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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

 

CHƢƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC 

Trình độ đào tạo: Cao đẳng  

Ngành đào tạo: Ngôn ngữ Anh  

Loại hình đào tạo: Chính quy 

(Ban hành kèm theo Quyết định số           /QĐ – ĐHTV, ngày       tháng     năm 20 

của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh) 

 

I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO:  

1.1. Mục tiêu chung: 

 Đào tạo cử nhân ngành Ngôn ngữ Anh có phẩm chất chính trị, đạo đức, tác 

phong nghề nghiệp và sức khỏe tốt; có đủ kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp để có thể 

làm việc trong các lĩnh vực chuyên môn có sử dụng Tiếng Anh, đáp ứng được yêu cầu 

của nhà tuyển dụng nói riêng và của xã hội nói chung. 

1.2. Mục tiêu cụ thể: 

a. Về kiến thức: 

 Có các nhóm kiến thức thuộc về ngôn ngữ và văn hóa của ngữ nguồn;  

 Có kiến thức về văn hoá, xã hội và văn học của các nước sử dụng tiếng Anh, 

chủ yếu là nước Anh và Mỹ. 

 Có sự hiểu biết lý luận của công tác dịch thuật Anh – Việt, Việt – Anh , nhất 

là trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại và văn hóa – xã hội. 

b. Về kỹ năng nghề nghiệp: 

 Sử dụng các kỹ năng giao tiếp bằng tiếng Việt và tiếng Anh trong lĩnh vực 

đời sống xã hội và trong công việc hàng ngày; 

 Thực hiện công tác biên dịch, phiên dịch Anh – Việt và Việt – Anh trong các 

tình huống giao tiếp trong đời sống và các thể loại bài dịch nói và dịch viết 

phổ biến trong công việc; 

 Thực hiện được các công việc văn phòng như: soạn thảo và quản lý các loại 

hồ sơ, tài liệu thông thường, các loại hợp đồng thương mại; 

 Hỗ trợ công tác giao tiếp qua thư điện tử; tổ chức và điều hành hội họp; 

 Sử dụng một ngoại ngữ thứ hai (ngoài tiếng Anh) ở mức căn bản; 

 Thu thập và lựa chọn thông tin phục vụ cho công việc của bản thân và của 

đơn vị;  
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 Có năng lực nghiên cứu về các vấn đề liên quan đến ngôn ngữ, văn học, văn 

hóa hoặc xã hội,< 

 Có khả năng thích ứng với môi trường làm việc năng động. 

c. Về thái độ: 

Người học sẽ hình thành thái độ tích cực đối với nghề nghiệp và đối với 

cộng đồng xung quanh, được thể hiện qua các mặt sau:    

 Có tinh thần yêu nước, ý thức tuân thủ pháp luật; 

 Có được các tố chất đáp ứng yêu cầu nghề nghiệp như năng động, sáng tạo; 

 Có lòng yêu nghề, có ý thức trách nhiệm cao, có phẩm chất đạo đức tốt; 

 Có tinh thần đoàn kết, phối hợp nhóm trong quá trình làm việc. 

d. Về cơ hội nghề nghiệp:  

 Sinh viên tốt nghiệp ngành Ngôn ngữ Anh, chuyên ngành Biên – Phiên dịch 

có thể làm việc nhiều vị trí khác nhau tại các cơ quan nhà nước hoặc doanh 

nghiệp, nhất là các đơn vị có yếu tố nước ngoài hoặc có nhu cầu sử dụng 

Tiếng Anh. 

 Có khả năng tham gia vào các hoạt động dịch thuật trong nhiều lĩnh vực 

khác nhau, nhất là các kinh doanh, thương mại và văn hóa. 

 Các vị trí nghề nghiệp phổ biến như sau: phiên dịch viên Anh – Việt, Việt – 

Anh; biên dịch viên Anh – Việt, Việt – Anh; nhân viên văn phòng; giáo viên 

Tiếng Anh (nếu có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm); chuyên viên nghiên cứu, 

điều tra xã hội học. 

II. THỜI GIAN ĐÀO TẠO: 

 Toàn bộ khối lượng chương trình sẽ được tổ chức thực hiện trong 3 năm học 

(phân bổ trong 06 học kỳ). 

III. KHỐI LƢỢNG KIẾN THỨC TOÀN KHÓA: 

Tổng khối lƣợng chƣơng trình:      106 tín chỉ 

                Trong đó:  

  + Lý thuyết:         58 tín chỉ 

+ Thực hành:        40 tín chỉ 

+ Thực tập + Khóa luận tốt nghiệp (hoặc học bổ sung):  08 tín chỉ 

* Chưa kể khối kiến thức các môn Giáo dục quốc phòng – An ninh & Giáo dục thể chất 

IV. ĐỐI TƢỢNG TUYỂN SINH: 

 Công dân Việt Nam đã có bằng tốt nghiệp THPT, THBT; hoặc các văn bằng 

tương đương; có đủ sức khỏe học tập; không ở thời kỳ bị kỷ luật, truy cứu trách nhiệm 

hình sự hay truy tố trong thời gian thi hành án. 

 



        Trường Đại học Trà Vinh                                      Chính quy  

Chương trình đào tạo bậc Cao đẳng - Ngành Ngôn ngữ Anh     

  3 

V. QUY TRÌNH ĐÀO TẠO, ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP:  

 Theo quy định của Trường Đại học Trà Vinh 

VI. THANG ĐIỂM:  

Theo quy định của Trường Đại học Trà Vinh 

VII. NỘI DUNG CHƢƠNG TRÌNH 

7.1 Kiến thức giáo dục đại cƣơng     45 tín chỉ 

o Các môn Lý luận chính trị:     10 tín chỉ 

o Các môn Khoa học xã hội – nhân văn:   20 tín chỉ 

o Các môn Khoa học tự nhiên:    03 tín chỉ 

o Ngoại ngữ:        06 tín chỉ  

o Tự chọn:       06 tín chỉ 

o Giáo dục thể chất:      05 tín chỉ 

o Giáo dục Quốc phòng – An ninh:    165 tiết 

7.2 Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp   53 tín chỉ 

o Các môn cơ sở ngành:      28 tín chỉ 

 - Bắt buộc:                 23 tín chỉ 

 - Tự chọn:       05 tín chỉ 

o Các môn chuyên ngành:      21 tín chỉ 

 - Bắt buộc:                  19 tín chỉ 

 - Tự chọn:       2 tín chỉ 

o Kiến thức bổ trợ (Các kỹ năng ngoại khoá)  04 tín chỉ  

o Đồ án/ khóa luận tốt nghiệp (hoặc học bổ sung): 08 tín chỉ  

* Chưa kể khối kiến thức các môn Giáo dục quốc phòng – An ninh & Giáo dục thể chất 

 

STT 
Mã 

MH 
Tên môn học 

Tín chỉ 

Ghi chú 
TS LT TH T/học 

(nếu có) 

A. Khối kiến thức giáo dục đại cương: 45 tín chỉ (LT: 28; TH: 17) 

1. Các môn học lý luận chính trị: 10 tín chỉ (LT: 10; TH: 00) 

1.    

Những nguyên lý cơ bản của Chủ 

nghĩa Mác – Lênin 
5 5 0 

 

  

2.    Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 2 0    
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3.    

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng 

sản Việt Nam 
3 3 0 

 

  

2. Các môn học giáo dục đại cương: 35 tín chỉ (LT: 18; TH: 17) 

2.1. Các môn học bắt buộc: 29 tín chỉ (LT: 15; TH: 14) 

4.    Giáo dục thể chất 1 1       

5.    Giáo dục thể chất 2 1       

6.    Giáo dục thể chất 3 1       

7.    Giáo dục thể chất 4 1       

8.    Giáo dục thể chất 5 1       

9.    Giáo dục quốc phòng – an ninh 165 tiết    

10.   Pháp luật đại cương 2 1 1   

11.   Research Methodology (PPNCKH)  3 2 1   

12.   Tin học đại cương 3 1 2   

13.   Tiếng Việt thực hành 3 2 1   

14.    

Foreign Language 2 – Basic 1 (Ngoại 

ngữ 1) 
3 1 2 

 

  

15.    
Foreign Language 2 – Basic 2 (Ngoại 

ngữ 2) 
3 1 2  

  

16.   Tâm lý học đại cương 2 1 1   

17.   

English Teaching Methodology 1      

(Phương pháp giảng dạy tiếng Anh 1) 
3 2 1 

 

 

18.   Basic Reading (Đọc hiểu 1) 2 1 1   

19.   Basic Writing (Viết 1) 2 1 1   

20.   Basic Listening-Speaking (Nghe nói 1) 3 2 1   

2.2. Các môn học tự chọn: 06 tín chỉ (LT: 03; TH: 03) 

21.   Soạn thảo văn bản và lưu trữ 2 1 1   

22.   Cơ sở văn hóa Việt Nam 2 1 1   

23.   

English Teaching Methodology 2      

(Phương pháp  giảng dạy tiếng Anh 2) 
4 2 2 

 

 

B. Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp: 53 tín chỉ (LT: 30; TH: 23*, chưa kể KLTN) 

1. Các môn học cơ sở ngành: 28 tín chỉ (LT: 17; TH: 11) 

1.1. Các môn học bắt buộc: 23 tín chỉ (LT: 14; TH: 09) 

24.    Pre-Intermediate Reading (Đọc hiểu 2) 2 1 1    
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25.    Pre-Intermediate Writing (Viết 2) 2 1 1    

26.    Intermediate Writing (Viết 3) 2 1 1    

27.    

Pre-Intermediate Listening - Speaking 

(Nghe nói 2) 
3 2 1 

 

  

28.    

Intermediate Listening - Speaking 

(Nghe nói 3) 
3 2 1 

 

  

29.    

Communicative English Grammar 1 

(Ngữ pháp 1) 
3 2 1 

 

  

30.    

Communicative English Grammar 2 

(Ngữ pháp 2) 
3 2 1 

 

  

31.     Pronunciation (Ngữ âm thực hành) 3 2 1    

32.   

Applied Phonetics (Ngữ âm thực hành 

nâng cao) 
2 1 1 

 

 

1.2. Các môn học tự chọn: 05 tín chỉ (LT: 03; TH: 02) 

33.   

Introduction to Linguistics (Dẫn luận 

ngôn ngữ học) 
3 2 1 

 

 

34.   

Tourism Translation (Dịch chuyên đề 

Du lịch) 
2 1 1 

 

 

35.   

Press Translation (Dịch chuyên đề Báo 

chí) 
2 1 1 

 

 

 

2. Các môn học chuyên ngành: 21 tín chỉ (LT: 11; TH: 10) 

2.1. Các môn chuyên ngành bắt buộc: 19 tín chỉ (LT: 10; TH: 9) 

36.   Intermediate Reading (Đọc hiểu 3) 2 1 1   

37.   

Upper-Intermediate Reading (Đọc hiểu 

4) 
2 1 1 

 

 

38.   Pre-Advanced Reading (Đọc hiểu 5) 2 1 1   

39.   Upper-Intermediate Writing (Viết 4) 2 1 1   

40.   Pre-Advanced Writing (Viết 5) 2 1 1   

41.   

Upper-Intermediate Listening and 

Speaking (Nghe nói 4) 
2 1 1 

 

 

42.    

Pre-Advanced Listening and Speaking 

(Nghe nói 5) 
2 1 1 

 

  

43.    

Intermediate Written Translation (Biên 

dịch 1) 
3 2 1 
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44.    

Intermediate Oral Translation (Phiên 

dịch 1) 
2 1 1 

 

  

2.2. Các môn chuyên ngành tự chọn: 02 tín chỉ (LT: 01; TH: 01) 

45.   

Business Translation (Dịch chuyên đề 

Thương mại) 
2 1 1 

 

 

46.   Presentation Skills (Kỹ năng trình bày) 2 1 1   

3. Các kỹ năng ngoại khóa: 04 tín chỉ (LT: 02; TH: 02) 

47.   

Professional Development (Kỹ năng 

tiếp cận & phát triển nghề nghiệp) 
2 1 1 

 

 

48.    

Critical Thinking (Kỹ năng tư duy và 

suy luận) 
2 1 1 

 

  

4. Thực tập và Tốt nghiệp: 08 tín chỉ 

49.   

Practicum (Thực tập tốt nghiệp) 3  3 

 6 tuần & 3 

tuần viết 

báo cáo 

50.  

TH1 Khóa luận tốt nghiệp 5  5  10 tuần 

TH2 Hoặc học bổ sung các môn: 5     

  

- English Proficiency Assessment (Đánh 

giá năng lực tiếng Anh) 
2 1 1 

 

 

  

- Pedagogical Grammar  (Ngữ pháp Sư 

phạm) 
3 2 2 

 

 

  

- Public Speaking (Diễn thuyết trước công 

chúng) 
2 1 1 

 

 

Tổng cộng 98 

58 40   

Chưa kể 

KLTN 

 

 

 

VIII. KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY: (phân bổ theo từng học kỳ) 

 HỌC KỲ 1    

Stt 
Mã 

MH 
Tên môn học 

Tín chỉ 
Ghi 

chú Tổng  LT TH T/học 

(Nếu có) 

1.   Giáo dục thể chất 1 1     

2.   Giáo dục quốc phòng – an ninh 165 tiết   

3.   Tin học đại cương 3 1 2   
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4.   Tiếng Việt thực hành 3 2 1   

5.   

Pronunciation (Ngữ âm thực 

hành)  
3 2 1 

 

 

6.   Basic Reading (Đọc hiểu 1) 2 1 1   

7.   

Basic Listening and Speaking 

(Nghe nói 1) 
3 2 1 

 

 

8.   Basic Writing (Viết 1) 2 1 1   

9.   

Communicative English 

Grammar 1 (Ngữ pháp 1) 
3 2 1 

 

 

10.   Pháp luật đại cương 2 1 1   

Tổng cộng 21 12 09   

 

 HỌC KỲ 2  

Stt 
Mã 

MH 
Tên môn học 

Tín chỉ 
Ghi 

chú Tổng  LT TH 
T/học 

(Nếu có) 

1.   Giáo dục thể chất 2 1     

2.   

Những nguyên lý cơ bản của Chủ 

nghĩa Mác – Lênin 
5 5 0 

 

 

3.   Tâm lý học đại cương 2 1 1   

4.   

Pre-Intermediate Reading (Đọc 

hiểu 2) 
2 1 1 

 

 

5.   

Communicatie English Grammar 

2  (Ngữ pháp 2) 
3 2 1 

 

 

6.   

Pre-Intermediate Listening and 

Speaking (Nghe nói 2) 
3 2 1 

 

 

7.   Pre-Intermediate Writing (Viết 2) 2 1 1   

8.   

Critical Thinking (Kỹ năng tư 

duy và suy luận) 
2 1 1 

 

 

Tổng cộng 19 13 06   
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HỌC KỲ 3 

Stt 
Mã 

MH 
Tên môn học 

Tín chỉ 
Ghi 

chú Tổng  LT TH 
T/học 

(Nếu có) 

1. Các môn học bắt buộc: 12 tín chỉ (LT: 08, TH: 04) 

1.   Giáo dục thể chất 3 1     

2.   Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 2 0   

3.   

Intermediate Listening – Speaking 

(Nghe nói 3) 
3 2 1 

 

 

4.   Intermediate Writing (Viết 3) 2 1 1   

5.   Intermediate Reading (Đọc hiểu 3) 2 1 1   

6.   

English Teaching Methodology 1       

(Phương pháp giảng dạy Tiếng Anh 

1)  

3 2 1 

 

 

2. Các môn học tự chọn: 06 tín chỉ  

7.   Soạn thảo văn bản và lưu trữ 2 1 1   

8.   Cơ sở văn hóa Việt Nam 2 1 1   

9.   

English teaching methodology 2       

(Phương pháp giảng dạy Tiếng Anh 

2) 

4 2 2 

 

 

Tổng cộng 18 
10 08   

Chưa kể TC   

 

 HỌC KỲ 4 

Stt 
Mã 

MH 
Tên môn học 

Tín chỉ 
Ghi 

chú Tổng  LT TH T/học 

(Nếu có) 

1. Các môn bắt buộc: 14 tín chỉ (LT: 13, TH: 06) 

1.    Giáo dục thể chất 4 1     

2.   

Đường lối cách mạng của Đảng 

Cộng sản Việt Nam 
3 3 0 

 

 

3.   

Foreign Language 2 – Basic 1 

(Ngoại Ngữ 1) 
3 1 2 

 

 

4.   Upper-Intermediate Listening- 2 1 1   
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Speaking ( Nghe nói 4) 

5.   

Upper-Intermediate Writing (Viết 

4) 
2 1 1 

 

 

6.   

Upper-Intermediate Reading (Đọc 

hiểu 4) 
2 1 1 

 

 

7.   

Applied Phonetics (Ngữ âm thực 

hành nâng cao) 
2 1 1 

 

 

2. Các môn học tự chọn: 05 tín chỉ (LT: 02; TH: 00) 

8.   

Introduction to Linguistics (Dẫn 

luận ngôn ngữ học) 
3 2 1 

 

 

9.   

Press Translation (Dịch chuyên đề 

Báo chí) 
2 1 1 

 

 

10.   

Tourism Translation (Dịch chuyên 

đề du lịch) 
2 1 1 

 

 

Tổng cộng 19 11 08   

 

 HỌC KỲ 5 

Stt 
Mã 

MH 
Tên môn học 

Tín chỉ 
Ghi 

chú 
Tổng LT TH 

T/học 

(Nếu có) 

Các môn học bắt buộc: 19 tín chỉ (LT:10; TH:09) 

1.   Giáo dục thể chất 5 1     

2.   

Pre-Advanced Listening - Speaking 

(Nghe nói 5) 
2 1 1 

 

 

3.   Pre-Advanced Writing (Viết 5) 2 1 1   

4.   

Foreign Language 2 – Basic 2 

(Ngoại ngữ 2) 
3 1 2 

 

 

5.   

Intermediate Written Translation 

(Biên dịch 1) 
3 2 1 

 

 

6.   

Intermediate Oral  Translation 

(Phiên dịch 1) 
2 1 1 

 

 

7.   

Research Methodology (Phương 

pháp nghiên cứu khoa học) 
3 2 1 

 

 

8.   

Professional Development (Kỹ 

năng tiếp cận và phát triển nghề 

nghiệp) 

2 1 1 
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9.   

Pre-Advanced Reading (Đọc hiểu 

5) 
2 1 1 

 

 

Các môn tự chọn : 02 tín chỉ (LT: 01;TH: 01) 

10.   

Business translation (Dịch chuyên 

đề Thương mại) 
2 1 1 

 

 

11.   

Presentation skills (Kỹ năng trình 

bày) 
2 1 1 

 

 

Tổng cộng 21 11 10   

 

 HỌC KỲ 6 

Stt 
Mã 

MH 
Tên môn học 

Tín chỉ 

Ghi chú 
Tổng  LT TH 

T/học 

(Nếu có) 

1  
Practicum (Thực tập tốt 

nghiệp) 
3 0 3 

 6 tuần 

thực tập &  

3 tuần viết 

báo cáo 

2 

TH 1 Khóa luận tốt nghiệp 
5 

   08 tuần 

TH 2 

Hoặc học các môn bổ sung:      

English Proficiency Assessment  

(Đánh giá năng lực tiếng Anh) 
2 1 1 

 

Chọn 05 

tín chỉ 

Pedagogical Grammar (Ngữ 

pháp Sư phạm ) 
3 2 1 

 

Public Speaking (Diễn thuyết 

trước công chúng) 
2 1 1 

 

Tổng cộng 10     

 

IX. MÔ TẢ VẮN TẮT NỘI DUNG VÀ KHỐI LƢỢNG CÁC HỌC PHẦN GIÁO DỤC 

CHUYÊN NGHIỆP  

 Các môn giáo dục đại cương 

1. Pháp luật đại cƣơng 

Điều kiện tiên quyết: Không 

Nội dung môn học bao gồm kiến thức cơ bản về nhà nước và pháp luật, quan hệ 

trách nhiệm pháp lý, các quy phạm, các văn bản quy phạm pháp luật và hệ thống pháp 

luật Việt Nam, cấu trúc bộ máy Nhà nước, cũng như chức năng, thẩm quyền và địa vị 

pháp lý của các cơ quan trong bộ máy Nhà nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. 
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2. Research Methodology (Phƣơng pháp nghiên cứu khoa học) 

 Điều kiện tiên quyết: không 

Môn học cung cấp cho người học kiến thức về các khái niệm liên quan đến hoạt 

động nghiên cứu khoa học và tiến trình thực hiện một đề tài. 

3. Tin học đại cƣơng 

Điều kiện tiên quyết: Không 

Môn học trang bị cho sinh viên các khái niệm cơ bản về xử lý thông tin và máy 

tính điện tử. Đồng thời, giúp sinh viên nắm vững các thao tác truy cập Internet, các kỹ 

năng sử dụng hệ điều hành để thao tác trên máy tính điện tử, khai thác một số phần 

mềm ứng dụng, soạn thảo và lưu trữ các văn bản phục vụ công tác văn phòng, ... 

4. Tiếng Việt thực hành 

Điều kiện tiên quyết: Không  

Học phần cung cấp những kiến thức cơ bản về tiếng Việt ở tất cả các bình diện: 

ngữ âm, từ vựng, cú pháp và văn bản. Nội dung học phần chủ yếu rèn luyện về kĩ 

năng thực hành tiếng Việt qua những bài tập cụ thể. Nội dung bài tập vừa để củng cố 

kiến thức về tiếng Việt, vừa nâng cao ý thức giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt. Qua 

học phần, sinh viên có thể cải thiện những lỗi thông thường về chính tả, dùng từ, đặt 

câu, sử dụng dấu câu và tạo lập văn bản. 

5. Foreign Language 2  Basic 1 (Ngoại ngữ 1) 

 Điều kiện tiên quyết: Không  

Môn học này giúp sinh viên đọc và nhận biết được ngữ âm và thanh điệu của 

tiếng phổ thông Trung quốc. Nhận biết được chữ viết và sử dụng được từ vựng, các 

điểm ngữ pháp trong các tình huống chào hỏi, làm quen hằng ngày. 

6. Foreign Language 2  Basic 2 (Ngoại ngữ 2) 

 Điều kiện tiên quyết: Foreign Language 2  Basic 1 

Môn học này nhằm giúp sinh viên sử dụng một số từ vựng, mẫu câu và điểm ngữ 

pháp trong các tình huống giao tiếp hằng ngày như hỏi thăm và giao dịch. Viết 

đoạn văn theo chủ đề trên.  

7. Tâm lý học đại cƣơng  

Điều kiện tiên quyết: không 

Môn học khái quát về khoa học tâm lý (đối tượng, nhiệm vụ, phương pháp 

nghiên cứu tâm lý); các khái niệm cơ bản như: tâm lý, ý thức, hoạt động, giao tiếp, 

nhân cách, các hoạt động tâm lý cơ bản: nhận thức, xúc cảm, ý chí, kỹ năng, kỹ xảo, 

thói quen. 
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8. English Teaching Methodology 1 (Phƣơng pháp giảng dạy Tiếng Anh 1) 

Điều kiện tiên quyết: không 

Môn học này giới thiệu các đặc trưng cơ bản,các kỹ thuật giảng dạy tiếng Anh 

tiêu biểu.Thông qua đó sinh viên có thể thiết kế một bài giảng, tổ chức lớp học và đánh 

giá hiệu quả giảng dạy.  

9. Basic reading (Đọc hiểu 1)  

Điều kiện tiên quyết: Không 

Môn học này cung cấp cho người học những kỹ năng đọc hiểu cơ bản như đọc 

lướt để tìm ý chính, đọc để lấy thông tin chi tiết, bố cục của bài đọc, các kỹ năng đoán 

nghĩa cơ bản trong ngữ cảnh. 

10. Basic writing (Viết 1) 

Điều kiện tiên quyết: Không 

 Môn học cung cấp cho sinh viên phương pháp viết một đoạn văn học thuật 

khoảng 200 từ của những thể loại tường thuật, mô tả, thông tin với những kỹ thuật cơ 

bản như viết câu chủ đề, câu bổ trợ, câu kết đoạn, xây dựng được bố cục đoạn văn.  

11.  Basic Listening - Speaking (Nghe nói 1)  

Điều kiện tiên quyết: Không 

Học phần này trang bị cho sinh viên cách nghe và xác định ý chính, thông tin chi 

tiết của cuộc hội thoại hoặc bài nói chuyện trong khoảng 3 phút. Bên cạnh đó, sinh viên 

được trang bị kỹ năng trình bày ý kiến của mình về những chủ đề quen thuộc, xây 

dựng cuộc đối thoại ngắn trong các tình huống giao tiếp hàng ngày. 

 Các môn giáo dục đại cương tự chọn: 

1. Soạn thảo văn bản và lƣu trữ: 

Điều kiện tiên quyết: Tiếng Việt thực hành 

Giúp người học nắm được các quy định về kỹ thuật xây dựng và ban hành văn 

bản theo đúng quy định; đồng thời, biết cách soạn thảo các loại hợp động thương 

mại.Trang bị cho người học những kiến thức chung về công tác lưu trữ hồ sơ, tài liệu. 

2. Cơ sở văn hóa Việt Nam  

Điều kiện tiên quyết: Không  

Môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về văn hóa và văn hóa 

Việt Nam làm nền cho các mối giao tiếp và quan hệ xã hội. Thông qua môn học, người 

học có cái nhìn, hiểu, phát huy cũng như khắc phục những ưu, nhược điểm trong 

phong cách làm việc của người Việt. 
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3. English Teaching Methodology 2 (Phƣơng pháp giảng dạy Tiếng Anh 2) 

Điều kiện tiên quyết:  English Teaching Methodology 1 (Phương pháp giảng dạy Tiếng 

Anh 1) 

Môn học này tiếp nối môn Phương pháp giảng dạy tiếng Anh 1. Các kỹ thuật 

giảng dạy lấy người học làm trung tâm được giới thiệu để giảng dạy từng kỹ năng 

ngôn ngữ cụ thể. 

 

 Các môn cơ sở ngành 

1. Pre-Intermediate Reading (Đọc hiểu 2)  

   Điều kiện tiên quyết: Basic Reading (Đọc hiểu 1) 

Người học tiếp tục phát triển các kỹ năng đã được xây dựng từ học phần Basic 

Reading, đọc với tốc độ nhanh hơn và mức độ khó hơn, làm giàu vốn từ vựng theo chủ 

điểm bài học, và tích lũy được khoảng 300 từ vựng học thuật và chuyên ngành. 

2. Pre-Intermediate Writing (Viết 2)  

Điều kiện tiên quyết: Basic Writing (Viết 1) 

 Môn học này giúp sinh viên tiếp tục phát triển các kỹ thuật viết đã được xây 

dựng ở học phần Basic Writing. Sinh viên có khả năng viết một đoạn văn khoảng 250 

từ, có thêm các thể loại khác như phân tích và so sánh.  

3. Intermediate Writing (Viết 3) 

Điều kiện tiên quyết: Pre-intermediate Writing (Viết 2) 

Môn học này tiếp tục phát triển các kỹ thuật của viết 2. Sinh viên bắt đầu làm 

quen với viết bài luận khoảng 300 từ của các thể loại tường thuật, mô tả, và tranh luận.  

4. Pre-Intermediate Listening-Speaking (Nghe nói 2) 

Điều kiện tiên quyết: Basic Listening-Speaking (Nghe-nói 1) 

Học phần này tiếp tục phát triển các kỹ năng nghe - nói của học phần 1. Sinh 

viên có thể khởi xướng và duy trì hiệu quả các cuộc đối thoại trong khoảng thời gian từ 

02 - 03 phút. 

5. Intermediate Listening-Speaking (Nghe nói 3) 

 Điều kiện tiên quyết: Pre-intermediate Listening-Speaking (Nghe-nói 2) 

Học phần này tiếp tục phát triển các kỹ năng nghe-nói của học phần 2. Sinh viên 

còn được trang bị thêm kỹ năng nghe để ghi chú, tóm tắt và giải thích thông tin chính 

trong các bài thuyết trình có thời lượng khoảng 5 phút. Sinh viên có khả năng thảo luận 
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về những chủ đề đã nghe và có khả năng ứng khẩu khoảng 3-4 phút về các chủ đề liên 

quan đến đời sống và học thuật. 

6. Communicative English Grammar 1  (Ngữ pháp 1) 

Điều kiện tiên quyết: không 

 Hệ thống lại và vận dụng các điểm ngữ pháp liên quan vào các hoạt động giao 

tiếp xoay quanh những chủ đề học thuật và đời sống. 

7.  Communicative English Grammar 2 (Ngữ pháp 2) 

Điều kiện tiên quyết: communicative English Grammar 1 

 Vận dụng các điểm ngữ pháp liên quan ở cấp độ cao và đa dạng hơn xoay 

quanh những chủ đề học thuật và chuyên ngành. 

8. Pronunciation  (Ngữ âm thực hành) 

Điều kiện tiên quyết: Không  

Môn học này giúp sinh viên nhận biết được vị trí, cử động và vai trò của các bộ 

phận phát âm. Bên cạnh đó môn học này giúp sinh viên nhận dạng và phát âm chính 

xác các nguyên âm, phụ âm; luyến âm, ngữ điệu của các loại câu trong Tiếng Anh ở 

mức căn bản. Môn học này còn giúp sinh viên nhận biết và phát âm chính xác các trọng 

âm của các từ đa âm tiết. 

9. Applied Phonetics (Ngữ âm Thực hành nâng cao) 

Điều kiện tiên quyết: Pronunciation  

Môn học này trang bị cho sinh viên các kỹ thuật nhấn trọng âm của từ, câu; 

luyến âm; ngữ điệu của câu nói; các hình thức rút gọn âm, đồng hóa, nhịp điệu của 

câu nói; các hình thức kết âm; cách đọc các âm tiết mạnh, yếu; cách phân biệt các âm 

tiết hữu thanh, vô thanh trong khi nói. 

 Các môn cơ sở ngành tự chọn 

1. Introduction to Linguicstics (Dẫn luận ngôn ngữ học) 

Điều kiện tiên quyết: Communicative English Grammar 2  

 Môn học giúp cho người học nhận ra các vấn đề liên quan đến thuật ngữ ngôn 

ngữ học, các đặc điểm ngữ âm học, âm vị, hình vị, cú pháp, ngữ nghĩa học. Đồng thời, 

giúp cho sinh viên nhận diện và phân tích một số đặc điểm của ngôn ngữ với mục đích 

đối chiếu, so sánh các ngôn ngữ với nhau. 
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2. Tourism Translation (Dịch chuyên đề Du lịch) 

Điều kiện tiên quyết: Không  

   Môn học này giúp sinh viên thực hành biên, phiên dịch các bài viết, đoạn hội 

thoại với các tình huống giao tiếp trong lĩnh vực du lịch như: mua sắm, giao tiếp tại 

nhà hàng khách sạn, tham quan các điểm du lịch và lễ hội cùng với việc sử dụng các 

dịch vụ công cộng. Song song đó, sinh viên có thể tiến hành biên dịch các tài liệu liên 

quan đến du lịch như tờ rơi, sách quảng cáo du lịch, bài báo< 

3. Press Translation (Dịch chuyên đề Báo chí) 

Điều kiện tiên quyết: Phiên dịch 1, Biên dịch 1 

Môn học giúp người học biết được các thể loại báo chí và phong cách viết của 

các loại báo chí và ứng dụng các lý thuyết vào trong quá trình dịch các bài báo. 

 Các môn chuyên ngành: 

1. Intermediate Reading (Đọc hiểu 3) 

Điều kiện tiên quyết: Pre- Intermediate Reading 

Người học tiếp tục được trau dồi các kỹ năng cơ bản của môn đọc hiểu và kỹ 

năng diễn giải, tóm tắt ý chính của bài đọc. Song song với những kỹ năng đó, kỹ năng 

tóm tắt, phân tích và so sánh cũng bắt đầu được áp dụng ở mức độ đơn giản. 

2. Upper-Intermediate Reading (Đọc hiểu 4) 

Điều kiện tiên quyết: Intermediate Reading  

Các kỹ năng ở học phần Intermediate Reading vẫn tiếp tục được trau dồi với mức độ 

cao hơn. Người học cũng được phát triển thêm khả năng phân tích, suy luận và so sánh 

các sự việc, sự vật khác nhau. Người học tích lũy được khoảng 600 từ vựng học thuật 

và chuyên ngành. 

3. Pre-Advanced Reading (Đọc hiểu 5) 

Điều kiện tiên quyết: Upper-Intermediate Reading 

Ngoài những kỹ năng phát triển từ học phần Upper-Intermediate Reading, 

người học còn được làm quen với việc đọc để phê bình các sự vật, sự việc, câu nói hay 

quan điểm trong bài đọc.  

4. Upper-Intermediate Writing (Viết 4) 

Điều kiện tiên quyết: Intermediate Writing  

Môn học này tiếp tục phát triển các thuật của Viết 3, phát triển một bài luận 400 

từ, có thêm các thể loại so sánh, tương phản.  

5. Pre-Advanced Writing (Viết 5) 

Điều kiện tiên quyết: môn Upper-Intermediate Writing  
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Môn học này tiếp tục phát triển các kỹ thuật viết luận của học phần Viết 4, viết 

được bài luận có độ dài khoảng 450 từ, có thêm thể loại nguyên nhân - hệ quả. 

6. Upper-Intermediate Listening and Speaking (Nghe nói 4) 

Điều kiện tiên quyết: môn Intermediate Listening and Speaking (Nghe nói 3) 

Học phần này tiếp tục phát triển các kỹ năng nghe - nói của học phần 3 ở mức 

độ hiệu quả cao hơn. 

7.  Pre-Advanced Listening and Speaking (Nghe nói 5) 

Điều kiện tiên quyết: môn  Upper- Intermediate Listening and Speaking 

Học phần này tiếp tục phát triển các kỹ năng nghe - nói của học phần 4. Sinh 

viên còn được trang bị thêm kỹ năng nghe để đưa ra phán đoán, phân biệt ý chính và 

thông tin chi tiết của một bài thuyết trình dài khoảng 10 phút. Sinh viên có khả năng 

ứng khẩu khoảng 6 phút về các chủ đề liên quan đến đời sống và học thuật. 

8. Intermediate Written Translation (Biên dịch 1) 

Môn học này trang bị cho sinh viên các kỹ năng dịch thuật cơ bản ở các lĩnh vực 

văn hóa – xã hội, thể thao, du lịch, kinh tế, chính trị và kỹ thuật. Sinh viên có khả năng 

sử dụng từ ngữ và các cấu trúc thông dụng để dịch các đoạn văn, văn bản ngắn khoảng 

200 từ.  

9. Intermediate Oral Translation (Phiên dịch 1)  

Môn học trang bị cho sinh viên kỹ năng sử dụng từ ngữ và kiến thức ngữ pháp  

để dịch những đoạn đối thoại ngắn, hoặc những bài nói chuyện có độ dài khoảng 3 

phút với tốc độ chậm trong các lĩnh vực văn hóa – xã hội, thể thao, du lịch, kinh tế, 

chính trị và kỹ thuật.    

 Các môn chuyên ngành tự chọn 

1. Business Translation (Dịch chuyên đề Thƣơng mại) 

Môn học này giúp người học sử dụng đúng thuật ngữ thương mại, biên – phiên 

dịch các mẩu quảng cáo đơn giản và dịch các hợp đồng thương mại thông thường. Bên 

cạnh đó, môn học còn giúp người học xác định được thái độ của người nói thông qua 

giọng nói. 

2. Presentation skills (Kỹ năng trình bày) 

Điều kiện tiên quyết: Pre-Intermediate Listening-Speaking  

Môn học này nhằm cung cấp cho người học có được kỹ năng cơ bản khi nói 

trước đám đông, cách thức diễn đạt và trình bày về một bài thuyết trình mang tính 
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logic và hiệu quả. Môn học này nhằm trang bị cho người học sự tự tin khi truyền đạt 

thông tin. 

 Các kỹ năng ngoại khóa: 

1. Professional Development (Kỹ năng tiếp cận và Phát triển nghề nghiệp) 

 Điều kiện tiên quyết/song hành: không 

Môn học này giúp sinh viên nắm được thông tin khái quát về thực tập và xin 

việc, một số kỹ năng tìm thông tin nhanh chóng và hiệu quả và cách viết được sơ yếu lý 

lịch và đơn xin việc đạt yêu cầu. Bên cạnh đó, môn học này còn trang bị cho sinh viên 

nắm được qui trình của phỏng vấn và kỹ năng trả lời phỏng vấn có hiệu quả và những 

điều cần lưu ý trong khi làm công tác phiên dịch. 

2. Critical Thinking (Kỹ năng tƣ duy và suy luận) 

Điều kiện tiên quyết: không 

Môn học cung cấp cho người học biết phân tích, đánh giá theo tầm nhìn nhiều 

chiều và kết luận một vấn đề dựa trên chứng cứ cụ thể. Qua đó, giúp sinh viên ứng 

dụng tư duy phản biện trong môi trường đại học và làm việc: làm luận văn, thuyết 

trình, và dịch thuật.  

 Thực tập tốt nghiệp 

 Đợt thực tập này là cơ hội cho sinh viên thể hiện năng lực làm việc của mình 

trong môi trường làm việc thực tế, tiếp cận nhà tuyển dụng để tạo cơ hội việc làm cho 

sinh viên. 

 Các môn học thay thế khóa luận tốt nghiệp 

1. English Proficiency Assessment (Đánh giá năng lực tiếng Anh) 

Môn học này vừa giúp theo dõi đánh giá quá trình học (process asessment) vừa 

giúp đánh giá năng lực tiếng Anh (product/ achievement assessment) của người học 

tiếng Anh như sử dụng hồ sơ học tập (portfolio) để theo dõi, trợ giúp người học kịp 

thời cũng như thiết kế các bài kiểm tra (testing) để đánh giá người học một cách toàn 

diện.   

2. Pedagogical Grammar (Ngữ pháp Sƣ phạm) 

Môn học này giúp học viên làm quen sơ bộ với các thuật ngữ căn bản, các khái 

niệm chính của ngữ pháp tiếng Anh, có được hệ thống kiến thức ngữ pháp, đồng thời 

chú trọng thực hành, vận dụng kiến thức ngữ pháp và các phương pháp, kỹ thuật 

giảng dạy ngữ pháp.  
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3. Public Speaking (Diễn thuyết trƣớc công chúng) 

Điều kiện tiên quyết: Không 

Môn học này giúp sinh viên biết cách vận dụng nghệ thuật nói chuyện trước một 

nhóm người theo một phương cách được chuẩn bị kỹ, nhằm cung cấp thông tin, lôi kéo 

khán, thính giả.  


