rõ ràng những bài thuyết trình đã được chuẩn bị, nêu được lý do ủng hộ hay
phản đối một quan điểm cụ thể, đưa ra những lợi thế và bất lợi của những lựa chọn khác nhau.
- Trả lời các câu hỏi sau khi trình bày một cách lưu loát, tự nhiên, không gây căng thẳng cho bản
thân hay cho người nghe.
- Tiến hành một cuộc phỏng vấn đơn giản.
- Phát âm và ngữ điệu rõ ràng, tự nhiên.
- Sử dụng tương đối chính xác từ vựng, cấu trúc ngữ pháp ở bậc B2 theo khung tham chiếu Châu
âu trong giao tiếp tuy đôi khi vẫn cần hỗ trợ lựa chọn từ ngữ phù hợp.
6. Mô tả vắn tắt nội dung học phần:
Học phần Nghe nói 3 bao gồm 5 đơn vị bài học (Từ Unit 1 đến Unit 5 trong cuốn giáo trình Q:
Skills for Success 3 – Listening and Speaking của các tác giả Robert Freire và Tamara Jones). Các
chủ điểm học tập trong học phần bao gồm: ấn tượng ban đầu, đồ ăn và vị giác, sự thành công và thất bại,
viễn cảnh tương lai, trách nhiệm cuộc sống.
Mỗi đơn vị bài học bao gồm các hoạt động nghe và nói xoay quanh một chủ điểm dưới dạng trả
lời một câu hỏi cốt lõi của bài. Các hoạt động nghe được thiết kế theo các bước: cung cấp từ vựng liên
quan đến chủ điểm, các hoạt động trước khi nghe như thảo luận, dự đoán, trình bày quan điểm cá nhân;
các hoạt động trong khi nghe như nghe lấy ý chính, nghe lấy thông tin chính xác; các hoạt động sau khi
nghe như thảo luận, viết bài, trình bày quan điểm cá nhân về vấn đề vừa nghe. Sau các hoạt động nghe
là một số bài tập củng cố từ vựng và kỹ năng sử dụng từ điển. Các hoạt động nói được thiết kế theo các
bước: cung cấp cấu trúc ngữ pháp phù hợp với nội dung bài, các dạng bài tập rèn luyện khả năng phát
âm, các hoạt động nhằm phát triển các tiểu kỹ năng được sắp xếp từ dễ đến khó như rèn kỹ năng nói các
dạng câu đơn đúng âm, đúng ngữ điệu, rồi đến tập hợp ý, tổ chức ý trong bài nói. Sau đó là các hoạt
động tự kiểm tra, đánh giá năng lực.
7. Thông tin về giảng viên:
ThS. Phạm Thị Hồng Thanh
SĐT: 0978408563
ThS. Nguyễn Thị Vân Anh
SĐT: 0945532880
ThS. Nguyễn Thị Phương Mai SĐT: 09 11 10 1985
8. Nhiệm vụ của người học:
9. Quy định đánh giá người học
Điểm học phần gồm: Điểm bộ phận + Điểm thi kết thúc học phần
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- Điểm bộ phận: 50%
+ Điểm bài nghe nói thường xuyên bao gồm 3 bài kiểm tra: 30%. Trong đó phần đánh giá kỹ
năng nói được thực hiện qua quan sát năng lực hoàn thành các nhiệm vụ nói trên lớp.
+ Điểm ý thức học tập: 10%
+ Điểm chuyên cần: 10%
- Điểm thi kết thúc học phần: 50% (thi nghe dưới dạng bài viết 25%, thi vấn đáp 25%)
10. Điều kiện dự thi kết thúc học phần
Sinh viên được dự thi kết thúc học phần nếu đạt các điều kiện sau:
- Tham dự ít nhất 80% số tiết lên lớp thực tế quy định cho từng học phần.
- Làm đầy đủ các bài thực hành, bài tập, thí nghiệm, tiểu luận được quy định cho từng học phần.
11. Thang điểm: 10 điểm.
12. Tài liệu
12.1 Giáo trình chính: (có trong danh mục giáo trình đã được Nhà trường phê duyệt)
Robert Freire và Tamara Jones. (2011). Q: Skills for Success 3– Listening and Speaking. Oxford
12.2 Tài liệu tham khảo:
1. Brown, Steven & Smith, D. (2007). Active Listening 3. Cambrigde.
2. Craven, M (2004). Listening Extra. Cambrigde.
3. Richards, J.C (2003). Expanding Tactics for Listening. Oxford.
4. Lougheed, L (2008). Learning to Listen 3. Macmillan.
5. Jones, L (2003). Let’s talk 3 (second edition). CUP
6. Richards, J.C (1998). New Interchange 3. CUP.
7. Cunningham, S & Moor, P (2010). New cutting edge intermediate. CUP
13. Nội dung chi tiết:
Tên bài, số tiết
Nội dung lên lớp
Nội dung SV tự học
Listening 1: The Psychology of First Impressions
A lecture (APsychology)
Listening 2: Book Review of Blink by Malcolm
Gladwell
An radio program (Interpersonal
Communication)
Listening Skill:
Use prior knowledge and personal
experience to predict the content
First
Listen for main ideas
Vocabulary: suffixes
Impressions
Listen for details
Grammar: auxiliary verbs
Q: Are first
Make inferences to fully understand a
be, do, have
impressions
book review
Pronunciation: contractions
accurate?
Listen for reduced verb forms to
with auxiliary verbs
(12 tiết)
understand everyday speech
Speaking Skill:
Make notes to prepare for a presentation
or group discussion
Take turns to make a conversation go
smoothly
Imply opinions to avoid stating them too
directly
Use verb contractions to increase
naturalness of speech
Listening 1: You Are What You Eat
Vocabulary: adjectivesA radio program (Nutrition)
noun collocations
Listening 2: Food Tasters
Grammar: quantifiers with
A podcast (Food Service)
count/noncount nouns
Food and
Listening Skill:
Pronunciation: links with /j/
Taste
Use prior knowledge and personal
and /w/
Q: What’s more experience to predict the content
important: taste Listen for main ideas
or nutrition?
Listen for details
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(11 tiết)

Listening Test
(1 tiết)

Success
Q: What can we
learn from
success and
failure?
(12 tiết)

New
Perspectives
Q: Is change
good or bad?
(11 tiết)

Listen for causes and effects to understand
relationships among ideas
Follow a summary of several ideas to
match an opinion with a speaker
Identify /j/ and /w/ sounds in speech to
understand links between words
Speaking Skill:
Make notes to prepare for an interview
Give advice to suggest healthy eating
habits
Prepare to speak about your personal
tastes to help others conduct a survey
Conduct a survey of classmates’ tastes
Participate in a group discussion about
results of a survey
Listening Test 1
Listening 1: Chasing your dreams
A lecture (Business management)
Listening 2: The benefits of failure
A speech (Psychology)
Listening Skill:
Use prior knowledge and personal
experience to predict the content
Listen for main ideas
Listen for details
Listen for opinion statements to
understand a speaker’s positive and negative
attitudes
Match people with ideas to understand
their attitudes
Listen for exact words or phrases to
improve your word recognition
Speaking Skill:
Make notes to prepare for a presentation
or group discussion
Ask for clarification so you understand
difficults concepts
Include time for questions after a
presentation
Clarify what you say
Listening 1: Changing Expectations
A talk (Finance)
Listening 2: An interview with Barbara
Ehrenreich
An interview (Journalism, Sociology)
Listening Skill:
Use prior knowledge and personal
experience to predict the content
Listen for main ideas
Listen for details
Listen for personal stories to understand
other people’s experiences
Use a T-chart to take effective notes
Listen for intonation to identify a
speaker’s level of interest in a topic
Listen for exact words or phrases to
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Vocabulary: prefixes
Grammar: gerund and
infinitives as the objects of
verbs
Pronunciation: stress on
important words

Vocabulary: using the
dictionary
Grammar: simple past and
present perfect
Pronunciation: variety of
intonation to show interest

improve your word recognition
Speaking Skill:
Make notes to prepare for a presentation
or group discussion
Describe a situation using details
Ask for reasons and express reasons to
understand and explain why something happened
Use reasons to explain personal beliefs
Listening Test
(1 tiết)

Responsibility
Q: Are we
responsible for
the world we
live in?
(11 tiết)

1 tiết

Listening Test 2
Listening 1: Coporate Social Responsibility
A lecture (Business, Ecology)
Listening 2: Personal Responsibility
An excerpt from a college seminar (Business,
Sociology)
Listening Skill:
Use prior knowledge and personal
experience to predict the content
Listen for main ideas
Listen for details
Listen for supporting statements to apply a
general concept to a real life
Use intonation, volume, and other features
to infer a speaker’s attitudes
Listen for exact words in a conversation to
improve your word recognition
Speaking Skill:
Make notes to prepare for a presentation
or group discussion
Practice varying intonation and other
features to convey your attitudes
Add and answer tag questions using
proper grammar and intonation to accurately
express what you think
Lead a discussion
Listening Test 3
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Vocabulary: using the
dictionaty
Grammar: tag questions
Pronunciation: intonation in
tag questions

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần: Kỹ năng đọc – viết 3 (Mã học phần: NTH0033)
2. Số tín chỉ: 04
3. Thông tin về học phần:
3.1. Điều kiện tiên quyết: Kỹ năng đọc - viết 2
3.2. Loại học phần: Bắt buộc
4. Phân bố thời gian:
4.1. Lý thuyết: 60 tiết
4.2. Thực hành: 0 tiết
5. Mục tiêu học phần:
Kỹ năng đọc:
Sau khi hoàn thành học phần, sinh viên sẽ:
- Biết cách sử dụng từ điển để tra các dạng thức của từ.
- Biết cách đoán nghĩa của các từ vựng thông qua văn cảnh.
- Nhận diện và sử dụng được từ đồng nghĩa, cụm động từ, cụm từ cố định gồm tính từ và giới từ,
sơ đồ thông tin.
- Nhớ được những kiến thức, vốn từ về các chủ điểm đã học.
- Có thể áp dụng được một số chiến lược đọc một cách hiệu quả, cũng như cách làm các dạng bài đọc
hiểu khác nhau.
Kỹ năng viết:
Sau khi hoàn thành học phần, sinh viên sẽ:
- Xác định được hình thức trình bày dàn bài viết, bố cục, các cách phát triển, tính nhất quán và
tính liền mạch trong đoạn văn tiếng Anh.
- Xác định được các thủ thuật, cách thức để mở bài hoặc kết thúc bài viết đoạn một cách hiệu quả.
- Có thể đánh giá, nhận định một bài viết đoạn văn theo các tiêu chí của một đoạn văn tiếng Anh
chuẩn.
- Có khả năng viết các loại đoạn văn khác nhau (các bước chi tiết để tạo được ấn tượng tốt, món
ăn yêu thích sử dụng tính từ miêu tả, quan điểm cá nhân, tóm tắt bài đọc và đưa ra quan điểm cá nhân về
bài đọc, tại sao mọi người nên giúp đỡ nhau) trong khoảng thời gian hạn định.
- Có thể đưa ra lý do và ví dụ minh họa cho quan điểm hoặc lựa chọn của mình.
- Có thái độ nghiêm túc khi nghe giảng lý thuyết, chăm chỉ trong việc chuẩn bị bài ở nhà, có tinh
thần hợp tác cao khi làm việc theo nhóm.
6. Mô tả vắn tắt nội dung học phần:
Thông qua gần 10 bài đọc thuộc 05 chủ đề gắn với cuộc sống hàng ngày (cách tạo ấn tượng tốt
với người khác, ẩm thực và khẩu vị, thành công, góc nhìn nhận mới, trách nhiệm), người học sẽ được
cung cấp nguồn kiến thức xã hội nhằm phát triển tối khả năng tư duy. Các nhiệm vụ trong học phần và
bài tập kèm theo có thể được thực hiện cá nhân, theo cặp và theo nhóm, có thể được biến đổi theo ý định
của người học hoặc người dạy. Cuối mỗi bài học, sinh viên được yêu cầu viết ít một đoạn văn tiếng Anh
(trên lớp hoặc ở nhà) về thể loại thuộc kiến thức trọng tâm của bài học.
Học phần cung cấp cho sinh viên các kiến thức về các chiến lược đọc như đọc lướt, đọc tìm ý
chính, kỹ năng đoán ý tác giả, đọc đoạn văn, phân tích đoạn văn, các cách đoán nghĩa từ,v. v. và các
dạng bài tập để luyện tập các chiến lược đọc đó. Ngoài ra, người học cũng được cung cấp những kiến
thức về viết đoạn văn tiếng Anh (các bước chi tiết để tạo được ấn tượng tốt, món ăn yêu thích sử dụng
tính từ miêu tả, quan điểm cá nhân, tóm tắt bài đọc và đưa ra quan điểm cá nhân về bài đọc, tại sao mọi
người nên giúp đỡ nhau). Do đó, học phần gồm phần lý thuyết chung về hình thức cũng như bố cục của
đoạn văn, cách lập dàn bài, tính liên kết và nhất quán trong đoạn văn, các bước viết đoạn văn, các cấu
trúc câu điển hình trong từng loại đoạn văn cũng như cách viết các loại đoạn văn khác nhau.
7. Thông tin về giảng viên:
- ThS. Trần Thị Hồng Lê
Điện thoại: 0945050026
- ThS. Nguyễn Đức Ân
Điện thoại: 0974033399
- ThS. Đào Thị Kim Nhung
Điện thoại: 0912744200
- ThS. Hoàng Kiều Ân
Điện thoại: 01667798820
8. Nhiệm vụ của người học:
- Dự lớp đầy đủ.
- Tham gia tích cực vào các hoạt động nghe giảng và trao đổi với giáo viên.
- Làm bài tập trên lớp và ở nhà đầy đủ theo sự hướng dẫn của giáo viên.
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9. Quy định đánh giá người học:
Điểm học phần gồm: Điểm bộ phận + Điểm thi kết thúc học phần
- Điểm đánh giá quá trình:
+ Điểm kiểm tra thường xuyên trong quá trình học tập: 30%
+ Điểm đánh giá nhận thức và thái độ tham gia thảo luận: 10%
+ Điểm chuyên cần: 10%
- Điểm thi kết thúc học phần: 50% (thi viết)
10. Điều kiện dự thi kết thúc học phần:
Sinh viên được dự thi kết thúc học phần nếu đạt các điều kiện sau:
- Tham dự ít nhất 80% số tiết lên lớp thực tế quy định cho từng học phần.
- Làm đầy đủ bài tập nhóm theo quy định của học phần.
11. Thang điểm: 10 điểm.
12. Tài liệu:
12.1. Giáo trình chính:
Gramer, M. F. & Ward, C. S. (2011). Q: skills for success reading and writing 3. Oxford University Press
12.2. Tài liệu tham khảo:
1. Driscoll. (2004) Reading extra. CPU.
2. Hoàng, H. A. (2006). Các bài tập phát triển kỹ năng đọc hiểu tiếng Anh. Nhà xuất bản đại học
quốc gia Hà nội.
3. Hogue, A. (2008). First steps in Academic Writing. Pearson Longman, New York.
4. Oshima, A & Hogue, A. (1998). Academic Writing English. Third edition. Longman
5. Strauch, A.O. (1998). Bridges to Academic writing. Cambridge University Press.
6. Ingriam, B & King, C. (2004). From Writing to Composing. Cambridge University Press.
7. Zemach, D & Rumisek, L. (2008). Academic Writing from paragraph to essay. Nxb Đồng Nai.
13. Nội dung chi tiết:
Tên bài, số tiết
Nội dung lên lớp
Nội dung SV tự học
Unit 1
- Reading 1: How to make a strong first impression? Vocabulary:
First
A magazine article (interpersonal communication)
Match definitions
impressions
- Reading 2: Jobs interviews 101
Define new terms
Q: How do you A magazine article (jobs and work)
Learn selected vocabulary
make a good
Reading skill:
words
first
- Preview text using a variety of strategies
Use the dictionary to
impression?
- Read for main ideas
identify word forms
(12 tiết)
- Read for details
Grammar:
- Use glosses and footnotes to aid reading
Real conditioners: present
comprehension
and future
- Read and recognize different text types
- Fill out a questionnaire to anticipate content of
reading
- Identifying main ideas and supporting details
Writing skill:
- Write paragraphs of different genres
- Plan before writing
- Revise, edit and rewrite
- Give feedback to peers and self-assess
- Develop a paragraph: topic sentence, supporting
sentences, concluding sentence
- Make an outline
- Write a ‘how to’ paragraph
Unit 2
- Reading 1: Knowing your tastes
Vocabulary:
Food and taste A magazine article (food)
Match definitions
Q: What makes - Reading 2: Finding balance in food
Define new terms
food good
An online magazine article (nutrition)
Learn selected vocabulary
taste?
Reading skill:
words
(12 tiết)
- Preview text using a variety of strategies
Use context to understand
- Read for main ideas
unfamiliar vocabulary
- Read for details
Grammar:
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Unit 3
Success
Q: What does it
take to be
successful?
(12 tiết)

Unit 4
New
perspectives
Q: How has
technology
affected your
life?
(10 tiết)

- Use glosses and footnotes to aid reading
comprehension
- Read and recognize different text types
- Take a quiz to anticipate content of reading
- Analyze the structure of a text as a previewing
strategy
- Use prior knowledge to predict content
Writing skill:
- Write paragraphs of different genres
- Plan before writing
- Revise, edit and rewrite
- Give feedback to peers and self-assess
- Use descriptive adjectives
- Write a descriptive paragraph
Reading 1: Fast cars, big money
A magazine article (business)
Reading 2: Practice makes ... pain?
An online magazine article (sports and competition)
Reading skill:
- Preview text using a variety of strategies
- Read for main ideas
- Read for details
- Use glosses and footnotes to aid reading
comprehension
- Read and recognize different text types
- Complete a survey to anticipate content of reading
- Use an idea map to activate schema
- Use headings to determine the purpose of a text
- Scan to find specific information such as names,
numbers and dates
- Use titles to predict content
Writing skill:
- Write paragraphs of different genres
- Plan before writing
- Revise, edit and rewrite
- Give feedback to peers and self-assess
- Formulate opinions, reasons and examples
- Write an opinion paragraph
Reading 1: Having a second life
A computer magazine article (Social networking)
Reading 2: Living outside the box
An online magazine newspaper article (technology)
Reading skill:
- Preview text using a variety of strategies
- Read for main ideas
- Read for details
- Use glosses and footnotes to aid reading
comprehension
- Read and recognize different text types
- Complete a questionnaire to anticipate content of
reading
- Take notes while reading to be an active reader
- Use title and photos to predict content
Writing skill:
- Write paragraphs of different genres
- Plan before writing
- Revise, edit and rewrite
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Ordering of adjectives

Vocabulary:
Match definitions
Define new terms
Learn selected vocabulary
words
Recognize and use
adjective and preposition
collocations to expand
vocabulary
Grammar:
Subject-verb agreement

Vocabulary:
Match definitions
Define new terms
Learn selected vocabulary
words
Learn and use synonyms
to expand vocabulary and
add variety to writing
Grammar:
Parallel structure

Unit 5
Responsibility
Q: Why do
people help
each other?
(10 tiết)

Revision
(4 tiết)

- Give feedback to peers and self-assess
- Analyze features of good/ poor summaries
- Write a summary
- Write a personal response to the unit question
Reading 1: A question of numbers
A news magazine article (psychology)
Reading 2: The biology of altruism
A science journal article (biology)
Reading skill:
- Preview text using a variety of strategies
- Read for main ideas
- Read for details
- Use glosses and footnotes to aid reading
comprehension
- Read and recognize different text types
- Use pictures to activate schema and predict content
- Make predictions about text
- Use graphic organizers to review and aid
comprehension
Writing skill:
- Write paragraphs of different genres
- Plan before writing
- Revise, edit and rewrite
- Give feedback to peers and self-assess
- State reasons and give examples to support ideas in
writing
- Use because to state reasons
- Write a paragraph with reasons and examples
- Review
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Vocabulary:
Match definitions
Define new terms
Learn selected vocabulary
words
Learn and use phrasal
verbs to expand
vocabulary
Grammar:
Gerunds and infinitives

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần: Nghe - Nói 4 (Mã học phần: NTH0034)
2. Số tín chỉ: 04
3. Thông tin về học phần:
3.1. Điều kiện tiên quyết: Nghe - Nói 3
3.2. Loại học phần: Bắt buộc
4. Phân bố thời gian:
4.1. Lý thuyết: 60 tiết
4.2. Thực hành: 0 tiết
5. Mục tiêu học phần:
Sau khi kết thúc học phần, người học có thể:
Đối với kỹ năng nghe
- Nghe hiểu các bài nói không quá phức tạp về các chủ đề quen thuộc và không quen thuộc trong
cuộc sống cá nhân, xã hội, học tập hay nghề nghiệp khi được diễn đạt rõ ràng và bằng giọng chuẩn.
- Phân loại được thông tin: nghĩa thực hay ẩn dụ
- Ghi chép được các ý chính trong các bài giảng, bài báo cáo, bài tường thuật, phỏng vấn và các
dạng trình bày khác trong học thuật hay nghề nghiệp có sử dụng ngôn ngữ ở bậc B2 theo khung tham
chiếu Châu âu.
- Áp dụng được các kỹ năng cơ bản khi nghe hội thoại như: nghe lấy ý chính, nghe các thông tin
chính xác và chi tiết, nghe hiểu ý kiến, quan điểm, thái độ, tình cảm của người nói, suy diễn ý nghĩa lời
nói, có khả năng nhận biết hoàn cảnh giao tiếp, dự đoán, suy luận, trả lời dựa vào tình huống .
- Liên hệ các trải nghiệm bản thân với nội dung được nghe.
- Kết nối được thông tin từ các nguồn học liệu khác nhau.
Đối với kỹ năng nói
- Giao tiếp độc lập về nhiều chủ đề, có lập luận và cấu trúc mạch lạc.
- Có thể sử dụng ngôn ngữ thành thạo, chính xác và hiệu quả về các chủ đề chung, các chủ đề về
giải trí, xã hội, nghề nghiệp và học tập.
- Miêu tả một sự kiện hay trải nghiệm của cá nhân, giải thích và thể hiện quan điểm của mình một
cách rõ ràng.
- Trình bày một cách rõ ràng những bài thuyết trình đã được chuẩn bị, nêu được lý do ủng hộ hay
phản đối một quan điểm cụ thể, đưa ra những lợi thế và bất lợi của những lựa chọn khác nhau.
- Trả lời các câu hỏi sau khi trình bày một cách lưu loát, tự nhiên, không gây căng thẳng cho bản
thân hay cho người nghe.
- Tiến hành một cuộc phỏng vấn đơn giản.
- Phát âm và ngữ điệu rõ ràng, tự nhiên.
- Sử dụng tương đối chính xác từ vựng, cấu trúc ngữ pháp ở bậc B2 theo khung tham chiếu Châu
âu trong giao tiếp tuy đôi khi vẫn cần hỗ trợ lựa chọn từ ngữ phù hợp.
6. Mô tả vắn tắt nội dung học phần:
Học phần Nghe - Nói 4 bao gồm 5 đơn vị bài học (Từ Unit 6 đến Unit 10 trong cuốn giáo trình Q:
Skills for Success 3 – Listening and Speaking của các tác giả Robert Freire và Tamara Jones). Các chủ
điểm học tập trong học phần bao gồm: sức ảnh hưởng của quảng cáo với đời sống, sự mạo hiểm trong cuộc
sống, mối quan hệ của tiền bạc và hạnh phúc, cuộc sống thành thị, sử dụng công nghệ trong giao tiếp.
Mỗi đơn vị bài học bao gồm các hoạt động nghe và nói xoay quanh một chủ điểm dưới dạng trả
lời một câu hỏi cốt lõi của bài. Các hoạt động nghe được thiết kế theo các bước: cung cấp từ vựng liên
quan đến chủ điểm, các hoạt động trước khi nghe như thảo luận, dự đoán, trình bày quan điểm cá nhân;
các hoạt động trong khi nghe như nghe lấy ý chính, nghe lấy thông tin chính xác; các hoạt động sau khi
nghe như thảo luận, viết bài, trình bày quan điểm cá nhân về vấn đề vừa nghe. Sau các hoạt động nghe
là một số bài tập củng cố từ vựng và kỹ năng sử dụng từ điển. Các hoạt động nói được thiết kế theo các
bước: cung cấp cấu trúc ngữ pháp phù hợp với nội dung bài, các dạng bài tập rèn luyện khả năng phát
âm, các hoạt động nhằm phát triển các tiểu kỹ năng được sắp xếp từ dễ đến khó như rèn kỹ năng nói các
dạng câu đơn đúng âm, đúng ngữ điệu, rồi đến tập hợp ý, tổ chức ý trong bài nói. Sau đó là các hoạt
động tự kiểm tra, đánh giá năng lực.
7. Thông tin về giảng viên:
ThS. Phạm Thị Hồng Thanh
SĐT: 0978408563
ThS. Nguyễn Thị Thu Thủy
SĐT: 0904204578
ThS. Tô Thị Hiền
SĐT: 0972783545
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ThS. Đào Thị Kim Nhung
SĐT: 0912744200
8. Nhiệm vụ của người học:
- Dự lớp đầy đủ.
- Tham gia tích cực vào các hoạt động nghe giảng và trao đổi với giáo viên.
- Làm bài tập trên lớp và ở nhà đầy đủ theo sự hướng dẫn của giáo viên.
- Hoàn thành các bài kiểm tra theo quy chế.
9. Quy định đánh giá người học:
Điểm học phần gồm: Điểm bộ phận + Điểm thi kết thúc học phần
- Điểm bộ phận: 50%
+ Điểm bài nghe nói thường xuyên bao gồm 3 bài kiểm tra: 30%. Trong đó phần đánh giá kỹ
năng nói được thực hiện qua quan sát năng lực hoàn thành các nhiệm vụ nói trên lớp.
+ Điểm ý thức học tập: 10%
+ Điểm chuyên cần: 10%
- Điểm thi kết thúc học phần: 50% (thi nghe dưới dạng bài viết 25%, thi vấn đáp 25%)
10. Điều kiện dự thi kết thúc học phần:
Sinh viên được dự thi kết thúc học phần nếu đạt các điều kiện sau:
- Tham dự ít nhất 80% số tiết lên lớp thực tế quy định cho từng học phần.
- Làm đầy đủ bài tập nhóm theo quy định của học phần.
11. Thang điểm: 10 điểm.
12. Tài liệu:
12.1 Giáo trình chính:
Miles Craven and Kristin D. Sherman. (2011). Q: Skills for Success 3 - Listening and Writing.
Oxford University Press.
12.2 Tài liệu tham khảo:
1. Wallwork, A. (1997). Discussions A- Z (intermediate). A resource book of speaking activities.
Cambridge University Press.
2. Jones, L. (2001). Let’s Talk 3 (first edition). Cambridge University Press.
3. Jones, L. (2000). Let’s Talk 2 (first edition). Cambridge University Press.
4. Harsch. K. (2001). Impact Listening 3. Longman.
13. Nội dung chi tiết:
Tên bài, số tiết
Nội dung lên lớp
Nội dung SV tự học
Listening 1: Advertising Techniques
A small group presentation (Advertising)
Listening 2: Advertising Ethics and Standards
An interview (Business, Ethics)
Listening Skill:
Use prior knowledge and personal
experience to predict the content
Listen for main ideas
Listen for details
Listen for evidence to distinguish fact from
Vocabulary: context clues to
Advertising
opinion
identify meaning
Q: How can
Listen for modal verbs to understand
Grammar: modals express
advertisers
obligations, prohibitions, and recommendations
attitude
change your
Listen for intonation to distinguish
Pronunciation: intonation in
behavior?
between statements and questions
questions
(12 tiết)
Listen for exact words or phrases to
improve your word recognition
Speaking Skill:
Make notes to prepare for a presentation
or group discussion
Use modals to express obligation,
prohibition, and recommendation
Ask questions and make statements with
correct intonation to be understood clearly
Give reasons and examples to support
opinion you express
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Risk
Q: What risks
are good to
take?
(11 tiết)

1 tiết

Cities
Q: What do our
cities say about
us?
(12 tiết)

Money
Q: Can money
buy happiness?
(11 tiết)

Listening 1: Financing a Dream
A talk (Finance, Film Study)
Listening 2: The Truth about the Loch Ness
Monster
An report (Zoology)
Listening Skill:
Use prior knowledge and personal
experience to predict the content
Listen for main ideas
Listen for details
Listen for numbers to correctly understand
amounts
Use the form of numbers expressions to
distinguish between cardinal and ordinal
numbers
Listen for exact words in a passage to
improve your word recognition
Speaking Skill:
Make notes to prepare for a presentation
or group discussion
Clear introduce the topic of a presentation
to focus an audience’s attention
Use sequences expressions to clarify the
order of events in a presentation
Use expressions of purpose/reason to
explain actions and attitudes
Listening Test 1
Listening 1: Do cities have personalities?
A report (Urban studies)
Listening 2: Buenos Aires, Beijing, and Dubai
A description from 3 writers (Sociology)
Listening Skill:
Use prior knowledge and personal
experience to predict the content
Listen for main ideas
Listen for details
Understand figurative expression to
interpret a speaker’s true meaning
Listen for comments that help you match a
city to a description
Speaking Skill:
Make notes to prepare for a presentation
or group discussion
Use summary or recap techniques to end a
presentation
Use a T-chart to take note for a
presentation
Listening 1: Sudden Wealth
A podcast (Psychology)
Listening 2: Happiness Breeds Success… and
Money
An interview (Personal finance,Psychology)
Listening Skill:
Use prior knowledge and personal
experience to predict the content
Listen for main ideas
Listen for details
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Vocabulary: word families
Grammar: past perfect
Pronunciation: contraction
of had

Vocabulary: phrasal verbs
Grammar: separable and
inseparable phrasal verbs
Pronunciation:
links
between consonants and
vowels

Vocabulary:
using
the
dictionary
Grammar:
types
of
sentences
Pronunciation: intonation in
different types of sentences

1 tiết

Keeping in
touch
Q: Do we need
technology to
communicate
long distance?
(11 tiết)

1 tiết

Listen for sequence of factors to
understand the stages in a process
Understand examples to relate them to
larger ideas
Listen for signposts to understand the
structure of a passage
Listen for exact words in conversation to
improve your word recognition
Speaking Skill:
Make notes to prepare for a presentation
or group discussion
Use expressions to introduce statements of
agreement and disagreement
Explain reasons to justify statements about
personal preferences
Discuss with a partner attitudes about the
relationship between money and happiness
Listening Test 2
Listening 1: An Unusual Language
A lecture (Communication)
Listening 2: Message in s Bottle
A report (Sociology)
Listening Skill:
Use prior knowledge and personal
experience to predict the content
Listen for main ideas
Listen for details
Listen for rhetorical questions to
understand the structure of a lecture
Recognize definitions in a passage to
understand unfamiliar vocabulary
Listen for exact words in sentences to
improve your word recognition
Speaking Skill:
Make notes to prepare for a presentation
or group discussion
Ask
questions
to confirm
your
understanding of definitions
Practice using idioms to increase the
naturalness of your speech
Use adjectives, fixed phrases and idioms
to express emotions
Prepare a dialogue with a partner to
improve your conversation skills
Listening Test 3

36

Vocabulary: idioms
Grammar: comparatives
Pronunciation: unstressed
connecting words

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần: Kỹ năng đọc – viết 4 (Mã học phần: NTH0035)
2. Số tín chỉ: 04
3. Thông tin về học phần:
3.1. Điều kiện tiên quyết: Kỹ năng đọc - viết 3
3.2. Loại học phần: Bắt buộc
4. Phân bố thời gian:
4.1. Lý thuyết: 60 tiết
4.2. Thực hành: 0 tiết
5. Mục tiêu học phần:
Kỹ năng đọc:
Sau khi hoàn thành học phần, sinh viên sẽ:
- Biết cách đọc chi tiết, đọc để tìm ý chính trong một đoạn văn bản tương đối dài.
- Biết cách đoán nghĩa của các từ vựng thông qua văn cảnh.
- Nhận diện và sử dụng được từ đồng nghĩa, cụm động từ, cụm từ cố định gồm tính từ và giới từ,
sơ đồ thông tin.
- Nhớ được những kiến thức, vốn từ về các chủ điểm đã học.
- Có thể áp dụng được một số chiến lược đọc một cách hiệu quả, cũng như cách làm các dạng bài đọc
hiểu khác nhau.
Kỹ năng viết:
Sau khi hoàn thành học phần, sinh viên sẽ:
- Biết diễn tả các ý kiến, quan điểm thông qua bài viết.
- Biết viết đầy đủ bố cục của một đoạn (mở bài, thân bài và kết luận)
- Hiểu và dùng khá tốt các thủ thuật, cách thức để mở bài hoặc kết thúc bài viết đoạn một cách hiệu quả.
- Có khả năng viết các loại đoạn văn khác nhau (đưa ra lý do, trình bày quan điểm, đưa ra ý kiến)
trong khoảng thời gian hạn định.
- Đưa ra lý do và ví dụ minh họa cho quan điểm hoặc lựa chọn của mình.
- Có thái độ nghiêm túc khi nghe giảng lý thuyết, chăm chỉ trong việc chuẩn bị bài ở nhà, có tinh
thần hợp tác cao khi làm việc theo nhóm.
6. Mô tả vắn tắt nội dung học phần:
Thông qua 10 bài đọc thuộc 05 chủ đề gắn với các vấn đề xã hội (vấn đề quảng cáo, sự rủi do mà
con người thường gặp, làm thế nào để thành phố của chúng ta tốt hơn, quan điểm về tiền bạc, cách giao
tiếp của con người ở xã hội hiện đại), người học sẽ được cung cấp nguồn kiến thức xã hội nhằm phát
triển tối khả năng tư duy. Các nhiệm vụ trong học phần và bài tập kèm theo có thể được thực hiện cá
nhân, theo cặp và theo nhóm, có thể được biến đổi theo ý định của người học hoặc người dạy. Cuối mỗi
bài học, sinh viên được yêu cầu viết ít một đoạn văn tiếng Anh (trên lớp hoặc ở nhà) về thể loại thuộc
kiến thức trọng tâm của bài học.
Học phần cung cấp cho sinh viên các kiến thức về các chiến lược đọc như đọc lướt, đọc tìm ý
chính, kỹ năng đoán ý tác giả, đọc đoạn văn, phân tích đoạn văn, các cách đoán nghĩa từ,v. v. và các
dạng bài tập để luyện tập các chiến lược đọc đó. Ngoài ra, người học cũng được cung cấp những kiến
thức về viết đoạn văn tiếng Anh (các bước chi tiết để tạo được ấn tượng tốt, món ăn yêu thích sử dụng
tính từ miêu tả, quan điểm cá nhân, tóm tắt bài đọc và đưa ra quan điểm cá nhân về bài đọc, tại sao mọi
người nên giúp đỡ nhau). Do đó, học phần gồm phần lý thuyết chung về hình thức cũng như bố cục của
đoạn văn, cách lập dàn bài, tính liên kết và nhất quán trong đoạn văn, các bước viết đoạn văn, các cấu
trúc câu điển hình trong từng loại đoạn văn cũng như cách viết các loại đoạn văn khác nhau.
7. Thông tin về giảng viên:
- ThS. Trần Thị Hồng Lê
Điện thoại: 0945050026
- ThS. Nguyễn Đức Ân
Điện thoại: 0974033399
- ThS. Đặng Thị Lan
Điện thoại: 0915073492
- ThS. Hoàng Kiều Ân
Điện thoại: 01667798820
8. Nhiệm vụ của người học:
- Dự lớp đầy đủ.
- Tham gia tích cực vào các hoạt động nghe giảng và trao đổi với giáo viên.
- Làm bài tập trên lớp và ở nhà đầy đủ theo sự hướng dẫn của giáo viên.
9. Quy định đánh giá người học:
Điểm học phần gồm: Điểm bộ phận + Điểm thi kết thúc học phần
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- Điểm đánh giá quá trình:
+ Điểm kiểm tra thường xuyên trong quá trình học tập: 30%
+ Điểm đánh giá nhận thức và thái độ tham gia thảo luận: 10%
+ Điểm chuyên cần: 10%
- Điểm thi kết thúc học phần: 50% (thi viết)
10. Điều kiện dự thi kết thúc học phần:
Sinh viên được dự thi kết thúc học phần nếu đạt các điều kiện sau:
- Tham dự ít nhất 80% số tiết lên lớp thực tế quy định cho từng học phần.
- Làm đầy đủ bài tập nhóm theo quy định của học phần.
11. Thang điểm: 10 điểm.
12. Tài liệu:
12.1. Giáo trình chính:
Gramer, M. F. & Ward, C. S. (2011). Q: Skills for success 3 - Reading and writing. Oxford
University Press
12.2. Tài liệu tham khảo:
1. Richmond, K. (2009). Inside reading. OUP.
2. Lee, L & Gundersen, E (2009). Select reading. Intermediate. OUP.
3. Driscoll. (2004) Reading extra. CUP.
4. Oshima, A & Hogue, A. (2007). Introduction academic writing. Third edition. Longman
5. Zemach, D.E. & Rumise, L.A. (2005). Academic writing from paragraph to essay. Third
edition. Macmillan.
6. Hogue, A. (2008). First steps in Academic Writing. Pearson Longman, New York.
13. Nội dung chi tiết:
Tên bài, số tiết
Nội dung lên lớp
Nội dung SV tự học
Unit 6
Reading
- Unit 1: Reading 1
Does advertising Reading 1: Happiness is in the Shoes You Wear Ediger, A and Pavlik, C
help or harm us? Reading 2: In Defense of Advertising
(1999) (p.10)
(12 tiết)
+ Preview text using a variety of strategies
- writing:
+ Read for details and main ideas
+ Oshima, A & Hogue, A.
+Use glosses and footnotes to aid reading
(2007). (p.147-164)
Comprehension
+ Zemach, D.E. & Rumise,
+ Read and recognize different text types
L.A (2005). (p. 78-88)
+ Use photos to activate schema and anticipate
content
+ Make predictions about text
+ Distinguish fact from opinion to be a
critical reader
+ Use prior knowledge to predict content
Writing:
+ Write paragraphs of different genres
+ Plan before writing
+ Write introduction, body, and concluding
paragraphs
+ Write a letter to the editor based on the unit
question
Unit 7
Reading
- Chapter 8 Richmond,K
Why do people
Reading 1: Fear Factor: Success and Risk in (2009). (p.71)
take risks?
extreme sports
- writing:
(12 tiết)
Reading 2: The climb of my life
Zemach, D.E. & Rumise,
+ Read and recognize different text types
L.A (2005). (p. 17-24)
+ Identify and use referents in text to
understand contrast
+ Make predictions about text
+ Sequence ideas to show text structure
Writing: Write a multi-paragraph narrative
essay with the focus on the introductory
paragraph
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Middle term test
(2 tiết)
Unit 8
How can we
make cities better
places to live?
(12 tiết)

- Test
- Feedback
Reading
Reading 1: New Zero-Carbon City to be built
Reading 2: “Out of the box” ideas for Greener
cities
+ Read and recognize different text types
+ Take a quiz to anticipate content of reading
+ Make predictions about text
+ Make inferences to maximize comprehension
Writing: Write a problem/solution essay with
the focus on the thesis statement
Unit 9
Reading
How can a small Reading 1: How a Ugandan Girl Got an
amount of money education
make a big
Reading 2: Money makes you happy if you
difference?
spend it on others
(10 tiết)
+ Use a timeline to determine the
sequence of events
+ Make predictions about text
Writing:Write a cause/effect essay with the
focus on body paragraphs
Unit 10
Reading
Do people
Reading 1: 2B or not 2B
communicate
Reading 2: Social networking sites: Are they
better now than in changing human communication?
the past?
+ Complete a survey to anticipate content
(10 tiết)
of reading
+ Order details to determine
sequence in text
+ Identify the author's purpose, audience,
and tone
+ Use prior knowledge to predict content
+ Skim text for main idea
Writing:
Write an opinion essay with the focus on
counterarguments and the concluding paragraph
Revision
- Review
(2 tiết)
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Review
- Chapter 7 Richmond,K
(2009). (p.61)
- writing:
Zemach, D.E. & Rumise,
L.A (2005). (p. 50-55)

- Unit 6 Richmond, K
(2009) (p. 82-90)
- Unit 10 Richmond, K
(2009) (p. 146 - 156)

- Reading chapter 9
Richmond,K (2009) (p.81)
- Reading chapter 10
Richmond,K (2009)
(p. 91)
- Reading chapter 4
Richmond,K (2009)
(p. 31)
- writing:
+ Oshima, A & Hogue, A.
(2007). (p.169 – 179)
+ Zemach, D.E. & Rumise,
L.A (2005).
(p. 33-39)
Review

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần: Nghe 5 (Mã học phần: NTH0007)
2. Số tín chỉ: 2
3. Thông tin về học phần
3.1. Điều kiện tiên quyết: Nghe nói 3
3.2. Loại học phần: Bắt buộc
4. Phân bố thời gian
4.1. Lý thuyết: 30
4.2. Thực hành: 0
5. Mục tiêu học phần
Sau khi kết thúc học phần, người học có thể:
- Nghe hiểu các bài nói không quá phức tạp về các chủ đề quen thuộc và không quen thuộc trong
cuộc sống cá nhân, xã hội, học tập hay nghề nghiệp khi được diễn đạt rõ ràng và bằng giọng chuẩn.
- Phân loại được thông tin: sự thật hay hư cấu
- Ghi chép được các ý chính trong các bài giảng, bài báo cáo, bài tường thuật, phỏng vấn và các dạng trình
bày khác trong học thuật hay nghề nghiệp có sử dụng ngôn ngữ ở bậc B2 theo khung tham chiếu Châu âu.
- Áp dụng được các kỹ năng cơ bản khi nghe hội thoại như: nghe lấy ý chính, nghe các thông tin
chính xác và chi tiết, nghe hiểu ý kiến, quan điểm, thái độ, tình cảm của người nói, suy diễn ý nghĩa lời
nói, có khả năng nhận biết hoàn cảnh giao tiếp, dự đoán, suy luận, trả lời dựa vào tình huống .
- Liên hệ các trải nghiệm bản thân với nội dung được nghe.
- Kết nối được thông tin từ các nguồn học liệu khác nhau.
Đối với kỹ năng nói
6. Mô tả vắn tắt nội dung học phần:
Học phần Nghe nói 3 bao gồm 5 đơn vị bài học (Từ Unit 1 đến Unit 5 trong cuốn giáo trình Q:
Skills for Success – Listening and Speaking 3 của các tác giả Robert Freire và Tamara Jones). Các
chủ điểm học tập trong học phần bao gồm: quyền lực và trách nhiệm, diện mạo hình thức, quá trình
trưởng thành của con người, sức khỏe, nghệ thuật.
Mỗi đơn vị bài học bao gồm các hoạt động nghe và nói xoay quanh một chủ điểm dưới dạng trả
lời một câu hỏi cốt lõi của bài. Các hoạt động nghe được thiết kế theo các bước: cung cấp từ vựng liên
quan đến chủ điểm, các hoạt động trước khi nghe như thảo luận, dự đoán, trình bày quan điểm cá nhân;
các hoạt động trong khi nghe như nghe lấy ý chính, nghe lấy thông tin chính xác; các hoạt động sau khi
nghe như thảo luận, viết bài, trình bày quan điểm cá nhân về vấn đề vừa nghe. Sau các hoạt động nghe
là một số bài tập củng cố từ vựng và kỹ năng sử dụng từ điển. Các hoạt động nói được thiết kế theo các
bước: cung cấp cấu trúc ngữ pháp phù hợp với nội dung bài, các dạng bài tập rèn luyện khả năng phát
âm, các hoạt động nhằm phát triển các tiểu kỹ năng được sắp xếp từ dễ đến khó như rèn kỹ năng nói các
dạng câu đơn đúng âm, đúng ngữ điệu, rồi đến tập hợp ý, tổ chức ý trong bài nói. Sau đó là các hoạt
động tự kiểm tra, đánh giá năng lực.
7. Thông tin về giảng viên:
ThS. Phạm Thị Hồng Thanh
SĐT: 0978408563
ThS. Nguyễn Thị Vân Anh
SĐT: 0945532880
ThS. Nguyễn Thị Phương Mai SĐT: 09 11 10 1985
8. Nhiệm vụ của người học:
- Có ý thức tự học, chuẩn bị tốt các câu hỏi, bài tập được giao.
- Mỗi sinh viên hoàn thành các bài tập theo đơn vị bài học và nộp bài đầy đủ, đúng thời hạn, quy
cách theo yêu cầu của GV.
- Hoàn thành các bài kiểm tra theo quy chế
- Tham gia tích cực trong các giờ học và buổi thảo luận.
- Tham gia tích cực vào các hoạt động nghe giảng và trao đổi với giáo viên.
- Làm bài tập trên lớp và ở nhà đầy đủ theo sự hướng dẫn của giáo viên.
9. Quy định đánh giá người học
Điểm học phần gồm: Điểm bộ phận + Điểm thi kết thúc học phần
- Điểm bộ phận: 50%
+ Điểm bài nghe nói thường xuyên bao gồm 3 bài kiểm tra: 30%. Trong đó phần đánh giá kỹ
năng nói được thực hiện qua quan sát năng lực hoàn thành các nhiệm vụ nói trên lớp.
+ Điểm ý thức học tập: 10%
+ Điểm chuyên cần: 10%
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- Điểm thi kết thúc học phần: 50% (thi nghe dưới dạng bài viết 25%, thi vấn đáp 25%)
10. Điều kiện dự thi kết thúc học phần
Sinh viên được dự thi kết thúc học phần nếu đạt các điều kiện sau:
- Tham dự ít nhất 80% số tiết lên lớp thực tế quy định cho từng học phần.
- Làm đầy đủ các bài thực hành, bài tập, thí nghiệm, tiểu luận được quy định cho từng học phần.
11. Thang điểm: 10 điểm.
12. Tài liệu
12.1 Giáo trình chính: (có trong danh mục giáo trình đã được Nhà trường phê duyệt)
Robert Freire và Tamara Jones. (2011). Q: Skills for Success 4 – Listening and Speaking. Oxford
12.2 Tài liệu tham khảo:
Kỹ năng nghe
1. Brown, Steven & Smith, D. (2007). Active Listening 3. Cambrigde.
2. Craven, M (2004). Listening Extra. Cambrigde.
3. Richards, J.C (2003). Expanding Tactics for Listening. Oxford.
4. Lougheed, L (2008). Learning to Listen 3. Macmillan.
13. Nội dung chi tiết:
Tên bài, số tiết
Nội dung lên lớp
Nội dung SV tự học
Listening 1: Best of both worlds?
A report (Business Management)
Listening 2: Myths of effective leadership
Vocablary: understand
Unit 1
A lecture (Human resources Management)
the meaning of new
Power and
Listening Skill:
vocabualry from context
resiponsibility - Listen for expressions that announce a topic to
Grammar:
Gerunds
Q: How does
anticipate what you will hear
and infinitive
the power affect - Listen to results of a study in order to understand
Pronuciation: Syllable
leaders?
evidence
stress
(6 tiết)
- Distinguish stressed and unstressed syllables
- Predict content
- Listen for maim ideas
- Listen for details
Listening 1: A Perfect Mess
A Book review (Psychology)
Vocablary: Find the
Listening 2: The changing Business dress code
relevant definition for a
An interview (Fashion design )
multi- meaning word in
Unit 2
Listening Skill:
the dictionary; assess
Appearances
− Identify new and previously knew information to your prior knowledge of
Q: How does
focus on important details
vocabulary
appearances
− Decide which imformation to take notes on so note- Grammar: Subjunctive
affect our
taking is efficient
verbs for suggestions
success?
− Listen for unstressed vowels to recognize Pronuciation: Syllables
(5 tiết)
individual words in speech
with unstressed vowels
− Predict content
− Listen for maim ideas
− Listen for details
1 tiết
Listening Test 1
Listening 1: Generation next
Vocabulary: use the
A Radio report (Cutural anthropology)
dictionary to distingish
Listening 2: Growing up quickly
words with similar
Unit 3
A lecture (Developmental Psychology )
meanings; assess your
Growing up
Listening Skill:
prior knowledge of
Q: When does a
- Pay attention to titles, previous experience to vocabulary
child become
anticipate information
Grammar:transitive
adult?
- Listen for keys words to understand who is and intransitive phrasal
(6 tiết)
performing an action
verbs for suggestions
- Predict content
Pronuciation: patterns
- Listen for maim ideas
of stress in sentences
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Unit 4
Health care
Q: How is
health care
changing?
(5 tiết)

1 tiết

Unit 5
Art today
Q: What make a
work of art
popular?
(5 tiết)

1 tiết

- Listen for details
Listening 1: Vacation, adventure and surgery?
A news report (Public health)
Listening 2: Medical travel can creat problems
A report (Public policy )
Listening Skill:
- Listen for reasons to better understand the views and
actions of others
- Listen for numbers to better understand circumstances
- Distinguish between similar- sounding words
tounderstand exactly what a speaker says
- Predict content
- Listen for maim ideas
- Listen for details
Listening Test 2
Listening 1: Manga’s New popularity?
A radio report (Art)
Listening 2: Thomas Kinnkade
A report (Aesthetics)
Listening Skill:
- Make inferences to more fully understand what
someone says
- Recognize the meaning of speech, pitch, amd tone
- Predict content
- Listen for maim ideas
- Listen for details
Listening Test 3

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
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Vocabulary: Learn and
remember collocations
of verbs with nouns;
assess
your
prior
knowledge
of
vocabulary
Grammar:past unreal
conditionals
Pronuciation: can and
can’t

Vocabulary: Recognize
and produce words
forms for different parts
of speech; assess your
prior knowledge of
vocabulary
Grammar:present
perfect and present
perfect continuous
Pronuciation:
basic
intonation pattern

1. Tên học phần: Kỹ năng nói 5 (Mã học phần: NTH0013)
2. Số tín chỉ: 2
3. Thông tin về học phần
3.1. Điều kiện tiên quyết: Học phần Kỹ năng nghe – nói 4
3.2. Loại học phần: bắt buộc
4. Phân bố thời gian
4.1. Lý thuyết: 30 tiết
4.2. Thực hành: 0 tiết
5. Mục tiêu học phần
Sau khi kết thúc học phần, người học có thể:
- Thuyết trình về các chủ đề liên quan, gần gũi với đời sống thực tế (sức khỏe, nghệ thuật, ngoại
hình, ...) một cách rõ ràng, được tổ chức một cách khoa học về một chủ đề phức tạp, mở rộng và củng
cố ý kiến của bản thân bằng những lập luận và các ví dụ minh họa liên quan
- Tham gia hội thoại một cách linh hoạt trong các tình huống quen thuộc
- Miêu tả được các sự kiện quan trọng trong cuộc sống một cách trôi chảy, tự nhiên và gần như
không khó khăn gì
- Tham gia phỏng vấn sâu về các chủ đề được đề cập trong nội dung bài học một cách trôi chảy
- Diễn tả được các quan điểm của cá nhân một cách trôi chảy, tự nhiên, không cần phải quá nỗ lực
- Thảo luận nhóm về các vấn đề liên quan đến đời sống, công việc và học tập
- Bảo vệ quan điểm của mình và thuyết phục người khác đồng tình với quan điểm của mình một
cách tự nhiên, trôi chảy.
6. Mô tả vắn tắt nội dung học phần
Học phần gồm 5 đơn vị bài học, mỗi bài học là những chủ đề quen thuộc và những chủ đề mang tính
học thuật như lãnh đạo, nghệ thuật, sự phát triển của tự nhiên và con người, khoa học phát triển, phát minh.
Mỗi bài học chia thành 4 phần: Phần đầu tiên là “Grammar” nhằm cung cấp cho người học những
kiến thức cơ bản về cấu trúc và hiện tượng ngôn ngữ sẽ sử dụng trong bài học; Phần hai là
“Pronunciation”, nhằm giúp người học có khả năng phát âm chính xác những đơn vị ngôn ngữ sẽ được
áp dụng trong bài học; Phần ba là “Speaking skill”, cung cấp những bài tập và hoạt động giúp người học
thực hành kĩ năng nói; phần bốn là “Unit asignment” là những hoạt động giúp người học thực hành và
sản sinh kỹ năng nói đáp ứng mục tiêu bài học.
7. Thông tin về giảng viên
- Nguyễn Thị Thu Thủy – ĐT: 0904 204 578
- Phạm Thị Hồng Thanh – ĐT: 0978 408 563
- Trần Thị Vân - ĐT: 0923606487
- Nguyễn Thị Vân Anh - ĐT: 0945532880
8. Nhiệm vụ của người học
- Có ý thức tự học, chuẩn bị tốt các câu hỏi, bài tập được giao.
- SV phải thực hiện các bài tập một cách nghiêm túc, không được sao chép (dưới
mọi hình thức). Các bài tập, câu hỏi trong tuần phải được chuẩn bị trước khi thảo luận hoặc kiểm
tra - đánh giá.
- Mỗi sinh viên hoàn thành các bài tập theo đơn vị bài học và nộp bài đầy đủ, đúng thời hạn, quy
cách theo yêu cầu của GV.
- Hoàn thành các bài kiểm tra theo quy chế
- Tham gia tích cực trong các giờ học và buổi thảo luận.
- Tham gia tích cực vào các hoạt động nghe giảng và trao đổi với giáo viên.
- Làm bài tập trên lớp và ở nhà đầy đủ theo sự hướng dẫn của giáo viên.
9. Quy định đánh giá người học
Điểm học phần gồm Điểm bộ phận + Điểm thi kết thúc học phần. Quy định trọng số điểm như sau:
Điểm bộ phận:
50%
+ Chuyên cần,
10%
+ Ý thức
10%
+ Bài kiểm tra 1:
10%
+ Bài kiểm tra 1:
10%
+ Bài kiểm tra 2:
10%
Điểm thi kết thúc học phần:
50%
Hình thức thi:
Vấn đáp
Bài kiểm tra 1,2,3:
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* Mục đích: Kiểm tra đánh giá phần nội dung bài học thông qua phần thể hiện của sinh viên bằng
các bài nói nhằm thể hiện các kỹ năng nói cụ thể theo nội dung từng phần.
* Hình thức: Sinh viên nói trên lớp nhằm thực hành kỹ năng nói theo nội dung của mỗi đơn vị
bài, có thể làm cá nhân hoặc hội thoại hoặc thuyết trình nhóm
* Thời gian: Các bài kiểm tra được tiến hành từ tuần thứ 2, trong các đơn vị bài học, đảm bảo mỗi
sinh viên được kiểm tra 3 lần.
Thi kết thúc học phần:
* Mục đích: Kiểm tra đánh giá kĩ năng nói của sinh viên sau khi kết thúc học phần
* Hình thức: Sinh viên bốc thăm chủ đề nói và trình bày theo yêu cầu của đề thi
* Thời gian: Theo lịch và kế hoạch của Nhà trường
10. Điều kiện dự thi kết thúc học phần
Sinh viên được dự thi kết thúc học phần nếu đạt các điều kiện sau:
- Tham dự ít nhất 80% số tiết lên lớp thực tế quy định cho từng học phần.
- Làm đầy đủ các bài thực hành, bài tập, tiểu luận được quy định cho từng học phần.
11. Thang điểm: 10 điểm
12. Tài liệu
* Giáo trình chính
Gramer, M. F. & Ward, C. S. (2011). Q: Skills for success 4 - Listening and Speaking. OUP.
* Tài liệu tham khảo
1. Joan.V.E and Lucinda.B. Palgrave .(2004). Presentation Skills for Students. Macmillan.
2. Wallwork, A. (1997). Discussions A- Z (intermediate). A resource book of speaking activities.
CUP.
3. Kay, S & Jones, V. (2009). Inside out intermediate. CUP.
4. Richards, J.C. (1998). New Interchange 3. CUP.
5. Jones, L. (2001). Let’s Talk 3 (first edition). CUP.
13. Nội dung chi tiết
Tên bài, số tiết
Nội dung lên lớp
Nội dung SV tự học
-Gerunds and infinitives (p.15)
- Use repetition and signal words
- Reading (p18)
Unit 1
- Discuss a reading with group
- Check and reflect (p20)
Power and
members to analyze the author’s
- Organize ideas (20)
responsibilities points
- Pronunciation - stressed syllables
(6)
- Take notes to prepare for
- Integrate information from multiple
presentation or group discussion
sources
-Subjunctive verbs for suggestions
- Confirm that you understand what
- Syllables with unstresses vowels
another has said
Unit 2.
- Using dictionary to learn vocabulary
- Give another person advice to help
Appearances
- Role-play a conversation offering advice
handle a difficult situation.
(6)
to help someone bocome better organized.
- Take notes to prepare for a
- Intergrate information from multiple
presentation or group discussion
sources
- Use dictionary to distinguish between
- Give undividual and small-group words and similar meanings
presentations to define a term and - Transtitive and intransitive verbs
explain it.
- Stress in sentences
Unit 3
- Stress important words in speech - identify cultural norms and compare
Growing up
to
communicate
important them with those of other eras
(6)
information.
- Be aware of personal behavior in social
- Brainstorm ideas to prepare for contexts.
presentations.
- Integrate information from multiple
- Take notes to prepare for a sources
presentation or group discussion
- Present a personal story
Unit 4
Health Care
(6)

- Ask open-ended and follow-up
questions to get information and
keep to a conversation going
- Interview others to discover
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- Learn and remember collocations of
verbs and nouns
- Past unreal conditions
- Participate in an interview about the

Unit 5
Art today
(6)

widespread trends.
advantages and disadvantages of medical
- Take notes to prepare for a tourism
presentation or group discussion
- identify desirable characteristics for
professionals.
- Evaluate possible causes of action
- Integrate information from multiple
sources
- Word forms
- Comparatives forms
- Avoid answering questions to
- Intonation patterns
keep certain information out of a
- Role play a conversation expressing
conversation
personal opinions about what makes art
- Take notes to prepare for a
popular.
presentation or group discussion
- Integrate information from multiple
sources
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần: Đọc 5 (Mã học phần: NTH0019)
2. Số tín chỉ: 02
3. Thông tin về học phần:
3.1. Điều kiện tiên quyết: Kỹ năng đọc 4
3.2. Loại học phần: Bắt buộc
4. Phân bố thời gian:
4.1. Lý thuyết: 30 tiết
4.2. Thực hành: 0 tiết
5. Mục tiêu học phần:
Sau khi kết thúc học phần, sinh viên có thể:
- Vận dụng thành thạo kỹ thuật đọc chi tiết và đọc để lấy ý chính.
- Đoán được nội dung của bài đọc qua tiêu đề.
- Sử dụng cách tổ chức các đồ hoạ để hiểu bố cục của bài đọc.
- Xác định được mục đích và các loại cấu trúc của bài đọc để đọc nhanh hơn.
- Nhận thức được quan điểm của tác giả để đánh giá các ý tưởng một cách tốt hơn.
- Hiểu chi tiết các văn bản dài, phức tạp, kể cả các văn bản không thuộc lĩnh vực chuyên môn của mình.
- Hiểu tường tận nhiều loại văn bản dài, phức tạp thường gặp trong đời sống xã hội, trong môi trường
công việc hay học thuật, xác định được các chi tiết tinh tế như thái độ hay ý kiến ẩn ý hoặc rõ ràng.
- Đọc lướt nhanh các văn bản dài và phức tạp để định vị được các thông tin hữu ích.
- Nhanh chóng xác định nội dung và mức độ hữu ích của các bài báo và các bản báo cáo liên quan
đến nhiều loại chủ đề chuyên môn để quyết định xem có nên đọc kỹ hơn hay không.
- Tóm tắt các đoạn văn bản dài và khó.
6. Mô tả vắn tắt nội dung học phần:
Học phần bao gồm 6 bài học lớn, nội dung mỗi bài học đều liên quan đến các chủ đề quen thuộc
trong cuộc sống mỗi một bài học lớn gồm có 02 bài đọc được thiết kế chi tiết minh hoạ từng kỹ năng để
từ đó sinh viên có cơ hội thực hành các kỹ năng như: đọc để lấy ý chính, đoán nội dung từ các tiêu đề
của bài đọc, câu hỏi tìm ý chính và cách tổ chức thông tin trong bài đọc , câu hỏi liên quan đến các chi
tiết, câu hỏi suy luận và câu hỏi về từ vựng, câu hỏi so sánh đối chiếu, …
Mỗi bài học được chia thành 4 phần: Phần đầu tiên giới thiệu các từ vựng liên quan đến chủ đề
bài đọc. Phần 2 đưa ra các câu hỏi thảo luận liên quan đến chủ đề bài đọc. Phần 3 bao gồm các bài tập
thực hành các kỹ năng đọc cơ bản dựa trên nội dung bài đọc. Phần 4 được thiết kế các câu hỏi mang tính
liên hệ, phát triển tư duy từ các thông tin trong nội dung từng bài đọc.
7. Thông tin về giảng viên:
- Họ và tên: ThS. Đặng Thị Lan
Điện thoại: 0915073492
- Họ và tên: ThS. Tô Thị Hiền
Điện thoại: 0972783545
- Họ và tên: ThS. Bùi Thị Diệu Quyên
Điện thoại: 0904847528
8. Nhiệm vụ của người học:
- Dự lớp đầy đủ.
- Tham gia tích cực vào các hoạt động nghe giảng và trao đổi với giáo viên.
- Làm bài tập trên lớp, thảo luận theo sự hướng dẫn của giáo viên.
- Tự rèn luyện kỹ năng tại nhà theo hướng dẫn, những nguồn tài liệu được giáo viên gợi ý như
một số giáo trình hoặc một số trang web cụ thể.
- Hoàn thành các bài kiểm tra theo quy chế.
9. Quy định đánh giá người học
Điểm học phần gồm Điểm bộ phận + Điểm thi kết thúc học phần. Quy định trọng số điểm như sau:
Điểm bộ phận:
50%
+ Chuyên cần, ý thức
20%
+ Bài kiểm tra 1:
10%
+ Bài kiểm tra 2:
10%
+ Bài kiểm tra 3:
10%
Điểm thi kết thúc học phần:
50%
Hình thức thi:
Viết
10. Điều kiện dự thi kết thúc học phần:
Sinh viên được dự thi kết thúc học phần nếu đạt các điều kiện sau:
- Tham dự ít nhất 80% số tiết lên lớp thực tế quy định cho từng học phần.
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- Làm đầy đủ các bài thực hành, bài tập, thí nghiệm, tiểu luận được quy định cho từng học phần.
11. Thang điểm: 10 điểm
12. Tài liệu:
12.1 Giáo trình chính:
1. Daise, D., Norloff, C. & Carne, P. (2011). Q: Skills for success 4 - Reading and writing. OUP.
2. Jeremy Harmer (2004) Just – Reading and Writing intermediate. Marshall Cavendish ELT
12.2 Tài liệu tham khảo:
1. Peter Sharma - Reading the news. Thomson
2. Rachael Roberts, Heather Buchanan, Emma Pathare (2015) Navigate. OUP.
13. Nội dung chi tiết:
Tên bài, số tiết
Nội dung lên lớp
Nội dung SV tự học
Introduction
- Course outline
Pre-test
- Diagnostic Pre test
Review
(2)
- Giving feedback
UNIT 1
Reading 1
Power and
• Read subheadings to anticipate content of a reading
Just – Reading and
Responsibility – • Complete a chart to capture main ideas
Writing intermediate
We all Need a
• Preview text and predict what a text is about using a
– Unit 1
Hero
variety of strategies
(2)
• Read for main ideas
UNIT 1
Reading 2
Power and
• Read for main ideas
Just – Reading and
Responsibility –
• Read for details
Writing intermediate
Everyday People
• Use glosses and footnotes to aid comprehension
– Unit 2
Changing the
• Read and recognize different text types
World (2)
Reading 1
• Annotate and highlight a text to identify important ideas
UNIT 2
• Preview text using a variety of strategies
Just – Reading and
Appearances – So
• Read for main ideas
Writing intermediate
much Dead Space
• Read for details
– Unit 3
(2)
• Use glosses and footnotes to aid comprehension
• Read and recognize different text types
Reading 2
• Highlight and annotate a text to identify ithe main
UNIT 2
ideas or the key details.
Appearances –
• Use a graphic organizer to understand reasons
Just – Reading and
Now on Stage:
• Preview text using a variety of strategies
Writing intermediate
Your home
• Read for main ideas
– Unit 4
(2)
• Read for details
• Use glosses and footnotes to aid comprehension
• Read and recognize different text types
Reading 1
• Locate specific information in a text to understand context
better
UNIT 3
• Make inferences·to improve comprehension and Just – Reading and
Growing up – The
understand a text more deeply
Writing intermediate
Good Teen
• Read for main ideas
– Unit 5
(2)
• Read for details
• Use glosses and footnotes to aid comprehension
• Read and recognize different text types
Reading 2
UNIT 3
• Locate specific information in a text to understand context
Just – Reading and
Growing up –
better
Writing intermediate
Bird by Bird
• Read for details and main ideas
– Unit 6
(2)
• Make inferences·to improve comprehension and
understand a text more deeply
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Middle Test (2)
UNIT 4
Health – How does
the environment
affect our health?
(2)

UNIT 4
Health – Tips for
a Greener Planet
(2)

UNIT 5
Art Today – Two
Styles of
Songwriting
(2)

UNIT 5
Art Today – What
does it take to be
a successful
artist?
(2)

UNIT 6
The Science of
Food – Eating
well (2)
UNIT 6
The Science of
Food (2)
Post – Test (2)

• Preview text using a variety of strategies
• Read for main ideas
• Read for details
• Use glosses and footnotes to aid comprehension
• Read and recognize different text types
Middle test
Reading 1
• Understand purpose and types of organization
patterns to read more critically
• Read for main ideas
• Read for details
Reading 2
• Understand purpose and types of organization
patterns to read more critically
• Preview text using a variety of strategies
• Read for main ideas
• Read for details
Use glosses and footnotes to aid comprehension
• Read and recognize different text types
Reading 1
• Preview text using a variety of strategies
• Read for main ideas
• Read for details
• Use glosses and footnotes to aid comprehension
Read and recognize different text types
Reading 2
• Locate specific information in a text to understand
main ideas
• Use compare and contrast organization to examine
similarities and differences between two subjects
• Preview text using a variety of strategies
• Read for main ideas
• Read for details
• Use glosses and footnotes to aid comprehension
• Read and recognize different text types
Reading 1
• Recognize a writer's bias to better evaluate his or her ideas
• Read for main ideas
• Read for details
Reading 2
• Recognize a writer's bias to better evaluate his or her ideas
• Preview text using a variety of strategies
• Read for main ideasand details
• Use glosses and footnotes to aid .comprehension
• Read and recognize different text types
Post - Test
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Review
Just – Reading and
Writing intermediate
– Unit 7

Just – Reading and
Writing intermediate
– Unit 8

Just – Reading and
Writing intermediate
– Unit 9

Just – Reading and
Writing intermediate
– Unit 10

Just – Reading and
Writing intermediate
– Unit 11
Just – Reading and
Writing intermediate
– Unit 12
Review

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần: Kỹ năng viết 5 (Mã học phần: NTH0026)
2. Số tín chỉ: 02
3. Thông tin về học phần:
3.1. Điều kiện tiên quyết: Kỹ năng viết 4
3.2. Loại học phần: Bắt buộc
4. Phân bố thời gian:
4.1. Lý thuyết: 30 tiết
4.2. Thực hành: 0 tiết
5. Mục tiêu học phần:
Sau khi hoàn thành học phần, sinh viên sẽ:
- Có khả năng sử dụng các tính từ miêu tả để viết bài luận miêu tả.
- Có khả năng sử dụng các từ, cụm từ, mệnh đề chỉ trình tự thời gian để viết bài văn tường thuật.
- Có khả năng viết bài luận gồm 5 đoạn nhằm đưa ra vấn đề và đề xuất các giải pháp khác nhau
nhằm khắc phục vấn đề.
- Có khả năng viết bài luận chi tiết, rõ ràng, bố cục chặt chẽ theo phong cách so sánh - đối chiếu.
- Có khả năng viết bài luận chi tiết, rõ ràng, bố cục chặt chẽ theo phong cách nguyên nhân - kết quả.
- Có khả năng viết bài luận chi tiết, rõ ràng, bố cục chặt chẽ nhằm đưa ra quan điểm cá nhân.
- Có khả năng viết bài luận chi tiết, rõ ràng, bố cục chặt chẽ nhằm thuyết phục người đọc nghe/
làm theo mình.
- Có thể mở rộng lập luận và quan điểm nhằm hỗ trợ cho bài viết với các bằng chứng, minh
chứng, ví dụ cụ thể, và tóm tắt dẫn đến kết luận phù hợp.
- Có đủ vốn từ để diễn đạt được các ý tưởng một cách rõ ràng, bày tỏ quan điểm và triển khai lập
luận mà không có dấu hiệu về sự giới hạn từ vựng trong quá trình diễn đạt, thể hiện khả năng sử dụng
một số cấu trúc câu phức tạp để diễn đạt.
- Có khả năng hành văn đa dạng nhằm tránh lặp từ, cấu trúc thường xuyên mặc dù đôi khi diễn
đạt còn dài dòng.
- Mức độ chính xác trong việc sử dụng từ vựng cao tuy đôi chỗ còn gây hiểu nhầm và lựa chọn từ
chưa chính xác nhưng không cản trở quá trình giao tiếp, truyền đạt ý tưởng.
- Kiểm soát tốt ngữ pháp, đôi khi có lỗi nhỏ trong cấu trúc câu nhưng không gây ra sự hiểu lầm
cho người đọc.
- Có khả năng tự đánh giá và đánh giá bài viết của người khác.
6. Mô tả vắn tắt nội dung học phần:
Học phần cung cấp cho sinh viên các kiến thức về ngôn ngữ (tính từ dùng để miêu tả, từ/ cụm từ
dùng để chỉ trình tự thời gian, từ/ cụm từ diễn đạt ý kiến cá nhân, từ/ cụm từ diễn tả sự so sánh – đối
chiếu, nguyên nhân – kết quả, đề xuất hướng giải quyết vấn đề); các bước để viết một bài luận theo bố
cục 3 phần: mở bài (introduction), thân bài (body), kết bài; cũng như cách tổ chức, sắp xếp các ý, lập
dàn bài cho một bài luận. Học phần gồm nhiều bài tập thực hành nhằm bổ trợ sinh viên hình thành các
kỹ năng cơ bản để viết một bài luận đúng với bố cục rõ ràng và văn phong phù hợp.
10 chủ đề bài học với 07 dạng bài viết mẫu cơ bản: miêu tả, tường thuật, vấn đề - hướng giải
quyết, so sánh – đối chiếu, nguyên nhân – kết quả, quan điểm cá nhân, thuyết phục, cung cấp cho người
học cả nguồn kiến thức xã hội với các tình huống cụ thể cũng như những kỹ năng viết luận phù hợp
nhằm giải quyết các tình huống đó, nhờ đó phát triển tối khả năng tư duy của người học. Các nhiệm vụ
trong học phần và bài tập kèm theo có thể được thực hiện cá nhân, theo cặp và theo nhóm, có thể được
biến đổi theo ý định của người học hoặc người dạy. Cuối mỗi bài học, sinh viên được yêu cầu viết ít một
đoạn văn tiếng Anh (trên lớp hoặc ở nhà) về thể loại thuộc kiến thức trọng tâm của bài học.
7. Thông tin về giảng viên:
- Họ và tên: ThS. Trần Thị Hồng Lê
Điện thoại: 0945050026
- Họ và tên: ThS. Nguyễn Đức Ân
Điện thoại: 0974033399
- Họ và tên: ThS. Bùi Thị Diệu Quyên
Điện thoại: 0904847528
8. Nhiệm vụ của người học:
- Dự lớp đầy đủ.
- Tham gia tích cực vào các hoạt động nghe giảng và trao đổi với giáo viên.
- Làm bài tập trên lớp và ở nhà đầy đủ theo sự hướng dẫn của giáo viên.
9. Quy định đánh giá người học:
Điểm học phần gồm: Điểm bộ phận + Điểm thi kết thúc học phần
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- Điểm đánh giá quá trình:
+ Điểm kiểm tra thường xuyên trong quá trình học tập: 30%
+ Điểm đánh giá nhận thức và thái độ tham gia thảo luận: 10%
+ Điểm chuyên cần: 10%
- Điểm thi kết thúc học phần: 50% (thi viết)
10. Điều kiện dự thi kết thúc học phần:
Sinh viên được dự thi kết thúc học phần nếu đạt các điều kiện sau:
- Tham dự ít nhất 80% số tiết lên lớp thực tế quy định cho từng học phần.
- Làm đầy đủ bài tập nhóm theo quy định của học phần.
11. Thang điểm: 10 điểm.
12. Tài liệu:
12.1 Giáo trình chính:
Daise, D., Norloff, C. & Carne, P. (2011). Q: Skills for success 4 - Reading and writing. OUP.
12.2 Tài liệu tham khảo:
1. Evans, V. (2000). Successful Writing Proficiency. Express Publishing.
2. Orhima, A. & Hogue, A. (1998). Writing Academic English. Pearson Longman.
3. Orhima, A. & Hogue, A. (2007). Introduction to Academic Writing. Pearson Longman.
4. Strauch, A.O. (1998). Bridges to Academic writing. Cambridge University Press.
13. Nội dung chi tiết:
Tên bài, số tiết
Nội dung lên lớp
Nội dung SV tự học
Unit 1
Descriptive Essay
Evans, V. (2000), pp. 4-37
Appearance (4) - Organization
Orhima, A. & Hogue,
- Descriptive language
(2007), pp.60-75
- Plan before writing
- Make an outline
- Revise, edit, rewrite
- Give feedback to peers & self-assess
Unit 2
Narrative Essay
Evans, V. (2000), pp.38-53
Growing up
- Organization
Orhima, A. & Hogue,
Unit 8
- Order of events
(2007), pp.23-36
Discovery (4)
- Use different types of sentence types
(passive, reported speech,...) to add variety to
the writing
- Plan before writing
- Make an outline
- Revise, edit, rewrite
- Give feedback to peers & self-assess
Unit 3
Problem and Solution Essay
Evans, V. (2000), pp.76-81
Health (4)
- Plan before writing
- Make an outline
- Revise, edit, rewrite
- Give feedback to peers & self-assess
Unit 4
Compare and Contrast Essay
Orhima, A. & Hogue,
Art Today (4)
- Plan before writing
(2002), pp.111-126
- Make an outline
Orhima, A. & Hogue,
- Revise, edit, rewrite
(2007), pp.108-121
- Give feedback to peers & self-assess
Unit 5
Cause and Effect Essay
Orhima, A. & Hogue,
The Science of - Plan before writing
(2002), pp.94-110
Food (4)
- Make an outline
- Revise, edit, rewrite
- Give feedback to peers & self-assess
Unit 6
Opinion Essay
Evans, V. (2000), p.70-75
Discovery (4)
- Plan before writing
Orhima, A. & Hogue,
- Make an outline
(2007), pp. 168-179
- Revise, edit, rewrite
- Give feedback to peers & self-assess
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A.

A.

A.
A.

A.

A.

Unit 7
Child’s Play (4)

Revision (2)

Persuasive Essay
- Plan before writing
- Make an outline
- Revise, edit, rewrite
- Give feedback to peers & self-assess
- Review
- Evaluate students’ written assignments
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https://fastessay.com/blog/
persuasive-essay-writingbasics-convince-readers/

- Do all tasks required

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần: Kỹ năng nghe 6 (Mã học phần: NTH0008)
2. Số tín chỉ: 02
3. Thông tin về học phần
3.1. Điều kiện tiên quyết: Kỹ năng nghe 5
3.2. Loại học phần: Bắt buộc
4. Phân bố thời gian:
4.1. Lý thuyết: 30 tiết
4.2. Thực hành: 0 tiết
5. Mục tiêu học phần
Sau khi kết thúc học phần, sinh viên có thể:
- Nhận diện được cấu trúc bài thi nghe IELTS.
- Giải thích được các tiêu chí chấm, thang điểm trong bài thi nghe IELTS.
- Mô tả được các dạng bài nghe trong đề thi IELTS.
- Xác định rõ các dạng câu hỏi và yêu cầu của đề bài để thực hiện nhiệm vụ nghe.
- Áp dụng được các chiến lược, kỹ thuật nghe đối với dạng bài IELTS.
- Phát triển vốn từ vựng và cấu trúc câu thường xuất hiện trong bài thi ELTS ở cấp độ B2- C1.
- Tự lựa chọn tài liệu ôn kỹ năng nghe IELTS phù hợp với trình độ bản thân.
- Tự đánh giá được điểm mạnh, điểm yếu khi thực hiện bài thi nghe IELTS để xây dựng lộ trình học tập phù hợp.
6. Mô tả vắn tắt nội dung học phần
Học phần bao gồm 12 bài. Chủ điểm trong mỗi bài học tập trung vào những chủ điểm thường gặp
trong các bài thi IELTS. Những chủ điểm này giúp sinh viên phát triển vốn từ và các ý tưởng một cách đa
dạng. Các bài học cũng cung cấp cho sinh viên các dạng bài cơ bản thường gặp trong bài thi nghe IELTS.
Mỗi bài học đều nêu rõ các kỹ năng cụ thể cần rèn luyện, ngôn ngữ cần phát triển, chiến lược làm bài thi.
Mỗi bài học được chia làm ba phần: Phần 1 giới thiệu từ vựng theo chủ đề nhất định. Kèm theo đó là
các bài tập khác nhau nhằm cung cấp cho sinh viên cơ hội sử dụng từ vựng trong các ngữ cảnh đa dạng.
Phần 2 cung cấp các dạng bài hướng dẫn sinh viên cách tiếp cận với từng dạng bài nghe trong IELTS cũng
như chiến lược làm bài thi. Phần 3 cung cấp các mẫu bài thi giống bài thi trên thực tế của bài thi nghe IELTS.
7. Thông tin về giảng viên:
- ThS. Phạm Thị Hồng Thanh
SĐT: 0978408563
- ThS. Nguyễn Đức Ân
SĐT:: 0974033399
- ThS. Bùi Thị Diệu Quyên
SĐT:: 0904847528
8. Nhiệm vụ của người học:
- Dự lớp đầy đủ.
- Tham gia tích cực vào các hoạt động nghe giảng và trao đổi với giáo viên.
- Làm bài tập trên lớp và ở nhà đầy đủ theo sự hướng dẫn của giáo viên.
- Hoàn thành các bài kiểm tra theo quy chế.
9. Quy định đánh giá người học:
Điểm học phần gồm: Điểm bộ phận + Điểm thi kết thúc học phần
- Điểm bộ phận: 50%
+ Điểm bài nghe thường xuyên bao gồm 3 bài kiểm tra: 30%
+ Điểm ý thức học tập: 10%
+ Điểm chuyên cần: 10%
- Điểm thi kết thúc học phần: 50% (thi viết)
10. Điều kiện dự thi kết thúc học phần:
Sinh viên được dự thi kết thúc học phần nếu đạt các điều kiện sau:
- Tham dự ít nhất 80% số tiết lên lớp thực tế quy định cho từng học phần.
- Làm đầy đủ bài tập nhóm theo quy định của học phần.
11. Thang điểm: 10 điểm.
12. Tài liệu:
12.1 Giáo trình chính:
Aish, F & Tomlinson, J. (2011). Listening for the IELTS. Harper Collin Publishers. London.
12.2 Tài liệu tham khảo:
1. Cambridge IELTS 1-14. Examination paper form University of Cambridge ESOL
Examination: English for Speakers of Other languages. CUP.
2. Ly A Tan. (2006). IELTS- Listening Strategies for the IELTS test. NXBTH TP Ho Chi Minh. Vietnam.
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3. Xia Li Ping & Hi Ting. (2010). 15 Days’ Practice for IELTS Listening. NXBTH TP Ho Chi Minh. Vietnam.
13. Nội dung chi tiết:
Tên bài, số tiết
Nội dung lên lớp
Nội dung SV tự học
- Pre course evaluation test.
- An overview on the IELTS
- Test format.
listening test: Xia Li Ping &
IELTS listening - Test- taking tips: be prepared, focus your Hi Ting (p.1-9); Lougheed
test
eyes and ears, guess, and manage your time... (p.15-21).
(2 tiết)
- Getting to know the test: multiple choice, - Types of questions in the
short-answer, sentence completion, form/ note/ IELTS listening test: Xia Li
summary/ flow-chart/ table completion, labeling Ping & Hi Ting (p.9-15);
a map/ diagram/ plan, and matching question.
Lougheed, L (p.19-25).
Listening
-Managing the flow of information: listening -Managing the flow of
strategies and
for specific information, focusing on more information:
skills
than one question, matching the meaning.
Ly A Tan (p.12-42); - (2 tiết)
- Understanding what speakers are saying: Understanding what speakers
understanding vocab, guessing, recognizing are saying: Xia Li Ping & Hi
meaning through pronunciation.
Ting (p.34-40); Lougheed, L
- Understanding what speakers are doing: (p.29-34; 47-55).
anticipating what the speakers will do next, giving -Understanding what speakers
information times/ dates/ numbers/ letters), are doing: Lougheed, L (p.34describing procedure and process, describing 44; 49-55).
objects, explaining causes and effects, making
comparitions, classifying, arguing a viewpoint,
describing problems and solutions, telling a story.
Holidays and
Exam focus:
Xia Li Ping & Hi Ting (p.53travel
- Completing form;
59); Lougheed, L (p.29-35);
(2 tiết)
- Matching;
Ly A Tan (p.30-42);
- Answering multiple choice questions
Youth
Exam focus:
Xia Li Ping & Hi Ting (p.55(2 tiết)
- Completing table;
59); Lougheed, L (p.53-55);
- Labeling maps and plans;
Ly A Tan (p.44-62);
- Completing flow charts
Nature and
Exam focus:
Xia Li Ping & Hi Ting (p.62enviroment
- Answering short questions;
65), (p.71-76); Lougheed, L
(2 tiết)
- Completing sentences, summaries;
(p.44-45); Ly A Tan (p.64-77);
- Selecting from a list
Test 1
- Progresss test
Cambridge
Practice
Test
(2 tiết)
- Giving feedback
online
Education
Exam focus:
Xia Li Ping & Hi Ting (p.55(2 tiết)
- Completing sentences, summaries;
59), (p.59-62); Ly A Tan
- Labeling maps and plans;
(p.102-114).
- Completing notes
Cultures and
Exam focus:
Xia Li Ping & Hi Ting (p.62society
- Matching sentence fragment;
65); Lougheed, L (p.49-51);
(2 tiết)
- Answering MCQ;
Ly A Tan (p.64-83);
- Choosing answer from a list
Science and
Exam focus:
Xia Li Ping & Hi Ting (p.71technology
- Completing flow charts;
76; Lougheed, L (p.45-51).
(2 tiết)
- Answering short questions;
- Completing sentences, summaries.
People and place Exam focus:
Xia Li Ping & Hi Ting (p.53(2 tiết)
- Completing forms;
55); Ly A Tan (p.30-42);
- Labeling diagrams;
- Completing tables.
Test 2
- Progresss test
Cambridge
Practice
Test
(2)
- Giving feedback
online
Health and
Exam focus:
Xia Li Ping & Hi Ting (p.5353

fitness
(2 tiết)
Employment
and finances
(2 tiết)
Language and
communication
(2 tiết)
Developing an
independence
study program
(2 tiết)
Test 3
(2 tiết)

- Completing forms;
- Answering short questions;
- Labeling diagrams.
Exam focus:
- Completing forms;
- Answering short questions;
- Labeling diagrams.
Exam focus:
- Answering MCQ;
- Labeling maps and plans;
- Selecting from a list.
- Identifying your needs.
- Improving your general listening.
- Practicing for specific sections.
- Practicing specific strategies and skills.
- Progresss test
- Giving feedback
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62; Ly A Tan (p.64-77);

Xia Li Ping & Hi Ting (p.7176); Lougheed, L (p.49-51);
Ly A Tan (p.30-42);
Xia Li Ping & Hi Ting (p.4953); Ly A Tan (p.44-62).

Reference booklists

Cambridge
online

Practice

Test

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần: Kỹ năng nói 6 (Mã học phần: NTH0036)
2. Số tín chỉ: 02
3. Thông tin về học phần:
3.1. Điều kiện tiên quyết: Học phần Kỹ năng nói 5
3.2. Loại học phần: bắt buộc
4. Phân bố thời gian:
4.1. Lý thuyết: 30 tiết
4.2. Thực hành: 0 tiết
5. Mục tiêu học phần:
Sau khi kết thúc học phần, người học có thể:
Sau khi kết thúc học phần, sinh viên có thể:
- Nhận diện được cấu trúc bài thi nói IELTS.
- Giải thích được các tiêu chí chấm, thang điểm trong bài thi nói IELTS.
- Mô tả được các dạng bài nói trong đề thi IELTS.
- Xác định rõ các dạng câu hỏi và yêu cầu của đề bài để thực hiện nhiệm vụ nói.
- Áp dụng được các chiến lược, kỹ thuật nói đối với dạng bài IELTS.
- Phát triển vốn từ vựng và cấu trúc câu thường sử dụng trong bài thi ELTS ở cấp độ B2- C1.
- Tự lựa chọn tài liệu ôn kỹ năng nói IELTS phù hợp với trình độ bản thân.
- Tự đánh giá được điểm mạnh, điểm yếu khi thực hiện bài thi nói IELTS để xây dựng lộ trình
học tập phù hợp.
6. Mô tả vắn tắt nội dung học phần:
Học phần bao gồm 12 bài. Chủ điểm trong mỗi bài học tập trung vào những chủ điểm thường gặp
trong các bài thi IELTS. Những chủ điểm này giúp sinh viên phát triển vốn từ và các ý tưởng một cách
đa dạng. Các bài học cũng cung cấp cho sinh viên các dạng bài cơ bản thường gặp trong bài thi nói
IELTS. Mỗi bài học đều nêu rõ các kỹ năng cụ thể cần rèn luyện, ngôn ngữ cần phát triển, chiến lược
làm bài thi.
Mỗi bài học được chia làm bốn phần: Phần 1 giới thiệu từ vựng theo chủ đề nhất định. Kèm theo
đó là các bài tập khác nhau nhằm cung cấp cho sinh viên cơ hội sử dụng từ vựng trong các ngữ cảnh đa
dạng. Phần 2 là ngữ pháp nhằm cung cấp các dạng cấu trúc câu thuongf sử dụng trong phần thi nói
IELTS. Phần 3 là ngữ âm nhằm giúp sinh viên phát âm một cách chính xác nhất những từ vựng trong
bài. Phần 4 là phần kỹ thuật làm bài thi nói IELTS, cách trả lời các câu hỏi và tương tác với giám khảo
thi nói IELTS.
7. Thông tin về giảng viên:
- Nguyễn Thị Thu Thủy – ĐT: 0904 204 578
- Phạm Thị Hồng Thanh – ĐT: 0978 408 563
- Trần Thị Vân - ĐT: 0923606487
- Nguyễn Thị Vân Anh - ĐT: 0945532880
8. Nhiệm vụ của người học:
- Có ý thức tự học, chuẩn bị tốt các câu hỏi, bài tập được giao.
- SV phải thực hiện các bài tập một cách nghiêm túc, không được sao chép (dưới
mọi hình thức). Các bài tập, câu hỏi trong tuần phải được chuẩn bị trước khi thảo luận hoặc kiểm
tra - đánh giá.
- Mỗi sinh viên hoàn thành các bài tập theo đơn vị bài học và nộp bài đầy đủ, đúng thời hạn, quy
cách theo yêu cầu của GV.
- Hoàn thành các bài kiểm tra theo quy định
- Tham gia tích cực trong các giờ học và buổi thảo luận.
- Tham gia tích cực vào các hoạt động nghe giảng và trao đổi với giáo viên.
- Làm bài tập trên lớp và ở nhà đầy đủ theo sự hướng dẫn của giáo viên.
9. Quy định đánh giá người học
Điểm học phần gồm Điểm bộ phận + Điểm thi kết thúc học phần. Quy định trọng số điểm như
sau:
Điểm bộ phận:
50%
+ Chuyên cần, ý thức
10%
+ Bài kiểm tra 1:
10%
+ Bài kiểm tra 1:
10%
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+ Bài kiểm tra 2:
10%
Điểm thi kết thúc học phần:
50%
Hình thức thi:
Vấn đáp
Bài kiểm tra 1,2,3:
* Mục đích: Kiểm tra đánh giá phần nội dung bài học thông qua phần thể hiện của sinh viên bằng
các bài nói nhằm thể hiện các kỹ năng nói cụ thể theo nội dung từng phần.
* Hình thức: Sinh viên nói trên lớp nhằm thực hành kỹ năng nói theo nội dung của mỗi đơn vị
bài, có thể làm cá nhân hoặc hội thoại hoặc thuyết trình nhóm
* Thời gian: Các bài kiểm tra được tiến hành từ tuần thứ 2, trong các đơn vị bài học, đảm bảo mỗi
sinh viên được kiểm tra 3 lần.
Thi kết thúc học phần:
* Mục đích: Kiểm tra đánh giá kĩ năng nói của sinh viên sau khi kết thúc học phần
* Hình thức: Sinh viên bốc thăm chủ đề nói và trình bày theo yêu cầu của đề thi
* Thời gian: Theo lịch và kế hoạch của Nhà trường
10. Điều kiện dự thi kết thúc học phần:
Sinh viên được dự thi kết thúc học phần nếu đạt các điều kiện sau:
- Tham dự ít nhất 80% số tiết lên lớp thực tế quy định cho từng học phần.
- Làm đầy đủ các bài thực hành, bài tập, tiểu luận được quy định cho từng học phần.
11. Thang điểm: 10 điểm.
12. Tài liệu:
12.1 Giáo trình chính:
Aish, F & Tomlinson, J. (2011). Speaking for the IELTS. Harper Collin Publishers. London.
12.2 Tài liệu tham khảo:
1. Cambridge IELTS 1-14. Examination paper form University of Cambridge ESOL
Examination: English for Speakers of Other languages. CUP.
2. Conway, B & Shirrenffs, B. (2003). On course for IELTS. OUP.
13. Nội dung chi tiết:
Tên bài, số tiết
Nội dung lên lớp
Nội dung SV tự học
- Introduction to an IELTS speaking test
People and
- Pronunciation: Strong and weak forms
- Vocabulary: Modifying
Family matters - Describing personality and talking about - Grammar: Thinking about
(4 tiết)
relationships
tenses
- Relationships of prepositions; 'Knowing' a word
- Vocabulary: Sports and
- Talking about fitness. sports. health and diet
fitness
A healthy body - Pronunciation: Expressing enthusiasm I
- Vocabulary: Health and diet
(2 tiết)
Expressing opinions and Collocations
- Exam technique: Planning your answer
Studies & work
(2 tiết)

The world
around us
(2 tiết)

Communication
(2 tiết)

Technology
(2 tiết)

- Talking about studies and work
- Speculating
- Pronunciation: Word stress
- Exam technique: Giving answers that are the
right length
- Talking about the environment and climate
- Using cleft sentences and complex sentences
- Pronunciation: Long and short vowel sounds
- Exam technique: Using news articles to
improve your answers

- Vocabulary: Studies and
work
- Grammar: Speculating
- Pronunciation: Word stress

Vocabulary:
The
environment, Climate
- Grammar: Cleft sentences,
Complex
sentences,
Subordinate clauses
- Vocabulary: Languages
- Talking about languages, keeping in touch,
- Vocabulary: Keeping in
globalisation
touch
- Making comparisons/ Expressing attitude
- Vocabulary: Globalisation
- Exam technique: Giving yourself time to
- Grammar: Making comparisons
think
- Pronunciation: Consonants
- Talking about new technology, the Internet/ - Vocabulary: Technology, The
Phrasal verbs
Internet, Phrasal verb particles
- Pronunciation: Sentence stress, the schwa
- Pronunciation: Sentence
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Hobbies
(2 tiết)

Youth
(2 tiết)

Home
(2 tiết)

Culture
(2 tiết)

On the move
(2 tiết)

Practice exam
(6 tiết)

- Exam technique: Coherence
- Expressing likes and dislikes / Talking about
hobbies / Expressing frequency
- Using the present perfect (simple and
continuous)
- Exam technique: Sounding polite
- Talking about remembering, childhood /
Using past tenses, used to, would
- Pronunciation: Past tense -ed endings,
diphthongs
- Exam technique: Fluency
- Describing places / Comparing now and
then / Adding suffixes
- Pronunciation: Silent letters / Using passive
and causative forms
- Exam technique: Clarifying, paraphrasing
and giving examples

stress
- Vocabulary: Likes and
dislikes, Hobbies
- Language: Frequency
- Grammar: Present perfect
- Pronunciation: The schwa /a/
-Vocabulary: Remembering,
Childhood
- Pronunciation: Diphthongs
- Grammar: Past tenses, used
to and would
- Vocabulary: Describing
places, Comparing now and
then, Suffixes
- Pronunciation: Silent letters
- Grammar: The passive, The
causative
- Vocabulary: Festivals and
- Talking about festivals and historical sites
historical sites, Protecting our
- Pronunciation: Linking
heritage
- Using future forms
- Grammar and pronunciation:
- Exam technique: Predicting questions
The future
- Talking about holidays and tourism / Short answers Vocabulary:
Holidays,
- Expressing yourself indirectly
Tourism
- Pronunciation: Extra stress / Cause and effect - Grammar: Short answers
- Exam technique: What kind of speaker are - Pronunciation: Extra stress
you?
- Language: Cause and effect
PART 1: Introduction and interview (4-5 Reference booklists
minutes
Cambridge Practice Test online
PART 2: Individual long turn (3-4 minutes)
PART 3: Two-way discussion (4-5 minutes)
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần: Kỹ năng đọc 6 (Mã học phần: NTH0020)
2. Số tín chỉ: 02
3. Thông tin về học phần
3.1. Điều kiện tiên quyết: Kỹ năng đọc 5
3.2. Loại học phần: Bắt buộc
4. Phân bố thời gian lên lớp:
4.1. Lý thuyết: 30 tiết
4.2. Thực hành: 0 tiết
5. Mục tiêu học phần
Sau khi hoàn thành học phần, sinh viên sẽ có thể:
- Nhận diện được cấu trúc bài thi đọc IELTS;
- Nắm được các tiêu chí chấm, thang điểm trong bài thi đọc IELTS;
- Mô tả được các dạng bài đọc trong đề thi đọc IELTS;
- Xác định rõ các dạng câu hỏi và yêu cầu của đề bài để thực hiện nhiệm vụ đọc;
- Áp dụng được các chiến lược, kỹ thuật đọc đối với dạng bài đọc IELTS;
- Phát triển vốn từ vựng và cấu trúc câu thường xuất hiện trong bài thi IELTS ở cấp độ B2-C1;
- Tự lựa chọn tài liệu ôn kỹ năng đọc ILETS phù hợp với trình độ của bản thân;
- Tự đánh giá được điểm mạnh, điểm yếu khi làm bài thi đọc IELTS để xây dựng lộ trình học tập phù hợp
6. Mô tả vắn tắt nội dung học phần
- Học phần bao gồm 12 bài. Chủ điểm trong mỗi bài học tập trung vào những chủ điểm thường
gặp trong các bài thi đọc IELTS. Những chủ điểm này giúp sinh viên phát triển vốn từ và các ý tưởng
một cách đa dạng. Các bài học cũng cung cấp cho sinh viên các dạng bài cơ bản thường gặp trong bài
thi đọc IELTS. Mỗi bài học đều nêu rõ các kĩ năng cụ thể cần rèn luyện, ngôn ngữ cần phát triển, chiến
lược làm bài thi.
- Mỗi bài học được chia làm ba phần: Phần 1 giới thiệu dạng câu hỏi và phương thức tiếp cận và
chiến lược cho dạng câu hỏi đó. Phần 2 cung cấp các dạng bài tập tương tự như bài thi thực tế của bài
thi đọc IELTS. Phần 3 phân tích và phát triển vốn từ vựng từ các bài đọc.
7. Thông tin về giảng viên
ThS. Đặng Thị Lan
SĐT: 0915073492
ThS. Tô Thị Hiền
SĐT: 0972783545
ThS. Bùi Thị Diệu Quyên
SĐT: 0904847528
ThS. Nguyễn Đức Ân
SĐT: 0974033399
8. Nhiệm vụ của sinh viên
- Dự lớp đầy đủ.
- Tham gia tích cực vào các hoạt động nghe giảng và trao đổi với giáo viên.
- Làm bài tập trên lớp, thảo luận theo sự hướng dẫn của giáo viên.
- Tự rèn luyện kỹ năng tại nhà theo hướng dẫn, những nguồn tài liệu được giáo viên gợi ý như
một số giáo trình hoặc một số trang web cụ thể.
9. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên
Điểm học phần gồm Điểm bộ phận + Điểm thi kết thúc học phần. Quy định trọng số điểm như sau:
- Điểm bộ phận: Có trọng số 50% điểm học phần
+ Điểm kiểm tra thường xuyên (2 bài): 30%
+ Điểm ý thức học tập: 10%
+ Điểm chuyên cần: 10%
- Điểm thi kết thúc học phần (thi viết): Có trọng số 50% điểm học phần.
10. Điều kiện dự thi kết thúc học phần
Sinh viên được dự thi kết thúc học phần nếu đạt các điều kiện sau:
- Tham dự ít nhất 80% số tiết lên lớp thực tế quy định của học phần.
- Làm đầy đủ các bài tập, bài thực hành, bài kiểm tra theo quy định của học phần.
11. Thang điểm: 10 điểm
12. Tài liệu
12.1. Giáo trình chính:
Gang, D (2011). 15’s Days’ Practice for IELTS Reading. NXB Tổng hợp TP HCM
12.2. Tài liệu tham khảo:
1. Cambridge IELTS 1-9. Examination Paper form University of Cambridge ESOL Examination:
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English for Speakers of Other languages. CUP.
2. Đông, V. & Hân, V (2013). Reading Strategies for IELTS Test. NXB Tổng hợp TP HCM.
3. Nhiều tác giả. (2012). IELTS Reading Recent Actual Tests 2007 – 2011, NXB Tổng hợp TP HCM
13. Nội dung chi tiết
Tên bài, số tiết
Nội dung lên lớp
Nội dung SV tự học
- An overview on the IELTS Thurlow, S & O’Sullivan, K (2011).
Introduction
Reading test
Focussing on IELTS- Reading and Writing
(2 tiết)
- Diagnostic test
Skills. Macmillan. Australia (p.10-20)
Detail questions- - Short answer
Thurlow, S & O’Sullivan, K (2011).
1
- Gap filling
Focussing on IELTS- Reading and
(2 tiết)
- Multiple choice
Writing Skills. Macmillan. Australia
- Classification questions
(p.21-35)
- In or out
Thurlow, S & O’Sullivan, K (2011).
- The brain and itelligence
Focussing on IELTS- Reading and
Exercises on
UNICEF
Writing Skills. Macmillan. Australia
detail questions - Social Impact of Mining
(p.34-45)
1
- Under Water
(2 tiết)
- Government in Aborginial
Societies
- Of Ducks and Duck Eggs
Detail questionsThurlow, S & O’Sullivan, K (2011).
- True/ False/ Not Given
2
Focussing on IELTS- Reading and
- Sentence Completion
(2 tiết)
Writing Skills. Macmillan. Australia
- Matching questions
(p.46-55)
- The Creation Myth
Thurlow, S & O’Sullivan, K (2011).
Exercises on
- A new Menace from an Old Focussing on IELTS- Reading and
detail questions Enemy
Writing Skills. Macmillan. Australia
2
- The Politics of Pessimism
(p.56-68)
(2 tiết)
- Recycling Plastics
- Asbestos Inhalation
Thurlow, S & O’Sullivan, K (2011).
Progressive test
- Testing
Focussing on IELTS- Reading and
1
- Feeback
Writing Skills. Macmillan. Australia
(2 tiết)
(p.69-80)
Viewpoint
Thurlow, S & O’Sullivan, K (2011).
questions
- Yes/No/ Not given
Focussing on IELTS- Reading and Writing
(2 tiết)
Skills. Macmillan. Australia (p.90-103)
- We’re Patently Going Mad
Exercises on
- Free Luch for All
viewpoint
- Rish Management for the Masses
questions
- Playing with Fire
(2 tiết)
- The Siren Song of the Outsider
- Weapons of Mass Salvation
Cambridge IELTS 2. Examination paper
Graphic
- Table
form University of Cambridge ESOL
questions
- Labelling
Examination: English for Speakers of
(2 tiết)
-Diagram
Other languages. CUP. (p.14-26)
- Fashion and Society
Cambridge IELTS 2. Examination paper
- Hazadous Compound Helps to form University of Cambridge ESOL
Exercises on
Preserve Crumbling Books
Examination: English for Speakers of
graphic
- The Dam that Changed Australia
Other languages. CUP. (p.38-50)
questions
- Did Tea and Beer Bring about
(2 tiết)
Industrialisation?
- The Beam-operated tgraffic System
- Hemp revival
Overview
Cambridge IELTS 2. Examination paper
- Matching headings
questions - 1
form University of Cambridge ESOL
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(2 tiết)

Exercises on
overview
questions
(2 tiết)

Overview
questions - 2
(2 tiết)

Exercises on
summary
questions
(2 tiết)

Progressive test
2
(2 tiết)

- From Black Box to Blue Box
- Fat of the Land
- A Modest Undertaking
- Leisure Time
- The History of Writing
- Parenting and Responsibility
- Hair Today

Examination: English for Speakers of
Other languages. CUP. (62-72)
Cambridge IELTS 1-9. Examination
paper form University of Cambridge
ESOL Examination: English for
Speakers of Other languages. CUP.
(p.83-93)

Cambridge IELTS 2. Examination paper
form University of Cambridge ESOL
- Summary question
Examination: English for Speakers of
Other languages. CUP. (p.98-109)
- Locked Doors, Open Access
Cambridge IELTS 2Examination paper
- Fermented Foods for Babies
form University of Cambridge ESOL
- Political Parties in the UK
Examination: English for Speakers of
- What happens When Lightning Other languages. CUP. (p.112-123)
Strikes an Airplane?
- Domestic Pets in New Urban
Areas
- The Tourist Industry
Cambridge IELTS 3. Examination paper
- Test – Feeback
form University of Cambridge ESOL
- Review
Examination: English for Speakers of
Other languages. CUP.
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần: Kỹ năng viết 6 (Mã học phần: NTH0027)
2. Số tín chỉ: 02
3. Thông tin về học phần:
3.1. Điều kiện tiên quyết: Kỹ năng viết 5
3.2. Loại học phần: Bắt buộc
4. Phân bố thời gian:
4.1. Lý thuyết: 30 tiết
4.2. Thực hành: 0 tiết
5. Mục tiêu học phần:
Sau khi kết thúc học phần, sinh viên sẽ:
- Nhận diện được cấu trúc bài thi viết IELTS.
- Giải thích được các tiêu chí chấm từng nhiệm vụ viết trong bài thi viết IELTS.
- Mô tả được các dạng câu hỏi trong đề thi viết IELTS.
- Xác định rõ các yêu cầu của đề bài và biết triển khai từng bước trong quá trình viết.
- Xây dựng được bố cục của các dạng bài viết miêu tả bảng biểu hay bài luận.
- Lựa chọn và chia nhóm những thông tin quan trọng bài viết miêu tả biểu đồ.
- Trình bày, triển khai ý để bảo vệ quan điểm của mình về vấn đề được bàn luận.
- Thuần thục cách viết từng phần của 2 dạng bài viết (miêu tả biểu đồ và bài luận)
- Có vốn từ vựng, cấu trúc câu tiếng Anh phong phú về một số chủ đề, nội dung trong chương
trình học và vận dụng tốt để viết bài miêu tả bảng biểu và bài luận.
6. Mô tả vắn tắt nội dung học phần:
Học phần bao gồm 7 bài học, trong đó có 4 bài về viết mô tả bảng biểu và 3 bài viết các dạng bài
luận phổ biến trong bài thi viết IELTS Academic.
Bốn bài học về mô tả bảng biểu cung cấp vốn từ vựng, các cấu trúc ngữ pháp, cấu trúc câu để
miêu tả số liệu trong biểu đồ có biến đổi theo thời gian và biểu đồ so sánh, đồng thời cũng gợi ý các
chiến thuật phân tích bảng biểu, bố cục bài miêu tả, cách lựa chọn thông tin, số liệu trong bảng biểu và
cách sắp xếp thông tin thành bài miêu tả hoàn chỉnh.
Ba bài học về viết các dạng bài luận phổ biến trong IELTS Academic gồm Opinion essay, discussion
essay và problem and solution essay với các nội dung về bố cục bài viết, cách viết từng phần của bài luận,
cách triển khai ý trong từng đoạn sẽ được trình bày chi tiết bên cạnh việc cung cấp từ vựng, cấu trúc câu theo
các chủ đề Living abroad, education and teaching, work, cities, crimes, and running a business.
7. Thông tin về giảng viên:
ThS. Nguyễn Đức Ân
SĐT:: 0974033399
ThS. Trần Thị Hồng Lê
SĐT: 0945050026
ThS. Bùi Thị Diệu Quyên
SĐT:0904847528
8. Nhiệm vụ của người học:
- Dự lớp đầy đủ.
- Tham gia tích cực vào các hoạt động nghe giảng và trao đổi với giáo viên.
- Làm bài tập trên lớp và ở nhà đầy đủ theo sự hướng dẫn của giáo viên.
- Hoàn thành các bài kiểm tra theo quy chế.
9. Quy định đánh giá người học:
Điểm học phần gồm: Điểm bộ phận + Điểm thi kết thúc học phần
- Điểm bộ phận: Có trọng số 50%
+ Điểm bài viết thường xuyên: 30%
+ Điểm ý thức học tập: 10%
+ Điểm chuyên cần: 10%
- Điểm thi kết thúc học phần: Có trọng số 50%
10. Điều kiện dự thi kết thúc học phần:
Sinh viên được dự thi kết thúc học phần nếu đạt các điều kiện sau:
- Tham dự ít nhất 80% số tiết lên lớp thực tế quy định cho từng học phần.
- Làm đầy đủ bài tập nhóm theo quy định của học phần.
11. Thang điểm: 10 điểm.
12. Tài liệu:
12.1 Giáo trình chính:
Brown, S & Richard, L. (2015). IELTS Advantage Writing. Delta Publishing.
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12.2 Tài liệu tham khảo:
1. William, A. (2011). Writing for IELTS. HarperCollins Publishers Limited.
2. McCarter, S & Whitby, N. (2008). Improve your IELTS Writing Skills. CUP.
3. Dang Ngoc Chau and others. (2016). IELTS Complete Writing. Zim Publisher.
13. Nội dung chi tiết:
Tên bài, số tiết
Nội dung lên lớp
Nội dung SV tự học
a. Spotlight
- Chapter 1, 2
- Rewording the introduction
IELTS Complete Writing.
Unit 1.
- Writing an overview
(2016). (pages 2 - 15)
Introduction to b. Model essay
IELTS writing - Language to describe changes 1: Verbs and Adverbs
task 1
- Language to describe changes 2: Adjectives and Nouns
(4 tiết)
- Language for making comparison: Vocabulary and
structures
Unit 2.
a. Spotlight
- Chapter 3
Describing line
- Review of the language for describing changes
IELTS Complete Writing.
graphs and bar b. Model essay
(2016). (pages 31 - 65)
charts with trends - Line graphs with trends
(4 tiết)
- Bar graphs with trends
Unit 3.
a. Spotlight
- Chapter 4
Describing pie - Joining two changes together
IELTS Complete Writing.
chart and
- Prepositions and articles
(2016). (pages 66 - 94)
tables with
- Commenting on the data in a graph
trends
b. Model essay
(4 tiết)
- Pie charts with trends
- Tables with trends
a. Spotlight
Unit 4.
- More comparative structures
- Chapter 5, 6
Comparative
- Advanced comparatives and linking devices
IELTS Complete Writing.
graphs (bar
- Describing numbers
(2016). (pages 95 - 119)
charts, pie
b. Model essay
charts)
- Bar graphs with comparison
(4 tiết)
- Pie charts with comparison
- Tables with comparison
1. Living abroad
- Writing task
a. Spotlight
McCarter, S. (2008)
- Writing about changes and experiences
(pages 59 - 60)
- Verb pattern
- Signposting main points
b. Model essay
- Modifying statements
Unit 5.
- Advantages and disadvantages
William,
A.
(2011)
Discussion
- Discussion
(pages 48 - 54)
Essays
- Structure and linking: Organizing your essay
(4 tiết)
- Writing introductions for discussion essays
- Writing conclusion for discussion essays
- Developing topic sentences
- Building a good paragraph
2. Work
a. Spotlight
- Key language for writing about work and careers
- Avoid using generalizations: Using tend to
b. Model essay
- Advantages and disadvantages
- Discussion
- Structure and linking: In spite of/despite
- Language workout: Word formation
1. Crime
a. Spotlight
- Writing introductions
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Unit 6. Opinion
Essays
(4 tiết)

Unit 7. Opinion
Essays
(4 tiết)

Revision
(2 tiết)

- Key language for writing about crime
- Key structures: make/let/allow
b. Model essay
- Opinion
- Structure and linking: Supporting arguments and
opinions
- Writing introductions for opinion essays
- Writing conclusions for opinion essays
- Expressing some else’s opinion
2. Running a business
a. Spotlight
- Qualifying your opinion
- Giving an opinion about future trends
b. Model essay
- Opinion
- Structure and linking: Instead of
- Relative clauses
1. Education and teaching
a. Spotlight
- Collocation for writing about education
- Academic language for writing about solutions
b. Model essay
- Problems and solutions
- Structure and linking: Contrasting ideas
- Language workout: Word-building
- Grammar and phrases for introductions
- Grammar and vocabulary for writing conclusions
2. Cities
a. Spotlight
- Collocation for writing about education
- Singular and plural forms
b. Model essay
- Problems and solutions
- Structure and linking: In order to/ so as to/ so that
- Language workout: Word-building
- General vocabulary for writing about solutions
- Using the second conditional to write about
solutions
- Revising the techniques to write a report
(describing a graph) and an essay
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William,
A.
(pages 40 - 46)

(2011)

- Writing conlusions.
Improve your IELTS
Writing Skills. McCarter,
S. (2008) (pages 70 - 75)

Using
appropriate
vocabulary
- Avoiding repetition by
use of synonyms
William,
A.
(2011)
(pages 80 - 86)

- Do all tasks provided

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần: Ngữ pháp cơ bản (Mã học phần: NLT0028)
2. Số tín chỉ:
04
3. Thông tin về học phần:
3.1. Điều kiện tiên quyết:
3.2. Loại học phần: Bắt buộc
4. Phân bố thời gian: 60 tiết
4.1. Lý thuyết: 50 tiết
4.2. Thực hành: 10 tiết
5. Mục tiêu học phần:
Sau khi kết thúc học phần, sinh viên sẽ:
- Vận dụng được các quy tắc ngữ pháp tiếng Anh, nói và viết được các câu đúng ngữ pháp, sửa
được lỗi sai.
- Phân tích được cấu trúc của cụm từ, cấu trúc câu, cấu trúc bài khoá theo quan điểm ngữ, nghĩa.
- Phát triển được kỹ năng giao tiếp của bản thân để hướng đến sự chính xác, sự hoàn hảo và sự tự
tin trong diễn đạt. Đồng thời, vận dụng được những cấu trúc ngữ pháp cơ bản của tiếng Anh để giải
quyết các dạng bài tập có liên quan cũng như áp dụng trong đàm thoại và viết.
6. Mô tả vắn tắt nội dung học phần:
Học phần bao gồm 24 bài. Mỗi bài cung cấp những những kiến thức cơ bản khác nhau về khái
niệm, hình thức, cách phân loại, cách sử dụng, cấu trúc của động từ, cách sử dụng các dạng mệnh đề,
các loại liên từ nối trong tiếng Anh hiện đại.
Nội dung của môn học được chia thành các chủ điểm chính sắp xếp theo từng nhóm vấn đề như các
loại động từ, các thì của động từ, mệnh đề quan hệ, mệnh đề điều kiện.... Trong mỗi chủ điểm, sinh viên sẽ
được tìm hiểu các kiến thức ngôn ngữ liên quan như cấu trúc, nguyên tắc sử dụng các thời của động từ, cấu
trúc động từ, các loại mệnh đề trong một số ngữ cảnh nhất định. Sau mỗi chủ điểm, sinh viên sẽ thể hiện
năng lực áp dụng những kiến thức đã học vào việc giải quyết các bài tập ngữ pháp đa dạng.
7. Thông tin về giảng viên:
ThS. Phạm Thị Hồng Thanh
SĐT: 0978 408 563
ThS. Nguyễn Thị Vân Anh
SĐT: 0945 532 880
ThS. Hoàng Thị Kiều Ân
SĐT: 0166 798 820
ThS. Bùi Thị Diệu Quyên
SĐT: 0904 847 528
8. Nhiệm vụ của người học:
- Dự lớp đầy đủ.
- Tham gia tích cực vào các hoạt động nghe giảng và trao đổi với giảng viên.
- Tích cực tham gia hoạt động nhóm theo sự hướng dẫn của giảng viên..
- Làm bài tập trên lớp và ở nhà đầy đủ theo sự hướng dẫn của giảng viên.
9. Quy định đánh giá người học `
- Điểm học phần gồm Điểm bộ phận + Điểm thi kết thúc học phần.
+ Điểm bộ phận : 50% trong đó :
Chuyên cần
10%
Ý thức học tập
10%
Bài kiểm tra 1
15%
Bài kiểm tra 2
15%
Hình tức kiểm tra: Kiểm tra viết
+ Điểm thi kết thúc học phần: 50%
Hình thức thi: Thi Viết
10. Điều kiện dự thi kết thúc học phần:
Sinh viên được dự thi kết thúc học phần nếu đạt các điều kiện sau:
- Tham dự ít nhất 80% số tiết lên lớp thực tế quy định cho từng học phần.
- Làm đầy đủ các bài thực hành, bài tập, thí nghiệm, tiểu luận được quy định cho từng học phần.
11. Thang điểm: 10 điểm.
12. Tài liệu
12.1. Giáo trình chính:
Thomson, A. J. & Martinet, A. V. (Giới thiệu: Bùi Thị Ngọc Lan) (1998). A Practical English
Grammar. Nxb Đà Nẵng.
12.2. Tài liệu tham khảo:
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1. Azar, B. (1989). Undertanding and Using English Grammar. Prentice Hall Regents.
2. Eastwood, J. (1994). Oxford Guide to English Grammar, Oxford Universty Press.
3. Elaine Kirn, Quang Huy (2001) A communicative grammar. Interractions one, two. NXB
Thống Kê.
4. Malcolm Mann/Steve Taylore – Knowles (2014) Grammar and vocabulary. Destination B1.
Thời đại
5. Murphy, R. (1985). English Grammar in Use. Cambridge Universty Press.
13. Nội dung chi tiết
Tên bài, số tiết
Nội dung lên lớp
Nội dung SV tự học
Nouns (3)
- Kinds and function
- Use of possessive case (page 15)
- Plurals
- Compound nouns (page 16)
- Uncountable nouns
- Form of possessive case
Articles (3)
- a/an (the indefinite article)
- this/these, that/those (page 9)
Omission of a/an
- the (the definite article)
Omission of the
Pronouns (2)
- Possessive adjectives and - Agreement and use of possessive
pronouns
adjectives (page 63)
- Personal pronouns
- Possessive pronouns replacing
- Indefinite pronouns
possessive adjectives + nouns (page 64)
- Use of they/them/their with - Position of pronoun objects (page 66)
neither/either, someone etc. (page 69) - Use of it (page 67)
- Reflexive pronouns
- Emphasizing pronouns (page 71)
Interrogatives: wh-? - Interrogative adjectives and pronouns - all, each, every, both, neither, either,
words and how? (2) - Affirmative verb after who etc.
some, any, no, none (pages 46 – 53)
- who, whom, which, what, etc. - which compared with who, what
(as objects of prepositions)
(page 59)
- Use of what
- Interrogative adverbs
Adjectives (3)
- Kinds of adjectives
- than/as + pronoun + auxiliary (page
- Position of adjectives
22)
- Comparison
- the + adjective (page21)
- Constructions with comparisons - Adjectives + one/ones etc. (page 24)
- Adjectives + infinitive
- many and much (page 24)
- Adjectives + various constructions
(page 27)
Adverbs (3)
- Kinds of adverbs
Position:
- Form and use
- Adverbs of manner;
- Constructions with comparisons - Adverbs of place;
- Inversion of the verb (after - Adverbs of time;
certain adverbs)
- Adverbs of frequency;
- Order of adverbs;
- Sentence adverbs;
- Adverbs of degree (pages 35 – 44)
Prepositions (3)
- Introduction
- Omission of to and for before
- Alternative position
indirect objects (page 88)
- Time and date
- Use and omission of to with verbs of
- Travel and movement
communication (page 89)
- Prepositions used with adjectives - Gerunds after prepositions (page 98)
and participles
- Prepositions/adverbs (page 99)
Test 1 (2)
First test
- Review
Giving feedback
Sentence pattern (2) - sentence structure
- Reorder words to make correct
- Word order
sentences (page 101)
Introduction to verbs - Classes of verbs
- Negatives of tenses (page 103)
(3)
- Ordinary verbs
-Interrogative for questions and
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- Principal parts
- Active tenses
- Auxiliary verbs
- Auxiliaries and modals
- Forms and patterns
- Question tags
- Comment tags
be, have, do (3)
- be as an auxiliary verb:
Form and use
- have as an auxiliary verb:
Form and use
- do as an auxiliary
- do as an ordinary verb
The present tenses (3) - The present continuous
- The simple present tenses

The past and perfect
tenses (3)

The future (3)

Test 2 (2)
The infinitive (3)
The gerund (3)
The passive voice (3)

Relative clauses (3)

Adverbial Clauses (3)

Conjunctions (2)
Noun clauses (3)

The participles (2)

requests (page 104)
- Negative interrogative (page 105)
- Use of auxiliaries in short answers,
agreement etc. (page 108)
- Agreement and disagreement (page
109)
- Additions remarks
- may and can for permission and
possibility (pages 127 – 135)
- can and be able for ability (pages
134 – 137)
- ought, should, must, have to, need
for obligation (pages 137 – 155)
- must, have, will and should for
deduction and assumption (pages 147 –
160)
- The auxiliaries dare and used (161 –
163)
- The simple past tense
- Present perfect and simple past (page 189)
- The past continuous tense
- Comparison of the present perfect
- The present perfect tense
simple and continuous (pages 192 –
- The present perfect continuous tense 193)
- The past perfect tense
- The past perfect continuous
tense
- Future forms
The sequence of tenses:
- Various future forms
- Superordinate clauses (page 217)
- The sequence of tenses (page 218)
- Mid-term test
- Review
- Giving feedback
- Form
- Infinitive phrases (pages 253 – 256)
- Uses of the infinitive
- Form
- Infinitive and gerund constructions
- Uses of the gerund
(pages 266 – 271)
- Form
- care, like, love, hate, prefer, wish
- Active and passive equivalents
(pages 294 – 301)
- Uses of the passive
- Defining relative clauses
- Relative pronouns used in defining
- Defining clauses: persons
clauses (page 73)
- Defining clauses: things
- Cleft sentences (page 76)
- Relative clause replaced by - Connective relative clauses (pages 82,
infinitive or participle
83)
- Non-defining relative clauses
- commas in relative clauses (pages 84,
85)
- Reason and result/cause
- Numerals, dates, and weights and
- Result with such/so … that
measures (pages 348 – 353)
- Clauses of concession
- Clauses of comparison
- Time clauses
- Co-ordinating conjunctions
- Purpose (pages 334 – 337)
- Subordinating conjunctions
- Noun clauses as subject
- Spelling rules (pages 354 – 361)
- That-clauses
- Phrasal verbs (pages 362 – 363)
- Noun clauses as object
- List of irregular verbs (page 364)
- Present participle
- Misrelated participles (page 280)
- Perfect participle
- Past and perfect participle
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The conditional (3)

Indirect speech (3)

Review (2)

- The conditional tenses
The present conditional tense
The perfect conditional tense
- Conditional sentences (type 1, 2,
3)
- Direct and indirect speech
- Statements
- Questions
- Commands, requests, advice, etc

- Parts of speech
- Types of clauses
- Sentences
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- Other uses of will/would,
shall/should (pages 230 – 237)

- Other ways of expressing indirect
commands (pages 321 – 322)
- Exclamations and yes and no (pages
323 – 325)
- Present subjunctive
- Past subjunctive
- Commands, requests, invitations,
advice, suggestions (pages 281 – 289)
- Revise what have been learnt

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần: Ngữ âm cơ bản (Mã học phần: NLT0029)
2. Số tín chỉ: 04
3. Thông tin về học phần
3.1. Điều kiện tiên quyết: không
3.2. Loại học phần: Bắt buộc
4. Phân bố thời gian lên lớp : 60 tiết
4.1. Lý thuyết: 60 tiết
4.2. Thực hành: 0 tiết
5. Mục tiêu học phần
Sau khi hoàn thành học phần về rèn luyện phát âm, sinh viên sẽ có thể:
- Giải thích được các khái niệm cơ bản về âm vị, trọng âm, ngữ điệu, nhịp điệu, dạng mạnh, dạng
yếu, nối âm, phát âm lướt trong tiếng Anh...
- Liệt kê được số lượng các âm vị trong tiếng Anh và có khả năng phân biệt các âm vị với nhau.
- Mô tả được hệ thống và cơ chế sản sinh âm thanh
- Sử dụng cách phát âm đã nêu trên trong kĩ năng nói và viết tiếng Anh một cách hợp lý trong môi
trường giao tiếp thông thường cũng như trong học thuật, trong công việc.
- Có ý thức tự giác có thể tự nghiên cứu tiếp cận với các vấn đề được nêu trong học phần một
cách khoa học, tích cực và chủ động.
- Có thái độ nghiêm túc khi nghe giảng lý thuyết, chăm chỉ trong việc luyện tập và có ý thức tích
cực với việc chuẩn bị bài ở nhà, có tinh thần hợp tác cao khi làm việc theo nhóm.
6. Mô tả vắn tắt nội dung học phần
Học phần gồm 6 phần: phần 1 giới thiệu về hệ thống cấu âm và ngữ âm tiếng Anh, phần 2 giới
thiệu về hệ thống âm nguyên âm, phần 3 là hệ thống âm phụ âm tiếng Anh, phần 4 là trọng âm, phần 5
là nhịp điệu, nghữ điệu trong tiếng Anh. Học phần cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về
cách phát âm các phụ âm, nguyên âm trong tiếng Anh, cách phát âm các âm có trọng âm trong từ, trong
câu và các đặc điểm về trọng âm câu cũng như cách xác định chúng. Ngoài ra, người học còn được cung
cấp những kiến thức và kĩ năng cơ bản nhất trong việc xác định ngữ điệu và nhịp điệu trong một số mẫu
câu và tình huống cơ bản.
7. Thông tin về giảng viên
ThS. Nguyễn Thị Thu Thủy
SĐT: 0904 204 578
ThS. Phạm Thị Hồng Thanh SĐT: 0978 408 563
ThS. Trần Thị Vân
SĐT: 0923606487
ThS. Nguyễn Thị Vân Anh
SĐT: 0945532880
8. Nhiệm vụ của sinh viên
- Có ý thức tự học, chuẩn bị tốt các câu hỏi, bài tập được giao.
- SV phải thực hiện các bài tập một cách nghiêm túc, không được sao chép (dưới
mọi hình thức). Các bài tập, câu hỏi trong tuần phải được chuẩn bị trước khi thảo luận hoặc kiểm
tra - đánh giá.
- Mỗi sinh viên hoàn thành các bài tập theo đơn vị bài học và nộp bài đầy đủ, đúng thời hạn, quy
cách theo yêu cầu của GV.
- Hoàn thành các bài kiểm tra theo quy chế
- Tham gia tích cực trong các giờ học và buổi thảo luận.
- Tham gia tích cực vào các hoạt động nghe giảng và trao đổi với giáo viên.
- Làm bài tập trên lớp và ở nhà đầy đủ theo sự hướng dẫn của giáo viên.
9. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên
Điểm học phần gồm Điểm bộ phận + Điểm thi kết thúc học phần. Quy định trọng số điểm như sau:
Điểm bộ phận:
50%
+ Chuyên cần
10%
+ Ýthức
10%
+ Bài kiểm tra 1:
10%
+ Bài kiểm tra 1:
10%
+ Bài kiểm tra 2:
10%
Điểm thi kết thúc học phần:
50%
Hình thức thi:
Tự luận
Bài kiểm tra 1:
68

* Mục đích: Kiểm tra đánh giá phần nội dung bài học thông qua phần thể hiện của sinh viên bằng
các bài nói nhằm thể hiện các âm cụ thể theo nội dung từng phần.
* Hình thức: Sinh viên nói trên lớp nhằm thực hành khả năng phát âm theo nội dung của mỗi đơn
vị bài, có thể làm cá nhân hoặc hội thoại
* Thời gian: Tuần thứ 6
Bài kiểm tra 2:
* Mục đích: Kiểm tra đánh giá phần nội dung bài học thông qua phần thể hiện của sinh viên bằng
các bài nói nhằm thể hiện các âm cụ thể theo nội dung từng phần.
* Hình thức: Sinh viên nói trên lớp nhằm thực hành khả năng phát âm theo nội dung của mỗi đơn
vị bài, có thể làm cá nhân hoặc hội thoại
* Thời gian: Tuần thứ 12
Bài kiểm tra 3:
* Mục đích: Kiểm tra đánh giá phần nội dung bài học thông qua phần thể hiện của sinh viên bằng
các bài nói nhằm thể hiện các âm cụ thể theo nội dung từng phần.
* Hình thức: Sinh viên nói trên lớp nhằm thực hành khả năng phát âm theo nội dung của mỗi đơn
vị bài, có thể làm cá nhân hoặc hội thoại
* Thời gian: Tuần thứ 15
Thi kết thúc học phần:
* Mục đích: Kiểm tra đánh giá kĩ năng nói của sinh viên sau khi kết thúc học phần
* Hình thức: Tự luận, trong đó có phần nghe và xác định âm và phần viết thể hiện những kiến
thức đã học trong học phần.
* Thời gian: Theo lịch và kế hoạch của Nhà trường
10. Điều kiện dự thi kết thúc học phần
Sinh viên được dự thi kết thúc học phần nếu đạt các điều kiện sau:
- Tham dự ít nhất 80% số tiết lên lớp thực tế quy định của học phần.
- Làm đầy đủ các bài tập, bài thực hành, tiểu luận theo quy định của học phần.
11. Thang điểm: 10 điểm
12. Tài liệu
12.1. Giáo trình chính:
Dale, P. and Lillian Poms. (2005). English Pronunciation made simple. Longman.
12.2. Tài liệu tham khảo:
1. Baker, A. (1981). Sheep or Ship?. Cambridge University Press.
2. Gilbert, J.D. (2001) Ed. Clear Speech from the Start. CUP.
3. Martin Hewings (2003). Pronunciation tasks. CUP.
4. Susan Boyer (2000). Understanding English Pronunciation. CUP.
5. Yates, J. (1997). Pronounce it perfectly in English. NXB TP Hồ Chí Minh.
13. Nội dung chi tiết
Tên bài, số tiết
Nội dung lên lớp
Nội dung SV tự học
Unit 1
- How speech sounds are produced Roach, P (2002) (p.8 - 26)
Introduction to the
- Classification of vowels
English speech sounds - Classification of consonants
(4)
- Vowels and consonants in
comparison
Unit 2
- Pronouncing the vowels of - Martin Hewings (2003). (p.19-20)
English vowel sounds American English
- Xuân Bá – Quang Minh (2006)
(4)
- Vowel sounds /i/ and /ɪ/
(p.6-15)
Unit 3
- Vowel sounds /e/ and /æ/
- Baker, A & Goldstein, S (2000).
English vowel sounds - Vowel sounds /a:/ and /ʌ/
(p.19-30)
(cont)
- Xuân Bá – Quang Minh (2006)
(4)
(p.18-32)
Unit 4
- Vowel sounds /ɒ/ and /ɔː/
- Baker, A & Goldstein, S (2000).
English vowel sounds - Vowel sounds /ɜː/ and /ə/
(p.43 – 52)
(cont)
- Xuân Bá – Quang Minh (2006)
(4)
(p.33-41& p.50-60)
Unit 5
- Vowel sounds /ʊ/ and /uː/
- Baker, A & Goldstein, S (2000).
English vowel sounds - English diphthongs
(p.57-65)
(cont)
- English triphthongs
- Xuân Bá – Quang Minh (2006)
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(4)
Test 1 (2)
Unit 6
English consonant
sounds
(4)
Unit 7
English consonant
sounds (cont)
(4)
Unit 8
English consonant
sounds (cont)
(4)
Unit 9
English consonant
sounds (cont) (4)
Unit 10
English consonant
sounds (cont) (4)
Test 2 (2)
Unit 11
Stress, Rhythm, and
Intonation
(6)
Unit 13
Stress, Rhythm, and
Intonation (cont) (6)
Revision and test 3
(4)

(p.42-49& p.61-97)
Test
- Consonant sounds /s/ and /z/
- Martin Hewings (2003). (p.27-32)
- Consonant sounds /t/ and /d/
- Xuân Bá – Quang Minh (2006)
- Consonant sounds /θ/ and /ð/
(p.105-110 & p.117-124)
- Contrast and review of /s/, /z/,
/t/, /d/, /θ/ and /ð/
- Consonant sounds /p/ and /b/
- Martin Hewings (2003). (p.27-32)
- Consonant sounds /f/ and /v/
- Xuân Bá – Quang Minh (2006)
(p.99-104)
- Consonant sounds /ʃ/ and /ʒ/
- Consonant sounds /tʃ/ and /dʒ/ and /j/
- Contrast and review of /s/, /ʃ/, /t/, /tʃ/
- Contrast and review of /tʃ/, /dʒ/,
/j/
- Consonant sounds /k/ and /ɡ/
- Consonant sounds /m/, /n/ and /ŋ/
- Contrast and review of /m/, /n/ and /ŋ/
- Consonant sounds /h/, /l/, /r/ and /w/
- Pronouncing consonant clusters

- Martin Hewings (2003). (p.35-36)
- Xuân Bá – Quang Minh (2006)
(p.125-139)

- Martin Hewings (2003) (p.41-44)
- Xuân Bá – Quang Minh (2006)

- Martin Hewings (2003). (p.40-41)
- Xuân Bá – Quang Minh (2006)
(p.147-153)
Test
- Roach, P (2002) (p.8 - 26)
- Introducing stress, Rhythm, and - Martin Hewings (2003). (p.61- 63)
Intonation
- Hancock, M. (2002). (p. 58 - 73)
- Syllables and word stress
- Xuân Bá – Quang Minh (2006) (p.
- Sentence stress
209 - 237)
- Rhythm
- Martin Hewings (2003). (p.71-73)
- Intonation
- Xuân Bá – Quang Minh (2006)
(p.239 – 254)
- Vowels and consonants
- Martin Hewings (2003). (p.94- Stress, Rhythm, and Intonation
113)
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần: Dịch cơ bản (Mã học phần: NLT0030)
2. Số tín chỉ: 03
3. Thông tin về học phần:
3.1. Điều kiện tiên quyết: Các môn thực hành tiếng Nghe, Nói, Đọc, Viết 3.
3.2. Loại học phần: Bắt buộc
4. Phân bố thời gian: 45 tiết
4.1 Lý thuyết: 30 tiết
4.2 Thực hành: 15 tiết
5. Mục tiêu học phần
Sau khi kết thúc học phần, sinh viên có thể:
- Nhận diện các nhóm lỗi sai cơ bản khi dịch từ Anh sang Việt và từ Việt sang Anh ở mức độ câu.
- Tự đánh giá được mức độ hoàn thiện và chính xác của một bài dịch
- Xác định rõ các bước cần tiến hành trong khi thực hành dịch.
- Áp dụng được một số kĩ thuật dịch cơ bản trong khi thực hành dịch.
- Tự lựa chọn tài liệu ôn tập ngữ pháp, từ vựng phù hợp, bổ trợ cho quá trình thực hành dịch
6. Mô tả vắn tắt nội dung học phần
Học phần bao gồm 14 bài, chia làm 3 phần lớn: Các bài 1,2,3 giới thiệu chung cho sinh viên về bản chất
của dịch thuật, về các bước cần thực hiện trong khi thực hành dịch, cách đánh giá cũng như các nguyên tắc cơ
bản khi thực hiện một bài dịch; nhóm các bài 4,5,6,7 giới thiệu cho sinh viên các lỗi sai thường gặp ở mức độ
câu khi dịch từ Anh- Việt và từ Việt- Anh; nhóm các bài còn lại từ bài 8 đến bài 14 là nhóm các bài học theo
chủ đề, và mỗi chủ đề sinh viên được tiếp cận với 1 kĩ năng khác nhau trong dịch thuật cơ bản.
7. Thông tin về giảng viên:
ThS. Trần Thị Vân
SĐT: 0923606487
ThS. Bùi Thị Diệu Quyên
SĐT: 0904847528
Th.S Nguyễn Thị Vân Anh
SĐT: 0945532880
8. Nhiệm vụ của người học:
- Dự lớp đầy đủ.
- Tham gia tích cực vào các hoạt động nghe giảng và trao đổi với giáo viên.
- Làm bài tập trên lớp và ở nhà đầy đủ theo sự hướng dẫn của giáo viên.
- Hoàn thành các bài kiểm tra theo quy chế.
9. Quy định đánh giá người học:
Điểm học phần gồm: Điểm bộ phận + Điểm thi kết thúc học phần
- Điểm bộ phận: 50%
+ Điểm bài viết thường xuyên: 30%
+ Điểm ý thức học tập: 10%
+ Điểm chuyên cần: 10%
- Điểm thi kết thúc học phần: 50% (thi viết)
10. Điều kiện dự thi kết thúc học phần:
Sinh viên được dự thi kết thúc học phần nếu đạt các điều kiện sau:
- Tham dự ít nhất 80% số tiết lên lớp thực tế quy định cho từng học phần.
- Làm đầy đủ bài tập nhóm theo quy định của học phần.
11. Thang điểm: 10 điểm.
12. Tài liệu:
12.1. Giáo trình chính
Thu Minh – Nguyễn Hòa. (2006). Luyện dịch Anh- Việt. Nxb ĐHQG Hà Nội.
12.2. Tài liệu tham khảo
1. Bell, Roger T.(1994) Translation and Transalating: Theory and Practice. Longman
2. Bùi Phụng. (1993). Đọc thư và văn bản quan hệ hợp tác quốc tế. NXB Giáo dục.
3. Lê Hiếu Ánh. (2002). Hướng dẫn dịch và đọc báo chí tiếng Anh. NXB TN.
4. Nguyễn Thành Đức. (2009) Giáo trình thực hành Biên dịch Việt – Anh 2. Thư viện số Đại học Cần Thơ
5. Nguyễn Thu Huyền.(2011) Cẩm nang luyện dịch Việt- Anh. Nxb ĐHQG Hà Nội.
13. Nội dung chi tiết
Tên bài, số tiết
Nội dung chi tiết
Nội dung SV tự học
Lesson 1
- An introduction to translation and - Unit 1.Translation Theory. (2013). p.871

(3)

Lesson 2
(3)
Lesson 3
(3)
Lesson 4
(3)

Lesson 5
(3)

Lesson 6
(3)

Lesson 7
(3)
Lesson 8
(3)
Lesson 9
(3)
Lesson 10
(3)
Lesson 11
(3)
Lesson 12
(3)
Lesson 13
(3)
Lesson 14
(3)
Lesson 15 (3)

translation studies
- Criteria for assessing a translation.
- Translation quality assessment

12
- Unit 1. Translation. ( 2005) p.4.
- Unit 7. Translation Theory . (2013).
p.81-82.
- Basic rules of translation
- Part 1, Luyện dịch Anh- Việt. (2012). p.3-12.
- p 9-18. Cẩm nang luyện dịch Việt –Anh.
- Translation procedures
- Unit 4. Translation Theory (2013). p.34
- Translation process
- p6-8. Cẩm nang luyện dịch Việt- Anh
- Six common problems of - Chapter 1. Giáo trình thực hành biên
translation from Vietnamese into dịch Việt- Anh.(2009) p. 2-6.
English (subjects- adverbs)
- Practice exercises
- Six common problems of - Chapter 1. Giáo trình thực hành biên
translation from Vietnamese into dịch Việt- Anh.(2009) p. 6-8.
English (incomplete sentences)
- Practice exercises
- Six common problems of - Chapter 1. Giáo trình thực hành biên
translation from Vietnamese into dịch Việt- Anh.(2009) p. 2-6.
English (active-passive sentences)
- Practice exercises
- Introduction of some difficult - Part 2. Luyện dịch Anh- Việt. (2012).
words/phrases from Vietnamese- English p.45-47
- Practice exercises
- Translation practice
- Unit 1,3.Translation1. (2005) p.6 & p.28
Population and migration
- p 163. Luyện dịch Anh- Việt. (2005)
Minitest
- Translation practice
- Unit 2. Translation1. (2005) p.17
Topic: Environment
- p 327.. Luyện dịch Anh- Việt.(2005)
- Translation practice
- Unit 4.
Topic: Urbanization
Translation 1.(2005). p.36
Minitest
- Translation practice
- Unit 9,10. Translation 1.(2005) p.83 -96 – p
Topic: Tourism and culture
- p. 236. Luyện dịch Anh- Việt. (2012)
- Translation practice
- Unit 12.Translation 1.(2005). p.107
Topic: Social issues
Mini test
- Translation practice
Unit 5 . Translation 1. (2005) p.46
Topic: Education
- Translation practice
- p152-209. Cẩm nang luyện dịch ViệtTopic: Economics
Anh
- p 19. Luyện dịch Anh- Việt. (2012).
Revision

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
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1. Tên học phần: Đất nước học (Mã học phần: NLT0032)
2. Số tín chỉ: 03
3. Thông tin về học phần:
3.1. Điều kiện tiên quyết:
3.2. Loại học phần: Bắt buộc
4. Phân bố thời gian: 45 tiết
4.1. Lý thuyết: 45 tiết
4.2. Thực hành: 0 tiết
5. Mục tiêu học phần:
Học phần cung cấp cho sinh viên chuyên ngành tiếng Anh những kiến thức cần thiết về đất nước, con
người, hệ thống chính trị, kinh tế, giáo dục, văn hóa của đất nước Anh và Mỹ. Sau khi kết thúc học phần, người
học sẽ:
- Nghe giảng tốt các vấn đề về đất nước, con người Anh và Mỹ được trình bày bằng tiếng Anh do
đã tích lũy những kiến thức liên quan.
- Có một cái nhìn bao quát về đất nước, con người, kinh tế, văn hóa, giáo dục của nước Anh và Mỹ.
- Rèn luyện khả năng hoạt động làm việc theo nhóm cũng như khả năng tự nghiên cứu, thuyết
trình giữa đám đông thông qua các hoạt động bài tập nhóm. Nhờ đó, người học sẽ chủ động hơn trong
việc học của mình, không phụ thuộc quá nhiều vào giảng viên.
- Tìm và khai thác tài liệu bản ngữ nhằm phục vụ cho môn học: sưu tầm, lựa chọn, sắp xếp thông tin cho logic.
- Thiết kế khoa học một bài thuyết trình tiếng Anh về các chủ đề xã hội.
6. Mô tả vắn tắt nội dung học phần:
- Sinh viên được cung cấp những kiến thức không chỉ về văn hóa, truyền thống, bản sắc của con
người Anh mà còn hiểu rõ về lịch sử, địa lý vùng miền bên cạnh những vấn đề có tính thời sự như kinh
tế, hệ thống chính trị hay giáo dục của đất nước Anh và Mỹ.
- Sau khi nghe giảng về những vấn đề trên, sinh viên được thảo luận nhóm để tìm hiểu thêm những
thông tin chi tiết về các mặt của từng vấn đề, nhằm giúp sinh viên có cái nhìn rõ nét hơn, cụ thể hơn. Sau đó
các nhóm sinh viên được yêu cầu thực hiện một bài thuyết trình về vấn đề mình đã tìm hiểu chi tiết.
7. Thông tin về giảng viên:
ThS. Trần Thị Hồng Lê
Điện thoại: 0945050026
ThS. Nguyễn Đức Ân
Điện thoại: 0974033399
ThS. Tô Thị Hiền
Điện thoại: 0972783545
8. Nhiệm vụ của người học:
- Dự lớp đầy đủ.
- Tham gia tích cực vào các hoạt động nghe giảng và trao đổi với giáo viên.
- Làm bài tập trên lớp và ở nhà đầy đủ theo sự hướng dẫn của giáo viên.
- Chuẩn bị và làm bài tập nhóm, báo cáo sản phẩm nhóm theo đúng thời gian quy định.
- Nộp các báo cáo nhóm cho giáo viên theo đúng yêu cầu.
9. Quy định đánh giá người học:
Điểm học phần gồm: Điểm bộ phận + Điểm thi kết thúc học phần
- Điểm đánh giá quá trình:
+ Điểm bài tập nhóm: 30%
+ Điểm đánh giá nhận thức và thái độ tham gia thảo luận: 10%
+ Điểm chuyên cần: 10%
- Điểm thi kết thúc học phần: 50% (thi viết)
* Bài tập nhóm:
Nội dung và hình thức thể hiện bài tập nhóm do các nhóm tự thảo luận và lựa chọn
Chủ đề báo cáo phải xoay quanh các nội dung nằm trong trong chương trình môn học.
Mỗi báo cáo được trình bày trong 25-30 phút
Điểm bài tập nhóm được tính dựa trên năng lực hoạt động nhóm và cá nhân của từng thành viên,
được đánh giá bởi các viên khác trong lớp cũng như giảng viên (dựa trên phiếu đánh giá)
Nhóm thuyết trình phải chuẩn bị bản đánh giá gồm những mục theo qui định để các sinh viên
khác trong lớp cũng như giảng viên nhận xét.
10. Điều kiện dự thi kết thúc học phần:
Sinh viên được dự thi kết thúc học phần nếu đạt các điều kiện sau:
- Tham dự ít nhất 80% số tiết lên lớp thực tế quy định cho từng học phần.
- Làm đầy đủ bài tập nhóm theo quy định của học phần.
11. Thang điểm: 10 điểm.
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12. Tài liệu:
12.1. Giáo trình chính:
1. Hoang, T. X. H. et al. (2007). An introduction to American studies. Nxb Đại Học Quốc Gia Hà
Nội - giáo trình lưu hành nội bộ
2. Nguyen, T. H. H & al. (2006). General Geography of the United Kingdom and the USA. Nxb
Đại Học Quốc Gia Hà Nội – giáo trình lưu hành nội bộ
12.2. Tài liệu tham khảo:
1. Dowall, D.M. (2002). Britain in close-up. Nxb Trẻ.
2. Garwood,C; Gardani, G; Peris, E. (1992). Aspects of Britain and the USA. OUP.
3. Fiedler, E; Jansen, R. (2003). American in close-up. Longman
4. Falk, R. (2004). Spotlight on the USA. Nxb Đà Nẵng.
13. Nội dung chi tiết:
Tên bài, số tiết
Nội dung lên lớp
Nội dung SV tự học
Overview of the - Understanding the names
- Snapshots of Britain
UK
- National flag
Dowall, D.M. (2002) (p.10-25)
(2)
- British things
O’Driscoll, J. (2009) (p.9-11)
+ National anthem
- Climate and weather
+ Monarch/ sovereign
Dương, L. A. & Thái, T. N. L.
+ Royal Coat of Arms & Shield
(2007) (p.25-26)
+ Britania
- A first look at the United
+ John Bull
Kingdom
+ Bulldog
Nguyen, T. H. H & al. (2006) (p.2+ Robin
18)
+ Bowler hat
- A brief survey of the British
+ Football
physical geography
+ Afternoon tea
Nguyen, T. H. H & al. (2006)
+ National flower
(p.19-25)
Identity
- Ethnic identity
- A social profile
(2)
- Being British
Dowall, D.M. (2002) (p.90-101)
- Family identity
O’Driscoll, J. (2009) (p.18-20)
- Geographical identity
- The people of Britain
- Class dentity
Dương, L. A. & Thái, T. N. L.
- Men and women
(2007) (p.27-34)
- Religious and political identity
- The British people
- Social and everyday contacts
Nguyen, T. H. H & al. (2006) (p.32-46)
British economy - Overview
- Working Britain
(2)
+ Facts and figures
Dowall, D.M. (2002) (p.74-89)
+ History
O’Driscoll, J. (2009) (p.47-49)
- Industrial sectors
+ Agriculture
+ Manufacturing
+ Service industry
Group projects - Teacher divides students into groups
- Choose topics and discuss in group
(3)
- Teacher mentors
about how to present the final products
- Divide members’ tasks to prepare
for the group projects
British political - Constitution
- The system of government
system
- British monarchy
Dowall, D.M. (2002) (p.26-38)
(2)
- British government
O’Driscoll, J. (2009) (p.24-39)
- British parliament
- Political parties
- British elections
British
- Historical Background
- Educating the nation
educational
- Organization
Dowall, D.M. (2002) (p.147-158)
system
- Style
O’Driscoll, J. (2009) (p.44-46)
(2)
- Recent developments
- Education in Britain
- School life
- Dương, L. A. & Thái, T. N. L.
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British culture
(2)

- Educational system
- British beliefs & values
+ Conservatism
+ Being different
+ The love of nature
+ The love of animals
Formality & Informality
- Religion
- Special holidays & occasions
+ Traditional holidays
+ Modern holidays
- UK’s national passion

Group projects
(3)

- Teacher checks groups’ project report 1
- Teacher mentors (if necessary)

Overview of the
USA
(2)

- Facts & figures
- National things
+ National flag
+ National anthem
+ National coat of arms/ Great Seal
+ National mottoes
- American symbols
+ Liberty (Goddess)
+ Columbia
+ Uncle Sam
+ The Liberty Bell
+ Figure of Justice
+ National Floral Emblem
- Diversity
+ Geographic diversity
+ Cultural diversity
- Native Americans
- The nation of immigrants
+ First immigrants
+ Old immigrants
+ New immigrants
+ Recent immigrants
- Issued related to immigration
- The image of a “melting pot”

The making of
the nation
(2)

American
economy
(2)

Group projects
(3)
American
political system
(2)

- General fact
- Economic sectors
- Government’s role
- American business heroes
- Economic challenges
- Teacher checks groups’ project report 2
- Government structure
+ Legislative
+ Executive
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(2007) (p.50-59)
- Time for a drink
Dowall, D.M. (2002) (p.202-203)
O’Driscoll, J. (2009) (p.42-43, 5660, 66-68)
- Religion
Dương, L. A. & Thái, T. N. L.
(2007) (p.60-64)
- Living in Britain
Dương, L. A. & Thái, T. N. L.
(2007) (p72-89)
- Family life
Dương, L. A. & Thái, T. N. L.
(2007) (p.90-93)
- Holidays & special occasions
Dương, L. A. & Thái, T. N. L.
(2007) (p.118-137)
- Britain around the calendar
Nguyen, T. H. H & al. (2006) (p.47-52)
- Report project’s progress
- Continue to prepare for the group
projects
- A first look at the United States
Nguyen, T. H. H & al. (2006)
(p.97-123)
- An expansive and diverse nation
Hoang, T. X. H. et al. (2007) (p.611)

- The making of the nation
Hoang, T. X. H. et al. (2007) (p.4359)
- The American people
Falk, R. (2004) (p.1-4)
- A brief history of the United
States
Hoang, T. X. H. et al. (2007) (p.1242)
- The US economy
Hoang, T. X. H. et al. (2007) (p.7898)
- Report project’s progress
- Finalize the group projects
- The political system
Falk, R. (2004) (p.4-6)
Hoang, T. X. H. et al. (2007) (p.99-

American
educational
system
(2)

American
beliefs & values
(2)

Presentations
(6)
Revision
(6)

+ Judicial
- Major political parties
+ Two-party system
+ The role of the parties
+ Minor parties
- Political participation
+ Interest groups
+ Lobbyists
- General facts
- Education ladder
- Features
+ Equal learning opportunities
+ No national education system
+ Different education standards &
requirements
+ Inequalities in education
+ Extra-curricular activities
- Individual freedom
- Self-reliance
- Equality of opportunity
- Competition
- Material wealth
- Hard work
- Relationship between idealism and
reality
- Group project presentations
- Students’ reflections
- Peer and teacher evaluation
Revision
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119)

- Education in the United
Hoang, T. X. H. et al. (2007)
(p.120-137)

- The American culture
Nguyen, T. H. H & al. (2006)
(p.138-147)
- American ideals and values
Hoang, T. X. H. et al. (2007) (p.6177)

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần: Giao tiếp giao văn hóa (Mã học phần: NLT0039)
2. Số tín chỉ: 03
3. Thông tin về học phần:
3.1. Điều kiện tiên quyết: Kỹ năng nói 6, kỹ năng đọc 6
3.2. Loại học phần: Bắt buộc
4. Phân bố thời gian: 45 tiết
4.1. Lý thuyết: 45 tiết
4.2. Thực hành: 0 tiết
5. Mục tiêu học phần:
Sau khi kết thúc học phần, sinh viên sẽ:
- Vận dụng các quy tắc giao tiếp vào các tình huống giao tiếp thực tế với những người thuộc nền
văn hoá khác một cách tự nhiên, hiệu quả và phù hợp.
- Sử dụng được các yếu tố văn hóa, ngôn ngữ và ngữ năng giao tiếp.
- Nhận biết được các loại hình giao tiếp.
- Xây dựng được bố cục của một bài thuyết trình về chủ đề văn hóa, phong tục tập quán.
- Trình bày, thể hiện và bảo vệ quan điểm của mình về vấn đề được đưa ra với những lập luận và
lý lẽ logic, thuyết phục.
- Cải thiện kỹ năng đọc tài liệu, kỹ năng làm việc nhóm và kỹ năng thuyết trình.
6. Mô tả vắn tắt nội dung học phần:
Học phần bao gồm 09 bài, nội dung các bài học cung cấp các kiến thức nền về văn hoá và giao
văn hóa trong giao tiếp, kiến thức nền về một số lĩnh vực cơ bản như văn hóa, giáo dục và đời sống của
các nước nói tiếng Anh, ngoài ra học phần còn cung cấp các kiến thức về giao tiếp lời nói và giao tiếp
phi lời nói trong nền văn hoá của các nước nói tiếng Anh và văn hoá Việt Nam.
Mỗi bài học được chia thành 03 phần: Phần đầu tiên giới thiệu chủ đề và cung cấp các đơn vị lí
luận nền tảng. Phần thứ hai đưa ra các tình huống giao tiếp văn hóa cụ thể cho người học phân tích và
xử lí. Phần cuối cùng là phần người học tự chuẩn bị và thuyết trình về một nội dung đã được giới thiệu
trong bài hoặc khía cạnh khác có liên quan đến chủ đề trong bài.
7. Thông tin về giảng viên:
- ThS. Tô Thị Hiền
SĐT: 0972783545
- ThS. Lê Thị Thu Hiền
SĐT: 01692455648
- CN. Khổng Quỳnh Hương
SĐT: 0968220893
- ThS. Đào Thị Kim Nhung
SĐT: 0912744200
8. Nhiệm vụ của người học:
- Dự lớp đầy đủ.
- Tham gia tích cực vào các hoạt động nghe giảng và trao đổi với giáo viên.
- Làm bài tập trên lớp và ở nhà đầy đủ theo sự hướng dẫn của giáo viên.
- Hoàn thành các bài kiểm tra theo quy chế.
9. Quy định đánh giá người học:
Điểm học phần gồm: Điểm bộ phận + Điểm thi kết thúc học phần
- Điểm bộ phận: 50%
+ Điểm 01 bài thuyết trình và 01 bài kiểm tra viết: 30%
+ Điểm ý thức học tập: 10%
+ Điểm chuyên cần: 10%
- Điểm thi kết thúc học phần: 50% (thi viết)
10. Điều kiện dự thi kết thúc học phần:
Sinh viên được dự thi kết thúc học phần nếu đạt các điều kiện sau:
- Tham dự ít nhất 80% số tiết lên lớp thực tế quy định cho từng học phần.
- Làm đầy đủ bài tập nhóm theo quy định của học phần.
11. Thang điểm: 10 điểm.
12. Tài liệu:
12.1. Giáo trình chính:
1. Nhiều tác giả. (2007). Cross Culture Communication. Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội
12.2 Tài liệu tham khảo:
1. Donatella Fitzgerald and Rachel Haraway. (2011). New English File Culture Link. Oxford
University Press
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2. Althen. (2003). American ways. International Press Inc.
3. Nguyễn Quang. (2002). Giao tiếp và Giao tiếp giao văn
13. Nội dung chi tiết:
Tên bài, số tiết
Nội dung lên lớp
Introduction to - What culture?
cross cultural
- Components of culture
communication - The iceberg of culture
background
- What language?
concepts
- What cross-culture?
(9)
- What communication
- Principles of cross cultural communication
- Cultural values
+ Individualism and privacy
+ Equality
+ Informality
+ The future, change and progress
+ Achivement, action, work and materialism
+ Directness and assretiveness
- Contrasting values
+ Personal control over the environment –
Fate
+ Change – Tradition
+ Time flies – Time walks
+ Equality – hierarchy
+ Individualism and privacy – group
orientation
+ Self help – birthright inheritance
+ Future orientation – Past orientation
+ Action and work orientation - being
orientation
+ Informality – formality
+ Directness, openess and honesty –
Indirectness and saving face.
+ Materialism - Spiritualism
- Exercises
- Presentation
How to make
- Politeness and conversations
verbal
- Introduction
communication - Small talk after introduction
successful
- Cultural quiz
(6)
Greeting and responses to greetings
- Thanking and replying to thanks
- Complementing and responding
- Apologyzing
- Invitations
- Requesting
- Exercises
- Presentation
Key categorical - Subjectivity – Objectivity
dimensions
- Directness and indirectness
(4)
-Presentation
Introduction to - What nonverbal communication?
noverbal
- Differences between verbal and nonverbal
communication communication.
(4)
- Functions of nonverbal communication
- Presentation
Facial
- What facial expressions
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hóa. Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội
Nội dung SV tự học
Donatella Fitzgerald and Rachel
Haraway. (2011) (p 4-14)

Donatella Fitzgerald and Rachel
Haraway. (2011) (p 16-20)

Donatella Fitzgerald and Rachel
Haraway. (2011) (p 22-26)
Donatella Fitzgerald and Rachel
Haraway. (2011) (p 28-34)

Donatella Fitzgerald and Rachel

expressions
(3)

Gestures
(4)

Postures
(4)

Conversational
distance
(4)

Some popular
gestures around
the world
(4)

Revision
(3)

- Six basic facial expressions
- Eye contact
- Exercises
- Presentation
-What gestures
- Common gestures
+ gestures with the hands
+ geatures with ear
+ gestures with nose
+ gestures with cheeks, lips and mouth
+ gestures with arm, hands
+ gesture with legs and feet
-Exercises
- Presentation
- What posture?
- Some common basic postures
+ Formal postures
+ Relaxed postures
+ Defensive postures
+ Sexy postures
+ Agressive postures
+ Slouching postures
- Exercises
- Presentation
- What conversational distance
- some basic common conversational
distances:
+ Intimate
+ Personal
+ Social
+ Public
- Factors affecting personal space
+ High- low contact culture
+ Gender
+ Relationship
+ Population density
+ Intended massages
- Greetings
- Farewells
- Beckoning
- Insulting
- Touching
- OK sign
- Thumbs – up
- V- sign
- Exercises
- Presentation
-Written test
- Feedback
- Review

79

Haraway. (2011) (p 36-38)

Donatella Fitzgerald and Rachel
Haraway. (2011) (p 40-42)

Donatella Fitzgerald and Rachel
Haraway. (2011) (p 44-46)

Donatella Fitzgerald and Rachel
Haraway. (2011) (p 48-50)

Donatella Fitzgerald and Rachel
Haraway. (2011) (p 52-56)

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần: Ngữ nghĩa học (Mã học phần: NLT0043)
2. Số tín chỉ: 02
3. Thông tin về học phần:
3.1. Điều kiện tiên quyết: Học phần Ngữ âm học
3.2. Loại học phần: tự chọn
4. Phân bố thời gian: 30 tiết
4.1. Lý thuyết: 30 tiết
4.2. Thực hành: 0 tiết
5. Mục tiêu học phần:
Sau khi kết thúc học phần, người học có thể:
- Liệt kê được đối tượng, mục đích và nhiệm vụ của ngữ nghĩa học; Nhận biết được sự khác nhau
của ngữ nghĩa học và các ngành ngôn ngữ học khác; Liệt kê được một số phương pháp nghiên cứu ngữ
nghĩa học;
- Nhớ được những khái niệm cơ bản về ngữ nghĩa học như khái niệm nghĩa, sở chỉ và quy chiếu,
nghĩa từ vựng, các quan hệ từ vựng, sự biến đổi nghĩa, nghĩa câu và mệnh đề, nghĩa phát ngôn, các hành
động lời nói…
- Giải thích được thuật ngữ, khái niệm và các kiến thức môn học một cách hệ thống;
- Nhận diện, phân biệt và trình bày được các hiện tượng, khái niệm thuộc lĩnh vực ngữ nghĩa học;
- Vận dụng sự hiểu biết cơ bản về ngữ nghĩa học vào thực tiễn học tập và nghiên cứu ngôn ngữ và
ngoại ngữ;
- Nhận diện được “vẻ đẹp” của ngôn từ, tích cực làm giàu thêm kiến thức về ngữ nghĩa nói riêng,
ngôn ngữ học nói chung; Qua đó biết yêu và giữ gìn sự trong sáng khi sử dụng ngôn ngữ trong giao tiếp
chuyên môn và giao tiếp hàng ngày;
6. Mô tả vắn tắt nội dung học phần:
Học phần Ngữ nghĩa học sử dụng cuốn sách Ngữ nghĩa học tiếng Anh (English Semantics) của
tác giả Tô Minh Thanh và Từ vựng học tiếng Anh cơ bản (Basic English Lexicology) của các tác giả
Hoàng Tất Trường làm tài liệu học tập. Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về các
nội dung như kiến thức như các cách cấu tạo từ, các lớp từ vựng, trường nghĩa, các phép tu từ và cách
dùng từ trong các văn bản, ngữ cảnh khác nhau để chuyển tải những mục đích giao tiếp khác nhau,
nghĩa của câu, cách phân loại câu theo giá trị chân lí, phân biệt câu và phát ngôn.
7. Thông tin về giảng viên:
ThS. Đặng Thi Lan
SĐT: 0915073492
ThS. Nguyễn Thị Phương Mai
SĐT: 0911101985
CN. Khổng Quỳnh Hương
SĐT: 0968220893
8. Nhiệm vụ của người học:
- Tham dự ít nhất 80% số tiết lên lớp thực tế quy định cho từng quần học
- Hoàn thành các bài tập và nhiệm vụ được giao theo từng đơn vị bài học
- Có ý thức xây dựng bài học và than gia tích cực các hoạt đọng trong giờ học
9. Quy định đánh giá người học
Điểm học phần gồm Điểm bộ phận + Điểm thi kết thúc học phần. Quy định trọng số điểm như sau:
Điểm bộ phận:
50%
+ Bài kiểm tra giữa kì:
20%
+ Bài thuyết trình:
20%
+ Ý thức tham dự:
10%
Điểm thi kết thúc học phần:
50%
Hình thức thi:
Viết
10. Điều kiện dự thi kết thúc học phần:
Sinh viên được dự thi kết thúc học phần nếu đạt các điều kiện sau:
- Tham dự ít nhất 80% số tiết lên lớp thực tế quy định cho từng học phần.
- Làm đầy đủ các bài tập được yêu cầu theo từng bài.
11. Thang điểm: 10 điểm.
12. Tài liệu:
12.1 Giáo trình chính:
1. Tô Minh Thanh. (2007). Ngữ nghĩa học tiếng Anh (English Semantics). Nxb ĐHQG TP Hồ Chí Minh.
2. Hoàng Tất Trường. (1993). Từ vựng học tiếng Anh cơ bản (Basic English Lexicology). Nxb
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ĐHQG Hà Nội.
12.2 Tài liệu tham khảo:
1. Hurford, J. R & Smith, M. B. (2007). Sematics – A Coursebook (second edition). CUP
2. Keidler, C. (2001). Introducing English Semantics. Macmillan Publishers.
3. Mc Carthy, M & O’Dell, F. (2005). English Collocation in Use. Intermediate. CUP
4. Redman, S. (1997). English Vocabulary in Use. Pre-intermediate. CUP
13. Nội dung chi tiết:
Tên bài, số tiết
Nôi dung sinh viên lên lớp
Nội dung sinh viên tự học

Introduction
(4)

- Definition
- Semantics and its possible included
aspects
- Lexical meaning and grammatical
meaning.

- Hoang Tat Truong (1993) (p.2-7)
- Hurford, J. R & Smith, M. B.
(2007). (p.1-35)
- Nguyen Hoa (2000) (p. 54-55)

Word structure
and formation
(5)

- Word structure
- Affixation
- Compounding
- Shortening
- Conversion
(Sound imitation, Back derivation,
Sound and stress interchange, Words
from names)

- Hoang Tat Truong (1993)
(p.11-15)
- Hoang Tat Truong (1993)
(p.15-52)
Mc Carthy, M & O’Dell, F (2005).
(p.2-19)
Redman, S (1997). (p.18-31)
Redman, S (1997). (p. 200-203)

Word meaning
(7)

- Semantic features
- Componential analysis
- Semantic fields
- Referent, reference and sense
- Denotation and connotation
- Multiple senses of lexical items
- Figures of speech

- Tô Minh Thanh (2007). (p.36-48)
- Hoang Tat Truong (1993) (p.59 63)
- Nguyen Hoa (2000) (p.95-97)
Understanding English Semantics Nguyen Hoa (p.98-99)
- Tô Minh Thanh (2007).
(p.48-56)

Mid-term Test
(2)

Mid-term test

Sense relations
(6)

- Polysemy
- Homonymy
- Synonymy
- Antonymy
- Hyponymy
- Meronymy

Sentence
meaning
(4)

Revision
(2)

- Hoang Tat Truong (1993)
(p.67-76)
- Nguyen Hoa (2000) (p.68-71)
- Nguyen Hoa (2000) (p.81-82)
- Carthy, M & O’Dell, F (2005).
(p.24-29)

- Introduction to sentence meaning
- Structural meaning (grammaticality
acceptability, meaningfulness)
- Truth value/ truth condition (modality,
analytic
truth,
synthetic
truth,
contradiction truth)
- Sentence relations (Paraphrase,
Presupposition, Entailment)
- Word formation
- Word meaning
- Sentence meaning
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- Nguyen Hoa (2000) (p.146-147)
- Nguyen Hoa (2000) (p.174-178)

- Mc Carthy, M & O’Dell, F (2005).
(p. 50-60)
- Redman, S (1997) (p. 10-30)

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần: Ngữ pháp nâng cao
2. Số tín chỉ: 03
3. Thông tin về học phần
3.1. Điều kiện tiên quyết: Ngữ pháp cơ bản
3.2. Loại học phần: Bắt buộc
4. Phân bố thời gian: 45 tiết
4.1. Lý thuyết: 45 tiết
4.2. Thực hành: 0 tiết
5. Mục tiêu học phần
Sau khi kết thúc học phần, sinh viên có thể:
- Ghi nhớ được khái niệm cơ bản về hình thái học, cú pháp học.
- Phân biệt được câu đúng/sai trong thực tiễn nói, viết.
- Nhận biết những đặc điểm cơ bản của các đơn vị ngôn ngữ cấu thành nên các cụm từ (phrases),
mệnh đề (clauses), câu (sentences).
- Sử dụng những thuật ngữ cần thiết để miêu tả cấu trúc các cụm từ (phrases), mệnh đề (clauses),
câu (sentences)trong tiếng Anh.
- Phân tích và mô hình hóa các cụm từ (phrases), mệnh đề (clauses), câu (sentences) dựa trên chức
năng cú pháp và ngữ nghĩa của các đơn vị ngôn ngữ cấu thành.
- Sử dụng được các cấu trúc ngữ pháp đã học trong học phần trong kỹ năng sản sinh ngôn ngữ.
6. Mô tả vắn tắt nội dung học phần
Học phần Ngữ pháp nâng cao cung cấp cho sinh viên những kiến thức chuyên sâu về cú pháp tiếng
Anh. Nội dung môn học gồm 11 đơn vị bài học. Bài 1 giới thiệu những khái niện nền tảng của cú học pháp: các
thành tố cú pháp, quan hệ cú pháp, cấu trúc cú pháp, phương pháp phân tích cú pháp. Các bài 2, 3, 4, 5, 6 trình
bày lý thuyết về các cụm từ trong tiếng Anh: cụm danh từ cơ bản, cụm danh từ phức, cụm tính từ, cụm trạng từ,
cụm giới từ, cụm động từ. Trọng tâm của phần này là các loại cụm từ, cách thức tổ chức và các quan hệ giữa
các từ trong cụm từ. Các bài 7, 8, 9, 10, 11, trình bày một số vấn đề về đặc điểm cơ bản, về nghĩa của câu, về
các bình diện của câu, về cấu trúc ngữ pháp của câu và hệ thống các thành phần ngữ pháp của câu, vấn đề phân
loại câu.
7. Thông tin về giảng viên:
ThS. Phạm Thị Hồng Thanh
SĐT: 0978408563
ThS. Nguyễn Đức Ân
SĐT: 0974033399
ThS. Bùi Thị Diệu Quyên
SĐT: 0904847528
8. Nhiệm vụ của người học:
- Dự lớp đầy đủ.
- Tham gia tích cực vào các hoạt động nghe giảng và trao đổi với giáo viên.
- Làm bài tập trên lớp và ở nhà đầy đủ theo sự hướng dẫn của giáo viên.
- Hoàn thành các bài kiểm tra theo quy chế.
9. Quy định đánh giá người học:
Điểm học phần gồm: Điểm bộ phận + Điểm thi kết thúc học phần
- Điểm bộ phận: 50%
+ Điểm bài kiểm tra viết thường xuyên bao gồm 3 bài kiểm tra: 30%
+ Điểm ý thức học tập: 10%
+ Điểm chuyên cần: 10%
- Điểm thi kết thúc học phần: 50% (thi viết)
10. Điều kiện dự thi kết thúc học phần:
Sinh viên được dự thi kết thúc học phần nếu đạt các điều kiện sau:
- Tham dự ít nhất 80% số tiết lên lớp thực tế quy định cho từng học phần.
- Làm đầy đủ bài tập nhóm theo quy định của học phần.
11. Thang điểm: 10 điểm.
12. Tài liệu:
12.1 Giáo trình chính:
Quirk, R.& Greenbaum, S. (1973). A University Grammar of English. Longman.
12.2 Tài liệu tham khảo:
1. Azar, B. (1989). Undertanding and using English grammar. Prentice Hall Regents.
2. Downing, A & Locke P. (1995). A University Course in English Grammar. Phoenix ELT.
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3. Eastwood, J. (1994). Oxford Guide to English Grammar. Oxford Universty Press.
4. Leech, G & Svartvik, J. (1975). A Communicative Grammar of English. Longman.
5. Murphy, R. (1985) . English Grammar in Use. Cambridge Universty Press.
13. Nội dung chi tiết:
Tên bài/ tiết
Nội dung lên lớp
Nội dung SV tự học
Unit 1
Sentence element; parts of speech Quirk, R.& Greenbaum, S. (1973).
Elements of
(page 12)
Stative and dynamic (page 20)
grammar (3)
Pro-forms, questionand negative (page 20)
Unit 2
Regular verbs and inflectional rules Quirk, R.& Greenbaum, S. (1973).
Verbs and the verb (page 28); irregular verbs (page 30); Tense and aspect (page 40); mood
phrase (3)
auxiliaries (page 35)
(page 51)
Unit 3
Noun classes (page 59); Determiners Quirk, R.& Greenbaum, S. (1973).
Nouns, pronouns, (page 61); Reference and the article Number (page 80); Gender (page 89);
and the basic noun (page 67)
The genitive (page 93); Pronouns
phrase (4)
(page 100)
Unit 4
Restrictive relative clause; Non- Quirk, R.& Greenbaum, S. (1973).
The complex noun restrictive
relative
clause; Focus, theme, and emphasis, wordphrase
postmodifiers; premodifiers (page formation, stress, rhythm, and intonation,
(4)
380- 400)
punctuation (pages: 306- 458)
Test 1
Practise the test under exam Review
(2)
conditions; Check the answers;
Learn from the test; focus on
understanding why certain answers
are correct.
Unit 5
Adjective, attriutive and predicative Quirk, R.& Greenbaum, S. (1973).
Adjectives and
(page 115);
Correspondence between adjective and
Adverbs
Adverbs as modifiers (page 126)
adverb (page 136); adjective, adverb,
(4)
and other word-classes (page 137)
Unit 6
Place relations (page 146); time Quirk, R.& Greenbaum, S. (1973).
Prepossition and
relations (page 154);
Other relations chiefly as adjunct; as
prepositional
disjunct; as complementationof verb
phrase (2)
or adjective (pages: 157- 163)
Test 2
Practise the test under exam Review
(2)
conditions; Check the answers;
Learn from the test; focus on
understanding why certain answers
are correct.
Unit 7
Clause patterns (page 166); elements Quirk, R.& Greenbaum, S. (1973).
The simple
and their meanings (page 171)
Concord;
negation;
questions;
sentence (3)
commands (pages: 176- 200)
Unit 8
Limiter and additive adjuncts (page Quirk, R.& Greenbaum, S. (1973).
Adjuncts, disjuncts, 211); intensifiers (page 214) ; Style and attitudinal disjuncts;
conjuncts
adjuncts of manner, means, and conjuncts (pages: 242- 246);
(4)
instruments, of place, of time (page
220- 229);
Unit 9
Ellipsis (page 251); coordination of Quirk, R.& Greenbaum, S. (1973).
Coordination and
clauses (page 254; coordination of Apposition,
nonrestrictive
apposition
phrases (page 267)
Apposition; restrictive Apposition
(3)
(pages: 276- 282)
Test 2
Practise the test under exam Review
(2)
conditions; Check the answers;
Learn from the test; focus on
understanding why certain answers
are correct.
Unit 10
Time relater (page 285); logiccal Quirk, R.& Greenbaum, S. (1973).
Sentence
connecters (page 287); subtitution Discourse reference; ellipsis in
connection
(page 294)
dialogue (pages: 302- 305)
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(3)
Unit 11
The complex
sentence
(4)
Test 2
(2)

Finite, non-finite, and verless clause;
subordinators and subordination;
nominal clauses; adverbial clauses
(page 310- 322)
Practise the test under exam
conditions; Check the answers;
Learn from the test; focus on
understanding why certain answers
are correct.
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Quirk, R.& Greenbaum, S. (1973).
Comparative sentences; the verb
phrase in dependent clauses; direct
and indirect speech (pages: 330- 341)
Review

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần: Ngữ âm và âm vị học (Mã học phần: NLT0045)
2. Số tín chỉ: 02
3. Thông tin về học phần
3.1. Điều kiện tiên quyết: Ngữ âm cơ bản
3.2. Loại học phần: Tự chọn
4. Phân bố thời gian lên lớp: 30 tiết
4.1. Lý thuyết: 30 tiết
4.3. Thực hành: 0 tiết
5. Mục tiêu học phần
Sau khi kết thúc học phần sinh viên có thể:
- Giải thích được những đặc điểm cơ bản của ngữ âm tiếng Anh;
- Giải thích rõ về âm vị và các đặc điểm của chúng, đồng thời sử dụng được các yếu tố siêu đoạn
tính trong chuỗi lời nói như trọng âm, ngữ điệu, và chức năng của chúng trong lời nói tiếng Anh;
- Tự hoàn thiện khả năng nghe nói của mình để phục vụ trực tiếp cho việc hoàn chỉnh và nâng cao
khả năng giao tiếp;
- Thay đổi ngữ điệu và đặt trọng âm câu chuẩn xác để thể hiện các sắc thái ý nghĩa tinh tế.
- Diễn đạt ý mình một cách trôi chảy, tự nhiên và gần như không khó khăn gì. Chỉ một số chủ đề
khó về mặt khái niệm mới có thể cản trở được mạch diễn đạt trôi chảy và tự nhiên
- Tạo được thái độ tích cực nghe giảng trên lớp, chăm chỉ trong việc chuẩn bị bài ở nhà, hỗ trợ và
hợp tác làm việc theo nhóm có kết quả.
6. Mô tả vắn tắt nội dung học phần
- Học phần gồm 9 bài. Bài đầu giải thích bản chất của ngữ âm và âm vị học, cung cấp các khái
niệm cơ bản về ngữ âm và âm vị học . Bài 2 bàn về phụ âm. Bài 3 giới thiệu về nguyên âm và phân loại
nguyên âm trong tiếng Anh. Bài 4 giới thiệu cách quan sát âm vị và cách dùng ký hiệu theo lý thuyết.
Bài 5, 6 tập trung miêu tả âm tiết và trọng âm tiếng Anh. Các đơn vị siêu đoạn tính như nhịp điệu, đồng
hóa, nối âm, ngữ âm được đề cập đến ở 3 bài sau của học phần.
7. Thông tin về giảng viên
ThS. Nguyễn Thị Thu Thủy
SĐT: 0904 204 578
ThS. Phạm Thị Hồng Thanh
SĐT: 0978 408 563
ThS. Trần Thị Vân
SĐT: 0923606487
ThS. Nguyễn Thị Vân Anh
SĐT: 0945532880
8. Nhiệm vụ của sinh viên
- Có ý thức tự học, chuẩn bị tốt các câu hỏi, bài tập được giao.
- SV phải thực hiện các bài tập một cách nghiêm túc, không được sao chép (dưới
mọi hình thức). Các bài tập, câu hỏi trong tuần phải được chuẩn bị trước khi thảo luận hoặc kiểm
tra - đánh giá.
- Mỗi sinh viên hoàn thành các bài tập theo đơn vị bài học và nộp bài đầy đủ, đúng thời hạn, quy
cách theo yêu cầu của GV.
- Hoàn thành các bài kiểm tra theo quy chế
- Tham gia tích cực trong các giờ học và buổi thảo luận.
- Tham gia tích cực vào các hoạt động nghe giảng và trao đổi với giáo viên.
- Làm bài tập trên lớp và ở nhà đầy đủ theo sự hướng dẫn của giáo viên.
9. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên
Điểm học phần gồm Điểm bộ phận + Điểm thi kết thúc học phần. Quy định trọng số điểm như sau:
Điểm bộ phận:

50%
+ Chuyên cần,
10%
+ Ý thức học tập
10%
+ Bài kiểm tra 1:
10%
+ Bài kiểm tra 1:
10%
+ Bài kiểm tra 2:
10%
Điểm thi kết thúc học phần:
50%
Hình thức thi:
Tự luận
Bài kiểm tra 1:
* Mục đích: Kiểm tra đánh giá phần nội dung bài học thông qua phần thể hiện của sinh viên bằng
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các bài nói nhằm thể hiện các âm cụ thể theo nội dung từng phần.
* Hình thức: Sinh viên nói trên lớp nhằm thực hành khả năng phát âm theo nội dung của mỗi đơn
vị bài, có thể làm cá nhân hoặc hội thoại
* Thời gian: Tuần thứ 7
Bài kiểm tra 2:
* Mục đích: Kiểm tra đánh giá phần nội dung bài học thông qua phần thể hiện của sinh viên bằng
các bài nói nhằm thể hiện các âm cụ thể theo nội dung từng phần.
* Hình thức: Sinh viên nói trên lớp nhằm thực hành khả năng phát âm theo nội dung của mỗi đơn
vị bài, có thể làm cá nhân hoặc hội thoại
* Thời gian: Tuần thứ 12
Bài kiểm tra 3:
* Mục đích: Kiểm tra đánh giá phần nội dung bài học thông qua phần thể hiện của sinh viên bằng
các bài nói nhằm thể hiện các âm cụ thể theo nội dung từng phần.
* Hình thức: Sinh viên nói trên lớp nhằm thực hành khả năng phát âm theo nội dung của mỗi đơn
vị bài, có thể làm cá nhân hoặc hội thoại
* Thời gian: Tuần thứ 15
Thi kết thúc học phần:
* Mục đích: Kiểm tra đánh giá kĩ năng nói của sinh viên sau khi kết thúc học phần
* Hình thức: Tự luận, sinh viên thể hiện những kiến thức đã học trong học phần.
* Thời gian: Theo lịch và kế hoạch của Nhà trường
10. Điều kiện dự thi kết thúc học phần
Sinh viên được dự thi kết thúc học phần nếu đạt các điều kiện sau:
- Tham dự ít nhất 80% số tiết lên lớp thực tế quy định của học phần.
- Làm đầy đủ các bài tập, bài thực hành, tiểu luận theo quy định của học phần.
11. Thang điểm: 10 điểm
12. Tài liệu
12.1. Giáo trình chính:
Peter,R. (2002). English Phonetics and Phonology. (third edition). CUP
12.2. Tài liệu tham khảo:
1. Hancock, M. (2003). English pronunciation in use_intermediate. NXB Thời đại.
2. Gimson, A.C. (1980). An Introduction to the Pronunciation of English. London: Edward Arnold.
3. O’Conner, J.D. (1991). Better English Pronunciation. (thirteenth printing). CUP
13. Nội dung chi tiết
Tên bài, số tiết
Unit 1: Introduction
to English phonetics
and phonology
(2)
Unit 3: English
vowel and their
classification
(2)

Unit 3: English
vowel and their
classification
(2)
Unit 2: Consonants
(2)

Unit 2: Consonants
(2)

Nội dung lên lớp
- Phonetics vs. Phonology
- How speech sounds are produced?

Nội dung SV tự học
- Peter,R. (2002). (p.8).

- Definition
- Classification
- According to the height to which the tongue is
raised
- According to the part of the tongue which is raised
- According to the degree of lip rounding
- Describing vowels
- Identifying vowels
- Diphthongs
- Triphthongs
Definition
- Classification
- According to place of articulation
- According to manner of articulation
- According to voicing
- Describing consonants
- Identifying consonants

- Peter,R. (2002). (p.10)
- Peter,R. (2002). (p.14)
- Peter,R. (2002). (p.18)
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- Peter,R. (2002). (p.10)
- Peter,R. (2002). (p.14)
- Peter,R. (2002). (p.18)
- Peter,R. (2002). (p.16-35).
- Peter,R. (2002). (p.47).
- Peter,R. (2002). (p.56)

- Peter,R. (2002). (p.16-35).
- Peter,R. (2002). (p.47).
- Peter,R. (2002). (p.56)

Unit 4: The
phonemes
(2)

Test 1 (2)
Unit 5 : English
syllables and
transcriptions
(2)
Unit 6 : The stress
(2)

Unit 7: Aspect of
connected 8speech
(2)
Unit 7: Aspect of
connected 8speech
(2)
Test 2
(2)
Unit 8: The
intonation
(2)
Unit 9. The
functions of
intonation
(2)
Test 3
(2)

- Phonemes
- Allophones
- Symbols
- Phonemic symbols
- Phonetic symbols
- Transcriptions
- Broad / Phonemic transcription
- Narrow / Phonetic transcription
- Rules for English allophones
Test and feedback
- Definition
- The nature of syllables
- The structure of English syllables
- Strong and weak syllables
- Definition
- Types of stress
- Nature of stress
- Placement of stress within words
- Simple words
- Derived words
- Compound words
- Word class pairs
- Strong form and weak form
- Rhythm
- Assimilation

- Peter,R. (2002). (p.36)
- Peter,R. (2002). (p.46)

- Elision
- Linking

- Peter,R. (2002). (p.120132)

- Peter,R. (2002). (p.67-74)
- Peter,R. (2002). (p.75)

- Peter,R. (2002). (p.85-94)
- Peter,R. (2002). (p.95-101)
- Peter,R. (2002). (p.102109)

- Peter,R. (2002). (p.120132)

Test and feedback
- Pitch
- Utterance
- Tone
- Tone unit
- The attitudinal function
- The accentual function
- The grammatical function
- The discourse function
Test and feedback
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- Peter,R. (2002). (p.133162)

- Peter,R. (2002). (p.163)

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần: Biên dịch (Mã học phần: NLT0047)
2. Số tín chỉ: 03
3. Thông tin về học phần:
3.1. Điều kiện tiên quyết: Dịch cơ bản
3.2. Loại học phần: Bắt buộc
4. Phân bố thời gian: 45 tiết
4.1 Lý thuyết: 45 tiết
4.2 Thực hành: 0 tiết
5. Mục tiêu học phần
Sau khi kết thúc học phần, sinh viên có thể:
- Nêu được bản chất của thực hành dịch, những lưu ý cơ bản khi thực hành dịch.
- Liệt kê được các thành tố cần được phân tích khi thực hành dịch
- Xác định rõ các bước cần tiến hành trong khi thực hành dịch.
- Áp dụng được 9 kĩ thuật dịch cơ bản trong khi thực hành dịch.
- Tự lựa chọn tài liệu ôn tập ngữ pháp, từ vựng phù hợp, bổ trợ cho quá trình thực hành dịch
6. Mô tả vắn tắt nội dung học phần
Học phần bao gồm 14 bài, chia làm 3 phần lớn: Các bài 1,2 giới thiệu chung cho sinh viên về bản
chất của dịch thuật, các thành tố cần phân tích trước khi thực hành dịch; các kĩ thuật biên dịch cơ bản;
nhóm các bài 8,10,12 là các bài mini test; các bài còn lại giới thiệu cho sinh viên các kĩ thuật biên dịch
thông qua việc sinh viên tiếp cận với các chủ đề khác nhau, áp dụng các kĩ thuật biên dịch khác nhau từ
việc chú ý ý đồ của tác giả, dịch từng từ, kĩ thuật sử dụng từ điển, sử dụng các cấu trúc bị động.
7. Thông tin về giảng viên:
ThS. Trần Thị Vân
SĐT: 0923606487
ThS. Bùi Thị Diệu Quyên
SĐT: 0904847528
Th.S Nguyễn Thị Vân Anh
SĐT: 0945532880
8. Nhiệm vụ của người học:
- Dự lớp đầy đủ.
- Tham gia tích cực vào các hoạt động nghe giảng và trao đổi với giáo viên.
- Làm bài tập trên lớp và ở nhà đầy đủ theo sự hướng dẫn của giáo viên.
- Hoàn thành các bài kiểm tra theo quy chế.
9. Quy định đánh giá người học:
Điểm học phần gồm: Điểm bộ phận + Điểm thi kết thúc học phần
- Điểm bộ phận: 50%
+ Điểm bài viết thường xuyên: 30%
+ Điểm ý thức học tập: 10%
+ Điểm chuyên cần: 10%
- Điểm thi kết thúc học phần: 50% (thi viết)
10. Điều kiện dự thi kết thúc học phần:
Sinh viên được dự thi kết thúc học phần nếu đạt các điều kiện sau:
- Tham dự ít nhất 80% số tiết lên lớp thực tế quy định cho từng học phần.
- Làm đầy đủ bài tập nhóm theo quy định của học phần.
11. Thang điểm: 10 điểm.
12. Tài liệu:
12.1. Giáo trình chính
Nguyễn Quốc Hùng M.A. (2012). Hướng dẫn kỹ thuật Biên dịch Việt Anh- Anh Việt. Nxb Tổng
hợp thành phố Hồ Chí Minh.
12.2. Tài liệu tham khảo
1. Bell, Roger T.(1994) Translation and Translating: Theory and Practice. Longman
2. Nguyễn Thành Đức. ( 2009) Giáo trình thực hành Biên dịch Việt – Anh 2. Thư viện số Đại học Cần Thơ
3. Nguyễn Thuần Hậu. (2002). 52 bài luyện dịch Việt – Anh. NXB Trẻ
4. Vương Các. (2004). 120 bài luyện dịch Việt_Anh. NXB Thanh Niên.
13. Nội dung chi tiết
Tên bài, số tiết
Nội dung chi tiết
Nội dung SV tự học
Lesson 1
- An introduction to nature of - Unit 1.Translation Theory. (2013).
(3)
translation.
p.8-12
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Lesson 2
(3)

Lesson 3
(3)
Lesson 4
(3)

Lesson 5
(3)

Lesson 6
(3)

Lesson 7
(3)

Lesson 8
(3)
Lesson 9
(3)
Lesson 10
(3)
Lesson 11
(3)

Lesson 12
(3)
Lesson 13
(3)

Lesson 14
(3)

Lesson 15
(3)

- Đề dẫn. Hướng dẫn kỹ thuật biên
dịch Việt Anh- Anh Việt.(2012). p.8-11
- Unit 1.Giáo trình thực hành Biên
dịch Việt – Anh 2. (2009).p.6-8
- Hướng dẫn kỹ thuật biên dịch Việt
Anh- Anh Việt.(2012). p. 24-25
- Hướng dẫn kỹ thuật biên dịch Việt
Anh- Anh Việt.(2012). P.17-24.
- Chapter 2.Translation and Transalating:
Theory and Practice. (1994). p.67
- Unit 1. Giáo trình thực hành Biên
dịch Việt – Anh 2.(2009). P 11-14
- Translation techniques: The intention - Lesson 2. Hướng dẫn kỹ thuật biên
of the author (Thể hiện ý đồ của tác giả) dịch Việt Anh- Anh Việt.(2012). p.37Unit: Dieu Linh
43
- Translation techniques: Word for word - Lesson 3. Hướng dẫn kỹ thuật biên
translation (Dịch từng từ)
dịch Việt Anh- Anh Việt.(2012). p.44Unit : The Thorn Birds (Tiếng chim hót 49
trong bụi mận gai)
- Translation techniques: Using a - Lesson 17. Hướng dẫn kỹ thuật
dictionary (Sử dụng từ điển)
biên dịch Việt Anh- Anh Việt.(2012).
Unit : Dogs: A love story (Chó – câu p.182 -189
chuyện tình thương)
- Translation techniques: Passives forms - Lesson 8. Hướng dẫn kỹ thuật biên
– 1 (Dạng bị động 1)
dịch Việt Anh- Anh Việt.(2012). p.86Unit : Origin man came from the sea 94
(Loài người bắt đầu từ biển)
- Translation techniques: Passive form -2 - Lesson 14. Hướng dẫn kỹ thuật
(Dạng bị động 2)
biên dịch Việt Anh- Anh Việt.(2012).
Unit: Genetically Modified Food (Thực p.142-148
phẩm biến đổi gien)
- Translation practice
Minitest
- Translation techniques: Emphasis (Lối - Lesson 4. Hướng dẫn kỹ thuật biên
nói nhấn mạnh)
dịch Việt Anh- Anh Việt.(2012). p.53
Unit: Communication (Giao tiếp)
-59
- Translation practice
Minitest 2
- Translation techniques: Cultural - Lesson 11. Hướng dẫn kỹ thuật
features (Đặc thù văn hóa)
biên dịch Việt Anh- Anh Việt.(2012).
Unit: British Cinema (Nền điện ảnh p.109-115
Anh)
Translation practice
- Mini test
- Translation techniques: English way of - Lesson18. Hướng dẫn kỹ thuật biên
expressing ideas (Cách diễn đạt của dịch Việt Anh- Anh Việt.(2012).
người Anh)
p.197-203
Unit: Endless love (mối tình bất tận)
- Translation techniques: SL interference - Lesson 7. Hướng dẫn kỹ thuật biên
(Sự can thiệp của ngôn ngữ nguồn)
dịch Việt Anh- Anh Việt.(2012). p.78Unit: Cultures are diferent (Các nền văn 85
hóa đều khác nhau)
Revision
- Translation as a craft.
- Essential elements of analysing a
transaltion: purpose, potential readers,
quality of original text.
- Tentative steps for a Translation lesson
- 10 common translation techniques.

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
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1. Tên học phần: Phiên dịch (Mã học phần: NLT0048)
2. Số tín chỉ: 04
3. Thông tin về học phần:
3.1. Điều kiện tiên quyết: Biên dịch
3.2. Loại học phần: Bắt buộc
4. Phân bố thời gian: 60 tiết
4.1 Lý thuyết: 60 tiết
4.2 Thực hành: 0 tiết
5. Mục tiêu học phần
Sau khi kết thúc học phần, sinh viên có thể:
- Nêu được đặc điểm của phiên dịch (dịch nói), các cấp độ và loại hình phiên dịch.
- Liệt kê được các đặc điểm giống và khác nhau giữa biên dịch và phiên dịch.
- Nêu được các bước cần thực hiện và quá trình diễn ra của một hoạt động phiên dịch.
- Xác định rõ các tiêu chí, quy tắc và đạo đức của người làm phiên dịch.
- Áp dụng được một số kĩ thuật phiên dịch cơ bản trong khi thực hành phiên dịch.
- Tự lựa chọn tài liệu bổ trợ cho quá trình thực hành phiên dịch.
6. Mô tả vắn tắt nội dung học phần
Học phần bao gồm 14 bài, chia làm 3 phần lớn: Các bài 1,2 giới thiệu chung cho sinh viên về bản
chất của phiên dịch, mức độ và các loại hình phiên dịch, tiêu chí, nguyên tắc và đạo đức của người làm
phiên dịch; nhóm các bài 8,10,12 là các bài minitest; nhóm các bài còn lại hướng dẫn sinh viên cho sinh
viên các kĩ thuật phiên dịch thông qua việc sinh viên tiếp cận với các chủ đề khác nhau, áp dụng các kĩ
thuật trong nghe hiểu, ghi nhớ, ghi chép, sử dụng từ đồng nghĩa và các cụm cố định, diễn giải và tái diễn
đạt trong thực hành phiên dịch.
7. Thông tin về giảng viên:
ThS. Trần Thị Vân
SĐT: 0923606487
ThS. Bùi Thị Diệu Quyên
SĐT: 0904847528
Th.S Nguyễn Thị Vân Anh
SĐT: 0945532880
8. Nhiệm vụ của người học:
- Dự lớp đầy đủ.
- Tham gia tích cực vào các hoạt động nghe giảng và trao đổi với giáo viên.
- Làm bài tập trên lớp và ở nhà đầy đủ theo sự hướng dẫn của giáo viên.
- Hoàn thành các bài kiểm tra theo quy chế.
9. Quy định đánh giá người học:
Điểm học phần gồm: Điểm bộ phận + Điểm thi kết thúc học phần
- Điểm bộ phận: 50%
+ Điểm bài viết thường xuyên: 30%
+ Điểm ý thức học tập: 10%
+ Điểm chuyên cần: 10%
- Điểm thi kết thúc học phần: 50% (thi viết)
10. Điều kiện dự thi kết thúc học phần:
Sinh viên được dự thi kết thúc học phần nếu đạt các điều kiện sau:
- Tham dự ít nhất 80% số tiết lên lớp thực tế quy định cho từng học phần.
- Làm đầy đủ bài tập nhóm theo quy định của học phần.
11. Thang điểm: 10 điểm.
12. Tài liệu:
12.1. Giáo trình chính
Nguyễn Quốc Hùng M.A. (2012). Hướng dẫn kỹ thuật Phiên dịch Việt Anh- Anh Việt. Nxb Tổng
hợp thành phố Hồ Chí Minh.
12.2. Tài liệu tham khảo
1. Nguyễn Quốc Hùng M.A. (2012). Hướng dẫn kỹ thuật biên dịch Việt Anh- Anh Việt. Nxb Tổng
hợp thành phố Hồ Chí Minh.
2. Bell, Roger T.(1994) Translation and Transalating: Theory and Practice. Longman
3. Các tài liệu video, audio do giảng viên cung cấp phù hợp với tình hình chính trị, kinh tế, xã hội
tại thòi điểm dạy.
13. Nội dung chi tiết
Tên bài, số tiết
Nội dung chi tiết
Nội dung SV tự học
Lesson 1
- An introduction to nature of - Chapter 1.. Hướng dẫn kỹ thuật phiên
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(4)

interpretation
- Levels of interepreting.
- Types of interpreting.
- The criteria , rules and codes of
Ethics
- A comparison between translation
and interpretation
- Understanding the Message to
Translate
- The process of interpreting
- Memory
- Short term memory techniques.
(Trí nhớ)
- Take notes to interpret
(Ghi chép để dịch)
- Synonyms and Collocations
- Uses of sysnonyms and collocations
in interpreting special terms.
(Từ đồng nghĩa và kết hợp từ)
- Paraphrase and Reformulation
( Diễn giải và tái diễn đạt)
- Interpretation practice
Minitest

dịch Việt Anh- Anh Việt.(2012). p.11-18
- Chapter 2.Translation and Transalating:
Theory and Practice. (1994). p.67
- Chapter2. Hướng dẫn kỹ thuật phiên
dịch Việt Anh- Anh Việt.(2012). p.26-36
- Unit 1.Translation Theory. (2013). p.812
- Chapter 3. Hướng dẫn kỹ thuật phiên
dịch Việt Anh- Anh Việt.(2012). p.47-78

Lesson 9
(4)
Lesson 10
(4)
Lesson 11
(4)

- Simplification
(Đơn giản hóa)
- Interpretation practice
Minitest
- Explanation and the Interpretation
of Proper Names
(Giải thích và dịch tên riêng)

- Chapter 8. Hướng dẫn kỹ thuật phiên
dịch Việt Anh- Anh Việt.(2012). p.155-166

Lesson 12
(4)
Lesson 13
(4)
Lesson 14
(4)
Lesson 15
(4)

- Interpretation practice
Minitest
- Presentation
(Kĩ năng trình bày)
- Presentation (cont)
(Kĩ năng trình bày)
Revision

Lesson 2
(4)

Lesson 3
(4)
Lesson 4
(4)
Lesson 5
(4)
Lesson 6
(4)

Lesson 7
(4)
Lesson 8
(4)

- Chapter 4 Hướng dẫn kỹ thuật phiên
dịch Việt Anh- Anh Việt.(2012). p.81-89
- Chapter 5. Hướng dẫn kỹ thuật phiên
dịch Việt Anh- Anh Việt.(2012). p.93-109
- Chapter 6 Hướng dẫn kỹ thuật phiên
dịch Việt Anh- Anh Việt.(2012). p.26-36
- Chapter 7. Hướng dẫn kỹ thuật phiên
dịch Việt Anh- Anh Việt.(2012). p.133-152

- Chapter 9 Hướng dẫn kỹ thuật phiên
dịch Việt Anh- Anh Việt.(2012). p.167-176

- Chapter 10. Hướng dẫn kỹ thuật phiên
dịch Việt Anh- Anh Việt.(2012). p.177-185
- Chapter.. Hướng dẫn kỹ thuật phiên dịch
Việt Anh- Anh Việt.(2012). p.26-36
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần: Tiếng Anh du lịch (Mã học phần: NLT0033)
2. Số tín chỉ: 04
3. Thông tin về học phần
3.1. Điều kiện tiên quyết: Kỹ năng Nghe 6 và Nói 6
3.2. Loại học phần: Bắt buộc
4. Phân bố thời gian lên lớp : 60 tiết
4.1. Lý thuyết: 60 tiết
4.2. Thực hành: 0 tiết
5. Mục tiêu học phần
Sau khi kết thúc học phần sinh viên có thể;
- Sử dụng ngôn ngữ linh hoạt (nghe, nói, đọc, viết) trong các môi trường liên quan đến ngành
công nghiệp du lịch.
- Có kỹ năng giao tiếp, nắm bắt và đáp ứng các nhu cầu của đối tượng giao tiếp một cách nhanh
gọn và khéo léo, sử dụng ngôn ngữ phù hợp với ngữ cảnh giao tiếp.
- Tự học, hoàn thiện, bổ sung những nội dung kiến thức, kỹ năng còn hạn chế liên quan đến các
vấn đề được nêu trong học phần một cách tích cực và chủ động.
6. Mô tả vắn tắt nội dung học phần
Học phần được xây dựng dựa theo chủ đề, gồm 12 chủ đề với mục đích nhấn mạnh vào kiến thức
ngôn ngữ, văn hoá và khả năng sử dụng kỹ năng tiếng trôi trảy với các ngữ cảnh giao tiếp, môi trường
làm việc trong ngành công nghiệp du lịch. Các chủ đề thiết thực như danh lam thắng cảnh, ẩm thực, di
tích lịch sử, các hoạt động văn hóa và lễ hội, phong tục tập quán... được vận dụng vào bài học qua
những tình huống mô phỏng thực tế. Ngoài ra các thành tố ngôn ngữ như ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp
cũng được đề cập tới trong quá trình học để đạt được mục tiêu của học phần một cách có hiệu quả.
7. Thông tin về giảng viên
- ThS. Nguyễn Thị Thu Thủy
SĐT: 0904 204 578
- ThS. Phạm Thị Hồng Thanh
SĐT: 0978 408 563
- ThS. Trần Thị Vân
SĐT: 0923606487
- ThS. Nguyễn Thị Vân Anh
SĐT: 0945532880
8. Nhiệm vụ của sinh viên
- Dự lớp đầy đủ.
- Có ý thức tự học, chuẩn bị tốt các câu hỏi, bài tập được giao.
- SV phải thực hiện các bài tập một cách nghiêm túc, không được sao chép (dưới mọi hình thức).
Các bài tập, câu hỏi trong tuần phải được chuẩn bị trước khi thảo luận hoặc kiểm tra - đánh giá.
- Mỗi sinh viên hoàn thành các bài tập theo đơn vị bài học và nộp bài đầy đủ, đúng thời hạn, quy
cách theo yêu cầu của GV.
- Làm bài tập trên lớp, thuyết trình, làm bài tập lớn theo sự hướng dẫn của giáo viên.
- Tự rèn luyện kỹ năng tại nhà theo hướng dẫn, những nguồn tài liệu được giáo viên gợi ý như
một số giáo trình hoặc một số trang web cụ thể.
- Hoàn thành các bài kiểm tra theo quy chế
- Tham gia tích cực trong các giờ học và buổi thảo luận.
- Tham gia tích cực vào các hoạt động nghe giảng và trao đổi với giáo viên.
- Làm bài tập trên lớp và ở nhà đầy đủ theo sự hướng dẫn của giáo viên.
9. Quy định đánh giá người học
Điểm học phần gồm Điểm bộ phận + Điểm thi kết thúc học phần. Quy định trọng số điểm như sau:
Điểm bộ phận:
50%
+ Chuyên cần,
10%
+ Ý thức học tập
10%
+ Bài kiểm tra 1:
10%
+ Bài kiểm tra 1:
10%
+ Bài kiểm tra 2:
10%
Điểm thi kết thúc học phần:
50%
Hình thức thi:
Vấn đáp
Bài kiểm tra 1,2,3:
* Mục đích: Kiểm tra đánh giá phần nội dung bài học thông qua phần thể hiện của sinh viên bằng
các bài nói nhằm thể hiện các kỹ năng nói cụ thể theo nội dung từng phần.
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* Hình thức: Sinh viên nói trên lớp nhằm thực hành kỹ năng nói theo nội dung của mỗi đơn vị
bài, có thể làm cá nhân hoặc hội thoại hoặc thuyết trình nhóm
* Thời gian: Các bài kiểm tra được tiến hành từ tuần thứ 2, trong các đơn vị bài học, đảm bảo mỗi
sinh viên được kiểm tra 3 lần.
Thi kết thúc học phần:
* Mục đích: Kiểm tra đánh giá kĩ năng nói theo chủ đề du lịch và giải quyết các tình huống trong
ngành du lịch của sinh viên sau khi kết thúc học phần
* Hình thức: Sinh viên bốc thăm chủ đề nói và trình bày theo yêu cầu của đề thi
* Thời gian: Theo lịch và kế hoạch của Nhà trường
10. Điều kiện dự thi kết thúc học phần
Sinh viên được dự thi kết thúc học phần nếu đạt các điều kiện sau:
- Tham dự ít nhất 80% số tiết lên lớp thực tế quy định của học phần.
- Làm đầy đủ các bài tập, bài thực hành, bài kiểm tra theo quy định của học phần.
11. Thang điểm: 10 điểm
12. Tài liệu
12.1. Giáo trình chính:
1.Strutt, P. (2010). English for International Tourism-Intermediate Students’ book, Longman.
2. Strutt, P. (2010). English for International Tourism - Intermediate Class CD, Longman.
12.2. Tài liệu tham khảo:
1. Francis O’hara (2002). Be my guest- English for the Hotel Industry. Cambridge
2.Harding. K & Henderson. P. (2004). High Season - English for the Hotel and Tourist Industry, OUP.
3. Gavin Jack & Alison Phipps (2005). Tourism and Interculture Exchange. Channel View
Publications
4. Trần Anh Thơ (2003) Việt Nam hình ảnh và ấn tượng (VietNam - Sights and Sound). Giáo Dục
13. Nội dung chi tiết
Tên bài, số tiết
Nội dung lên lớp
Nội dung SV tự học
Career in tourism - Language focus: Question forms
Career in tourism:
(4)
- Vocabulary: Job, duties & skills
Workbook (p.4-8).
- Professional practice: Write a CV& a
cover letter, attend an interview, apply for
a job
Destinations
- Language focus: Present simple & Destinations:
(4)
present continuous
Workbook (p.9-13)
- Vocabulary: Travelling & destinations
- Professional practice: Prepare and make a short
presentation
Hotel facilities
- Language focus: Comparisions, stress
Hotel facilities
(4)
- Vocabulary: Hotel facilities
Workbook (p.14-18)
- Professional practice: Compare &
describe a hotel; Write a hotel description
Tour operator
- Language focus: Present perfect & past Tour operator
(4)
simple
Workbook (p.19-23)
- Vocabulary: Package holiday
- Professional practice: Deal with a
complaint; Write a letter of apology;
Persuade a client to buy a package tour.
- Consolidation 1
Dealing with
- Language focus: Articles
Dealing with guests
guests
- Vocabulary: Describing people
Workbook (p.25-29)
(4)
- Professional practice: Deal with
complaint; Solve overbooking problems
Review and test - Mini-projects
Prepare mini projects (drama/ role
(4)
- Mid-term test
play/ presentation...) in group
- Giving feedback
individually
Travel agencies - Language focus: Future tenses
Travel agencies
(4)
- Vocabulary: Telephone language
Workbook (p.29-34)
- Professional practice: Take a telephone
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Hotel
reservations
(4)

Seeing the sights
(4)

Getting around
(4)

Eating out
(4)

Review and test
(4)
Traditions
(4)

Specials interest
tours
(4)

Review and test
(4)

booking; Prepare an educational report
- Language focus: Indirect questions; Reported
speech
- Vocabulary: Conferences & conventions
Professional
practice:
Take/send
masages; Write a formal letter
- Consolidation 2
- Language focus: The passive
- Vocabulary: Place of interest
- Professional practice: Recommend sights;
Describe an exhibition; Guide for a famous
sight
- Language focus: Modal verbs
- Vocabulary: Checking & giving
directions
- Professional practice: Giving directions;
Car hire bookings
- Language focus: Quantifiers.
- Vocabulary: Food preparation.
- Professional practice: Describe dishes;
Prepare a menu; Take an order.
- Mini-projects
- Mid-term test
- Giving feedback
- Language focus: Relative clauses
- Vocabulary: Traditions & holidays
- Professional practice: Descibe a festival;
Exchange historical facts; Recommend a
festival
- Language focus: Conditionals
- Vocabulary: Specials interest tours
- Professional practice: Exchange hobbies;
Organizing cruises
- Consolidation 3
- Mini-projects
- Giving feedback
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Hotel reservations
Workbook (p.30-35)

Seeing the sights
Workbook (p.36-38)

Getting around
Workbook (p.39-43)

Eating out
Workbook (p.44-48)

Prepare mini projects (drama/ role
play/ presentation...) in group
individually
Traditions
Workbook (p.49-53)

Specials interest tours
Workbook (p.54-59)
Workbook (p.60-64)

Prepare mini projects (drama/ role
play/ presentation...) in group
individually

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần: Tiếng Anh Nhà hàng- Khách sạn (Mã học phần: NLT0049)
2. Số tín chỉ: 03
3. Thông tin về học phần:
3.1. Điều kiện tiên quyết:
Học phần Giao tiếp giao văn hóa
3.2. Loại học phần: tự chọn
4. Phân bố thời gian: 45 tiết
4.1. Lý thuyết: 45 tiết
4.2. Thực hành: 0 tiết
5. Mục tiêu học phần:
Sau khi kết thúc học phần, người học có thể:
- Nghe hiểu những khái niệm cơ bản trong lĩnh vực nhà hàng – khách sạn
- Nghe hiểu và phản hồi đúng yêu cầu của khách ở nhà hàng – khách sạn mình làm việc
- Nghe hiểu chi tiết của văn bản nói
- Giới thiệu, hướng dẫn về khách sạn
- Giới thiệu về những địa điểm thăm quan du lịch
6. Mô tả vắn tắt nội dung học phần:
Học phần Tiếng Anh nhà hàng – khách sạn sử dụng 2 cuốn sách Q: English for Restaurant
Worker của các tác giả Renee Talalla và Be my guest của tác giả Francis O’Hara làm tài liệu học tập.
Học phần chia ra làm 2 phần lớn: Tiếng Anh nhà hàng và Tiếng Anh khách sạn. Mỗi phần gồm 15 bài
được thiết kế để giúp cho người học tăng cường kĩ năng nghe hiểu và nói. Các chủ đề bài giảng đã được
chọn lọc dựa trên các tình huống nghề nghiệp cụ thể như: lễ tân, trả lời điện thoại, trả lời thư, đưa ra chỉ
dẫn, xử lý các vấn đề của khách hàng... nhằm cung cấp cho người học vốn từ vựng, đồng thời luyện tập
kỹ năng trong những tình huống cụ thể nhất định.
7. Thông tin về giảng viên:
ThS. Nguyễn Thị Thu Thủy
SĐT: 09 04 20 45 78
ThS. Lê Thị Thu Hiền
SĐT: 0392455648
ThS. Phạm Thị Hồng Thanh
SĐT: 0978408563
ThS. Nguyễn Thị Phương Mai SĐT: 0911101985
8. Nhiệm vụ của người học:
- Tham dự ít nhất 80% số tiết lên lớp thực tế quy định cho từng tuần học
- Hoàn thành các bài tập và nhiệm vụ được giao theo từng đơn vị bài học
- Có ý thức xây dựng bài học và than gia tích cực các hoạt đọng trong giờ học
9. Quy định đánh giá người học
Điểm học phần gồm Điểm bộ phận + Điểm thi kết thúc học phần. Quy định trọng số điểm như sau:
Điểm bộ phận:
50%
+ Bài kiểm tra 1:
10%
+ Bài kiểm tra 2:
10%
+ Bài kiểm tra 3:
10%
+ Bài kiểm tra 4:
10%
+ Ý thức tham dự:
10%
Điểm thi kết thúc học phần:
50%
Hình thức thi:
Viết
10. Điều kiện dự thi kết thúc học phần:
Sinh viên được dự thi kết thúc học phần nếu đạt các điều kiện sau:
- Tham dự ít nhất 80% số tiết lên lớp thực tế quy định cho từng học phần.
- Làm đầy đủ các bài tập được yêu cầu theo từng bài.
11. Thang điểm: 10 điểm.
12. Tài liệu:
12.1 Giáo trình chính:
1. Talalla, R. (2008). English for restaurant workers. Compass Publishing
2. Francis, O. (2004). Be my guest. Cambridge University Press
12.2 Tài liệu tham khảo:
Lawrence, Z & Nigel, C. (2008). English for hospitality professional. Compass Publishing.
13. Nội dung chi tiết:
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Tên bài, số tiết
Introduction (1)

English for restaurant
worker
(7)

PROJECT 1
Mid-term Test 1
(Role-play) (3)
English for restaurant
worker
(9)

Nội dung lên lớp
Introduce about the course
Taking Reservations by Telephone
Receiving and Seating Guests
Taking a Bevarage Order
Taking Food Oreders
Placing Food Oerders with Kitchen/
Adjusting Place Settings
Serving Wine

Lawrence, Z & Nigel, C.
Serving the Frist Course
(2008) (page 46-59)
Serving the Main Course
Dealing with Complaints
Clearing the Table after Courses
Serving Dessert/ Making Coffee
Making Tea/ Serving Beverages after
Meals
Presenting the Check/Bill
Polishing and Handling Glassware
Setting the Table

Situation solving

English for Hotel

-

PROJECT 4
Mid-term Test 4
(role-play)
(3)
End-course review

Lawrence, Z & Nigel, C.
(2008) (page 12-13)
Talalla, R. (2008) (page
24-27)
Talalla, R. (2008) (page
32-35)

Situation solving

PROJECT 2
Mid-term Test 2
(Role-play) (3)

PROJECT 3
Mid-term Test 3
(Role-play)
(3)
English for hotel
(8)

Nội dung SV tự học

Introductions
The check-in
The hotel bedroom
Bathroom & poster
Services in hotel
Location of facilities
Room services

1.
Lawrence, Z &
Nigel, C. (2008) (page 845)

Situation solving
-

Problems and solutions (1)
Problems and solutions (2)
Taking bar orders
Places to visit
Enquiries (1)
Enquiries (2)
Using the phone
The check-out

2.
Lawrence, Z &
Nigel, C. (2008) (page 6076)

Situation - solving
Review

Review
96

(2)
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần: Phương pháp giảng dạy Tiếng Anh 1 (Mã học phần: NPP0049)
2. Số tín chỉ: 02
3. Thông tin về học phần
3.1. Điều kiện tiên quyết: Không
3.2. Loại học phần: Bắt buộc
4. Phân bố thời gian:
4.1. Lý thuyết: 30 tiết
4.2. thực hành: 0 tiết
5. Mục tiêu học phần
Sau khi kết thúc học phần, sinh viên có thể:
- Nhận diện được các đường hướng dạy và học ngoại ngữ trong quá trình phát triển phương pháp
dạy từ đầu thế kỷ 20 đến nay.
- Phân biệt được mục tiêu của từng phương pháp.
- Mô tả được đặc điểm của một số phương pháp điển hình như Phương pháp Dịch- Ngữ pháp
(Grammar- translation Method), Phương pháp trực tiếp (Direct Method), Phương pháp nghe nhìn (Audiolingua Method), Phương pháp phản xạ (TPR), đường hướng giao tiếp (Communicative approach)
- Giải thích được các nguyên lý dạy học đối với mỗi phương pháp.
- Ghi nhớ được các kỹ thuật dạy học cơ bản của các phương pháp nêu trên.
- Lựa chọn để áp dụng các kỹ thuật được học phù hợp với đối tượng dạy học
- Đánh giá được tính hiệu quả của các kỹ thuật dạy học để kết hợp các phương pháp khác nhau một cách linh hoạt.
6. Mô tả vắn tắt nội dung học phần
Học phần bao gồm 7 bài học về 7 phương pháp giảng dạy tiếng Anh cơ bản nhất trong lịch sử
phát triển phương pháp dạy học tiếng nước ngoài bao gồm: Phương pháp Phương pháp Dịch- Ngữ pháp
(Grammar- translation Method), Phương pháp trực tiếp (Direct Method), Phương pháp nghe nhìn
(Audio- lingua Method), Phương pháp phản xạ (TPR), đường hướng giao tiếp (Communicative
approach), Phương pháp im lặng ( Silent Method), Phương pháp học thư giãn (Suggestopedia Method).
Mỗi bài học được chia thành 6 phần: Phần đầu tiên giới thiệu khái quát, nguồn gốc, sự ra đời mục
tiêu chính của phương pháp. Phần 2 mô tả một giờ dạy mẫu với các hoạt động, đặc điểm điển hình nhất
của một phương pháp đó. Sau phần mô tả giờ dạy mẫu là phần giải thích các nguyên lý dạy học dựa trên
các hoạt động được mô tả. Phần 4 hệ thống lại các nguyên lý một cách lô-gic theo trật tự: mục tiêu
chính, vai trò của người dạy, người học, đặc điểm cơ bản của phương pháp, sự tương tác giữa người dạy
và người học, các yếu tố ngôn ngữ và kỹ năng ngôn ngữ được nhấn mạnh, cách thức kiểm tra đánh giá
và quan điểm về sửa lỗi trong khi dạy học ngôn ngữ. Phần 5 hệ thống lại các kỹ thuật dạy học điển hình
của phương pháp. Phần cuối cùng giúp người học ôn tập, củng cố các vấn đề trong bài đồng thời thể
hiện quan điểm cá nhân về mỗi phương pháp.
7. Thông tin về giảng viên:
ThS. Phạm Thị Hồng Thanh
Điện thoại: 0978408563
ThS. Đặng Thị Lan
Điện thoại: 0974033399
ThS. Bùi Thị Diệu Quyên
Điện thoại: 0904847528
8. Nhiệm vụ của người học:
- Dự lớp đầy đủ.
- Tham gia tích cực vào các hoạt động nghe giảng và trao đổi với giáo viên.
- Làm bài tập trên lớp và ở nhà đầy đủ theo sự hướng dẫn của giáo viên.
- Hoàn thành các bài kiểm tra theo quy chế.
9. Quy định đánh giá người học:
Điểm học phần gồm: Điểm bộ phận + Điểm thi kết thúc học phần
- Điểm bộ phận: 50%
+ Điểm bài kiểm tra viết giữa kỳ (15%) và thực hành giảng dạy (15%): 30%
+ Điểm ý thức học tập: 10%
+ Điểm chuyên cần: 10%
- Điểm thi kết thúc học phần: 50% (thi viết)
10. Điều kiện dự thi kết thúc học phần:
Sinh viên được dự thi kết thúc học phần nếu đạt các điều kiện sau:
- Tham dự ít nhất 80% số tiết lên lớp thực tế quy định cho từng học phần.
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- Làm đầy đủ bài tập nhóm theo quy định của học phần.
11. Thang điểm: 10 điểm.
12. Tài liệu:
12.1 Giáo trình chính:
Freeman, D.L. (1983). Techniques and principles in language teaching, OUP
12.2 Tài liệu tham khảo:
1. Harmer. J. (1991). The practice of English Language Teaching. Longman
2. Helena C. (2009). The English Teacher’s Handbook. Continuum
3. Jack C. Richards and Theodore S. Rodger (1986). Approaches and Methods in Language
Teaching. Cambridge
4. Jack C. Richards and Willy A. Renandya (2002) Methodology in Language Teaching.
Cambridge
Le Van Canh (2004). Understanding Foreign Language Teaching Methodology. Đại học Quốc
Gia Hà Nội.
13. Nội dung chi tiết:
Tên bài, số tiết
Nội dung lên lớp
Nội dung SV tự học
1. Introduction
Silent Method
2. Experience
1. Introduction
3. Observations and principles
2. Experience
4. Reviewing the principles
3.
Observations
and
- Objectives
principles
- Teacher’s roles
4. Reviewing the principles
- Students’ roles
- Objectives
- Characteristics of teaching/learning process
- Teacher’s roles
- Interaction
- Students’ roles
Unit 1:
- Feeling
Characteristics
of
Grammar
- How language is viewed
teaching/learning process
translation
- Areas emphasized
- Interaction
method
- Evaluation
- Feeling
(5)
- Feedback giving
- How language is viewed
5. Reviewing the techniques
- Areas emphasized
- Translation of literary passages
- Evaluation
- Reading comprehension questions
- Feedback giving
- Antonyms/ synonyms
5. Reviewing the techniques
- Deductive application of - grammatical rules
- Fill in the blanks
- Memorization
- Use words in sentences
- Composition writing
6. Conclusion
1. Introduction
Suggestopedia Method
2. Experience
1. Introduction
3. Observations and principles
2. Experience
4. Reviewing the principles
3.
Observations
and
- Objectives
principles
- Teacher’s roles
4. Reviewing the principles
Unit 2:
- Students’ roles
- Objectives
Direct method
- Characteristics of teaching/learning process
- Teacher’s roles
(5)
- Interaction
- Students’ roles
- Feeling
Characteristics
of
- How language is viewed
teaching/learning process
- Areas emphasized
- Interaction
- Evaluation
- Feeling
- Feedback giving
- How language is viewed
5. Reviewing the techniques
- Areas emphasized
- Reading aloud
- Evaluation
- Question/answer exercise
- Feedback giving
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Unit 3:
Audio-lingual
method
(5)
Micro-teaching
(3)

Unit 4: TPR
Total Physical
Response
(3)

Unit 5:
Communicative

- Getting students to self- correct
- Conversation practice
- Fill- in – the- blank exercise
- Dictation
- Map drawing
- Paragraph writing
6. Conclusion
1. Introduction
2. Experience
3. Observations and principles
4. Reviewing the principles
- Objectives
- Teacher’s roles
- Students’ roles
- Characteristics of teaching/learning process
- Interaction
- Feeling
- How language is viewed
- Areas emphasized
- Evaluation
- Feedback giving
5. Reviewing the techniques
- Dialog memorization
- Backward Build up drill
- Repetition
- Chain drill
- Single- slot subtitution drill
- Multiple- slot subtitution drill
- Transformation
- Question and answer drill
- Use of mini pair
- Complete the dialog
- Grammar game
6. Conclusion
Micro-teaching
Audio-lingual method
1. Introduction
2. Experience
3. Observations and principles
4. Reviewing the principles
- Objectives
- Teacher’s roles
- Students’ roles
- Characteristics of teaching/learning process
- Interaction
- Feeling
- How language is viewed
- Areas emphasized
- Evaluation
- Feedback giving
5. Reviewing the techniques
- Using commands to direct behavior
- Role reversal
- Action sequence
6. Conclusion
1. Introduction
2. Experience
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5. Reviewing the techniques

- Watch Video of Audiolingual method
- Complete all the tasks
given in the handouts
1,2,3,4,5.
- Read the articles about the
advantages
and
disadvantages of Audiolingual method.

- Watch Video of Total
Physical Response
method
- Complete all the tasks
given in the handouts
1,2,3,4,5.
- Read the articles about the
advantages
and
disadvantages of Total
Physical Response method.

Watch
Video
of
Communicative Language

Language
Teaching
(6)

3. Observations and principles
4. Reviewing the principles
- Objectives
- Teacher’s roles
- Students’ roles
- Characteristics of teaching/learning process
- Interaction
- Feeling
- How language is viewed
- Areas emphasized
- Evaluation
- Feedback giving
5. Reviewing the techniques
- Authentic materials
- Scrambled sentence
- Language game
- Picture strip story
- Role play
6. Conclusion
Micro-teaching(3) Micro-teaching
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Teaching
method
- Complete all the tasks
given in the handouts
1,2,3,4,5.
- Read the articles about the
advantages
and
disadvantages
of
Communicative Language
Teaching

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần: Phương pháp giảng dạy Tiếng Anh 2 (Mã học phần: NPP0050)
2. Số tín chỉ: 04
3. Thông tin về học phần
3.1. Điều kiện tiên quyết: Phương pháp giảng dạy TA 1
3.2. Loại học phần: Bắt buộc
4. Phân bố thời gian:
4.1. Lý thuyết: 50 tiết
4.2. Thực hành: 10 tiết
5. Mục tiêu học phần
Sau khi kết thúc học phần, sinh viên có thể:
- Phân biệt được sự khác nhau về các bước trong một bài học đối với hai mô hình: mô hình dạy
kỹ năng ngôn ngữ (Pre- While- Post) và mô hình dạy kiến thức ngôn ngữ (Present- Practice- Produce).
- Ghi nhớ được các kỹ thuật dạy từ vựng, ngữ âm, ngữ pháp và các kỹ năng nghe nói đọc viết.
- Thiết kế và dạy một số bài hoàn chỉnh theo chương trình sách giáo khoa hiện hành.
- Lựa chọn để vận dụng các kỹ thuật được học phù hợp với đối tượng dạy học.
- Đánh giá được tính hiệu quả của các kỹ thuật dạy học để kết hợp các phương pháp khác nhau
một cách linh hoạt.
- Tự lựa chọn nguồn học liệu phù hợp, tin cậy để hoàn thiện, bổ sung những nội dung kiến thức,
kỹ năng còn hạn chế liên quan đến các vấn đề được nêu trong học phần một cách tích cực và chủ động.
6. Mô tả vắn tắt nội dung học phần
Học phần bao gồm 7 bài học với các nội dung liên quan đến việc dạy từ vựng, ngữ âm, ngữ pháp
và các kỹ năng: nghe, nói, đọc, viết.
Mỗi bài học bao gồm các nội dung: Các bước cơ bản của một giờ dạy từ vựng, ngữ âm, ngữ pháp và
các kỹ năng: nghe, nói, đọc, viết; Các thủ thuật, hoạt động giáo viên có thể áp dụng trong từng giai đoạn của
bài học; Cách thiết kế, sử dụng các hoạt động này một cách hiệu quả; Thực hành thiết kế bài giảng, giảng
dạy các nội dung kiến thức trong chương trình sách giáo khoa hiện hành; Dự giờ quan sát lớp học.
7. Thông tin về giảng viên:
ThS. Phạm Thị Hồng Thanh
Điện thoại: 0978408563
ThS. Đặng Thị Lan
Điện thoại: 0974033399
ThS. Đỗ Thị Thanh Trà
Điện thoại: 0223789644
ThS. Nguyễn Văn Minh
Điện thoại: 0982087273
8. Nhiệm vụ của người học:
- Dự lớp đầy đủ.
- Tham gia tích cực vào các hoạt động nghe giảng và trao đổi với giáo viên.
- Làm bài tập trên lớp và ở nhà đầy đủ theo sự hướng dẫn của giáo viên.
- Hoàn thành các bài kiểm tra theo quy chế.
9. Quy định đánh giá người học:
Điểm học phần gồm: Điểm bộ phận + Điểm thi kết thúc học phần
- Điểm bộ phận: 50%
+ Điểm thực hành soạn giáo án và giảng dạy trên lớp: 30%
+ Điểm ý thức học tập: 10%
+ Điểm chuyên cần: 10%
- Điểm thi kết thúc học phần: 50% (thi viết)
10. Điều kiện dự thi kết thúc học phần:
Sinh viên được dự thi kết thúc học phần nếu đạt các điều kiện sau:
- Tham dự ít nhất 80% số tiết lên lớp thực tế quy định cho từng học phần.
- Làm đầy đủ bài tập nhóm theo quy định của học phần.
11. Thang điểm: 10 điểm.
12. Tài liệu:
12.1 Giáo trình chính:
Ur,P. (1996). A Course in Language Teaching. CUP.
12.2. Tài liệu tham khảo:
1. 1. Beckman, L & Klinghammer, S. (2006). Shaping the Way we Teach English: Successful
Practices Around the World. University of Oregon.
2. Doff, A. (1989). Teach English – A Training Course for Teachers. CUP.
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3. Harmer.J. (1991). The Practice of English Language Teaching. Longman.
4. Nation, P. (2013). What Should every EFL Teacher Know?. Compass Pulishing.
5. Penney Ur (1996). A course in Language Teaching. Cambridge
6. Jeremy Harmer (2002). How to teach Vocabulary. Longman
7. Jeremy Harmer (2007). Dạy tiếng Anh như thế nào. Longman
13. Nội dung chi tiết:
Tên bài, số tiết
Nội dung lên lớp
Nội dung SV tự học
Unit 1
- Presentation
Read “shape of a language lesson”
Stages of a
- Practice
(p. 57-64 – English language
language lesson (2) - Production
teaching methodology-handbook
- What is Vocabulary?
- Methodology handbook, Unit 3,
Unit 2
- What needs to be taught?
teaching Vocabulary, p. 23
Teaching
- Techniques for Eliciting New Vocabulary - Tasks for teacher of education,
vocabulary
- Ideas for vocab work in the class.
Unit 4, How do you do, p. 23
(4)
- Techniques for checking vocabulary
Unit 3
Micro-teaching
- Students are supposed to select
Micro-teaching
and teach a set of vocabulary.
(4)
(Textbook 10, 11)
- Problems with overemphasizing grammar Methodology handbook, Unit 11,
Unit 4
- Steps for introducing grammatical structures
teaching Grammar, p. 115
Teaching
- Controlled exercises for structural practice - Tasks for teacher of education,
grammar(4)
- Activities for free practice of
Unit 3, Grasping Grammar, p. 13
Unit 5
Micro-teaching
- Students are supposed to select
Micro-teaching
and teach a grammar point.
(4)
(Textbook 10, 11)
- Principles in teaching English sounds
Unit 3: Teaching the “what” 74-107
Unit 6
- Steps for teaching and practicing sounds
Nguyen Bang. (2003) English
Teaching
- Activities for teaching sounds
language teaching methodology.
pronuncation
- Teaching intornation
Hanoi
(4)
- Activities for practicing stress and intonation
Unit 7
Micro-teaching
- Students are supposed to select
Micro-teaching
and teach a pronuncation lesson.
(4)
(Textbook 10, 11)
Unit 8
- Understanding the stages a skills lesson
- Nguyen Bang (p.107-116)
Shape of a skills - Understanding the stages of a lesson
- Davies (p.71-87)
lesson (2)
- Identifying the stages of a skills lesson in
the textbook
Teaching
- Stages of a listening lesson
- Tanner, R & Green (p.42-49)
Listening
- Features of good listening texts and tasks
- Doff (198-207)
(4)
- Pre-listening techniques
- Nguyen Bang (p.117- 126)
- While- listening techniques
- Nation (p.21-38)
- Post- listening techniques
- Ur (p.105-115)
Practice and
- Consolidation
-Designing listening lesson plans
observations
- Micro-teaching
(grade 10, 11)
(4)
- Observations
- Giving feedback
Teaching
- Stages of a speaking lesson
- Tanner, R & Green (p.50-49)
Speaking
- Dealing with problems
- Doff (p.231-240)
(4)
- Analysing accuracy and fluency
- Nguyen Bang (p.152- 157)
- Teaching speaking in an intergrated way
- Nation (p.40-51)
- Discussing speaking activities
- Ur (p.120-133)
Practice and
- Micro-teaching
-Designing speaking lesson plans
observations
- Observations
(grade 10, 11)
(4)
- Giving feedback
Teaching
- Stages of a reading lesson
- Tanner, R & Green (p.58-68)
Reading
- Belief about Teaching reading
- Doff (p.170-182)
(4)
- Extensive and intensive reading
- Nguyen Bang (p.130- 142)
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- Effective reading strategies
- Pre/while/post reading techniques
Practice and
- Micro-teaching
observations
- Observations
(4)
- Giving feedback
Teaching
- Awareness raising
Writing
- Shape of a writing lesson
(2)
- Techniques for pre/while/post -writing
- Writing activities analysis
- Learners’ writing responses
Practice and
- Micro-teaching
observations
- Observations
(4)
- Giving feedback
Correction
- The role of correction
(2)
- Typical student mistakes
- Correction techniques
- Steps of correction
Intergrated skills - How language skills are interwoven
(2)
- An intergrated skill lesson
- Intergrated skill activities
- Designing an intergrated skill lesson
Lesson Planning - Elements of a lesson plan
(4)
- Lesson plan evaluation
- Lesson plan observations
- Flexiality & variaty in a lesson plan
Practice
- Teaching Practice and Preparation
(4)
- Practical observations
- Giving feedback
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- Nation (p.53- 67)
- Ur (p.159-170)
-Designing reading lesson plans
(grade 10, 11)
- Tanner, R & Green (p.69-75)
- Doff (p.148- 158)
- Nguyen Bang (p.143-150)
- Nation (p.68- 81)
- Ur (p.159-170)
-Designing writing lesson plans
(grade 10, 11)
- Tanner, R & Green (p.83-92)
- Doff (p.186-197)
- Nguyen Bang (p.43- 49)
- Tanner, R & Green (p.76-82)
- Doff (p.269-276)
- Davies (p.117-119)
-Ur (p.213-222)
- Doff (p.93-97)
- Tanner (98- 105; 1-6)
-Designing completed lesson
plans (grade 10, 11)
- Observation

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần: Phương pháp giảng dạy Tiếng Anh 3 (Mã học phần: NPP0051)
2. Số tín chỉ: 4
3. Thông tin về học phần
3.1.Điều kiện tiên quyết: Phương pháp giảng dạy TA 2
3.2. Loại học phần: Bắt buộc
4. Phân bố thời gian lên lớp
4.1. Lý thuyết: 50 tiết tín chỉ
4.2. Thực hành: 10 tiết tín chỉ
5. Mục tiêu học phần
Sau khi kết thúc học phần, sinh viên có thể:
- Nhận diện được các phong cách học ngoại ngữ khác nhau.
- Xây dựng được chuỗi hoạt động nhằm đạt được mục tiêu đặt ra trong một bài học.
- Thiết kế được một bài giảng hoàn chỉnh theo một giáo trình cụ thể cho trước.
- Đánh giá được tài liệu về mức độ phù hợp, tính hiệu quả, nguồn tin cậy để có thể lựa chọn tài
liệu dạy học phù hợp với đối tượng học.
- Sử dụng các thiết bị hỗ trợ dạy học hiệu quả.
- Xử lý các tình huống phát sinh trong quá trình dạy học ngoại ngữ.
- Bao quát, quản lý được lớp học.
- Tổ chức hoạt động học tập với điều kiện dạy học cụ thể.
- Đánh giá được bậc năng lực ngôn ngữ của người học từ bậc 1 đến bậc 3 theo khung năng lực 6
bậc dùng cho Việt Nam ( Bậc A1 đến B1 theo khung tham chiếu Châu Âu).
-Phân biệt được các hình thức kiểm tra đánh giá: thường xuyên (formative assessment), kết quả
(summative assessment).
- Thiết kế các bài kiểm tra, cách thức đánh giá theo đúng mục đích: đánh giá thường xuyên
(observations, portfolios, progress tests, projects) hay kết quả (achivement tests).
- Sử dụng kết quả kiểm tra, đánh giá để điều chỉnh quá trình dạy và học.
- Tự lựa chọn nguồn học liệu phù hợp, tin cậy để hoàn thiện, bổ sung những nội dung kiến thức,
kỹ năng còn hạn chế liên quan đến các vấn đề được nêu trong học phần một cách tích cực và chủ động.
6. Tóm tắt nội dung môn học
Học phần này tập trung cung cấp những kiến thức về kiểm tra, đánh giá, thiết kế chương trình,
chuẩn bị tài liệu, thiết kế tài liệu và sử dụng tài liệu trong việc dạy và học, soạn giáo án, quản lý lớp học.
Phương pháp giảng dạy là lấy người học làm trung tâm; người học đọc tài liệu và thực hành theo nhóm,
giáo viên có vai trò hướng dẫn.
7.Thông tin về giảng viên:
- ThS Đỗ Thị Thanh Trà
Điện thoại: 0912 785 486
- ThS Đặng Thị Lan
Điện thoại: 0915 073 492
- ThS. Phạm Thị Hồng Thanh
Điện thoại: 0978 408 563
8. Nhiệm vụ của sinh viên
- Dự lớp đầy đủ.
- Tham gia tích cực vào các hoạt động nghe giảng và trao đổi với giáo viên.
- Làm bài tập trên lớp, thảo luận theo sự hướng dẫn của giáo viên.
- Tự rèn luyện kỹ năng tại nhà theo hướng dẫn, những nguồn tài liệu được giáo viên gợi ý như
một số giáo trình hoặc một số trang web cụ thể.
- Thực hành giảng dạy theo hướng dẫn của giảng viên.
9. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên.
Điểm học phần gồm: Điểm bộ phận + Điểm thi kết thúc học phần
- Điểm bộ phận: 50%
+ Giảng dạy: 30%
+ Soạn giáo án : 10 %
+ Điểm ý thức học tập trên lớp: 10% (chuyên cần, thái độ học tập)
- Điểm thi kết thúc học phần : 50 % (thi viết)
10. Điều kiện dự thi kết thúc học phần.
Sinh viên được dự thi kết thúc học phần nếu đạt các điều kiện sau:
- Tham dự ít nhất 80% số tiết trên lớp thực tế quy định của học phần.
- Làm đầy đủ các bài tập, bài thực hành, bài kiểm tra theo quy định của học phần.
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11. Thang điểm: 10 điểm
12. Tài liệu học tập
12.1. Giáo trình chính:
1. Nguyen Bang (ed). (2003). English teaching Methodology. Hanoi.
2. Tanner and R & Green. C. (1998). Tasks for Teacher Education.Longman.
3. Ur, P. (1996). A Course in Language Teaching.CUP.
12.2. Tài liệu tham khảo:
1. Adrian Doff. (1989). Teach English – A training course for teachers. CUP.
2. Friederike Klippel (1994) Keep Talking- communicative fluency activities for laguage
teaching. Cambridge
3. Mary Slattery & Jane Willis ( 2001) English for primary teacher. Oxford
4. Natalie Hess (2001). Teaching Large Multilevel classes. Cambridge
5. Richards, J. (1990). The Language Teaching Matrix.CUP.
13. Nội dung chi tiết
Tên bài, số tiết
Nội dung lên lớp
Nội dung SV tự học
Visual aids
- Using visual aids (objects, - Using visual aids into their normal
(3)
flashcards, charts ...)
classroom teaching.
- A range of simple visual aids.
- Reading (p. 81-Teach English – Adrian
- Real visual aids
Doff)
- Reading (p. 25,26 – English Language
Teaching Methodology –Nguyen Bang)
- Reading (p. 151- Methodology handbook)
Elicitation
- The value of eliciting language
- Reading (p. 159-Teach English – Adrian
(3)
- Techniques for eliciting
Doff)
- Reading (p. 27, 60 – Nguyen Bang)
Instructions
- The importance of giving clear - Reading (p. 28,29,30 – Nguyen Bang)
(3)
instructions
and
checking
instructions.
- Techniques for checking
understanding.
Correction and The
significance
of - Reading (p.34, 205,206 – Nguyen Bang)
feedback
learners’errors
- Reading (p.170, 171, 242, 244, 245, 250 –
(3)
- Positive strategies of error Penny Ur)
correcting.
- Doing exercises (p. 188-189 – Doff)
- A range of techniques for - Reading (p. 27, 60 – Nguyen Bang)
correcting oral and written errors. - Reading (p. 18 – To Thu Huong )
- Different approaches to the - Doing exercises (p. 20- 25) – To Thu
nature and functions of feedback. Huong
- Exercises about correction and
giving feedback
- Effective feedback
Observation
- Self-evaluation of practicum - Reading teacher’s handout
(3)
lesson
- Looking handouts (p. 98,99,100 – Nguyen
- Classroom teaching observation Bang
- Peer teaching lessons
Teaching
- Teaching practice with using - Preparing and designing lessons (grade
practice and
visual aids, eliciting, giving and 10,11)
observations
checking instructions
(10)
(Micro-teaching)
- Observations
- Giving feedback
Learner
- Learner motivation and interest. - Reading (p. 273 - 294 –Penny Ur)
differences
- Younger and older learners.
(5)
- Learnng styles & learning
strategies
Syllabus design - Characteristics of a syllabus.
- Reading (p.176, 177, 178, 179, 180 –
(3)
- Different types of language Penny Ur)
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Material
development
(6)

Textbook
adaptation
(5)

Teaching
practice and
observations
(5)

Test
(3)

Written test
items
(5)

Micro-teaching
(10)

Review and
Written test
(3)

syllabus.
- Usage of the syllabus
- Advantages and disadvantages
of using a coursebook.
Criteria
for
coursebook
assessment.
- A coursebook.
- Supplementary materials.
- Criteria for evaluating lesson
effectiveness
- Criteria for evaluating textbooks

- Reading (p.120, 183, 184, 187–Tanner, R
& Green)

- Preparing some textbooks: 6-12
- Reading and doing exercises (p. 159,
160,161, 162, 163, 164, 165, 166 – Nguyen
Bang)
- Reading (p.120,122 –Tanner, R & Green)
- Teaching practice with using - Choosing and designing lesson with using
supplementary materials and supplementary materials and adapting in
adapting textbook in lesson plans lesson plans (grade 10,11)
(Micro-teaching)
- Observations
- Giving feedback
- Qualities of a good test
- Designing and using supplementary
- Types of test
materials in lesson plans (grade 10,11)
- Test administration
- Reading (p.33, 35, 37, 41, 42 – Penny Ur)
- The issues in testing
- Reading and doing exercises (p. 173 - The purposes of testing
176, 181 - 183– Nguyen Bang)
- Reading and doing exercises (p. 169 –
176 – Nguyen Bang)
- Mistakes in writing tests
- Reading and doing exercises (p. 178, 179,
- Testing techniques
180, 185, 190– Nguyen Bang)
- Testing instructions and
designing marking schemes
- Designing a test
- Concept of micro-teaching
- Surfing website about micro-teaching by
- Characteristics of micro- Dr G L Gulhane (P G Department of
teaching
Education Sant Gadge Baba Amravati
- Comparison between micro- University)
teaching and traditional teaching
- Practicing micro-teaching
- Components of micro-teaching - Reading and doing exercises (p. 197 techniques
199, – Nguyen Bang)
- Advantages of micro-teaching.
- Observation and feedback
- Post course evaluation test
- Revision
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần: Tiếng Anh cho Giáo viên (Mã học phần: NPP0052)
2. Số tín chỉ: 02
3. Thông tin về học phần
3.1. Điều kiện tiên quyết: Phương pháp giảng dạy tiếng Anh 1,2
3.2. Loại học phần: Bắt buộc
4. Phân bố thời gian: 30 tiết
- Lý thuyết: 25 tiết
- Thực hành: 5 tiết
5. Mục tiêu học phần
Sau khi kết thúc học phần, sinh viên có thể:
- Sử dụng thành thạo ngôn ngữ lớp học bao gồm ngôn ngữ sử dụng cho từng bước lên lớp, xử lý
các tình huống sư phạm, mệnh lệnh sư phạm, giao tiếp sư phạm.
- Khai thác hiệu quả các tình huống có thể sử dụng tiếng Anh để giao tiếp với học sinh hình thành
thói quen ngôn ngữ, phản xạ giao tiếp cho đối tượng học sinh trung học cơ sở hoặc phổ thông trung học.
- Kết nối kiến thức xuất hiện trong học phần với kiến thức đã học trong các học phần phương
pháp để vận dụng linh hoạt.
6. Mô tả vắn tắt nội dung học phần
Học phần gồm 21 bài chia làm 2 phần.
Phần 1. Ngôn ngữ trong lớp học: cung cấp cho sinh viên vốn từ, cấu trúc ngôn ngữ thường xuyên
sử dụng trong lớp học ngôn ngữ như cách giới thiệu bài, cách bắt đầu và kết thức một hoạt động, cách tổ
chức các hoạt động, cách giao nhiệm vụ cụ thể đối với việc dạy các kiến thức ngôn ngữ (ngữ pháp, từ
vựng, ngữ âm) và kỹ năng ngôn ngữ (nghe, nói, đọc, viết), cách khơi gợi tư duy, cách tổng hợp, phân
tích, đánh giá, chữa lỗi, khen ngợi người học.
Phần 2. Cung cấp các tình huống thực tế, các bước dạy học cụ thể để sinh viên có thể thực hành
vốn từ và cấu trúc ngôn ngữ vừa học.
7. Thông tin về giảng viên
ThS. Đặng Thị Lan
SĐT: 0915073492
CN. Khổng Quỳnh Hương
SĐT: 0968220893
CN. Vi Văn Hương
SĐT: 0869125057
8. Nhiệm vụ của người học
- Dự lớp đầy đủ.
- Tham gia tích cực vào các hoạt động giảng viên tổ chức.
- Làm bài tập trên lớp, thảo luận, thực hành dưới sự hướng dẫn của giảng viên.
- Tự rèn luyện kỹ năng tại nhà theo hướng dẫn, những nguồn tài liệu được giáo viên gợi ý như
một số giáo trình hoặc một số trang web cụ thể.
9. Quy định đánh giá người học
Điểm học phần gồm: Điểm bộ phận + Điểm thi kết thúc học phần
- Điểm đánh giá quá trình:
+ Điểm kiểm tra thường xuyên trong quá trình học tập: 30%
+ Điểm đánh giá nhận thức và thái độ tham gia thảo luận: 10%
+ Điểm chuyên cần: 10%
- Điểm thi kết thúc học phần: 50% (thi vấn đáp)
10. Điều kiện dự thi kết thúc học phần
Sinh viên được dự thi kết thúc học phần nếu đạt các điều kiện sau:
- Tham dự ít nhất 80% số tiết lên lớp thực tế quy định của học phần.
- Làm đầy đủ các bài tập, bài thực hành, bài kiểm tra theo quy định của học phần.
11. Thang điểm: 10 điểm
12. Tài liệu
12.1. Giáo trình chính:
Willis. J. (1998). Teaching English through English. Longman
12.1. Tài liệu tham khảo:
1. Friederike Klippel (1994) Keep Talking- communicative fluency activities for laguage
teaching. Cambridge
2. Jeremy Harmer (2007). Dạy tiếng Anh như thế nào. Longman
3. Jim Scrivener (2013). Classroom managment techniques. Cambridge
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4. Mary Slattery & Jane Willis ( 2001) English for primary teacher. Oxford
5. Ur. P. (1999). A course book in language teaching. CUP
13. Nội dung chi tiết
Tên bài, số tiết
Nội dung lên lớp
Nội dung SV tự học
* Theory:
Unit 13: the first lesson in English
- Greeting, Informal chatting at the
(p.85) – Teaching English through
Unit 1:
- Take turn to speak, introduce yourself. English
The beginning of
* Practice
+Presentation stage
the lesson
- Greeting
+Practice stage, controlled
(2)
- Informal chatting at the beginning
+Further practice
+Production
* Theory: check attendance
Unit 14: dialogues for presentation
Unit 2:
* Practice
and practice (p.95 – Teaching
Checking
- Greeting
English through English
attendance
- Informal chatting at the beginning
+ Annoucing
(2)
- Checking attendance
+ Setting the scene
+ Identifying the language
* Theory: Physical conditions in the Unit 14: dialogues for presentation
Unit 3:
classroom
and practice (continued) (p.95 –
Physical
* Practice
Teaching English through English
conditions in the - Greeting
+Listening and practicing
classroom
- Informal chatting at the beginning
+Changing the dialogue for freer
(2)
- Check attendance
production.
- Physical conditions in the classroom
* Theory: Getting organized: seating, - Unit 15: Oral practice (p. 105-–
Unit 4:
books, backboard
Teaching English through English)
Getting
* Practice
+Subsitution tables
organized:
- Greeting
+Discrimination exercise
seating, books,
- Informal chatting at the beginning
+Substution drill
backboard
- Check attendance
+Conversation drill
(2)
- Physical conditions in the classroom
- Getting organized
* Theory: Introducing different stages of Unit 15: Oral practice (p. 105) –
Unit 5:
the lesson
Teaching English through English
Introducing
* Practice:
(continued)
different stages - Greeting
+Using picture cues
of the lesson
- Informal chatting at the beginning
+Guessing games
(2)
- Check attendance
+Using indirect questions
- Introducing different stages of the lesson
+Correction technique
* Theory: Using visual aids
- Unit 16: Teaching Vocabulary
* Practice
(p.115 – Teaching English through
Unit 6:
- Greeting
English
Using visual aids
- Introducing different stages of the +Teaching new word
(2 )
lesson
+ Explaining the concept
- Using visual aids
+ Describing appearance/function
Test (2)
* Theory: Tape recorders and other - Unit 16: Teaching Vocabulary
Unit 7:
electrical equipment
(continued) (p.115 – Teaching
Tape recorders
* Practice
English through English
and other
- Introducing different stages of the +Beginning from a known word
electrical
lesson
+ Teaching links words
equipment
- Using visual aids
+ Checking students’ understanding
(2)
- Tape recorders and other electrical +Teaching appropriate use
equipment
Unit 8:
*Theory: Dividing the class up: choral - Unit 17: Oral production (p.125–
Dividing the
individual and teams
Teaching English through English
class up: choral * Practice
+Role play and dramatisation
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individual and
teams
(2 )

Unit 9:
Dividing the
class up: Pairs
and groups
(2)

Unit 10:
Interuptions: late
comers, things
lost
(2)

Unit 11:
Control and
discipline
(2)

Unit 12:
Ending the
lesson or a stage
in the lesson
(2)

Unit 13:
Revision
(4)

- Informal chatting at the beginning
- Introducing different stages of the
lesson
- Tape recorders and other electrical
equipment
- Dividing the class up: choral individual
and teams
* Theory: Dividing the class up: pairs
and groups
* Practice
- Informal chatting at the beginning
- Introducing different stages of the
lesson
- Dividing the class up: Pairs and groups
* Theory: Interuptions: late comers,
things lost
* Practice
- Informal chatting at the beginning
- Introducing different stages of the
lesson
- Dividing the class up: Pairs and groups
- Interuptions: late comers, things lost
* Theory: Control and discipline
* Practice
- Informal chatting at the beginning
- Introducing different stages of the
lesson
- Dividing the class up: Pairs and groups
- Control and discipline
* Theory: Ending the lesson or a stage in
the lesson
* Practice
- Informal chatting at the beginning
- Control and discipline
- Ending the lesson or a stage in the
lesson
- The beginning of the lesson
- Checking attendance
- Physical conditions in the classroom
- Getting organized: seating, books,
backboard
- Introducing different stages of the
lesson
- Using visual aids
- Tape recorders and other electrical
equipment
- Review and test
- Dividing the class up: choral individual
and teams
- Dividing the class up: Pairs and groups
- Interuptions: late comers, things lost
- Control and discipline
- Ending the lesson or a stage in the
lesson
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+Setting scene with a picture or a
social situation
+Referring to a picture
+Guessing games

- Unit 18: Listening skills (p.135 –
Teaching English through English
+Introducing the topic
+Making predictions
+Revision of listening skills
- Unit 19: Reading skill (p.143 –
Teaching English through English
+ Elementary reading tasks
+ Checking students understanding

- Unit 20: Writing practice (Early
stages of writing) (p.157– Teaching
English through English
+ Preparing to write
+ Giving instructions
+ Setting simple homework
-Unit: 21 Written production (p.165
– Teaching English through English
+Write based on simple reading
work
+Using model paragraph
+Expanding kew points
- Revise and take another look at
those which have been taught.
- Get ready to have performaces of
any content if asked

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần: Ứng dụng Công nghệ thông tin trong dạy học ngoại ngữ. (Mã học phần:
NPP0053)
2. Số tín chỉ: 2
3. Thông tin về học phần
3.1. Điều kiện tiên quyết: Tin học 2
3.2. Loại học phần: Bắt buộc
4. Phân bố thời gian lên lớp
4.1. Lý thuyết: 25 tiết tín chỉ
4.2. Thực hành: 5 tiết tín chỉ
5. Mục tiêu học phần
Sau khi hoàn thành học phần, sinh viên sẽ:
- Có khả năng sử dụng một số công cụ hỗ trợ cho việc học tập, nghiên cứu và giảng dạy
- Có khả năng tự tìm kiếm thông tin, đánh giá các công cụ công nghệ ứng dụng trong dạy và học
ngoại ngữ
- Có khả năng tự khai thác các ứng dụng CNTT trong giảng dạy và học ngoại ngữ.
6. Mô tả vắn tắt nội dung học phần
- Học phần bao gồm những kiến thức lý thuyết chung về quan điểm ứng dụng công nghệ thông
tin trong dạy học nói chung và dạy học ngoại ngữ nói riêng.
- Giới thiệu một số công cụ hỗ trợ cho việc ứng dụng CNTT trong thực tiễn dạy và học ngoại
ngữ: công cụ tìm kiếm, các công cụ có thể ứng dụng trong học và dạy các kỹ năng thực hành tiếng hoặc
các môn học lý thuyết cụ thể.
- Hướng dẫn sinh viên cách khai thác các ứng dụng CNTT trong giảng dạy và học ngoại ngữ.
7. Thông tin về giảng viên
ThS. Nguyễn Đức Ân
Điện thoại: 0974033399
ThS. Nguyễn Văn Minh
Điện thoại: 0982087273
ThS. Vi Văn Hương
Điện thoại: 0979727057
ThS. Khổng Quỳnh Hương
Điện thoại: 0968220893
8. Nhiệm vụ của sinh viên
- Dự lớp đầy đủ.
- Tham gia tích cực vào các hoạt động nghe giảng và trao đổi với giáo viên.
- Làm bài tập trên lớp, thảo luận theo sự hướng dẫn của giáo viên.
- Làm bài tập theo nhóm, nộp sản phẩm cá nhân/ nhóm theo đúng thời gian quy định.
- Tự rèn luyện kỹ năng tại nhà theo hướng dẫn, những nguồn tài liệu được giáo viên gợi ý như
một số giáo trình hoặc một số trang web cụ thể.
9. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên
Điểm học phần gồm:
+ Điểm đánh giá nhận thức và chuyên cần: 10%
+ Điểm các bài tập cá nhân (assignments): 40%
+ Điểm bài tập nhóm (group works): 50%
Trong đó: Bài tập nhóm 1/ Group work 1: 20%
Bài tập nhóm 2/ Group work 2: 30%
* Group work 2:
Sinh viên làm việc theo nhóm 3 người. Mỗi nhóm sẽ cùng tìm hiểu và khám phá các tính năng
của một phần mềm hay ứng dụng nào đó có thể áp dụng được trong việc giảng dạy ngoại ngữ.
Mỗi nhóm sẽ báo cáo trước lớp về phần mềm/ ứng dụng đó và giúp các thành viên còn lại trong
lớp trải nghiệm và biết cách sử dụng phần mềm/ ứng dụng đó.
Trước khi báo cáo, các nhóm có 3 buổi thảo luận, làm việc nhóm trên lớp, dưới sự hướng dẫn
của giáo viên.
Điểm bài tập nhóm được tính dựa trên năng lực hoạt động nhóm và cá nhân của từng thành
viên, được đánh giá bởi các viên khác trong lớp cũng như giảng viên (dựa trên phiếu đánh giá)
Nhóm thuyết trình phải chuẩn bị bản đánh giá gồm những mục theo qui định để các sinh viên
khác trong lớp cũng như giảng viên nhận xét.
10. Điều kiện hoàn thành học phần:
Sinh viên được dự xét hoàn thành học phần nếu đạt các điều kiện sau:
- Tham dự ít nhất 80% số tiết lên lớp thực tế quy định của học phần.
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- Làm đầy đủ các bài tập cá nhân, bài tập nhóm theo quy định của học phần.
11. Thang điểm: 10 điểm
12. Tài liệu
12.1. Giáo trình chính:
Jeong B. S., (2014). Computer-assisted Language Learning: Learners, Teachers and Tools.
Cambridge Scholars Publishing.
12.2. Tài liệu tham khảo
1. Chambers, Conacher and Littlemore. (2004). ICTand Language Learning: Integrating
Pedagogy and Practice, University of Birmingham Press
2. Barson, J., & Debski, R. (1996). Calling back CALL: Technology in the Service of
Foreign Language Learning Based on Creativity, Contingency and Goal-oriented Activity. In
M. Warschauer (Ed.), Telecollaboration in foreign language learning (pp.49-68). Honolulu, HI:
University of Hawai'i Second Language Teaching and Curriculum Center.
3. Chamberlain, E. (2000). Bare Bones 101:A Basic Tutorial on Searching the Web
http://www.sc.edu/beaufort/library/bones.html
4. Cooke, A. (1999). A Guide to Finding Quality Information on the Internet. London: Library
Association Publishing
5. Kelm, O. (1992). The Use of Synchronous Computer Networks in Second Language
Instruction: A Preliminary Report. Foreign Language Annals. 25(5), 441-454.
6. Meskill, C., Swan, K. and Frazer, M. (1997). Tools for Supporting Response-based
Literature Teaching and Learning: A Multimedia Exploration of the Beat Generation.
Report Series 2.29. Albany, NY: National Research Center on English Learning
and Achievement, University at Albany.
7. Sandholtz, J. H., Ringstaff, C., & Dwyer, D. C. (1997). Teaching with Technology:
Creating Student-Centered Classrooms. New York: Teachers College Press.
8. Các tài liệu từ internet.
13. Nội dung chi tiết
Tên bài, số tiết
Nội dung lên lớp
Nội dung SV tự học
Introduction
Low-achieveing language learners in self-directed
https://en.wikipedia.org/
(4 tiết)
multimedia environments: transforming understanding
wiki/Computer- Computer-assisted language learning (CALL)
assisted_language_learni
- Why CALL?
ng
- Obstacles of CALL in English Language Classrooms
Mobile devices Mobile natives: Japanese University students’ use of
www.techterms.com/defi
(8 tiết)
digital technology
nition/wordprocessor
- Improving Vocabulary and Writing with Word
www.snapfiles.com ›
Processors
Freeware › Productivity
- Checking Spelling and Grammar Using Word
Processors
- Editing Written Works Using Word Processors.
- Creating Reading Notes, Worksheets, Questionnaires
and Quizzes.
- Internet to Word Processor Integration.
https://www.presentation
- Creating a Presentation with Microsoft PowerPoint
magazine.com/how-to- Basic Tips to Make Your Presentations Great
create-a-multimedia+ Theme and design
presentation-164.htm
+ Text
vikaspedia.in/education/
+ Animation
Digital%20Litercy/it.../cr
- Assignment 1
eating-a-multimediapresentation
Wikipedia
An analysis of EAP students’ use of wikipedia as a
https://richardpoynder.co.
(6 tiết)
resource for learning academic English
uk/Digital%20Asset%20
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Digital materials
(4 tiết)

Mid-term test
(2 tiết)

Professional
development
tools
(8 tiết)

- Images
+ Why images?
+ Sources
+ Criteria to choose images for presentations
- Audios
+ Why audios?
+ Sources
+ Criteria to choose images for presentations
- Videos
+ Why videos?
+ Sources
+ Criteria to choose images for presentations
- Assignment 2
Developing Malaysian ESL Teachers’ technological,
pedagogical content knowledge with digital materials
- Hyperlinks & Trigger on Microsoft PowerPoint
- Assignment 3

- Capturing and Editing Video and Audio with Windows
Movie Maker.
- Adding Effects, Saving and Sharing Movies and Clips.
- Paper Cutout Animation
- Group work 1
Moving beyond basics: from Call coursework to
classroom practice and professional development
- Getting started with Hot Potatoes: Downloading,
Installing and Opening Hot Potatoes.
- Assignment 4
+ Creating Exercises with Quizzlet
+ Creating Exercises with Kahoot
Connectivist learning: researching students through
teacher professional development
- Voxopop
- Voicethread
- Audacity
- Assignment 5
Learning about computer-assisted language learning:
online tools and professional development
- MindMeister
- Storybird – Storyjumper
- Screencast-O-Matic
- Group discussions
- Group work 2
- Students work in groups of 3 to:
+ Find a software/ an application which can be used in
English Language Teaching
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Management.ppt
https://blog.infodiagram.c
om/2016/07/conceptvisualize-strategyillustration.html
https://blog.chillibreeze.c
om/presentationdesign/visualizationideas-using-powerpointdesign-elements

A multimedia exploration
of the Beat Generation.
Report Series 2.29.
Albany, NY: National
Research Center on
English Learning and
Achievement, University
at Albany.

quizlet.com
kahoot.it
nearpod.com

http://www.voxopop.com
http://voicethread.com
http://audacity.com

www.mindmeister.com
www.storybird.com
www.storyjumper.com
www.screencast-omatic.com
https://www.lingualift.co
m/blog/best-languagelearning-apps/
https://www.bookwidgets
.com/blog/2017/04/10-

Revision
(3 tiết)

+ Discover features of the software/ application
+ Present the software/ application to the class
+ Help the class know how to use the software/
application
- Revision
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best-language-apps-forthe-classroom

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần: Tiếng Trung Quốc 1 (Mã học phần: NTH0001)
2. Số tín chỉ: 5
3. Thông tin về học phần
3.1. Điều kiện tiên quyết: Không
3.2. Loại học phần: Bắt buộc
4. Phân bố thời gian lên lớp
4.1. Lý thuyết: 75 tiết
4.2. Thực hành: 0 tiết
5. Mục tiêu học phần
Sau khi kết thúc học phần sinh viên có thể:
- Thành thạo ngữ âm cơ bản của Tiếng Hán và nhận biết chữ Hán.
- Nắm bắt quy tắc viết chữ Hán, tìm hiểu một số bộ thủ trong Tiếng Hán và viết thành thạo
khoảng dưới 500 từ.
- Diễn đạt được một số nhu cầu giao tiếp cơ bản thuộc lĩnh vực đời sống sinh hoạt hàng ngày.
6. Mô tả vắn tắt nội dung học phần
Từ bài 1 đến bài 10 là giai đoạn dạy ngữ âm và tập viết chữ Hán, tập trung tiến hành giảng dạy và
luyện tập ngữ âm cơ bản của tiếng Hán bao gồm các thanh mẫu, các vận mẫu, các thanh điệu, ghép vần,
và các từ, câu đơn giản cùng với các quy tắc viết chữ Hán và chữ Hán đơn giản.Từ bài 11 đến bài 15
thông qua những bài hội thoại thông dụng, tiến hành giảng dạy từ mới, kết cấu ngữ pháp, ngữ nghĩa và
ngữ dụng đơn giản.
7. Thông tin về giảng viên
TS. Trần Hạnh Nguyên
SĐT: 0912555182
CN. Đặng Thị Xuân
SĐT: 0975991165
8. Nhiệm vụ của sinh viên
- Dự lớp đầy đủ.
- Tham gia tích cực vào các hoạt động nghe giảng và trao đổi với giáo viên.
- Làm bài tập trên lớp, thảo luận theo sự hướng dẫn của giáo viên và luyện tập viết chữ Hán
thường xuyên.
- Tự rèn luyện viết chữ Hán tại nhà theo hướng dẫn, những nguồn tài liệu được giáo viên gợi ý
như một số giáo trình hoặc một số trang web cụ thể.
9. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên
Điểm học phần gồm: Điểm bộ phận + Điểm thi kết thúc học phần
- Điểm bộ phận: 50%
+ Điểm các bài kiểm tra thường xuyên (3 bài kiểm tra): 30 %
+ Điểm ý thức học tập: 10%
+ Điểm chuyên cần: 10%
- Điểm thi kết thúc học phần : 50 % (thi viết)
10. Điều kiện dự thi kết thúc học phần
Sinh viên được dự thi kết thúc học phần nếu đạt các điều kiện sau:
- Tham dự ít nhất 80% số tiết lên lớp thực tế quy định của học phần.
- Làm đầy đủ các bài tập, bài thực hành, bài kiểm tra theo quy định của học phần.
11. Thang điểm: 10 điểm
12. Tài liệu
12.1. Giáo trình chính:
Trần Thị Thanh Liêm. Giáo trình Hán ngữ cơ bản – Quyển Hạ. NXB Đại học ngôn ngữ văn hóa Bắc
Kinh.
12.2. Giáo trình tham khảo:
1. Trương Văn Giới, Lê Khắc Kiều Lục (2013). 301 câu đàm thoại Tiếng Hoa. NXB Văn hóa Xã hội.
2. Trần Thị Thanh Liêm (2012). Tiếng Hoa sơ cấp. NXB Văn hóa thống kê.
3. Tân giáo trình Hán ngữ và Văn phạm Hán ngữ.
4. Luyện viết chữ Hán. HSK sơ cấp.
13. Nội dung chi tiết
Tên bài, số tiết
Nội dung lên lớp
Nội dung SV tự học
Xin chào
- Ngữ âm:
- Viết chữ Hán theo mẫu.
(10 tiết)
1.
Các phụ âm môi răng: b.p.m.f.
- Luyện đọc phiên âm
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Tiếng Hán
không khó lắm
(4 tiết
Cảm ơn (4 tiết)

Bạn đi đâu?
(4 tiết)

Đây là sách gì?
(4 tiết)

Bài kiểm tra 1
(2 tiết)
Đây là thầy
Vương (4 tiết)
Tôi học Tiếng
Hán (4 tiết)

Bạn ăn gì?
(4 tiết)

Một cân táo
bao nhiêu
tiền?(4 tiết)

2.
Các phụ âm đầu lưỡi trước: d.t.n.l.
3.
Các phụ âm cuống lưỡi: g.k.h.
4.
Các vận mẫu: a.o.e.i.u.u.ai.ei.ao.ou
5.
Thanh điệu: thanh 1, thanh 2. thanh 3. thanh 4.
thanh nhẹ.
- Các nét cơ bản:
- Qui tắc viết chữ Hán.
- Từ mới.
- Luyện viết chữ Hán.
- Vận mẫu: an, en ,ang , eng, ong.
- Từ mới:
- Tập viết chữ Hán.
- Bài khóa.
- Ngữ âm
1.
Các phụ âm mặt lưỡi: j,q,x.
2.
Các vận mẫu: i ia ie iao iou ian in iang ing iong u
ue uan un.
- Chữ Hán
- Bài khóa
- Ngữ âm:
1.
Các phụ âm đầu lưỡi trước.
2.
Các vận mẫu:
3.
Ghép vần.
- Chữ Hán
- Bài khóa
- Ngữ âm:
1.
Các phụ âm đầu lưỡi sau: zh,ch,sh,r.
2.
Vận mẫu: i.
- Chữ Hán
- Bài khóa
Bài 1, 2, 3, 4, 5
Đọc viết chữ Hán.
Dùng Từ đặt câu.
Sắp xếp thành câu hoàn chỉnh.
- Từ mới:
- Bài khóa:
- Bài tập:
- Từ mới:
- Ngữ âm:
Trọng âm từ.
- Bài khóa: Tôi học tiếng Hán.
- Bài tập:
1.
Biến âm biến điệu.
2.
Biến điệu của thanh ba.
3.
Thanh nhẹ.
Phối hợp thanh điệu.
- Từ mới:
- Bài khóa:
- Bài tập:
1.
Phân biệt âm, thanh điệu.
2.
Đọc liền nhiều âm tiết.
Biến điệu của “一”.
Từ mới:
- Ngữ âm:
1.
Trọng âm của từ.
- Bài tập:
1. Phân biệt âm, thanh điệu.
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trong bài tập.

-Luyện ghép vần, luyện
đọc phiên âm và viết chữ
Hán theo mẫu.
Luyện đọc và viết chữ
Hán

Luyện đọc và viết chữ
Hán

Luyện đọc và viết chữ
Hán. Đọc bảng phiên âm.

Viết chữ Hán, Bài tập
trong sách và sách tham
khảo giáo trình sơ cấp.
Ghi nhớ các bộ thủ liên
quan từ đã học. Mô phỏng
bài khóa.
Viết chữ Hán, ghi nhớ bộ
thủ và luyện đọc trọng âm

Mô phỏng bài khóa, viết
chữ Hán, Đọc từ nhiều âm
tiết

Dùng từ đặt câu, mô
phỏng bài khóa. Tham
khảo văn phạm hán ngữ
nhận biết các loại câu
trong Tiếng Hán.

Tôi muốn đổi
nhân dân tệ.
(4 tiết)

Bài kiểm tra 2
(2 tiết)
Anh ấy sống ở
đâu?(4 tiết)
Bạn có khỏe
không? (4 tiết)

Chúng tôi đều
là lưu học sinh.
(4 tiết)
Bạn học ở đâu?
(4 tiết)

Bài kiểm tra 3
(2 tiết)
Ôn tập học kỳ
(3 tiết)

2.
Phối hợp thanh điệu.
Đọc liền nhiều âm tiết.
- Phân biệt âm, thanh điệu.
- Đọc liền nhiều âm tiết.
- Biến điệu của “不”.
- Sự kết hợp giữa các thanh điệu.
- Nhận biết và tập đọc chữ hán.
Bài 6, 7, 8, 9, 10
Đọc viết chữ Hán.
Dùng Từ đặt câu.
Sắp xếp thành câu hoàn chỉnh.
- Thứ tự thành phần câu trong câu tiếng Hán.
- Câu vị ngữ động từ.
- Cách đọc các loại số.
- Phân biệt âm, thanh điệu.
- Biến điệu của “一”.
- Thanh nhẹ.
- Biến điệu của thanh ba.
- Đọc liền nhiều âm tiết.
- Đọc chữ hán.
- Trả lời câu hỏi.
- Cách dùng trợ từ nghi vấn“ 吗”.
- Trạng ngữ.
- Cách dùng phó từ “也”,“都”.
- Hỏi như thế nào? Đại từ nghi vấn.
- Định ngữ và trợ từ kết cấu ：“的”.
- Giới từ “在”，“给”. Hỏi như thế nào? Đại từ nghi vấn.
- Định ngữ và trợ từ kết cấu ：“的”.
- Giới từ “在”，“给”..
Bài 11, 12, 13, 14
Đọc viết chữ Hán.
Dùng Từ đặt câu.
Sắp xếp thành câu hoàn chỉnh.
Đọc viết chữ Hán.
Dùng Từ đặt câu.
Sắp xếp thành câu hoàn chỉnh.
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Mô phỏng bài khóa, viết
chữ và tập đặt câu.

Viết chữ Hán, Bài tập
trong sách và sách tham
khảo giáo trình sơ cấp.
Đặt câu vị ngữ động từ,
viết chữ, mô phỏng bài
khóa
Ôn tập các bộ thủ đã học,
viết chữ Hán.

Làm bài tập trong văn
phạm hán ngữ
Bài tập trong sách và sách
tham khảo.

Viết chữ Hán, Bài tập
trong sách và sách tham
khảo giáo trình sơ cấp.

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần: Tiếng Trung Quốc 2 (Mã học phần: NTH0002)
2. Số tín chỉ: 5
3. Thông tin về học phần
3.1. Điều kiện tiên quyết: Tiếng Trung Quốc 1
3.2. Loại học phần: Bắt buộc
4. Phân bố thời gian lên lớp
4.1. Lý thuyết: 75 tiết
4.3. Thực hành: 0 tiết
5. Mục tiêu học phần
Sau khi kết thúc học phần sinh viên có thể:
- Nhận biết và viết thành thạo chữ Hán dưới 1000 từ.
- Củng cố thêm trên 100 bộ thủ của Tiếng Hán.
- Nắm bắt được một số kiến thức ngữ pháp Tiếng Hán hiện đại cơ bản.
- Sử dụng từ đặt câu hoàn chỉnh về ngữ nghĩa, có khả năng sử dụng chữ Hán viết thành thạo một
số đoạn văn ngắn về các chủ đề cuộc sống sinh hoạt hàng ngày.
- Diễn đạt được các nhu cầu giao tiếp cơ bản thuộc lĩnh vực đời sống sinh hoạt hàng ngày.
- Đọc hiểu được một số các bộ phận thông tin cơ bản.
6. Mô tả vắn tắt nội dung học phần
Từ bài 16 đến bài 30 là giai đoạn dạy từ mới, kết cấu ngữ pháp, ngữ nghĩa và ngữ dụng thông qua
những bài hội thoại thông dụng. Lấy các yếu tố ngôn ngữ như ngữ âm, ngữ pháp, từ ngữ, chữ Hán...làm
cơ sở, thông qua việc giảng dạy trên lớp luyện tập các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết cho sinh viên, bồi
dưỡng khả năng nhận biết chữ Hán và sử dụng Tiếng Hán trong giao tiếp của sinh viên.
7. Thông tin về giảng viên
TS. Trần Hạnh Nguyên
SĐT: 0912555182
CN. Đặng Thị Xuân
SĐT: 0975991165
8. Nhiệm vụ của sinh viên
- Dự lớp đầy đủ.
- Tham gia tích cực vào các hoạt động nghe giảng và trao đổi với giáo viên.
- Làm bài tập trên lớp, thảo luận theo sự hướng dẫn của giáo viên, rèn luyện 4 kĩ năng nghe nói,
đọc, viết và luyện viết chữ Hán thường xuyên.
- Tự rèn luyện viết chữ Hán tại nhà theo hướng dẫn, những nguồn tài liệu được giáo viên gợi ý
như một số giáo trình hoặc một số trang web cụ thể.
9. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên
Điểm học phần gồm: Điểm bộ phận + Điểm thi kết thúc học phần
- Điểm bộ phận: 50%
+ Điểm các bài kiểm tra thường xuyên (3 bài kiểm tra): 30 %
+ Điểm ý thức học tập: 10%
+ Điểm chuyên cần: 10%
- Điểm thi kết thúc học phần : 50 % (thi viết)
10. Điều kiện dự thi kết thúc học phần
Sinh viên được dự thi kết thúc học phần nếu đạt các điều kiện sau:
- Tham dự ít nhất 80% số tiết lên lớp thực tế quy định của học phần.
- Làm đầy đủ các bài tập, bài thực hành, bài kiểm tra theo quy định của học phần.
11. Thang điểm: 10 điểm
12. Tài liệu
12.1. Giáo trình chính:
Trần Thị Thanh Liêm. Giáo trình Hán ngữ cơ bản – Quyển Hạ. NXB Đại học ngôn ngữ văn hóa Bắc
Kinh.
12.2. Giáo trình tham khảo:
1. Trương Văn Giới, Lê Khắc Kiều Lục (2013). 301 câu đàm thoại Tiếng Hoa. NXB Văn hóa Xã hội.
2. Trần Thị Thanh Liêm (2012). Tiếng Hoa sơ cấp. NXB Văn hóa thống kê.
3. Tân giáo trình Hán ngữ và Văn phạm Hán ngữ.
4. Luyện viết chữ Hán. HSK sơ cấp.
13. Nội dung chi tiết
Tên bài, số tiết
Nội dung lên lớp
Nội dung SV tự học
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Xe của bạn cũ
hay mới.
(4 tiết)

1.
Từ mới
2.
Ngữ pháp
- Câu vị ngữ chủ vị.
- Câu hỏi lựa chọn “还是”.
- Câu tỉnh lược “……呢”.
3. Bài khóa
- Đọc bài khóa
- Dịch bài khóa
- Ngữ pháp trong bài khóa
- Mô phỏng bài khóa
4. Luyện tập
- Bài tập viết chữ
- Bài tập ngữ pháp
Công ty của ngài 1.
Từ mới
có bao nhiêu nhân 2.
Ngữ pháp:
viên?
- Câu chữ “有”.
(4 tiết)
- Cách đọc các con số.
- Hỏi số lượng.
- Cụm từ số lượng.
3. Bài khóa
4. Luyện tập:
- Bài tập
Bạn có thường
1.Từ mới
xuyên đến bưu
2. Ngữ pháp
điện không?
- Từ ngữ chỉ thời gian làm trạng
(4 tiết)
ngữ.
- Cách dùng “还是”“或者”.
3. Bài khóa
4. Luyện tập
Bạn ấy đang làm 1. Từ mới
gì thế?
2. Ngữ pháp
(4 tiết)
- Sự tiến hành của động tác.
- Câu có hai tân ngữ.
3. Bài khóa
4. Luyện tập
Ôn tập
Bài 1, 2, 3, 4, 5
(3 tiết)
1.
Từ mới
2.
Ôn tập ngữ pháp đã học bài.
3.
Bài khóa
4.
Luyện tập
- Phân biệt âm, thanh điệu.
- Sắp xếp từ thành câu.
- Sửa câu sai
Bài kiểm tra 1
Bài 1, 2, 3, 4, 5
(2 tiết)
Tôi đến bưu điện 1.
Từ mới:
gửi bưu phẩm. (4 2.
Ngữ pháp.
tiết)
- Trọng âm logic.
- Câu liên động.
3. Bài khóa.
4. Luyện tập.
Tôi xem chiễc áo 1.
Từ mới
khoác da một
2.
Ngữ pháp
chút.
- Động từ láy lại.
(4 tiết)
- Cấu trúc:“又...又”.
“一点”và “有一点”.
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- Viết chữ Hán theo mẫu.
- Dùng từ đặt câu
- Luyện đọc phiên âm trong bài tập.
- Mô phỏng bài khóa tiến hành hội
thoại.
- Làm bài tập trong sách và bài tập bổ
sung.

-Viết chữ Hán.
- Mô phỏng bài khóa
- Làm bài tập bổ sung.

Luyện đọc bài khóavà viết chữ Hán.
Làm bài tập bổ sung và hội thoại giao
tiếp.

Luyện đọc và viết chữ Hán. Dùng từ
đặt câu. Hội thoại giao tiếp.

Luyện đọc bài khóa trong sách 301 và
giáo trình, đọc hiểu bài đọc thêm và
viết chữ Hán. Mô phỏng bài khóa tiến
hành hội thoại.

Hội thoại giao tiếp.
Đọc hiểu. Bài tập liên quan trong HSK
sơ cấp.

Viết chữ Hán, Hội thoại giao tiếp, đọc
hiểu và làm bài tập bổ sung.

Sinh nhật của bạn
vào ngày tháng
nào?
(4 tiết)

Chúng tôi 7giờ 15
phút xuất phát.
(4 tiết)
Ôn tập.
(3 tiết)

Bài kiểm tra 2
(2 tiết)
Tôi định mời giáo
viên dạy kinh
kịch.
(4 tiết)

3.
Bài khóa.
4.
Luyện tập.
1. Từ mới:
2. Ngữ pháp.
- Câu vị ngữ danh từ.
- Cách biểu đạt thời gian.
- Ngữ điệu nghi vấn.
3. Bài khóa.
4. Luyện tập.
1.
Từ mới
2.
Ngữ pháp
Biểu đạt thời gian.
3.
Bài khóa.
4.
Luyện tập
Bài 6, 7, 8, 9, 10
1. Từ mới:
2. Bài khóa.
3. Luyện tập.
- Ngữ âm.
- Sắp xếp thành câu.
- Chữa câu sai.
Bài 6, 7, 8, 9, 10

1.
Từ mới.
2.
Ngữ pháp.
Câu kiêm ngữ.
3.
Bài khóa.
4.
Luyện tập.
Trong trường học 1. Từ mới
có bưu điện.
2. Ngữ pháp
(46 tiết)
- Phương vị từ.
- Biểu đạt sự tồn tại.
- Cách dùng “多”.
3. Bài khóa.
4. Luyện tập.
Tôi muốn học thái 1. Từ mới.
cực quyền.
2. Ngữ pháp.
(4 tiết)
- Động từ năng nguyện.
- Hỏi nguyên nhân.
3. Bài khóa.
4. Luyện tập.
Cô ấy học rất giỏi. 1.
Từ mới.
(4 tiết)
2.
Ngữ pháp.
Bổ ngữ trạng thái.
3.
Bài khóa.
4.
Luyện tập.
Ôn tập
Bài 11, 12, 13, 14
(3 tiết)
1.
Từ mới
2.
Ôn tập ngữ pháp đã học bài.
3.
Bài khóa
4.
Luyện tập
- Phân biệt âm, thanh điệu.
- Sắp xếp từ thành câu.
- Sửa câu sai
Bài kiểm tra 3
Các dạng bài tập.
(2 tiết)
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Mô phỏng bài khóa, tiến hành hội
thoại, viết chữ Hán, Đọc hiểu và làm
bài tập bổ sung.

Mô phỏng bài khóa hội thoại giao
tiếp. Viết chữ Hán.

Hội thoại giao tiếp. Viết các bộ thủ đã
học.

Làm bài tập trong sách giáo trình và
luyện viết chữ Hán. Hội thoại giao
tiếp.
Làm bài tập. Nghe băng bài khóa, hội
thoại giao tiếp và viết chữ Hán.

Viết chữ Hán, Bài tập trong sách và
sách tham khảo giáo trình sơ cấp. Hội
thoại giao tiếp.

Làm bài tập trong văn phạm hán ngữ.
Hội thoại giao tiếp.

Bài tập trong sách và sách tham khảo.

Tổng ôn tập
(4 tiết)

1.
Từ mới.
2.
Bài khóa
3.
Luyện tập
- Tổng hợp ngữ pháp.

Bài tập trong giáo trình và luyện viết
đoạn văn với chủ đề đời sống, văn hóa,
xã hội.
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
TÂM LÝ HỌC
1. Tên học phần: Tâm lý học. Mã học phần: TLG0001
2. Số tín chỉ: 03
3. Thông tin về học phần
3.1. Điều kiện tiên quyết: Không
3.2. Loại học phần: Bắt buộc
4. Phân bố thời gian
4.1. Lý thuyết: 38 tiết
4.2. Bài tập: 6 tiết
4.3. Kiểm tra: 1 tiết
5. Mục tiêu của học phần
- Cung cấp cho sinh viên hệ thống tri thức cơ bản hiện đại về tâm lý học đại cương, hình thành
thế giới quan duy vật biện chứng và duy vật lịch sử về tâm lý con người và quy luật nảy sinh, hình
thành, phát triển của nó. Giúp sinh viên có khả năng nghiên cứu tiếp các lĩnh vực khác của khoa học tâm
lý và các khoa học khác có liên quan.
- Trang bị cho sinh viên những hiểu biết cơ bản về sự phát triển tâm lí của con người, những đặc
trưng tâm lí chủ yếu của con người ở lứa tuổi THCS và THPT. Cung cấp những kiến thức về tâm lí học
dạy học, tâm lí học giáo dục, tâm lí học nhân cách người giáo viên. Qua đó làm cho họ hiểu rõ cơ sở
khoa học của các tác động giáo dục - dạy học, các con đường để thúc đẩy sự phát triển tâm lí nói chung,
trí tuệ và đạo đức nói riêng.
- Sinh viên bước đầu vận dụng những kiến thức tâm lý để giải thích những nguyên nhân thành
công, thất bại trong giao tiếp, dạy học & giáo dục.
6. Mô tả vắn tắt nội dung học phần
Học phần TLH được chia thành 06 chương:
+ Chương 1: Tâm lý học là một khoa học
+ Chương 2: Nhân cách và sự hình thành, phát triển nhân cách
+ Chương 3: Nhận thức, tình cảm và ý chí
+ Chương 4: Trí nhớ
+ Chương 5: TLH lứa tuổi
+ Chương 6: TLH sư phạm
7. Thông tin về giảng viên
Stt
Họ và tên
Số điện thoại
Email
1

TS. Nguyễn Quốc Thái

0912994644

nguyenquocthaidhtb@gmail.com

2

ThS. Vũ Thị The

0899805086

vuthithe80@gmail.com

3

ThS. Vũ Anh Tuấn

0947144140

vuanhtuansl@gmail.com

4

ThS. Vũ Thị Thuý

0386093913

vuthuytamli@gmail.com

5

ThS. Lò Thị Vân

0389767880

van.daihoctaybac@gmail.com

6

ThS. Phan Thị Vóc

0974840925

vocpt@utb.edu.vn

8. Nhiệm vụ của sinh viên
- Dự đủ số tiết lí thuyết theo quy chế
- Thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ theo yêu cầu của giảng viên
- Làm đủ các bài kiểm tra theo yêu cầu của giảng viên.
- Dự thi học phần.
9. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên
9.1. Chuyên cần (trọng số 10%)
9.3. Đánh giá nhận thức và thái độ tham gia học tập, thảo luận (trọng số 20%)
9.4. Kiểm tra giữa kì (trọng số 20%)
9.5. Thi kết thúc học phần (trọng số 50%)
10. Điều kiện dự thi kết thúc học phần
- Tham dự ít nhất 80% số tiết lên lớp của học phần.
- Làm đầy đủ các bài tập, bài kiểm tra, tham gia các buổi thảo luận theo yêu cầu của giảng viên.
11. Thang điểm: 10 điểm
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12. Học liệu
12.1. Học liệu bắt buộc
[1] Nguyễn Quang Uẩn - chủ biên (2005), Giáo trình Tâm lý học đại cương, Nxb ĐHSP, Hà
Nội.
[2] Lê Văn Hồng - Chủ biên (2001). Tâm lý học lứa tuổi và Tâm lý học sư phạm, Nxb ĐHQG,
Hà Nội.
12.2. Học liệu tham khảo
[3] Bùi Văn Huệ (2000), Giáo trình tâm lý học, Nxb ĐHQG, Hà Nội.
[4] Nguyễn Xuân Thức(2008), Giáo trình Tâm lí học đại cương, Nxb ĐHSP, Hà Nội.
[5] Nguyễn Thị Huệ (Chủ biên) (2016), Tìm hiểu môn Tâm lí học dưới dạng hỏi & đáp, Nxb
ĐHQG, Hà Nội.
13. Nội dung chi tiết
Tên bài,
Nội dung
số tiết
Nội dung lên lớp
sinh viên
tự học
Chương 1
Tâm lý học là một
khoa học (5 tiết: 4
tiết lí thuyết, 1 tiết
bài tập)

1. Vài nét về lịch sử hình thành, phát triển tâm lý
học
2. Đối tượng, nhiệm vụ của tâm lý học
2.1. Đối tượng
2.2. Nhiệm vụ
3. Bản chất, chức năng, phân loại các hiện tượng tâm
lý
3.1. Bản chất tâm lý người
3.2. Chức năng của tâm lí người
3.3. Phân loại hiện tượng tâm lý
4. Quan hệ xã hội, nền văn hóa xã hội và tâm lý
5. Sự hình thành và phát triển ý thức
5.1. Khái niệm về ý thức
5.1.1. Định nghĩa
5.1.2. Các thuộc tính cơ bản của ý thức
5.1.3. Cấu trúc của ý thức
5.1.4. Các cấp độ ý thức
5.2. Sự hình thành và phát triển ý thức (Tự học)
5.3. Chú ý - điều kiện của hoạt động tâm lý có ý thức
(Tự học)
* Bài tập: Từ bài 5 đến bài 10 trong tài liệu 4
Chương 2 1. 1. Khái niệm chung về nhân cách
Nhân cách và sự2. 1.1. Một số định nghĩa
hình thành nhân3. 1.2. Các đặc điểm cơ bản của nhân cách
cách (5 tiết: 4 tiết 2. Cấu trúc của nhân cách
lí thuyết, 1 tiết bài 2.1. Xu hướng
tập)
2.2. Tính cách
2.3. Khí chất
2.4. Năng lực
3. Các yếu tố chi phối đến sự hình thành và phát
triển nhân cách
3.1. Di truyền
3.1. Giáo dục
3.2. Tập thể
3.3. Giao tiếp
3.4. Hoạt động
* Bài tập:
- Bài 66, 67 trong tài liệu 4
- Thực hành trắc nghiệm: Bảng kiểm kê nhân cách của
H.J. EYSENOK
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- Nghiên cứu tài liệu
[1], [2], tóm tắt những
nội dung chính.
- Nghiên cứu tài liệu
[1], [2] và viết bài thu
hoạch những nội dung
sau:
+ Sự hình thành và phát
triển ý thức
+ Chú ý - điều kiện của
hoạt động tâm lý có ý
thức

- Nghiên cứu tài liệu
[1], [2], tóm tắt những
nội dung chính.

Chương 3
Nhận thức, tình
cảm và ý chí (10
tiết: 9 tiết lí thuyết,
1 tiết bài tập)

4.

5.

6.
Chương 4
Trí nhớ
(2 tiết)

7.
1.
2.
3.
4.

8.

1. Nhận thức
1.1. Nhận thức cảm tính
1.1.1. Cảm giác
1.1.1.1. Khái niệm chung về cảm giác
* Định nghĩa
* Đặc điểm
* Phân loại (Tự học)
* Vai trò
1.1.1.2. Các quy luật cơ bản của cảm giác
1.1.2. Tri giác
1.1.2.1. Khái niệm chung về tri giác
* Định nghĩa
* Đặc điểm
* Phân loại (Tự học)
* Vai trò
1.1.2.2. Các quy luật cơ bản của tri giác
1.2. Nhận thức lý tính
1.2.1. Tư duy
1.2.1.1. Khái niệm chung về tư duy
* Định nghĩa
* Đặc điểm
* Vai trò
1.2.1.2. Các giai đoạn của tư duy
1.2.1.3. Các thao tác tư duy
1.2.2. Tưởng tượng
1.2.2.1. Khái niệm chung về tưởng tượng
* Định nghĩa
* Đặc điểm
* Phân loại (Tự học)
* Vai trò
1.2.2.2. Các cách sáng tạo mới trong tưởng tượng
2. Tình cảm
2.1. Khái niệm chung tình cảm
2.1.1. Định nghĩa
2.1.2. Đặc điểm
2.1.3. Vai trò
2.1.4. So sánh tình cảm và xúc cảm
2.2. Các mức độ của đời sống tình cảm (Tự học)
2.3. Các quy luật của đời sống tình cảm
3. Ý chí
3.1. Khái niệm ý chí
3.2. Hành động ý chí
3.2.1. Định nghĩa
3.2.2. Cấu trúc
3.3. Hành động tự động hóa, kĩ xảo và thói quen (Tự
học)
* Bài tập: Bài 106, 122, 172, 226, 235 trong tài liệu 4
1. Khái niệm về trí nhớ
1.1. Định nghĩa
1.2. Vai trò của trí nhớ
1.3. Các loại trí nhớ
2. Các quá trình cơ bản của trí nhớ
2.1. Quá trình ghi nhớ
2.2. Quá trình gìn giữ
2.3. Quá trình tái hiện
2.4. Sự quên
3. Làm thế nào để có trí nhớ tốt? (Tự học)
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- Nghiên cứu tài liệu
[1], [2], tóm tắt những
nội dung chính.
- - Nghiên cứu tài liệu
[1], [2] và viết bài thu
hoạch những nội dung
sau:
+ Phân loại cảm giác,
tri giác, tưởng tượng.
+ Các mức độ của đời
sống tình cảm.
+Hành động tự động
hóa, kĩ xảo và thói quen

- Nghiên cứu tài liệu
[1], [2], tóm tắt những
nội dung chính.
- - Nghiên cứu tài liệu
[1], [2] và viết bài thu
hoạch nội dung sau:
Làm thế nào để có trí
nhớ tốt?

Chương 5
Tâm lý học lứa
tuổi (9 tiết: 8 tiết lí
thuyết, 1 tiết bài
tập)

1. Khái quát về sự phát triển tâm lí trẻ em
1.1. Sự phát triển tâm lý trẻ em
1.2. Quy luật chung về sự phát triển tâm lí trẻ em
1.3. Sự phân chia các giai đoạn phát triển tâm lí trẻ em
(Tự học).
2. Tâm lí học lứa tuổi học sinh THCS
1. 2.1. Vị trí và ý nghĩa của giai đoạn phát triển tâm lí của
lứa tuổi học sinh THCS. (Tự học)
3.
2.2. Những điều kiện của sự phát triển tâm lí ở lứa tuổi
học sinh THCS
2.2.1. Sự biến đổi về giải phẫu sinh lý ở lứa tuổi học
4.
sinh THCS
2. 2.2.2. Sự thay đổi của điều kiện sống ở lứa tuổi học sinh
THCS.(Tự học)
2.3. Hoạt động học tập và sự phát triển trí tuệ.
5.
2.3.1. Đặc điểm hoạt động học tập ở nhà trường THCS
5. 2.3.2. Sự phát triển trí tuệ của học sinh THCS
6. 2.4. Hoạt động giao tiếp của lứa tuổi HS THCS
3.
3. Tâm lí học lứa tuổi học sinh THPT
3.1. Khái niệm tuổi thanh niên
1. 3.2. Những yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển tâm lí
của lứa tuổi học sinh THPT. (Tự học)
2. 3.3. Hoạt động học tập và sự phát triển trí tuệ của lứa
tuổi học sinh THPT
3.4. Những đặc điểm của nhân cách chủ yếu của lứa tuổi
học sinh THPT
7. 3.5. Hoạt động lao động và sự lựa chọn nghề nghiệp
* Bài tập: Tình huống số 5, 47,168. trong tài liệu 5

- Nghiên cứu tài liệu
[1], [3], tóm tắt những
nội dung chính.
- - Nghiên cứu tài liệu
[1], [3] và viết bài thu
hoạch những nội dung
sau:
+ Sự phân chia các giai
đoạn phát triển tâm lí trẻ
em.
+ Vị trí và ý nghĩa của
giai đoạn phát triển tâm
lí của lứa tuổi học sinh
THCS.
+ Sự thay đổi của điều
kiện sống ở lứa tuổi học
sinh THCS.
+ Những yếu tố ảnh
hưởng đến sự phát triển
tâm lí của lứa tuổi học
sinh THPT.

Chương 6
Tâm lí học sư
phạm (5 tiết: 4 tiết
lí thuyết, 1 tiết bài
tập)

- Nghiên cứu tài liệu
[1], [3], tóm tắt những
nội dung chính.
- - Nghiên cứu tài liệu
[1], [3] và viết bài thu
hoạch những nội dung
sau:
+ Cấu trúc tâm lý của
hành vi đạo đức
+ Nhóm năng lực tổ
chức hoạt động sư
phạm
+ Sự hình thành uy tín
của người thầy giáo.

1. Tâm lý học dạy học
1.1. Hoạt động dạy
1.1.1. Khái niệm
1.1.2. Mục đích của hoạt động dạy
1.2. Hoạt động học
1.2.1. Khái niệm hoạt động học
1.2.2. Bản chất hoạt động học
1.2.3. Hình thành hoạt động học
8.
1.3. Sự hình thành khái niệm, kĩ năng, kĩ xảo
1.3.1. Sự hình thành khái niệm
9.
1.3.2. Sự hình thành kĩ năng và kĩ xảo
1.4. Dạy học và sự phát triển trí tuệ
1.4.1. Khái niệm về sự phát triển trí tuệ
111.4.2. Mối quan hệ giữa dạy học và sự phát triển trí tuệ
2. Tâm lý học giáo dục đạo đức
2.1. Khái niệm về đạo đức và hành vi đạo đức
2.1.1. Đạo đức
2.1.2. Hành vi đạo đức
2.2. Cấu trúc tâm lý của hành vi đạo đức (Tự học)
3. Tâm lí học nhân cách người thầy giáo
3.1. Đặc điểm lao động sư phạm
3.1.1. Nghề mà đối tượng quan hệ trực tiếp là con người
3.1.2. Nghề mà công cụ chủ yếu là nhân cách của chính
mình
3.1.3. Nghề tái sản xuất mở rộng sức lao động xã hội
3.1.4. Nghề đòi hỏi tính khoa học, tính nghệ thuật &
tính sáng tạo
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

3.1.5. Nghề lao động trí óc chuyên nghiệp
3.2. Phẩm chất của người thầy giáo
3.2.1. Thế giới quan khoa học
3.2.2. Lí tưởng đào tạo thế hệ trẻ
3.2.3. Lòng yêu nghề
3.2.4. Lòng yêu trẻ
3.3. Năng lực của người thầy giáo
3.3.1. Nhóm năng lực dạy học
3.3.1.1. Năng lực hiểu học sinh trong quá trình DH và
GD
3.3.1.2. Tri thức và tầm hiểu biết của người thầy giáo
3.3.1.3. Năng lực chế biến tài liệu học tập
3.3.1.4. Nắm vững kỹ thuật dạy học
3.3.1.5. Năng lực ngôn ngữ
3.3.2. Nhóm năng lực giáo dục
3.3.2.1. Năng lực vạch dự án phát triển nhân cách học
sinh
3.3.2.2. Năng lực giao tiếp sư phạm
3.3.2.3. Năng lực “cảm hoá” học sinh
3.3.2.4. Năng lực khéo léo đối xử sư phạm
3.3.3. Nhóm năng lực tổ chức hoạt động sư phạm (Tự học)
3.4. Sự hình thành uy tín của người thầy giáo (Tự học)
* Bài tập: Tình huống số 71, 82, 169, 170 trong tài liệu 5

Kiểm tra: 1 tiết
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
GIÁO DỤC HỌC
1. Tên học phần: Giáo dục học. Mã học phần: TLG0002
2. Số tín chỉ: 04
3. Thông tin về học phần
3.1. Điều kiện tiên quyết: Môn Tâm lý học
3.2. Loại học phần: Bắt buộc
4. Phân bố thời gian
4.1. Lý thuyết: 55 tiết
4.2. Thảo luận: 04 tiết
4.3. Bài tập: 1 tiết
5. Mục tiêu của học phần
- Trang bị cho sinh viên những hiểu biết cơ bản về các khái niệm, phạm trù của giáo dục học,
các yếu tố ảnh hưởng đến sự hình thành và phát triển nhân cách ; mục đích và nhiệm vụ giáo dục; Cơ sở
lý luận về quá trình dạy học và giáo dục, vai trò và nhiệm vụ của người GV và người GV Chủ nhiệm
lớp trong nhà trường phổ thông, từ đó vận dụng một cách có hiệu quả trong hoạt động nghề nghiệp sau
này.
- Sinh viên liên hệ với thực tiễn dạy học và giáo dục trong nhà trường phổ thông, giải thích được
một số vấn đề về quan điểm, đường lối, chủ trương phát triển giáo dục - đào tạo của Đảng, nhà nước ta
hiện nay.
- Hình thành kỹ năng tổ chức các hoạt động dạy học và giáo dục, kỹ năng chủ nhiệm lớp, kỹ
năng thiết kế và lập kế hoạch chủ nhiệm, kỹ năng xử lý các tình huống sư phạm, kỹ năng kiểm tra, đánh
giá kết quả học tập của học sinh.
- Hình thành ở sinh viên quan điểm duy vật biện chứng trong nghiên cứu, xem xét các vấn đề về
dạy học, giáo dục ở nhà trường. Trªn cơ sở đó xác định mục tiêu, phương hướng và kế hoạch rèn luyện
các phẩm chất, năng lực nghề nghiệp của bản thân.
6. Mô tả vắn tắt nội dung học phần
Học phần Giáo dục học được chia thành bốn phần:
+ Phần 1: Những vấn đề chung của Giáo dục học, trình bày một cách tổng quan về giáo dục,
giáo dục học: Chức năng của giáo dục, Giáo dục và sự phát triển nhân cách; Mục đích, mục tiêu giáo
dục; Đối tượng, nhiệm vụ, các khái niệm và phương pháp nghiên cứu của giáo dục học.
+ Phần 2: Lý luận giáo dục ở trường phổ thông, trình bày những vấn đề cơ bản, hệ thống về lý
luận giáo dục: Khái niệm, bản chất, đặc điểm của quá trình giáo dục, các khâu của quá trình giáo dục,
các nguyên tắc, nội dung, phương pháp giáo dục, công tác của người giáo viên chủ nhiệm ở nhà trường
phổ thông.
+ Phần 3: Lý luận dạy học ở trường phổ thông, trình bày những vấn đề cơ bản, hệ thống về lý
luận dạy học: Khái niệm, bản chất, nhiệm vụ, động lực và lôgic của quá trình dạy học; các nguyên tắc,
nội dung, phương pháp và hình thức tổ chức dạy học.
+ Phần 4: Đánh giá trong giáo dục, trình bày những vấn đề cơ bản, hệ thống về đánh giá trong
giáo dục: Khái niệm, mục đích, ý nghĩa và các yêu cầu sư phạm của việc đánh giá; các phương pháp và
kĩ thuật đánh giá.
7. Thông tin về giảng viên
Stt
Họ và tên
Số ðiện thoại
Email
1

TS. Mai Trung Dũng

0978747516

maidung3311@yahoo.com.vn

2

ThS. Trương Ngọc Kiên

0904823778

truongkiendu@gmail.com

3

ThS. Vũ Thị Thuý

01686093913

vuthuytamli@gmail.com

4

ThS. Phan Thị Vóc

0974840925

vocdhtb@gmail.com

5

ThS. Lò Thị Vân

01689767880

van.daihoctaybac@gmail.com

6

ThS. Nguyễn Công Tâm

0912972617

tamn1778@gmail.com

8

ThS. Vũ Thị The

0904823778

vuthithe80@gmail.com

8. Nhiệm vụ của sinh viên
- Dự đủ số tiết lí thuyết theo quy chế
- Thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ theo yêu cầu của giảng viên
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- Làm đủ các bài kiểm tra theo yêu cầu của giảng viên.
- Dự thi học phần.
9. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên
9.1. Chuyên cần (trọng số 10%)
9.3. Đánh giá nhận thức và thái độ tham gia học tập, thảo luận (trọng số 20%)
9.4. Kiểm tra giữa kì (trọng số 20%)
9.5. Thi kết thúc học phần (trọng số 50%)
10. Điều kiện dự thi kết thúc học phần
- Tham dự ít nhất 80% số tiết lên lớp của học phần.
- Làm đầy đủ các bài tập, bài kiểm tra, tham gia các buổi thảo luận theo yêu cầu của giảng viên.
11. Thang điểm: 10 điểm
12. Học liệu
12.1. Học liệu bắt buộc
[1] Trần Thị Tuyết Oanh (Chủ biên) (2006), Giáo dục học tập 1, Nxb ĐHSP, Hà Nội.
[2] Trần Thị Tuyết Oanh (Chủ biên) (2006), Giáo dục học tập 2, Nxb ĐHSP, Hà Nội.
[3] Trần Bá Hoành (1995), Đánh giá trong giáo dục, Nxb Giáo dục, Hà Nội.
[4] Trần Thị Tuyết Oanh (2005), Đánh giá trong giáo dục, Nxb ĐHSP, Hà Nội.
[5] Bernd Meier – Nguyễn Văn Cường (2018), Lý luận dạy học hiện đại, Nxb ĐHSP, Hà Nội.
12.2. Học liêu tham khảo
[6] Phạm Viết Vượng (2008), Giáo dục học, Nxb ĐHSP, Hà Nội.
[7] Phạm Viết Vượng. Bài tập Giáo dục học, Nxb ĐHSP, Hà Nội.
[9] Nguyễn Công Khanh (2016), Kiểm tra đánh giá trong giáo dục, Nxb ĐHSP, Hà Nội.
13. Nội dung chi tiết
Tên bài,
Nội dung lên lớp
Nội dung SV tự học
số tiết
Phần 1: Những vấn đề chung của Giáo dục học
Chương 1
1. Giáo dục học là một hiện tượng đặc trưng của xã hội - Đọc tài liệu [1] và
Giáo dục học là
loài người
tóm tắt các ý chính.
một khoa học
1.1.Giáo dục là một hiện tượng xã hội
- Đọc tài liệu [1] và
(4 tiết lý thuyết)
1.2.Các chức năng xã hội của giáo dục
viết thu hoạch nội
2. Giáo dục học là một khoa học
dung: Phương pháp
2.1.Đối tượng, nhiệm vụ của giáo dục học
nghiên cứu GDH
2.2.Các khái niệm cơ bản của giáo dục học
2.3.Phương pháp nghiên cứu giáo dục học
Chương 2
1. Sự hình thành và phát triển nhân cách
- Đọc tài liệu [1] và
Giáo dục và sự
1.1. Khái niệm
tóm tắt các ý chính.
hình thành, phát
1.2. Biểu hiện sự phát triển nhân cách
triển nhân cách
2.Các yếu tố ảnh hưởng dến sự hình thành và phát triển
(4 tiết : 3 tiết lý
nhân cách
thuyết,1 tiết bài tập) 2.1. Vai trò của yếu tố di truyền và bẩm sinh
2.2. Vai trò của yếu tố môi trường
2.3. Vai trò của yếu tố giáo dục
2.4. Vai trò của yếu tố hoạt động
Bài tập 1 tiết: Đánh giá các quan điểm khác nhau về vai - Sưu tầm các câu tục
trò các yếu tố ảnh hưởng đến sự hình thành và phát triển ngữ, ca dao nói về các
nhân cách
yếu tố ảnh hưởng đến
sự hình thành và phát
triển nhân cách
Chương 3
1. Khái niệm mục đích, mục tiêu giáo dục
- Đọc tài liệu [1] và
Mục đích, mục tiêu 1.1. Mục tiêu giáo dục
tóm tắt các ý chính.
giáo dục (3 tiết lý 1.2. Mục tiêu giáo dục
thuyết)
2. Mục tiêu giáo dục Việt Nam
2.1. Những căn cứ để xây dựng mục tiêu giáo dục
2.2. Mục tiêu giáo dục Việt Nam
2.2.1. Mục tiêu giáo dục ở cấp độ tổng quát
2.2.2. Mục tiêu giáo dục ở cấp độ hệ thống
2.2.3. Mục tiêu giáo dục ở cấp độ
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chuyên biệt
Phần 2: Lý luận dạy học ở trường phổ thông
Chương 1
1. Khái niệm và cấu trúc của quá trình dạy học
Quá trình dạy học 1.1. Khái niệm
(6 tiết lý thuyết)
1.2. Cấu trúc
2. Bản chất quá trình dạy học
3. Nhiệm vụ dạy học
4. Động lực của quá trình dạy học
5. Logic của quá trình dạy học
Chương 2
1. Khái niệm nguyên tắc dạy học
Nguyên tắc dạy
2. Hệ thống nguyên tắc dạy học
học (4 tiết lý thuyết) 2.1. Nguyên tắc đảm bảo sự thống nhất giữa tính khoa
học và tính giáo dục trong dạy học
2.2. Nguyên tắc đảm bảo sự thống nhất giữa lý luận và
thực tiễn, học đi đôi với hành, nhà trường gắn liền với đời
sống, với nhiệm vụ phát triển bền vững của đất nước
2.3. Nguyên tắc đảm bảo sự thống nhất giữa tính tư giác,
tính tích cực, tính độc lập, sáng tạo của học sinh và vai
trò chủ đạo của giáo viên trong quá trình dạy học
2.4. Nguyên tắc đảm bảo sự thống nhất giữa tính trực
quan và sự phát triển tư duy lý thuyết
2.5. Nguyên tắc đảm bảo tính vững chắc của tri thức và sự
phát triển năng lực nhận thức của học sinh
2.6. Nguyên tắc đảm bảo tính vừa sức và chú ý tới
những đặc điểm lứa tuổi, đặc điểm cá biệt và tính tập thể
trong quá trình dạy học.
2.7. Nguyên tắc đảm bảo tính cảm xúc tích cực của dạy
học
Chương 3
1. Nội dung dạy học
Nội dung, phương 1.1. Khái niệm nội dung dạy học
pháp và hình thức 1.2. Cấu trúc của nội dung dạy học
tổ chức dạy học
1.3. Những phương hướng cơ bản chỉ đạo việc xây dựng
(9 tiết: 8 tiết lý
nội dung dạy học
thuyết, 1 tiết thảo
2. Phương pháp dạy học
luận)
2.1. Khái niệm và phân loại phương pháp dạy học
2.1.1. Các phương pháp dạy học
2.1.1.1. Thuyết trình của giáo viên
2.1.1.2. Trình diễn của giáo viên
2.1.1.3. Đàm thoại
2.1.1.4. Dạy học nhóm
2.1.1.5. Nghiên cứu trường hợp
2.1.1.6. Phương pháp đóng vai
2.1.1.7. Dạy học dự án
2.1.1.8. WebQuest – Nghiên cứu có định hướng trên
internet
2.1.2. Các kĩ thuật dạy học
2.1.2.1. Động não
2.1.2.2. Kĩ thuật 635
2.1.2.3. Kĩ thuật bể cá
2.1.2.4. Kĩ thuật ổ bi
2.1.2.5. Kĩ thuật ủng hộ - phản đối
2.1.2.6. Kĩ thuật khăn trải bàn
2.1.2.7. Kĩ thuật KWL - KWLH
2.1.2.7. Kĩ thuật khăn trải bàn
2.1.2.8. Kĩ thuật chia sẻ nhóm đôi
2.1.2.9. Lược đồ tư duy
3. Hình thức tổ chức dạy học
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- Đọc tài liệu [1] và
tóm tắt các ý chính.

- Đọc tài liệu [1] và
tóm tắt các ý chính.
- Đọc tài liệu [1] và
viết bài thu hoạch
những nội dung sau:
+ Nguyên tắc đảm
bảo tính vững chắc
của tri thức và sự phát
triển năng lực nhận
thức của học sinh;
+ Nguyên tắc đảm
bảo tính cảm xúc tích
cực của dạy học.

- Đọc tài liệu [1] và
viết bài thu hoạch nội
dung: Nội dung dạy
học
- Đọc tài liệu [5] và
tóm tắt các ý chính.

- Đọc tài liệu [1] và

3.1. Khái niệm về hình thức tổ chức dạy học
viết bài thu hoạch nội
3.2. Hệ thống những hình thức tổ chức dạy học ở trường dung sau: Hình thức
phổ thông
tổ chức dạy học
Thảo luận (1 tiết): Đổi mới phương pháp dạy học ở nhà
trường phổ thông hiện nay
Phần 3: Lý luận giáo dục ở trường phổ thông
Chương 1
Quá trình và
nguyên tắc giáo
dục (6 tiết : 5 tiết
lý thuyết, 1 tiết thảo
luận)

Chương 2
Nội dung và
phương pháp giáo
dục (7 tiết : 6 tiết lý
thuyết, 1 tiết bài
tập)

Chương 3
Công tác chủ
nhiệm ở trường
phổ thông (6 tiết lý
thuyết)

1. Quá trình giáo dục
1.1. Khái niệm, bản chất của quá trình giáo dục
1.2. Đặc điểm của quá trình giáo dục
1.3. Các khâu của quá trình giáo dục
2. Nguyên tắc giáo dục
2.1. Khái niệm nguyên tắc giáo dục
2.2. Hệ thống các nguyên tắc giáo dục
2.2.1. Nguyên tắc đảm bảo tính mục đích giáo dục trong
hoạt động giáo dục
2.2.2. Nguyên tắc giáo dục trong tập thể và thông qua
tập thể
2.2.3. Nguyên tắc tôn trọng nhân cách học sinh kết hợp
với yêu cầu hợp lý trong quá trình giáo dục
2.2.4. Nguyên tắc giáo dục trong lao động và bằng lao
động
2.2.5. Nguyên tắc chú ý tới đặc điểm của đối tượng giáo
dục
2.2.6. Nguyên tắc thống nhất giữa giáo dục nhà trường
với giáo dục xã hội và giáo dục gia đình
Thảo luận (1 tiết): Các nguyên tắc giáo dục trong công
tác giáo dục ở trường phổ thông
1. Giới thiệu khái quát nội dung giáo dục ở trường phổ
thông
2. Phương pháp giáo dục
2.1.Khái niệm, phân loại phương pháp giáo dục
2.2. Hệ thống các phương pháp giáo dục
2.2.1. Nhóm phương pháp giáo dục thuyết phục
2.2.1.1.Phương pháp giảng giải
2.2.1.2. Phương pháp đàm thoại
2.2.1.3. Phương pháp nêu gương
2.2.2. Nhóm phương pháp tổ chức hoạt động và hình thành
kinh nghiệm ứng xử xã hội
2.2.2.1.Phương pháp luyện tập
2.2.2.2. Phương pháp rèn luyện
2.2.2.3. Phương pháp đòi hỏi sư phạm
2.2.3. Nhóm phương pháp kích thích hoạt động và điều
chỉnh hành vi ứng xử của người được giáo dục
2.2.3.1. Phương pháp khen thưởng
2.2.3.2. Phương pháp trách phạt
3. Lựa chọn và sử dụng hiệu quả các phương pháp giáo dục
Bài tập (1 tiết) : Giải quyết các tình huống trong công
tác giáo dục ở trường phổ thông.

- Đọc tài liệu [2] và
tóm tắt các ý chính.
- Đọc tài liệu [2] và
viết bài thu hoạch
những nội dung sau:
+ Nguyên tắc giáo
dục trong lao động và
bằng lao động;
+
Nguyên tắc chú ý tới
đặc điểm của đối
tượng.

- Đọc tài liệu [2] và
tóm tắt các ý chính.

- Sưu tầm các tình
huống giáo dục trong
sách báo hoặc trong
thực tiễn.
1. Vai trò, chức năng và nhiệm vụ của người giáo viên - Đọc tài liệu [2] và
chủ nhiệm ở trường phổ thông
tóm tắt các ý chính.
2. Nội dung và phương pháp công tác của người giáo - Đọc tài liệu [2] và
viên chủ nhiệm lớp với tập thể học sinh
viết bài thu hoạch
2.1. Tìm hiểu và nắm vững đối tượng
những nội dung sau:
2.2. Xây dựng tập thể học sinh
Những yêu cầu đối
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Chương 1
Khái quát về đánh
giá trong giáo dục
(2 tiết lý thuyết)

Chương 2
Phương pháp và kĩ
thuật đánh giá 8
tiết (7 tiết lý thuyết,
1 tiết bài tập)

2.3. Giáo dục học sinh chậm tiến về đạo đức
3. Nội dung và phương pháp lập kế hoạch chủ nhiệm lớp
4. Những yêu cầu đối với người giáo viên chủ nhiệm lớp
Phần 4: Đánh giá trong giáo dục
1.Các khái niệm cơ bản
1.1. Khái niệm chung về đánh giá
1.2. Quá trình đánh giá: Đo, lượng giá, đánh giá, ra
quyết định
1.3. Kiểm tra
2. Mục đích, ý nghĩa của việc đánh giá trong giáo dục
3. Những yêu cầu sư phạm của việc đánh giá trong giáo
dục
3.1. Khách quan
3.2. Toàn diện
3.3. Hệ thống
3.4. Công khai
1.Kiểm tra tự luận
2.Kiểm tra vấn đáp
3. Kiểm tra trắc nghiệm
3.1. Khái niệm, phân loại trắc nghiệm trong giáo dục
3.2. Các loại câu trắc nghiệm giáo dục
3.3. Ưu, nhược điểm của PP trắc nghiệm
3.4. Kĩ thuật sử dụng trắc nghiệm trong giáo dục
3.5. Xác định mục đích bài trắc nghiệm
3.6. Kĩ thuật phân tích trắc nghiệm
3.7. Trình bày và chấm bài trắc nghiệm
4. Các phương pháp và kĩ thuật đánh giá khác
4.1. Quan sát
4.2. Báo cáo nhỏ
4.3. Học sinh tự đánh giá
Bài tập (1 tiết):
- Xây dựng các loại câu trắc nghiệm.
- Làm bài tập tính độ khó, độ phân biệt của câu, bài trắc
nghiệm

Kiểm tra : 1 tiết
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với người giáo viên
chủ nhiệm lớp
- Đọc tài liệu [3], [4]
và tóm tắt các ý
chính.
- Đọc tài liệu [3], [4]
và viết bài thu hoạch
những nội dung sau:
Phương pháp quan
sát, bài tập, báo cáo
nhỏ, học sinh tự đánh
giá.
- Đọc tài liệu [3], [4]
và tóm tắt các ý
chính.
- Đọc tài liệu [3], [4]
và viết bài thu hoạch
những nội dung sau:
Phương pháp quan
sát, bài tập, báo cáo
nhỏ, học sinh tự đánh
giá.

- Làm các bài tập

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC VÀ QUẢN LÝ NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
1. Tên học phần: Quản lý hành chính nhà nước và Quản lý ngành Giáo dục & Đào tạo
Mã học phần: QLN0001
2. Số tín chỉ: 02
3. Thông tin về học phần
3.1. Điều kiện tiên quyết: Tâm lí học, Giáo dục học, Thực tập sư phạm 1
3.2. Loại học phần: Bắt buộc
4. Phân bố thời gian
4.1. Lý thuyết: 26
4.2. Thảo luận: 04
5. Mục tiêu của học phần
- Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về nhà nước, quản lý hành chính nhà nước,
viên chức ngành giáo dục và đào tạo
- Trên cơ sở tri thức lý luận, sinh viên vận dụng vào công tác ở trường mầm non và trường phổ
thông, chấp hành tốt nghĩa vụ của viên chức ngành giáo dục và đào tạo.
- Hình thành cho sinh viên tính tích cực học tập, ý thức thực hiện tốt nghĩa vụ của người công
dân nước CHXHCNVN, người viên chức ngành GD & ĐT tương lai.
6. Mô tả vắn tắt nội dung học phần
Học phần QLHCNN-QLNGD&ĐT được chia thành 4 chương:
+ Chương 1: Những vấn đề cơ bản về quản lí hành chính nhà nước và công vụ, Luật viên chức.
+ Chương 2: Quản lý Nhà nước về Giáo dục và Đào tạo.
+ Chương 3: Luật Giáo dục
+ Chương 4: Điều lệ, quy chế, quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo đối với giáo dục Mầm non
và phổ thông.
7. Thông tin về giảng viên
Stt
Họ và tên
Số điện thoại
Email
1

TS. Mai Trung Dũng

0978747516

maidung18101976@gmail.com

4

ThS. Vũ Anh Tuấn

0947144140

vuanhtuansl@gmail.com

5

ThS. Vũ Thị Thuý

0386093913

vuthuytamli@gmail.com

6

ThS. Lò Thị Vân

0389767880

van.daihoctaybac@gmail.com

8

ThS. Nguyễn Công Tâm

0912972617

tamn1778@gmail.com

9

ThS. Trương Ngọc Kiên

0904823778

truongkiendu@gmail.com

8. Nhiệm vụ của sinh viên
- Dự đủ số tiết lí thuyết theo quy chế
- Thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ theo yêu cầu của giảng viên
- Làm đủ các bài kiểm tra theo yêu cầu của giảng viên.
- Dự thi học phần.
9. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên
9.1. Chuyên cần (trọng số 10%)
9.3. Đánh giá nhận thức và thái độ tham gia học tập, thảo luận (trọng số 20%)
9.4. Kiểm tra giữa kì (trọng số 20%)
9.5. Thi kết thúc học phần (trọng số 50%)
10. Điều kiện dự thi kết thúc học phần
Sinh viên được dự thi kết thúc học phần nếu đạt các yêu cầu sau:
- Tham dự ít nhất 24 tiết lên lớp.
- Làm đầy đủ các bài thảo luận, bài tập theo quy định của chương trình.
11. Thang điểm: 10 điểm
12. Học liệu
12.1. Học liệu bắt buộc
[1] Phạm Viết Vượng (chủ biên)(2005), Quản lý hành chính nhà nước - Quản lý ngành GD &
ĐT, NXB ĐHSP Hà Nội.
[2] Quốc Hội Khoá XII (2010), Luật viên chức, Số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010
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[3] Quốc Hội Khoá XIV (2019), Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật cán bộ, công chức
và luật viên chức, Số 52/2019/QH14 ngày 25 /11/ 2019.
[4]Quốc Hội Khoá XIV (2019), Luật Giáo dục, Số 43/2019/QH14 ngày 14/6/2019
[5] Ban Chấp hành Trung ương, Nghị quyết Hội nghị Trung ương khoá XI về đổi mới căn bản,
toàn diện giáo dục và đào tạo, Số 29-NQ/TW ngày 4/11/ 2013
[6] Bộ Giáo dục và Đào tạo (2015), Điều Lệ trường mầm non, Số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày
07/04/2008
[7]ư. Bộ Giáo dục và Đào tạo(2010), Điều Lệ trường tiểu học, Số 41/2010/TT-BGDĐTngày
30/12/2010
[8] Bộ Giáo dục và Đào tạo (2011), Điều Lệ trường trung học cơ sở, Số 12/2011/TT-BGDĐT
ngày 28/03/2011
[9] Bộ Giáo dục và Đào tạo (2011), Điều Lệ trường trung học phổ thông, Số 12/2011/TTBGDĐT ngày 28/03/2011
[10] Bộ Giáo dục và Đào tạo – Bộ Nội vụ (2015), Thông tư liên tịch quy định mã số, tiêu chuẩn
chức danh nghề nghiệp của giáo viên mầm non, Số 20/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 14/09/2015
[11] Bộ Giáo dục và Đào tạo – Bộ Nội vụ (2015), Thông tư liên tịch quy định mã số, tiêu chuẩn
chức danh nghề nghiệp của giáo viên tiểu học, Số 21/2015/TTLT-BGDĐT-BNVngày 16/09/2015
[12] Bộ Giáo dục và Đào tạo – Bộ Nội vụ (2015), Thông tư liên tịch quy định mã số, tiêu chuẩn
chức danh nghề nghiệp của giáo viêntrung học cơ sở, Số 23/2015/TTLT-BGDĐT-BNVngày 16/09/2015
[13] Bộ Giáo dục và Đào tạo – Bộ Nội vụ (2015), Thông tư liên tịch quy định mã số, tiêu chuẩn
chức danh nghề nghiệp của giáo viên trung học phổ thông, Số 23/2015/TTLT-BGDĐT-BNVngày
16/09/2015
[14] Thông tư Số 35/2006/Thông tư/ Bộ Giáo dục và Đào tạo/ Bộ nội vụ ngày 23/8/2006 Hướng
dẫn định mức biên chế giáo viên ở các cơ sở giáo dục công lập.
[15] Thông tư Số 59/2008/Thông tư Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 31/10/2008 Hướng dẫn định
mức biên chế sự nghiệp giáo dục ở các trường chuyên biệt công lập.
12.2. Học liệu tham khảo
[16] Quốc Hội (2013) Hiến pháp Nước Cộng hòa XHCN Việt Nam ngày 28 tháng 11 năm
2013
[17] Bộ Luật Lao động năm 2012 của nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, NXB Chính trị Quốc gia.
[18] Luật Bảo hiểm xã hội, số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014 của nước Cộng hoà XHCN Việt
Nam.
13. Nội dung chi tiết
Tên bài, số tiết
Nội dung lên lớp
Nội dung SV tự học
Chương 1
1. 1. Lí luận chung về nhà nước
- Chuẩn bị các vấn đề lí
Những vấn đề cơ
1.1.1. Nguồn gốc của Nhà nước
thuyết :
bản về quản lí
1.1.2. Bản chất nhà nước.
+ Nguồn gốc của nhà nước
hành chính nhà
1.1.3. Đặc trưng của nhà nước
[1, tr13-14]
nước và công vụ,
1.1.4. Các chức năng của nhà nước
+ Bản chất nhà nước [1, tr
Luật viên chức (10 1.1.5. Các kiểu tổ chức nhà nước
14 -16].
tiết lý thuyết)
1.1.6.. Hình thức nhà nước và chế độ chính trị
+ Đặc trưng của nhà nước
[1, tr 16-17].
- Nghiên cứu tài liệu [1, tr
17-22] viết bài thu hoạch
những nội dung sau:
+ Các chức năng của nhà
nước
+ Các kiểu tổ chức nhà nước
+ Hình thức nhà nước và chế
độ chính trị.
1.2. Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa
- Chuẩn bị các vấn đề lí
Việt nam
thuyết :
1.2.1. Nhà nước là trung tâm quyền lực trong hệ + Nhà nước là trung tâm
thống chính trị xã hội chủ nghĩa
quyền lực trong hệ thống
1.2.2. Bản chất Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ
chính trị xã hội chủ nghĩa [1,
nghĩa Việt nam
tr 24-26].
1.2.3 Nguyên tắc tổ chức và hoạt động của nhà + Bản chất Nhà nước Cộng
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nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam
1.2.4. Cơ cấu tổ chức bộ máy nhà nướcCộng hòa
Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

1.3. Quản lý Hành chính Nhà nước
1.3.1. Một số khái niệm
1.3.2. Tính chất của quản lí hành chính nhà nước
1.3.3. Nội dung, qui trình hoạt động quản lí hành
chính nhà nước.
1.3.4. Công cụ, hình thức, phương pháp quản lí
hành chính nhà nước

Chương 2
Quản lý Nhà nước
về Giáo dục và Đào
tạo (4 tiết: 4 tiết lý
thuyết, 1 tiết thảo
luận)

1.4. Công vụ, Luật viên chức
1.4.1. Công vụ
1.4.1.1. Khái niệm công cụ
1.4.1.2. Nội dung
1.4.1.3. Đặc thù của công vụ
1.4.1.4. Các nguyên tắc hoạt động công vụ
1.4.2. Luật viên chức
1.4.2.1. Khái niệm viên chức
1.4.2.2. Nội dung cơ bản của Luật Viên chức
a. Những quy định chung
b. Quyền, nghĩa vụ của viên chức
c. Tuyển dụng, sử dụng viên chức
d. Quản lý viên chức
e. Khen thưởng và xử lí vi phạm
f. Điều khoản thi hành
4.1. Đường lối quan điểm của Đảng và Nhà
nước về giáo dục và đào tạo
4.1.1.Tình hình và nguyên nhân
4.1.2. Quan điểm chỉ đạo đổi mới căn bản, toàn
diện giáo dục và đào tạo
4.1.3. Mục tiêu
4.1.4. Nhiệm vụ, giải pháp
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hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt
nam [1, tr 26-28].
- Nghiên cứu tài liệu [1, tr
28-39] viết bài thu hoạch
những nội dung sau:
+ Nguyên tắc tổ chức và
hoạt động của nhà nước
Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa
Việt Nam
+ Cơ cấu tổ chức bộ máy
nhà nướcCộng hòa Xã hội
Chủ nghĩa Việt Nam
- Chuẩn bị các vấn đề lí
thuyết :
+ Một số khái niệm: quản lí,
quản lí nhà nước, nền hành
chính nhà nước, quản lí hành
chính nhà nước [1, tr39-45]
+ Tính chất của quản lí hành
chính nhà nước[1, tr45-48]
- Nghiên cứu tài liệu [1, tr
49-63] viết bài thu hoạch
những nội dung sau:
+ Nội dung, qui trình hoạt
động quản lí hành chính nhà
nước
+ Công cụ, hình thức,
phương pháp quản lí hành
chính nhà nước
- Chuẩn bị các vấn đề lí
thuyết :
+ Khái niệm công vụ, nội
dung công vụ, đặc thù công
cụ, các nguyên tắc hoạt động
công vụ [1, tr83-87]
+ Tìm hiểu và tóm tắt nội
dung của Luật viên chức [2],
[3].

- Chuẩn bị các vấn đề lí
thuyết :
+ Tình hình và nguyên nhân;
Quan điểm chỉ đạo đổi mới
căn bản, toàn diện giáo dục
và đào tạo;
Mục tiêu;
Nhiệm vụ, giải pháp [4].

4.2. Quản lý Nhà nước về Giáo dục và Đào tạo
4.2.1. Khái niệm
4.2.2. Một số tính chất về quản lí nhà nước về
đào tạo
4.2.3. Một số đặc điểm về quản lí nhà nước về
đào tạo
4.2.4. Một số nguyên tắc về quản lí nhà nước về
đào tạo
4.2.5. Nội dung quản lí nhà nước về giáo dục và
đào tạo
4.2.6. Bộ máy quản lí nhà nước về giáo dục và
đào tạo

- Chuẩn bị các vấn đề lí
thuyết :
+ Khái niệm quản lý nhà
nước về giáo dục [1, tr6364]
+ Một số tính chất , đặc
điểm và nguyên tắc về quản
lí nhà nước về đào tạo [1,
tr64 -72]
- Nghiên cứu tài liệu [1, tr
73-83] viết bài thu hoạch
những nội dung sau:
+ Nội dung quản lí nhà nước
về giáo dục và đào tạo
+ Bộ máy quản lí nhà nước
về giáo dục và đào tạo

Thảo luận (1 tiết): Nhiệm vụ và giải pháp đổi
mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo
Chương 3
Luật Giáo dục
( 10 tiết: 09 tiết lý
thuyết, 1 tiết thảo
luận)

Chương 4
Điều lệ, quy chế,
quy định của Bộ
Giáo dục và Đào
tạo đối với giáo dục
mầm non và phổ
thông (4 tiết: 3 tiết
lý thuyết, 1 tiết thảo
luận)

3.1. Một số vấn đề chung của Luật Giáo dục
3.1.1. Khái niệm
3.1.2. Sự cần thiết ban hành luật giáo dục
3.2.. Nội dung cơ bản của Luật Giáo dục
3.2.1. Những quy định chung
3.2.2. Hệ thống giáo dục quốc dân
3.2.3. Nhà trường, trường chuyên biệt và các cơ
sở giáo dục khác
3.2.4. Nhà giáo
3.2.5. Người học
3.2.6. Trách nhiệm của nhà trường, gia đình và
xã hội trong giáo dục
3.2.7. Đầu tư và tài chính trong giáo dục
3.2.8. Quản lý nhà nước về giáo dục
3.2.9. Điều khoản thi hành
4.1. Điều lệ nhà trường
4.1.1. Khái niệm
4.1.2. Sự cần thiết của Điều lệ nhà trường
4.1.3.. Những nội dung cơ bản của Điều lệ nhà
trường
4.1.3.1. Điều lệ trường mầm non
4.1.3.2. Điều lệ trường tiểu học
4.1.3.3. Điều lệ trường trung học cơ sở
4.1.3.4. Điều lệ trường trung học phổ thông.

- Chuẩn bị các vấn đề lí
thuyết :
+ Khái niệm Luật Giáo dục,
sự cần thiết ban hành Luật
Giáo dục [3]
+ Tóm tắt nội dung Luật
giáo dục [3]

4.2. Quy chế, quy định của Bộ Giáo và Đào
tạo đối với giáo dục mầm non và phổ thông
4.2.1. Quy chế, quy định về hoạt động giảng dạy
ở bậc mầm non, phổ thông
4.2.2. Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh
nghề nghiệp của giáo viên mầm non và phổ
thông
4.2.3. Quy chế, quy định về thanh tra, kiểm tra của
bậc học mầm non, phổ thông.
4.2.4. Quy chế công nhận trường mầm non, phổ
thông đạt chuẩn quốc gia

+ Tóm tắt nội dung các quy
định trong các tài liệu [9],
[10], [11], [12], [13], [14]
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- Chuẩn bị các vấn đề lí
thuyết :
+ Tóm tắt nội dung: Điều lệ
trường mầm non [5]
+ Điều lệ trường tiểu học [6]
+ Điều lệ trường trung học
cơ sở [7]
+ Điều lệ trường trung học
phổ thông [8]

Thảo luận (1 tiết): Thảo luận về Quy chế, quy
định của Bộ Giáo và Đào tạo đối với trường
mầm non và trường phổ thông
Kiểm tra: 1 tiết

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Tên học phần: Phương pháp nghiên cứu khoa học. Mã học phần: KHH0001
2. Số tín chỉ: 02
3. Thông tin về học phần
3.1. Điều kiện tiên quyết: Triết học Mác - Lênin; Tâm lí học; Giáo dục học.
3.2. Loại học phần: Tự chọn
135

4. Phân bố thời gian
4.1. Lí thuyết: 24 tiết
4.2. Bài tập: 6 tiết
5. Mục tiêu của học phần
- Cung cấp cho sinh viên những hiểu biết ban đầu về lý luận cơ bản về khoa học và phương
pháp nghiên cứu khoa học.
- Nắm được logic của một đề tài khoa học, lập đươc quy trình và có những kỹ thuật cơ bản để
thực hiện quy trình một đề tài khoa học.
- Sau khi học xong học phần này, sinh viên biết cách tiến hành nghiên cứu khoa học độc lập.
Trên cơ sở đó có thái độ đúng đắn, có hứng thú nghề nghiệp, có kỹ năng giáo dục học sinh sau khi ra
trường.
6. Mô tả vắn tắt học phần
Học phần Phương pháp nghiên cứu khoa học được chia thành 04 chương:
+ Chương 1: Những vấn đề chung về khoa học và nghiên cứu khoa học.
+ Chương 2: Nhiệm vụ của giai đoạn chuẩn bị trong nghiên cứu khoa học.
+ Chương 3: Nhiệm vụ của giai đoạn thực hiện đề tài trong nghiên cứu khoa học.
+ Chương 4: Nhiệm vụ của giai đoạn hoàn thành đề tài trong nghiên cứu khoa học.
7. Thông tin về giảng viên
Stt
Họ và tên
Số điện thoại
Email
1

TS. Mai Trung Dũng

0978747516

maidung18101976@gmail.com

2

TS. Nguyễn Quốc Thái

0912994644

nguyenquocthaidhtb@gmail.com

3

ThS. Vũ Thị The

0899805086

vuthithe80@gmail.com

4

ThS. Vũ Anh Tuấn

0947144140

vuanhtuansl@gmail.com

5

ThS. Phan Thị Vóc

0974840925

vocpt@utb.edu.vn

8. Nhiệm vụ của sinh viên
- Dự đủ số tiết lí thuyết theo quy chế
- Thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ theo yêu cầu của giảng viên
- Làm đủ các bài kiểm tra theo yêu cầu của giảng viên.
- Dự thi học phần.
9. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên
9.1. Chuyên cần (trọng số 10%)
9.3. Đánh giá nhận thức và thái độ tham gia học tập, thảo luận (trọng số 20%)
9.4. Kiểm tra giữa kì (trọng số 20%)
9.5. Thi kết thúc học phần (trọng số 50%)
10. Điều kiện dự thi kết thúc học phần
- Tham dự ít nhất 80% số tiết lên lớp của học phần.
- Làm đầy đủ các bài tập, bài kiểm tra, tham gia các buổi thảo luận theo yêu cầu của giảng viên.
11. Thang điểm: 10 điểm
12. Học liệu
12.1. Học liệu bắt buộc
[1] Nguyễn Văn Hồng (2005), Phương pháp và kỹ thuật nghiên cứu khoa học giáo dục, Tài liệu
lưu hành nội bộ.
[2] Vũ Cao Đàm ( 1996), Phương pháp luận nghiên cứu khoa học, Nxb Khoa học và kỹ thuật, Hà Nội.
[3] Lưu Xuân Mới (2003), Phương pháp luận nghiên cứu khoa học, Nxb ĐHSP, Hà Nội.
12.2. Học liệu tham khảo
[4] Nguyễn Sinh Huy (1999), Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục, Nxb Giáo dục Hà
Nội.
[5] Phạm Viết Vượng (2004), Phương pháp luận nghiên cứu khoa học, Nxb Đại học Quốc gia, Hà Nội.
13. Nội dung chi tiết
Tên bài, số tiết
Nội dung lên lớp
Nội dung SV tự học
Chương 1
1.1. Khoa học và Công nghệ
- Nghiên cứu trong tài liệu [1],
Những vấn đề chung 1.1.1. Khái niệm khoa học
[2] [3] và trả lời các câu hỏi
về khoa học và
1.1.2. Khái niệm công nghệ
cuối chương
nghiên cứu khoa học 1.1.3. Mối quan hệ giữa khoa học và công
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(3 tiết)

Chương 2
Nhiệm vụ của giai
đoạn chuẩn bị trong
nghiên cứu khoa học
(14 tiết lí thuyết, 5 tiết
bài tập)

nghệ
1.2. Nghiên cứu khoa học
1.2.1. Khái niệm về nghiên cứu khoa học
1.2.2. Các loại hình nghiên cứu khoa học
1.2.3. Đặc trưng của nghiên cứu khoa học
1.2.4. Chức năng của nghiên cứu khoa học
1.3. Cơ sở phương pháp luận trong NCKH
1.3.1. Khái niệm
1.3.2. Các quan điểm phương pháp luận
trong NCKH
a. Quan điểm duy vật biện chứng
b. Quan điểm hệ thống - cấu trúc
c. Quan điểm lôgic - lịch sử
d. Quan điểm thực tiễn
1.1. Xây dựng chương trình nghiên cứu
1.1.1. Xác định đề tài nghiên cứu
1.1.1.1. Khái niệm đề tài nghiên cứu
1.1.1.2. Phân loại đề tài nghiên cứu
1.1.1.3. Lựa chọn đề tài nghiên cứu
1.1.4. Đặt tên cho đề tài nghiên cứu
1.1.2. Soạn đề cương nghiên cứu
1.1.3. Lập kế hoạch nghiên cứu.
1.2. Chọn mẫu trong nghiên cứu
1.2.1. Khái niệm
1.2.2. Tầm quan trọng của việc chọn mẫu.
1.2.3. Dung lượng mẫu
1.2.4. Các cách chọn mẫu cơ bản
1.3. Thang đo và các loại thang đo
1.3.1. Khái niệm thang đo
1.3.2. Các loại thang đo cơ bản
1.4. Các phương pháp nghiên cứu khoa học
1.4.1. Nhóm phương pháp nghiên cứu lý
luận
1.4.2. Nhóm phương pháp nghiên cứu thực
tế
4.1.2.1. Phương pháp quan sát.
4.1.2.2. Phương pháp trắc nghiệm
4.1.2.3. Phương pháp thực nghiệm
4.1.2.4. Phương pháp điều tra viết
4.1.2.5. Phương pháp trò chuyện
4.1.2.6. Phương pháp nghiên cứu sản phẩm
hoạt động
4.1.2.7. Phương pháp nghiên cứu cá thể
4.1.2.8. Phương pháp lấy ý kiến chuyên gia
1.4.3. Nhóm Phương pháp thống kê toán
học
1.4.3.1. Tần suất
1.4.3.2. Trung bình cộng
1.4.3.3. Số trung vị
1.4.3.4. Độ lệch chuẩn
1.4.3.5. Hệ số tương quan
* Bài tập:
- Tập xây dựng đề cương,
- Sắp xếp tài liệu tham khảo.
- Làm các bài tập về cách tính dung lượng
và chọn mẫu.
- Tập kĩ thuật thực hiện các phương pháp.
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- Nghiên cứu trong tài liệu [1],
[2] [3] và trả lời các câu hỏi
cuối chương
- Nghiên cứu trong tài liệu [1],
[2] [3] và trả lời các câu hỏi
cuối chương

- Nghiên cứu trong tài liệu [1],
[2], [3] và tóm tắt các nội dung
chính

- Nghiên cứu trong tài liệu [1],
[2], [3] và tóm tắt các nội dung
chính
- Nghiên cứu trong tài liệu [1],
[2], [3] và tóm tắt các nội dung
chính
- Nghiên cứu trong tài liệu [1],
[2], [3] và tóm tắt các nội dung
chính

- Chọn đề tài
- Soạn đề cương
- Trả lời các câu hỏi và bài tập
cuối chương trong tài liệu 1

Chương 3
Nhiệm vụ của giai
đoạn thực hiện đề tài
trong nghiên cứu
khoa học (4 tiêt lí
thuyết, 1 tiết bài tập)

Chương 4
Nhiệm vụ của giai
đoạn hoàn thành đề
tài trong nghiên cứu
khoa học (2 tiêt lí
thuyết)

- Thực hành các dạng bài tập về tính số trung
vị, độ lệch chuẩn, hệ số tương quan.
3.1. Xây dựng khung lí thuyết của đề tài
3.1.1. Khái niệm khung lý thuyết
3.1.2. Kỹ thuật xây dựng khung lý thuyết
3.2. Thu thập thông tin
3.2.1. Chọn thời điểm để thu thập thông tin.
3.2.2. Lập biểu đồ theo dõi tiến độ nghiên
cứu
3.2.3. Tiến hành thu thập thông tin cá biệt
3.3. Xử lí thông tin
3.3.1. Cách xử lý thông tin
3.3.2. Cách lập bảng
3.3.3. Phân tích số liệu
* Bài tập: Tập xử lí thông tin, lập bảng và
phân tích kết quả từ bảng.
4.1. Một số công trình nghiên cứu khoa
học
4.1.1. Bài báo khoa học
4.1.2. Báo cáo khoa học
4.1.3. Đề tài nghiên cứu
4.1.4. Luận văn, luận án
4.1.5. Sách giáo khoa, sách chuyên khảo.
2. Cách trình bày đề tài nghiên cứu khoa học
3. Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học

Kiểm tra 1 tiết

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
GIAO TIẾP SƯ PHẠM
1. Tên học phần: Giao tiếp sư phạm. Mã học phần: TLG0003
2. Số tín chỉ: 02
3. Thông tin về học phần
3.1. Điều kiện tiên quyết: Tâm lí học; Giáo dục học.
3.2. Loại học phần: Tự chọn
4. Phân bố thời gian
4.1. Lý thuyết: 15
4.2. Bài tập thực hành: 15
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- Nghiên cứu trong tài liệu [1],
[2], [3] và tóm tắt các nội dung
chính
- Nghiên cứu trong tài liệu [1],
[2], [3] và tóm tắt các nội dung
chính
- Nghiên cứu trong tài liệu [1],
[2], [3] và tóm tắt các nội dung
chính
Trả lời các câu hỏi và bài tập
cuối chương trong tài liệu 1
- Nghiên cứu trong tài liệu [1],
[2], [3] và tóm tắt các nội dung
chính

5. Mục tiêu học phần
- Cung cấp cho sinh viên một số kiến thức cơ bản về tâm lý học giao tiếp, ứng xử và giao tiếp sư phạm.
- Hình thành cho sinh viên một số kỹ năng giao tiếp ứng xử trong môi trường sư phạm.
- Bồi dưỡng cho sinh viên có tình yêu thương đối với trẻ em và thấy được vai trò trách nhiệm
của mình trong công tác giáo dục trẻ mầm non.
6. Mô tả vắn tắt nội dung học phần
Học phần giao tiếp sư phạm gồm 02 phần:
+ Phần lý thuyết: bao gồm những kiến thức chung về giao tiếp sư phạm: khái niệm, nguyên tắc,
phong cách, kỹ năng giao tiếp sư phạm.
+ Phần thực hành: bao gồm các bài tình huống giáo dục; các bài tập trắc nghiệm giao tiếp.
7. Thông tin về giảng viên:
Stt
Họ và tên
Số điện thoại
Email
1

TS. Mai Trung Dũng

0978747516

maidung18101976@gmail.com

2

TS. Nguyễn Quốc Thái

0912994644

nguyenquocthaidhtb@gmail.com

3

ThS. Vũ Thị The

0899805086

vuthithe80@gmail.com

4

ThS. Vũ Anh Tuấn

0947144140

vuanhtuansl@gmail.com

5

ThS. Phan Thị Vóc

0974840925

vocpt@utb.edu.vn

8. Nhiệm vụ của sinh viên:
- Dự đủ số tiết lí thuyết theo quy chế
- Thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ theo yêu cầu của giảng viên
- Làm đủ các bài kiểm tra theo yêu cầu của giảng viên.
- Dự thi học phần.
9. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên
9.1. Chuyên cần (trọng số 10%)
9.2. Đánh giá phần thực hành (trọng số 10%)
9.3. Đánh giá nhận thức và thái độ tham gia học tập, thảo luận (trọng số 10%)
9.4. Kiểm tra giữa kì (trọng số 20%)
9.5. Thi kết thúc học phần (trọng số 50%)
10. Điều kiện dự thi kết thúc học phần:
- Tham dự ít nhất 80% số tiết lên lớp của học phần.
- Làm đầy đủ các bài tập, bài kiểm tra, tham gia các buổi thảo luận theo yêu cầu của giảng viên.
11. Thang điểm: 10
12. Học liệu
12.1. Học liệu bắt buộc
[1] Ngô Công Hoàn, Hoàng Anh (2001), Giao tiếp sư phạm, Nxb Giáo dục, Hà Nội.
[2] Nguyễn Văn Lê, (2006), Giao tiếp sư phạm, Nxb ĐHSP, Hà Nội.
12.2. Tài liệu tham khảo
13. Nội dung chi tiết
Tên bài,
Nội dung lên lớp
Nội dung SV tự học
Số tiết
PHẦN 1: LÝ THUYẾT - 15 TIẾT
Chương 1
1.1. Khái niệm giao tiếp sư phạm
- Đoc, tìm hiểu, tóm tắt nội
Những vấn đề
1.2. Các giai đoạn của quá trình giao tiếp sư dung chính của chương 1[1, tr.5
chung của giao phạm
-50]
tiếp sư phạm - 1.2.1. Giai đoạn mở đầu
- Tìm hiểu các giai đoạn của
3 tiết
1.2.2. Giai đoạn diễn biễn
quá trình giao tiếp, sưu tầm một
1.2.3. Giai đoạn kết thúc
số tình huống trong GTSP.
1.3. Các hình thức GTSP
- Tập thực hành kĩ năng thể
1.4. Các phương tiện GTSP
hiện các giai đoạn của quá trình
gtsp
Chương 2
2.1.Khái niệm nguyên tắc GTSP
- Đọc giáo trình và sưu tầm các
Nguyên tắc giao 2.2. Các loại nguyên tắc giao tiếp sư phạm
tài liệu tham khảo, tóm tắt
tiếp sư phạm - 4 2.2.1. Nguyên tắc nhân cách mẫu mực trong những nội dung chính của
tiết
GTSP
chương 2 [1, tr. 69 - 77]
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2.2.2. Nguyên tắc tôn trọng nhân cách học - Tìm hu các loại phong cách
sinh trong GTSP
và nguyên tắc GTSP,
2.2.3. Nguyên tắc đồng cảm trong GTSP
- Sưu tầm một số tình huống
2.2.4. Nguyên tắc thiện chí trong GTSP
gtsp và tập phân tích những
nguyên tắc đó.
Chương 3
3.1. Khái niệm
- Đọc giáo trình và sưu tầm các
phong cách
3.2. Các loại phong cách giao tiếp sư phạm
tài liệu tham khảo, tóm tắt
giao tiếp sư
3.2.1.Phong cách dân chủ
những nội dung chính của
phạm - 4 tiết
3.2.2. Phong cách độc đoán
chương 3 [1, tr.77 - 87]
3.2.3. Phong cách tự do
- Tìm hiều các loại phong cách
và nguyên tắc GTSP,
- Sưu tầm một số tình huống
gtsp và tập phân tích những
phong cách mà GV sử dụng
trong tình huống đó.
Chương 4
1.Khái niệm
- Đọc giáo trình và sưu tầm các
Kỹ năng giao
2. Các nhóm kĩ năng GTSP
tài liệu tham khảo, tóm tắt
tiếp sư phạm - 4 2.1.Nhóm kĩ năng định hướng
những nội dung chính của
tiết
2.2. Nhóm kĩ năng định vị
chương [1, tr. 88 - 108]
2.3. Nhóm kĩ năng điều khiển điều chỉnh - Tìm hiều các loại phong cách
quá trình GT
và nguyên tắc GTSP,
- Sưu tầm một số tình huống
gtsp và tập phân tích những kĩ
năng GT đó.
PHẦN 2. BÀI TẬP THỰC HÀNH - 15 TIẾT
1. Tự đánh giá khả năng GT - 1 tiết
1. Đọc các bài từ tr 109 đến tr
2. Tập cách thức tiến hành các giai đoạn 149
trong quá trình GTSP - 1 tiết
2. Thảo luận nhóm và tiến hành
3. Rèn luyện phong cách GTSP - 1 tiết
thực hành nhóm về các loại bài
4. Rèn luyện các kĩ năng giao tiếp sư phạm - tập trên.
1 tiết
4. Giải các bài tập tình huống
5. Giải các bài tập tình huống thuộc lĩnh vực thuộc lĩnh vực GD do GV cung
giáo dục - 11 tiết
cấp.
Kiểm tra 1 tiết
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần: Cơ sở Văn hóa Việt Nam (Mã học phần: VNN0002)
2. Số tín chỉ: 02
3. Thông tin về học phần
3.1 Điều kiện tiên quyết: Không
3.2 Loại học phần: Bắt buộc
4. Phân bố thời gian
4.1. Lí thuyết: 27 tiết
4.2. Thực tế điền dã: 03 tiết
5. Mục tiêu học phần:
5.1. Về kiến thức
- Cung cấp cho sinh viên một số kiến thức cơ bản về: Văn hóa – Văn hóa học, phân biệt các thuật
ngữ: Văn hóa, Văn minh, Văn vật, Văn hiến.
- Đặc trưng, chức năng của văn hóa; tọa độ không gian văn hóa Việt Nam
- Các thành tố của văn hóa Việt Nam: văn hóa nhận thức, Văn hóa ứng xử với môi trương tự
nhiên, xã hội; Tập tục, tín ngưỡng…
- Tiến trình văn hóa Việt Nam...
- Văn hóa vùng miền và cách tiếp cận: Căn cứ phân chia, các giá trị văn hóa đặc trưng cơ bản của
từng vùng, miền và cách tiếp cận…
- Các giá trị tiêu biểu của văn hóa Tây Bắc: Điều kiện tự nhiên: kinh tế xã hội; cư dân; xã hội
nông thôn truyền thống; văn hóa vật chất – tinh thần; tri thức bản địa; phong tục tập quán, luật tục…
5.2. Kỹ năng
- Giúp cho sinh viên hiểu được những đặc trưng cơ bản của văn hóa Việt Nam nói chung, văn hóa
Tây Bắc nói riêng; với các giá trị văn hóa cơ bản và đặc trưng của: tri thức bản địa; tính cộng đồng, tính
tự trị của làng bản; bản sắc văn hóa, ngôn ngữ; phong tục tập quán, luật tục, ứng xử, giao tiếp, quy định
về lề luật…
- Có thái độ ứng xử hài hòa với những vấn đề đặt ra trong thực tế cuộc sống, giải quyết mối quan
hệ giữa phát triển kinh tế với bảo vệ các di sản văn hóa dân tộc, cảnh quan thiên nhiên; vận dụng vào
quá trình công tác tại địa phương.
6. Mô tả vắn tắt nội dung học phần:
Học phần đề cập những nội dung trọng yếu sau:
- Những vấn đề chung về văn hóa và văn hóa học, văn minh, văn vật, văn hiến; các thành tố của
văn hóa Việt Nam, tiến trình văn hóa Việt Nam; văn hóa vùng miền và cách tiếp cận (Căn cứ phân chia,
các giá trị văn hóa đặc trưng cơ bản của từng vùng, miền…)
-Các thành tố của văn hóa Việt Nam: văn hóa nhận thức, Văn hóa ứng xử với môi trương tự
nhiên, xã hội; tập tục, tín ngưỡng…
- Đặc trưng cơ bản và điển hình của văn hóa Tây Bắc:
+ Khái quát về điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội, cư dân (cộng đồng 26 dân tộc ở Tây Bắc)
+ Xã hội nông thôn truyền thống
+ Tính cộng đồng, tính tự trị của làng, bản
+ Tri thức bản địa
+ Phong tục tập quán, luật tục, ứng xử, gia otiếp…
7. Thông tin về giảng viên
1. PGS.TS. Phạm Văn Lực; số điện thoại 0915.802.693
2. TS. Dương Hà Hiếu; số điện thoại 0915513031
8. Nhiệm vụ của sinh viên:
- Nghiên cứu trước tài liệu, giáo trình.
- Lên lớp theo đúng quy định và làm bài tập được giao.
9. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên
Điểm học phần gồm: Điểm bộ phận + điểm thi kết thúc HP. Tuỳ heo HP, GV quy định trọng số
điểm trên quy định sau:
- Điểm bộ phận bao gồm: Điểm KT thường xuyên trong quá trình học tập, điểm đánh giá nhận
thức và thái độ tham gia thảo luận, điểm đánh giá phần thực hành, điểm chuyên cần, điểm thi giữa HP,
điểm tiểu luận, có trọng số 50 %.
- Điểm thi kết thúc HP: có trọng số 50 %.
10. Điều kiện dự thi kết thúc học phần
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- SV được dự thi kết thúc HP nếu đạt được các điều kiện sau:
+ Tham dự ít nhất 80% số tiết thực tế quy định cho từng HP.
+ Làm đầy đủ các bài thực hành, bài tập, thí nghiệm, tiểu luận được quy định cho từng HP.
11. Hình thức thi và thang điểm:
- Hình thức thi: Viết tiểu luận
- Thang điểm: 10 điểm
12. Tài liệu giáo trình chính:
- Trần Ngọc Thêm – (1997): Cơ sở Văn hoá Việt Nam, NXB Giáo dục, Hà Nội.
- Trần Quốc Vượng – Chủ biên (1997): Cơ sở Văn hoá Việt Nam, NXB Giáo dục, Hà Nội.
13. Nội dung chi tiết:
Tên bài, số tiết
Nội dung lên lớp
Nội dung SV tự học
Chương 1. Những 1. Nguồn gốc, định nghĩa văn hóa
- Nguồn gốc của văn hóa
vấn đề chung về
2. Chức năng và đặc trưng của văn hóa
- Tìm hiểu về định nghĩa
văn hóa và văn
3. Tọa độ, không gian văn hóa Việt Nam
văn hóa của Thủ tướng
hóa học (10 tiết)
4. Tiến trình văn hóa Việt Nam
Phạm văn Đồng.
5. Phân biệt văn hoá với văn minh, văn hiến, - Tìm hểu về định nghĩa văn
văn vật
hóa của Chủ tịch Hồ Chí
6. Văn hóa học và thành tựu đạt được hiện Minh.
nay.
- Tìm hiểu về định nghĩa
7. Văn hóa vùng miền:
văn hóa của UNESCO.
- Căn cứ phân chia...
- Nguồn gốc dân tộc Việt
- Các vùng văn hóa và đặc trưng cơ bản:
Nam.
- Văn hóa vùng ĐB châu thổ sông Hồng
- Mối quan hệ giữa văn hóa
- Văn hóa vùng Đông Bắc
Việt Nam với các nước
- Văn hóa Thăng Long
trong khu vực và quốc tế
- Văn hóa vùng Kinh Bắc (lễ hội, phong tục - Tính cộng đồng và tính tự
tập quán, giá trị văn hóa tiểu biểu, các dòng trị của làng bản Việt Nam
tranh dân gian...)
- Tìm hiểu về Nho Giáo,
- Văn hóa Tây Bắc
Phật Giáo và ảnh hưởng đến
- Văn hóa Thanh - Nghệ - Tĩnh
văn hóa Việt Nam
- Văn hóa Bình - Trị - Thiên
- Văn hóa Huế
- Văn hóa Nam trung bộ
- Văn hóa Tây nguyên
- Văn hóa Nam Bộ
Chương 2. Các
1. Văn hóa nhận thức
- Phân biệt các dòng tranh
thành tố của văn
2. Văn hóa tổ chức đời sống tập thể:
dân gian Việt Nam.
hóa Việt Nam (10 - Gia đình, dòng họ
- Làm rõ không gian, đặc
tiết)
- Làng, bản Việt Nam:
trưng cơ bản của các vùng
+ Xã hội nông thôn truyền thống
văn hóa của Việt Nam
+ Thiết chế xã hội nông thôn truyền thống...
- Tìm hiểu các giá trị văn
+ Tính cộng đồng và tính tự trị
hóa của các vùng miền được
+ Các giá trị văn hóa tiêu biểu của làng, UNESCO tôn vinh là Di sản
bản...(Phong tục, tập quán, lệ làng, giá trị văn văn hóa vật thể và phi vật
hóa tiêu biểu, lễ hội, luật tục...)
thể của nhân loại.
- Vấn đề tiếp nhận Nho giáo, Phật giáo, Thiên - Chợ quê
Chúa giáo
3. Các vấn đề về ăn, ở, mặc, đi lại...
4. Tín ngưỡng:
- Tín ngưỡng Phồn thực...
- Tín ngưỡng Sùng bái cá nhân...
- Tín ngưỡng Sùng bái tự nhiên...
Chương 3
1. Khái quát về Tây Bắc
- Tri thức bản địa về:
Văn hóa Tây Bắc - Không gian văn hóa Tây Bắc
KTXH, đời sống, sinh
(7 tiết)
- Điều kiện tự nhiên...
hoạt...
- Đặc trưng KTXH
- Luật tục Thái, Mông,
- Cư dân...
Mường...
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Thực tế địa
phương (3 tiết)

2. Một số giá trị tiêu biểu của văn hóa Tây - Các phương thức trao đổi
Bắc:
hàng hóa truyền thống.
-Thiếtchếxãhộinôngthôntruyềnthống
ở
TâyBắc
-Tínhcộngđồngvàtínhtựtrị.
- Ăn, ở, mặc, đilại…
- Tínngưỡngdângian…
- Tri thứcbảnđịa…
-Phongtụctậpquán, lễ, tết…
-Luậttục….
- Nhận diện các giá trị văn hóa làng, bản...
- Tín ngưỡng dân gian Tây Bắc và cách ứng
xử...
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần: Tin học cơ sở (Mã học phần: TTH0002)
2. Số tín chỉ: 03
3. Thông tin về học phần:
3.1 Điều kiện tiên quyết: Không
3.2 Loại học phần: Bắt buộc
4. Phân bố thời gian:
4.1 Lý thuyết: 30
4.2 Thực hành: 15
5. Mục tiêu học phần:
- Cung cấp cho học viên các kiến thức cơ bản về công nghệ thông tin (CNTT) như: máy tính, mạng máy
tính, các loại phần mềm, các ứng dụng CNTT phổ biến; Biết cách giao tiếp với máy tính và sử dụng một
số phần mềm văn phòng thông dụng; Khai thác thông tin trên Internet.
- Nâng cao khả năng khai thác có hiệu quả các máy tính hiện đại; rèn luyện khả năng áp dụng CNTT
vào cuộc sống trong thời đại công nghiệp 4.0. Cung cấp kiến thức cơ bản về an toàn, bảo mật thông tin,
dữ liệu.
- Rèn luyện các kỹ năng giải quyết vấn đề, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng khám phá.
6. Mô tả vắn tắt nội dung học phần:
- Cung cấp một số kiến thức đại cương về CNTT, xử lí thông tin, cấu tạo và chức năng cơ bản của máy
tính. Có kiến thức tổng quát về hệ điều hành và cách giao tiếp, sử dụng hệ điều hành.
- Sử dụng các phần mềm soạn thảo văn bản, bảng tính, trình chiếu.
- Trang bị kiến thức cơ bản về mạng máy tính và truyền thông, khai thác thông tin trên Internet, an toàn
và bảo mật thông tin.
7. Thông tin về giảng viên: Tất cả các giảng viên tin học
8. Nhiệm vụ của người học:
- Dự lớp, thực hành
- Chuẩn bị bài: theo yêu cầu của giáo viên
- Kiểm tra: tham dự đủ các bài kiểm tra
- Tham dự thi học phần
9. Quy định đánh giá người học
Điểm học phần gồm Điểm bộ phận + Điểm thi kết thúc học phần. Quy định trọng số điểm như sau:
- Điểm bộ phận:
+ Điểm kiểm tra thường xuyên trong quá trình học tập: có trọng số 10% điểm học phần.
+ Điểm đánh giá nhận thức và thái độ tham gia thảo luận nhóm: có trọng số 10% điểm học phần.
+ Điểm đánh giá phần bài tập: có trọng số 10% điểm học phần.
+ Điểm chuyên cần: có trọng số 10% điểm học phần.
+ Điểm thi giữa học phần: có trọng số 10% điểm học phần.
- Điểm thi kết thúc học phần: có trọng số 50% điểm học phần.
10. Điều kiện dự thi kết thúc học phần:
Sinh viên được dự thi kết thúc học phần nếu đạt các điều kiện sau:
- Tham dự ít nhất 80% số tiết lên lớp thực tế quy định cho từng học phần.
- Làm đầy đủ các bài thực hành, bài tập, tiểu luận…
11. Thang điểm: 10 điểm.
12. Tài liệu:
12.1 Giáo trình chính
[1] Hồ Sỹ Đàm (Chủ biên), Đào Kiến Quốc, Hồ Đắc Phương, 2006, Giáo trình Tin học cơ sở, Nhà xuất
bản ĐHSP.
12.2. Tài liệu tham khảo
[1] Bùi Thế Tâm, 2011, Giáo trình Tin học đại cương - Lý thuyết, bài tập và lời giải, NXB Thời đại.
[2] Bùi Thế Tâm, 2008, Giáo trình Tin học văn phòng – Windows XP, Word, Excel - Lý thuyết, bài tập
và lời giải, NXB Giao thông vận tải.
13. Nội dung chi tiết:
Tên bài, số tiết
Nội dung lên lớp
Nội dung tự học
Chương 1.
1.1. Thông tin và xử lý thông tin
1.3. Tin học và CNTT
Những hiểu
1.1.1. Khái niệm về thông tin
1.3.1. Định nghĩa Tin
biết cơ bản về 1.1.2. Đơn vị đo thông tin
học và CNTT
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CNTT
(1LT+1TH)

Chương 2. Cấu
trúc tổng quát
của máy tính
điện tử
(1LT+1TH)

Chương 3. Hệ
điều hành
(2LT+4TH)

Chương 4. An
toàn, bảo mật
thông tin và
một số vấn đề
cơ bản liên
quan đến pháp

1.1.3. Sơ đồ tổng quát của một quá trình xử lý thông
tin
1.1.4. Xử lý thông tin bằng máy tính điện tử
1.2. Biểu diễn thông tin trong máy tính điện tử
1.2.1. Các hệ đếm
1.2.2. Biểu diễn thông tin trong máy tính điện tử
2.1. Phần cứng (hardware)
2.1.1. Bộ xử lý trung tâm (CPU)
2.1.2. Bộ nhớ
2.1.3. Các thiết bị vào/ra
2.2. Phần mềm (software)
2.2.1. Khái niệm phần mềm
2.2.2. Phân loại phần mềm
2.3. Lắp ráp máy tính
3.1. Khái niệm về hệ điều hành
3.1.1. Khái niệm, chức năng của hệ điều hành
3.2. Các đối tượng do hệ điều hành quản lý
3.2.1. Tệp tin (File)
3.2.2. Thư mục (Folder/ Directory)
3.2.3. Ổ đĩa (Drive)
3.2.4. Đường dẫn (Path)
3.3. Sử dụng hệ điều hành
3.3.1. Khởi động và tắt máy tính
3.3.2. Giới thiệu màn hình nền
3.3.3. Biểu tượng và cửa sổ
3.3.4. Hộp hội thoại
3.3.5. Cách khởi động và thoát khỏi các chương trình
3.4. Quản lý thư mục và tệp
3.4.1. Tạo, đặt tên, đổi tên tệp và thư mục, thay đổi
trạng thái và hiển thị thông tin về tệp
3.4.2. Chọn, sao chép, di chuyển tệp và thư mục
3.4.3. Xóa, khôi phục tệp và thư mục
3.4.4. Tìm kiếm tệp và thư mục
3.4.5. Thao tác với các lối tắt (shortcuts)
3.5. Thay đổi cấu hình máy tính
3.5.1. Tùy biến hiển thị màn hình desktop
3.5.2. Thay đổi ngày giờ
3.5.3. Thay đổi ngôn ngữ
3.6. Quản lý phần mềm
3.6.1. Cài đặt một chương trình mới
3.6.2. Gỡ cài đặt một chương trình
3.6.3. Cập nhật phần mềm
3.7. Một số phần mềm tiện ích
3.7.1. Nén và giải nén tệp
3.7.2. Chuyển đổi định dạng tệp
3.7.3. Đa phương tiện
3.8. Sử dụng tiếng Việt
3.8.1. Các phần mềm gõ tiếng Việt
3.8.2. Font chữ và Bảng mã
3.8.3. Các kiểu gõ tiếng Việt
3.8.4. Chuyển đổi phông chữ Việt
4.1. Các vấn đề an toàn thông tin cơ bản khi làm việc
với máy tính
4.1.1. Kiểm soát truy nhập, bảo đảm an toàn cho dữ
liệu
4.1.2. Phần mềm độc hại (malware)
4.1.3. Bảo vệ dữ liệu
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1.3.2. Các lĩnh vực
nghiên cứu của CNTT
1.3.3. Ứng dụng của
CNTT
Trang 12-13, 155-161
[1]

2.3. Các thế hệ và
phân loại máy tính
Trang 34-40 [1]

3.1.2. Sự phát triển của
hệ điều hành
3.1.3. Một số hệ điều
hành thông dụng
Trang 102-109 [1]

4.3. Luật liên quan đến
tội phạm Tin học của
Việt Nam
Trang 176-178 [1]

luật trong sử
dụng CNTT
(2LT)

Chương 5. Xử
lý văn bản
(8LT+8TH)

4.2. Một số vấn đề cơ bản liên quan đến pháp luật
trong sử dụng CNTT
4.2.1. Bản quyền
4.2.2. Kiểm duyệt và lọc thông tin
4.2.3. Những điều nên tránh
4.2.4. Hành vi không phù hợp
5.1. Mở, đóng phần mềm xử lý văn bản
5.1.1. Mở phần mềm xử lý văn bản
5.1.2. Đóng phần mềm xử lý văn bản
5.2. Nhập và chỉnh sửa văn bản
5.2.1. Sử dụng thước kẻ
5.2.2. Di chuyển xung quanh văn bản
5.2.3. Chế độ viết chèn và viết đè
5.2.4. Chọn văn bản
5.2.5. Lưu tài liệu
5.2.6. Tạo một tài liệu mới
5.2.7. Đóng tài liệu
5.2.8. Mở tài liệu
5.2.9. Tùy chỉnh cách hiển thị tài liệu
5.2.10. Thao tác Undo, Redo và Repeat
5.2.11. Thao tác Cắt, Sao chép, và Dán
5.2.12. Chèn ký tự đặc biệt (Symbol)
5.2.13. Tìm kiếm và thay thế văn bản
5.3. Định dạng văn bản
5.3.3. Định dạng ký tự
5.3.4. Định dạng đoạn văn bản (paragraph)
5.3.5. Tạo ký tự drop cap
5.3.6. Kẻ đường viền và tô nền cho đoạn văn bản
5.3.7. Định dạng nền văn bản
5.3.8. Đánh dấu (bullets) và đánh số thứ tự
(numbering)
5.3.9. Văn bản dạng cột (columns)
5.3.10. Sử dụng các tab
5.3.11. Kiểu dáng (style)
5.4. Thao tác trên các đối tượng hình
5.4.1. Hình ảnh (picture)
5.4.1.1. Chèn các hình ảnh
5.4.1.2. Định dạng và chỉnh sửa các hình ảnh
5.4.2. Hộp văn bản (Text Box)
5.4.3. Chèn chữ nghệ thuật (WordArt)
5.4.4. Tạo hình vẽ theo mẫu
5.4.4.1. Chèn các hình vẽ AutoShape
5.4.4.2. Làm việc với các đối tượng vẽ
5.5. Xem trước và in tài liệu
5.6. Bảng biểu - table
5.6.1.Cách tạo bảng
5.6.2. Các thao tác trên bảng
5.6.2.1. Di chuyển con trỏ trong bảng
5.6.2.2. Nhập văn bản vào bảng
5.6.2.3. Chọn hàng, cột và ô
5.6.2.4. Chèn hàng, cột và ô
5.6.2.5. Xóa bảng, hàng, cột và ô
5.6.2.6. Điều chỉnh kích cỡ của các ô
5.6.2.7. Ghép ô và tách ô
5.6.2.8. Điền số thứ tự cho bảng
5.6.2.8. Sắp xếp dữ liệu trong Table
5.6.2.9. Thực hiện các phép tính trong bảng
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5.3.1. Trình bày văn
bản
5.3.2. Thiết lập trang
Trang 235-237 [1]

Chương 6. Xử
lý bảng tính
(8LT+8TH)

5.6.2.10. Các định dạng cơ bản trên bảng
5.7. Các chức năng khác
5.7.1. Trộn thư (mail merge)
5.7.2. Nhập các công thức
5.7.3. Đánh số trang (page number)
5.7.4. Thêm tiêu đề header và footer
5.7.5. Chú thích tại chân trang (footnote), chú thích tại
cuối bài (endnote)
6.1. Các khái niệm cơ bản
6.1.2. Màn hình của phần mềm bảng tính
6.1.3. Cấu trúc của một workbook
6.1.4. Cấu trúc của một Sheet
6.1.5. Một số thao tác trên Sheet
6.2. Các kiểu dữ liệu và cách nhập
6.2.1. Dữ liệu kiểu số
6.2.2. Dữ liệu kiểu chuỗi (Text)
6.2.3. Dữ liệu kiểu công thức (Formula)
6.3. Các loại địa chỉ và các thông báo lỗi thường gặp
6.3.1. Các loại địa chỉ
6.3.2. Các thông báo lỗi thường gặp
6.4. Xử lý trên vùng
6.4.1. Các loại vùng và cách chọn
6.4.2. Xoá bỏ dữ liệu (Edit/ Clear)
6.4.3. Sao chép dữ liệu từ ô này sang ô khác và điền dữ
liệu (Fill)
6.4.4. Di chuyển dữ liệu
6.4.5. Ghép, tách ô
6.5. Thao tác trên cột và hàng
6.5.1. Thêm hàng, cột hoặc ô mới vào bảng tính
6.5.2. Xóa hàng, cột, hoặc ô
6.5.3. Thay đổi độ rộng của cột và chiều cao của hàng
6.5.4. Lệnh Undo, Redo và Repeat
6.6. Định dạng cách hiển thị dữ liệu
6.6.1. Định dạng hiển thị dữ liệu số
6.6.2. Canh lề dữ liệu trong ô
6.6.3. Định dạng ký tự
6.6.4. Kẻ khung cho bảng tính
6.6.5. Tô màu nền cho bảng tính
6.6.6. Sao chép định dạng
6.7. Thao tác trên tập tin
6.7.1. Mở tập tin
6.7.2. Lưu tập tin
6.7.3. Đóng tập tin
6.8. Sử dụng hàm
6.8.1. Cú pháp chung và cách sử dụng
6.8.1.2. Cú pháp chung
6.8.1.3. Cách sử dụng hàm
6.8.2. Các hàm thông dụng
6.8.2.1. Các hàm toán học
6.8.2.2. Các hàm thống kê (Statistical)
6.8.2.3. Các hàm Logic (Logical)
6.8.2.4. Các hàm xử lý chuỗi (Text)
6.8.2.5. Các hàm tìm kiếm (Lookup & Reference)
6.8.2.6. Các hàm ngày tháng
6.9. Biểu đồ
6.9.1. Các loại biểu đồ
6.9.2. Các thành phần của biểu đồ
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6.1.1. Mở, đóng phần
mềm bảng tính
Trang 268, 273 [1]

Chương 7.
Trình chiếu
(6LT+6TH)

Chương 8. Sử
dụng Internet
(2LT+2TH)

6.9.3. Các bước dựng biểu đồ
6.9.3.1. Chuẩn bị dữ liệu cho biểu đồ
6.9.3.2. Các thao tác tạo biểu đồ
6.9.3.3. Chỉnh sửa biểu đồ
6.9.3.4. Định dạng biểu đồ
6.10. Sắp xếp và lọc dữ liệu
6.10.1. Sắp xếp dữ liệu
6.10.2. Lọc dữ liệu
6.10.2. Các hàm cơ sở dữ liệu
6.11. Định dạng và in ấn
6.11.1. Định dạng trang in (page setup)
6.11.2. Xem trước kết quả in (print preview)
6.11.3. Thực hiện in (print)
7.2. Các thao tác trên tập tin
7.3. Các chế độ hiển thị
7.4. Tạo một bản thuyết trình
7.4.1. Tạo thuyết trình sử dụng Design Template
7.4.2. Tạo thuyết trình trống (Blank Presentation)
7.5. Các đối tượng trên Slide
7.6. Thao tác trên các slide
7.6.1. Thêm Slide mới
7.6.2. Xoá bỏ Slide
7.6.3. Sao chép Slide
7.6.4. Sắp xếp lại các Slide
7.6.5. Ẩn các Slide
7.7. Tạo và chỉnh sửa các đối tượng
7.7.1. Tạo và sử dụng bảng
7.7.2 Tạo biểu đồ
7.7.3. Chèn hình ảnh hoặc các ảnh Clip Art
7.7.4. Chèn các đối tượng đa phương tiện
7.9. Tạo các hiệu ứng hoạt hình
7.9.1. Các hiệu ứng hoạt hình
7.9.2. Tạo hiệu ứng hoạt hình
7.9.3. Tạo hiệu ứng chuyển tiếp giữa các Slide
7.9.4. Thiết lập hành động cho một đối tượng
7.9.5. Tạo nút hành động
7.10. In và trình diễn bài thuyết trình
7.10.1. In bài thuyết trình
7.10.2. Trình diễn bài thuyết trình
8.1. Mạng máy tính
8.1.6. Internet
8.2. World Wide Web
8.2.1. Trang Web
8.2.2. Trình duyệt Web
8.2.3. Các dịch vụ cơ bản
8.3. Thư điện tử
8.3.1. Các chức năng cơ bản
8.3.2. Một số chức năng mở rộng
8.3.3. Web mail
8.4. Máy tìm kiếm
8.4.1. Sử dụng công nghệ máy tìm kiếm
8.4.2. Đánh giá thông tin
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7.1. Mở, đóng phần
mềm trình chiếu
7.1.1. Mở phần mềm
trình chiếu
7.1.2. Đóng phần mềm
trình chiếu
Trang 342-348 [1]
7.8. Làm việc với
Slide Master
Trang 355-357 [1]

8.1.2. Định nghĩa
mạng máy tính
8.1.3. Các mô hình mạng
8.1.4. Mạng cục bộ (LAN)
8.1.5. Mạng diện rộng
(WAN)
8.1.6. Internet
Trang 113-154 [1]
8.3.4. Một số dịch vụ
thư điện tử miễn phí
Trang 307 [1]
8.4.3. Một số dịch vụ
tìm kiếm
Trang 312 [1]

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần: Tin học nâng cao - Mã học phần: TTH0003
2. Số tín chỉ: 02
3. Thông tin học phần:
3.1. Điều kiện tiên quyết: Tin học cơ bản
3.2. Loại học phần: Tự chọn
4. Phân bố thời gian:
4.1. Lý thuyết : 20 tiết
4.2. Thực hành: 10 tiết
5. Mục tiêu của học phần:
- Cung cấp các kiến thức nâng cao về Tin học, sinh viên biết sử dụng các phần mềm soạn thảo văn bản
Word, bảng tính Excel và trình chiếu PowerPoint ... một cách chuyên nghiệp.
- Nâng cao khả năng khai thác có hiệu quả các máy tính hiện đại cho sinh viên; rèn luyện cho sinh viên
khả năng áp dụng CNTT vào giảng dạy.
6. Mô tả vắn tắt nội dung học phần:
Cung cấp một số kiến thức nâng cao về Tin học, người học sử dụng thành thạo các chức năng nâng cao
trong soạn thảo văn bản Word, bảng tính Excel và trình chiếu PowerPoint.
7. Thông tin giảng viên: Tất cả các giảng viên tin học
8. Nhiệm vụ của sinh viên:
- Dự lớp
- Chuẩn bị bài: theo yêu cầu của giáo viên
- Kiểm tra: tham dự đủ các bài kiểm tra
- Tham dự thi học phần
9. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên
Điểm học phần gồm Điểm bộ phận + Điểm thi kết thúc học phần. Quy định trọng số điểm như sau:
- Điểm bộ phận:
+ Điểm kiểm tra thường xuyên trong quá trình học tập: có trọng số 10% điểm học phần.
+ Điểm đánh giá nhận thức và thái độ tham gia thảo luận nhóm: có trọng số 10% điểm học phần.
+ Điểm đánh giá phần bài tập: có trọng số 10% điểm học phần.
+ Điểm chuyên cần: có trọng số 10% điểm học phần.
+ Điểm thi giữa học phần: có trọng số 10% điểm học phần.
- Điểm thi kết thúc học phần: có trọng số 50% điểm học phần.
10. Điều kiện dự thi kết thúc học phần:
Sinh viên được dự thi kết thúc học phần nếu đạt các điều kiện sau:
- Tham dự ít nhất 80% số tiết lên lớp thực tế quy định cho từng học phần.
- Làm đầy đủ các bài thực hành, bài tập, thí nghiệm, tiểu luận...
11. Thang điểm: 10 điểm.
12. Tài liệu
12.1. Giáo trình chính
[1] Hồ Sỹ Đàm (Chủ biên), Đào Kiến Quốc, Hồ Đắc Phương, 2006, Giáo trình Tin học cơ sở, Nhà xuất
bản ĐHSP.
12.2. Tài liệu tham khảo
[1] Bùi Thế Tâm, 2011, Giáo trình Tin học đại cương - Lý thuyết, bài tập và lời giải, NXB Thời đại.
[2] Bùi Thế Tâm, 2008, Giáo trình Tin học văn phòng – Windows XP, Word, Excel - Lý thuyết, bài tập
và lời giải, NXB Giao thông vận tải.
13. Nội dung chi tiết học phần:
Tên bài, số tiết
Phần I: Xử lý
văn bản nâng
cao
(8 LT+ 8 TH)

Nội dung lên lớp
1.1. Thiết đặt môi trường làm việc tối ưu
1.1.1. Lựa chọn chế độ và thiết đặt phù hợp
1.1.2. Áp dụng mẫu (template)
1.2. Định dạng nâng cao
1.2.1. Định dạng văn bản
1.2.2. Định dạng đoạn văn bản
1.2.3. Định dạng cột
1.2.4. Định dạng bảng
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Nội dung SV tự học

Phần II: Sử
dụng bảng tính
nâng cao
(8 LT+ 8 TH)

Phần III: Sử
dụng trình
chiếu nâng cao
(4 LT+ 4 TH)

1.3. Tham chiếu và liên kết
1.3.1. Tiêu đề, chân trang, chân bài
1.3.2. Mục lục và chỉ mục
1.3.3. Đánh dấu, tham chiếu
1.3.4. Kết nối, nhúng dữ liệu
1.4. Trường và biểu mẫu
1.4.1. Trường văn bản
1.4.2. Biểu mẫu văn bản
1.4.3. Phối thư (Merge)
1.5. Biên tập văn bản trong chế độ cộng tác
1.5.1. Lần vết và rà soát
1.5.2. Tài liệu chủ
1.5.3. Bảo vệ tài liệu
1.6. Phân đoạn (section)
2.1. Thiết lập môi trường làm việc tối ưu
2.1.1. Thiết lập bảng tính, các thuộc tính của bảng tính
2.1.2. Sử dụng mẫu
2.1.3. Bảo mật dữ liệu
2.2. Thao tác bảng tính
2.2.1. Ô và vùng ô
2.2.2. Trang tính
2.2.3. Hàm và công thức
2.2.4. Biểu đồ
2.2.5. Liên kết, nhúng và nạp dữ liệu từ ngoài
2.2.6. Phân tích dữ liệu
2.2.7. Sắp xếp và lọc dữ liệu
2.2.8. Kiểm tra sự hợp thức của dữ liệu
2.3. Biên tập và lần vết
2.3.1. Ghi chú, nhận xét, thay đổi (sửa, xóa) nội dung
trang tính
2.3.2. Lần vết các thay đổi đối với bảng tính
3.1. Lập kế hoạch cho việc trình chiếu
3.1.1. Tìm hiểu về bối cảnh trình chiếu
3.1.2. Thiết kế nội dung và hình thức bài trình bày hiệu
quả
3.2. Trang thuyết trình chủ và các mẫu
3.2.1. Trang thuyết trình chủ (trang chủ)
3.2.2. Mẫu
3.3. Các đối tượng đồ họa
3.3.1. Định dạng các đối tượng đồ họa, tranh ảnh
3.3.2. Xử lý các đối tượng đồ họa
3.3.3. Sử dụng đồ thị, sơ đồ
3.3.4. Đa phương tiện trong trang chiếu: âm thanh, đoạn
phim, hoạt hình
3.4. Liên kết, nhúng, nhập/xuất các trang chiếu, bản
trình chiếu
3.4.1. Liên kết, nhúng
3.4.2. Nhập, xuất
3.5. Quản lý các bản trình chiếu
3.5.1. Trình chiếu theo yêu cầu
3.5.2. Thiết lập cách thức trình bày
3.5.3. Kiểm soát việc chiếu các trang
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần: Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Mã học phần: LDL0001
2. Số tín chỉ: 03
3. Thông tin về học phần
3.1. Điều kiện tiên quyết: Học xong môn Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin
3.2. Loại học phần: Bắt buộc
4. Phân bố thời gian
4.1. Lý thuyết: 42 tiết
4.2. Thảo luận: 03 tiết
5. Mục tiêu học phần
- Cung cấp cho sinh viên những nội dung cơ bản của đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản
Việt Nam. Xây dựng cho sinh viên niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, theo mục tiêu, lý tưởng của
Đảng.
- Giúp sinh viên vân dụng kiến thức chuyên ngành để chủ động, tích cực trong giải quyết những
vấn đề kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội theo đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước.
6. Mô tả vắn tắt nội dung học phần: Ngoài chương mở đầu, nội dung môn học gồm 8 chương:
chương 1: Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam và Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng; chương 2:
Đường lối đấu tranh giành chính quyền (1930-1945); chương 3: Đường lối kháng chiến chống thực dân
Pháp và đế quốc Mý xâm lược (1945 – 1975); chương 4: Đường lối công nghiệp hóa; chương 5: Đường
lối xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; chương 6: Đường lối xây dựng hệ
thống chính trị; chương 7: Đường lối xây dung văn hóa và giải quyết các vấn đề xã hội; chương 8:
Đường lối đối ngoại.
7. Thông tin về giảng viên:
7.1. ThS. Lèo Thị Thơ. ĐTDĐ: 0976.818.678 / ĐTNR: 022.3751824
Email: leothodhtb@yahoo.com.vn
7.2. ThS. Lại Trang Huyền. ĐTDĐ: 0983.712.110 / ĐTNR:
Email: huyenlt.sonla.@gmail.com
7.3. ThS. Cao Thị Hạnh. ĐTDĐ: 01668.932.241
8. Nhiệm vụ của sinh viên
- Phải tự học, tự nghiên cứu giáo trình, tài liệu tham khảo và các tài liệu có liên quan đến môn học
dưới sự hướng dẫn của giảng viên; chuẩn bị tốt các vấn đề, bài tập được giao và ý kiến hỏi khi nghe
giảng trên lớp.
- Tham gia đầy đủ các buổi lên lớp nghe giảng, thảo luận theo quy định của chương trình.
- Làm bài kiểm tra kết thúc tín chỉ theo quy định.
9. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên
9.1. Chuyên cần (trọng số 10%)
9.2. Thực hiện các yêu cầu của giảng viên (trọng số 30%)
9.3. Kiểm tra học trình (trọng số 10%)
9.4. Thi kết thúc học phần (trọng số 50%)
10. Điều kiện dự thi kết thúc học phần
Sinh viên được dự thi kết thúc học phần nếu đạt các điều kiện sau:
- Tham dự ít nhất 80% số tiết lên lớp thực tế quy định
- Làm đầy đủ các bài thực hành, bài tập, tiểu luận được quy định cho học phần
11. Hình thức thi và thang điểm
- Hình thức thi: Tự luận
- Thang điểm: 10
12. Tài liệu
12.1. Giáo trình chính
- Bộ Giáo dục và Đào tạo, Giáo trình Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nxb
CTQG, 2010.
12.2. Sách tham khảo
- Đảng Cộng sản Việt Nam (2006), Văn kiện Đảng thời kỳ hội nhập và đổi mới, NXB CTQG, Hà
Nội.
- Đảng Cộng sản Việt Nam (2011), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, NXB CTQG,
Hà Nội.
- Đảng Cộng sản Việt Nam (2016), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, NXB
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CTQG, Hà Nội.
13. Nội dung chi tiết:
Tên chương,
số tiết
Nội dung chính
Chương mở đầu 1. Đối tượng và nhiệm vụ nghiên cứu
(2 tiết)
1.1. Đối tượng nghiên cứu
1.2. Nhiệm vụ nghiên cứu
2. Phương pháp nghiên cứu và ý nghĩa của việc học
tập môn học
2.1. Phương pháp nghiên cứu
2.2. Ý nghĩa của việc học tập môn học
Chương 1
1. Hoàn cảnh lịch sử ra đời Đảng Cộng sản Việt
Sự ra đời của
Nam
Đảng Cộng sản 1.1. Hoàn cảnh quốc tế cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ
Việt Nam và
XX
Cương lĩnh chính 1.2. Hoàn cảnh trong nước
trị đầu tiên của
2. Hội nghị thành lập Đảng và Cương lĩnh chính trị
Đảng
đầu tiên của Đảng
(6 tiết)
2.1. Hội nghị thành lập Đảng
2.2. Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng
Thảo luận: Phân tích nội dung, ý nghĩa Cương lĩnh
chính trị đầu tiên của Đảng
Chương 2
1. Chủ trương đấu tranh từ năm 1930 -1939
Đường lối đấu 1.1. Trong những năm 1930 -1935
tranh giành
1.2. Trong những năm 1936 -1939
chính quyền
2. Chủ trương đấu tranh từ năm 1939 -1945
(1930 – 1945)
2.1. Hoàn cảnh lịch sử và sự chuyển hướng chỉ đạo
(6 tiết)
chiến lược của Đảng
2.2. Chủ trương phát động tổng khởi nghĩa giành
chính quyền
Thảo luận: Tại sao từ những năm 1936 trở đi, Đảng
ta có chủ trường điều chỉnh chiến lược cách mạng?
Nội dung cơ bản chủ trương này?
Chương 3
1. Đường lối xây dựng, bảo vệ chính quyền và
Đường lối kháng kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1945 –
chiến chống
1954)
thực dân Pháp và 1.1. Chủ trương xây dựng và bảo vệ chính quyền
đế quốc Mĩ
cách mạng (1945 -1946)
xâm lược
1.2. Đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp
(5 tiết)
xâm lược và xây dựng chế độ dân chủ nhân dân
(1946 -1954)
1.3. Kết quả, ý nghĩa lịch sử, nguyên nhân thắng lợi
và bài học kinh nghiệm
Chương 4
Đường lối
công nghiệp hóa
(5 tiết)

Chương 5
Đường lối xây
dựng nền kinh tế
thị trường định

Nội dung SV tự học

2.3. Ý nghĩa lịch sử sự ra
đời của Đảng Cộng sản
Việt Nam và Cương lĩnh
chính trị đầu tiên của
Đảng

Kết quả, ý nghĩa lịch sử,
nguyên nhân thắng lợi và
bài học kinh nghiệm của
cuộc Cách mạng Tháng
Tám

2. Đường lối kháng
chiến chống Mĩ cứu
nước, thống nhất Tổ
quốc (1954 – 1975)
2.1. Đường lối trong giai
đoàn 1954 – 1964
2.2. Đường lối trong giai
đoàn 1965 – 1976
2.3. Kết quả, ý nghĩa lịch
sử, nguyên nhân thắng
lợi và bài học kinh
nghiệm
1. Công nghiệp hóa thời kì trước đổi mới
1.2. Kết quả, ý nghĩa,
1.1. Chủ trương của Đảng về công nghiệp hóa
hạn chế và nguyên nhân
2. Công nghệp hóa, hiện đại hóa thời kì đổi mới
2.3. Nội dung và định
2.1. Quá trình đổi mới tư duy về công nghiệp hóa
hướng công nghiệp hóa,
2.2. Mục tiêu, quan điểm công nghiệp hóa, hiện đại hiện đại hóa gắn với phát
hóa
triển kinh tế tri thức
2.4. Kết quả, ý nghĩa,
hạn chế và nguyên nhân
1 Quá trình đổi mới nhận thức về kinh tế thị trường
2.2. Một số chủ trương
1.1. Cơ chế quản lí kinh tế thời kì trước đổi mới
tiếp tục hoàn thiện thế
1.2. Sự hình thành tư duy của Đảng về kinh tế thị chế kinh tế thị trường
trường thời kì đổi mới
định hướng xã hội chủ
152

hướng xã hội
chủ nghĩa
(6 tiết)
Chương 6
Đường lối xây
dựng hệ thống
chính trị
(5 tiết)

2. Tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường
định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta
2.1. Mục tiêu và quan điểm cơ bản
1. Đường lối xây dựng hệ thống chính trị thời kì
trước đổi mới (1945 – 1989)
1.1. Hoàn cảnh lịch sử và chủ trương xây dựng hệ
thống chính trị
2. Đường lối xây dựng hệ thống chính trị thời kì đổi
mới
2.2. Mục tiêu, quan điểm và chủ trương xây dựng hệ
thống chính trị thời kì đổi mới

nghĩa
2.3. Kết quả, ý nghĩa,
hạn chế và nguyên nhân
1.2. Đánh giá sự thực
hiện đường lối
2.1. Quá trình hình thành
đường lối đổi mới hệ
thống chính trị
2.3. Đánh giá sự thực
hiện đường lối

Chương 7
Đường lối xây
dựng, phát triển
nền văn hóa và
giải quyết các
vấn đề xã hội
(7 tiết)

1. Quá trình nhận thức và nội dung đường lối xây
dựng, phát triển nền văn hóa
1.2. Trong thời kì đổi mới
2. Quá trình nhận thức và chủ trương giải quyết các
vấn đề xã hội
2.2. Trong thời kì đổi mới
Thảo luận: Làm rõ nội dung đường lối xây dựng,
phát triển nền văn hóa của Đảng thời kỳ đổi mới?
1. Đường lối đối ngoại thời kì từ năm 1975 đến
1986
1.1. Hoàn cảnh lịch sử
1.2. Nội dung đường lối đối ngoại của Đảng
2. Đường lối đối ngoại, hội nhập kinh tế quốc tế thời
kì đổi mới
2.1. Hoàn cảnh lịch sử và quá trình hình thành
đường lối
2.2. Nội dung đường lối đối ngoại, hội nhập kinh tế
quốc tế

1.1. Thời kì trước đổi
mới
2.1. Thời kì trước đổi
mới

Chương 8
Đường lối
đối ngoại
(6 tiết)
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1.3. Kết quả, ý nghĩa,
hạn chế và nguyên nhân
2.3. Thành tựu, ý nghĩa,
hạn chế và nguyên nhân

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
GIÁO DỤC THỂ CHẤT 1
1. Tên học phần: Giáo dục thể chất 1. Mã học phần: GDT0001
2. Số tín chỉ: 01
3. Thông tin về học phần
3.1. Điều kiện tiên quyết: Không
3.2. Loại học phần: Bắt buộc.
4. Phân bổ thời gian
4.1. Lý thuyết: 5 tiết.
4.2. Dạy học kỹ thuật động tác: 10 tiết.
5. Mục tiêu học phần
Trang bị kiến thức cơ bản về GDTC, kiến thức, kỹ năng nội dung môn học, phương pháp tổ
chức khởi động, tập luyện nâng cao sức khỏe và chuẩn bị thể lực chung cho SV.
6. Mô tả vắn tắt nội dung học phần
6.1. Lý thuyết
- Mục đích, nhiệm vụ và yêu cầu của Giáo dục Thể chất
- Ảnh hưởng và tác dụng của luyện tập TDTT đối với cơ thể
- Ý nghĩa tác dụng của Thể dục buổi sáng và thể dục giữa giờ
- Cách phòng, tránh thương tật trong tập luyện TDTT
- Thiết bị, dụng cụ, sân bãi TDTT.
- Đại cương phần tự chọn
6.2. Dạy học kỹ thuật động tác
- Bài tập phát triển chung tay không 9 động tác.
- Đội hình, đội ngũ.
- Nhảy dây
7. Thông tin về giảng viên
Họ và tên giảng viên
Điện thoại
Email
TS. Phạm Đức Viễn
0917518688 ducvientbu@gmail.com
TS. Nguyễn Minh Khoa
0942379981 minhkhoatbu@gmail.com
ThS. Nguyễn Văn Quang
0984569889 quangtbu03@gmail.com
ThS. Đinh Hữu Quân
0988678192 dinhquanutb@gmil.com
ThS. Tạ Đức Hùng
0979882678 taduchung1988@gmail.com
8. Nhiệm vụ của sinh viên
- Tham gia tối thiểu 80% số tiết của học phần.
- Thực hiện đầy đủ những yêu cầu của giảng viên như: chuẩn bị sân bãi, dụng cụ, và yêu cầu học
tập.
- Tham gia 3 bài kiểm tra bộ phận.
- Tham gia thi kết thúc học phần.
9. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên
Điểm học phần gồm: Điểm bộ phận + Điểm thi kết thúc học phần.
9.1. Điểm bộ phận bao gồm (trọng số 50%): Là điểm trung bình chung của:
+ Điểm kiểm tra thường xuyên trong quá trình học tập 30%.
+ Điểm đánh giá nhận thức và thái độ trong quá trình học tập 10%.
+ Điểm chuyên cần 10%.
9.2. Điểm thi kết thúc học phần: Có trọng số 50%
10. Điều kiện dự thi kết thúc học phần
Tham dự ít nhất 80% số tiết lên lớp thực tế của học phần.
11. Thang điểm: 10 Điểm
12. Tài liệu
12.1. Tài liệu chính:
- Giáo trình Thể dục, NXB TDTT, Hà Nội, 2006
- Nguyễn Đại Dương và cộng sự (2006), Điền kinh Sách giáo khoa dùng cho sinh viên Đại học
Thể dục Thể thao, Nxb TDTT Hà Nội.
- Trịnh Trung Hiếu, Vũ Chi Mai (1995), Thể dục cơ bản, Nxb TDTT Hà Nội.
- Luật điền kinh (2008), Nxb TDTT Hà Nội.
12.2. Tài liệu tham khảo:
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- Trịnh Hùng Thanh, Trần Văn Đạo (1997), Huấn luyện chạy cự ly trung bình dài và Maratông,
Nxb TDTT Hà Nội.
- Nguyễn Quang Hưng, Nguyễn Đại Dương (2002), Chạy cự ly ngắn, Nxb TDTT Hà Nội.
- Luật điền kinh (2004), Nxb TDTT Hà Nội.
- Tài liệu hướng dẫn dạy điền kinh trình độ I : chạy - nhảy - ném, đẩy (2006) - Liên đoàn Điền
kinh Việt Nam.
13. Nội dung chi tiết
Tên bài,
Nội dung lên lớp
Nội dung sinh viên tự học
số tiết
1. Lý thuyết chung:
Đọc tài liệu liên quan đến nội
* Mục đích, nhiệm vụ của Giáo dục Thể chất trong dung GV giao chủ động học
trường Đại học và Cao đẳng
tập nắm bắt kiến thức trước khi
* Ảnh hưởng và tác dụng của luyện tập TDTT
đến lớp
đối với cơ thể
+ Ảnh hưởng của TDTT đối với bộ máy tuần hoàn
+ Ảnh hưởng của TDTT đối với bộ máy hô hấp
+ Ảnh hưởng của TDTT đối với hệ vận động
+ Ảnh hưởng của TDTT đối với hệ thống thần kinh
* Ý nghĩa tác dụng của Thể dục buổi sáng và thể
dục giữa giờ
* Cách phòng, tránh thương tật trong tập luyện
TDTT
+ Nguyên nhân gây nên chấn thương trong tập
luyện TDTT
- Nguyên nhân bên ngoài
- Nguyên nhân bên trong
+ Cách xử lý chấn thương thường gặp
Phần 1
- Phải tranh thủ điều trị sớm bằng biện pháp tích
Lý thuyết
cực
(5 tiết)
- Nên sắp xếp thật hợp lý việc điều trị với việc
luyện tập
- Nên điều trị một cách triệt để
+ Cách điều trị các vết thương thường gặp trong
luyện tập TDTT
- Vết thương kín
- Vết thương mở miệng
- Trật xương và sai khớp
- Sưng màng xương cẳng chân
- Sưng, vỡ hoặc bị mềm hoá xương bánh chè
- Sai khớp xương vai
- Đau mỏi lườn và đau mỏi cơ lưng
* Thiết bị, dụng cụ, sân bãi TDTT.
- Nguyên tắc sử dụng
- Nguyên tắc an toàn
- Nguyên tắc tiết kiệm
* Ý nghĩa, tác dụng của tập luyện nhảy dây đối với
cơ thể
- Tổ chức các trò chơi dân gian
1. Bài tập phát triển chung
- Ôn lại các động tác kỹ thuật
- Bài tập TD tay không 8 động tác:
sau mỗi buổi học về Thể dục
+ Tay cao.
+ Đá lăng.
phát triển chung.
+ Tay ngực.
+ Toàn thân.
+ Nghiêng lườn.
+ Nhảy.
+ Vặn mình.
+ Lưng bụng.
- Hướng dẫn:
+ Khởi động chung.
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Phần 2
Dạy học kỹ
thuật động
tác (24 tiết)

+ Khởi động các khớp, ép dẻo ngang dọc.
+ Khởi động chuyên môn tập luyện các môn thể
thao.
2. Đội hình đội ngũ
- Nhiệm vụ của luyện tập đội hình, đội ngũ.
- Phương pháp tập luyện đội hình, đội ngũ.
- Phân loại luyện tập đội ngũ
+ Động tác tại chỗ
+ Động tác khi hành tiến
- Phân loại luyện tập đội hình
+ Đi theo hình vẽ
+ Thay đổi đội hình
+ Dàn hàng và dồn hàng
- Yếu lĩnh luyện tập đội hình, đội ngũ
+ Động tác tại chỗ
Đứng nghiêm
Nghỉ
Điểm số
Tập hợp - Báo cáo
Quay bên trái
Quay bên trái
Quay đằng sau
Giậm chân tại chộ
Một hàng ngang thanh hai hàng ngang
Hai hàng ngang thành một hàng ngang
Một hàng dọc thành hai hàng dọc
Hai hàng dọc thành một hàng dọc
+ Động tác khi hành tiến
Đi thường
Đi đều - dậm chân tại chỗ
Chạy đều tại chỗ
Đi nghiêm bước
Đi đều - Quay bên trái bước,; bên phải bước
Đi đều - Quay đằng sau bước
Chạy đêu đứng lại
- Ôn, luyện các nội dung đã học
3. Nhảy dây:
* Động tác cơ bản
- Thực hiện các động tác bộ trợ không có dây
3.1. Nhảy dây dài
- Dây và cách quay dây 2 người
- Chạy qua dây khi dây đang quay
- Vào dây (thuận chiều) nhảy chụm chân không có
bước đệm một nhịp rồi ra (thuận chuều)
- Vào dây (thuận chiều) nhảy chụm chân có bước
đệm ba nhịp rồi ra (thuận chiều)
- Nhảy qua dây từng chân
- Nhảy 2, 3, 4 , 5.........
* Một số động tác khó (nhảy dây có nâng cao)
- Nhảy dây quay ngược chiều
- Nhảy bắt chéo tay
- Ba người cùng vào dây
- Một người vào dây nhẩy kết hợp với hai người
quay dây cùng chiều
* Trò chơi: (Chọn các trò chơi trong sách trò chơi,
chơi các trò chơi dân gian phù hợp với khu vực Tây
Bắc phù hợp với đối tượng)
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- Ôn lại các động tác kỹ thuật
sau mỗi buổi học về nội dung
Thể dục phát triển chung, Đội
hình đội ngũ.

- Ôn luyện động tác tại chỗ

- Ôn luyện động tác hành tiến
- Ôn luyện đi theo hình

- Ôn lại bài tập bổ trợ và các kỹ
thuật đã học.
- Ôn luyện các động tác nhảy
dây ngắn

- Ôn luyện các động tác nhảy
dây dài

Phần 3:
Giới thiệu
các môn học
của học
phần tự
chọn (1tiết)

3.2. Nhảy dây ngắn
- Cách so dây và dây nhảy
+ Cách so dây
+ Trao dây ba nhịp (trái, phải, trái, vào dây)
+ Nhảy chụm chân không có bước đệm (5 nhịp)
+ Nhảy chụm chân có bước đệm (5 nhịp)
- Nhảy qua dây từng chân (mỗi chân 5 nhịp)
- Nhảy dây theo hình chữ (X) (1 lần)
- Nhảy dây bắt chéo tay (phía trước) theo kiểu
chụm chân có bước đệm (3 nhịp) 1 đơn, 1 chéo, có
bước đệm
- Nhảy kép ( 1 đơn, 1 kép, 1 đơn, 1 kép
- Nhảy 5 nhịp có bước đệm (kết thúc bài)
3. Kiểm tra kết thúc nội dung:
- Kiểm tra bài TD tay không 9 động tác
- Kiểm tra thực hành nội dung đội hình đội ngũ
- Kiểm tra bài nhảy dây ngắn
Sinh viên có thể chọn một trong các học phần tự
chọn dưới đây:
* Chạy 100m (2 tín chỉ): Phần thực hành
tự chọn của chương trình môn học Điền kinh biết
luật, trọng tài, phương pháp tổ chức thi đấu, biết
phương pháp tự tập luyện kỹ thuật, chiến thuật
nhằm phát triển sức nhanh, nâng cao thành tích thể
thao.
* Nhảy xa (2 tín chỉ): Phần thực hành tự
chọn môn nhảy xa; biết luật, trọng tài, phương pháp
tổ chức thi đấu, biết phương pháp tự tập luyện kỹ
thuật, chiến thuật nhằm phát triển sức nhanh sức
mạnh, nâng cao thành tích thể thao.
* Đẩy tạ (2 tín chỉ): Phần thực hành tự
chọn môn nhảy xa; biết luật, trọng tài, phương pháp
tổ chức thi đấu, biết phương pháp tự tập luyện kỹ
thuật, chiến thuật nhằm nâng cao sức mạnh và
thành tích thể thao.
* Bóng chuyền (2 tín chỉ): Biết thực hành
kỹ thuật động tác cơ bản, biết tự tập luyện các bài
tập bổ trợ, nắm vững luật thi đấu bóng chuyền và
phương pháp tổ chức trọng tài. Nhằm phát triển sức
nhanh, sức mạnh, sức bền.
* Bóng ném (2 tín chỉ): Thông qua học tập
môn học nhằm phát triển các tố chất thể lực nhanh,
mạnh, bền, khéo, nâng cao sức khỏe, biết tổ chức
thi đấu, trọng tài đáp ứng yêu cầu chương trình môn
học giáo dục thể chất trong nhà trường.
* Bóng bàn (2 tín chỉ): Trang bị cho sinh
viên những kiến thức cơ bản nhất về môn bóng bàn
trên cơ sở đó sinh viên tự học, tự rèn luyện để nâng
cao năng lực các tố chất thể lực, nhanh nhẹn, khéo
léo, phương pháp tự tập luyện kỹ thuật, chiến thuật
nâng cao thành tích thể thao.
* Nhảy Earobich (2 tín chỉ): Giúp cho
người tập phát triển về thể chất, các tố chất thể lực
cơ bản và giúp người học nắm được những động tác
cơ bản trong Aerobic để có thể xây dựng được một
bài Aerobic đơn giản góp phần nâng cao thể chất
cho người học, nâng cao sức khoẻ trong sinh hoạt.
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Hoàn thiện kỹ năng vận động,
chuẩn bị thể lực chuyên môn
cho kiểm tra kết thúc các nội
dung.
Sinh viên tự tìm hiểu về một số
học phần tự chọn, để chọn học
phần tự chọn sao cho phù hợp
với năng lực của bản thân

* Thể dục nhịp điệu (2 tín chỉ): Giúp cho
người tập luyện phát triển các tố chất thể lực,
phương pháp tập luyện tối ưu cũng như khả năng
phối hợp linh hoạt và kỹ năng vận động cần thiết
trong cuộc sống.
Thông qua các nội dung môn học ở học
phần tự chọn, đã giới thiệu qua về mục đích, yêu
cầu và nội dung, phương pháp học tập của các học
phần trên. Từ đó sinh viên có thể lựa chọn cho mình
một trong những nội dung trên phù hợp với sức
khoẻ, khả năng, sở thích, năng khiếu của mình sao
cho phù hợp để đáp ứng được yêu cầu của môn học
và đạt được kết quả cao trong học tập.
* Sinh viên thi hai nội dung sau:
- Sinh viên tự chuẩn bị thể lực
- Thi thực hành nội dung đội hình đội ngũ
chuyên môn cho thi kết thúc
+ Tập hợp báo cáo
học phần.
+ Đi đều đứng lại
Phần 4:
+ Đi đều quay bên trái, bên phải và đằng sau.
Thi kết thúc - Thi bài nhảy dây ngắn (liên kết)
học phần
* Trong trường hợp đặc biệt, liên quan đến thể
trạng sức khỏe thì sinh viên thi hai nội dụng sau:
- Thi kiến thức nội dung học (lý thuyết)
- Thi bài thể dục phát triển chung tay không 9 động
tác
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
GIÁO DỤC THỂ CHẤT 2
(Sinh viên được chọn 1 trong các học phần sau)
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
CHẠY 100M
1. Tên học phần: Chạy 100m. Mã học phần GDT0003
2. Số tín chỉ: 02
3. Thông tin về học phần
3.1. Điều kiện tiên quyết: Hoàn thành môn học Giáo dục Thể chất 1.
3.2. Loại học phần: Tự chọn.
4. Phân bổ thời gian
4.1. Lý thuyết: 6 tiết.
4.2. Dạy học kỹ thuật động tác: 24 tiết.
5. Mục tiêu học phần
Nắm được nội dung cơ bản học phần thực hành tự chọn của chương trình môn học Điền kinh;
biết luật, trọng tài, phương pháp tổ chức thi đấu một số môn thể thao; biết phương pháp tự tập luyện kỹ
thuật, chiến thuật nhằm nâng cao thành tích thể thao.
6. Mô tả vắn tắt nội dung học phần
6.1. Lý thuyết: 6 tiết
- Sự hình thành và phát triển môn chạy ngắn
- Ý nghĩa tác dụng của tập chạy cự ly ngắn 100m.
- Luật chạy cự ly ngắn.
- Phương pháp tổ chức trọng tài chạy cự li ngắn.
6.2. Dạy học kỹ thuật động tác: 54 tiết
- Xây dựng khái niệm kĩ thuật
- Các bài tập bổ trợ cho kỹ thuật chạy cự ly ngắn.
- Học kỹ thuật chạy giữa quãng (chạy trên đường thẳng).
- Học kỹ thuật xuất phát thấp và chạy lao sau xuất phát.
- Học chuyển tiếp từ chạy lao sang chạy giữa quãng.
- Học kỹ thuật chạy về đích và đánh đích.
- Hoàn thiện kỹ thuật chạy cự ly ngắn 100m.
7. Thông tin về giảng viên
Họ và tên giảng viên
Điện thoại
Email
TS. Phạm Đức Viễn
0917518688 ducvientbu@gmail.com
TS. Nguyễn Minh Khoa
0942379981 minhkhoatbu@gmail.com
ThS. Nguyễn Văn Quang
0984569889 quangtbu03@gmail.com
ThS. Đinh Hữu Quân
0988678192 dinhquanutb@gmil.com
ThS. Tạ Đức Hùng
0979882678 taduchung1988@gmail.com
8. Nhiệm vụ của sinh viên
- Tham gia tối thiểu 80% số tiết của học phần.
- Thực hiện đầy đủ những yêu cầu của giảng viên như: chuẩn bị sân bãi, dụng cụ, và yêu cầu học
tập.
- Tham gia 2 bài kiểm tra bộ phận.
- Tham gia thi kết thúc học phần.
9. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên
Điểm học phần gồm: Điểm bộ phận + Điểm thi kết thúc học phần.
9.1. Điểm bộ phận: Có trọng số 50% điểm học phần.
- Chuyên cần: Dự đủ số tiết của học phần (trọng số 10%).
- Thực hiện đầy đủ các yêu cầu của giảng viên (trọng số 10%).
- Kiểm tra 2 bài bộ phận (trọng số 30%).
9.2. Điểm thi kết thúc học phần: Có trọng số 50% điểm học phần.
10. Điều kiện dự thi kết thúc học phần:
Sinh viên được dự thi kết thúc học phần nếu đạt các điều kiện sau:
- Tham dự ít nhất 80% số tiết lên lớp thực tế của học phần.
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- Tham gia đầy đủ 2 bài kiểm tra kết thúc nội dung.
11. Thang điểm: 10 Điểm
12. Tài liệu
12.1. Tài liệu chính
- PGS.TS. Nguyễn Đại Dương và cộng sự (2006), Điền kinh Sách giáo khoa dùng cho sinh viên
Đại học Thể dục Thể thao, Nxb TDTT Hà Nội.
- Luật thi đấu điền kinh (2010), Nxb TDTT Hà Nội.
12.2. Tài liệu tham khảo
- Điền kinh sách giáo khoa dùng cho sinh viên Đại học Thể dục Thể thao (1996), Nxb TDTT Hà
Nội
- Chạy cự ly ngắn (Biên dịch từ tài liệu nước ngoài), 2002, Nxb TDTT Hà Nội
- Nguyễn Kim Minh (2004) Giáo trình điền kinh, NXB đại học sư phạm
- Phạm Khắc Học và cộng sự (2004) Giáo trình điền kinh, NXB TDTT Hà Nội.
13. Nội dung chi tiết
Tên bài,
Nội dung lên lớp
Nội dung sinh viên tự học
số tiết
- Sự hình thành và phát triển
- Nghiên cứu nắm bắt đầy đủ
Phần 1: Lý
- Ý nghĩa tác dụng của tập chạy cự ly ngắn kiến thức các nội dung chương 4
thuyết
100m.
(SGK Điền kinh trang 98, 548 và
(4 tiết)
- Luật chạy cự ly ngắn.
Luật thi đấu Điền kinh trang 173
- Phương pháp tổ chức trọng tài chạy cự ngắn.
– 194, 195 – 234).
* Dạy học kỹ thuật động tác:
- Ôn lại các kỹ thuật và bài tập bổ
- Xây dựng khái niệm kĩ thuật
trợ đã học.
- Các bài tập bổ trợ cho kỹ thuật chạy cự ly ngắn. - Tập luyện phát triển sức nhanh
- Học kỹ thuật chạy giữa quãng (chạy trên đường bằng các bài tập: Chạy dốc, chạy
thẳng).
lặp lại các đoạn ngắn, biến tốc...
- Học kỹ thuật xuất phát thấp và chạy lao sau - Sinh viên tự chuẩn bị kỹ, chiến
Phần 2: Dạy
xuất phát.
thuật và thể lực chuyên môn cho
học kỹ thuật
- Học chuyển tiếp từ chạy lao sang chạy giữa kiểm tra kết thúc nội dung môn
động tác (54
quãng.
học.
tiết)
- Học kỹ thuật chạy về đích và đánh đích.
- Hoàn thiện kỹ thuật chạy cự ly ngắn 100m.
* Kiểm tra kết thúc nội dung:
- Lý thuyết: Trắc nghiệm
- Đánh giá kết quả học tập (kỹ thuật và thành tích
chạy 100m).
- Năng lực chuyên môn: Chạy 100m.
- Sinh viên tự nghiên cứu và
Phần 3: Thi
chuẩn bị về kiến thức, kỹ thuật và
kết thúc học
thể lực chuyên môn cho thi kết
phần
thúc học phần.
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
NHẢY XA
1. Tên học phần: Nhảy xa. Mã học phần GDT0004
2. Số tín chỉ: 02
3. Thông tin về học phần
3.1. Điều kiện tiên quyết: Hoàn thành môn học Giáo dục Thể chất 1.
3.2. Loại học phần: Tự chọn.
4. Phân bổ thời gian
4.1. Lý thuyết: 6 tiết.
4.2. Dạy học kỹ thuật động tác: 24 tiết.
5. Mục tiêu học phần
Nắm được nội dung cơ bản học phần thực hành tự chọn của chương trình môn học Điền kinh;
biết luật, trọng tài, phương pháp tổ chức thi đấu một số môn thể thao; biết phương pháp tự tập luyện kỹ
thuật, chiến thuật nhằm nâng cao thành tích thể thao.
6. Mô tả vắn tắt nội dung học phần
6.1. Lý thuyết: 6 tiết
- Sự hình thành và phát triển.
- Ý nghĩa tác dụng của tập nhảy xa
- Kỹ thuật nhảy xa kiểu ngồi và ưỡn thân.
- Luật thi đấu môn nhảy xa.
- Phương pháp tổ chức trọng tài nhảy xa.
6.2. Dạy học kỹ thuật động tác: 54 tiết
6.2.1. Kỹ thuật động tác nhảy xa kiểu “ngồi”
- Xây dựng khái niệm kỹ thuật
- Dạy kỹ thuật giậm nhảy và “bước bộ”.
- Dạy kỹ thuật đo đà và chạy đà.
- Dạy kỹ thuật phối hợp chạy đà, giậm nhảy “bước bộ” trên không.
- Dạy kỹ thuật trên không và rơi xuống cát
- Hoàn thiện kỹ thuật nhảy xa “kiểu ngồi”.
6.2.2. Kỹ thuật động tác nhảy xa kiểu “ưỡn thân”
- Dạy kỹ thuật đưa đặt chân giậm.
- Dạy kỹ thuật miết chân lăng qua chân trụ.
- Dạy kỹ thuật đo đà và chạy đà
- Dùng bục giậm nhảy hoặc cho giậm nhảy từ trên cao để thời gian bay trên không lâu, vừa dễ
thực hiện kỹ thuật.
- Dạy kỹ thuật trên không và tiếp đất kiểu nhảy xa “ưỡn thân”.
- Hoàn thiện kỹ thuật nhảy xa kiểu “ưỡn thân”.
7. Thông tin giảng viên
- TS. Phạm Đức Viễn; Trưởng Bộ môn Điền kinh – Thể dục – Bơi lội.
- TS. Nguyễn Minh Khoa; Phó Trưởng Bộ môn Điền kinh – Thể dục – Bơi lội.
- ThS. Nguyễn Văn Quang; Giảng viên Bộ môn Điền kinh – Thể dục – Bơi lội.
- ThS. Đinh Hữu Quân; Giảng viên Bộ môn Điền kinh – Thể dục – Bơi lội.
8. Nhiệm vụ của sinh viên:
- Tham gia tối thiểu 80% số tiết của học phần.
- Thực hiện đầy đủ yêu cầu của giảng viên như: Chuẩn bị sân bãi, dụng cụ, yêu cầu học tập.
- Tham gia 2 bài kiểm tra.
- Tham gia thi kết thúc học phần.
9. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên
9.1. Điểm bộ phận (trọng số 50%)
- Chuyên cần: Dự đủ số tiết của học phần (trọng số 10%).
- Thực hiện đầy đủ các yêu cầu của giảng viên (trọng số 10%).
- Kiểm tra 2 bài (trọng số 30%).
9.2. Thi kết thúc học phần: (trọng số 50%).
- Năng lực vận động chuyên môn.
10. Điều kiện dự thi học phần
- Tham dự ít nhất 80% số tiết của học phần.
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- Tham gia đủ 2 bài kiểm tra.
11. Thang điểm: 10 điểm.
12. Tài liệu
12.1. Tài liệu chính
- PGS.TS. Nguyễn Đại Dương và cộng sự (2006), Điền kinh Sách giáo khoa dùng cho sinh viên
Đại học Thể dục Thể thao, Nxb TDTT Hà Nội.
- Luật thi đấu điền kinh (2010), Nxb TDTT Hà Nội.
12.2. Tài liệu tham khảo
- Điền kinh sách giáo khoa dùng cho sinh viên Đại học Thể dục Thể thao (1996), Nxb TDTT Hà
Nội
- Nguyễn Kim Minh (2004) Giáo trình điền kinh, NXB đại học sư phạm
- Phạm Khắc Học và cộng sự (2004) Giáo trình điền kinh, NXB TDTT Hà Nội.
13. Nội dung chi tiết
Tên bài, số
Nội dung lên lớp
Nội dung SV tự học
tiết
Phần 1
- Sự hình thành và phát triển.
- Nghiên cứu nắm bắt đầy đủ
Lý thuyết
- Ý nghĩa tác dụng của tập nhảy xa
kiến thức các nội dung chương 2
(6 tiết)
- Kỹ thuật nhảy xa kiểu ngồi và ưỡn thân.
(SGK Điền kinh trang 214, 216,
- Luật thi đấu môn nhảy xa.
559 và Luật thi đấu Điền kinh
- Phương pháp tổ chức trọng tài nhảy xa.
trang 173 – 194, 252, 284 - 290).

Phần 2
Dạy học kỹ
thuật động
tác (54 tiết)

Phần 3: Thi
kết thúc học
phần

1. Kỹ thuật nhảy xa kiểu “ngồi”
- Xây dựng khái niệm kỹ thuật
- Dạy kỹ thuật giậm nhảy và “bước bộ”.
- Dạy kỹ thuật đo đà và chạy đà.
- Dạy kỹ thuật phối hợp chạy đà, giậm nhảy “bước
bộ” trên không.
- Dạy kỹ thuật trên không và rơi xuống cát
- Hoàn thiện kỹ thuật nhảy xa “kiểu ngồi”.
2. Kiểm tra kết thúc nội dung nhảy
- Đánh giá kết quả học tập (thành tích và kỹ năng
nhảy xa kiểu “ngồi”).
3. Kỹ thuật nhảy xa kiểu “ưỡn thân”
- Dạy kỹ thuật đưa đặt chân giậm.
- Dạy kỹ thuật miết chân lăng qua chân trụ.
- Dạy kỹ thuật đo đà và chạy đà
- Dùng bục giậm nhảy hoặc cho giậm nhảy từ trên cao
để thời gian bay trên không lâu, vừa dễ thực hiện kỹ
thuật.
- Dạy kỹ thuật trên không và tiếp đất kiểu nhảy xa
“ưỡn thân”.
- Hoàn thiện kỹ thuật nhảy xa kiểu “ưỡn thân”.
4. Kiểm tra kết thúc nội dung
- Đánh giá kết quả học tập (thành tích và kỹ năng
nhảy xa kiểu “ưỡn thân”).
- Năng lực chuyên môn: Sinh viên chọn 1 trong 2 nội
dung (nhảy xa kiểu ngồi hoặc kiểu ưỡn thân) và tính
thành tích lần nhảy xa nhất
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- Ôn lại các kỹ thuật, động tác bổ
trợ chuyên môn đã học.
- Tập luyện phát triển sức mạnh,
sức nhanh bằng các bài tập chạy,
bật, nhảy, …
- Tự rèn luyện kỹ, chiến thuật,
chuẩn bị thể lực chuyên môn cho
kiểm tra kết thúc nội dung.

- Sinh viên tự nghiên cứu và
chuẩn bị về kiến thức, kỹ, chiến
thuật và thể lực chuyên môn cho
thi kết thúc học phần.

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
ĐẨY TẠ
1. Tên học phần: Đẩy tạ. Mã học phần GDT0005
2. Số tín chỉ: 02
3. Thông tin về học phần
3.1. Điều kiện tiên quyết: Hoàn thành môn học Giáo dục Thể chất 1.
3.2. Loại học phần: Tự chọn.
4. Phân bổ thời gian
4.1. Lý thuyết: 6 tiết.
4.2. Dạy học kỹ thuật động tác: 24 tiết.
5. Mục tiêu học phần
Nắm được nội dung cơ bản học phần thực hành tự chọn của chương trình môn học Điền kinh;
biết luật, trọng tài, phương pháp tổ chức thi đấu một số môn thể thao; biết phương pháp tự tập luyện kỹ
thuật, chiến thuật nhằm nâng cao thành tích thể thao.
6. Mô tả vắn tắt nội dung học phần
6.1. Lý thuyết
- Sự hình thành và phát triển
- Ý nghĩa, tác dụng của tập đẩy tạ
- Nguyên lý kỹ thuật các môn Ném - Đẩy.
- Kỹ thuật Đẩy tạ.
- Luật thi đấu môn Đẩy tạ.
- Phương pháp tổ chức trọng tài môn Đẩy tạ.
6.1. Dạy học kỹ thuật động tác
6.1.1. Kỹ thuật Đẩy tạ (vai hướng ném)
- Xây dựng khái niệm
- Dạy kỹ thuật khởi động với tạ.
- Dạy kỹ thuật đẩy tạ chính diện
- Dạy kỹ thuật ra sức cuối cùng.
- Dạy kỹ thuật trượt đà kiểu đẩy “vai hướng ném”.
- Phối hợp toàn bộ kỹ thuật đẩy tạ kiểu “vai hướng ném”.
- Hoàn thiện kỹ thuật đẩy tạ kiểu “vai hướng ném”.
6.1.2. Kỹ thuật Đẩy tạ (lưng hướng ném)
- Tạo khái niệm
- Dạy kỹ thuật ra sức cuối cùng
- Dạy kỹ thuật trượt đà kiểu đẩy “lưng hướng ném”.
- Phối hợp toàn bộ kỹ thuật đẩy tạ kiểu “lưng hướng ném”.
- Hoàn thiện kỹ thuật đẩy tạ kiểu “lưng hướng ném”.
7. Thông tin giảng viên
Họ và tên giảng viên
Điện thoại
Email
TS. Phạm Đức Viễn
0917518688 ducvientbu@gmail.com
TS. Nguyễn Minh Khoa
0942379981 minhkhoatbu@gmail.com
ThS. Nguyễn Văn Quang
0984569889 quangtbu03@gmail.com
ThS. Đinh Hữu Quân
0988678192 dinhquanutb@gmil.com
ThS. Tạ Đức Hùng
0979882678 taduchung1988@gmail.com
8. Nhiệm vụ của sinh viên
- Tham gia tối thiểu 80% số tiết của học phần.
- Thực hiện đầy đủ yêu cầu của giảng viên như: Chuẩn bị sân bãi, dụng cụ, yêu cầu học tập.
- Tham gia 2 bài kiểm tra.
- Tham gia thi kết thúc học phần.
9. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên
9.1. Điểm bộ phận (trọng số 50%)
- Chuyên cần: Dự đủ số tiết của học phần (trọng số 10%).
- Thực hiện đầy đủ các yêu cầu của giảng viên (trọng số 10%).
- Kiểm tra 2 bài (trọng số 30%).
9.2. Thi kết thúc học phần: (trọng số 50%).
- Năng lực vận động chuyên môn.
163

10. Điều kiện dự thi học phần
- Tham dự ít nhất 80% số tiết của học phần.
- Tham gia đủ 2 bài kiểm tra.
11. Thang điểm: 10 điểm.
12. Tài liệu
12.1. Tài liệu chính
- PGS.TS. Nguyễn Đại Dương và cộng sự (2006), Điền kinh Sách giáo khoa dùng cho sinh viên
Đại học Thể dục Thể thao, Nxb TDTT Hà Nội.
- Luật thi đấu điền kinh (2010), Nxb TDTT Hà Nội.
12.2. Tài liệu tham khảo
- Điền kinh sách giáo khoa dùng cho sinh viên Đại học Thể dục Thể thao (1996), Nxb TDTT Hà
Nội
- Nguyễn Kim Minh (2004) Giáo trình điền kinh, NXB đại học sư phạm
- Phạm Khắc Học và cộng sự (2004) Giáo trình điền kinh, NXB TDTT Hà Nội.
13. Nội dung chi tiết
Tên bài, số
Nội dung lên lớp
Nội dung SV tự học
tiết
Phần 1: Lý
- Sự hình thành và phát triển
- Nghiên cứu nắm bắt đầy đủ
thuyết
- Ý nghĩa, tác dụng của tập đẩy tạ
kiến thức các nội dung chương 3
(6 tiết)
- Nguyên lý kỹ thuật các môn Ném - Đẩy.
(SGK Điền kinh trang 41, 336,
- Kỹ thuật Đẩy tạ.
559 và Luật thi đấu Điền kinh
- Luật thi đấu môn Đẩy tạ.
trang 173 – 194, 252, 293 - 307).
- Phương pháp tổ chức trọng tài môn Đẩy tạ.
1. Kỹ năng động tác kỹ thuật Đẩy tạ (vai hướng - Ôn lại các động tác khởi động,
Phần 2: Dạy ném)
kỹ thuật chuyên môn đã học.
học kỹ thuật - Xây dựng khái niệm
- Tập luyện phát triển sức mạnh
động tác (54 - Dạy kỹ thuật khởi động với tạ.
bằng các bài tập, bật, nhảy, khắc
tiết)
- Dạy kỹ thuật đẩy tạ chính diện
phục tải trọng…
- Dạy kỹ thuật ra sức cuối cùng.
- Dạy kỹ thuật trượt đà kiểu đẩy “vai hướng ném”.
- Phối hợp toàn bộ kỹ thuật đẩy tạ kiểu “vai hướng
ném”.
- Hoàn thiện kỹ thuật đẩy tạ kiểu “vai hướng ném”.
- Kiểm tra bài điều kiện 1
2. Kỹ năng động tác kỹ thuật Đẩy tạ (lưng hướng
ném)
- Tự rèn luyện kỹ, chiến thuật,
- Tạo khái niệm
chuẩn bị thể lực chuyên môn cho
- Dạy kỹ thuật ra sức cuối cùng
kiểm tra kết thúc nội dung.
- Dạy kỹ thuật trượt đà kiểu đẩy “lưng hướng ném”.
- Phối hợp toàn bộ kỹ thuật đẩy tạ kiểu “lưng hướng
ném”.
- Hoàn thiện kỹ thuật đẩy tạ kiểu “lưng hướng ném”.
- Kiểm tra bài điều kiện 2: Đánh giá kỹ năng và thành
tích Đẩy tạ.
Phần 3: Thi - Năng lực chuyên môn: Sinh viên chọn 1 trong 2 nội - Sinh viên tự nghiên cứu và
kết thúc học dung (đẩy tạ kiểu vai hướng ném hoặc lưng hướng chuẩn bị về kiến thức, kỹ, chiến
phần
ném) và tính thành tích lần đẩy xa nhất
thuật và thể lực chuyên môn cho
thi kết thúc học phần.
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
BÓNG NÉM
1. Tên học phần: Bóng ném. Mã học phần GDT0006
2. Số tín chỉ: 02
3. Thông tin về học phần: Lý thuyết và thực hành.
3.1. Điều kiện tiên quyết: Hoàn thành môn học Giáo dục Thể chất 1
3.2. Loại học phần: Tự chọn.
4. Phân bố thời gian
4.1. Lý thuyết: 6 tiết.
4.2. Thực hành: 24 tiết.
5. Mục tiêu học phần: Nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản nhất về Bóng ném để có
thể vận dụng trong quá trình học tập, tập luyện. Thông qua học tập môn học nhằm phát triển các tố chất
thể lực, nâng cao sức khỏe, đáp ứng yêu cầu chương trình môn học giáo dục thể chất trong nhà trường.
6. Mô tả vắn tắt nội dung học phần: Chương trình môn học đưa ra các kiến thức về:
6.1. Phần lí thuyết: 6 tiết, bao gồm:
- Lịch sử ra đời và phát triển của môn bóng ném.
- Vị trí, vai trò, đặc điểm và tác dụng của bóng ném với người tập.
- Luật Bóng ném.
- Phương pháp tổ chức, thi đấu và trọng tài Bóng ném.
6.2. Phần thực hành: 54 tiết.
- Các kỹ thuật cơ bản trong bóng ném.
- Các bài tập thể lực trong bóng ném.
- Chiến thuật tấn công và phòng thủ cơ bản trong bóng ném.
- Kỹ - chiến thuật thủ môn.
- Phương pháp tổ chức thi đấu và trọng tài.
7. Thông tin về giảng viên
Họ và tên giảng viên
Điện thoại
Email
TS. Nguyễn Bá Điệp
075123449 badiep.tbu@gmail.com
ThS. Hồ Như Tùng
0972746576 nhutungbrsl@gmail.com
8. Nhiệm vụ của sinh viên
- Tham gia đầy đủ số tiết của học phần
- Thực hiện đầy đủ yêu cầu của giảng viên như: đi học đúng giờ, chuẩn bị đầy đủ về dụng cụ sân
bãi, tài liệu môn học, tích lũy kiến thức tự học…
- Tham gia 2 bài kiểm tra.
- Tham gia thi kết thúc học phần.
9. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên
- Điểm học phần gồm: Điểm bộ phận + Điểm thi kết thúc học phần.
- Điểm bộ phận bao gồm (trọng số 50%): là điểm trung bình chung của:
+ Điểm kiểm tra thường xuyên trong quá trình học tập 30%.
+ Điểm đánh giá ý thức và thái độ trong quá trình học tập, điểm chuyên cần 20%.
- Điểm thi kết thúc học phần: có trọng số 50%.
10. Điều kiện dự thi học phần
Sinh viên được dự thi học phần nếu đạt các yêu cầu sau:
- Tham dự ít nhất 80% số tiết lên lớp thực tế quy định cho từng học phần.
- Làm đầy đủ các bài kiểm tra.
11. Thang điểm: 10 điểm.
12. Tài liệu
12.1. Giáo trình chính: Giáo trình Bóng ném, NXB TDTT Hà Nội 2005.
12.2. Giáo trình tham khảo:
1. Nguyễn Hùng Quân, Kĩ chiến thuật Bóng ném, NXB TDTT Hà Nội 1999.
2. Nguyễn Hùng Quân, Huấn luyện Bóng ném, NXB TDTT Hà Nội 2000.
3. Luật Bóng ném, NXB TDTT Hà Nội 2011.
4. Giáo trình Bóng ném, NXB NBTDTT Hà Nội 2005.
5. Hướng dẫn thực hành trọng tài bóng ném, NXB TDTT, 2008.
13. Nội dung chi tiết
Tên bài, số tiết
Nội dung lên lớp
Nội dung SV tự học
Phần 1: Lý thuyết 1.1. Lịch sử hình thành và phát triển - Đọc và tham khảo tài liệu liên
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(6 tiết)

Phần 2:
Thực hành
(54 tiết)

Phần 3: Thi kết
thúc học phần

môn Bóng ném Thế giới và Việt Nam
Sự ra đời của môn Bóng ném
- Sự hình thành và phát triển của môn
bóng ném sân to ngoài trời.
- Sự phát triển của môn Bóng ném sân
nhỏ hiện đại.
- Bóng ném ở Việt Nam.
- Đặc điểm của môn Bóng ném.
- Vị trí, Ý nghĩa của môn Bóng ném
- Phương hướng phát triển môn Bóng
ném hiện đại.
1.2. Luật Bóng ném.
1.3. Phương pháp tổ chức thi đấu và
trọng tài Bóng ném
2.1. Kĩ thuật dẫn bóng.
2.2. Kĩ thuật nhận bóng (bắt bóng).
- Kĩ thuật bắt bóng bằng 2 tay ở ngang
ngực.
- Kĩ thuật nhận bóng bằng 1, 2 tay dưới
thấp, trên cao.
2.3. Kĩ thuật chuyền bóng.
- Kĩ thuật ném bóng bằng 1 tay trên vai
không có độ dừng.
- Kĩ thuật ném bóng 1 tay trên vai trong
nhảy.
- Kĩ thuật ném bóng bằng cẳng tay.
2.4. Kĩ chiến thuật cá nhân của thủ môn
- Kĩ thuật của thủ môn trong phòng thủ.
- Kĩ thuật của thủ môn trong tấn công.
2.5. Chiến thuật nhóm
- Chiến thuật nhóm 2 người trong tấn
công.
- Chiến thuật nhóm 3 người trong tấn
công.
- Chiến thuật nhóm trong phòng thủ.
- Chiến thuật phản công nhanh 1:1.
2.6. Phương pháp tổ chức trọng tài và thi
đấu.
Thi thực hành 2 nội dung:
- Dẫn bóng tốc độ 30m (giây)
- Tại chỗ ném cầu môn (lần)
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quan đến nội dung môn học, cụ
thể:
Chương 1, Kỹ chiến thuật Bóng
ném, Nguyễn Hùng Quân, 1999.
- Đọc và nghiên cứu kĩ về luật
Bóng ném hiện hành.
- Nghiên cứu về phương pháp tổ
chức thi đấu và trọng tài bóng
ném, cụ thể:
Chương 6, Giáo trình Bóng ném,
Đỗ Mạnh Hưng, 2005.

- Tự học tự bồi dưỡng thêm ở
nhà.
- Tự học tự bồi dưỡng thêm ở
nhà, tập thêm các bài tập phát
triển sức mạnh tay ngực.
- Tập kĩ thuật của cẳng tay.
- Lớp chia thành từng nhóm tự
học tự bồi dưỡng thêm ngoài giờ
học.
- Đọc tài liệu: Chương 2, 3,4,
Giáo trình Bóng ném, Đỗ Mạnh
Hưng, 2005.

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
BÓNG CHUYỀN
1. Tên học phần: Bóng chuyền. Mã học phần GDT0007
2. Số tín chỉ: 02
3. Thông tin về học phần: Lý thuyết và dạy học động tác
3.1. Điều kiện tiên quyết: Hoàn thành môn học Giáo dục Thể chất 1.
3.2. Loại học phần: Đây là học phần bắt buộc đối với tất cả các sinh viên nhằm trang bị về kiến thức, kĩ
năng và luật bóng chuyền cho sinh viên.
4. Phân bố thời gian
- Giảng lí thuyết: 6 tiết
- Dạy học động tác: 24 tiết
5. Mục tiêu học phần
Giáo dục thể chất cho sinh viên khối không chuyên biết thực hành kỹ thuật động tác, biết tự tập
luyện các bài tập bổ trợ, biết luật thi đấu bóng chuyền và phương pháp tổ chức trọng tài.
6. Mô tả vắn tắt nội dung học phần
Chương trình môn học đưa ra các kiến thức về:
- Lý thuyết: Giới thiệu môn học bóng chuyền, nguồn gốc và lịch sử bóng chuyền. Đưa ra định
nghĩa, phân loại các kỹ thuật bóng chuyền. Luật bóng chuyền.
- Dạy học động tác: Các kỹ thuật cơ bản trong bóng chuyền
7. Thông tin về giảng viên
Họ và tên giảng viên
Điện thoại
Email
ThS. Tòng Văn Huân
0912.577.496 huandhtb@gmail.com
ThS. Lê Thị Nga
0978.851.512 lengamc@gmail.com
ThS. Lò Tuyến Quân
0972.643.275 lotuyenquan@gmail.com
TS. Nguyễn Văn Chiêm
0915925759
nguyenvanchiem68@gmail.com
8. Nhiệm vụ của sinh viên
- Yêu cầu có mặt ít nhất 80% thời gian lên lớp.
- Thực hiện đầy đủ yêu cầu của giảng viên như: làm bài tập, chuẩn bị bài, tích lũy kiến thức tự
học.
- Tham gia 2 bài kiểm tra.
- Tham gia thi kết thúc học phần.
9. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên
9.1. Điểm học phần gồm: Điểm bộ phận + Điểm thi kết thúc học phần.
9.2. Điểm bộ phận bao gồm (trọng số 50%): là điểm trung bình chung của:
- Điểm kiểm tra thường xuyên trong quá trình học tập 30%.
- Điểm đánh giá ý thức và thái độ trong quá trình học tập, điểm chuyên cần 10%.
- Điểm tiểu luận 10%.
9.3. Điểm thi kết thúc học phần: có trọng số 50%.
10. Điều kiện dự thi học phần
Sinh viên được dự thi học phần nếu đạt các yêu cầu sau:
- Tham dự ít nhất 80% số tiết lên lớp thực tế quy định cho từng học phần.
- Làm đầy đủ các bài kiểm tra, tiểu luận.
11. Thang điểm: 10 điểm.
12. Tài liệu
12.1. Giáo trình chính
- Th.S. Đinh Văn Lẫm - Giáo trình Bóng chuyền, NXB TDTT 2006
12.2. Giáo trình tham khảo
- Romanhin : Kỹ thuật cơ bản bóng chuyền NXB TDTT Matxcova năm 1973
- Phurmanop : Bóng chuyền ở khắp nơi . Người dịch Trương Quốc Sử, NXB TDTT Hà Nội
năm 1984 .
- Đinh Văn Lẫm - Nguyễn Bình: Huấn luyện bóng chuyền , NXB TDTT Hà Nội năm 2000
- Nguyễn Hữu Hùng - Huấn luyện thể lực cho vận động viên bóng chuyền NXB TDTT 2001.
13. Nội dung chi tiết
Chương
Nội dung lên lớp
Nội dung sinh viên tự học
Chương 1
1.1. Nguồn gốc và lịch sử phát triển:
- Đọc giáo trình bóng
Sơ lược lịch 1.1.1. Nguồn gốc
chuyền, Đinh Văn Lẫm,
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sử phát triển
(trong đó có
2 tiết lý
thuyết và 26
tiết dạy học
động tác).

Chương 2
Kỹ thuật
bóng chuyền
(trong đó có
2 tiết lý
thuyết và 28
tiết dạy học
động tác).

Thi học
phần. Bóng
chuyền

1.1.2. Lịch sử phát triển
1.2. Quá trình phát triển môn bóng chuyền:
1.2.1. Quá trình phát triển kỹ chiến thuật môn bóng
chuyền.
1.2.2. Quá trình phát triển luật thi đấu bóng chuyền.
1.2.3. Quá trình phát triển môn bóng chuyền ở Việt
Nam.
- Kỹ thuật chuyền bóng thấp tay (Đệm bóng) bàng
hai tay trước mặt - 2 người chuyền bóng thấp tay
qua lại.
- Kỹ thuật chuyền bóng cao tay bằng hai tay trước
mặt - 2 người chuyền bóng cao tay qua lại.
- Thể lực.
1.3. Kiểm tra bài điều kiện 1.
1.1. Đặc điểm của tập luyện và thi đấu bóng
chuyền:
1.1.1. Đắc điểm
1.1.2. Tính chất tác dụng của tập luyện và thi dấu
môn bóng chuyền
1.2. Kỹ thuật thi đấu
1.2.1. Kỹ thuật tấn công
1.2.1.1. Kỹ thuật phát bóng tấn công
1.2.1.2.Các kỹ thuật đập bóng số 4,3,2.
1.2.2. Kỹ thuật phòng thủ
1.2.2.1. Các kỹ thuật chắn bóng, di động chắn bóng
1.2.2.2. Các kỹ thuật trong hoạt động đỡ đập bóng
1.3. Thể lực.
1.4. Kiểm tra bài điều kiện 2.
* Nội dung thi học phần:
- Chuyền bóng thấp tay bằng hai tay trước mặt
- Chuyền bóng cao tay bằng hai tay trước mặt
- Phát bóng cao tay
- Thể lực
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2006 NXB TDTT Hà Nội.
Từ trang 3 - 21

- Đọc giáo trình bóng
chuyền, Đinh Văn Lẫm,
2006 NXB TDTT Hà Nội.
Từ trang 22 - 83
- Tham khảo tài liệu luật
bóng chuyền việt nam hiện
hành
- Tập các bài tập di động
theo sự hướng dẫn của
giáo viên
- 2 người chuyền bóng
thấp tay qua lại.
- Sinh viên ôn tập các kỹ
thuật cơ bản, chuẩn bị sân
bãi dụng cụ, bóng.

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
BÓNG BÀN
Mã học phần GDT0008

1. Tên học phần: Bóng bàn.
2. Số tín chỉ: 02
3. Thông tin về học phần: Thực hành
3.1. Điều kiện tiên quyết: Hoàn thành môn học Giáo dục Thể chất 1.
3.2. Loại học phần: Bắt buộc
4. Phân bố thời gian:
4.1. Lý thuyết: 6 tiết.
4.2. Thực hành: 24 tiết.
5. Mục tiêu học phần:
Sinh viên cần nắm vững các vấn đề cơ bản của học phần để tạo cơ sở khoa học cho việc giải
quyết các vấn đề. Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản nhất về môn bóng bàn trên cơ sở đó
sinh viên tự học, tự rèn luyện để nâng cao năng lực hiểu biết, phương pháp tự tập luyện kỹ thuật, chiến
thuật nhằm nâng cao thành tích thể thao.
6. Mô tả vắn tắt nội dung học phần
6.1. Lý thuyết
- Nguồn gốc và lịch sử phát triển môn Bóng bàn.
+ Các giai đoạn phát triển của công cụ và kĩ chiến thuật Bóng bàn.
+ Các trường phái đánh bóng trên thế giới
+ Quá trình phát triển bóng bàn Việt Nam
- Sự hình thành vòng cung khi đánh bóng
+ Các góc độ nảy của bóng khi chạm bàn, vợt.
+ Các giai đoạn của bóng khi bay trên không.
+ Điểm tiếp xúc giữa vợt và bóng.
+ Phương pháp thực hiện vòng cung với các đường bóng khác nhau.
- Các nhân tố kĩ thuật
+ Sức mạnh, tốc độ, sức xoáy khi đánh bóng
+ Điểm rơi của bóng
+ Mối liên hệ giữa các nhân tố khi đánh bóng
- Kĩ thuật cơ bản và phương pháp giảng dạy
+ Khái niệm kĩ thuật cơ bản
+ Phân tích một số kĩ thuật cơ bản. Phương pháp giảng dạy kĩ thuật cơ bản.
- Sự thành lập liên đoàn bóng bàn thế giới
- Một số điều luật cơ bản trong môn bóng bàn.
6.2. Thực hành
Thực hiện được một số kĩ thuật cơ bản, có khả năng thực hiện động tác đẹp, chính xác, trình độ
thực hành tương đương VĐV cấp 3.
Biết tổ chức quản lí, giảng dạy, có năng lực tổ chức thi đấu và trọng tài, biết vận dụng kiến thức
khoa học vào thực tế công tác.
7. Thông tin về giảng viên
Họ và tên giảng viên
Điện thoại
Email
TS.Phạm Đức Viễn
017518688
ducvientbu@gmail.com
ThS. Nguyễn Thị Linh
0919713766
nguyenthilinh983@gmail.com
ThS. Lê Quốc Khánh
0914.663.020
lekhanh3020@gmail.com
8. Nhiệm vụ của sinh viên
- Dự lớp: tham gia học tập đúng giờ, đủ thời gian theo qui định. Đạt thành tích đẳng cấp 3 bóng
bàn sau khoá học.
- Phải hoàn thành các bài tập được giao trên lớp cũng như ở nhà.
- Dụng cụ và học liệu: Sinh viên tự chuẩn bị trang bị trang phục theo qui định của lớp.
- Tham gia bài kiểm tra giữa kỳ và cuối kỳ theo quy chế học vụ hiện hành của nhà trường.
- Tích cực tham gia các hoạt động thể thao quần chúng từ lớp, khoa, trường và ngoài trường.
- Có chế độ sinh hoạt, học tập nghỉ ngơi hợp lý.
- Tham dự ít nhất 80% số tiết lên lớp thực tế qui định
- Bài tập trên lớp: Hoàn thành tốt nội dung buổi tập do giáo viên đề ra, ở nhà: tự tập luyện ngoài
giờ học ở trường.
- Dụng cụ - sân bãi: Sinh viên tự trang bị vợt và quả bóng bàn, tập luyện trước tại nhà.
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- Tham gia thi kết thúc học phần.
9. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên
- Điểm học phần gồm: Điểm bộ phận + Điểm thi kết thúc học phần.
- Điểm bộ phận bao gồm (trọng số 50%): là điểm trung bình chung của:
+Điểm kiểm tra thường xuyên trong quá trình học tập 30%.
+ Điểm đánh giá ý thức và thái độ trong quá trình học tập 10%.
+ Điểm chuyên cần 10%.
- Điểm thi kết thúc học phần: có trọng số 70%.
10. Điều kiện dự thi kết thúc học phần
Sinh viên được dự thi kết thúc học phần nếu đạt các điều kiện sau:
- Sinh viên phải tham dự ít nhất 80% số tiết lên lớp quy định của học phần.
- Làm đầy đủ các bài tập, 2 bài kiểm tra học trình được quy định cho học phần.
11. Thang điểm: 10 điểm:
12. Tài liệu
12.1. Giáo trình chính
- GS.TS Nguyễn Danh Thái Giáo trình Bóng bàn NXB - TDTT - Hà Nội - 1999
- GS.TS Nguyễn Danh Thái - Bóng bàn SGK Đại học NXB TDTT - TP HCM, 1990
12.2. Giáo trình tham khảo
- Basinnhich - Bóng bàn NXB - TDTT - Matxcơva - 1980
- Baigucốp - Chương trình huấn luyện bóng bàn NXB - TDTT - Matxcơva - 1980
- Rômanhin - Kĩ thuật cơ bản bóng bàn NXB - TDTT - Matxcơva - 1973
- Các chương trình giảng dạy môn bóng bàn trường Đại học TDTT1
13. Nội dung chi tiết
Tên bài, số tiết
Nội dung lên lớp
Nội dung SV tự học
Chương 1
- Nguồn gốc và lịch sử phát triển môn Bóng - Sinh viên nắm vững lý thuyết về
Lý thuyết
bàn.
môn học bóng bàn
(6 tiết)
+ Các giai đoạn phát triển của công cụ và kĩ - Nắm được sự hình thành vòng
chiến thuật Bóng bàn.
cung khi đánh bóng, các yếu tố
+ Các trường phái đánh bóng trên thế giới
liên quan đến quá trình thực hiện
+ Quá trình phát triển bóng bàn Việt Nam
kĩ thuật, biết liên hệ các kiến thức
- Sự hình thành vòng cung khi đánh bóng
vào thực tiễn.
+ Các góc độ nảy của bóng khi chạm bàn, vợt.
+ Các giai đoạn của bóng khi bay trên không.
+ Điểm tiếp xúc giữa vợt và bóng.
+ Phương pháp thực hiện vòng cung với các
đường bóng khác nhau.
- Các nhân tố kĩ thuật
+ Sức mạnh, tốc độ, sức xoáy khi đánh bóng
+ Điểm rơi của bóng
+ Mối liên hệ giữa các nhân tố khi đánh bóng
- Kĩ thuật cơ bản và phương pháp giảng dạy
+ Khái niệm kĩ thuật cơ bản
Nghiên cứu tài liệu, cần nắm được
+ Phân tích một số kĩ thuật cơ bản. Phương pháp phương pháp giảng dạy, phương
giảng dạy kĩ thuật cơ bản.
pháp tập luyện. Các mấu chốt cơ
- Sự thành lập liên đoàn bóng bàn thế giới
bản khi đánh bóng, phán đoán, di
- Một số điều luật cơ bản trong môn bóng bàn.
chuyển thực hiện kĩ thuật cơ bản.
- Xây dựng cảm giác với bóng
- Ôn thêm kĩ thuật vung vợt
- Hình thành động tác mô phỏng
không bóng.
- Phương pháp cầm vợt
- Ôn kĩ thuật líp bóng vào tường.
- Kỹ thuật di chuyển
- Ôn kĩ thuật líp bóng trên bàn
Chương 2:
- Thực hiện kĩ thuật líp bóng thuận tay, trái tay theo đường thẳng
Thực hành
vào tường từ chậm đến nhanh.
- Ôn kĩ thuật chặn đẩy bóng thuận
(50 tiết)
- Kỹ thuật líp bóng thuận tay, trái tay trên bàn từ tay, trái tay
chậm đến nhanh (trên một đường thẳng)
- Chặn đẩy thuận tay, trái tay
- Gò bóng thuận tay, trái tay
- Phát bóng thuận tay, trái tay
- Tập luyện đều đặn để nhanh
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Chương 3: Tổ
chức thi đấu
và trọng tài
Bóng bàn
(4 tiết)

Thi kết
học thúc phần

+ Hình thành động tác
+ Tăng cường cảm giác với bóng về lực đánh
bóng, không gian, mức độ xoáy.
+ Tập luyện các đường cơ bản.
- Vụt nhanh thuận tay đường chéo thuận.
- Vụt nhanh thuận tay đường chéo trái
- Phương pháp tập luyện kĩ thuật tấn công
+ Tăng cường độ chuẩn xác
+ Tăng cường việc sử dụng lực động tác
+ Tăng cường lực ma sát khi đánh bóng
- Tổ chức thi đấu
- Nắm luật bóng bàn
- Nắm được phương pháp tổ chức tập luyện và
trọng tài.
- Phương pháp tiến hành thi đấu.
- Yêu cầu: tăng dần tốc độ khi thực hiện các kĩ
thuật tấn công.
- Làm quen với phướng pháp thi đấu đơn và thi
đấu đôi.

chóng hình thành cảm giác với
bóng và lực đánh bóng.

* Nội dung thi học phần:
- Líp bóng thận tay
- Líp bóng trái tay
- Phát bóng
- Thể lực

- Sinh viên ôn tập các kỹ thuật đã
học, chuẩn bị sân bãi dụng cụ.
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- Nghiên cứu các vấn đề giáo viên
giao.
- Lập kế hoạch tổ chức thi đấu một
giải bóng bàn
- Thực hành kĩ thuật trọng tài
- Tích cực thi đấu giao hữu đơn và
đôi.

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
AEROBIC
1. Tên học phần: AEROBIC. Mã học phần GDT0009
2. Số tín chỉ: 2 tín chỉ.
3. Thông tin về học phần: Thực hành.
3.1. Điều kiện tiên quyết: Hoàn thành môn học Giáo dục Thể chất 1.
3.2. Loại học phần: Tự chọn
4. Phân bố thời gian
4.1. Lý thuyết: 6 tiết.
4.2. Thực hành: 24 tiết.
5. Mục tiêu học phần
5.1. Trang bị cho sinh viên các kĩ năng vận động cơ bản cần thiết trong cuộc sống, các vấn đề cơ bản
của thể dục, các phương pháp thực hiện tối ưu các động tác, cũng như khả năng phối hợp vận động linh
hoạt.
5.2. Áp dụng và hướng dẫn cho người tập phát triển về thể chất, các tố chất thể lực cơ bản và giúp người
học nắm được những động tác cơ bản trong Aerobic để có thể xây dựng được một bài Aerobic đơn giản
góp phần nâng cao thể chất cho người học.
6. Mô tả vắn tắt nội dung học phần
6.1. Lí thuyết
- Khái niệm thể dục Aerobic.
- Lịch sử phát triển môn Aerobic.
- Đặc điểm của Aerobic.
- Cách thức đểm nhạc trong môn Aerobic.
- Cấu trúc buổi lên lớp Aerobic .
- Các động tác cơ bản trong Aerobic.
6.2. Thực hành
- 7 bước cơ bản trong thể dục nhịp điệu
- Bài Aerobic 23 động tác với nhạc.
- Bài khiêu vũ tập thể Macarena.
- Bài khiêu vũ tập thể Bachata.
- Bài khiêu vũ Chachacha
- Bài khiêu vũ Rumba
7. Thông tin giảng viên
Họ và tên giảng viên
Điện thoại
Email
ThS.Vũ Long Vương
0773061988 vuongttb@gmail.com
ThS. Tạ Đức Hùng
0979882678 taduchung1988@gmail.com
8. Nhiệm vụ của sinh viên
8.1. Tham gia đầy đủ số tiết của học phần.
8.2. Thực hiện đầy đủ yêu cầu của giảng viên như: làm bài tập, chuẩn bị bài, tích lũy kiến thức tự học.
8.3. Tham gia 2 bài kiểm tra điều kiện.
8.4. Tham gia thi kết thúc học phần.
9. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên
- Điểm học phần gồm: Điểm bộ phận + Điểm thi kết thúc học phần.
- Điểm bộ phận bao gồm (trọng số 50%): là điểm trung bình chung của:
+ Điểm kiểm tra thường xuyên trong quá trình học tập 30%.
+ Điểm đánh giá nhận thức và thái độ trong quá trình học tập, điểm chuyên cần 20%.
- Điểm thi kết thúc học phần: có trọng số 50%.
10. Điều kiện dự thi kết thúc học phần
10.1. Sinh viên phải tham dự ít nhất 80% số tiết lên lớp quy định của học phần.
10.2. Làm đầy đủ các bài tập, bài kiểm tra học trình được quy định cho học phần.
11. Thang điểm: 10 điểm
12. Tài liệu
12.1. Giáo trình chính.
1. PGS.TS. Nguyễn Xuân Sinh, 2009, Giáo trình thể dục. NXB TDTT, Hà Nội.
2. TS. Trương Anh Tuấn , 2003, Giáo trình thể dục, NXB Đại học Sư phạm Hà Nội, Hà Nội.
12.2. Giáo trình tham khảo.
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1. PGS Trần Phúc Phong, Nguyễn Thị Hạnh Phúc, 1999, Thể dục nhịp điệu và thể dục đồng diễn,
NXB Giáo dục.
2. Các băng hình, tài liệu liên quan.
13. Chương trình chi tiết
Phần

Nội dung lên lớp

Nội dung SV tự học

1. Khái niệm Aerobic.
2. Lịch sử phát triển môn Aerobic.
Phần I
3. Đặc điểm của Aerobic.
Lý thuyết 4. Cách thức đểm nhạc trong môn Aerobic.
(6 tiết)
5. Cấu trúc buổi lên lớp Aerobic .
6. Cácđộng tác cơ bản trong Aerobic.

Phần II
Thực
hành
(54 tiết)

1.Bảy bước cơ bản trong thể dục nhịp điệu.
1.1. Chạy hất gót
1.2. Bật nâng gối
1.3. Đá chếch
1.4. Đá ngang
1.5. Hất gót đá trước
1.6. Bật tách chụm
1.7. Bật đổi chân
2. Bài khiêu vũ tập thể Macarena.
2.1. 16 nhịp nhún gối chuyển tay các tư thế
2.2. 16 nhịp nhún gối chuyển chân các tư thế kết
hợp quay chuyển hướng.
Bài nhảy 32 nhịp quay đổi 4 hướng với nhạc
Macarena chuẩn
3. Bài khiêu vũ tập thể Bachata.
Bài nhảy đôi gồm 3 vũ hình
3.1. Di chuyển ngang
3.2. Di chuyển quay từng người
3.3. Di chuyển đổi đôi
4. Bài Aerobic 23 động tác với nhạc.
4.1. Mở chân kiễng gót
4.2. Chùng gối chuyển trọng tâm
4.3. Tay gập vai
4.4. Một tay lên chếch bên
4.5. Hai tay lên chếch bên
4.6. Đánh eo tay cao
4.7. Đánh eo tay ngang
4.8. Bật hất gót đánh tay so le
4.9. Bước ngang vỗ tay
4.10. Bật nâng gối vuông góc 2 tay chạm gối
4.11. Chạy hất gót vỗ tay
4.12. Xoay vòng tay gập thân
4.13. Tay ngực
4.14. Tay ngực kết hợp tay
4.15. Bật đá chân hỗn hợp
4.16. Bật tách chụm
4.17. Bật hất gót đánh tay so le
4.18. Di chuyển chếch trước
4.19. Vỗ tay trước sau kết hợp đá chân đổi tư thế
thành quỳ cao
4.20. Lăn qua trái chuyển chống sấp chống đẩy
4.21. Đứng lên dậm chân tại chỗ kết hợp chuyển
tay các tư thế
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- Đọc giáo trình thể dục phần thuật ngữ
thể dục trang 58 -63 . Phần quy tắc và
hình thức ghi động tác thể dục trang 91
-94.
- Nghiên cứu các nội dung đã học trên
lớp.
- Đọc sách luật thể dục nhịp điệu từ
trang 3 -10.
- Tập luyện tất cả các nội dung đã được
học.
- Tập nghe và đếm nhạc trong bài học.
- Ôn tập các nội dung đã học trên lớp
và hoàn thiện bài về nhà.
- Tập luyện tất cả các nội dung đã được
học.
- Tập nghe và đếm nhạc trong bài học.
- Ôn tập các nội dung đã học trên lớp
và hoàn thiện bài về nhà
- Nhảy nâng gối vuông góc qua từng
chân

- Tập luyện tất cả các nội dung đã được
học.
- Tập nghe và đếm nhạc trong bài học.
- Ôn tập các nội dung đã học trên lớp
và hoàn thiện bài về nhà

- Tập luyện tất cả các nội dung đã được
học.
- Tập nghe và đếm nhạc trong bài học.
- Ôn tập các nội dung đã học trên lớp
và hoàn thiện bài về nhà

- Tập luyện tất cả các nội dung đã được

4.22. Điều hòa.
5.Kiểm tra bài điều kiện số 1
Kiểm tra 2 bài khiêu vũ Macarena và Bachata
điểm kết thúc là điểm trung bình của 2 bài
6. Bài khiêu vũ Rumba
6.1. Vũ hình tại chỗ
6.2. Vũ hình tiến lùi
6.3. Vũ hình mở tiến
6.4. Vũ hình mở lùi
6.5. Vũ hình quay
7. Bài khiêu vũ Chachacha
7.1. Vũ hình tại chỗ
7.2. Vũ hình tiến lùi
7.3. Vũ hình mở tiến
7.4. Vũ hình mở lùi
7.5. Vũ hình quay
7. Kiểm tra bài điều kiện số 2.
Kiểm tra 2 bài khiêu vũ Rumba và Chachacha
điểm kết thúc là điểm trung bình của 2 bài
8. Thể lực
8.1. Nằm sấp chồng đẩy
8.2. Ke bụng thang gióng
9. Kiểm tra kết thúc học phần
- Bài Aerobic 23 động tác
- Sinh viên được bốc thăm và thực hiện một trong
bốn bài khiêu vũ đã được học để thực hiện
- Thể lực (chống đẩy và ke bụng thang gióng)
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học.
- Tập nghe và đếm nhạc trong bài học.
- Ôn tập các nội dung đã học trên lớp
và hoàn thiện bài về nhà

- Tập luyện tất cả các nội dung đã được
học.
- Tập nghe và đếm nhạc trong bài học.
- Ôn tập các nội dung đã học trên lớp
và hoàn thiện bài về nhà

- Sinh viên ôn tập các nội dung đã học
và chuẩn bị sân bãi dụng cụ phục vụ thi
kết thúc học phần.

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
THỂ DỤC NHỊP ĐIỆU
1. Tên học phần: Thể dục nhịp điệu. Mã học phần GDT0010
2. Số tín chỉ: 02
3. Thông tin về học phần: Thực hành.
3.1. Điều kiện tiên quyết: Hoàn thành môn học Giáo dục Thể chất 1.
3.2. Loại học phần: Tự chọn
4. Phân bố thời gian
4.1. Lý thuyết: 6 tiết.
4.2. Thực hành: 24 tiết.
5. Mục tiêu học phần
5.1. Trang bị cho sinh viên các vấn đề cơ bản của thể dục nhịp điệu, các phương pháp tập luyện môn
Thể dục nhịp điệu, cũng như khả năng phối hợp vận động linh hoạt.
5.2. Áp dụng và hướng dẫn cho người tập luyện phát triển các tố chất thể lực và kỹ năng vận động cần
thiết trong cuộc sống.
6. Mô tả vắn tắt nội dung học phần
6.1. Lí thuyết
- Lịch sử phát triển thể dục nhịp điệu.
- Khái niệm môn thể dục nhịp điệu.
- Đặc điểm của thể dục nhịp điệu
- Cấu trúc buổi lên lớp thể dục nhịp điệu.
- Biên soạn và phương pháp giảng dạy thể dục nhịp điệu.
6.2. Thực hành
Học kì I
- Chạy khởi động
- Bài thể dục buổi sáng 9 động tác.
- Khởi động xoay các khớp: khớp cổ tay, khớp khuỷu tay, khớp vai, khớp cổ, khớp cổ chân, khớp
gối, khớp háng, khớp lưng, khớp hông.
- Ép dẻo: ép dọc, ép ngang, đè dẻo lưng, dẻo vai…
- Bảy bước cơ bản trong thể dục nhịp điệu
- Bài thể dục nhịp điệu tay không 16 động tác.
- Các bài tập thể lực như: chống đẩy, ke bụng, nhảy dây ngắn, chạy biến tốc 30m, 50m chạy
800m, các bài tập thể lực phối hợp…
Học kì II
- Chạy khởi động
- Bài thể dục phát triển chung.
- Khởi động xoay các khớp: khớp cổ tay, khớp khuỷu tay, khớp vai, khớp cổ, khớp cổ chân, khớp
gối, khớp háng, khớp lưng, khớp hông.
- Ép dẻo: ép dọc, ép ngang, đè dẻo lưng, dẻo vai…
- Bảy bước cơ bản trong thể dục nhịp điệu
- Các tư thế cơ bản của tay: tay chếch bên, tay ngang, tay cao, tay trước
- Các tư thế cơ bản của bàn tay: xòe, nắm, duỗi- khép
- Các bước di chuyển trong bài kết hợp tay( dựa vào 7 bước cơ bản)
- Xếp tháp nhóm 2, 3, 4 người
- Nhóm động tác khó: nhóm A động lực, B tĩnh lực, C bật và nhảy, D mềm dẻo và thăng bằng
- Cách nghe nhạc, đếm nhạc và chọn nhạc phù hợp
- Bài thể dục nhịp điệu nhóm 6 – 8 người kết hợp với âm nhạc tự chọn(do nhóm sinh viên tự biên
soạn bài), dài từ 1 phút 45 giây đến 2 phút
- Bài thể dục Rumba Fitness
- Các bài tập thể lực như: chống đẩy, ke bụng, nhảy dây ngắn, chạy biến tốc 30m, 50m chạy
800m, các bài tập thể lực phối hợp…
7. Thông tin về giảng viên
Họ và tên giảng viên
Điện thoại
Email
ThS.Vũ Long Vương
0773061988 vuongttb@gmail.com
ThS. Tạ Đức Hùng
0979882678 taduchung1988@gmail.com
8. Nhiệm vụ của sinh viên
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8.1. Tham gia đầy đủ số tiết của học phần.
8.2. Thực hiện đầy đủ yêu cầu của giảng viên như: làm bài tập, chuẩn bị bài, tích lũy kiến thức tự học.
8.3. Tham gia 2 bài kiểm tra điều kiện.
8.4. Tham gia thi kết thúc học phần.
9. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên
- Điểm học phần gồm: Điểm bộ phận + Điểm thi kết thúc học phần.
- Điểm bộ phận bao gồm (trọng số 50%): là điểm trung bình chung của:
+ Điểm kiểm tra thường xuyên trong quá trình học tập 30%. (2 bài)
=> Bẩy bước khởi động chuyên môn.
=> Bài Thể dục nhịp điệu 16 động tác không có nhạc.
+ Điểm đánh giá ý thức và thái độ trong quá trình học tập 10%.
+ Điểm chuyên cần 10%.
- Điểm thi kết thúc học phần: có trọng số 50%.
10. Điều kiện dự thi kết thúc học phần
10.1. Sinh viên phải tham dự ít nhất 80% số tiết lên lớp quy định của học phần.
10.2. Làm đầy đủ các bài tập, bài kiểm tra điều kiện được quy định cho học phần.
11. Thang điểm: 10 điểm
12. Tài liệu
12.1. Giáo trình chính.
1. PGS.TS. Nguyễn Xuân Sinh, 2009, Giáo trình thể dục. NXB TDTT, Hà Nội.
2. TS. Trương Anh Tuấn , 2003, Giáo trình thể dục, NXB Đại học Sư phạm Hà Nội, Hà Nội.
12.2. Giáo trình tham khảo.
1. PGS Trần Phúc Phong, Nguyễn Thị Hạnh Phúc, 1999, Thể dục nhịp điệu và thể dục đồng diễn,
NXB Giáo dục.
2. Các băng hình, tài liệu liên quan.
13. Chương trình chi tiết
Phần

Phần I
Lý thuyết
(6 tiết)

Phần II
Thực
hành
(54 tiết)

Nội dung lên lớp

Nội dung SV tự học

1. Lịch sử phát triển thể dục nhịp điệu.
2. Khái niệm môn thể dục nhịp điệu.
3. Đặc điểm của thể dục nhịp điệu
4. Cấu trúc buổi lên lớp thể dục nhịp điệu.
5. Biên soạn và phương pháp giảng dạy thể dục
nhịp điệu.
Học kì I
1. Chạy khởi động
2. Bài thể dục buổi sáng 9 động tác.
2.1. Vươn thở
2.2. Tay ngực
2.3. Nghiêng lườn
2.4. Lưng bụng
2.5. Vặn mình
2.6. Đá chân
2.7. Phối Hợp
2.8. Bật nhảy
2.9. Điều hòa
3. Khởi động xoay các khớp:
Khởi động xoay các khớp: khớp cổ tay, khớp
khuỷu tay, khớp vai, khớp cổ, khớp cổ chân, khớp
gối, khớp háng, khớp lưng, khớp hông.
4. Ép dẻo: ép dọc, ép ngang, đè dẻo lưng, dẻo
vai…
5. Bảy bước cơ bản trong thể dục nhịp điệu
5.1. Diễu hành
5.2. Chạy bộ
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- Đọc giáo trình thể dục phần
thuật ngữ thể dục trang 58 -63 .
Phần quy tắc và hình thức ghi
động tác thể dục trang 91 -94.
- Nghiên cứu các nội dung đã học
trên lớp.
- Đọc sách luật thể dục nhịp điệu
từ trang 3 -10.
- Tập luyện tất cả các nội dung đã
được học.
- Tập nghe và đếm nhạc trong bài
học.
- Ôn tập các nội dung đã học trên
lớp và hoàn thiện bài về nhà.
- Tập luyện tất cả các nội dung đã
được học.
- Tập nghe và đếm nhạc trong bài
học.
- Ôn tập các nội dung đã học trên
lớp và hoàn thiện bài về nhà.

- Tập luyện tất cả các nội dung đã
được học.

5.3. Bật cách quãng
5.4. Nâng gối
5.5. Bật Jack
5.6. Bật lunge
5.7. Đá cao
6. Bài thể dục nhịp điệu tay không 16 động tác.
6.1 Bước bộ tại chỗ
6.2 Di chuyển ngang
6.3 Di chuyển ngang, chéo chân, nghiêng lườn
6.4 Đứng, 1 chân tỳ trước, tay gập tay duỗi
6.5 Bước ngang đẩy hông
6.6 Đứng, 1 chân nâng gối, tay gập tay duỗi
6.7 Hất gót vỗ tay
6.8 Đứng, đẩy hông trái phải
6.9 Lưng bụng
Kiểm tra bài điều kiện 1
6.10 Bước ngang, chéo tay, chéo chân
6.11 Lưng bụng, nghiêng lườn
6.12 Bước chéo vỗ tay
6.13 Chạy hất gót, nghiêng người vỗ tay
6.14 Nhún, bước ngang, gập khuỷu
6.15 Bật nhảy, co gối, đá chân
6.16 Điều hòa
Kiểm tra bài điều kiện 2
7. Các bài tập thể lực như:
- Chống đẩy, ke bụng, nhảy dây ngắn, chạy 30 50m chạy 800m, các bài tập thể lực phối hợp…
Học kì II
1. Chạy khởi động
2. Bài thể dục phát triển chung.
2.1 Tay ngực
2.2 Nghiêng lườn
2.3 Lưng bụng
2.4 Vặn mình
2.5 Đá chân
2.6 Phối hợp
2.7 Bật nhảy
3. Khởi động xoay các khớp:
- Khởi động xoay các khớp: khớp cổ tay,
khớp khuỷu tay, khớp vai, khớp cổ, khớp cổ chân,
khớp gối, khớp háng, khớp lưng, khớp hông.
4. Ép dẻo: ép dọc, ép ngang, đè dẻo lưng, dẻo
vai…
5. Ôn lại bảy bước cơ bản trong thể dục nhịp
điệu
5.1. Diễu hành
5.2. Chạy bộ
5.3. Bật cách quãng
5.4. Nâng gối
5.5. Bật Jack
5.6. Bật lunge
5.7. Đá cao
6. Các tư thế cơ bản của tay
6.1. Tay chếch bên
6.2. Tay ngang
6.3. Tay cao
6.4. Tay trước
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- Tập nghe và đếm nhạc trong bài
học.
- Ôn tập các nội dung đã học trên
lớp và hoàn thiện bài về nhà.

- Tập luyện tất cả các nội dung đã
được học.
- Tập nghe và đếm nhạc trong bài
học.
- Ôn tập các nội dung đã học trên
lớp và hoàn thiện bài về nhà.

6.5. Các tư thế cơ bản của bàn tay:
6.6. Xòe
6.7. Nắm
6.8. Duỗi- khép
7. Các bước di chuyển trong bài kết hợp tay(
dựa vào 7 bước cơ bản)
8. Xếp tháp
8.1. Nhóm 2 người
8.2. Nhóm 3 người
8.3. Nhóm 4 người
9. Nhóm động tác khó
A Động lực
B Tĩnh lực
C Bật và nhảy
D Mềm dẻo và thăng bằng
10. Cách nghe nhạc, đếm nhạc và chọn nhạc
phù hợp
Kiểm tra bài điều kiện 3
11. Bài thể dục nhịp điệu nhóm 6 – 8 người(do
nhóm sinh viên tự biên soạn bài), dài từ 1 phút
45 giây đến 2 phút
12. Bài thể dục Rumba Fitness
12.1 Di chuyển trái phải
12.2 Đứng, di chuyển tay trái phải
12.3 Xoay hông
12.4 Đi sang ngang 2 bước
12.5 Di chuyển tiến lùi
Kiểm tra bài điều kiện 4
13. Các bài tập thể lực như: chống đẩy, ke bụng,
nhảy dây ngắn, chạy 30 - 50 m, chạy 800m, các
bài tập thể lực phối hợp…
14. Thi kết thúc học phần
- Bài Thể dục nhịp điệu tay không 16 động tác kết
hợp với nhạc.
- Bài thể dục nhịp điệu kết hợp với âm nhạc nhóm
6 – 8 người(do sinh viên biên soạn)
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- Tập luyện tất cả các nội dung đã
được học.
- Tập nghe và đếm nhạc trong bài
học.
- Ôn tập các nội dung đã học trên
lớp và hoàn thiện bài về nhà.

- Tập luyện tất cả các nội dung đã
được học.
- Tập nghe và đếm nhạc trong bài
học.
- Ôn tập các nội dung đã học trên
lớp và hoàn thiện bài về nhà.

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần: Lịch sử văn minh thế giới (Mã học phần: SCN0002)
2. Số tín chỉ: 03
3. Thông tin về học phần:
3.1. Điều kiện tiên quyết: không
3.2. Loại học phần: Bắt buộc
4. Phân bố thời gian:
4.1. Lý thuyết:45 tiết
4.2. Thực hành: 0
5. Mục tiêu học phần:
Học phần này giúp SV nắm được những vấn đề cơ bản sau:
- Các nền văn minh trên thế giới
- Điều kiện hình thành, phát triển của các nền văn minh
- Những thành tựu của văn minh nhân loại qua các chặng đường phát triển
6.Mô tả vắn tắt nội dung học phần:
Học phần đề cập đến những nội dung cụ thể sau:
- Những vấn đề chung của văn hoá văn minh.
- Một số nền văn minh nhân loại thời cổ trung đại ở phương Đông và phương Tây(điều kiện hình
thành, thành tựu)
- Văn minh thế giới thời cận đại
- Văn minh thế giới thời hiện đại
7. Thông tin về giảng viên:
- Họ và tên: Đinh Ngọc Ruẫn; Số DĐ 0915319961
- Họ và tên: Lường Hoài Thanh; Số DĐ: 0989883078
8. Nhiệm vụ của người học:
- Đảm bảo thời gian lên lớp và tự học ở nhà
- Chuẩn bị bài tập và tham gia đầy đủ các buổi thảo luận, thực hành.
9. Quy định đánh giá người học:
Điểm học phần gồm: Điểm bộ phận + Điểm thi kết thúc học phần.
+ Điểm bộ phận (bao gồm: điểm kiểm tra thường xuyên trong quá trình học tập; điểm đánh giá
nhận thức và thái độ tham gia thảo luận; điểm đánh giá phần thực hành; điểm chuyên cần; điểm thi giữa
học phần; điểm tiểu luận): có trọng số 50% điểm học phần.
+ Điểm thi kết thúc học phần: có trọng số 50% điểm học phần.
+ Làm bài tập đẩy đủ; tự ôn và thi theo hướng dẫn của giảng viên
10. Điều kiện dự thi kết thúc học phần:
Sinh viên được dự thi kết thúc học phần nếu đạt các điều kiện sau:
- Tham dự ít nhất 80% số tiết lên lớp thực tế quy định cho từng học phần.
- Làm đầy đủ các bài tập, tiểu luận được quy định cho học phần.
11. Thang điểm: 10 điểm
12. Giáo trình:
- Vũ Dương Ninh, Lịch sử văn minh thế giới, Nhà XB Giáo Dục, Hà Nội, 1999.
- Nghiêm Đình Vỳ (chủ biên), Lịch sử thế giới cổ trung đại, Nhà XB ĐH Sư phạm, Hà Nội, 2004.
- Lương Ninh (Cb – 1998), Lịch sử thế giới cổ đại, Nxb Giáo dục, Hà Nội.
- Nguyễn Gia Phu, Nguyễn Văn Ánh (2000), Lịch sử thế giới trung đại, Nxb Giáo dục, Hà Nội.
13. Nội dung chi tiết:
Tên bài, số tiết
Nội dung lên lớp
Nội dung SV tự học
Bài mở đầu
- Khái niệm về văn hoá, văn - So sánh các khái niệm: văn hóa, văn
(2 tiết)
minh, văn hiến
minh, văn hiến, văn vật (Giáo trình
- Nội dung cơ bản của lịch sử văn Lịch sử văn minh thế giới, Bài mở đầu,
minh
trang 8)
- Phương pháp nghiên cứu
- Phân tích các yếu tố cấu thành văn
minh(Giáo trình Lịch sử văn minh thế
giới, Bài mở đầu, trang 7)
Chương 1. Văn
- Đặc điểm của văn minh phương - So sánh điều kiện tự nhiên và nền
minh Bắc Phi và Tây Đông và phương Tây
tảng kinh tế của các quốc gia cổ đại
Á(6 tiết)
- Văn minh Ai Cập:
phương Đông và các quốc gia cổ đại
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Chương 2. Văn
minh Ấn Độ cổtrung đại
(5 tiết)

Chương 3. Văn
minh Trung Quốc cổ
- trung đại
(5 tiết)

Chương 4. Văn
minh khu vực Đông
Nam Á (6 tiết)

Chương 5.
Văn minh Hy Lạp và
La Mã cổ trung đại
(6 tiết)

+ Tổng quan về Ai Cập: điều kiện
tự nhiên, dân cư.
+ Thành tựu của văn minh Ai
Cập: Chữ viết; Văn học; Lịch
pháp; Khoa học tự nhiên; Tôn
giáo…
- Văn minh Lưỡng Hà:
+ Tổng quan về Lưỡng Hà: điều
kiện tự nhiên, dân cư.
+ Thành tựu của văn minhLưỡng
Hà: Chữ viết; Văn học; Khoa học
tự nhiên; Tôn giáo…
- Văn minh Ả rập:
+ Tổng quan về Ả rập: điều kiện
tự nhiên, dân cư.
+ Thành tựu của văn minh Ả rập:
Chữ viết; Văn học; Lịch pháp;
Khoa học tự nhiên; Tôn giáo…
- Tổng quan về Ấn Độ:
+ Điều kiện tự nhiên và dân cư
+ Các đặc trưng của Ấn Độ
- Những thành tựu chủ yếu:
+ Chữ viết
+ Văn học
+ Khoa học tự nhiên
+ Tôn giáo
+ Nghệ thuật kiến trúc và điêu
khắc

phương Tây(Giáo trình Lịch sử thế
giới cổ trung đại, Phần I, Chương II,
trang 61)
- So sánh thành tựu của văn minh cổ
đại phương Đông với thành tựu của
văn minh cổ đại phương Tây(Giáo
trình Lịch sử thế giới cổ trung đại,
Phần I, Chương II, trang 43)
- Những công trình kiến trúc nổi tiếng
của văn minh Ai Cập: Kim Tự Tháp,
Tượng Nhân Sư…(Giáo trình Lịch sử
thế giới cổ trung đại, Phần I, Chương
III, trang 122)
- Tìm hiểu về đạo Hồi (Islam giáo)
(thời gian ra đời, người sáng lập, nội
dung cơ bản của đạo Hồi)(Giáo trình
Lịch sử văn minh thế giới,chương I,
phần C, trang 53)
- Tìm hiểu về đạo Phật (thời gian ra
đời, người sáng lập, nội dung cơ bản
của đạo Phật)(Giáo trình Lịch sử văn
minh thế giới, chương II, trang 85)
- Tìm hiểu về đạo Ấn (thời gian ra đời,
nội dung cơ bản) (Giáo trình Lịch sử
văn minh thế giới, chương II, trang 85)
- Tìm hiểu về một số công trình kiến trúc
nổi tiếng của văn minh Ấn Độ: Đền
TajMahal, StupaSanchi, Chùa hang
Ajanta…(Giáo trình Lịch sử thế giới cổ
trung đại, chương II, phần III, trang 215)
- Khái quát về Trung Quốc thời cổ - Nho giáo từ khi hình thành đến thế kỉ
- trung đại
X(Giáo trình Lịch sử văn minh thế
- Thành tựu chính
giới, chương III, trang 128)
+ Chữ viết
- Nho giáo từ thời Tống đến thời
+ Văn học
Thanh (Giáo trình Lịch sử văn minh
+ Sử học
thế giới, chương III, trang 128)
+ Khoa học tự nhiên
- Tóm tắt nội dung một số tác phẩm
+ Bốn phát minh lớn về kĩ thuật
văn học nổi tiếng của văn minh Trung
+ Tư tưởng và tôn giáo
Quốc: Tam Quốc Chí, Hồng Lâu
+ Nghệ thuật kiến trúc và điêu Mộng, Thủy Hử, Tây Du Kí… (Giáo
khắc
trình Lịch sử văn minh thế giới,
chương III, trang 105)
- Khái quát về Đông Nam Á:
- Chứng minh những ảnh hưởng của
+ Điều kiện tự nhiên và dân cư
văn hóa Ấn Độ đối với khu vực Đông
+ Cơ sở hình thành nền văn minh Nam Á: chữ viết, tôn giáo, văn học,
khu vực Đông Nam Á
nghệ thuật kiến trúc và điêu
- Những thành tựu chính
khắc…(Giáo trình Lịch sử văn minh
+ Chữ viết
thế giới, chương IV, trang 156, 160)
+ Văn học
+ Khoa học tự nhiên
+ Tôn giáo
+ Nghệ thuật kiến trúc và điêu khắc
- Tổng quan về Hy Lạp và La Mã - Tìm hiểu về đạo Kitô (thời gian ra
+ Điều kiện tự nhiên của Hy Lạp
đời, người sáng lập, nội dung cơ bản
+ Điều kiện tự nhiên của La Mã - của đạo Kitô) (Giáo trình Lịch sử văn
Những thành tựu chính
minh thế giới, chương V, trang 245)
+ Văn học
- Chứng minh ảnh hưởng của điều kiện
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Chương 6. Văn
minh Tây Âu thời
trung đại (5 tiết)

Chương 7. Sự xuất
hiện của nền văn
minh Công nghiệp
(5 tiết)

Chương 8. Văn
minh thế giới thế kỉ
XX (5 tiết)

+ Sử học
+ Khoa học tự nhiên
+ Triết học
+ Luật pháp
+ Nghệ thuật kiến trúc và điêu khắc
+ Tôn giáo
- Văn minh Tây Âu từ thế kỉ V
đến thế kỉ X
- Văn minh Tây Âu từ thế kỉ XI – XIV
- Văn minh Tây Âu từ thế kỉ
XIV– XVII

tự nhiênđối với sự hình thành và phát
triển của văn minh Hy Lạp, La
Mã…(Giáo trình Lịch sử thế giới cổ
trung đại, phần I, chương II, phần II,
trang 61)

- Các cuộc phát kiến địa lí tiêu biểu ở
các nước châu Âu (thế kỉ XV – XVI)
- Tìm hiểu về văn hoá phục hưng ở
châu Âu
- Tìm hiểu về phong trào cải cách tôn
giáo ở châu Âu thời cận đại
- Điều kiện ra đời của nền Văn - Điều kiện hình thành văn minh thời
minh công nghiệp
cận đại
- Cuộc cách mạng công nghiệp và - Tìm hiểu về cuộc cách mạng công
hệ quả kinh tế
nghiệp thế kỉ XVIII
- Những phát minh khoa học kĩ thuật
cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX
- Những thành tựu của văn học,
nghệ thuật và những học thuyết
chính trị xã hội
- Hoàn cảnh ra đời của văn minh - Thành tựu văn minh nhân loại nửa
thế giới thế kỉ XX
sau thế kỉ XX
- Nội dung thành tựu của văn
minh thế giới thế kỉ XX
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin. Mã học phần: LNL0001
2. Thời lượng: 05 tín chỉ.
3. Thông tin về học phần
3.1. Điều kiện tiên quyết: Không
2.1. Loại học phần: Bắt buộc
4. Phân bố thời gian
4.1. Lý thuyết: 65 tiết
4.2. Thảo luận: 10 tiết
5. Mục tiêu học phần
5.1. Kiến thức
Trang bị cho người học những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin, với tư cách là môn
khoa học, được tích hợp từ ba bộ phận cấu thành là triết học Mác – Lênin, kinh tế chính trị Mác – Lênin,
chủ nghĩa xã hội khoa học. Từ đó xác lập thế giới quan và phương pháp luận mác xít cho người học,
đồng thời làm cơ sở lý luận để tiếp cận các môn khoa học xã hội nói chung và cán môn lý luận chính trị
nói riêng trong chương trình đào tạo bậc đại học.
5.2. Kỹ năng
Phát triển kỹ năng ghi nhớ, hiểu các khái niệm, định nghĩa, quy luật, phạm trù; Hình trong cuộc thành
kỹ năng lập luận bao gồm phân tích, tổng hợp, so sánh, phản biện; Biết phân tích, tổng hợp so sánh, phản
biện một sự việc trong cuộc sống; biết vận dụng các kiến thức triết học, kinh tế chính trị và lý luận về chủ
nghĩa xã hội vào cuộc sống; biết thuyết trình, biết trình bày một văn bản, có khả năng làm việc nhóm.
5.3. Thái độ
Xây dựng niềm tin, lý tưởng cách mạng cho sinh viên; từng bước xác lập thế giới quan,
nhân sinh quan và phương pháp luận chung nhất để tiếp cận các khoa học chuyên ngành được đào tạo.
6. Mô tả vắn tắt nội dung:
- Học phần nghiên cứu các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin với tư cách là một học
thuyết do Mác, Ăngghen sáng lập và sự phát triển của Lênin.
- Nội dung bao gồm những tri thức khái lược về thế giới quan, phương pháp luận triết học của
chủ nghĩa Mác – Lênin; học thuyết kinh tế của chủ nghĩa Mác – Lênin về phương thức sản xuất tư bản
chủ nghĩa; lý luận của chủ nghĩa Mác – Lênin về chủ nghĩa xã hội.
7. Thông tin về giảng viên:
7.1. TS. Hoàng Phúc. ĐTDĐ: 0915.639.420 / ĐTNR: 0223.751.718.
Email: hoangphuctbu@gmail.com
7.2. TS. Lê Thị Hương. ĐTDĐ: 0914.942.223 / ĐTNR:
Email: Lehuongdhtb@yahoo.com.vn
7.3. ThS. Giáp Thị Dịu. ĐTDĐ: 0917. 885.382 / ĐTNR:
Email: Giapdiudhtb@yahoo.com.vn
7.4. ThS. Nguyễn Thanh Thủy. ĐTDĐ: 0912.711.650
7.5. ThS. Hoàng Văn Viện. ĐTDĐ: 0978747560
7.6. ThS. Nguyễn Thị Linh Huyền. ĐTDĐ: 0979103518
7.7. ThS. Đỗ Huyền Trang. ĐTDĐ: 0988985108
8. Nhiệm vụ của sinh viên
- Phải tự học, tự nghiên cứu giáo trình, tài liệu tham khảo và các tài liệu có liên quan đến môn học
theo sự hướng dẫn của giảng viên; chuẩn bị tốt các vấn đề được giao và ý kiến hỏi khi nghe giảng trên
lớp.
- Tham dự đầy đủ các buổi lên lớp nghe giảng, thảo luận theo quy định của chương trình.
- Làm bài kiểm tra kết thúc tín chỉ, môn học theo quy định.
9. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên
9.1. Chuyên cần (trọng số 10%)
9.2. Thực hiện các yêu cầu của giảng viên (trọng số 30%)
9.3. Kiểm tra học trình (trọng số 10%)
9.4. Thi kết thúc học phần (trọng số 50%)
10. Điều kiện dự thi kết thúc học phần
- Tham dự ít nhất 80% số tiết lên lớp thực tế quy định cho từng học phần.
- Làm đầy đủ các bài thực hành, bài tập, tiểu luận được quy định cho từng phần.
11. Hình thức thi và thang điểm
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- Hình thức thi: Tự luận
- Thang điểm: 10
12. Tài liệu tham khảo
- Bộ Giáo dục – Đào tạo, Giáo trình những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin, Nxb
Chính trị quốc gia, 2011.
- Bộ Giáo dục – Đào tạo, Giáo trình triết học Mác – Lênin, Kinh tế chính trị Mác – Lênin, Chủ
nghĩa xã hội khoa học, Nxb Chính trị quốc gia, 2011.
13. Nội dung chi tiết
TÊN CHƯƠNG,
NỘI DUNG LÊN LỚP
NỘI DUNG TỰ HỌC
SỐ TIẾT
Chương mở đầu 1. Khái lược về chủ nghĩa Mác - Lênin
Yêu cầu về phương pháp
NHẬP MÔN
1.1. Chủ nghĩa Mác - Lênin và ba bộ phận cấu
học tập, nghiên cứu môn
NHỮNG NGUYÊN thành
học Những nguyên lý cơ
LÝ CƠ BẢN CỦA 1.2. Khái lược sự ra đời và phát triển của chủ
bản của chủ nghĩa Mác –
CHỦ NGHĨA MÁC – nghĩa Mác - Lênin
Lênin.
LÊNIN
2. Đối tượng, mục đích và phương pháp học tập,
(2 tiết)
nghiên cứu môn học Những nguyên lý cơ bản của
chủ nghĩa Mác – Lênin.
Phần thứ nhất
1. chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa duy vật biện
Mối quan hệ biện chứng
THẾ GIỚI QUAN chứng
giữa vật chất và ý thức
VÀ PHƯƠNG
2. Quan điểm của chủ nghĩa duy vật về vật chất và
PHÁP LUẬN
ý thức, mối quan hệ giữa vật chất và ý thức
TRIẾT HỌC CỦA 2.1. Vật chất
CHỦ NGHĨA MÁC 2.2. Ý thức
– LÊNIN
Chương 1
CHỦ NGHĨA DUY
VẬT BIỆN CHỨNG
(8 tiết)
Chương 2
1. Các nguyên lý cơ bản của phép biện chứng duy vật
1. Phép biện chứng và phép
PHÉP
1.1. Nguyên lý về mối liên hệ phổ biến
biện chứng duy vật
BIỆN CHỨNG 1.2. Nguyên lý về sự phát triển.
2. Quy luật và các loại quy
DUY VẬT
2. Các quy luật cơ bản của phép biện chứng duy vật
luật
(10 tiết)
2.1. Quy luật chuyển hóa từ những sự thay đổi về 3. Các cặp phạm trù cơ bản
lượng thành những sự thay đổi về chất và ngược của phép biện chứng duy
lại
vật: Tất nhiên và ngẫu
2.2. Quy luật thống nhất và đấu tranh của các mặt nhiên: Bản chất và hiện
đối lập
tượng; Nội dung và hình
2.3. Quy luật phủ định của phủ định
thức; Khả năng và hiện
3. Các cặp phạm trù cơ bản của phép biện chứng thực
duy vật
3.1. Cái riêng và cái chung
3.2. Nguyên nhân và kết quả
2.4. Lý luận nhận thức
4.1.Thực tiễn, nhận thức và vai trò của thực tiễn
đối với nhận thức
4.2. Con đường biện chứng của sự nhận thức chân lý.
* Thảo luận
Ý nghĩa phương pháp luận của các cặp phạm trù
Chương 3
1. Quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ 1. Sản xuất vật chất và vai
CHỦ NGHĨA
phát triển của lực lượng sản xuất
trò của nó.
DUY VẬT LỊCH 2. Biện chứng của cơ sở hạ tầng và kiến trúc 2. Vai trò sáng tạo của quần
SỬ
thượng tầng
chúng nhân dân
(10 tiết)
3. Tồn tại xã hội quyết định ý thức xã hội và tính
độc lập tương đối của ý thức xã hội
4. Hình thái kinh tế - xã hội và quá trình lịch sử tự
nhiên của sự phát triển các hình thái kinh tế xã hội
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Phần thứ hai
HỌC THUYẾT
KINH TẾ CỦA
CHỦ NGHĨA
MÁC-LÊNIN
VỀ PHƯƠNG
THỨC SẢN
XUẤT TƯ BẢN
CHỦ NGHĨA
Chương 4
HỌC THUYẾT
GIÁ TRỊ
(12 tiết)

Chương 5
HỌC THUYẾT
GIÁ TRỊ
THẶNG DƯ
(9 tiết)

Chương 6
CHỦ NGHĨA TƯ

5. Vai trò của đấu tranh giai cấp và cách mạng xã
hội đối với sự vận động và phát triển của xã hội
có đối kháng giai cấp
6. Quan điểm của chủ nghĩa duy vật lịch sử về con
người và vai trò sáng tạo lịch sử của quần chúng
nhân dân
* Thảo luận
Vấn đề đấu tranh giai cấp ở Việt Nam
1. Điều kiện ra đời, đặc trưng và ưu thế của sản
xuất hàng hóa
1.1. Điều kiện ra đời, tồn tại của sản xuất hàng
hoá
1.2. Đặc trưng và ưu thế của sản xuất hàng hoá
2. HÀNG HOÁ
2.1. Hàng hoá - hai thuộc tính của hàng hóa
2.2. Tính chất hai mặt của lao động sản xuất hàng
hoá
2.3. Lượng giá trị của hàng hóa
3. Quy luật giá trị
3.1. Nội dung của quy luật giá trị
3.2. Tác động của quy luật giá trị
* Thảo luận
Vấn đề sản xuất hàng hóa ở Việt Nam
1. Sự chuyển hóa của tiền thành tư bản
1.1. Công thức chung của tư bản
1.2. Mâu thuẫn của công thức chung
1.3. Hàng hoá sức lao động và tiền công trong chủ
nghĩa tư bản
2. Qua trình sản xuất ra giá trị thặng dư trong xã
họi tư bản
2.1. Sự thống nhất giữa quá trình sản xuất ra giá
trị sử dụng và qúa trình sản xuất ra giá trị thặng
dư
2.2. Bản chất của tư bản - tư bản bất biến và tư
bản khả biến
2.3. Tỷ suất giá trị thặng dư và khối lượng giá trị
thặng dư
2.4. Hai phương pháp nâng cao trình độ bóc lột
2.5. Sản xuất ra giá trị thặng dư - quy luật kinh tế
cơ bản của chủ nghĩa tư bản
3. Sự chuyển hóa của giá trị thặng dư thành tư bản
– tích lũy tư bản
3.1. Thực chất và động cơ của tích luỹ tư bản
3.2. Tích tụ tư bản và tập trung tư bản
4. Các hình thái tư bản và các hình thức biểu hiện
của giá trị thặng dư
4.1. Chi phí sản xuất tư bản chủ nghĩa, lợi nhuận
và tỷ suất lợi nhuận
4.2. Lợi nhuận bình quân và giá cả sản xuất
4.3. Sự phân chia giá trị thặng dư giữa các tập
đoàn tư bản
* Thảo luận
Hàng hoá sức lao động và tiền công ở Việt Nam
hiện nay
1. Chủ nghĩa tư bản độc quyền
1.1. Sự chuyển biến từ chủ nghĩa tư bản tự do
cạnh tranh sang CNTB độc quyền
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Tiền tệ
1. Nguồn gốc và bản chất
của tiền tệ
2. Các chức năng của tiền

1. Tái sản xuất và lưu thông
của tư bản xã hội
2. Quá trình lưu thông của
tư bản và khủng hoảng
kinh tế

1. Sự hoạt động của qui luật
giá trị và qui luật giá trị
thặng dư trong giai đoạn

BẢN ĐỘC
QUYỀN
VÀ CHỦ NGHĨA
TƯ BẢN ĐỘC
QUYỀN NHÀ
NƯỚC
(9 tiết)

1.2. Đặc điểm kinh tế cơ bản của CNTB độc
quyền
2. Chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước
2.1. Nguyên nhân hình thành và bản chất của chủ
nghĩa tư bản độc quyền nhà nước
2.2. Những biểu hiện chủ yếu của chủ nghĩa tư
bản độc quyền nhà nước
* Thảo luận
Xu hướng vận động của chủ nghĩa tư bản hiện nay

Chương 7
SỨ MỆNH LỊCH
SỬ CỦA GIAI
CẤP CÔNG
NHÂN VÀ
CÁCH MẠNG
XÃ HỘI CHỦ
NGHĨA
(5 tiết)

I. Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân
1. Giai cấp công nhân và sứ mệnh lịch sử của giai
cấp công nhân
1.1. Khái niệm giai cấp công nhân
1.2. Nội dung sứ mệnh lịch sử của giai cấp công
nhân
2. Những điều kiện khách quan quy định sứ mệnh
lịch sử của giai cấp công nhân
2.1. Địa vị kinh tế- xã hội của giai cấp công nhân
trong xã hội tư bản chủ nghĩa
2.2. Những đặc điểm chính trị xã hội của giai cấp
công nhân
3. Vai trò của Đảng cộng sản Việt Nam trong tiến
trình thực hiện sứ mệnh lịch sử của giai cấp công
nhân
3.1. Tính tất yếu và quy luật hình thành, phát triển
chính đảng của giai cấp công nhân
3.2. Mối quan hệ giữa Đảng cộng sản và giai cấp
công nhân
II. Cách mạng xã hội chủ nghĩa
1. Cách mạng xã hội chủ nghĩa và nguyên nhân
của nó
1.1. Khái niệm cách mạng xã hội chủ nghĩa
1.2. Nguyên nhân cách mạng xã hội chủ nghĩa
2. Mục tiêu, dộng lực và nội dung của cuộc cách
mạng XNCN
2.1. Mục tiêu của cách mạng XHCN
2.2. Động lực của cách mạng xã hội chủ nghĩa
2.3. Nội dung của cách mạng xã hội chủ nghĩa
3. Liên minh giữa giai câp công nhân và giai cấp nông
dân và các tầng lớp lao động khác trong cách mạng xã
hội chủ nghĩa
3.1. Tính tất yếu và cơ sở khách quan của liên
minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân
và các tầng lớp lao động khác trong cách mạng xã hội
chủ nghĩa.
3.2. Nội dung và nguyên tắc cơ bản của liên minh giữa
giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và các tầng
lớp lao động khác trong cách mạng xã hội chủ nghĩa.
III. Hình thái kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa
1. Xu hướng tất yếu của sự xuất hiện hình thái
kinh tế xã hội cộng sản chủ nghĩa
2. Các giai đoạn phát triển của hình thái kinh tế xã
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chủ nghĩa tư bản độc quyền
2. Quan hệ giữa độc quyền
và cạnh tranh trong giai
đoạn chủ nghĩa tư bản độc
quyền
3. Biểu hiện hoạt động của
qui luật giá trị và qui luật
giá trị thặng dư trong giai
đoạn chủ nghĩa tư bản độc
quyền
4. Vai trò của chủ nghĩa
tư bản đối với sự phát
triển của nền sản xuất xã
hội.

Chương 8
NHỮNG VẤN
ĐỀ CHÍNH TRỊ
XÃ HỘI CÓ
TÍNH QUY
LUẬT TRONG
TIẾN TRÌNH
CÁCH MẠNG
XÃ HỘI CHỦ
NGHĨA

Chương 9
CHỦ NGHĨA XÃ
HỘI HIỆN
THỰC VÀ
TRIỂN VỌNG
(3 tiết)

hội cộng sản chủ nghĩa
2.1. Thời kỳ quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ
nghĩa xã hội
2.2. Xã hội xã hội chủ nghĩa
2.3. Giai đoạn cao của hình thái kinh tế xã hội
cộng sản chủ nghĩa
I. Xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa và nhà
nước xã hội chủ nghĩa
1. Xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa
1.1. Quan niệm về dân chủ và nền dân chủ
1.2. Những đặc trưng cơ bản của nền dân chủ xã
hội chủ nghĩa
1.3. Tính tất yếu của việc xây dựng nền dân chủ
xã hội chủ nghĩa
2. Xây dựng nhà nước xã hội chủ nghĩa
2.1. Khái niêm “ Nhà nước xã hội chủ nghĩa”
2.2. Đặc trưng, chức năng và nhiệm vụ của nhà
nước xã hội chủ nghĩa
2.3. Tính tất yếu của việc xây dựng nhà nước xã
hội chủ nghĩa
II. Xây dựng nền văn hóa xã hội chủ nghĩa
1. Khái niệm nền văn hóa xã hội chủ nghĩa
1.1. Khái niệm văn hóa và nền văn hóa
1.2. Khái niệm nền văn hóa xã hội chủ nghĩa
1.3. Đặc trưng của nền văn hóa xã hội chủ nghĩa
2. Tính tất yếu của việc xây dưng nền văn hóa xã
hội chủ nghĩa
3. Nội dung và phương thức của việc xây dựng
nền văn hóa xã hội chủ nghĩa
3.1. Những nội dung cơ bản của nền văn hóa xã
hội chủ nghĩa
3.2 Phương thức xây dựng nền văn hóa xã hội chủ
nghĩa
III. Giải quyết vấn đề dân tộc và tôn giáo
1.Vấn đề dân tộc và những nguyên tắc cơ bản của
chủ nghĩa Mác - Lênin trong việc giải quyết vấn
đề dân tộc
1.1. Khái niệm dân tộc
1.2. Hai xu hướng phát triển của vấn đề dân tộc và
vấn đề dân tộc trong xây dựng xã hội chủ nghĩa
1.3. Những nguyên tắc cơ bản của chủ nghĩa
Mác- Lênin trong việc giải quyết vấn đề dân tộc
2. Tôn giáo và những nguyên tắc cơ bản của chủ
nghĩa Mác- Lênin trong việc giải quyết vấn đề tôn
giáo
2.1. Khái niệm tôn giáo
2.2. Vấn đề tôn giáo trong tiến trình xây dựng
chủ nghĩa xã hội
2.3. Các nguyên tắc cơ bản của chủ nghĩa Mác- Lênin
trong việc giải quyết vấn đề tôn giáo
Triển vọng của chủ nghĩa xã hội
1.Chủ nghĩa tư bản không phải là tương lai của xã
hội loài người
2. Chủ nghĩa xã hội tương lai của xã hội loài
người
2.1. Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa Đông
186

I. Chủ nghĩa xã hội hiện
thực
1. Cách mạng tháng mười
Nga và mô hình CNXH
hiện thực đầu tiên trên thế
giới

âu sụp đổ không có nghĩa là sự cáo chung của
CNXH
2.2. Các nước XHCN còn lại tiến hành cải cách,
đổi mới và ngày càng đạt được những thành tựu to
lớn
2.3. Đã xuất hiện những nhân tố mới của xu hướng
đi lên CNXJ ở một số quốc gia trong thế giới đương
đại
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1.1. Cách mạng tháng
Mười Nga
1.2 Mô hình CNXH hiện
thực đầu tiên trên thế giới
2. Sự ra đời của hệ thống
xã hội chủ nghĩa
2.1 Sự ra đời và phát
triển của hệ thống và các
nước xã hội chủ nghĩa
2.2. Những thành tựu của
chủ nghĩa xã hội hiện thực
II. Sự khủng hoảng, sụp
dổ của mô hình chủ nghĩa
xã hội Xôviết và nguyên
nhân của nó
1. Khủng hoảng và sụp đổ
của mô hình chủ nghĩa xã
hội Xôviết
2. Nguyên nhân dẫn đến
sự khủng hoảng và sụp
đổ của mô hình chủ nghĩa
xã hội Xôviết
2.1. Nguyên nhân sâu xa
đẫn đến sự khủng hoảng
và sụp đổ của mô hình
chủ nghĩa xã hội Xôviết
2.2. Nguyên nhân chủ yếu,
trực tiếp dẫn đến sự sụp đổ
của mô hình chủ nghĩa xã hội
Xôviết

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần: Pháp luật đại cương. Mã học phần: LPL0001
2. Số tín chỉ: 02
3. Thông tin về học phần
3.1. Điều kiện tiên quyết: Không
3.2. Loại học phần: Bắt buộc
4. Phân bố thời gian
4.1. Lý thuyết : 28 tiết
4.2. Thảo luận: 02 tiết
5. Mục tiêu học phần
5.1. Kiến thức: Trang bị cho sinh viên hệ thống các kiến thức cơ bản về Nhà nước và luật, nghiên
cứu những quy luật chung nhất về sự xuất hiện, tồn tại và phát triển Nhà nước và pháp luật, một số
ngành luật của Việt Nam.
5.2. Kỹ năng: Sinh viên có khả năng thuyết trình, hùng biện, làm việc nhóm, phương pháp giải
quyết một số vấn đề chính trị, xã hội. Giúp sinh viên bước đầu có khả năng phân tích, đánh giá. hình
thành tư duy độc lập, phân tích, nhận diện đúng bản chất của các sự kiện, các hiện tượng pháp lý của đời
sống .
5.3. Thái độ: Góp phần tích cực vào việc xây dựng, nâng cao ý thức pháp luật của sinh viên.
6. Mô tả vắn tắt nội dung học phần:
Chương trình môn học gồm 2 phần:
Phần 1 : Những vấn đề lý luận về Nhà nước và pháp luật
Trang bị những tri thức khái lược về nguồn gốc, bản chất, chức năng, vai trò của Nhà nước và
pháp luật; các kiểu lịch sử nhà nước, các kiểu pháp luật; một số thuật ngữ khái niệm chuyên ngành luật :
Quy phạm pháp luật, quan hệ pháp luật, vi phạm pháp luật, trách nhiệm pháp lý; pháp chế xã hội chủ
nghĩa …
Phần 2 : Một số ngành luật cơ bản trong hệ thống pháp luật Việt Nam
Trang bị những kiến thức về một số ngành luật cơ bản của Việt Nam: Luật Hiến pháp; Luật Hành
chính, Luật dân sự; Luật Hình sự; Luật hôn nhân và gia đình; Luật đất đai, Luật kinh tế …
7. Thông tin về giảng viên
7.1. Giảng viên: ThS. Đèo Thị Thủy
SĐT : 0975 947 050
Email : deothuy@gmail.com
7.2. Giảng viên: ThS. Nguyễn Thị Thu Châu
SĐT : 0916087248
Email : nguyenthuchautbu@gmail.com
8. Nhiệm vụ của sinh viên
- Phải tự học, tự nghiên cứu giáo trình, tài liệu tham khảo và các tài liệu có liên quan đến môn học
dưới sự hướng dẫn của giảng viên; chuẩn bị tốt các vấn đề, bài tập được giao và ý kiến hỏi khi nghe
giảng trên lớp.
- Tham gia đầy đủ các buổi lên lớp nghe giảng, thảo luận theo quy định của chương trình.
- Làm bài kiểm tra kết thúc tín chỉ theo quy định.
9. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên
9.1. Chuyên cần (trọng số 10%)
9.2. Thực hiện các yêu cầu của giảng viên (trọng số 30%)
9.3. Kiểm tra học trình (trọng số 10%)
9.4. Thi kết thúc học phần (trọng số 50%)
10. Điều kiện dự thi kết thúc học phần
Sinh viên được dự thi kết thúc học phần nếu đạt các điều kiện sau:
- Tham dự ít nhất 80% số tiết lên lớp thực tế quy định
- Làm đầy đủ các bài thực hành, bài tập, tiểu luận được quy định cho học phần
11. Hình thức thi và thang điểm
- Hình thức thi: Tự luận
- Thang điểm: 10
12. Tài liệu
12.1. Giáo trình chính
- Giáo trình Pháp luật đại cương, TS. Lê Minh Toàn chủ biên, Nxb Chính trị quốc gia, 2002.
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- Giáo trình Pháp luật đại cương, TS. Lê Minh Toàn chủ biên, Nxb Chính trị quốc gia, 2010.
2.2. Tài liệu tham khảo:
- Các văn bản pháp luật hiện hành:
+ Luật Hiến pháp hiện hành
+ Bộ luật dân sự hiện hành
+ Bộ luật hình sự hiện hành
+ Luật hôn nhân và gia đình hiện hành
+ Luật phòng, chống tham nhũng hiện hành
+ Luật đất đai hiện hành
+ Bộ luật lao động hiện hành
+ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật hiện hành
- Tài liệu bồi dưỡng về quản lý hành chính nhà nước – Phần I Nhà nước và pháp luật, Học viện
Hành chính, Nxb Khoa học và kỹ thuật, 2009.
- Giáo trình Lí luận Nhà nước và pháp luật, Trường Đại học Luật Hà Nội, Nxb Công an nhân dân,
2004.
13. Nội dung chi tiết
Nội dung tự học
Tên chương, số tiết
Nội dung trên lớp

Chương 1
Những vấn đề cơ bản
về Nhà nước
(3 tiết)

Chương 2
Những vấn đề cơ bản
về pháp luật
(2 tiết)
Chương 3
Quy phạm pháp luật –
Văn bản quy phạm
pháp luật
(2 tiết)
Chương 4
Quan hệ pháp luật
(2 tiết)
Chương 5
Vi phạm pháp luật –
Trách nhiệm pháp lý –
Pháp chế xã hội chủ
nghĩa
(2 tiết)
Thảo luận
( 2 tiết )

1. Nguồn gốc, bản chất của nhà nước
1.1. Nguồn gốc của nhà nước
1.2. Bản chất của nhà nước
2. Kiểu nhà nước
2.1. Khái niệm kiểu lịch sử nhà nước
2.2. Các kiểu lịch sử nhà nước
3. Chức năng và bộ máy nhà nước
3.1. Chức năng của nhà nước
3.2. Bộ máy nhà nước
4. Hình thức nhà nước và chế độ chính trị
4.1. Hình thức nhà nước
4.2. Chế độ chính trị
1. Nguồn gốc, bản chất, chức năng của pháp
luật
1.1. Nguồn gốc của Pháp luật
1.2. Bản chất của pháp luật
2. Kiểu pháp luật và hình thức pháp luật.
2.1. Kiểu pháp luật
2.2. Hình thức pháp luật
1. Khái niệm quy phạm pháp luật
2. Phân loại QPPL
3. Cấu trúc của QPPL

1. Phân biệt các kiểu lịch
sử nhà nước.
2. Các biến thể của hình
thức nhà nước.
3. Nhà nước Cộng hòa xã
hội chủ nghĩa Việt Nam

1. Khái niệm Quan hệ pháp luật.
2. Thành phần của quan hệ pháp luật
2.1. Chủ thể quan hệ pháp luật
2.2. Nội dung của quan hệ pháp luật
2.3. Khách thể quan hệ pháp luật
2.4. Sự kiện pháp lý
1. Vi phạm pháp luật
1.1. Hành vi hợp pháp
1.2. Vi phạm pháp luật
2. Trách nhiệm pháp lý
2.1. Khái niệm trách nhiệm pháp lý
2.2. Phân loại trách nhiệm pháp lý

1. Ý thức pháp luật
2. Thực hiện pháp luật
2.1. Khái niệm thực hiện
pháp luật
2.2. Hình thức thực hiện
pháp luật
1. Hành vi pháp luật
2. Pháp chế xã hội chủ nghĩa
2.1. Khái niệm PCXHCN
2.2. Bản chất của pháp chế
XHCN
2.3. Tăng cường PCXHCN

1. Nguồn gốc, bản chất, chức của Nhà nước
CHXHCN Việt Nam, pháp luật XHCN Việt
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1. Phân biệt các kiểu
pháp luật.
2. Phân biệt các hình thức
pháp luật.

1. Khái niệm văn bản quy
phạm pháp luật
2. Đặc điểm VBQPPL
3. Hiệu lực của VBQPPL

Chương 6
Luật Hiến pháp – Luật
hành chính
(2 tiết)

Chương 7
Luật Hình sự - Luật tố
tụng hình sự
(2 tiết)

Chương 8
Luật Dân sự - Luật hôn
nhân và gia đình –
Luật tố tụng dân sự
(3 tiết)

Chương 9
Luật Lao động – Luật
Kinh tế - Luật Tài chính
– Luật đất đai
(3 tiết)

Chương 10
Pháp luật về phòng
chống tham nhũng
(5 tiết)

Nam.
2. Cấu trúc của quy phạm pháp luật. Lấy ví
dụ.
3. Phân tích thành phần của quan hệ pháp
luật. Lấy ví dụ
1. Luật hiến pháp
1.1. Đối tượng điều chỉnh, phương pháp điều
chỉnh, nguồn của LHP
1.2. Các chế định cơ bản của LHP
2. Luật hành chính
2.1. Khái niệm LHC
2.2. Đối tượng điều chỉnh, phương pháp điều
chỉnh, nguồn của LHC
2.3. Quan hệ pháp luật HC
1. Đối tượng điều chỉnh, phương pháp điều
chỉnh, nguồn của Luật Hình sự
2. Tội phạm – Cấu thành của tội phạm
3. Trách nhiệm HS – Hình phạt – Các biện
pháp tư pháp.
1. Luật Dân sự
1.1. Đối tượng điều chỉnh, phương pháp điều
chỉnh, nguồn của Luật dân sự
1.2. Quan hệ pháp luật dân sự
1.3. Một số chế định cơ bản của Luật dân sự
2. Luật Hôn nhân và gia đình
2.1. Đối tượng điều chỉnh, phương pháp điều
chỉnh, nguồn của Luật HN - GĐ
2.2. Quan hệ pháp luật HN - GĐ
2.3. Một số chế định cơ bản của Luật HN - GĐ
1. Luật Lao động
1.1. Đối tượng điều chỉnh, phương pháp điều
chỉnh, nguồn của Luật lao động
1.2. Một số chế định cơ bản của Luật lao động.
2. Luật kinh tế
2.1. Pháp luật kinh tế và ngành luật kinh tế
2.2. Đối tượng điều chỉnh, phương pháp điều
chỉnh, nguồn của Luật kinh tế
2.3. Một số chế định cơ bản của Luật kinh tế.
3. Luật đất đai
3.1. Khái niệm luật đất đai
3.2. Đối tượng điều chỉnh, phương pháp điều
chỉnh, nguồn của Luật đất đai
1. Khái niệm Tham nhũng
1.1. Khái niệm tham nhũng
1.2. Đặc điểm của hành vi tham nhũng
2. Nguyên nhân và tác hại của tham nhũng
2.1. Nguyên nhân tham nhũng
2.2. Tác hại của tham nhũng
3. Trách nhiệm của công dân trong phòng,
chống tham nhũng.
3.1. Trách nhiệm của công dân (bình thường)
trong phòng, chống tham nhũng
3.2. Trách nhiệm của công dân là cán bộ,
công chức, viên chức trong phòng chống
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1. Nguồn gốc và bản chất
của Hiến pháp
2. Lịch sử ra đời HP Việt
Nam
3. Vi phạm hành chính –
Trách nhiệm hành chính
– Xử lý vi phạm hành
chính
4. Các thức quản lý nhà nước
– Cán bộ, công chức nhà
nước – Tòa án HC
1. Đối tượng điều chỉnh,
phương pháp điều chỉnh,
nguồn của Luật TT hình
sự
2. Một số chế định cơ bản
của Luật TT Hình sự
1. Luật tố tụng dân sự
1.1. Đối tượng điều
chỉnh, phương pháp điều
chỉnh, nguồn của Luật
TTDS
1.2. Một số chế định cơ
bản của Luật TTDS
2. Tìm hiểu về Bộ luật
Dân sự và Bộ luật Tố
tụng dân sự
1. Luật Tài chính
2. Tìm hiểu về Bộ luật
Lao động, Luật Doanh
nghiệp, Luật đất đai.

1. Các hành vi tham
nhũng và tội phạm về
tham nhũng
2. Ý nghĩa, tầm quan trọng
của công tác phòng, chống
tham nhũng.
3. Tìm hiểu về Luật phòng
chống tham nhũng.

Thảo luận
( 2 tiết )

Chương 11
Pháp luật Quốc tế
(2 tiết)

tham nhũng.
1. Tầm quan trọng của Luật Hiến pháp
2. Vấn đề tội phạm đối với giới trẻ hiện nay
3. Các biện pháp nâng cao trách nhiệm phòng
chống tham nhũng
1. Công pháp quốc tế
1.1. Đối tượng điều chỉnh, phương pháp điều
chỉnh, nguồn của CPQT
1.2. Nội dung cơ bản của CPQT
2. Tư pháp quốc tế
2.1. Đối tượng điều chỉnh, phương pháp điều
chỉnh, nguồn của TPQT
2.2. Nội dung cơ bản của TPQT
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1. Tìm hiểu một số văn
kiện quốc tế mà Việt
Nam tham gia, ký kết.
2. Một số văn bản pháp
luật về tương trợ tư pháp
của Việt Nam

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần: Tư tưởng Hồ Chí Minh. Mã học phần: LTU0001
2. Số tín chỉ: 02
3. Thông tin về học phần
3.1. Điều kiện tiên quyết: học xong học phần Triết học Mác - Lênin
3.2. Loại học phần: bắt buộc
4. Phân bố thời gian:
4.1. Lý thuyết: 28 tiết
4.2. Thảo luận: 02 tiết
5. Mục tiêu học phần
5.1. Kiến thức
Sinh viên có những hiểu biết mang tính hệ thống về tư tưởng, đạo đức, giá trị văn hoá Hồ Chí
Minh. Cụ thể nắm được khái niệm, cơ sở, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh;
những nội dung cơ bản về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam như: về độc lập dân tộc và chủ
nghĩa xã hội; tư tưởng về Đảng cộng sản Việt Nam và Nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân
dân; tư tưởng về đại đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế; tư tưởng về văn hoá, đạo đức, con người.
5.2. Kỹ năng
- Sinh viên có khả năng vận dụng sáng tạo những giá trị của tư tưởng Hồ Chí Minh trong thực
tiễn cuộc sống.
- Hình thành và phát triển kỹ năng phân tích, tổng hợp, hệ thống hóa những kiến thức đã
thu nhận được của người học.
5.3. Tư tưởng
- Cùng với học tập những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, môn học này tạo lập
những hiểu biết về nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam hành động của Đảng và của cách mạng nước ta.
- Củng cố lòng tin vào con đường đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội, nâng cao lòng tự hào dân tộc,
về Đảng, về Bác Hồ.
- Góp phần xây dựng nền tảng đạo đức con người mới.
6. Mô tả vắn tắt nội dung học phần
Học phần cung cấp cho sinh viên kiến thức cơ bản về: đối tượng, phương pháp nghiên cứu và ý nghĩa
học tập tư tưởng Hồ Chí Minh; về cơ sở, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh; về độc
lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; tư tưởng về Đảng cộng sản Việt Nam và Nhà nước của nhân dân, do
nhân dân, vì nhân dân; tư tưởng về đại đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế; tư tưởng về văn hoá, đạo
đức, con người.
7. Thông tin về giảng viên
7.1. TS. Cao Thị Hạnh.
Mobile: 0368.932.241
Email: caohanhkllct@gmai.com
7.2. Th.S. Nguyễn Thị Thùy Linh. Mobile: 093959089
Email: Thuylinhllct87@ gmail.com
7.3. Th.S. Khổng Minh Ngọc Mai Mobile:: 098.681.0292
Email: khongminhngocmai@gmail.com
8. Nhiệm vụ của người học
- Phải nghiên cứu giáo trình, chuẩn bị các ý kiến hỏi, đề xuất khi nghe giảng, chuẩn bị
xêmina và đọc, sưu tầm các tư liệu có liên quan đến nội dung của chương.
- Dành thời gian cho việc nghiên cứu trước bài giảng dưới sự hướng dẫn của giảng viên
- Tham dự các buổi hội thảo, xêmina, các buổi lên lớp theo quy định.
- Làm bài kiểm tra, thi theo quy định
9. Quy định đánh giá người học
- Đối với thi tự luận: Điểm học phần gồm Điểm bộ phận + Điểm thi kết thúc học phần. Quy định
trọng số điểm như sau:
+ Điểm bộ phận (bao gồm: điểm kiểm tra thường xuyên trong qúa trình học tập; điểm đánh giá
nhận thức và thái độ tham gia thảo luận; điểm đánh giá phần thực hành; điểm chuyên cần; điểm thi giữa
học phần; điểm tiểu luận): có trọng số 50% điểm học phần.
+ Điểm thi kết thúc học phần: có trọng số 50% điểm học phần.
- Đối với học phần thực hành: Sinh viên phải tham dự đầy đủ các bài thực hành. Điểm của học
phần thực hành là điểm trung bình cộng của điểm các bài thực hành trong học kỳ được làm tròn đến một
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chữ số thập phân.
10. Điều kiện dự thi kết thúc học phần
Sinh viên được dự thi kết thúc học phần nếu đạt các điều kiện sau:
- Tham dự ít nhất 80% số tiết lên lớp thực tế quy định cho từng học phần.
- Làm đầy đủ các bài thực hành, bài tập, thí nghiệm, tiểu luận được quy định cho từng học phần.
11. Hình thức thi và thang điểm
11.1. Hình thức thi: Tự luận
11.2. Thang điểm: 10 (Mười)
12. Tài liệu
12.1. Tài liệu chính
- Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh, Bộ Giáo dục & Đào tạo, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội,
2013.
- Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh, Hội đồng Trung ương chỉ đạo biên soạn giáo trình quốc gia
các bộ môn khoa học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2003.
12.2. Tài liệu tham khảo
- Hồ Chí Minh, toàn tập, tập 1-12, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2000.
- Những nhận thức cơ bản về tư tưởng Hồ Chí Minh, Phạm Văn Đồng, Nxb. Chính trị quốc gia,
Hà Nội, 1998.
- Hướng dẫn học tập tư tưởng Hồ Chí Minh, Phan Ngọc Liên (chủ biên), Nxb. Đại học sư phạm,
Hà Nội, 2006.
- Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức, PGS, PTS. Thành Duy, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội,
1996.
- Góp phần tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh, Lê Sỹ Thắng Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội, 1991.
13. Nội dung chi tiết
Tên chương,
Nội dung lên lớp
Nội dung tự học
số tiết
(có hướng dẫn của
giảng viên)
Chương 1
1. Khái niệm Tư tưởng Hồ Chí Minh
ĐỐI TƯỢNG,
2. Đối tượng nghiên cứu môn học Tư tưởng Hồ
PHƯƠNG PHÁP
Chí Minh
NGHIÊN CỨU VÀ 3. Phương pháp nghiên cứu
Ý NGHĨA HỌC
4. Ý nghĩa của việc học tập môn tư tưởng Hồ
TẬP MÔN TƯ
Chí Minh
TƯỞNG HỒ CHÍ
MINH
(1 tiết)
Chương 2
1. Cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh
3. Giá trị tư tưởng Hồ
CƠ SỞ, QUÁ
1.1. Cơ sở thực tiễn
Chí Minh
TRÌNH HÌNH
1.2. Cơ sở lý luận
3.1. Đối với cách mạng
THÀNH VÀ PHÁT 1.3. Nhân tố chủ quan Hồ Chí Minh
Việt Nam
TRIỂN TƯ TƯỞNG 2. Quá trình hình thành và phát triển tư tưởng 3.2. Đối với sự phát
HỒ CHÍ MINH
Hồ Chí Minh
triển tiến bộ của nhân
(7 tiết)
2.1. Thời kỳ trước ngày 5/6/1911: Hình thành tư loại
tưởng yêu nước và chí hướng tìm con đường
cứu nước mới
2.2. Thời kỳ từ giữa năm 1911 đến cuối năm
1920: dần dần hình thành tư tưởng cứu nước,
giải phóng dân tộc Việt Nam theo con đường
cách mạng vô sản
2.3. Thời kỳ từ cuối năm 1920 đến đầu năm 1930:
Hình thành nội dung cơ bản tư tưởng về cách mạng
Việt Nam
2.4. Thời kỳ từ đầu năm 1930 đến đầu năm 1941:
Vượt qua sóng gió, thử thách, kiên trì giữ vững
đường lối, phương pháp cách mạng Việt Nam đúng
đắn, sáng tạo
2.5. Thời kỳ từ đầu năm 1941đến tháng 9/1969:
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Chương 3
TƯ TƯỞNG HỒ
CHÍ MINH VỀ
ĐỘC LẬP DÂN
TỘC VÀ CHỦ
NGHĨA XÃ HỘI
(7 tiết)

Chương 4
TƯ TƯỞNG HỒ
CHÍ MINH VỀ
ĐẢNG CỘNG SẢN
VIỆT NAM VÀ
NHÀ NƯỚC CỦA
NHÂN DÂN, DO
NHÂN DÂN, VÌ
NHÂN DÂN
(7 tiết)
Chương 5
TƯ TƯỞNG HỒ
CHÍ MINH VỀ ĐẠI
ĐOÀN KẾT DÂN
TỘC VÀ ĐOÀN
KẾT QUỐC TẾ
(5 tiết)

Chương 6
TƯ TƯỞNG HỒ
CHÍ MINH VỀ
VĂN HÓA, ĐẠO
ĐỨC, CON NGƯỜI
(5 tiết)

Tư tưởng Hồ Chí Minh tiếp tục phát triển, hoàn
thiện, soi đường cho sự nghiệp cách mạng của
Đảng và nhân dân ta
1. Tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc
1.1. Vấn đề độc lập dân tộc
1.2. Về cách mạng giải phóng dân tộc
2. Tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội và xây
dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam
2.1. Tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội
2.2. Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng chủ nghĩa xã
hội ở Việt Nam
2.3. Tư tưởng Hồ Chí Minh về thời kỳ quá độ
lên CNXH ở Việt Nam
* Thảo luận: Tư tưởng Hồ Chí Minh về biện
pháp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam?
Liên hệ thực tiễn nước ta hiện nay
1. Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản
Việt Nam
1.1. Tính tất yếu và vai trò của Đảng Cộng sản
Việt Nam
1.2. Đảng phải trong sạch, vững mạnh
2. Tư tưởng Hồ Chí Minh về Nhà nước Việt
Nam
2.1. Nhà nước dân chủ
2.2. Nhà nước pháp quyền
2.3. Nhà nước trong sạch, vững mạnh
* Thảo luận: Quan niệm về xây dựng đội ngũ
cán bộ, đảng viên
1. Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân
tộc
1.1. Vai trò của đại đoàn kết dân tộc
1.2. Lực lượng của khối đại đoàn kết dân tộc
1.3. Điều kiện để xây dựng khối đại đoàn kết
toàn dân tộc
1.4. Hình thức tổ chức của khối đại đoàn kết
toàn dân tộc - Mặt trận dân tộc thống nhất
2. Tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết quốc tế
2.1 Sự cần thiết xây dựng đoàn kết quốc tế
2.2. Lực lượng đoàn kết quốc tế và hình thức tổ
chức
2.3. Nguyên tắc đoàn kết quốc tế
1 Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa
1.1. Một số nhận thức chung về văn hóa và quan
hệ giữa văn hóa với các lĩnh vực khác
1.2. Quan điểm của Hồ Chí Minh về vai trò của
văn hóa
1.3. Quan điểm của Hồ Chí Minh về xây dựng
nền văn hóa mới
2. Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức
2.1. Quan điểm về vai trò và sức mạnh của đạo
đức cách mạng
2.2. Quan điểm về những chuẩn mực đạo đức
cách mạng
2.3. Quan điểm về những nguyên tắc xây dựng
đạo đức cách mạng
3. Tư tưởng Hồ Chí Minh về con người
3.1. Quan niệm của Hồ Chí Minh về con người
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3. Tư tưởng Hồ Chí
Minh về mối quan hệ
giữa độc lập dân tộc và
chủ nghĩa xã hội
4. Vận dụng Tư tưởng
Hồ Chí Minh về độc lập
dân tộc gắn liền với chủ
nghĩa xã hội trong sự
nghiệp cách mạng Việt
Nam giai đoạn hiện nay

3. Vận dụng tư tưởng
Hồ Chí Minh vào công
tác xây dựng Đảng và
xây dựng Nhà nước
3.1. Xây dựng Đảng
thật sự trong sạch, vững
mạnh
3.2. Xây dựng Nhà
nước

3. Vận dụng tư tưởng Hồ
Chí Minh về đại đoàn
kết dân tộc và đoàn kết
quốc tế trong giai đoạn
hiện nay

IV. Xây dựng văn hóa,
đức, con người Việt
Nam hiện nay theo tư
tưởng Hồ Chí Minh
1.
Xây dựng và phát
triển văn hóa, con người
2.
Xây dựng đạo
đức cách mạng

3.2. Quan điểm của Hồ Chí Minh về vai trò của con
người
3.2. Quan điểm của Hồ Chí Minh về xây dựng con
người
* Thảo luận:
- Quan điểm của Hồ Chí Minh về văn hóa đời
sống.
- Sinh viên học tập và làm theo tư tưởng, tấm
gương đạo đức Hồ Chí Minh

195

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần: Văn hóa Tây Bắc (Mã học phần: SVN0001)
2. Số tín chỉ: 02
3. Thông tin về học phần
3.1 Điều kiện tiên quyết: Không
3.2 Loại học phần: Tự chọn
4. Phân bố thời gian
4.1. Lí thuyết: 27 tiết
4.2. Thực tế điền dã: 3 tiết
5. Mục tiêu học phần:
5.1. Về kiến thức
Giúp cho sinh viên hiểu được:
Những vấn đề chung
- Văn hóa địa phương là gì ?
- Mối quan hệ giữa văn hóa Việt Nam với văn hóa địa phương.
- Nhận diện và cách tiếp cận văn hóa địa phương
- Một số giá trị và đặc trưng cơ bản của văn hóa địa phương
- Các vùng văn hóa
Văn hóa Tây Bắc
- Không gian văn hóa Tây Bắc: Địa giới của Tây Bắc trong lịch sử và hiện nay…
- Nhận diện và cách tiếp cận văn hóa Tây Bắc:
+ Qua kết quả các công trình nghiên cứu đã công bố…
+ Điền dã địa phương: gặp gỡ nhân chứng, thu thập tài liệu, tham dự các hoạt đông văn hóa (lễ,
tết, cúng bản…)
+ Tìm hiểu chợ quê, tập quán, tục lệ (cả những điều kiêng kỵ của các dân tộc), luật tục, tập
quán…
- Các giá trị tiêu biểu của văn hóa Tây Bắc:
+ Thiết chế xã hội nông thôn truyền thống ở Tây Bắc
+ Tính cộng đồng và tính tự trị.
+ Ăn, ở, mặc, đi lại…
+ Tín ngưỡng dân gian…
+ Chữ viết, phong tục, tập quán, lễ, tết…
+Tục lệ…
+Luật tục….
- Hệ thống tri thức bản địa của các dân tộc Tây Bắc…
5.2. Kỹ năng
Hình thành cho sinh viên một số kỹ năng sau:
- Nhận diện và có cách tiếp cận phù hợp các giá trị, đặc trưng cơ bản của văn hóa địa phương.
- Nhận thức đúng vị trí, vai trò và tác động của văn hóa địa phương đối với đời sống xã hội và
sinh hoạt trong quá khứ và hiện nay.
- Kế thừa một số tri thức bản địa về xã hội học nông thôn, hương ước khế ước, tục lệ luật tục, tri
thức về bảo vệ nguồn nước, giữ gìn vệ sinh bản làng, bảo vệ rừng…vào phát triển bền vững cho Tây
Bắc.
- Có thái độ ứng xử hài hòa với các tục lệ, tập quán truyền thống của các dân tộc Tây Bắc.
6. Mô tả vắn tắt nội dung học phần:
Học phần đề cập những nội dung trọng yếu sau:
Những vấn đề chung
- Khái niệm văn hóa địa phương.
- Mối quan hệ giữa văn hóa Việt Nam với văn hóa địa phương.
- Nhận diện và cách tiếp cận văn hóa địa phương
- Một số giá trị và đặc trưng cơ bản của văn hóa địa phương
- Các vùng văn hóa…
Văn hóa Tây Bắc
- Không gian văn hóa Tây Bắc:
+ Những quan niệm khác nhau về địa giới Tây Bắc trong lịch sử và hiện nay.
+ Địa giới của Tây Bắc dưới góc độ văn hóa…
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- Nhận diện và cách tiếp cận các giá trị văn hóa Tây Bắc…
- Các giá trị cơ bản và đặc trưng của văn hóa Tây Bắc:
+ Bản, làng các dân tộc ở Tây Bắc (tính cộng đồng và tính tự trị)
+ Thiết chế xã hội nông thôn truyền thống của đồng bào Thái, Mường, Mông ở Tây Bắc
+Các giá trị và đặc trưng văn hóa tiêu biểu: Ăn, ở, mặc, đi lại, giao tiếp; chữ viết, phong tục, tập
quán; tục lệ, luật tục; lễ, tết; tín ngưỡng dân gian…
- Hệ thống tri thức bản địa của các dân tộc Tây Bắc…
Phần thực tế chuyên môn
Giúp sinh viên nhận diện và tiếp cận được các giá trị tiêu biểu của văn hóa Tây Bắc trong thực tế.
7. Thông tin về giảng viên
1. PGS.TS. Phạm Văn Lực; số điện thoại 0915.802.693
2. TS. Dương Hà Hiếu; số điện thoại 0915513031
8. Nhiệm vụ của sinh viên:
- Nghiên cứu trước tài liệu, giáo trình.
- Lên lớp theo đúng quy định và làm bài tập được giao.
9. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên
Điểm học phần gồm: Điểm bộ phận + điểm thi kết thúc HP. Tuỳ theo HP, GV quy định trọng số
điểm trên quy định sau:
- Điểm bộ phận bao gồm: Điểm KT thường xuyên trong quá trình học tập, điểm đánh giá nhận
thức và thái độ tham gia thảo luận, điểm đánh giá phần thực hành, điểm chuyên cần, điểm thi giữa HP,
điểm tiểu luận, có trọng số 50 %.
- Điểm thi kết thúc HP: có trọng số 50 %.
10. Điều kiện dự thi kết thúc học phần
- SV được dự thi kết thúc HP nếu đạt được các điều kiện sau:
+ Tham dự ít nhất 80% số tiết thực tế quy định cho từng HP.
+ Làm đầy đủ các bài thực hành, bài tập, thí nghiệm, tiểu luận được quy định cho từng HP.
11. Hình thức thi và thang điểm:
- Hình thức thi: Viết tiểu luận
- Thang điểm: 10 điểm
12 Tài liệu:
12.1 Giáo trình chính (có trong danh mục đã được nhà trường phê duyệt):
- Trần Ngọc Thêm – (1997): Cơ sở Văn hoá Việt Nam, NXB GD
- Trần Quốc Vượng – Chủ biên (1997): Cơ sở Văn hoá Việt Nam, NXB GD
12.2 Tài liệu tham khảo:
1. Phạm Văn Lực (Cb - 2011): Một số vấn đề Lịch sử và văn hóa Tây Bắc, NXB Đại học Sư
phạm, Hà Nội.
2. Các bài viết trên các tạp chí: Dân tộc học, Văn nghệ Dân gian; Nghiên cứu Lịch sử.
3 Tham khảo thông tin trên các trang website chính thức do Bộ Văn hóa Thông tin cấp.
13. Nội dung chi tiết:
Tên bài, số tiết
Nội dung lên lớp
Nội dung SV tự học
Chương 1.
1. Khái niệm văn hoá địa phương
- Nguồn gốc của văn hóa
Khái quát về
- Những quan niệm khác nhau về văn hóa địa - Tìm hiểu các định nghĩa văn
văn hoá địa
phương…
hóa ở Việt Nam:
phương
- Quan niệm phổ biến hiện nay…
+ Định nghĩa của Thủ tướng
(5 tiết)
- Khái niệm văn hóa địa phương:
Phạm văn Đồng.
- Mối quan hệ giữa văn hóa địa phương với văn + Tìm hểu về định nghĩa văn
hóa Việt Nam…
hóa của Chủ tịch Hồ Chí
2. Nhận diện và cách tiếp cận các giá trị văn Minh.
hóa địa phương:
- Tìm hiểu về định nghĩa văn
- Nhận diện và biểu hiện của văn hóa địa hóa của UNESCO.
phương:
- Tìm hiểu về Nho Giáo, Phật
+ Văn hoá vật chất...
Giáo và ảnh hưởng đến văn
+ Văn hoá tinh thần...
hóa địa phương
+ Đặc trưng của văn hoá Tây Bắc...
- Làm rõ không gian, đặc
- Cách tiếp cận:
trưng cơ bản của các vùng
+ Thông qua nghiên cứu các tài liệu đã công văn hóa Việt Nam.
bố...
- Tìm hiểu di sản văn hoá các
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Chương 2
Văn hóa Tây
Bắc (22 tiết)

+ Quan sát, nghiên cứu về chợ quê, tục lệ, tập
quán...
+ Điền dã địa phương: Gặp gỡ nhân chứng, thu
thập tài liệu, tham gia các hoạt động văn hoá tại
địa phương...
3. Các vùng văn hóa:
- Cơ sở phân chia
- Đặc trưng cơ bản và điển hình
- Các giá trị văn hoá tiêu biểu của vùng miền.
- Các vùng văn hóa:
+ Văn hóa vùng châu thổ sông Hồng
+ Văn hóa vùng Đông Bắc
+ Văn hóa vùng Kinh Bắc
+ Văn hóa Thăng Long
+ Văn hóa Tây Bắc
+ Văn hóa Thanh - Nghệ - Tĩnh
+ Văn hóa Bình - Trị - Thiên
+ Văn hóa Huế
+ Văn hóa Nam Trung bộ
+ Văn hóa Tây Nguyên
+ Văn hóa Nam Bộ...
1. Không gian văn hóa Tây Bắc
- Những quan niệm khác nhau về địa giới của
Tây Bắc trong lịch sử và hiện nay:
+ Quan niệm về mặt địa lý tự nhiên...
+ Địa giới của Khu Tự trị Thái - Mèo (1955)
+ Địa giới của Ban chỉ đạo Tây Bắc...
- Không gian văn hóa Tây Bắc (Địa giới của
Tây Bắc dưới góc độ văn hóa)
2. Vị trí vùng đất, điều kiện tự nhiên, đặc
trưng KTXH, nguồn gốc cư dân...
- Vị trí của vùng đất Tây Bắc trong lịch sử và
hiện nay
- Điều kiện tự nhiên...
- Đặc điểm kinh tế xã hội:
+ Đặc trưng kinh tế...
+ Thế mạnh của mỗi dân tộc trong phát triển
kinh tế ở các vùng miền Tây Bắc (Xá, Thái,
Mông và các dân tộc khác)
- Phương thức giao lưu trao đổi hàng hoá truyền
thống của các dân tộc Tây Bắc:
+ Phương thức trao đổi truyền thống ngang giá
“vật đổi vật”.
+ Sự xuất hiện của tiền tệ ở Tây Bắc...
+ Phương thức giao lưu trao đổi hàng hoá tiền
tệ ở Tây Bắc...
- Nguồn gốc lịch sử và thành phần cư dân ở Tây
Bắc:
+ Dân tộc Thái ?
+ Dân tộc Mông ?
+ Người Kinh nhập cư vào Tây Bắc ?
+ Các dân tộc khác...
3. Nhận diện và cách tiếp cận văn hóa Tây
Bắc:
3.1. Nhận diện các giá trị văn hóa Tây Bắc:
- Đặc trưng của văn hóa Tây Bắc:
+ Đặc trưng tiêu biểu: Văn hóa dân tộc Thái,
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vùng miền được UNESCO
tôn vinh là Di sản văn hóa vật
thể và phi vật thể của nhân
loại.

- Các ngành nghề thủ công
truyền thống ở Tây Bắc
- Chợ quê...
- Tri thức bản địa về: KTXH,
đời sống, sinh hoạt...
- Chữ Thái cổ
- Tục ngữ, ngạn ngữ Thái...
- Sử thi Táy pú xấc
- Lễ cúng bản (Xên mường)
- Luật tục Thái
- Luật tục Mường
- Luật tục Mông...

văn hóa dân tộc Mông.
+ Biểu hiện: Ảnh hưởng, giao thoa về ngôn
ngữ, văn hóa và các phong tục tập quán, tục lệ...
- Các giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể của dân
tộc Thái Tây Bắc...
- Các giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể của dân
tộc Mông ở Tây Bắc...
- Các giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể của các
dân tộc Tây Bắc...
3.2. Cách tiếp cận:
+ Thông qua kết quả các công trình nghiên cứu
đã công bố...
+ Gặp gỡ nhân chứng...
+ Tìm hiểu về phong tục, tập quán, tục lệ...
+ Tìm hiểu về chợ quê...
+ Thông qua các lễ, tết, lễ hội và tục lệ khác của
các dân tộc...
4. Một số giá trị tiêu biểu của văn hóa Tây
Bắc:
- Thiết chế xã hội nông thôn truyền thống trong
đồng bào các dân tộc ở Tây Bắc…
- Đặc trưng cơ bản và điển hình của bản, làng
các dân tộc ở Tây Bắc (tính cộng đồng và tính
tự trị).
- Gia đình truyền thống và sự biến đổi của gia
đình truyền thống các dân tộc ở Tây Bắc trong
giai đoạn hiện nay:
+ Giá trị, đặc trưng gia đình truyền thống của
các dân tộc Thái, Mông, Mường…
+ Sự biến đổi của gia đình theo hướng nào ?
+ Nguyên nhân của sự biến đổi ?
- Về phong tục, tập quán…
- Tục lệ của các dân tộc: Thái, Mông, Mường
và các dân tộc Kháng, Mảng, La Ha, Xinh Mun,
La Hủ…
- Luật tục:
+ Luật tục Thái
+ Luật tục Mông
+ Luật tục Mường
+ Lật tục của các dân tộc thiểu số khác…
- Lễ, tết của các dân tộc…
- Tín ngưỡng dân gian:
+ Tín ngưỡng Phồn thực
+ Tín ngưỡng sùng bái cá nhân
+ Tín ngưỡng sung bái tự nhiên
- Về chữ viết:
+ Chữ Thái cổ…
+ Chữ Mông…
+ Chữ viết của các dân tộc thiểu số khác…
- Các vấn đề về: Ăn, ở, mặc, đi lại, giao tiếp…
5. Hệ thống tri thức bản địa của các dân tộc
Tây Bắc…
- Tri thức dân gian các dân tộc Tây Bắc về bảo
vệ nguồn nước…
- Tri thức dân gian các dân tộc Tây Bắc về bảo
vệ rừng…
- Tri thức dân gian các dân tộc Tây Bắc về giữ
199

Thực tế địa
phương (3 tiết)

gìn vệ sinh bản mường…
- Tri thức dân gian các dân tộc Tây Bắc trong
các lĩnh vực khác…
Tìm hiểu thực tế địa phương để nhận diện và
tiếp cận văn hóa Tây Bắc, cách ứng xử...

200

Mục lục
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Học phần: Nghe – Nói 1 (Mã học phần: NTH0028) .........................................................................11
Học phần: Đọc - Viết 1 (Mã học phần: NTH0029)...........................................................................14
Học phần: Nghe - Nói 2 (Mã học phần: NTH0030) .........................................................................19
Học phần: Đọc – Viết 2 (Mã học phần: NTH0031) ..........................................................................21
Học phần: Nghe - Nói 3 (Mã học phần: NTH0032) .........................................................................24
Học phần: Kỹ năng đọc – viết 3 (Mã học phần: NTH0033) .............................................................29
Học phần: Nghe - Nói 4 (Mã học phần: NTH0034) ........................................................................33
Học phần: Kỹ năng đọc – viết 4 (Mã học phần: NTH0035) .............................................................37
Học phần: Nghe 5 (Mã học phần: NTH0007) ...................................................................................40
Học phần: Kỹ năng nói 5 (Mã học phần: NTH0013) ........................................................................43
Học phần: Đọc 5 (Mã học phần: NTH0019) .....................................................................................46
Học phần: Kỹ năng viết 5 (Mã học phần: NTH0026) .......................................................................49
Học phần: Kỹ năng nghe 6 (Mã học phần: NTH0008) .....................................................................52
Học phần: Kỹ năng nói 6 (Mã học phần: NTH0036) ........................................................................55
Học phần: Kỹ năng đọc 6 (Mã học phần: NTH0020) .......................................................................58
Học phần: Kỹ năng viết 6 (Mã học phần: NTH0027) .......................................................................61
Học phần: Ngữ pháp cơ bản (Mã học phần: NLT0028) ...................................................................64
Học phần: Ngữ âm cơ bản (Mã học phần: NLT0029) ......................................................................68
Học phần: Dịch cơ bản (Mã học phần: NLT0030) ...........................................................................71
Học phần: Đất nước học (Mã học phần: NLT0032) .........................................................................73
Học phần: Giao tiếp giao văn hóa (Mã học phần: NLT0039) ...........................................................77
Học phần: Ngữ nghĩa học (Mã học phần: NLT0043) .......................................................................80
Học phần: Ngữ âm và âm vị học (Mã học phần: NLT0045) ............................................................85
Học phần: Biên dịch (Mã học phần: NLT0047) ...............................................................................88
Học phần: Phiên dịch (Mã học phần: NLT0048) ..............................................................................90
Học phần: Tiếng Anh du lịch (Mã học phần: NLT0033) ..................................................................92
Học phần: Tiếng Anh Nhà hàng- Khách sạn (Mã học phần: NLT0049) ..........................................95
Học phần: Phương pháp giảng dạy Tiếng Anh 1 (Mã học phần: NPP0049) ....................................97
Học phần: Phương pháp giảng dạy Tiếng Anh 2 (Mã học phần: NPP0050) ..................................101
Học phần: Phương pháp giảng dạy Tiếng Anh 3 (Mã học phần: NPP0051) ..................................104
Học phần: Tiếng Anh cho Giáo viên (Mã học phần: NPP0052) .....................................................107
Học phần: Ứng dụng CNTT trong dạy học ngoại ngữ (Mã học phần: NPP0053)Lỗi! Thẻ đánh dấu
không được xác định.
Học phần: Tiếng Trung Quốc 1 (Mã học phần: NTH0001) ............................................................114
Học phần: Tiếng Trung Quốc 2 (Mã học phần: NTH0002) ............................................................117
Học phần: Tâm lý học. Mã học phần: TLG0001 ............ Lỗi! Thẻ đánh dấu không được xác định.
Học phần: Giáo dục học. Mã học phần: TLG0002 ......... Lỗi! Thẻ đánh dấu không được xác định.
Học phần: Quản lý hành chính nhà nước và Quản lý ngành Giáo dục & Đào tạo. Mã
học
phần:
QLN0001 ........................................................................ Lỗi! Thẻ đánh dấu không được xác định.
Học phần: Phương pháp nghiên cứu khoa học. Mã học phần: KHH0001
Lỗi! Thẻ đánh dấu
không được xác định.
Học phần: Giao tiếp sư phạm. Mã học phần: TLG0003 Lỗi! Thẻ đánh dấu không được xác định.
Học phần: Cơ sở Văn hóa Việt Nam (Mã học phần: VNN0002) ...................................................141
Học phần: Tin học cơ sở (Mã học phần: TTH0002) ....... Lỗi! Thẻ đánh dấu không được xác định.
Học phần: Tin học nâng cao (Mã học phần: TTH0003) . Lỗi! Thẻ đánh dấu không được xác định.
Học phần: Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Mã học phần: LDL0001 ...........151
Học phần: Giáo dục thể chất 1. Mã học phần: GDT0001Lỗi! Thẻ đánh dấu không được xác định.
Học phần: Chạy 100m. Mã học phần GDT0003............. Lỗi! Thẻ đánh dấu không được xác định.
Học phần: Nhảy xa. Mã học phần GDT0004 ................. Lỗi! Thẻ đánh dấu không được xác định.
Học phần: Đẩy tạ. Mã học phần GDT0005..................... Lỗi! Thẻ đánh dấu không được xác định.
Học phần: Bóng ném. Mã học phần: GDT0006.............. Lỗi! Thẻ đánh dấu không được xác định.
Học phần: Bóng chuyền. Mã học phần: GDT0007 ......... Lỗi! Thẻ đánh dấu không được xác định.
201

•
•
•
•
•
•
•
•

Học phần: Bóng bàn. Mã học phần: GDT0008 .............. Lỗi! Thẻ đánh dấu không được xác định.
Học phần: AEROBIC. Mã học phần: GDT0009 ............ Lỗi! Thẻ đánh dấu không được xác định.
Học phần: Thể dục nhịp điệu. Mã học phần: GDT0010 Lỗi! Thẻ đánh dấu không được xác định.
Học phần: Lịch sử văn minh thế giới (Mã học phần: SCN0002).................................................... 179
Học phần: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin. Mã học phần: LNL0001 .......... 182
Học phần: Pháp luật đại cương. Mã học phần: LPL0001 ............................................................... 188
Học phần: Tư tưởng Hồ Chí Minh. Mã học phần: LTD0045 ......................................................... 192
Học phần: Văn hóa Tây Bắc (Mã học phần: SVN0001) ................................................................. 196

202

