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I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO VÀ CHUẨN ĐẦU RA:  

I.1 Mục tiêu đào tạo: 

 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. 

I.2 Chuẩn đầu ra của chƣơng trình đào tạo: 

 Về kiến thức: 

     Có kiến thức ngôn ngữ và văn hóa tiếng Anh và tiếng Việt;  

     Có kiến thức 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. 

 Về kỹ năng: (bao gồm kỹ năng mềm) 

 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 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; 

 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 và cộng sự với đồng 

nghiệp; 
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 Có khả năng tự nghiên cứu học ở bậc học cao hơn trong và ngoài nước. 

 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 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. 

 Cơ hội nghề nghiệp: 

    Sinh viên tốt nghiệp ngành Ngôn ngữ Anh, có thể làm việc ở 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; 

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

Việt – Anh; 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 VÀ KHỐI LƢỢNG KIẾN THỨC TOÀN KHÓA 

Toàn bộ khối lượng chương trình sẽ được tổ chức thực hiện trong 04 năm 

(phân bổ trong 08 học kỳ). 

 Tổng khối lượng chương trình là 120 tín chỉ (TC) 

 Trong đó:  

+ Lý thuyết:      64 tín chỉ 

+ Thực hành:      46 tín chỉ  

   * Chưa kể khối kiến thức Giáo dục Quốc phòng – An ninh & Giáo dục thể chất 

III. ĐỐI TƢỢNG TUYỂN SINH, QUY TRÌNH ĐÀO TẠO, ĐIỀU KIỆN TỐT 

NGHIỆP VÀ THANG ĐIỂM 

 Theo Quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Quy định của Trường Đại học 

Trà Vinh 

IV. NỘI DUNG CHƢƠNG TRÌNH:  

4.1. Khối kiến thức giáo dục đại cương (ĐC)   48 tín chỉ 

o Kiến thức lý luận chính trị (LLCT)   10 tín chỉ 

o Kiến thức khoa học, xã hội – nhân văn   19 tín chỉ 

o Kiến thức ngoại ngữ      10 tín chỉ 

o Kiến thức Toán – Tin học – Khoa học tự nhiên  03 tín chỉ 
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o Giáo dục thể chất      05 tín chỉ 

o Giáo dục Quốc phòng – An ninh    165 tiết 

4.2. Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp (CN)            72 tín chỉ 

o  Kiến thức cơ sở ngành (CS)    29 tín chỉ 

 - Bắt buộc:       23 tín chỉ 

 - Tự chọn:       06 tín chỉ 

o  Kiến thức chuyên ngành (CN)    33 tín chỉ 

 - Bắt buộc:       27 tín chỉ 

 - Tự chọn:        02 tín chỉ 

o Kỹ năng ngoại khóa (NK)      04 tín chỉ 

o Thực tập tốt nghiệp (TT) và Khóa luận tốt nghiệp (KL) hoặc học bổ sung 

(BS): 10 tín chỉ 

 * Chưa kể khối kiến thức Giáo dục Quốc phòng – An ninh & Giáo dục thể chất 

TT 
Mã 

MH 
Tên môn học 

Số tín chỉ 
Khối 

kiến 

thức 

Ghi 

chú TS LT 
TH/ 

TN 

  Tự học  

(nếu 

có) 

 Học kỳ I       

1.  
 Những nguyên lý cơ bản của 

Chủ nghĩa Mác - Lênin 
5 5 0  LLCT 

 

2.   Giáo dục thể chất 1 1 0 1    

3.   Giáo dục Quốc phòng - An ninh 165 tiết    

4.   Reading 1 (Đọc hiểu 1) 2 1 1  ĐC  

5.  
 Listening and Speaking 1  

(Nghe nói 1) 
2 1 1  ĐC 

 

6.   Writing 1 (Viết 1) 2 1 1  ĐC  

7.  
 Communicative Grammar 1 

(Ngữ pháp giao tiếp 1) 
3 2 1  ĐC 

 

Tổng cộng 14 10 04    

 Học kỳ II       

8.   Giáo dục thể chất 2 1 0 1    

9.   Tin học đại cương  3 1 2  ĐC  

10.   Pháp luật đại cương 2 1 1  ĐC  

11.   Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 2 0  LLCT  

12.   Reading 2 (Đọc hiểu 2) 2 1 1  CN  
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TT 
Mã 

MH 
Tên môn học 

Số tín chỉ 
Khối 

kiến 

thức 

Ghi 

chú TS LT 
TH/ 

TN 

  Tự học  

(nếu 

có) 

13.  
 Listening and Speaking 2  

(Nghe nói 2) 
2 1 1 

 
CN 

 

14.   Writing  2 (Viết 2) 2 1 1  CN  

15.  
 Foreign Language 2 – Basic 1 

(Ngoại ngữ 2 - cơ bản 1) 
3 1 2 

 
ĐC 

 

Tổng cộng 16 08 08    

 Học kỳ III       

3.1. Các môn học bắt buộc 13 08 05    

16.   Giáo dục thể chất 3 1 0 1    

17.  
 Đường lối cách mạng của Đảng 

Cộng sản Việt Nam 
3 3 0 

 
LLCT 

 

18.  
 Foreign Language 2 – Basic 2 

(Ngoại ngữ 2 - cơ bản 2) 3 1 2 
 

ĐC 
 

19.  
 Listening and Speaking 3 (Nghe 

nói 3 - Preliminary) 
2 1 1 

 
CN 

 

20.   Writing 3 (Viết 3 - Preliminary) 3 2 1  CN  

21.  
 Reading 3 (Đọc hiểu 3 - 

Preliminary) 2 1 1 
 

CN 
 

3.2. Các môn học tự chọn 06 04 02    

22.   Pronunciation (Phát âm) 2 1 1  ĐC  

23.  
 Introduction to Linguistics 

(Nhập môn Ngôn ngữ học) 4 3 1 
 

CN 
 

24.  
 Graphic Design  

(Đồ họa ứng dụng) 
2 1 1 

 
ĐC 

 

Tổng cộng 19 12 07    

 Học kỳ IV       

4.1 Các môn học bắt buộc 11 06 05    

25.   Giáo dục thể chất 4 1 0 1    

26.   Oral Translation 1 (Phiên dịch 1) 2 1 1  ĐC  

27.  
 Foreign Language 2 – Basic 3 

(Ngoại ngữ 2 - Cơ bản 3) 
2 1 1 

 
ĐC 

 

28.  
 Listening and Speaking 4 (Nghe 

nói 4 - Independent) 
2 1 1 

 
CN 

 

29.   Writing 4 (Viết 4 - Independent) 3 2 1  CN  

30.  
 Reading  4 (Đọc hiểu 4 - 

Independent) 
2 1 1 

 
CN 
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TT 
Mã 

MH 
Tên môn học 

Số tín chỉ 
Khối 

kiến 

thức 

Ghi 

chú TS LT 
TH/ 

TN 

  Tự học  

(nếu 

có) 

4.2 Các môn học tự chọn 06 03 03    

31.  
 Communicative Grammar 2 

(Ngữ pháp giao tiếp 2) 
2 1 1 

 
ĐC 

 

32.  
 World Literature Survey (Khảo 

luận văn học thế giới) 2 1 1 

 
CN 

 

33.  
 English Teaching Methodology 

1 (Phương pháp Giảng dạy 

Tiếng Anh 1) 2 1 1 

 

ĐC 

 

34.  
 Event Management (Tổ chức sự 

kiện) 2 1 1 

 
CN 

 

Tổng cộng 17 09 08    

 Học kỳ V       

35.   Giáo dục thể chất 5 1 0 1    

36.  
 Foreign Language 2 – Basic 4 

(Ngoại ngữ 2 - Cơ bản 4) 
2 1 1 

 
ĐC 

 

37.  
 Written Translation 1 

(Biên dịch 1) 
2 1 1 

 
CN 

 

38.  
 Listening and Speaking 5 (Nghe 

nói 5 - Advanced)  
2 1 1 

 
CN 

 

39.   Writing 5 (Viết 5 - Advanced) 3 2 1  CN  

40.  
 Reading 5 (Đọc hiểu 5 - 

Advanced) 
2 1 1 

 
CN 

 

41.   Oral Translation 2 (Phiên dịch 2) 2 1 1  CN  

42.  
 British Literature 1 (Văn học 

Anh 1) 
3 2 1 

 
CN 

 

Tổng cộng 16 09 07    

 Học kỳ VI       

6.1 Các môn học bắt buộc 12 07 05    

43.   Writing 6 (Viết 6 - Proficient) 3 2 1  CN  

44.  
 Reading 6 (Đọc hiểu 6 - 

Proficient) 
2 1 1 

 
CN 

 

45.  
 Listening and Speaking 6  

(Nghe nói 6 - Proficient) 
2 1 1 

 
CN 

 

46.  
 Written Translation 2 (Biên dịch 

2) 
2 1 1 

 
CN 

 

47.  
 British Literature 2 (Văn học 

Anh 2) 
3 2 1 

 
CN 
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TT 
Mã 

MH 
Tên môn học 

Số tín chỉ 
Khối 

kiến 

thức 

Ghi 

chú TS LT 
TH/ 

TN 

  Tự học  

(nếu 

có) 

6.2 Các môn học tự chọn 02 01 01    

48.  
 Academic Writing (Viết học 

thuật) 
2 1 1 

 
NK 

 

49.   Tiếng Việt thực hành 2 1 1  NK  

Tổng cộng 14 08 06    

 Học kỳ VII       

7.1 Các môn học bắt buộc 12 07 05    

50.  
 American Literature  

(Văn học Mỹ) 
3 2 1 

 
CN 

 

51.  
 Research Methodology (Phương 

pháp nghiên cứu khoa học) 
3 2 1 

 
ĐC 

 

52.  
 Web Design (Thiết kế web cơ 

bản) 
2 1 1 

 
NK 

 

53.   Oral Translation 3 (Phiên dịch 3) 2 1 1  CN  

54.  
 Written Translation 3  

(Biên dịch 3) 
2 1 1 

 
CN 

 

7.2 Các môn học tự chọn 02 01 01    

55.  
 English Teaching Methodology 

2 (Phương pháp Giảng dạy 

Tiếng Anh 2) 

2 1 1 

 

CN 

 

56.   Phân Tích Số Liệu Khoa Học Xã 

Hội Học (SPSS) 
2 1 1 

 
CN 

 

Tổng cộng 14 08 06    

 Học kỳ VIII 

57.  

 

Practicum (Thực tập tốt nghiệp) 3 0 3 

 

TT 

06 tuần 

TT và 

03 tuần 

viết báo 

cáo 

58.   Khóa luận tốt nghiệp 7 0 7    

 

TH 1 Khóa luận tốt nghiệp  7  7  KL 10 tuần 

TH 2 

Hoặc học bổ sung kiến thức: 7      

Specialized Translation (Dịch 

chuyên đề) 
3 2 1 

 
BS 

 

World Literature (Văn học thế 

giới) 
2 1 1 

 
BS 

 

 
 Professional Communication 

(Truyền thông chuyên nghiệp) 
2 1 1 

 
BS 
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TT 
Mã 

MH 
Tên môn học 

Số tín chỉ 
Khối 

kiến 

thức 

Ghi 

chú TS LT 
TH/ 

TN 

  Tự học  

(nếu 

có) 

Tổng cộng 10 4 6    

TỔNG CỘNG 120 

68 52    

Chưa kể TC 

và THTN 
 

 

V. MÔ TẢ VẮN TẮT NỘI DUNG CÁC HỌC PHẦN 

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 CHXHCN Việt Nam. 

2. 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, ... 

3. Communicative Grammar 1 (Ngữ pháp giao tiếp 1) 

     Điều kiện tiên quyết: không 

     Ôn lại các điểm ngữ pháp và cấu trúc câu ở phổ thông như thì, câu bị động, câu trực 

tiếp gián tiếp và câu cầu khiến. Vận dụng các điểm ngữ pháp này vào các hoạt động thực 

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

4. Foreign Language 2 - Basic 1 (Ngoại ngữ 2- cơ bản 1) 

     Điều kiện tiên quyết: Không  

     Học phần Ngoại ngữ 1 cung cấp các kiến thức và kĩ năng cơ bản về ngữ âm và chữ 

Hán, cũng như khái niệm cơ bản về các thành phần chủ yếu của câu. Sử dụng được một số 

điểm ngữ pháp thường gặp và một số mẫu câu, tình huống đàm thoại đơn giản nhất trong 

đời sống hàng ngày và trên lớp học. 

5. Foreign Language 2 -  Basic 2 (Ngoại ngữ 2- cơ bản 2) 

     Điều kiện tiên quyết: Foreign Language 2- Basic 1 

     Học phần Ngoại ngữ 2 cung cấp các kiến thức cơ bản về các thành phần chủ yếu của vị 

ngữ, kiến thức cơ bản về văn hóa giao tiếp của người bản xứ. Sử dụng được những điểm 

ngữ pháp và hiện tượng thường gặp hàng ngày. Đạt được năng lực sử dụng một số mẫu 

câu, mẫu chuyện ngắn, tình huống đàm thoại thực tế. 

6. Foreign Language 2 -  Basic 3 (Ngoại ngữ 2- cơ bản 3) 

     Điều kiện tiên quyết: Foreign Language 2- Basic 2 

     Học phần Ngoại ngữ 3 cung cấp kiến thức cơ bản về sự khác biệt giữa một số từ ngữ 

nhằm phân biệt và dùng đúng từ trong giao tiếp và viết văn; giới thiệu vài nét văn hóa 
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người bản xứ thông qua các bài học liên quan. Sử dụng được những điểm ngữ pháp cơ 

bản. Đạt được năng lực sử dụng các mẫu chuyện ngắn, tình huống đàm thoại trong giao 

tiếp hàng ngày. 

7. Foreign Language 2 -  Basic 4 (Ngoại ngữ 2- cơ bản 4) 

     Điều kiện tiên quyết: Foreign Language 2 - Basic 3 

     Học phần Ngoại ngữ 4 cung cấp các kiến thức cơ bản về các loại bổ ngữ trong câu và 

các kiến thức chung về văn hóa, phong tục, ẩm thực, con người. Sử dụng được những 

điểm ngữ pháp cơ bản, và đồng thời đạt được năng lực sử dụng thuần thục các mẫu 

chuyện ngắn, tình huống đàm thoại giao tiếp trong đời sống hàng ngày. 

8. Research Methodology (Phƣơng pháp nghiên cứu khoa học)                                           

     Điều kiện tiên quyết: Viết 6 

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

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

9. Reading 1 (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. Listening and Speaking 1 (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. 

11. Writing 1 (Viết 1 )  

     Điều kiện tiên quyết: Không 

     Môn học cung cấp cho sinh viên phương pháp viết một đoạn văn học thuật khoảng 120 

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.  

12. American Literature (Văn học Mỹ)  

     Điều kiện tiên quyết: Reading 6 (Đọc hiểu 6- Proficient) 

     Mục tiêu của môn Văn học Mỹ là dùng văn chương làm phương tiện để nâng cao năng 

lực tiếng Anh của sinh viên. Qua văn chương, sinh viên nắm bắt những thao tác ngôn ngữ, 

hiểu sâu vẻ đẹp của văn hóa bởi văn chương mang nhiều lớp nghĩa và luôn phản ảnh nền 

văn hóa trong đó nó được sáng tạo. Môn học cũng sẽ giúp người học nâng cao khả năng 

đọc hiểu văn chương thông qua các hoạt động cá nhân và làm việc nhóm. Năm thời kỳ 

phát triển của nền văn học Mỹ sẽ được giới thiệu nhằm giúp sinh viên thấu hiểu mối liên 

hệ giữa văn hóa, xã hội và văn học.  

     Sinh viên sẽ thực hành đọc hiểu các bản văn, sau đó tập phê bình văn chương để trình 

bày nhận định về các vấn đề xoay quanh đoạn văn vừa đọc. Do yêu cầu về khả năng đọc 

hiểu văn bản văn học, sinh viên tham gia khóa học này phải có trình độ tiếng Anh từ 

Trung cấp trở lên.  

13. Oral Translation 1 (Phiên dịch 1)  



Trường Đại học Trà Vinh        Chính quy 

Chương trình đào tạo Ngôn ngữ Anh                                                                                   9 

     Điều kiện tiên quyết: Listening and Speaking 3 (Nghe nói 3 - Preliminary) 

     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.   

14. English Teaching Methodology 1 (Phƣơng pháp giảng dạy Tiếng Anh 1) 

     Điều kiện tiên quyết: Listening and Speaking 3 

     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. Sinh viên sẽ thực hành dạy một điểm Ngữ pháp, giới thiệu từ mới và 

Đọc hiểu. 

15. Communicative Grammar 2 (Ngữ pháp giao tiếp 2) 

     Điều kiện tiên quyết: Communicative Grammar 1 

     Vận dụng các điểm ngữ pháp liên quan ở cấp độ cao và đa dạng hơn như đi sâu vào 

các mệnh đề tính từ, trạng từ và danh từ. Sử dụng các loại mệnh đề này để giao tiếp xoay 

quanh những chủ đề học thuật và chuyên ngành. 

16.  

 

Pronunciation (Phát âm)                                                                                                                      

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. 

17. Graphic Design (Đồ họa ứng dụng) 

     Điều kiện tiên quyết: Không  

     Môn học khai thác các nguyên tắc thiết kế để cung cấp cho sinh viên kiến thức, óc 

thẩm mỹ, và kỹ năng cần thiết trong việc xử lý hình ảnh bitmap như cắt, ghép ảnh, kỹ 

thuật tô, vẽ ảnh. Sinh viên thực hành các ứng dụng thiết kế thông dụng, sử dụng các phần 

mềm thiết kế đồ họa gồm Photoshop và Corel. 

18. Listening and Speaking 2 (Nghe nói 2) 

     Điều kiện tiên quyết: Listening and Speaking 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. 

19. Listening and Speaking 3 (Nghe nói 3 - Preliminary) 

      Điều kiện tiên quyết: Listening and speaking 2 

      Học phần này tiếp tục phát triển các kỹ năng nghe-nói của Listening and Speaking 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 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. 

20. Listening and Speaking 4 (Nghe nói 4 - Independent) 

     Điều kiện tiên quyết:  Listening and Speaking 3 

     Học phần này tiếp tục phát triển các kỹ năng nghe-nói của học phần Listening and 

Speaking 3 ở mức độ hiệu quả cao hơn. Sinh viên tiếp túc các chủ đề ở phần Listening 
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and Speaking 3. Nghe ghi chú thông tin chính và chi tiết trong các bài nghe như nghe bài 

giảng trong lớp học và hiểu ẩn ý những bài đàm thoại. 

21. Listening and Speaking 5 (Nghe nói 5 - Advanced)                                                       

     Điều kiện tiên quyết: Listening and Speaking 4 

     Học phần này tiếp tục phát triển các kỹ năng nghe nói của học phần Listening and 

Speaking 4. Sinh viên còn được trang bị kỹ năng nghe để làm bài tập nghe IELTS ở cấp 

độ trung cấp, 5.0. Sinh viên còn có khả năng ứng khẩu ở các tình huống/chủ đề về đời 

sống và học thuật. 

22. Writing 2 (Viết 2)  

     Điều kiện tiên quyết: Writing 1 

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

học phần Writing 1. Sinh viên có khả năng viết một đoạn văn khoảng 180 từ, có thêm các 

thể loại khác như phân tích và so sánh.  

23. Reading 2 (Đọc hiểu 2)  

      Điều kiện tiên quyết: Reading 1 

     Người học tiếp tục phát triển các kỹ năng đã được xây dựng từ học phần Reading 1, 

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. 

24. Reading 3 (Đọc hiểu 3- Preliminary) 

     Điều kiện tiên quyết: Reading 2 

     Người học tiếp tục trau dồi 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. 

25. Reading 4 (Đọc hiểu 4 - Independent) 

     Điều kiện tiên quyết: Reading 3  

     Các kỹ năng ở học phần Reading 4 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. 

26.  Reading 5 (Đọc hiểu 5 - Advanced) 

     Điều kiện tiên quyết: Reading 4 

     Ngoài những kỹ năng phát triển từ học phần Reading 4, người học bắt đầu làm quen 

đọc hiểu dạng IELTS như đọc chọn câu hỏi trắc nghiệm, điền từ vào chổ trống và ghép 

tiêu đề với từng đoạn phù hợp ở cấp độ 5.0.  

27. Written Translation 1 (Biên dịch 1) 

      Điều kiện tiên quyết: Writing 4  

     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. 
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28. British Literature 1 (Văn học Anh 1) 

     Điều kiện tiên quyết: Reading 4 

     Mục tiêu của học phần Văn học Anh 1 nhằm nâng cao năng lực tiếng Anh của sinh 

viên Việt Nam thông qua ngôn ngữ văn chương. Nhờ phân tích các tác phẩm kinh điển từ 

thời đại Shakespeare đến văn học thế giới đương đại, sinh viên sẽ trao dồi sự hiểu biết và 

cảm thụ nét thẩm mỹ của văn chương. Mục tiêu cao hơn của khóa học là phát triển năng 

lực cảm thụ văn chương của sinh viên thông qua các chiến lược đọc và phân tích tác phẩm 

văn học.  

29. Introduction to Linguicstics (Nhập môn Ngôn ngữ học) 

    Điều kiện tiên quyết: không  

    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. 

30. English Teaching Methodology 2 (Phƣơng pháp giảng dạy Tiếng Anh 2) 

     Điều kiện tiên quyết:  English Teaching Methodology 1  

     Môn học này tiếp nối môn Phương pháp giảng dạy tiếng Anh ở học phần 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. Sinh viên sẽ thực hành dạy các kỹ năng 

Viết và Nghe nói. 

31. Event Management (Tổ chức sự kiện) 

     Điều kiện tiên quyết: không 

     Môn học này giúp người học biết được cách tổ chức các sự kiện trong và ngoài nước. 

Người học sẽ có kiến thức về tổ chức, quản lý, quảng bá sự kiện, dự trù tài chánh và sắp 

xếp nguồn nhân lực phù hợp với từng sự kiện. Sinh viên sẽ được phân nhóm để tố chức 

một sự kiện giả định. 

32. Reading 6 (Đọc hiểu 6 - Proficient) 

     Điều kiện tiên quyết: Reading 5 

     Người học tiếp tục phát triển các kỹ năng được học ở các học phần trước, và vận dụng 

những kỹ năng này cho các bài đọc dạng IELTS ở cấp độ cao hơn, IELTS 6.5. Nên đòi 

hỏi người học nhiều từ vựng hơn, tư duy và suy luận nhiều hơn khi đọc các bài đọc dài 

trên 500 từ về học thuật, khoa học, đời sống và văn hóa.  

33. Listening and Speaking 6 (Nghe nói 6 - Proficient) 

     Điều kiện tiên quyết: Listening and Speaking 5 

     Học phần này tiếp tục phát triển các kỹ năng nghe-nói của học phần Listening and 

Speaking 5 ở cấp độ cao hơn, IELTS 6.5. Sinh viên tiếp tục nghe nhiều loại bài khác nhau 

về học thuật, đời sống xã hội, văn hóa, khoa học, và môi trường. Tốc độ bài nghe nhanh 

hơn. Ngoài ra, sinh viên có thể ứng khẩu theo dạng đề thi IELTS. 

34. Writing 3 (Viết 3 - Preliminary) 

     Điều kiện tiên quyết:  Writing 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. 
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35. Writing 4 (Viết 4 - Independent) 

     Điều kiện tiên quyết: Writing 3 

     Môn học này tiếp tục phát triển các thủ thuật viết ở học phần Writing 3, phát triển một 

bài luận 300 từ, có thêm các thể loại so sánh, tương phản.  

36. Writing 5 (Viết 5 - Advanced) 

     Điều kiện tiên quyết: Writing 4 

     Môn học này tiếp tục phát triển các kỹ thuật viết luận của học phần viết 4, nhưng viết 

theo dạng IELTS ở cấp độ 5.0 như viết tóm tắt dựa vào thông tin từ bản đồ, biểu đồ, viết 

súc tích, chính xác và khoa học và viết dạng tiểu luận dài khoảng 300-350 từ.  

37. Writing 6 (Viết 6 - Proficient) 

     Điều kiện tiên quyết: Writing 5 

     Môn học này tiếp tục phát triển các kỹ thuật của viết 5, nhưng sẽ có thể viết nhanh hơn 

khi gặp các dạng đề viết IELTS ở cấp độ 6.5 như viết tóm tắt, súc tích và chính xác dựa 

vào biểu đồ, bản đồ… Ngoài ra, sinh viên còn viết các bài tiểu luận dài khoảng 300 -350 

từ.  

38. Oral Translation 2 (Phiên dịch 2) 

     Điều kiện tiên quyết: Written Translation 1 

     Môn học trang bị cho sinh viên kỹ năng sử dụng từ ngữ, cách diễn đạt, kiến thức ngữ 

pháp để dịch những đoạn đối thoại ngắn, hoặc những bài nói chuyện có độ dài khoảng 7 

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

chính trị và kỹ thuật. 

39. Written Translation 2 (Biên dịch 2) 

    Điều kiện tiên quyết:  Written Translation 1 

    Môn học này tiếp tục giúp cho sinh viên phát triển các kỹ năng về biên dịch của cấp độ 

1. Sinh viên có khả năng sử dụng thuật ngữ và các cấu trúc thông dụng để dịch các đoạn 

văn, văn bản khoảng 400 từ.   

40. Oral Translation 3 (Phiên dịch 3) 

    Điều kiện tiên quyết: Oral Translation 2 

     Môn học trang bị cho sinh viên kỹ năng sử dụng từ ngữ, thuật ngữ chuyên ngành cách 

diễn đạt, kiến thức ngữ pháp để dịch những đoạn đối thoại ngắn, hoặc những bài nói 

chuyện có độ dài khoảng 10 phút với tốc độ tự nhiên của người bản ngữ trong các lĩnh 

vực văn hóa – xã hội, thể thao, du lịch, kinh tế, chính trị và kỹ thuật. 

41. British Literature 2 (Văn học Anh 2)  

     Điều kiện tiên quyết : British Literature 1 (Văn học Anh 1) 

     Cùng với các môn học về tác phẩm văn học Anh, môn học này là bước mở rộng môn 

đại cương văn học Anh nhằm tiếp tục giúp người đọc phát triển phương pháp đọc hiểu các 

văn bản văn chương thông qua việc tự tìm tòi của cá nhân và hoạt động thảo luận nhóm. 

Sinh viên sẽ tìm hiểu những tầng nghĩa khác nhau các đoạn văn bản văn học. Môn học 

này đặc biệt chú trọng đến lịch sử văn học Anh từ thời kỳ Trung đại đến đương đại.  
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42. 40. Written Translation 3 (Biên dịch 3) 

     Điều kiện tiên quyết:  Written Translation 2 

    Môn học này tiếp tục giúp cho sinh viên phát triển các kỹ năng về biên dịch của cấp độ 

2. Sinh viên có khả năng sử dụng thuật ngữ, từ ngữ chuyên ngành và các cấu trúc thông 

dụng để dịch đoạn văn và các văn bản khoảng 600 từ.  

43. World Literature Survey (Khảo luận văn học thế giới) 

     Điều kiện tiên quyết: Reading 3 

     Môn học này khảo sát các đại tác phẩm văn học trong Thế kỷ 20. Bằng tư duy phê 

phán, sinh viên sẽ đọc các sáng tác hư cấu của nhiều miền đất khác nhau, từ đó mài dũa 

kiến thức và thấu hiểu những tác phẩm chọn lọc được sáng tác trong thế kỷ 20. Môn học 

giúp sinh viên soi sáng những tác phẩm văn chương thế giới, nâng óc thẩm mỹ, hiểu tác 

dụng và chỗ đứng của văn chương trong vòng xoay lịch sử. 

44. Phân Tích Số Liệu Khoa Học Xã Hội (SPSS)  

      Điều kiện tiên quyết: không 

     Môn học này giúp sinh viên học được những thao tác cơ bản như nhập, xuất mở, lưu số liệu 

trên SPSS. Hiểu các thông số cơ bản sử dụng trong phân tích số liệu như Pearson’s  r, 

Spearman’s  ρ, và  Kendall’s  τ. và thực hiện một số ứng dụng phân tích số liệu phổ biến bằng 

SPSS để kiểm tra giả thuyết nghiên cứu như T-Test (one tail, two tails), Chi-Square. 

45. Web Design (Thiết kế trang web cơ bản) 

     Điều kiện tiên quyết: Tin học đại cương  

     Môn học nhằm cung cấp cho sinh viên kiến thức và thực hành cơ bản về cấu trúc 

Website, biết sử dụng ngôn ngữ HTML thông qua việc định dạng cấu trúc và phương 

pháp định dạng các thành phần trang Web như văn bản, hình ảnh, liên kết, table, video, 

flash... Giới thiệu một số công cụ thiết kế web hiệu quả như Dreamweaver, phương pháp 

kết hợp ngôn ngữ HTML với CSS, JavaScript và các ứng dụng truyền thông số khác. Mục 

đích chính của môn học nhằm trang bị kỹ năng thực tế cho sinh viên, biết sử dụng hiệu 

quả và sáng tạo công cụ truyền thông đa phương tiện (multimedia tools) để truyền đạt trên 

Internet. Thực hành tạo và quản lý website.  

46. Tiếng Việt thực hành 

    Điều kiện tiên quyết: Không  

     Học phần cung cấp những kiến thức cơ bản về tiếng Việt: 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. 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. 

47. Academic Essay Writing (Viết học thuật) 

Môn học này giúp sinh viên hiểu thêm về cách viết những bài tiểu luận trong môi trường học 

thuật như mục đích viết, cấu trúc bài tiểu luận, các thể loại bài tiểu luận, cách phát thảo ý, phát 

triển ý, và cách tự kiểm tra lại những điểm ngôn ngữ.  

48. Thực tập tốt nghiệp 

     Cung cấp 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 tìm cơ hội việc làm cho sinh viên, như dịch 

thuật văn bản từ Việt sang Anh, từ Anh sang Việt ở các cơ quan nhà nước và tư nhân, 

thực hành giảng dạy ở các trường phổ thông. 
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49. Specialized Translation (Dịch chuyên đề) 

     Điều kiện tiên quyết: Reading 6 và Writing 6 

     Môn học này giúp sinh viên tiếp tục ôn lại các phương pháp dịch thuật và vận dụng lý 

thuyết vào thực hành biên, phiên dịch các bài viết, đoạn hội thoại với các tình huống giao 

tiếp trong lĩnh vực chuyên môn. 

50. World Literature (Văn học thế giới) 

     Điều kiện tiên quyết: Reading 6 

     Mục tiêu chính của khóa đại cương văn học thế giới là phát triển năng lực ngôn ngữ 

của người học. Nếu như các môn đại cương văn học Anh và đại cương văn học Mỹ chủ 

yếu giới thiệu các nền văn hóa xã hội tiêu biểu của các quốc gia nói tiếng Anh thì học 

phần này bổ sung thêm các nền văn hóa khác như Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Ấn Độ, 

Nhật Bản. Môn học yêu cầu học viên phải có kỹ năng tư duy cao và chiến lược đọc hiểu 

tốt để nắm được các lớp ngữ nghĩa đa dạng của văn từ.   

     Bởi yêu cầu của ngôn ngữ văn chương trong các bài đọc, sinh viên tham gia khóa học 

phải có trình độ tiếng Anh từ bậc Trung cấp trở lên.  

51. Professional Communication (Truyền thông chuyên nghiệp) 

     Điều kiện tiên quyết: Writing 6 

     Môn học này trang bị cho người học kỹ năng giao tiếp chuyên nghiệp qua mọi hình 

thức giao tiếp, nói, viết và sử dụng mạng điện tử tùy trường hợp.  

     Người học thực hành những nguyên tắc cần thiết trong các kênh giao tiếp và vận dụng 

thủ thuật giao tiếp trong nhiều môi trường làm việc khác nhau.  

     Môn học sẽ giúp người học có được kỹ năng giao tiếp sinh động, rõ ràng để giúp đối 

tượng thụ hưởng dễ hiểu và bị lôi cuốn. Sinh viên sẽ thực hiện các đồ án như viết đề án, 

báo cáo và các tài liệu tương tự khác. Môn học nhấn mạnh cách viết rõ ràng và thuyết 

phục, viết bằng ngôn ngữ hình ảnh trong bối cảnh được giả định như thật để sinh viên có 

thể ứng dụng khi làm việc trong môi trường thực thụ. 

VI. DANH SÁCH ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN THỰC HIỆN CHƢƠNG TRÌNH: 

STT Họ và tên Trình độ chuyên môn 
Môn giảng dạy  

(dự kiến) 

1.  Hồ Đắc Túc Tiến sĩ Ngôn ngữ 

Biên, phiên dịch  

Viết 

Văn chương 

2.  Nguyễn Thị Phương Nam 
Tiến sĩ Ngôn ngữ và Văn 

chương Anh 

Ngôn ngữ học  

Viết 

Văn chương 

3.  Khâu Hoàng Anh 

Master of Science –TESOL 

(Thạc sỹ Phương pháp giảng 

dạy tiếng Anh) 

Nghe nói 

Phương pháp GDTA 

4.  Huỳnh Đỗ Thư 

-Cử nhân Ngôn ngữ Anh 

- Master of International 

Tourism and Hotel 

Management 

Đọc hiểu 

Tổ chức sự kiện 
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5.  Nguyễn Văn Nhân 

Master of Applied Linguistics 

(Thạc sỹ Ngôn ngữ học ứng 

dụng) 

Đọc hiểu  

Biên, phiên dịch 

Ngôn ngữ học 

6.  Nguyễn Thị Ngọc Hường 

Master of TESOL (Thạc sỹ Lý 

luận và Phương pháp giảng dạy 

Tiếng Anh) 

Văn chương  

Phương pháp GDTA  

7.  Bùi Thị Mỹ Chi 

Master of TESOL (Thạc sỹ Lý 

luận và Phương pháp giảng dạy 

Tiếng Anh) 

Phương pháp NCKH 

Đọc hiểu 

8.  Huỳnh Ngọc Tài  Ths. Ngôn ngữ Anh 
Phương pháp NCKH 

Phương pháp GDTA 

9.  Liên Tố Trinh 

Master of Applied Linguistics 

(Thạc sỹ Ngôn ngữ học ứng 

dụng) 

Viết  

Ngôn ngữ học  

10.  Trịnh Bội Ngọc 

Master of TESOL (Thạc sỹ Lý 

luận và Phương pháp giảng dạy 

Tiếng Anh) 

Phương pháp NCKH 

Phương pháp GDTA  

Ngữ pháp giao tiếp 

11.  Nguyễn Thị Ngọc Vấn 

Cử nhân Ngôn ngữ Anh 

Master of International 

Tourism and Hotel 

Management 

Đọc hiểu  

Tổ chức sự kiện 

12.  Nguyễn Thành Trung 

Master of Business and 

Commerce 

Thạc sĩ Quản trị nguồn nhân 

lực và Quan hệ lao động 

Dịch chuyên đề 

Đọc hiểu 

13.  Trần Thị Phương Thu 

Master of TESOL (Thạc sĩ Lý 

luận và Phương pháp giảng dạy 

Tiếng Anh) 

Đọc hiểu 

14.  
Nguyễn Bình Phương 

Thảo 

Master of Education with a 

Major in TESOL (Thạc sĩ Giáo 

dục ngành Phương pháp giảng 

dạy) 

Đọc hiểu 

15.  Nguyễn Phước Tâm ThS. Tiếng Trung Foreign Language 2  

16.  Trần Đức Trọng 
ThS. Ngôn ngữ và Văn học 

Trung quốc 
Foreign Language 2  

17.  Hồ Văn Minh Kỹ sư tin học 
Graphic Design 

Web Design  

Các giáo viên khác thuộc Khoa khoa học cơ bản, Khoa Kỹ thuật và công nghệ,  

Khoa Kinh tế, luật, Khoa Mác – Lênin 
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VII. CƠ SỞ VẬT CHẤT PHỤC VỤ HỌC TẬP: 

STT PHÒNG XƢỞNG SỐ LƢỢNG 

1.  Phòng lab (có 31 máy tính) 01 

2.  Thư viện Khoa Ngoại Ngữ 01 

3.  Thư viện trường 01 

Ngoài ra giảng viên thuộc Khoa sử dụng chung máy chiếu của trường.  

 Giáo trình, tập bài giảng: 

STT Tên môn học 
Tên giáo trình,  

tập bài giảng 
Tên tác giả 

Nhà xuất bản, năm 

xuất bản  

1.  Nghe nói 1, 2  
Interactions 1 (silver ed.): 

Listening/Speaking  

Julia Tanka & Paul 

Most  

McGraw-Hill, 

2007 

2.  Nghe  nói 3, 4 
Interactions 2 (silver ed.): 

Listening/Speaking  

Tanka J. & Linda 

R. Baker 

McGraw-Hill, 

2007 

 
 

Nghe nói 5, 6 

 

Complete IELTS Bands 4-5 

Student’s book with 

answers 

Complete IELTS Bands 5.5-

6.5 Student’s book with 

answers 

 

 

Guy, B-H & 

Vanessa, J. 

 

Guy, B-H & 

Vanessa, J. 

 

Cambridge 

University Press, 

2012 

Cambridge 

University Press, 

2012 

3.  Đọc hiểu 1, 2  
Interactions 1 (silver ed.): 

Reading 

Elaine Kirn & 

Pamela Hartmann  

McGraw-Hill, 

2007 

4.  Đọc hiểu 3, 4 
Interactions 2 (silver ed.): 

Reading 

Elaine Kirn & 

Pamela Hartmann 

McGraw-Hill, 

2007 

5.  Đọc hiểu 5, 6 

Complete IELTS Bands 4-5 

Student’s book with 

answers 

Complete IELTS Bands 5.5-

6.5 Student’s book with 

answers 

 

Guy, B-H & 

Vanessa, J. 

 

Guy, B-H & 

Vanessa, J. 

Cambridge 

University Press, 

2012 

Cambridge 

University Press, 

2012 

6.  Viết 1, 2 

Interactions 1 (silver ed.): 

Writing  

Cheryl Pavlik & 

Margaret Keenan 

Segal    

McGraw-Hill, 

2007 

7.  Viết 3, 4 

Interactions 2 (silver ed.): 

Writing  

Cheryl Pavlik & 

Margaret Keenan 

Segal 

McGraw-Hill, 

2007 

8.  Viết 5, 6 

Complete IELTS Bands 4-5 

Student’s book with 

answers 

Complete IELTS Bands 5.5-

Guy, B-H & 

Vanessa, J. 

 

Guy, B-H & 

Cambridge 

University Press, 

2012 

Cambridge 
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STT Tên môn học 
Tên giáo trình,  

tập bài giảng 
Tên tác giả 

Nhà xuất bản, năm 

xuất bản  

6.5 Student’s book with 

answers 

 

Vanessa, J. University Press, 

2012 

9.  
Ngữ pháp 

giao tiếp 1 

Grammar focus 4 (3
rd

 Ed.) Marjorie Fuchs & 

Magaret Bonner 

 Peason Longman, 

2006  

10.  
Ngữ pháp 

giao tiếp 2 

Grammar focus 5 (3
rd

 Ed.) Jay Maurer  Peason Longman, 

2006 

11.  
Introduction 

to Linguistics 

Linguistics: An 

Introduction 

Andrew Radford  
CUP, 1999 

12.  
Written 

Translation  

Tài liệu giảng dạy  

 

Dịch Thuật và Tự Do 

Bm. Ngoại ngữ 

 

Hồ Đắc Túc 

Lưu hành nội bộ 

NXB: Phương 

Nam, 2012 

13.  
Oral 

Translation 

Tài liệu giảng dạy 

Dịch Thuật và Tự Do 

Bm. Ngoại ngữ 

Hồ Đắc Túc 

Lưu hành nội bộ 

NXB: Phương 

Nam, 2012 

14.  
Foreign 

Language 2 

(Ngoại ngữ) 

Giáo trình 301 câu đàm 

thoại tiếng Hoa 

 

Hướng dẫn tập viết chữ 

Hán 

Khang Ngọc Hoa 

& Lai Tư Bình 

 

Trương Văn Giới 

& Lê Khắc Kiều 

Lục  

Học viện Ngôn 

ngữ Bắc Kinh, 

2004 

Tổng hợp TP. Hồ 

Chí Minh, 2006 

15.  Pronunciation  
 

Ship or Sheep 
Ann Baker 

Cambridge 

University Press 

2008 

16.  
Research 

methodology  

Methods of Research and 

Thesis Writing 

Laurentina Paler-

Calmorin & 

Melchora A. 

Calmorin 

Rex- Book Store, 

2005 

17.  
American  

Literature 

The Chronology of 

American Literature: 

American’s Literature 

Achievements from the 

Colonial Era to Modern 

Times 

Dabiel S. Burt 

New England 

Publishing 

Associates, 2004 

18.  
English 

Literature  

Mastering English 

Literature 

A history of English 

Literature 

- Richard Gill  

 

- Michael 

Alexander 

Palgrave 

Macmillan  

Palgrave 

Macmillan, 2000  

19.  
World 

Literature  
World Literature  Rinehart  

Winston Holt inc., 

2001 

20.  World Longman Anthology of David Damrosch  The Compact 
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STT Tên môn học 
Tên giáo trình,  

tập bài giảng 
Tên tác giả 

Nhà xuất bản, năm 

xuất bản  

Literature 

Survey 

World Literature  Edition, 2007 

21.  
Teaching 

Methodology 

1, 2 

- Teach English: A training 

course for teachers 

  

 

- Techniques and principles 

in language teaching 

 

Teaching by principles: In 

interactive approach to 

language pedagogy 

- Doff, A. 

 

 

 

 

- Larshen-Freeman 

 

 

Ur, P. 

 

Cambridge 

University Press, 

1998 

 

Oxford University 

Press, 2000 

 

Cambridge 

University Press, 

1999 

22.  
Event 

Management  
Event Planning Allen, J.   

Jogn Wiley and 

Sons Canada, Ltd, 

2009 

23.  
Graphic 

Design  

Phổ cập kiến thức tin học 

cho chuyên viên thiết kế Đồ 

họa 

Nguyễn Nam 

Thuận 

Giao Thông Vận 

Tải, 2006 

24.  Web Design  
Các thủ thuật trong HTML 

& Thiết kế Web 
Lê Minh Hoàng 

Lao Động Xã Hội, 

2006 

25.  

Phân Tích Số 

Liệu Khoa Học 

Xã Hội Học 

(SPSS) 

A Guide to Doing Statistics 

in Second Language 

Research Using SPSS 

Larson-Hall, J. Routledge, 2010 

VIII. HƢỚNG DẪN THỰC HIỆN CHƢƠNG TRÌNH: 

 Chương trình đào tạo Ngôn ngữ Anh bậc đại học được soạn thảo để sử dụng 

tại Trường Đại học Trà Vinh. 

 Toàn bộ khối lượng chương trình phải được thực hiện, phát huy triệt để khối 

lượng kiến thức quy định theo từng môn học cụ thể; kiến thức lý thuyết và thực 

hành phải có tính thống nhất, liên tục và bổ trợ cho nhau. 

Trong đó: 

       1. Một tín chỉ được qui định: 

         1.1. Đối với nhóm ngành Khoa học sức khỏe(*) 

= 15 tiết học lý thuyết 

= 30 tiết thực hành, thí nghiệm hoặc thảo luận 

           = 40 tiết thực hành tại phòng thực hành, thí nghiệm (laboratory) đối với một 

số môn chuyên ngành áp dụng cho ngành Dược học, Xét nghiệm, Y đa khoa, Y tế 

công cộng. 

https://www.google.com.vn/search?hl=vi&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Jenifer+Larson-Hall%22&source=gbs_metadata_r&cad=5
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           = 40 tiết thảo luận các môn chuyên ngành áp dụng cho ngành Y tế công cộng. 

           = 45 giờ (~ 1 tuần) thực tập Bệnh viện tại các chuyên khoa như: Nội thần 

kinh, Ung thư, Lao, Gây mê hồi sức, Mắt, Răng Hàm Mặt, Tai Mũi Họng, Da liễu, 

Y học cổ truyền, Phục hồi chức năng, Tâm thần, Truyền nhiễm, Cấp cứu và hồi sức 

cấp cứu, người cao tuổi, Chống nhiễm khuẩn bệnh viện (áp dụng cho ngành Điều 

dưỡng, Xét nghiệm và Y đa khoa) và các chuyên khoa lớn cụ thể: Nội, Ngoại, Sản, 

Nhi áp dụng cho ngành Y đa khoa. 

= 45 giờ (~1 tuần) làm đồ án môn học 

= 60 giờ (~ 1,5 tuần) làm tiểu luận, bài tập lớn hoặc đồ án, khóa luận tốt 

nghiệp 

           = 80 giờ (~ 2 tuần) thực tập tốt nghiệp, thực tập tại cơ sở y tế, bệnh viện.  

           = 80 giờ (~ 2 tuần) thực tập tại các chuyên khoa lớn cụ thể: Nội, Ngoại, Sản, 

Nhi áp dụng cho ngành Điều dưỡng. 

1.2. Đối với các nhóm ngành khác(*) 

 = 15 tiết học lý thuyết 

 = 30 tiết thực hành, thí nghiệm hoặc thảo luận 

 = 45 giờ (~ 1 tuần) làm đồ án môn học  

 = 60 giờ (~ 1,5 tuần) thực tập, thực hành tại trại thực nghiệm, trung tâm sản 

xuất của Trường Đại học Trà Vinh 

            = 90 giờ (~ 2 tuần) thực tập tại cơ sở bên ngoài, thực tập tốt nghiệp 

            = 60 giờ (~ 1,5 tuần) làm tiểu luận, niên luận, bài tập lớn, hoặc đồ án, khóa 

luận tốt nghiệp. 

 2. Độ dài thời gian tối đa cho: 

 Đồ án, khóa luận tốt nghiệp bậc Đại học = 7 tín chỉ (~10 tuần) 

 Đồ án, khóa luận tốt nghiệp bậc Cao đẳng = 5 tín chỉ (~8 tuần) 

 Một tiết học được tính bằng 50 phút.  

(*) Thể hiện tùy theo khối ngành 
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