
 1 

UBND TỈNH BẠC LIÊU CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƢỜNG ĐẠI HỌC BẠC LIÊU Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

                                                                                Bạc Liêu, ngày 24 tháng 4 năm 2017 

 

     CHƢƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC 

(Hệ thống tín chỉ) 
 

Tên chƣơng trình: Đào tạo giáo viên   

Trình độ đào tạo: Cao đẳng 

Ngành đào tạo: Sư phạm Tiếng Anh  

Mã ngành:                    51140231 

Loại hình đào tạo: Chính quy 

(Ban hành theo Quyết định số 315/QĐ-ĐHBL ngày 21/8/2017 

của Hiệu trưởng trường Đại học Bạc Liêu ) 

 

1. Mục tiêu đào tạo 
      1.1.Kiến thức 

Có kiến thức chuyên sâu về phương pháp giảng dạy tiếng Anh; kiến thức cơ bản về  

ngôn ngữ Anh, văn hóa, xã hội và văn học Anh – Mỹ. Có kiến thức quản lý, điều hành, 

kiến thức pháp luật liên quan đến lĩnh vực được đào tạo.  

1.2. Kỹ năng 

Rèn luyện và phát triển kỹ năng giao tiếp Tiếng Anh ở mức độ tương đối thành thạo 

trong các tình huống giao tiếp xã hội và chuyên môn thông thường. Sau khi tốt nghiệp 

có thể dạy Tiếng Anh tại các trường trung học phổ thông cơ sở, tiểu học, các trung tâm 

ngoại ngữ.  

1.3. Năng lực tự chủ và trách nhiệm 

Có năng lực dẫn dắt về chuyên môn, nghiệp vụ đã được đào tạo; có sáng kiến trong 

quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao; có khả năng tự định hướng, thích nghi với các 

môi trường làm việc khác nhau; tự học tập, tích lũy kiến thức, kinh nghiệm để nâng 

cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ; có khả năng đưa ra được kết luận về các vấn đề 

chuyên môn, nghiệp vụ thông thường và một số vấn đề phức tạp về mặt kỹ thuật; có 

năng lực lập kế hoạch, điều phối, phát huy trí tuệ tập thể; có năng lực đánh giá và cải 

tiến các hoạt động chuyên môn ở quy mô trung bình. Cử nhân ngành sư phạm tiếng 

Anh có thể học ngành 2 cùng khối; hoặc dự tuyển vào chương trình đào tạo đại học tại 

các cơ sở đào tạo trong và ngoài nước. 

2. Thời gian đào tạo: 3 năm (6 học kỳ) 

3. Khối lƣợng kiến thức toàn khóa:  (tính bằng số tín chỉ) 

Tổng số tín chỉ phải tích lũy: 121 TC (KTGDĐC: 29/KTGDCN: 92) 

Không kể Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng 

Trong đó: Tổng số tín chỉ bắt buộc: 110 TC 

Tổng số tín chỉ tự chọn bắt buộc: 11 TC 

4. Đối tƣợng tuyển sinh: 
- Học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông. 

- Khối tuyển sinh: theo Đề án tuyển sinh hàng năm của Trường Đại học Bạc Liêu. 

5. Quy trình đào tạo và điều kiện tốt nghiệp: 
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      Thực hiện theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 15/08/2007 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Quyết định số 556/QĐ-ĐHBL, ngày 25/10/2016 

của Hiệu trưởng Trường Đại học Bạc Liêu về việc ban hành quy chế đào tạo trình độ 

đại học, cao đẳng theo hệ thống tín chỉ.  

6. Thang điểm :  

- Điểm học phần : 

TT Điểm số Điểm chữ  Xếp loại 

1 8,5 ~ 10 A Giỏi 

2 7 ~ 8,4 B Khá  

3 5,5 ~ 6,9 C Trung bình 

4 4 ~ 5,4  D Trung bình yếu 

5 dưới 4 F Kém, không đạt 

6  I Chưa đủ dữ liệu đánh giá 

7  X Chưa nhận được kết quả thi 

- Điểm trung bình chung : 

TT Điểm chữ  Điểm số 

1 A 4 

2 B 3 

3 C 2 

4 D 1  

5 F 0 

     Điểm trung bình chung học kỳ và điểm trung bình chung tích lũy được tính theo 

công thức sau và được làm tròn đến 2 chữ số thập phân: 












n

i

i

n

i

ii

n
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A

1

1  

Trong đó:  

A là điểm trung bình chung học kỳ hoặc điểm trung bình chung tích lũy. 

ai là điểm của học phần thứ i. 

ni là số tín chỉ của học phần thứ i. 

n là tổng số học phần. 

 

7. Nội dung chƣơng trình 

STT TÊN HỌC PHẦN 
SỐ TÍN CHỈ 

TỔNG 

CỘNG 
BẮT 

BUỘC 

TỰ 

CHỌN 

I 
KIẾN THỨC GIÁO DỤC ĐẠI 

CƢƠNG 

27  2 29 

1 Lý luận chính trị 10   10  

1.1 Những NLCB của CN Mác-Lênin 5     

1.2 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2     
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1.3 Đường lối của ĐCSVN 3     

2 Khoa học xã hội 4 2  6 

2.1 Pháp luật đại cương 2     

2.2 Dẫn luận Việt ngữ học 2     

2.3 Kỹ năng giao tiếp  2*  

2.4 Tiếng Việt thực hành  2*   

2.5 Cơ sở văn hóa Việt Nam  2*   

2.6 Phương pháp nghiên cứu khoa học  2*  

2.7 Logic học đại cương  2*  

2.8 Văn bản lưu trữ đại cương  2*  

3 Ngoại ngữ 10   10 

1 Pháp văn căn bản 10     

4 Tin học 3   3  

1 Tin học căn bản 3     

5 Giáo dục thể chất 3     

6 Giáo dục quốc phòng 6     

II 
KIẾN THỨC GIÁO DỤC  

CHUYÊN NGHIỆP 

83 9  92  

1 Kiến thức cơ sở ngành 55 4 59 

1.1 Nghe-nói 1 3     

1.2 Nghe-nói 2 3   

1.3 Nghe-nói 3 3   

1.4 Nghe-nói 4 3   

1.5 Nghe-nói 5 3   

1.6 Nghe-nói 6 3   

1.7 Đọc hiểu 1 2     

1.8 Đọc hiểu 2 2   

1.9 Đọc hiểu 3 2   

1.10 Đọc hiểu 4 2     

1.11 Đọc hiểu 5 2   

1.12 Đọc hiểu 6 2   

1.13 Viết 1 2   

1.14 Viết 2 2     

1.15 Viết 3 2   

1.16 Viết 4 2   

1.17 Viết 5 2     

1.18 Viết 6 2   

1.19 Ngữ pháp 1 3     

1.20 Ngữ pháp 2 2   

1.21 Ngữ âm thực hành 1 3     

1.22 Ngữ âm thực hành 2 2   

1.23 Dẫn luận đất nước học Anh Mỹ 3    

1.24 Dẫn luận văn học Anh  2*   

1.25 Dẫn luận văn học Mỹ  2*    
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1.26 Lịch sử Anh  2*  

1.27 Lịch sử Mỹ  2*  

2 Kiến thức ngành chính 28  28 

2.2. Approaches to language teaching 2     

2.3 English Teaching Methodology & 

Assessment 

3     

2.4 Lesson planning & Teaching practice 3     

3.6 Tiếng Anh chuyên ngành GD 2   

3.4 Công nghệ TT trong giảng dạy NN 2    

22.5 Tâm lý học lứa tuổi 2   

2.6 Công tác đội 2   

2.7 Quản lý NN và ngành GD-ĐT 2   

2.8 Giáo dục học đại cương 2   

2.9 Thực  tập sư phạm 1 2   

2.10 Thực tập sư phạm 2 4   

2.11 Thực tế 2   

3 Luận văn tốt nghiệp hoặc kiến thức 

bổ trợ  

5 5  

3.1 Lý thuyết & Thực hành dịch   3**   

3.2 Accademic writing   3**   

3.3 Materials for language teaching   2**   

3.4 Second language acquisition   3**   

3.5 Dẫn luận văn hóa các nước Asean   2**   

3.6 Nói trước công chúng  2**  

3.7 Giao tiếp liên văn hóa  2**  

3.8 Luận văn tốt nghiệp  5  

8. Kế hoạch giảng dạy 

Học kỳ 1 

TT MSMH Môn học STC TS LT BT TN ĐA 

1 SPA001 Nghe – Nói 1 3 45 45       

2 SPA009 Đọc hiểu 1 2 30 30    

3 SPA017 Viết 1 2 30 30    

4 SPA025 Ngữ pháp 1 3 45 45       

5 SPA027 Ngữ âm thực hành 1 3 45 45       

6 ML001 Những NLCB của CN MLN 5 75 52 23     

7 QS103 Giáo dục quốc phòng 6 90     

Tổng số đơn vị học trình tự chọn tối thiểu             

Số đơn vị học trình bắt buộc 18+6           

Số đơn vị học trình tối thiểu phải tích lũy 24           
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Học kỳ 2 

TT MSMH Môn học STC TS LT BT TN ĐA 

1 SPA002 Nghe-nói 2 3 45 45       

2 SPA010 Đọc hiểu 2 2 30 30       

3 SPA018 Viết 2 2 30 30       

4 SPA026 Ngữ pháp 2 2 30 30       

5 SPA028 Ngữ âm thực hành 2 2 30 30       

6 SPA073 Pháp văn 1 4 60 60      

7 TD002 Giáo dục thể chất  3 90   90  

8 TH016 Tin học căn bản 3 45 45      

Tổng số đơn vị học trình tự chọn tối thiểu            

Số đơn vị học trình bắt buộc 18+3           

Số đơn vị học trình tối thiểu phải tích lũy 21           

Học kỳ 3 

TT MSMH Môn học STC TS LT BT TN ĐA 

1 SPA003 Nghe-nói 3 3 45 45       

2 SPA011 Đọc hiểu 3 2 30 30    

3 SPA019 Viết 3 2 30 30    

4 SPA055 Approaches to language teaching 2 30 30       

5 SPA074 Pháp văn 2 3 45 45    

6 SPA056 English Teaching Methodology & 

Assessment 

3 45 45       

7 SPA075 Tiếng Anh chuyên ngành GD 2 30 30    

8 ML003 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 30 30      

9 GD001 Giáo dục học đại cương 2 30 30      

10 GD103 Tâm lý học lứa tuổi 2 30 30    

Tổng số đơn vị học trình tự chọn tối thiểu 0           

Số đơn vị học trình bắt buộc 23           

Số đơn vị học trình tối thiểu phải tích lũy 23           
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Học kỳ 4  

TT MSMH Môn học STC TS LT BT TN ĐA 

1 SPA058 Thực tập sư phạm 1 2 30  30     

2 SPA004 Nghe-nói 4 3 45 45    

3 SPA012 Đọc hiểu 4 2 30 30       

4 SPA020 Viết 4 2 30 30       

5 SPA075 Pháp văn 3 3 45 45    

6 SPA029 Dẫn luận đất nước học Anh Mỹ 3 45 45       

7 LK003 Pháp luật đại cương 2 30 30       

8 GD003 Công tác đội 2 30 30    

9 GD004 Quản lý NN và ngành GD-ĐT 2 30 30    

10 NV004 Dẫn luận Việt ngữ học 2 30 30       

Tổng số đơn vị học trình tự chọn tối thiểu 0           

Số đơn vị học trình bắt buộc 23           

Số đơn vị học trình tối thiểu phải tích luỹ 23           
 

Học kỳ 5 

TT MSMH Môn học STC TS LT BT TN ĐA 

1 SPA005 Nghe-nói 5 3 45 45    

2 SPA013 Đọc hiểu 5 2 30 30    

3 SPA021 Viết 5 2 30 30    

4 SPA072 Công nghệ TT trong giảng dạy NN 2 30 30    

5 SPA057 Lesson planning & Teaching 

Practice 

3 45 45       

6 SPA030 Dẫn luận văn học Anh 2* 30 30    

7 SPA031 Dẫn luận văn học Mỹ 2* 30 30    

8 SPA032 Lịch sử Anh 2* 30 30    

9 SPA033 Lịch sử Mỹ 2* 30 30    

10 ML002 Đường lối CM của ĐCSVN 3 45 45       

11 NV003 Kỹ năng giao tiếp 2* 30 30    

12 NV001 Tiếng Việt thực hành 2* 30 30       

13 NV603 Cơ sở văn hóa Việt Nam 2* 30 30    

14 NN001 Phương pháp nghiên cứu khoa học 2* 30 30    

15 ML112 Logic học đại cương 2* 30 30    

16 NV111 Văn bản lưu trữ đại cương 2* 30 30    

17 SPA060 Thực tế 2 30  30   

Tổng số đơn vị học trình tự chọn tối thiểu  6           

Số đơn vị học trình bắt buộc 17           

Số đơn vị học trình tối thiểu phải tích lũy 23           

Học kỳ 6 

TT MSMH Môn học ĐVHT TS LT BT TN ĐA 

1 SPA059 Thực tập sư phạm 2 4 60   60   

2 SPA006 Nghe-nói 6 3 45 45    
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3 SPA014 Đọc hiểu 6 2 30 30    

4 SPA022 Viết 6 2 30 30    

5 SPA054 Lý thuyết & Thực hành dịch 3** 45 45    

6 SPA065 Accademic writing 3** 45 45    

7 SPA070 Materials for language teaching 2** 30 30       

8 SPA071 Second language acquisition 3** 45 45       

9 SPA073 Dẫn luận văn hóa các nước Asean 2** 30 30       

10 SPA067 Nói trước công chúng 2** 30 30    

11 SPA066 Giao tiếp liên văn hóa 2** 30 30    

12 SPA074 Luận văn tốt nghiệp 5 75     75 

Tổng số đơn vị học trình tự chọn tối thiểu 5           

Số đơn vị học trình bắt buộc 11           

Số đơn vị học trình tối thiểu phải tích luỹ 16           

        

 Luận văn tốt nghiệp, thực tập tốt nghiệp 

 Thực hiện 1 trong 2 phƣơng án  sau: 

  Làm luận văn tốt nghiệp ( 5TC):  
    Đối với những sinh viên có điểm trung bình chung tích lũy đạt loại khá trở lên 

 Học bổ sung ( 5TC)  

 Ghi chú: 

- STC: Số tín chỉ 

- LT: Số tiết học lý thuyết 

- TN: Số tiết thực nghiệm 

- *: Môn tự chọn 

- **: Môn thay thế luận văn tốt nghiệp 

- TS: Tổng số tiết học 

- BT: Số tiết bài tập 

- ĐA: Số tiết làm đồ án 

9.  Mô tả vắn tắt nội dung và khối lƣợng các học phần: 

9. 1. Những nguyên lý cơ bản của CNMLN (5 TC) 

    Nhằm trang bị cho sinh một cách tương đối có hệ thống những nội dung cơ bản về 

thế giới quan và phương pháp luận của học triết Mác – Lênin và nghiên cứu khoa học 

cụ thể, cũng như phân tích những vấn đề thực tiễn cuộc sống đề ra. 

    Cung cấp cho sinh viên một cách tương đối có hệ thống, có chọn lọc những kiến 

thức cơ bản của môn kinh tế chính trị Mác – Lênin. Giúp sinh viên nắm được các quan 

điểm cơ bản của Đảng và đường lối, chính sách kinh tế trong TKQĐ lên CNXH ở 

nước ta, tạo sự nhất trí và củng cố niềm tin và sự lãnh đạo của Đảng và sự tất thắng 

của CNXH. Tiếp tục bồi dưỡng thế giới quan, phương pháp luận và tư duy kinh tế, vận 

dụng các kiến thức kinh tế - chính trị vào việc phân tích các vấn đề kinh tế, xã hội và 

thực tiễn của đất nước. 

     Cung cấp cho sinh viên nắm vững toàn bộ môn học. Những căn cứ lý luận khoa học 

dễ hiểu đường lối cách mạng khoa học Việt Nam, đường lối lãnh đạo của Đảng trong 

cách mạng Việt Nam. Nghiên cứu chủ nghĩa xã hội khoa học, vận dụng và phát triển 

nó là quan trọng đối với nước ta trong công cuộc đổi mới. 

9. 2. Tƣ tƣởng Hồ Chí Minh (2 TC) 
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     Giúp cho sinh viên nắm được nội dung cơ bản của môn học tư tưởng Hồ Chí Minh 

là sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin vào điều kiện cụ thể của 

Việt nam được thể hiện trong đường lối, quan điểm, chỉ thị, nghị quyết của Đảng và 

pháp luật của Nhà nước. Qua môn học, góp phần trang bị cho người học có thêm tri 

thức trong việc nhận thức đúng quy luật phát triển của xã hội Việt Nam; trên cơ sở đó, 

góp phần hình thành lý luận đổi mới về kinh tế, chính trị, xã hội… của sự nghiệp xây 

dựng và bảo vệ Tổ quốc. Mặt khác góp phần giáo dục cho sinh viên phát huy truyền 

thống dân tộc: Đoàn kết, ý thức tự lực tự cường… Xây dựng đội ngũ tri thức nhân sinh 

quan, thế giới quan Hồ Chí Minh. Phấn đấu cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, xã hội 

và con người. 

 9. 3. Đƣờng lối cách mạng của Đảng CSVN (3 TC) 

   Trang bị một cách có hệ thống cơ bản những nội dung của môn học Lịch sử Đảng 

cộng sản Việt Nam. Cùng với các môn khoa học Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh 

và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng. 

9. 4. Pháp văn cơ bản 1 (4 TC) 

   Cung cấp cho sinh viên những kiến thức ngôn ngữ căn bản về ngữ pháp và từ vựng. 

Tạo nền tảng cho việc học các học phần pháp văn cơ bản (không chuyên) 2 tiếp theo. 

Rèn luyện kỹ năng đọc những tài liệu khác nhau, nói về một số chủ đề thông thường, 

giao tiếp căn bản và viết những mẫu câu đơn giản. giúp sinh viên tìm hiểu thêm văn 

hóa của các nước trên thế giới, đặc biệt là các nước nói tiếng Pháp. 

9. 5. Pháp văn cơ bản 2 (3 TC) 
Điều kiện tiên quyết: Pháp văn cơ bản 1 

   Môn học này nhằm giúp người học tiếp tục phát triển kĩ năng ngôn ngữ (nghe, nói, 

đọc, viết), sử dụng được một số điểm ngữ pháp căn bản, và tăng cường khả năng tự 

học ngoại ngữ (như phát triển vốn từ vựng, thực hành ngữ âm…vv). Ngoài ra sinh 

viên còn có thể học cách làm việc độc lập theo đôi hoặc theo nhóm. 

9. 6. Pháp văn cơ bản 3 (3 TC) 

   Điều kiện tiên quyết: Pháp văn cơ bản 1, 2 

   Môn học này nhằm giúp người học tiếp tục phát triển kĩ năng ngôn ngữ (nghe, nói, 

đọc, viết), sử dụng được một số điểm ngữ pháp căn bản, và tăng cường khả năng tự 

học ngoại ngữ ( như phát triển vốn từ vựng thực hành ngữ âm…vv). Ngoài ra sinh 

viên còn có thể học cách làm việc độc lập theo đoi hoặc theo nhóm. 

9.7 . Tin học căn bản (3 TC) 
    Cung cấp cho sinh viên những hiểu biết cơ bản nhất về công nghệ thông tin. Thông 

qua thực hành, rèn luyện cho sinh viên các kỹ năng: Sử dụng hệ điều hành Windows, 

soạn thảo văn bản Microsoft Word, xử lý bảng tính bằng Microsoft Excel, trình bày 

báo cáo bằng Microsoft Powerpoint, sử dụng internet và E-mail. Trong tài liệu cũng 

lồng ghép các kỹ năng viết báo cáo khoa học, kỹ năng soạn thảo các văn bản trình bày 

trên các máy tính đa phương tiện. 

9. 8. Giáo dục thể chất (3 TC) 
   Nội dung các học phần  thuộc 5 ĐVHT này tuân theo quy định và giáo trình chung 

của Bộ GD và ĐT cho tất cả các trường đai học. 

9. 9. Giáo dục quốc phòng (7 TC) 

   Môn học được chia làm hai phần: Lý thuyết và thực hành, phần lý thuyết bao gồm: 

Đường lối quân sự của Đảng, công tác quốc phòng và lý luận cơ bản phục vụ cho các 

bài học thực hành về kỹ thuật và chiến đấu của từng người trong chiến đấu, huấn luyện 

về phòng vệ cá nhân, tổ chức phục vụ chiến đấu trong điều kiện tác chiến thông 

thường và phương pháp tổ chức thực hành giảng dạy các môn giáo dục quốc phòng ở 

các trường trung học phổ thông. 
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9. 10. Pháp luật đại cƣơng (2 TC) 
   Mục tiêu của môn học pháp luật đại cương nhằm trang bị cho sinh viên kiến thức 

chung nhất về Nhà nước và pháp luật như: Nguồn gốc ra đời của nhà nước và pháp 

luật, bản chất, vai trò, các kiểu như hình thức Nhà nước và pháp luật, đồng thời giới 

thiệu tổng quan về hệ thống chính trị, tìm hiều những vấn đề cơ bản về các hệ thống cơ 

quan trong bộ máy Nhà nước ta hiện nay, tìm hiểu những nội dung cơ bản của những 

ngành luật chủ yếu trong hệ thống pháp luật nước ta, về vi phạm pháp luật, trách 

nhiệm pháp lý…vv. 

9. 11.Dẫn luận Việt ngữ học (2 TC) 
    Học phần cung cấp kiến thức cơ bản về bản chất ngôn ngữ loài người, về mối quan 

hệ giữa ngôn ngữ và văn hóa, giữa ngôn ngữ và tư duy, cung cấp những tri thức chung 

về ngữ âm, ngữ pháp, từ vựng, ngữ nghĩa, ngữ dụng để hiểu một ngôn ngữ cụ thể 

(Tiếng Việt) và làm cơ sở để đối chiếu ngôn ngữ. 

9. 12. Tiếng việt thực hành (2 TC) 

    Nội dung môn học chủ yếu là kỹ năng thực hành ngôn ngữ văn bản tiếng Việt, các 

yêu cầu về dùng từ, đoạn văn, đặt câu, kết cấu văn bản và kỹ năng sử dụng chữ viết 

tiếng Việt. 

9. 13. Phƣơng pháp nghiên cứu khoa học (2 TC) 

   Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng cơ bản liên quan tới 

các khái niệm, mục tiêu và kỹ năng học tập và nghiên cứu ở bậc đại học trong lĩnh vực 

khoa học xã hội và nhân văn, đặc biệt trong lĩnh vực ngôn ngữ và phương pháp học và 

giảng dạy tiếng nước ngoài. 

    Học phần giúp sinh viên làm quen với các công cụ, kỹ năng nghiên cứu, các giai 

đoạn của từng loại hình nghiên cứu khác nhau, đồng thời cũng hình thành và phát triển 

ở sinh viên khả năng hiểu và phân tích đánh giá một công trình nghiên cứu cụ thể.                               

9. 14. Cơ sở văn hóa Việt Nam (2 TC) 
   Nội dung môn học bao gồm những kiến thức chung về văn hóa học và văn hóa Việt 

Nam, về hệ thống các thành tố, những đặc trưng và quy luật phát triển của văn hóa 

Việt Nam, các vùng văn hóa Việt Nam, phương pháp tiếp cận tìm hiểu và nghiên cứu 

những vấn đề của văn hóa Việt Nam, rèn luyện kỹ năng vận dụng kiến thức văn hóa 

học vào phân tích ngôn ngữ và các tác phẩm văn học. 

9. 15. Tiếng Anh 1 (14 TC) 

Học phần có thể được phân bố theo 3 kỹ năng như sau: 

- Kỹ năng nghe-nói: 6 TC (Nghe nói 1 + Nghe-nói 2) 

- Kỹ năng đọc: 4 TC) (Đọc 1 + Đọc 2) 

- Kỹ năng viết: 4 TC (Viết 1 + Viết 2 

Điều kiện tiên quyết: 

Sinh viên phải có vốn từ vựng, ngữ pháp, kỹ năng nghe, nói, đọc, viết cơ bản 

tương đương với cấp độ sơ cấp (Elemetary Level). 

Mục tiêu cơ bản của học phần 

Mục tiêu chung: 

     Sinh viên được nâng cao và biết sử dụng tiếng Anh có hiệu quả trong các tình 

huống giao tiếp và về một số chủ điểm thông thường. Đây là khối lượng tiếng Anh 

nằm trong khối lượng kiến thức chung cơ bản tiến tới mở rộng và nâng cao kiến thức 

và kỹ năng thực hành tiếng. Thông qua hoạt động học tập, sinh viên cần phát triển 

được các kỹ năng cần thiết như khả năng tự học, tự tìm hiểu kiến thức, biết chia sẻ với 

người khác. 

Mục tiêu cụ thể 
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- Củng cố kiến thức và kỹ năng thực hành tiếng cơ bản, nâng cao và mở rộng 

các kiến thức ngôn ngữ và các kỹ năng thực hành tiếng ở cấp độ trước trung cấp (Pre-

intermediate Level). 

- Sinh viên sẽ được trang bị kiến thức về từ vựng, ngữ pháp, ngữ âm và các kỹ 

năng nghe, nói, đọc, viết theo một hệ thống chủ điểm gắn liền với hoạt động sinh hoạt 

thường nhật (xã hội, tự nhiên, văn hóa, kinh tế và môi trường,…). 

- Hình thành và phát triển khả năng độc lập suy nghĩ và sáng tạo trong giao 

tiếp cũng như khả năng nghiên cứu khoa học cho sinh viên trong khi học và sau khi tốt 

nghiệp. 

    - Trình độ kiến thức về tiếng Anh của sinh viên đạt được sau khi học phần tiếng 

Anh 1 là cấp độ trước trung cấp. Sinh viên ở trình độ này có khả năng giao tiếp hiệu 

quả trong hầu hết tình huống thông thường với người bản ngữ và người nước ngoài nói 

tiếng Anh. Sinh viên có khả năng hiểu thông báo ở nơi công cộng, hiểu nội dung các 

bài viết và sử dụng các cấu trúc để diễn đạt các khái niệm về không gian, thời gian…, 

hiểu được ý chính của bài học và thái độ của người viết. Sinh viên có khả năng viết để 

trao đổi thông tin, tường thuật các sự kiện, miêu tả người, vật, tả cảnh và diễn đạt biểu 

lộ ý kiến, nhận định đối với các tình huống, sự việc, bày tỏ thái độ, tình cảm cá nhân… 

Sinh viên có khả năng vận dụng từ, ngữ, cấu trúc phù hợp và chính xác trong các tình 

huống giao tiếp thông thường. Sinh viên có khả năng nghe hiểu các thông điệp, thông 

báo công cộng, thông báo về các số liệu, sự kiện như thông tin về thời gian, ngày, 

tháng…, nghe và hiểu nội dung các cuộc hội thoại thông thường và hiểu được thái độ 

và ý định chính của người nói. Sinh viên có khả năng tự diễn đạt để thực hiện các chức 

năng ngôn ngữ ở các tình huống hội thoại như gọi điện thoại, thu xếp hẹn gặp, đặt mua 

hàng, đặt phòng khách sạn…, có khản năng đặt câu hỏi, hiểu và trả lời câu hỏi, có 

khản năng tham gia các tình huống hội thoại thông thường và diễn đạt cảm xúc của 

mình. 

9. 16. Tiếng Anh 2 (14 TC) 

Học phần có thể được phân bố theo 3 kỹ năng như sau: 

- Kỹ năng nghe-nói: 6 TC (Nghe nói 3 + Nghe-nói 4) 

- Kỹ năng đọc: 4 TC (Đọc 3 + Đọc 4) 

- Kỹ năng viết: 4 TC (Viết 3 + Viết 4) 

Điều kiện tiên quyết: Tiếng Anh 1 

Mục tiêu cơ bản của học phần 

Mục tiêu chung 

    Học phần tiếng Anh 2 nhằm rèn luyện và củng cố kỹ năng và kiến thức mà sinh viên 

đã đạt được ở học phần Tiếng Anh 1, đồng thời mở rộng và phát triển các kỹ năng và 

kiến thức ngôn ngữ đó, sao cho cuối học phần này sinh viên phải đạt được trình độ và 

năng lực ngôn ngữ ở trình độ trên trung cấp (Upper-intermediate), sẵn sàng tiếp tục 

bước vào học tập ở giai đoạn nâng cao. 

Mục tiêu cụ thể 
- Củng cố kiến thức và kỹ năng đã được học ở học phần Tiếng Anh 1. 

- Xây dựng và rèn luyện các kỹ năng học tập, đồng thời phát triển khả năng tự 

chủ trong quá trình học tập cho sinh viên. 

- Trên cơ sở một hệ thống chủ điểm gắn liền với thực tế cuộc sống xã hội, kinh 

tế, văn hóa và khoa học, sinh viên sẽ được rèn luyện các kiến thức về từ vựng ngữ 

pháp và kỹ năng ngôn ngữ ở cấp độ trung cấp (Intermediate).  

- Sinh viên có khả năng sử dụng các cấu trúc cơ bản của ngôn ngữ một cách tự 

tin, làm chủ được một khối lượng từ vựng thuộc nhiều lĩnh vực, vận dụng các chiến 

lược giao tiếp phù hợp trong các tình huống giao tiếp khác. Khả năng hiểu và phân tích 
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ở các cấp độ cơ bản các thông tin chính và chi tiết, cấu trúc và bố cục của văn bản. Có 

khả năng lập văn bản thuộc các thể loại khác nhau, mô tả hoặc tường thuật được các sự 

kiện, sự việc, trình bày được quan điểm hoặc biện luận. 

9. 17. Tiếng Anh 3 (14 TC) 

Học phần có thể được phân bố theo 4 kỹ năng như sau: 

- Kỹ năng nghe-nói: 6 TC (Nghe nói 5 + Nghe-nói 6) 

- Kỹ năng đọc: 4 TC (Đọc 5 + Đọc 6) 

- Kỹ năng viết: 4 TC (Viết 5 + Viết 6) 

Điều kiện tiên quyết: Tiếng Anh 1 và Tiếng Anh 2 

Mục tiêu cơ bản của các học phần 

Mục tiêu chung 

   Học phần Tiếng Anh 3 nhằm nâng cao kiến thức mà sinh viên đã đạt dược sau khi 

học xong các học phần Tiếng Anh 1 và 2 nhằm đạt cấp độ nâng cao (Advanced Level). 

Đây là lượng kiến thức Tiếng Anh nằm trong khối lượng kiến thức chung mở rộng và 

nâng cao mà sinh viên cần phải nắm được để có đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp và tạo 

nền tảng cho việc phát triển nghề nghiệp sau khi tốt nghiệp, đáp ứng được yêu cầu của 

sinh viên và của xã hội. 

Mục tiêu cụ thể 

- Củng cố kiến thức và khả năng thực hành tiếng cơ bản mà sinh viên đã được 

học ở các học phần Tiếng anh 1 và 2. 

- Nâng cao và mở rộng các kiến thức ngôn ngữ và kỹ năng thực hành tiếng ở 

cấp độ nâng cao (Advanced Level). Sinh viên sẽ được trang bị vốn kiến thức về từ 

vựng, ngữ pháp, ngữ âm và các kỹ năng Nghe, Nói, Đọc và Viết theo một hệ thống 

chủ điểm về xã hội, tự nhiên, văn hóa, kinh tế và môi trường ở cấp độ cao. 

- Hình thành và phát triển khả năng độc lập suy nghĩ và sáng tạo trong giao 

tiếp cũng như khẳ năng nghiên cứu kho học cho sinh viên trong khi học và sau khi tốt 

nghiệp. 

9. 18. Ngữ pháp (5 TC) 
Học phần được chia thành 2 học phần nhỏ : Ngữ pháp 1 (3 TC) và ngữ pháp 2 

(2 TC).  

Học phần này nhằm cung cấp kiến thức văn phạm tiếng Anh cho sinh viên 

gồm các cấp độ từ từ vựng, cụm từ, mệnh đề đến câu. 

9. 19. Ngữ âm thực hành (5 TC) 
   Học phần được chia thành 2 học phần nhỏ : Ngữ âm thực hành 1 (3 TC) và ngữ âm 

thực hành 2 (2 TC). Học phần này cung cấp cho sinh viên kiến thức cơ bản về cách 

phát âm hệ thống âm vị tiếng Anh và các vấn đề liên quan đến phát âm như phụ âm 

ghép, luyến âm, dấu nhấn, ngữ điệu…  

9. 20.  Dẫn luận văn học Anh (2 TC) 

Điều kiện tiên quyết: Dẫn luận đất nước học Anh Mỹ 

Truyền thụ kiến thức lịch sử văn học Anh nhằm giúp sinh viên cảm thụ và 

đánh giá được cái hay cái đẹp của văn học Anh, giá trị văn hóa xã hội của tác phẩm và 

bước đầu hiểu được việc sử dụng ngôn ngữ văn học thông qua một số tác giả và tác 

phẩm được lựa chọn. 

Kết thúc học phần, sinh viên có thể: 

- Đọc và hiểu được ngôn ngữ tác phẩm nguyên bản, biết phân tích và đánh giá 

một tác phẩm văn học, qua đó biết đánh giá một tác giả. 

- Nắm được một cách hệ thống sự phát triển của văn học Anh. 

- Hiểu được thời đại của nước Anh phản ánh trong tác phẩm. 

9. 21. Dẫn luận văn học Mỹ (2 TC) 
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Điều kiện tiên quyết: Dẫn luận đất nước học Anh Mỹ 

Truyền thụ kiến thức lịch sử văn học Mỹ nhằm giúp sinh viên cảm thụ và đánh 

giá được cái hay cái đẹp của văn học Mỹ, giá trị văn hóa xã hội của tác phẩm và bước 

đầu hiểu được việc sử dụng ngôn ngữ văn học thông qua một số tác giả và tác phẩm 

được lựa chọn. 

Kết thúc học phần, sinh viên có thể: 

- Đọc và hiểu được ngôn ngữ tác phẩm nguyên bản, biết phân tích và đánh giá 

một tác phẩm văn học, qua đó biết đánh giá một tác giả. 

- Nắm được một cách hệ thống sự phát triển của văn học Mỹ. 

- Hiểu được thời đại của nước Mỹ phản ánh trong tác phẩm. 

 9. 22. Dẫn luận đất nƣớc học Anh Mỹ (3 TC) 

Học phần nhằm tăng cường hiểu biết của sinh viên về đất nước và con người 

Anh Mỹ, hệ thống giá trị, phong tục tập quán, xã hội, tôn giáo, hệ thống chính trị, kinh 

tế của Vương Quốc Anh và Mỹ làm nền tảng để vận dụng những kiến thức đó trong 

tiếp thu ngôn ngữ Anh, trong hoạt động giao tiếp liên văn hóa. 

Kết thúc học phần sinh viên cần có: 

a. Kiến thức cơ bản về: 

- Bản sắc dân tộc, giá trị văn hóa và các chính kiến của người Anh Mỹ. 

- Các phong tục tập quán, các ngày lễ hội chính. 

- Hệ thống chính trị, kinh tế, xã hội, giáo dục Anh Mỹ. 

b. Kỹ năng đọc hiểu và phân tích, phê phán, nghiên cứu các vấn đề văn hóa – 

xã hội. 

c. Kỹ năng so sánh liên hệ với văn hóa và văn minh dân tộc thông qua các bài 

tập lớn hay tiểu luận. 

9. 23. Lịch sử Anh (2 TC) 
Học phần nhằm tăng cường hiểu biết của sinh viên về lịch sử, quá trình hình 

thành Vương quốc Anh làm nền tảng để tìm hiểu và vận dụng những kiến thức đó 

trong tiếp thu ngôn ngữ, trong hoạt động giao tiếp liên văn hóa. 

9. 24. Lịch sử Mỹ (2 TC) 
Học phần nhằm tăng cường hiểu biết của sinh viên về lịch sử, quá trình hình 

thành Hiệp chủng quốc Hoa Kỳ làm nền tảng để tìm hiểu và vận dụng những kiến thức 

đó trong tiếp thu ngôn ngữ, trong hoạt động giao tiếp liên văn hóa. 

9. 25. Approaches to language teaching (2 TC) 
                 Điều kiện tiên quyết:       

Học phần này mô tả các khuynh hướng chính trong giảng dạy tiếng trong thế kỷ 

20 và nhấn mạnh sự tương đồng và dị biệt giữa các phương pháp. Mô tả phương pháp 

chú trọng đến các yếu tố:  

- Lý thuyết ngôn ngữ và tâm lý làm nền tảng cho mỗi phương pháp  

- Mục tiêu học tập 

- Vai trò người dạy, người học và tài liệu học tập 

- Kỹ thuật và quá trình tiến hành trong lớp học, qua đó người học hiểu rõ về bản 

chất, ưu và khuyết điểm của mỗi phương pháp để tự phán đoán và lựa chọn phương 

pháp tốt nhất cho tình huống cụ thể  

9. 26. English Teaching Methodology & Assessment (3 TC) 
Điều kiện tiên quyết:  

Học phần này cung cấp kiến thức về giảng dạy và đánh giá các kỹ năng ngôn 

ngữ, và yếu tố ngôn ngữ cho sinh viên. Hoàn thành học phần này sinh viên sẽ nắm 

được các kỹ thuật tiến hành giảng dạy và đánh giá các kỹ năng và yếu tố ngôn ngữ 

sau: 
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- Dạy kỹ năng nghe, nói, đọc, viết 

- Dạy từ vựng 

- Dạy phát âm 

- Dạy văn phạm. 

9. 27. Lesson Planning & Teaching Practice (3 TC) 
Điều kiện tiên quyết: Teaching Methodology. 

- Phân tích chương trình tiếng Anh tiểu học. 

- Thực hành sọan giáo án cho một nhóm học viên cụ thể, tổ chức các họat động 

trong lớp học theo các phương pháp đã học. 

- Thực hành đứng lớp và giải quyết các vấn đề nảy sinh trong quá trình dạy. 

9. 28. Tiếng Anh chuyên ngành giảng dạy (2 TC) 

 Học phần này nhằm cung cấp cho sinh viên vốn tiếng Anh sử dụng trong giảng 

dạy, giúp sinh viên tự tin thực hiện các hoạt động giảng dạy bằng tiếng Anh thành thạo 

trên lớp. 

9. 29. Công nghệ thông tin trong giảng dạy ngoại ngữ (2 TC) 

 Học phần này nhằm giúp sinh viên rèn luyện kỹ năng khai thác, chỉnh sửa và sử 

dụng thông tin trong giảng dạy thông qua các chương trình phần mềm cắt dán hình 

ảnh, chỉnh sửa tập tin âm thanh, video… 

9. 30. Lý thuyết dịch-thực hành dịch (3 TC) 

Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về lý thuyết dich 

thuật. Sinh viên nắm được những nguyên tắc, khả năng dịch thuật và mối quan hệ ngữ 

nghĩa trong quá trình dịch thuật,… Sinh viên đồng thời ứng dụng các lý thuyết này 

trong việc thực hành dịch. 

9. 31. Luận văn tốt nghiệp (5TC) 
Luận văn tốt nghiệp là một đề tài nghiên cứu dành cho sinh viên hoàn thành 

các học phần trong chương trình đào tạo đang theo học và có kết quả học tập từ loại 

khá trở lên nghiên cứu về một vấn đề nào đó sinh viên quan tâm và trả lời cho vấn đề 

đó một cách có hệ thống trong thời gian do hiệu trưởng quy định.  
 

        HIỆU TRƢỞNG  

                   

(Đã ký) 

          

              TS. Trần Văn Chiêu 

 


