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 của Hiệu trưởng trường Đại học Phạm Văn Đồng) 

 

 MÔ TẢ CHƢƠNG TRÌNH DẠY HỌC 

1. Thông tin chung 

1. Tên ngành đào tạo Ngôn ngữ Anh  

English Language 

2. Mã ngành 52220201 

3. Tên văn bằng Cử nhân Ngôn ngữ Anh 

4. Đơn vị cấp bằng Trường Đại học Phạm Văn Đồng 

5. Trình độ đào tạo Đại học 

6. Hình thức đào tạo Chính quy tập trung 

7. Thời gian đào tạo 04 năm (08 học kỳ) 

8. Số tín chỉ 130 Tín chỉ 

9. Chứng nhận kiểm định CSGD  

10. Khoa quản lý Khoa Ngoại ngữ 

11. Website http://www.pdu.edu.vn/ 

12. Điện thoại/Email  

13. Ban hành  

 

2. Tầm nhìn, sứ mạng, chức năng nhiệm vụ của trƣờng 

2.1 Tầm nhìn đến năm 2030: 

    Trường Đại học Phạm Văn Đồng trở thành cơ sở giáo dục đại học định hướng ứng 

dụng có uy tín trong cả nước. 

2.2. Sứ mạng: 

     Trường Đại học Phạm Văn Đồng là cơ sở công lập, đào tạo đa ngành, đa phương 

thức; là cơ sở nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ; cung cấp 

nguồn nhân lực có chất lượng, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng 

Ngãi và cả nước. 

2.3. Chức năng nhiệm vụ: 

http://www.pdu.edu.vn/
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- Chức năng: Đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao nhằm đáp ứng yêu cầu 

phát triển KT-XH tỉnh Quảng Ngãi và khu vực; Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho đội 

ngũ cán bộ, công chức theo yêu cầu chuẩn hóa đội ngũ và nâng cao trình độ nghiệp vụ 

chuyên môn theo yêu cầu công tác; Nghiên cứu phát triển và thực hiện các dịch vụ 

chuyển giao khoa học công nghệ; Bảo tồn và phát triển văn hoá các dân tộc; Phối kết 

hợp với các trường ĐH trong nước và nước ngoài về đào tạo và nghiên cứu, trao đổi 

khoa học và chuyển giao công nghệ; Thực hiện các nhiệm vụ khác theo qui định của 

pháp luật. 

- Nhiệm vụ: Tổ chức đào tạo trình độ đại học, sau đại học, và các trình độ thấp 

hơn gồm các ngành mà địa phương, khu vực có nhu cầu lớn như: sư phạm, kinh tế, kỹ 

thuật, công nghệ, ...; Tổ chức các phương thức giáo dục không chính qui như: bồi 

dưỡng nâng cao trình độ, chuẩn hóa cán bộ, cập nhật kiến thức cho đội ngũ cán bộ, 

công chức các cấp, các ngành, các doanh nghiệp và người lao động trong tỉnh, khu 

vực; Tổ chức các hoạt động nghiên cứu và ứng dụng khoa học – kỹ thuật; các hoạt 

động văn hóa - khoa học góp phần phát triển cộng đồng; Thực hiện sự liên kết hợp tác 

với các trường đại học, các cơ quan nghiên cứu khoa học trong cả nước và khu vực, 

các cơ sở đào tạo và các tổ chức quốc tế. 

3. Tầm nhìn và sứ mạng của khoa Ngoại ngữ 

 3.1. Tầm nhìn 

 Khoa Ngoại ngữ nỗ lực để trở thành địa chỉ tin cậy về đào tạo, nghiên cứu tiếng 

Anh, giảng dạy tiếng Anh trong khu vực và cả nước. 

 3.2. Sứ mạng 

Dựa trên mục tiêu và sứ mệnh của Trường Đại học Phạm Văn Đồng, Khoa Ngoại 

ngữ đóng góp vào các mục tiêu này thông qua: 

- Đào tạo và bồi dưỡng nguồn nhân lực tiếng Anh và Sư phạm tiếng Anh chất 

lượng cao ở trình độ đại học. 

- Tiên phong tiếp cận chuẩn mực giáo dục đại học khu vực và thế giới; đóng góp 

tích cực vào sự phát triển kinh tế và xã hội tri thức của tỉnh nhà. 

3.3. Chức năng nhiệm vụ: 

Chức năng: Đào tạo nguồn nhân lực có trình độ tiếng Anh đạt chuẩn nhằm đáp 

ứng yêu cầu phát triển KT-XH tỉnh Quảng Ngãi và khu vực; Bồi dưỡng, cập nhật kiến 

thức cho đội ngũ cán bộ, công chức theo yêu cầu chuẩn hóa đội ngũ và nâng cao trình 

độ nghiệp vụ chuyên môn theo yêu cầu công tác;  

Nhiệm vụ: Tổ chức đào tạo trình độ đại học, và các trình độ thấp hơn gồm các 

ngành mà địa phương, khu vực có nhu cầu lớn như: sư phạm Tiếng Anh, cử nhân 

Ngôn ngữ Anh; Tổ chức các phương thức giáo dục không chính qui như: bồi dưỡng 

nâng cao trình độ, chuẩn hóa cán bộ, cập nhật kiến thức cho đội ngũ giáo viên, cán bộ, 

công chức trong tỉnh, khu vực; Thực hiện liên kết hợp tác với các trường đại học, các 

trung tâm Ngoại ngữ cả nước và khu vực, các cơ sở đào tạo và các tổ chức quốc tế. 

4. Triết lý giáo dục của trƣờng Đại học 

4.1. Phát biểu của triết lý: 

  "NHÂN VĂN – HỘI NHẬP – PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG" 

4.2. Ý nghĩa chung của triết lý giáo dục: 
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Với triết lý giáo dục "NHÂN VĂN – HỘI NHẬP – PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG", 

Trường Đại học Phạm Văn Đồng hướng đến mục tiêu đào tạo con người sống có trách 

nhiệm, có kiến thức, kỹ năng, luôn đáp ứng nhu cầu của xã hội và sự phát triển của đất 

nước, của khu vực. 

4.3. Ý nghĩa cụ thể: 

- NHÂN VĂN: là quan điểm giáo dục sinh viên trở thành người công dân tốt, 

có ý thức trách nhiệm với nghề nghiệp, với cộng đồng xã hội. Sinh viên ngành sư 

phạm còn có sứ mệnh vun đắp, xây dựng nền tảng đạo đức cho các thế hệ học sinh, 

sinh viên. 

-  HỘI NHẬP: Nội dung, chương trình đào tạo của trường theo hướng chuẩn 

hóa, hiện đại hóa; gắn kết cơ sở đào tạo với các đơn vị tuyển dụng ở trong và ngoài 

nước. 

-  PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG: Từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ, 

chương trình đào tạo, trang bị cơ sở vật chất hiện đại phục vụ việc giảng dạy, học tập, 

nghiên cứu khoa học để có các thế hệ sinh viên luôn đáp ứng nhu cầu và xu hướng 

phát triển, hội nhập của đất nước./.  

5. Mục tiêu của chƣơng trình đào tạo (Program Objectives- POs) 

5.1. Mục tiêu chung 

Chương trình nhằm đào tạo cử nhân tiếng Anh có đủ kiến thức, kỹ năng nghề 

nghiệp, phẩm chất chính trị, đạo đức, tác phong nghề nghiệp, có sức khoẻ tốt, có tinh 

thần trách nhiệm cao, có khả năng làm việc có hiệu quả trong các lĩnh vực chuyên môn 

có sử dụng tiếng Anh, đáp ứng được những yêu cầu xã hội và của nền kinh tế trong 

quá trình hội nhập quốc tế.  

Chương trình trang bị cho người học kiến thức và kỹ năng tiếng Anh trình độ 

bậc 5 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam; rèn luyện năng lực 

giao tiếp, hợp tác trong môi trường đa văn hoá; hình thành và phát triển các ý tưởng 

phục vụ cho nghề nghiệp của người học trong tương lai.  

5.2. Mục tiêu cụ thể 

Mục tiêu của chƣơng trình đào tạo 

1.2.2. Về kiến thức 

PO1 Vận dụng kiến thức cơ bản về chính trị, xã hội, văn hoá dân tộc, giáo dục thể 

chất, quốc phòng, an ninh và rèn luyện những kĩ năng cá nhân cần thiết để học 

tập và làm việc. 

1.2.2. Về kĩ năng 

PO2 Vận dụng kiến thức cơ sở khối ngành, kiến thức và kĩ năng tiếng Anh, kiến 

thức về ngôn ngữ Anh, về văn hoá xã hội và văn học Anh/Mỹ vào các lĩnh 

vực làm việc chuyên môn như công tác biên dịch, phiên dịch, du lịch… và 

nghiên cứu khoa học. 

PO3 Rèn luyện và phát triển kỹ năng giao tiếp và hợp tác vào các hoạt động nghề 

nghiệp, nghiên cứu khoa học để đáp ứng sự thay đổi của yêu cầu công việc 

trong bối cảnh cuộc cách mạng 4.0. 

1.2.3. Mức tự chủ và trách nhiệm 
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PO4 Hình thành ý tưởng, thiết kế, triển khai, vận hành các hoạt động có sử dụng 

tiếng Anh đáp ứng được đòi hòi của công việc trong tình hình mới. 

6. Trình độ ngoại ngữ 

Đạt trình độ ngoại ngữ thứ 2 bậc 3  (Tiếng Pháp hoặc 1 ngoại ngữ khác, theo 

khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam) trong giao tiếp và các hoạt động 

phát triển chuyên môn trong môi trường đa văn hoá. 

7. Trình độ tin học 

 Đạt trình độ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản hoặc tương đương. 

8. Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp 

Sinh viên tốt nghiệp ngành Tiếng Anh, có thể làm việc tại:  

- các cơ quan nghiên cứu ngôn ngữ - văn hoá trong và ngoài nước;  

- các cơ quan, doanh nghiệp có liên quan công việc phiên dịch hay biên dịch;  

- các cơ quan, doanh nghiệp thuộc lĩnh vực du lịch và một số lĩnh vực khác có 

sử dụng tiếng Anh;  

- các cơ sở giảng dạy Tiếng Anh (đối với sinh viên có tích lũy các học phần 

thuộc chuyên ngành sư phạm). 

9. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trƣờng  

Có khả năng học tập nâng cao ở trình độ cao hơn 

10. Chuẩn đầu ra chƣơng trình đào tạo (PLOs) 

Nội dung chuẩn đầu ra chƣơng trình đào tạo (PLOs) Phân cấp theo bảng phân 

loại học tập 

Miền 

nhận 

thức 

Miền 

cảm 

xúc 

Miền 

vận 

động 

PLO1 Vận 

dụng kiến 

thức khối cơ 

sở ngành, 

kiến thức và 

kĩ năng 

tiếng Anh 

bậc 5 

(Khung 

năng lực 

ngoại ngữ 6 

bậc dùng 

cho Việt 

Nam) vào 

công tác 

chuyên môn 

và nghiên 

cứu khoa 

PI1.1 Có kiến thức cơ bản về quốc 

phòng, an ninh, rèn luyện thể lực, 

đảm bảo sức khỏe làm việc trong 

môi trường quốc tế. 

Vận dụng kiến thức cơ bản về 

khoa học xã hội, chính trị và pháp 

luật để làm việc hiệu quả trong 

công tác chuyên môn (có sử dụng 

tiếng Anh). 

3  3 

PI1.2 Vận dụng kiến thức và kĩ năng 

tiếng Anh Bậc 5 (Khung năng lực 

ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt 

Nam) vào nghề nghiệp và nghiên 

cứu khoa học. 

3  3 

PI1.3 Vận dụng kiến thức chung về văn 

hoá Việt Nam, tiếng Việt cũng như 

văn hoá-chính trị-xã hội các nước 

3  3 
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học. nói tiếng Anh vào học tập nghiên 

cứu và làm việc. 

PLO2. Vận 

dụng kiến 

thức chuyên 

ngành về 

Ngôn ngữ 

Anh vào 

công việc 

chuyên môn 

cụ thể và 

phát triển 

nghề nghiệp 

PI2.1 Vận dụng được sự khác biệt hệ 

thống âm vị, âm tiết trong tiếng 

Anh và tiếng Việt. 

3  3 

PI2.2 Phân tích và sử dụng được các loại 

từ, loại cụm, câu trong tiếng Anh 

và so sánh với tiếng Việt. 

4  3 

PI2.3 Xác định được các loại nghĩa của 

từ, các trường nghĩa và hàm ngôn 

trong tiếng Anh. 

2   

PI2.4 Vận dụng được điểm tương đồng 

và khác biệt một cách có hệ thống 

giữa tiếng Anh và Việt theo các 

đơn vị âm tiết, từ, câu…trong quá 

trình sử dụng ngôn ngữ. 

3  3 

PLO3. Vận 

dụng kiến 

thức về 

phong tục, 

tập quán, 

đất nước, 

con người 

và xã hội 

Anh, Mỹ 

vào công 

việc trong 

môi trường 

đa văn hoá. 

PI3.1 Áp dụng các nguyên tắc giao tiếp 

bằng tiếng Anh trong môi trường 

đa văn hoá dựa trên kiến thức về 

đất nước học, giao tiếp giao văn 

hoá, ngữ dụng học… 

3  3 

PI3.2 Vận dụng sự khác biệt về ngôn 

ngữ, văn hóa Anh/Mỹ và văn hoá 

Việt trong giao tiếp và công tác 

chuyên môn.   3 

PLO4. Vận 

dụng các kĩ 

năng cá 

nhân vào 

các hoạt 

động 

chuyên môn 

tiếng Anh 

và nghiên 

cứu khoa 

học 

 

PI4.1 Vận dụng tư duy phản biện, tư duy 

hệ thống, kĩ năng giải quyết vấn đề 

và sáng tạo để tổ chức các hoạt 

động chuyên môn. 

 3 4 

PI4.2 Vận dụng kĩ năng tự học vào quá 

trình đào tạo, phát triển bản thân 

và phát triển chuyên môn đáp ứng 

yêu cầu nghề nghiệp. 

  3 

PI4.3 Vận dụng kĩ năng về công nghệ 

thông tin và học liệu số vào các 

hoạt động chuyên môn như tìm 

kiếm tài liệu và nghiên cứu khoa 

học. 

 4 3 

PLO5. Vận 

dụng và 

phát triển 

PI5.1 Vận dụng kiến thức và kỹ năng 

trong công tác biên dịch và phiên 

dịch đáp ứng yêu cầu của công 

3  3 
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kiến thức về 

một số định 

hướng nghề 

nghiệp cụ 

thể trong 

môi trường 

công việc 

đa dạng và 

đa văn hoá 

như biên-

phiên dịch, 

thư kí văn 

phòng, kinh 

doanh 

thương mại, 

quan hệ 

công chúng, 

nghiệp vụ 

du lịch… 

việc. 

PI5.2 Xây dựng kế hoạch cho một cuộc 

họp công ty, thảo luận hay viết một 

báo cáo hoàn chỉnh. 

6  3 

PI5.3 Viết được e-mail, hợp đồng trong 

lĩnh vực văn phòng, kinh doanh, 

nghiệp vụ du lịch… 

4  3 

PLO6. Xác 

định trách 

nhiệm cá 

nhân, vận 

dụng kĩ 

năng hợp 

tác và làm 

việc nhóm 

trong các 

hoạt động 

chuyên môn 

và nghiên 

cứu khoa 

học. 

PI6.1 Xác định, phân tích, lựa chọn cách 

giải quyết hiệu quả đối với các vấn 

đề phát sinh trong quá trình học 

tập của cá nhân để đáp ứng yêu 

cầu công việc và phát triển ngề 

nghiệp trong tương lai. 

 4 3 

PI6.2 Xác định trách nhiệm cá nhân, 

mục tiêu hoạt động của nhóm, thể 

hiện hợp tác tích cực với các thành 

viên khác nhằm hoàn thành nhiệm 

vụ được giao và thúc đẩy môi 

trường làm việc mang tính xây 

dựng.   

 4 3 

PLO7. Sử 

dụng kĩ 

năng giao 

tiếp đa 

phương 

thức và kĩ 

năng giao 

tiếp bằng 

ngoại ngữ 2 

trong các 

hoạt động 

chuyên môn 

tiếng Anh 

trong môi 

trường đa 

PI7.1 Sử dụng được các phương thức 

giao tiếp khác nhau với sự hỗ trỡ 

của công nghệ vào các hoạt động 

chuyên môn trong thời đại 4.0. 

3  2 

PI7.2 Sử dụng ngoại ngữ 2 bậc 3 (Khung 

năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho 

Việt Nam) trong hoạt động chuyên 

môn và trong môi trường đa văn 

hóa. 
3  2 



 

  8 

 

văn hóa. 

PLO8. Tổ 

chức việc 

học tập hiệu 

quả và phát 

triển khả 

năng học 

tập suốt đời 

nhằm nâng 

cao trình độ 

chuyên môn 

và chất 

lượng cuộc 

sống. 

PI8.1 Lên kế hoạch cụ thể cho việc học 

tập và các công tác khác hiệu quả, 

hợp lí. 

 4 4 

PI8.2 Phân tích bối cảnh công việc, tham 

gia các khóa học nâng cao nhằm 

triển nghề nghiệp. 

 4  

PLO9. 

Hình thành 

ý tưởng, 

thiết kế 

nhằm phát 

triển nghề 

nghiệp, hoạt 

động khởi 

nghiệp. 

 

PI9.1 Hình thành ý tưởng tổ chức các 

hoạt động chuyên môn (câu lạc bộ 

Tiếng Anh, các cuộc thi tiếng 

Anh...) tại nơi làm việc để đáp ứng 

yêu cầu nghề nghiệp. 

 4 3 

PI9.2 Thiết kế và phối hợp triển khai các 

ý tưởng nhằm phát triển nghề 

nghiệp như thành lập các trung 

tâm ngoại ngữ, phối hợp hỗ trợ 

chuyên môn 

 4 4 

 

11. Mối quan hệ giữa mục tiêu và chuẩn đầu ra của chƣơng trình đào tạo 

Chuẩn đầu ra 

(PLOs) 

Mục tiêu (POs) 

PO1 PO2 PO3 PO4 

PLO1 ×    

PLO2 ×    

PLO3 ×    

PLO4  ×   

PLO5 ×    

PLO6    × 

PLO7   ×  

PLO8    × 

PLO9    × 
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12. Ma trận đối sánh chuẩn đầu ra chƣơng trình đào tạo với khung trình độ 

quốc gia Việt Nam 

 Ma trận đối sánh chuẩn đầu ra chương trình đào tạo với Khung trình độ quốc gia Việt Nam  

 

 

 

Kiến thức Kỹ năng Mức tự chủ và trách nhiệm 

 K
T

1
 

K
T

2
 

K
T

3
 

K
T

4
 

K
T

5
 

K
N

1
 

K
N

2
 

K
N

3
 

K
N

4
 

K
N

5
 

K
N

6
 

T
C

T
N

1
 

T
C

T
N

2
 

T
C

T
N

3
 

T
C

T
N

4
 

PLO1  ×  ×                           

PLO2 ×                          ×    

PLO3 ×        ×                      

PLO4      ×  ×  ×      

PLO5 ×    ×         ×  

PLO6      × ×     ×    

PLO7   ×        ×     

PLO8    ×          ×  

PLO9     ×  ×      ×  × 

 

13. Chuẩn đầu vào/ Tiêu chí tuyển sinh 

- Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương. 

- Đề án tuyển sinh: 

+ Được xây dựng hàng năm dựa vào các quy định chuyên môn của Bộ GD&ĐT 

ban hành. 

+ Dựa vào đề án tự chủ, ba công khai trong tuyển sinh, đào tạo của nhà trường. 

14. Quá trình đào tạo 

- Chương trình đào tạo (CTĐT) được xây dựng theo hệ thống tín chỉ. 

- Quá trình đào tạo: theo các quy định, quy chế của Bộ GD&ĐT và trường ĐH 

Phạm Văn Đồng. 

- Thời gian đào tạo 4 năm, chia thành 08 học kỳ: 

+ Khối kiến thức đại cương và cơ sở ngành: Học vào các học kỳ 1, 2, 3, 4; 

+ Khối kiến thức chuyên ngành: Học vào các học kỳ 4, 5, 6, 7; 

+ Các chuyên đề, thực tập cuối khóa và khóa luận tốt nghiệp: học kỳ 7, 8. 

- Khối lượng kiến thức toàn khóa: gồm 130 tín chỉ (không bao gồm các học 

phần Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng). 

15. Điều kiện tốt nghiệp  

Sinh viên được xét công nhận tốt nghiệp phải đáp ứng các điều kiện sau: 

CĐR theo 

Khung trình 

độ QG 
Chuẩn đầu 

ra CTĐT 
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- Cho đến thời điểm xét tốt nghiệp không bị truy cứu trách nhiệm hình sự; 

- Tích lũy đủ số tín chỉ và số môn học/học phần của chương trình đào tạo; 

- Điểm trung bình chung tích lũy từ 2.00 trở lên; 

- Có chứng chỉ Giáo dục thể chất và Giáo dục Quốc phòng – An ninh; 

- Đạt chuẩn trình độ ngoại ngữ, tin học theo quy định của trường Đại học 

Phạm Văn Đồng; 

- Nộp đơn đề nghị xét tốt nghiệp đúng các đợt xét theo quy định. 

 

16. Phƣơng pháp giảng dạy và học tập: 

 Trên cơ sở các phương pháp đánh giá, Khoa đã xây dựng các công cụ, tiêu chí 

cụ thể để thực hiện việc đánh giá sinh viên theo các Rubrics. Tùy theo yêu cầu, mục 

tiêu và đặc trưng của từng môn học để lựa chọn phương pháp đánh giá cũng như 

Rubrics đánh giá thích hợp. Cùng một phương pháp đánh giá có thể áp dụng Rubric 

đánh giá khác nhau cho các học phần khác nhau. 

Các Rubrics đánh giá được xây dựng chi tiết tương ứng với phương pháp đánh 

giá trong chương trình đào tạo ngành Ngôn ngữ Anh. Cụ thể như sau: 

Các phương pháp dạy học được sử dụng trong chương trình đào tạo cụ thể như 

sau: 

- Thuyết giảng (Lecture)  

Giảng viên trình bày nội dung bài học và giải thích các nội dung trong bài giảng. 

Giảng viên là người thuyết trình, diễn giảng. Sinh viên chỉ nghe giảng và thình thoảng 

ghi chú để tiếp nhận các kiến thức mà giảng viên truyền đạt. 

- Động não (Brainstorming)   

Động não là phương pháp giúp sinh viên trong một thời gian ngắn nảy sinh được 

nhiều ý tưởng, nhiều giả định về một vấn đề nào đó, trong đó có nhiều ý tưởng sáng 

tạo. Thực hiện phương pháp này, giảng viên đưa ra một hệ thống các thông tin làm tiền 

đề cho buổi thảo luận. Phương pháp này giúp sinh viên có tư duy sáng tạo, dễ dàng đề 

xuất các giải pháp giải quyết vấn đề. 

- Phƣơng pháp Suy nghĩ - Từng cặp - Chia sẻ (Think-pair-share)  

Phương pháp này được thực hiện bằng cách cho các sinh viên cùng đọc tài liệu 

hoặc suy nghĩ về một chủ đề, sau đó các sinh viên ngồi bên cạnh nhau có thể trao đổi 

với nhau về ý kiến và kinh nghiệm của mỗi người một khoảng thời gian nhất định 

(khoảng vài phút), sau đó chia sẻ với cả lớp. Phương pháp này tạo cho người học dạn 

dĩ, ai cũng có thể tham gia được vào việc chia sẻ ý kiến của mình, tạo được sự tự tin 

cho người học dám nói ra những suy nghĩ của mình, giúp sinh viên tập trung vào chủ 

đề đang học, biết mình đang học gì và đã hiểu vấn đề đến đâu, thậm chí nêu lên cả 

những vấn đề mới cho bài học. Phương pháp này có thể giúp sinh viên cải thiện kỹ 

năng giao tiếp, tư duy suy xét, phản biện,.. 

- Phƣơng pháp hoạt động nhóm (Group based Learning)  

Lớp học được chia thành từng nhóm nhỏ từ 5 đến 7 người. Tùy mục đích, yêu 

cầu của vấn đề học tập, các nhóm được phân chia ngẫu nhiên hay có chủ định, được 
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duy trì ổn định hay thay đổi trong từng phần của môn học, được giao cùng một nhiệm 

vụ hay những nhiệm vụ khác nhau. Khi làm việc nhóm, các thành viên phải làm việc 

theo qui định do giảng viên đặt ra hoặc do chính nhóm đặt ra. Các thành viên đều phải 

làm việc chủ động, không thể ỷ lại vào một vài người hiểu biết và năng động hơn. Các 

thành viên trong nhóm giúp đỡ nhau tìm hiểu vấn đề nêu ra trong không khí thi đua 

với các nhóm khác. Khi có một nhóm nào lên thuyết trình, các nhóm còn lại phải đặt 

ra các câu hỏi phản biện hoặc câu hỏi đề nghị làm sáng tỏ vấn đề. Phương pháp hoạt 

động nhóm giúp các thành viên trong nhóm chia sẻ các băn khoăn, kinh nghiệm của 

bản thân, cùng nhau xây dựng nhận thức mới. Bằng cách nói ra những điều đang nghĩ, 

mỗi người có thể nhận rõ trình độ hiểu biết của mình về chủ đề nêu ra, thấy mình cần 

học hỏi thêm những gì. Bài học trở thành quá trình học hỏi lẫn nhau chứ không phải là 

sự tiếp nhận thụ động từ giảng viên. Phương pháp này có thể giúp đạt được chuẩn đầu 

ra như: Kỹ năng làm việc theo nhóm, kỹ năng giao tiếp. 

- Học theo tình huống (Case Study) 

Đây là phương pháp hướng đến cách tiếp cận dạy học lấy người học làm trung 

tâm, giảng viên liên hệ các tình huống, vấn đề hay thách thức trong thực tế và yêu cầu 

sinh viên giải quyết, giúp sinh viên hình thành kỹ năng giải quyết vấn đề, kỹ năng ra 

quyết định cũng như kỹ năng nghiên cứu. Bằng những tình huống khác nhau cần phải 

giải quyết trong khoảng thời gian định sẵn cùng nguồn lực có hạn, người học được đặt 

vào vị trí cần phải đưa ra quyết định hoặc kêu gọi sự hỗ trợ của các thành viên cùng 

nhóm để tìm hướng giải quyết hợp lý. Sự đa dạng của các tình huống được đưa lên 

không chỉ khuyến khích người học phát huy tính chủ động, óc sáng tạo mà còn đem 

đến sự thoải mái, sảng khoái về mặt tinh thần khi tham dự lớp. Yếu tố này làm người 

học có thể tiếp thu nội dung kiến thức bài giảng dễ dàng, sâu và nhớ lâu hơn các 

phương pháp giảng dạy truyền thống. 

- Tham luận (Guest lecture) 

Theo phương pháp này, sinh viên được tham gia vào các khóa học mà người diễn 

giảng, thuyết trình không phải là giáo viên mà là những người đến từ các doanh nghiệp 

bên ngoài. Thông qua những kinh nghiệm và hiểu biết của diễn giảng để giúp sinh viên 

hình thành kiến thức tổng quan hay cụ thể về chuyên ngành đang theo học. 

- Thực tập, thực tế (Field Trip) 

Thông qua các hoạt động tham quan, thực tập, đi thực tế tại các công ty để giúp 

sinh viên hiểu được môi trường làm việc thực tế của ngành đào tạo sau khi tốt nghiệp, 

học hỏi các yêu cầu về kiến thức, kĩ năng trong lĩnh vực ngành đào tạo, hình thành kỹ 

năng nghề nghiệp và văn hóa làm việc trong công ty. Phương pháp này không những 

giúp sinh viên hình thành kiến thức kỹ năng mà còn tạo cơ hội nghề nghiệp cho sinh 

viên sau khi tốt nghiệp. 

Mối liên hệ giữa phương pháp dạy- học và chuẩn đầu ra CTĐT (PLOs 

Chiến lƣợc và phƣơng pháp 

dạy - học 

Chuẩn đầu ra (PLOs) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Thuyết giảng x x        

Động não    x   x   

Suy nghĩ - Từng cặp - Chia sẻ   x  x    x 
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Chiến lƣợc và phƣơng pháp 

dạy - học 

Chuẩn đầu ra (PLOs) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Hoạt động nhóm  x  x      

Học theo tình huống     x  x   

Tham luận   x      x 

Thực tập, thực tế x   x  x  x  

 

17.  Phƣơng pháp  kiểm tra đánh giá 

17.1. Các phƣơng pháp  kiểm tra đánh giá 

Việc đánh giá đảm bảo nguyên tắc rõ ràng, chính xác, khách quan và phân hóa, 

thường xuyên liên tục và định kỳ. Yêu cầu và tiêu chí đánh giá cụ thể được Khoa thiết 

kế và công bố, làm rõ cho người học trước khi học. Bên cạnh đó, các thông tin về đánh 

giá được cung cấp và chia sẻ kịp thời cho các bên liên quan (gồm người dạy, người 

học, nhà quản lý). Từ đó, kịp thời có những điều chỉnh về các hoạt động dạy học, đảm 

bảo phù hợp với mức độ đạt được chuẩn đầu ra. 

Khoa đã xây dựng và áp dụng nhiều phương pháp đánh giá khác nhau. Tùy thuộc 

vào chiến lược, phương pháp dạy học và yêu cầu đáp ứng chuẩn đầu ra của từng môn 

học để lựa chọn các phương pháp đánh giá phù hợp, đảm bảo cung cấp đầy đủ thông 

tin để đánh giá mức độ tiến bộ của người học cũng như mức độ hiệu quả đạt được của 

tiến trình dạy học. 

Các phương pháp đánh giá được sử dụng trong chương trình đào tạo của Khoa 

được chia thành 2 loại chính là đánh giá quá trình và đánh giá tổng kết. 

17.1.1 Đánh giá quá trình 

Mục đích của đánh giá quá trình là nhằm cung cấp kịp thời các thông tin phản 

hồi của người dạy và người học về những tiến bộ cũng như những điểm cần khắc phục 

xuất hiện trong quá trình dạy học. 

Các phương pháp đánh giá cụ thể với loại đánh giá quá trình gồm: đánh giá 

chuyên cần, đánh giá bài tập, và đánh giá thuyết trình. 

- Đánh giá chuyên cần 

Ngoài thời gian tự học, sự tham gia thường xuyên của sinh viên cũng như những 

đóng góp của sinh viên trong khóa học cũng phản ánh thái độ học tập của họ đối với 

khóa học. Việc đánh giá chuyên cần được thực hiện theo Rubric 1 hoặc 2 tùy thuộc 

vào học phần lý thuyết hay thực hành. 

- Đánh giá bài tập 

Người học được yêu cầu thực hiện một số nội dung liên quan đến bài học trong 

giờ học hoặc sau giờ học trên lớp. Các bài tập này có thể được thực hiện bởi cá nhân 

hoặc nhóm và được đánh giá theo các tiêu chí cụ thể trong Rubric 3. 

- Đánh giá thuyết trình 

Sinh viên được yêu cầu yêu làm việc theo nhóm để giải quyết một vấn đề, tình 

huống hay nội dung liên quan đến bài học và trình bày kết quả của nhóm mình trước 
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các nhóm khác. Hoạt động này không những giúp sinh viên đạt được những kiến thức 

chuyên ngành mà còn giúp sinh viên phát triển các kỹ năng như kỹ năng giao tiếp, 

thương lượng, làm việc nhóm. Để đánh giá mức độ đạt được các kỹ năng này của sinh 

viên có thể sử dụng các tiêu chí đánh giá cụ thể như Rubric 4. 

17.1.2. Đánh giá tổng kết 

Mục đích của loại đánh giá này là đưa ra những kết luận, phân hạng về mức độ 

đạt được mục tiêu và chất lượng đầu ra, sự tiến bộ của người học tại thời điểm ấn định 

trong quá trình dạy học gồm đánh giá cuối chương trình học, đánh giá giữa học kỳ, và 

đánh giá cuối học kỳ. 

Các phương pháp đánh giá trong loại đánh giá này gồm có: Kiểm tra viết, Kiểm 

tra trắc nghiệm, Bảo vệ và thi vấn đáp, Viết báo cáo, Thuyết trình, đánh giá làm việc 

nhóm và Đánh giá đồng cấp. Cụ thể như sau: 

- Kiểm tra viết 

Theo phương pháp đánh giá này, sinh viên được yêu cầu trả lời một số câu hỏi, 

bài tập hay ý kiến cá nhân về những vấn đề liên quan đến yêu cầu chuẩn đầu ra về kiến 

thức của học phần và được đánh giá dựa trên đáp án được thiết kế sẳn. Thang điểm 

đánh giá được sử dụng trong phương pháp đánh giá này là thang 10. Số lượng câu hỏi 

trong bài đánh giá được thiết kế tùy thuộc vào yêu cầu nội dung kiến thức của học 

phần. 

- Kiểm tra trắc nghiệm 

Phương pháp đánh giá này tương tự như phương pháp kiểm tra viết, sinh viên 

được yêu cầu trả lời các câu hỏi liên quan dựa trên đáp án được thiết kế sẵn. Điểm 

khác là trong phương pháp đánh giá này sinh viên trả lời các câu hỏi yêu cầu dựa trên 

các gợi ý trả lời cũng được thiết kế và in sẳn trong đề thi. 

- Bảo vệ và thi vấn đáp 

Trong phương pháp đánh giá này, sinh viên được được đánh gia thông qua phỏng 

vấn, hỏi đáp trực tiếp. Các tiêu chí đánh giá cụ thể cho phương pháp đánh giá này 

được thể hiện trong Rubric 5. 

- Viết Báo cáo 

Sinh viên được đánh giá thông qua sản phẩm báo cáo của sinh viên, bao gồm cả 

nội dung trình bày trong báo cáo, cách thức trình bày thuyết minh, bản vẽ/ hình ảnh 

trong báo cáo. Tiêu chí đánh giá cụ thể theo phương pháp này theo Rubric 6. 

- Đánh giá thuyết trình 

Phương pháp đánh giá này hoàn toàn giống với phương pháp đánh giá thuyết 

trình trong loại đánh giá tiến trình theo Rubric 4. Đánh giá được thực hiện theo định kỳ 

(giữa kỳ, cuối kỳ, hay cuối khóa). 

- Đánh giá làm việc nhóm 

Đánh giá làm việc nhóm được áp dụng khi triển khai hoạt động dạy học theo 

nhóm và được dùng để đánh giá kỹ năng làm việc nhóm của sinh viên. Tiêu chí đánh 

giá cụ thể theo Rubric 7. 
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Mối liên hệ giữa phương pháp đánh giá và  chuẩnđầu ra CTĐT 

Phƣơng pháp đánh giá 
Chuẩn đầu ra (PLOs) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Đánh giá tiến trình          

- Đánh giá chuyên cần x   x    x  

- Đánh giá bài tập  x x    x  x 

- Đánh giá thuyết trình x  x  x   x  

2. Đánh giá tổng kết/ định kỳ:          

Kiểm tra viết x x        

Kiểm tra trắc nghiệm  x x       

Bảo vệ và thi vấn đáp         x 

Viết Báo cáo    x x     

Đánh giá thuyết trình      x x   

Đánh giá làm việc nhóm x       x x 

 

17.2. Công cụ đánh giá 

Trên cơ sở các phương pháp đánh giá, Khoa đã xây dựng các công cụ, tiêu chí cụ thể 

để thực hiện việc đánh giá sinh viên theo các Rubrics. Tùy theo yêu cầu, mục tiêu và 

đặc trưng của từng môn học để lựa chọn phương pháp đánh giá cũng như Rubrics đánh 

giá thích hợp. Cùng một phương pháp đánh giá có thể áp dụng Rubric đánh giá khác 

nhau cho các học phần khác nhau. 

Các Rubrics đánh giá được xây dựng chi tiết tương ứng với phương pháp đánh 

giá trong chương trình đào tạo ngành Ngôn ngữ Anh. Cụ thể như sau:
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17.2.1.  Đánh giá tiến trình 

a) Đánh giá chuyên cần (Attendace Check) 

Rubric 1: Chuyên cần (Class Attendace) 

 

Tiêu chí 

đánh giá 

Mức độ đạt chuẩn quy định 

Trọng 

số 
MỨC F MỨC D MỨC C MỨC B MỨC A 

(0-3.9) (4.0-5.4) (5.5-6.9) (7.0-8.4) (8.5-10) 

Chuyên 

cần 
Không đi học Đi học không chuyên cần Đi học khá chuyên cần Đi học chuyên cần Đi học đầy đủ, rất chuyên cần 50% 

 
(<30%). (<50%). (<70%). (<90%). (100%). 

 

Đóng góp 

tại lớp 

Không tham gia 

hoạt động gì tại lớp 

Hiếm khi tham gia phát 

biểu, đóng gớp cho bài học 

tại lớp. Đóng góp không 

hiệu quả. 

Thỉnh thoảng tham gia phát biểu, 

trao đổi ý kiến tại lớp. Phát biểu 

ít khi có hiệu quả. 

Thường xuyên phát biểu và trao 

đổi ý kiến liên quan đến bài học. 

Các đóng góp cho bài học là hiệu 

quả. 

Tham gia tích cực các hoạt động 

tại lớp: phát biểu, trao đổi ý kiến 

liên quan đến bài học. Các đóng 

góp rất hiệu quả. 

50% 

 

Rubric 2: Tham gia buổi hƣớng dẫn đồ án của giảng viên (Project Attendance) 

Tiêu chí 

đánh 

Mức độ đạt chuẩn quy định 

Trọng 

số 
MỨC F MỨC D MỨC C MỨC B MỨC A 

(0-3.9) (4.0-5.4) (5.5-6.9) (7.0-8.4) (8.5-10) 

Tổ chức 

nhóm 

Nhóm bị phá vỡ hoàn toàn: 

Trách nhiệm và nhiệm vụ của 

các thành viên trong nhóm 

không được phân công cụ thể, 

không có sự liên kết, phối hợp 

nhóm. 

Trách nhiệm và nhiệm vụ của 
mỗi thành viên trong nhóm 

không rõ ràng, không phù hợp 

với khả năng của họ. Không có 

sự phối hợp làm việc giữa các 

thành viên trong nhóm. 

Mỗi thành viên có nhiệm 

vụriêng nhưng chưa rõ 

ràng và chưa phù hợp với 

khả năng của thành viên. 

Sự phối hợp làm việc của 

nhóm chưa tốt. 

Nhiệm vụ của mỗi thành 

viên trong nhóm rõ ràng và 

phù hợp với khả năng của 

họ. Sự phối hợp làm việc 

của nhóm tốt. 

Nhiệm vụ của các thành viên 

trong nhóm rất rõ ràng và 

phù hợp với khả năng của 

họ, phát huy điểm mạnh của 

các thành viên. Sự phối hợp 

làm việc của nhóm rất tốt. 

20% 

Chuyên 

cần 
< 30% <50% <70% <90% 100% 10% 
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Tiêu chí 

đánh 

Mức độ đạt chuẩn quy định 

Trọng 

số 
MỨC F MỨC D MỨC C MỨC B MỨC A 

(0-3.9) (4.0-5.4) (5.5-6.9) (7.0-8.4) (8.5-10) 

Thảo luận 
Không bao giờ tham gia thảo 

luận trong nhóm 

Hiếm khi tham gia thảo luận 

nhóm và đóng góp ý kiến 

Thỉnh thoảng tham gia 

thảo luận nhóm và đóng 

góp ý kiến 

Thường xuyên tham gia 

thảo luận nhóm và đóng góp 

ý kiến cho thảo luận giữa 

các nhóm. 

Luôn tham gia thảo 

luậnnhóm và đóng góp ý 

kiến hiệu quả cho các hoạt 

động của nhóm và giữa các 

nhóm. 

20% 

Nội dung 

theo tiến 

độ quy 

định 

Không có nội dung. 

Nội dung không đầy đủ (<50%), 

còn nhiều sai sót, trình tự không 

hợp lý. 

Nội dung đầy đủ về khối 

lượng theo tiến độ quy 

định (100%). Kết quả còn 

một số sai sót, nhầm lẫn.  

Nội dung đầy đủ về khối 

lượng theo tiến độ quy định 

(100%). Kết quả nghiên 

cứu phù hợp nhưng chưa 

hoàn chỉnh. 

Nội dung đầy đủ về khối 

lượng theo tiến độ quy định 

(100%). Trình tự các bước 

thực hiện hợp lý, kết quả 

nghiên cứu hoàn chỉnh. 

20% 

Trình bày 

thuyết 

minh 

Không có thuyết minh hoặc 

thuyết minh không đầy đủ. 

Trình bày thuyết minh lộn xộn, 

không đúng trình tự, hình vẽ, 

bảng biểu và ký hiệu sử dụng 

trong thuyết minh không phù 

hợp 

Nội dung trình bày trong 

thuyết minh phù hợp. 

Thuyết minh còn một số 

lỗi chính tả, 

Nội dung phù hợp. Cấu 

trúc, bố cục thuyết minh rõ 

ràng, logic. Ghi chú, giải 

thích, hình vẽ, bảng biểu 

đầy đủ, ít 

Nội dung phù hợp, cấu trúc 

thuyết minh rất chi tiết, rõ 
ràng, logic. Hình vẽ, bảng 
biểu, chú thích trình bày 

khoa học, sử dụng phần 

mềmtính trong thuyết minh 

hiệu quả 

15% 

Khóa luận 

tốt nghiệp 

Không có bài khóa luận. Bài 

khóa luận không đúng nội 

dung theo quy định. 

Bài khóa luận thể hiện không 

đầy đủ những nội dung. Kết cấu 

bài còn nhiều sai sót, không phù 

hợp. 

 

Bài khóa luận thể hiện đầy 

đủ các nội dung theo yêu 

cầu nhưng sắp xếp không 

phù hợp, còn một số lỗi 

nhỏ về trình bày. Nội dung 

đúng yêu cầu. Ghi chú đầy 

đủ. 

Bài khóa luận thể hiện đầy 

đủ, chi tiết, rõ ràng. Nội 

dung thể hiện đúng theo 

yêu cầu. Sắp xếp, trình bày 

hợp lý. Ghi chú rõ ràng, 

chi tiết. 

Bài khóa luận thể hiện đầy 

đủ, khoa học. Sắp xếp, trình 

bày hợp lý, sáng tạo, có thể 

ứng dụng ngay vào các vấn 

đề thực tế. 

5% 

b) Đánh giá bài tập (Work Assigment) 

Rubric 3: Bài tập (Work Assigment) 

Tiêu chí đánh 

giá 

Mức độ đạt chuẩn quy định Trọng 

số 
MỨC F MỨC D MỨC C MỨC B MỨC A 



 

 3 

(0-3.9) (4.0-5.4) (5.5-6.9) (7.0-8.4) (8.5-10) 

Nộp bài tập Không có bài tập 

Nộp bài tập 70% số lượng 

bài tập được giao. Chưa 

đúng thời gian quy định. 

Nộp bài tập đầy đủ (100% số 

lượng được giao). Một số bài tập 

nộp chưa đúng thời gian quy 

định. 

Nộp bài tập đầy đủ (100% số 

lượng được giao). Hầu hết 

bài tập nộp đúng thời gian 

quy định 

Nộp bài tập đầy đủ (100% số 

lượng được giao). Đúng thời 

gian quy định. 
20% 

Trình bày bài 

tập 
Không có bài tập 

Bài tập trình bày lộn xộn, 

không đúng yêu cầu về 

trình bày (font chữ, cỡ chữ, 

giản dòng). Hình vẽ, bảng 

biểu sử dụng trong bài tập 

không phù hợp. 

Bài tập trình bày đúng yêu cầu 

(font chữ, cỡ chữ, giản dòng). 

Hình vẽ, bảng biểu sử dụng trong 

bài tập rõ ràng, phù hợp. Còn 

mộtsố lỗi nhỏ về trình bày (lỗi 

chính tả, nhầm lẫn ghi chú, kích 

thước) 

Bài tập trình bày đẹp, đầy 

đủ, đúng yêu cầu (font chữ, 

cỡ chữ, giản dòng). Hình vẽ, 

bảng biểu sử dụng trong bài 

tập rõ ràng, phù hợp. Ghi 

chú, giải thích đầy đủ, hợp 

lý. 

Bài tập trình bày đẹp, đầy đủ, 

đúng yêu cầu (font chữ, cỡ chữ, 

giản dòng), logic Hình vẽ, bảng 

biểu sử dụng trong bài tập rõ 

ràng, khoa học. Ghi chú, giải 

thích cụ thể, hợp lý. 

30% 

Nội dung bài 

tập 
Không có bài tập 

Nội dung bài tập không đầy 

đủ, một số không đúng theo 

yêu cầu nhiệm vụ. 

Nội dung bài tập đầy đủ, đúng 

với yêu cầu nhiệm vụ nhưng chưa 

hợp lý. Còn một số sai sót trong 

tính toán. 

Nội dung bài tập đầy đủ, hợp 

lý, đúng theo yêu cầu nhiệm 

vụ. Tính toán đúng, rõ ràng. 

Nội dung bài tập đầy đủ, hợp lý, 

đúng theo yêu cầu nhiệm vụ. 

Tính toán logic, chi tiết và rõ 

ràng, hoàn toàn hợp lý. 

50% 

c) Đánh giá thuyết trình (Oral Presentation) 

Rubric 4: Thuyết trình (Oral Presentation) 

Tiêu chí 

đánh giá 

Mức độ đạt chuẩn quy định 

Trọng 

số 
MỨC F MỨC D MỨC C MỨC B MỨC A 

(0-3.9) (4.0-5.4) (5.5-6.9) (7.0-8.4) (8.5-10) 

Nội dung 

báo cáo 

Không có nội dung 

hoặc nội dung không 

phù hợp với yêu cầu. 

Nội dung phù hợp 

với yêu cầu, hình 

ảnh và giải thích 

chưa rõ ràng 

Nội dung phù hợp với yêu cầu. 

Sử dụng thuật ngữ đơn giản, dễ 

hiểu. Hình ảnh minh họa rõ 

ràng, đẹp 

Nội dung phù hợp với yêu cầu. Sử 

dụng thuật ngữ đơn giản, dễ hiểu. 

Hình ảnh minh họa rõ ràng, đẹp, 

phong phú. Có sử dụng video 

Nội dung phù hợp với yêu cầu. Sử 

dụng thuật ngữ đơn giản, dễ hiểu. 

Hình ảnh minh họa rõ ràng, đẹp, 

phong phú. Có sử dụng video và giải 

thích cụ thể hiểu biết trên video. 

50% 

Trình 

bày slide 

Slide trình bày quá sơ 

sài, không đủ số 

lượng theo quy định 

Slide trình bày với 

số lượng phù hợp, 

sử dụng từ ngữ và 

hình ảnh rõ ràng 

Slide trình bày với bố cục logic, 

rõ ràng. Giọng nói vừa phải, rõ 

ràng gồm 3 phần (mở bài, thân 

bài và kết luận) 

Slide trình bày với bố cục logic, rõ 

ràng, gồm 3 phần, thể hiện sự 

thành thạo trong trình bày 

Slide trình bày với bố cục logic, rõ 

ràng, gồm 3 phần. Thuật ngữ sử dụng 

đơn giản dễ hiểu. Thể hiện sự thành 

thạo trong trình bày và ngôn ngữ 

25% 
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Thuyết 

trình 

Trình bày không 

logic, vượt quá thời 

gian quy định. Sử 

dụng thuật ngữ không 

đúng, phát âm không 

rõ, giọng nói nhỏ. 

Người nghe không 

hiểu. 

Bài trình bày đầy 

đủ. Giọng nói nhỏ, 

phát âm còn một số 

từ không rõ, sử 

dụng thuật ngữ phức 

tạp, chưa có tương 

tác với người nghe 

khi trình bày. 

Phần trình bày có bố cục 3 phần 

rõ ràng. Giọng nói vừa phải, rõ 

ràng, dễ nghe, thời gian trình 

bày đúng quy định, thỉnh 

thoảng có tương tác với người 

nghe. Người nghe có thể hiểu 

và kịp theo dõi nội dung trình 

bày. 

Phần trình bày ngắn gọn, dễ hiểu. 

Sử dụng các thuật ngữ đơn giản, 

dễ hiểu. Bố cục rõ ràng. Giọng nói 

rõ ràng, lưu loát. Thời gian trình 

bày đúng quy định. Tương tác tốt 

với người nghe. Người nghe có 

thể hiểu được nội dung trình bày. 

Phần trình bày ngắn gọn. Bố cục rõ 

ràng. Giọng nói rõ ràng, lưu loát. thu 

hút sự chú ý của người nghe, tương tác 

tốt với người nghe. Người nghe có thể 

hiểu và theo kịp tất cả nội dung trình 

bày. Thời gian trình bày đúng quy 

định. 

25% 

17.2.2. Đánh giá tổng kết 

Đánh giá kiểm tra viết (Written Exam): Theo thang điểm 10 dựa trên đáp án đƣợc thiết kế sẳn 

Đánh giá kiểm tra trắc nghiệm (Multiple choice exam): Theo thang điểm 10 dựa trên đáp án đƣợc thiết kế sẳn 

Đánh giá bảo vệ và thi vấn đáp (Oral Exam) 

 

Rubric 5: Bảo vệ và thi vấn đáp (Oral Exam) 

Tiêu chí 

đánh giá 

Mức độ đạt chuẩn quy định 

Trọng số MỨC F MỨC D MỨC C MỨC B MỨC A 

(0-3.9) (4.0-5.4) (5.5-6.9) (7.0-8.4) (8.5-10) 

Thái độ trả 

lời câu hỏi 

Thái độ giao tiếp, trả lời 

thô lỗ, không hợp tác, 

thiếu tôn trọng trong giao 

tiếp. Sử dụng thuật ngữ 

không phù hợp, gióng nói 

khó nghe. 

Thái độ giao tiếp, trả lời 

câu hỏi lễ độ. Sử dụng các 

thuật ngữ trong câu trả lời 

phức tạp, khó hiểu. Giọng 

nói nhỏ, thiếu tự tin. 

Thái độ giao tiếp, trả lời nhẹ 

nhàng, hòa nhã. Giọng nói vừa 

phải, rõ ràng, dễ nghe. Thuật 

ngữ sử dụng trong câu trả lời 

lời phù hợp, dễ hiểu. 

Thái độ trong câu trả lời tự 

tin, từ tốn, nhẹ nhàng, điềm 

đạm. Thuật ngữ sử dụng 

trong câu trả lời đơn giản, dễ 

hiểu. Giọng nói lưu loát, rõ 

ràng. 

Thái độ giao tiếp, trả lời 

rất tự tin, Giọng nói rõ 

ràng, lưu loát. thu hút sự 

chú ý của người nghe, 

tương tác tốt với người 

nghe. 

20% 

Nội dung 

trả lời 

Các câu trả lời hoàn toàn 

không liên quan đến câu 

hỏi. 

Các câu trả lời không rõ 

ràng, gần như không liên, 

không tập trung vào trọng 

tâm của câu hỏi. 

Các câu trả lời đúng trọng tâm 

câu hỏi, liên quan đến câu hỏi 

nhưng thiếu tự tin trong các 

câu trả lời . 

Các câu trả lời ngắn gọn, rõ 

ràng, đầy đủ, liên quan đến 

câu hỏi yêu cầu. Thể hiện sự 

tự tin về sự hiểu biết trong 

câu trả lời, lập luận giải thích 

Các câu trả lời ngắn gọn, 

rõ ràng, đầy đủ, liên quan 

trực tiếp đến câu hỏi yêu 

cầu; tự tin trong câu trả 

lời; lập luận, giải thích cho 

câu hỏi 

80% 
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Đánh giá báo cáo (Written Report)  

Rubric 6: Báo cáo (Written Report) 

Tiêu chí đánh 

giá 

Mức độ đạt chuẩn quy định 

Trọng 

số 
MỨC F MỨC D MỨC C MỨC B MỨC A 

(0-3.9) (4.0-5.4) (5.5-6.9) (7.0-8.4) (8.5-10) 

Nội dung đồ 

án 

Không có hoặc nội 

dung được trình bày 

trong báo cáo 

không phù hợp với 

yêu cầu. 

Nội dung trình bày trong 

báo cáo đầy đủ theo yêu 

cầu. Tính toán sai, không 

cụ thể, không đáp ứng 

yêu cầu. 

Đầy đủ nội dung theo yêu 

cầu, còn một số nhầm lẫn 

trong tính toán, một số nội 

dung chưa hợp lý 

Đầy đủ nội dung theo yêu cầu, 

trình tự tính toán hợp lý, tính 

toán chính xác. Kết quả tính 

toán và chọn chưa có giải 

thích cụ thể, chưa thuyết phục. 

Đầy đủ nội dung theo yêu cầu, tính 

toán chi tiết, rõ ràng, logic, trình tự 

tính toán hợp lý. Kết quả tính toán 

và chọn có sự phân tích, lý giải cụ 

thể, rõ ràng và thuyết phục. 

70% 

Trình bày 

thuyết minh 

Không có thuyết 

minh hoặc thuyết 

minh không đúng 

với nội dung theo 

yêu cầu. 

Trình tự trình bày trong 

thuyết minh không đúng. 

Nội dung phù hợp theo 

yêu cầu. Hình vẽ, bảng 

biểu còn nhiều mâu 

thuẩn với nội dung. 

Nội dung, trình tự trình 

bày thuyết minh phù hợp 

theo yêu cầu. Trình bày 

còn một số lỗi về chính tả, 

kích thước, ghi chú chưa 

đầy đủ. 

Nội dung phù hợp. Trình tự, 

cấu trúc logic, rõ ràng đáp ứng 

yêu cầu. Hình ảnh, bảng biểu 

rõ ràng, logic, ghi chú phù hợp 

Thể hiện kỹ năng soạn thảo 

văn bản còn hạn chế. 

Nội dung phù hợp. Trình tự, cấu trúc 

logic, rõ ràng đáp ứng yêu cầu. Hình 

ảnh, bảng biểu rõ ràng, logic, ghi 

chú phù hợp. Thể hiện việc sử dụng 

thành thạo máy tính trong trình bày 

báo cáo. 

30% 

Đánh giá thuyết trình (Oral Presentation): Rubric 4: Thuyết trình (Oral Presentation) 

Đánh giá làm việc nhóm (Teamwork Assessment)  

Rubric 7: Làm việc nhóm (Teamwork Assessment) 

Tiêu chí 

đánh giá 

Mức độ đạt chuẩn quy định 

Trọng số MỨC F MỨC D MỨC C MỨC B MỨC A 

(0-3.9) (4.0-5.4) (5.5-6.9) (7.0-8.4) (8.5-10) 

Tổ chức 

nhóm 

Không có sự làm việc 

nhóm 

Trách nhiệm và nhiệm vụ 

công việc của các thành 

viên trong nhóm không 

được phân công cụ thể. 

Mỗi thành viên có nhiệm vụ 

công việc riêng nhưng không rõ 

ràng và không phù hợp với khả 

năng của thành viên trong nhóm. 

Nhiệm vụ công việc rõ 

ràng và phù hợp với khả 

năng của mỗi thành viên 

trong nhóm. 

Nhiệm vụ công việc của mỗi thành 

viên rõ ràng, cụ thể, phù hợp. Phát 

huy thế mạnh của các thành viên 

trong nhóm. Tương tác, phối hợp 

tốt giữa các thành viên. 

30% 

Tham gia < 30% <50% <70% <90% 100%  (Tham gia đầy đủ các buổi 30% 
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làm việc 

nhóm 

(chuyên 

cần) 

họp, thảo luận của nhóm) 

Thảo luận 

Không bao giò tham 

gia vào việc thảo luận 

của nhóm 

Hiếm khi tham gia vào 

thảo luận nhóm và đóng 

góp ý kiến. 

Thỉnh thoảng tham gia thảo luận 

nhóm và đóng góp ý kiến. 

Thường xuyên tham gia 

thảo luận nhóm và đóng 

góp ý kiến hay. 

Luôn tham gia thảo luận nhóm và 

đóng góp ý kiến hay, hiệu quả cho 

các hoạt động của nhóm. 
20% 

Phối hợp 

nhóm 

Không bao giò tham 

gia vào việc thảo luận 

của nhóm 

Hiếm khi hợp tác, phối hợp 

làm việc nhóm. 

Hợp tác, phối hợp với nhóm. 

Thỉnh thoảng tôn trọng và chia 

sẻ kinh nghiệm từ các thành viên 

khác của nhóm. 

Hợp tác, phối hợp với 

nhóm. Thường xuyên tôn 

trọng và chia sẻ kinh 

nghiệm từ các thành viên 

khác của nhóm. 

Hợp tác, phối hợp với nhóm. Luôn 

luôn tôn trọng và chia sẻ kinh 

nghiệm từ các thành viên khác của 

nhóm. 

20% 
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17.3. Hệ thống tính điểm 

Trường Đại học Phạm Văn Đồng sử dụng hệ thống tính điểm để đánh giá sinh viên 

như sau: 

- Thang điểm 10 được sử dụng để đánh giá học phần bao gồm các điểm thành phần, 

điểm thi cuối kỳ và điểm học phần. Điểm học phần bằng tổng các điểm thành phần 

nhân với trọng số tương ứng. 

- Thang điểm chữ dùng để phân loại kết quả học dựa trên điểm học phần. 

- Thang điểm 4 được dùng khi tính điểm trung bình chung học kỳ và điểm trung bình 

chung tích lũy để đánh giá kết quả học tập của sinh viên sau mỗi học kỳ và cho điểm 

tổng kết quả học tập của sinh viên. 

Bảng 11.1: Hệ thống thang điểm của Trường ĐH Phạm Văn Đồng 

Phân loại Thang điểm 10 Thang điểm chữ Thang điểm 4 

 Từ 8.5 đến 10 A 4,0 

 Từ 7.8 đến 8.4 B
+
 3,5 

Đạt Từ 7.0 đến 7.7 B 3,0 

 Từ 6.3 đến 6.9 C
+
 2,5 

 Từ 5.5 đến 6.2 C 2,0 

 Từ 4.8 đến 5.4 D
+
 1,5 

 Từ 4.0 đến 4.7 D 1,0 

Không đạt < 4,0 F 0 

18. Cấu trúc chƣơng trình dạy học 

18.1. Các khối kiến thức và số tín chỉ 

TT Khối kiến thức Tổng số 

tín chỉ 

Số tín chỉ 

Bắt buộc Tự chọn 

A Kiến thức giáo dục đại cƣơng 28 28 0 

B Kiến thức giáo dục chuyên 

nghiệp 

  0 

B1 Kiến thức cơ sở khối ngành, nhóm 

ngành và ngành 

15 15 0 

B2 Kiến thức ngành 64 64 0 

B3 Kiến thức bổ trợ 10 0 10 

C Thực tập tốt nghiệp 6 6 0 

D Khoá luận tốt nghiệp 7 7 0 

Tổng cộng 130 130 120 

Ghi chú: Chương trình trên chưa bao gồm các học phần bắt buộc về Giáo dục thể 

chất, Giáo dục quốc phòng-An ninh. 

18.2. Nội dung chi tiết 
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STT Học phần 
Nội dung cần đạt đƣợc của từng 

học phần 

Khối lƣợng kiến 

thức 
Ghi 

chú/ 

Tín 

chỉ LT TH 
Tự 

học 

A Kiến thức giáo dục đại cương+ Các học phần GDTC và GDQP-AN 

1 
Triết học Mác - 

Lênin  

Học phần Triết học Mác - 

Lênin bao gồm 3 chương, trình bày 

những nét khái quát nhất về lịch sử 

triết học và những nội dung cơ bản 

của triết học Mác – Lênin như: vấn 

đề vật chất và ý thức; phép biện 

chứng duy vật; lý luận nhận thức của 

chủ nghĩa duy vật biện chứng; vấn 

đề hình thái kinh tế - xã hội; giai cấp 

và dân tộc; nhà nước và cách mạng 

xã hội; tồn tại xã hội và ý thức xã 

hội; triết học về con người. 

35 20 90 3 

2 
Kinh tế chính trị 

Mác - Lênin  

Nội dung học phần này gồm có 6 

chương: trong đó, chương 1 bàn về 

đối tượng, phương pháp nghiên cứu 

và chức năng của kinh tế chính trị 

Mác – Lênin. Từ chương 2 đến 

chương 6 trình bày nội dung cốt lõi 

của Kinh tế chính trị Mác – Lênin 

theo mục tiêu của môn học. Cụ thể 

các vấn đề như: hàng hóa, thị trường 

và vai trò của các chủ thể trong nền 

kinh tế thị trường; Sản xuất giá trị 

thặng dư trong nền kinh tế thị 

trường; cạnh tranh và độc quyền 

trong nền kinh tế thị trường; kinh tế 

thị trường định hướng xã hội chủ 

nghĩa và các quan hệ lợi ích kinh tế 

ở Việt Nam; Công nghiệp hóa, hiện 

đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế ở 

Việt Nam 

25 10 60 2 

3 
Chủ nghĩa xã hội 

khoa học 

Đây là học phần tiếp theo của môn 

Triết học  Mác – Lênin và Kinh tế 

chính trị Mác – Lênin, CNXH khoa 

học là một trong ba bộ phận hợp 

thành chủ nghĩa Mác – Lênin. Ngoài 

chương 1, Nhập môn Chủ nghĩa xã 

hội khoa học, các chương 2 đến 

chương 7 là những phạm trù và 

những nguyên lý cơ bản của bộ môn. 

Cụ thể 

Chương 1: Nhập môn Chủ nghĩa xã 

hội khoa học 

Chương 2: Sứ mệnh lịch sử của giai 

25 10 60 2 
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cấp công nhân 

Chương 3: Chủ nghĩa xã hội và thời 

kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội 

Chương 4: Dân chủ XHCN và nhà 

nước xã hội chủ nghĩa 

Chương 5: Cơ cấu xã hội – giai cấp 

và liên minh giai cấp, tầng lớp trong 

thời kỳ quá độ lên CNXH 

Chương 6: Vấn đề dân tộc và tôn 

giáo trong thời kỳ quá độ lên CNXH 

Chương 7: Vấn đề gia đình trong 

thời kỳ quá độ lên CNXH. 

4 
Tư tưởng Hồ Chí 

Minh 

Học phần Tư tưởng Hồ Chí Minh 

là học phần bắt buộc chung, dành 

cho sinh viên năm thứ 2. Học 

phần gồm 8 chương, trình bày cơ 

sở hình thành, phát triển tư tưởng 

Hồ Chí Minh và một hệ thống 

quan điểm toàn diện, sâu sắc, 

cách mạng, khoa học về những 

vấn đề cơ bản của cách mạng Việt 

Nam. Học xong học phần Tư 

tưởng Hồ Chí Minh, sinh viên 

tiếp tục được trang bị thế giới 

quan, phương pháp luận khoa học 

để nắm vững kiến thức học phân 

Đường lối cách mạng của Đảng 

Cộng sản Việt Nam.  

Nghiên cứu, học tập học phần Tư 

tưởng Hồ Chí Minh, sinh viên cần 

dựa trên thế giới quan, phương 

pháp luận khoa học và kết hợp 

với các phương pháp lịch sử - cụ 

thể, phân tích, tổng hợp, so sánh, 

đối chiếu, văn bản học… 

25 10 60 2 

5 
Lịch sử Đảng 

Cộng sản Việt 

Nam 

Nội dung chủ yếu của học phần cung 

cấp những kiến thức cơ bản của Lịch 

sử  Đảng Cộng sản Việt Nam, giúp 

cho sinh viên hiểu biết một cách có 

hệ thống và tương đối toàn diện về 

sự ra đời, về sứ mệnh lịch sử, tổ 

chức và lãnh đạo cách mạng của 

Đảng. 

Ngoài chương mở đầu, kết luận, nội 

dung môn học gồm 03 chương:  

Chƣơng I: Đảng Cộng sản Việt 

25 10 60 2 
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Nam ra đời và lãnh đạo đấu tranh 

giành chính quyền (1930 - 1945); 

Chƣơng II: Đảng lãnh đạo hai cuộc 

kháng chiến, hoàn thành giải phóng 

dân tộc, thống nhất đất nước (1945 -

1975); 

Chƣơng III: Đảng lãnh đạo cả nước 

quá độ lên chủ nghĩa xã hội và tiến 

hành công cuộc đổi mới (1975 đến 

nay ). 

6 
Pháp luật đại 

cương 

Pháp luật đại cương là môn khoa học 

pháp lý cơ sở, cung cấp cho sinh 

viên những kiến thức cơ bản nhất về 

nhà nước và pháp luật nói chung và 

những vấn đề lý luận cơ sở trong 

khoa học pháp lý Việt Nam. Bên 

cạnh đó còn giúp sinh viên hiểu biết 

về một số ngành luật chủ yếu trong 

hệ thống pháp luật Việt Nam. Nội 

dung của học phần thiết kế gồm 6 

chương, chia thành 2 khối kiến thức 

là: phần lý luận chung và phần pháp 

luật cụ thể. 

25 10 60 2 

7 
Cơ sở ngôn 

ngữ học 

Học phần này trang bị cho sinh viên 

những kiến thức cơ bản và đại cương 

về ngôn ngữ học, giúp sinh viên hiểu 

được đặc điểm tính chất của ngôn 

ngữ nói chung và các chuyên ngành 

liên quan về ngôn ngữ học như ngữ 

âm học, âm vị học, hình vị học, cú 

pháp và ngữ nghĩa học làm cơ sở 

cho việc học các bộ môn lý thuyết 

tiếng. 

28 04 60 2 

8 
Tiếng Việt thực 

hành 

Sinh viên sẽ được ôn lại 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 yêu quý tiếng Việt. Qua học 

phần, sinh viên có thể cải thiện được 

những lỗi thông thường về chính tả, 

dùng từ, đặt câu, sửa câu, chấm câu 

và tạo lập văn bản. 

28 04 60 2 

9 
Cơ sở văn hóa 

Việt nam 

Nhằm trang bị cho sinh viên những 

tri thức về văn hoá Việt Nam trong 

suốt quá trình dựng nước và giữ 

25 10 60 2 
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nước. Văn hoá Việt Nam vừa mang 

tính bản địa sâu sắc vừa phong phú 

và đa dạng trong sự tiếp nhận một 

cách chọn lọc các giá trị văn hoá 

nhân loại từ bên ngoài mà chủ yếu là 

từ Trung Hoa, Ấn Độ, và phương 

Tây.  

Học phần giúp sinh viên có một cái 

nhìn tổng quát và thái độ đúng đắn 

về tiến trình văn hoá Việt Nam và vị 

trí quan trọng của Văn hoá trong 

cuộc sống hiện tại, biết cách sử dụng 

hữu hiệu kiến thức đã học hỗ trợ 

việc học tập, giảng dạy các môn học 

có liên quan (như: Tiếng Việt, Văn 

học, Lịch sử,…) và hiểu sâu hơn các 

bài mục trong chương trình các học 

phần Hán Nôm. 

10 Tiếng Pháp 1  

Sinh viên làm quen với mẫu tự, cách 

phát âm, ngữ điệu của tiếng Pháp. 

Sinh viên biết nói một số câu đơn 

giản. Sinh viên có thể viết một số 

câu đơn giản, chia động từ ở thì hiện 

tại. 

43 6 90 3 

11 Tiếng Pháp 2 

Sinh viên biết cách hỏi và trả lời câu 

hỏi. Sinh viên biết cách đề nghị, từ 

chối, chấp thuận, vạch kế hoạch. 

Sinh viên có thể viết các câu ghép, 

chia động từ ở thì tương lai. Sinh 

viên đạt trình độ A1 của chuẩn Châu 

Âu. 

28 4 60 2 

12 Tiếng Pháp 3 

Sinh viên làm quen với các bài khóa 

từ 100 từ trở lên, các bài hội thoại 

dài hơn, viết các đoạn văn khoảng 

100 từ, viết thư. Sinh viên biết cách 

giải thích, biện luận đơn giản. Sinh 

viên biết hòa hợp giữa chủ từ và 

động từ, chia động từ ở thì quá khứ. 

Sinh viên đạt trình độ A2 của chuẩn 

Châu Âu. 

28 4 60 2 

13 
Tin học đại 

cương 

Trang bị cho sinh viên các khái niệm 

cơ bản về thông tin, tin học, máy 

tính điện tử, hệ điều hành, các loại 

phần mềm thông dụng, mạng máy 

tính, Internet, phần mềm xử lý văn 

bản Microsoft Word, bảng tính 

Excel, và trình chiếu Power Point. 

Phần thực hành: Sinh viên được 

hướng dẫn thực hiện các thao tác cơ 

10 40 60 2 
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bản trên hệ điều hành Windows, sử 

dụng Internet, Microsoft Word, bảng 

tính Excel, và trình chiếu Power 

Point. Ngoài ra, sinh viên còn thực 

hành để tạo ra các mẫu văn bản được 

trình theo đúng thể thức quy định 

hiện tại. 

14 
Giáo dục thể chất 

1 

Nội dung chủ yếu bao gồm các bài 

tập rèn luyện thể chất, nhằm mục 

đích củng cố ổn định sức khoẻ, trang 

bị cho người tập những kỹ năng vận 

động cơ bản như: Thể dục tay 

không, bài thể dục động tác liên 

hoàn, nhảy dây và thông qua luyện 

tập phát triển được năng lực rèn 

luyện thể chất, có khả năng tự rèn 

luyện thân thể, biết phương pháp 

nghiên cứu lựa chọn tập luyện các 

môn thể thao phù hợp với nhu cầu 

của bản thân, hình thành những 

phẩm chất đạo đức tốt, góp phần đào 

tạo người sinh viên trong nhà trường 

chuyên nghiệp có đạo đức, có trình 

độ văn hóa, chuyên môn nghiệp vụ 

cao, có năng lực tư duy sáng tạo, có 

sức khỏe tốt, có khả năng thích nghi 

với các môi trường làm việc khác 

nhau 

0 30  1 

15 
Giáo dục thể chất 

2 

Hướng dẫn cho sinh viên tìm hiểu 

những kiến thức cơ bản về môn học, 

các vấn đề về kỹ - chiến thuật, về 

phương pháp tổ chức thi đấu, trọng 

tài Bóng chuyền. Tổ chức, hướng 

dẫn sinh viên thực hành một số kỹ 

thuật cơ bản của môn Bóng chuyền 

nghiên cứu tìm hiểu về Luật, 

Phương pháp tổ chức thi đấu và 

trọng tài. Năng lực vận dụng: Sinh 

viên có thể sử dụng môn bóng 

chuyền để rèn luyện thân thể, có thể 

tham gia thi đấu, biết tổ chức thi đấu 

và phương pháp trọng tài. 

0 30  1 

16 
Giáo dục thể chất 

3 

Trang bị cho sinh viên những kiến 

thức cơ bản về môn học, các vấn đề 

về kỹ - chiến thuật, về phương pháp 

tổ chức thi đấu, trọng tài Cầu lông. 

Một số kỹ - chiến thuật cơ bản của 

môn Cầu lông. Luật, Phương pháp tổ 

chức thi đấu và trọng tài. Năng lực 

vận dụng: Sinh viên biết tổ chức thi 

0 30  1 
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đấu và phương pháp trọng tài. 

17 
Giáo dục quốc 

phòng - an ninh 

 
   8 

B Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp 

B1 Kiến thức cơ sở ngành 

18 Ngữ âm và Âm vị học 

Môn học giúp sinh viên 

hiểu những khái niệm cơ 

bản về ngữ âm và âm vị 

học. Môn học miêu tả và 

nhận dạng nguyên âm, phụ 

âm, các qui luật biến đổi 

âm, phiên âm âm vị học và 

phiên âm ngữ âm học, cấu 

trúc âm tiết, trọng âm, nối 

âm, biến đổi âm, đồng hóa 

âm và ngữ điệu. 

28 04 60 2 

19 Từ pháp học 

Cung cấp cho sinh viên 

kiến thức cơ bản về hình vị 

học Tiếng Anh. Giúp sinh 

viên có cái nhìn toàn diện 

về những phát triển gần đây 

trong lý thuyết ngôn ngữ 

học, hiểu được những 

nguyên tắc cơ bản tiềm ẩn 

bên dưới cấu trúc từ trong 

Tiếng Anh. 

Giúp sinh viên nắm được 

một cách có hệ thống cách 

thức cấu tạo từ tiếng Anh 

để phát triển khả năng ngôn 

ngữ của mình để phục vụ 

các nhu cầu giao tiếp và 

nghề nghiệp, phát triển 

năng lực tìm hiểu và nghiên 

cứu cấu trúc ngôn ngữ. 

28 04 60 2 

20 Cú pháp học 

Cú pháp nghiên cứu những 

mối quan hệ giữa các hình 

thức ngôn ngữ, các hình 

thức ngôn ngữ được sắp 

xếp thành chuỗi như thế 

nào và những chuỗi nào 

được xem là chuẩn tắc. 

Học phần này cung cấp cho 

sinh viên kiến thức khái 

quát và cơ bản về cấu trúc 

của ngữ và câu, hiểu được 

những nguyên tắc chủ yếu 

tiềm ẩn trong cấu trúc câu 

28 04 60 2 
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của tiếng Anh. Sinh viên 

nắm được qui luật cú pháp 

liên quan đến: câu với tư 

cách là những đơn vị của 

một hệ thống ngôn ngữ trừu 

tượng, là sản phẩm ổn định;  

tính ngữ pháp của câu, trật 

tự của từ và hình vị; sự tối 

nghĩa về mặt cấu trúc, sự 

đồng nghĩa của các câu có 

cấu trúc khác nhau; mối 

liên hệ giữa ngữ pháp và lô-

gic trong phạm vi câu. 

21 Ngữ nghĩa -Ngữ dụng học 

Học phần này cung cấp 

kiến thức cơ bản, khái quát 

về Ngữ nghĩa học Tiếng 

Anh bao gồm khái niệm cơ 

bản về ngữ nghĩa, cấu trúc 

ngữ nghĩa của từ, câu và 

của người nói; tính chất 

ngữ nghĩa; đặc điểm ngữ 

nghĩa; quan hệ ngữ nghĩa; 

nghĩa diễn ngôn, cách phân 

biệt giữa ý nghĩa của từ và 

cách định danh. 

Học phần này nhằm cung 

cấp cho người học một số 

khái niệm cơ bản về ngữ 

dụng tiếng Anh, một lĩnh 

vực có chung nhiều vấn đề 

với phân tích diễn ngôn và 

ngữ nghĩa tiếng Anh. Học 

phần sẽ giúp người học 

hiểu và vận dụng những 

khái niệm cơ bản như khái 

niệm và vai trò của ngữ 

cảnh, các ý nghĩa liên nhân, 

sở chỉ, tham chiếu, tiền giả 

định, hàm ngôn, thể diện và 

các chiến lược lịch. 

Giúp sinh viên phát triển 

khả năng ngôn ngữ của 

mình để phục vụ các môn 

học khác cũng như trong 

giao tiếp nghề nghiệp, phát 

triển năng lực tìm hiểu và 

nghiên cứu cấu trúc ngôn 

ngữ. 

42 6 90 3 

22 Ngôn ngữ học đối chiếu Học phần này trang bị cho 

sinh viên những kiến thức 
28 04 60 2 
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lý luận làm cơ sở cho 

nghiên cứu  ngôn ngữ theo 

hướng đối chiếu để nâng 

cao nhận thức về sự tương 

đồng và khác biệt giữa các 

ngôn ngữ nhằm nâng cao 

hiệu quả của việc dạy và 

học tiếng cũng như việc 

nghiên cứu sâu hơn về ngôn 

ngữ học. 

23 Giao tiếp giao văn hóa 

Sinh viên sẽ được tiếp cận 

với các đặc điểm văn hoá 

của các dân tộc nói Tiếng 

Anh cũng như các dân tộc 

khác trên thế giới để nắm 

được một số đặc điểm văn 

hoá nhằm giao tiếp hiệu 

quả, tránh được những hiểu 

lầm đáng tiếc. Sinh viên có 

cơ hội quảng bá văn hoá 

Việt Nam với du khách 

nước ngoài.  

28 4 60 2 

24 PPNC Khoa học 

Học phần này trang bị cho 

sinh viên những cơ sở lý 

luận và phương pháp 

nghiên cứu khoa học cho 

sinh viên nhằm thực hiện 

tốt và đúng hướng công tác 

nghiên cứu khoa học, biết 

chọn lựa và triển khai các 

đề tài nghiên cứu khoa học, 

phục vụ tốt cho quá trình 

dạy và học cũng như công 

tác nghiên cứu khoa học 

sau này. 

28 4 60 2 

B2 Kiến thức ngành 

25 Luyện âm 1 

Học phần trang bị những 

kiến thức về ngữ âm cho 

sinh viên bao gồm những 

kiến thức về cấu tạo âm, 

miêu tả, phân loại và phiên 

âm đối với nguyên âm, nhị 

trùng âm và phụ âm trong 

tiếng Anh. Học phần còn 

giúp sinh viên phát triển 

các kỹ năng nghe và nói. 

Từ đó sinh viên có thể tự 

tin trong giảng day và giao 

tiếp. 

28 4 60 2 
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26 Luyện âm 2 

Học phần trang bị những 

kiến thức về ngữ âm cho 

sinh viên bao gồm những 

kiến thức về dấu nhấn từ, 

dấu nhấn cụm từ, dấu nhấn 

câu và các loại ngữ điệu 

câu. Học phần còn giúp 

sinh viên phát triển các kỹ 

năng nghe và nói. Từ đó 

sinh viên có thể tự tin 

trong giảng day và giao 

tiếp. 

28 4 60 2 

27 Nghe 1 

Từ chỗ phát huy kiến thức 

và kỹ năng đã được học 

kèm việc luyện âm đến chỗ 

nâng dần khả năng nghe ở 

trình độ sơ cấp với các tiểu 

kỹ năng nghe hiểu như 

nghe hiểu ý chính, nghe 

hiểu thông tin cụ thể, nghe 

và ghi lại thông tin, nghe 

và điền thông tin chi tiết, 

nghe và tổ chức thông tin, 

nghe và sắp xếp thông tin, 

nghe hiểu thái độ. 

28 4 60 2 

28 Nghe 2 

Tạo dựng và phát triển kỹ 

năng nghe - ghi chép nội 

dung bài giảng, bài diễn 

thuyết để tiếp thu ngữ liệu 

và thông tin, tiếp tục phát 

triển các kỹ năng nghe hiểu 

đã học, đi sâu hơn vào khả 

năng nghe hiểu ghi chép bài 

giảng và nâng cao trình độ 

nghe hiểu tới trình độ trung 

cấp. 

28 4 60 2 

29 Nghe 3 

Tiến tới trình độ tiền trung 

cấp, nghe hiểu các bản tin 

trên đài hoặc tivi, nắm vững 

và vận dụng tương đối 

thành thạo các tiểu kỹ năng 

nghe như nghe lấy ý chính, 

nghe và tóm tắt, có khả 

năng tham dự các hội thảo 

về dạy và học ngoại ngữ 

trình bày bằng tiếng Anh. 

28 4 60 2 

30 Nghe 4 

Đạt trình độ nghe trung cấp 

theo tiêu chuẩn quốc tế, 

nghe các bản tin trên đài 

hoặc tivi. Nắm vững và vận 

28 4 60 2 
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dụng tương đối thành thạo 

các tiểu kỹ năng nghe như 

nghe lấy tin chính, nghe - 

tóm tắt và bình luận về nội 

dung đã nghe, có khả năng 

tham dự các hội thảo về dạy 

và học ngoại ngữ trình bày 

bằng tiếng Anh. 

31  Nghe 5 

Giúp sinh viên củng cố và 

đạt được trình độ C1 theo 

chuẩn CEFR. Giáo trình 

luôn cập nhật, có chỉnh sửa 

hàng năm nhằm phục vụ tốt 

nhất cho nhu cầu học của 

sinh viên. Phương pháp 

giảng dạy phát huy tính tích 

cực và sáng tạo của sinh 

viên, tận dụng tối đa các 

thiết bị hiện đại, tiến hành 

kiểm tra và đánh giá liên 

tục. Chuẩn bị cho sinh viên 

các kỹ năng phục vụ cho 

công việc trong tương lai. 

28 4 60 2 

32 Nói 1 

Vận dụng vốn từ, cấu trúc 

câu, kết hợp với luyện âm, 

ngữ điệu để miêu tả, truyền 

tải thông tin, diễn đạt ý, đối 

đáp trong các tình huống 

đàm thoại. Biết nêu ý kiến 

về sở thích, đồng tình hoặc 

không đồng tình về một chủ 

đề, trình bày lý do ở trình 

độ sơ cấp. 

28 4 60 2 

33 Nói 2 

Tiếp tục phát triển các kỹ 

năng nói đã học để miêu tả, 

so sánh và đánh giá; nắm 

vững các mẫu câu sử dụng 

trong hội thoại và có thể đối 

thoại một cách thành thạo 

trong các tình huống trong 

đời sống hàng ngày. Biết 

cách đưa ra ý kiến và lý lẽ 

tranh luận trong các tình 

huống dựa trên các chủ đề 

gợi ý. 

28 4 60 2 

34 Nói 3 

Biết tổng hợp thông tin thu 

được thông qua các kỹ năng 

đọc hiểu, nghe hiểu để đáp 

lại một câu hỏi, một cuộc 

hội thoại, một bài phát biểu, 

28 4 60 2 
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hay một bài giảng một cách 

hợp lý. 

Áp dụng hợp lý những kỹ 

năng học thuật (ghi chép, 

tóm tắt, diễn giải, tổng hợp) 

trong phát triển kỹ năng nói 

tiếng Anh. Trình bày quan 

điểm, ý kiến một cách rõ 

ràng, trực tiếp, có lôgic, với 

đầy đủ những chi tiết và ví 

dụ minh hoạ cần thiết. 

Sử dụng tiếng Anh tương 

đối thành thạo trong môi 

trường học tập, trong quá 

trình thực tập sư phạm cũng 

như trong giao tiếp hàng 

ngày với người nước 

ngoài/người bản xứ. 

35 Nói 4 

Nắm vững và sử dụng tương 

đối thành thạo những kỹ 

năng học thuật trong phát 

triển kỹ năng nói tiếng Anh 

trong môi trường học tập, 

giảng dạy tiếng Anh ở phổ 

thông cũng như trong giao 

tiếp hàng ngày với người 

nước ngoài/người bản xứ, 

có thể tham gia các hội thảo 

khoa học chuyên ngành 

tiếng Anh; đạt trình độ trung 

cấp theo tiêu chuẩn quốc tế. 

28 4 60 2 

36 Nói 5 

Giúp sinh viên củng cố và 

đạt được trình độ C1 theo 

chuẩn CEFR . Giáo trình 

luôn cập nhật, có chỉnh sửa 

hàng năm nhằm phục vụ tốt 

nhất cho nhu cầu học của 

sinh viên. Phương pháp 

giảng dạy phát huy tính tích 

cực và sáng tạo của sinh 

viên, tận dụng tối đa các 

thiết bị hiện đại, tiến hành 

kiểm tra và đánh giá liên 

tục. Chuẩn bị cho sinh viên 

các kỹ năng phục vụ cho 

công việc trong tương lai. 

28 4 60 2 

37 Đọc 1 

Phát huy kiến thức và kỹ 

năng đọc hiểu sơ cấp ở phổ 

thông, phát triển các kỹ 

năng như đọc lướt lấy ý 

28 4 60 2 
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chính, đọc hiểu thông tin 

chi tiết, đoán từ, suy đoán 

về nội dung cần đọc, v.v.. 

thông qua các bài khoá có 

độ dài phù hợp với các chủ 

đề trong cuộc sống thường 

ngày, phát triển khả năng tự 

tìm tài liệu đọc, đọc mở 

rộng và chia sẻ thông tin. 

38 Đọc 2 

Phát triển khả năng đọc 

hiểu tài liệu ở trình độ Pre-

Intermediate trong hầu hết 

các lĩnh vực tự nhiên và xã 

hội, các nghiên cứu và một 

số tài liệu mang tính học 

thuật. Tiếp tục phát triển và 

sử dụng thành thạo các tiểu 

kỹ năng đọc hiểu như đọc 

lướt, đọc lấy ý chính, đọc 

hiểu được các thông tin chi 

tiết, hiểu ngụ ý của tác giả, 

suy luận thông tin dựa vào 

cấu trúc ngôn ngữ, đoán 

nghĩa từ vựng qua ngữ 

cảnh, hiểu dàn ý. Đạt được 

trình độ tiền trung cấp  và 

phát triển các kỹ năng đọc 

chuyên sâu, đọc mở rộng, 

đọc các tài liệu thực tế. 

28 4 60 2 

39 Đọc 3 

Đọc hiểu các tài liệu ở trình 

độ Intermediate không chỉ 

trong các lĩnh vực tự nhiên 

và xã hội thông thường mà 

cả các tài liệu cập nhật dưới 

dạng tin tức, báo chí, xã 

luận, các nghiên cứu và một 

số tài liệu mang nội dung 

học thuật.  

Nắm vững và sử dụng 

tương đối thành thạo các 

tiểu kỹ năng đọc hiểu đã 

học, phát triển các kỹ năng 

đọc chuyên sâu, đọc mở 

rộng, hình thành thói quen 

đọc phê phán và nói hoặc 

viết bình luận về những nội 

dung đã đọc. Hướng tới các 

kỹ năng đọc hiểu cao hơn, 

phục vụ trực tiếp cho việc 

nghiên cứu các tài liệu 

trong các môn lý thuyết 

28 4 60 2 
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tiếng Anh và trong các hoạt 

động nghiên cứu khoa học. 

40 Đọc 4 

Đọc hiểu các tài liệu ở trình 

độ Intermediate trong các 

lĩnh vực tự nhiên và xã hội 

thông thường và các văn 

bản mang tính học thuật. 

Nắm vững và sử dụng 

tương đối thành thạo các kỹ 

năng đọc hiểu như đọc lướt, 

đọc lấy ý chính, đọc hiểu 

được ẩn ý. 

28 4 60 2 

41 Đọc 5 

Khóa học kết hợp chủ đề và 

kỹ năng giúp sinh viên phát 

triển năng lực đọc rộng. 

Sinh viên được đánh giá 

thường xuyên dựa trên các 

hoạt động cá nhân và nhóm 

nhằm phát huy tính tích cực 

và chủ động của sinh viên. 

Khóa học áp dụng đường 

hướng lấy sinh viên làm 

trung tâm. 

28 4 60 2 

42 Viết 1 

Phát huy khả năng viết từng 

câu đúng từ phổ thông, 

nhận biết, phân tích, sửa lỗi 

sai ở cấp độ câu, viết được 

các loại câu đơn, câu phức 

đúng ngữ pháp và có ý 

nghĩa; viết một đoạn văn 

hoàn chỉnh theo chủ đề, 

viết thư, và một số dạng 

văn miêu tả. 

28 4 60 2 

43 Viết 2 

Phát huy các kỹ năng viết 

đã học, viết các dạng bài 

văn trần thuật về một sự 

kiện, kể chuyện, tiểu sử; 

làm quen với các bước 

trong quy trình viết một bài 

luận theo các cấu trúc khác 

nhau.  

28 4 60 2 

44 Viết 3 

Nắm vững và thực hành tốt 

một số kỹ năng viết cơ bản 

ở trình độ tiền trung cấp 

(pre-Intermediate) trong 

viết đoạn văn, các kỹ năng 

chuyên sâu và các phương 

thức tổ chức liên kết văn 

bản học thuật trong viết bài 

luận, bình luận, tiểu luận và 

28 4 60 2 
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nghiên cứu khoa học. 

Phân tích các loại văn bản 

khác nhau trong tiếng Anh 

để hiểu cách viết các văn bản 

đó và áp dụng trong quá 

trình viết. 

45 Viết 4 

Phát huy các kỹ năng đã đạt 

được ở các học phần trước, 

nắm được các kỹ năng viết 

chuyên sâu; phát triển và 

sắp xếp ý rõ ràng, mạch lạc 

trong bài viết tiếng Anh.  

Áp dụng các kỹ năng học 

thuật như ghi chép, tóm tắt, 

tổng hợp, v.v.. vào viết các 

bài luận với thông tin từ 

nhiều nguồn khác nhau.  

28 4 60 2 

46 Viết 5 

Viết 5 tập trung vào viết 

đoạn văn nhằm chuẩn bị 

cho kỹ năng viết luận trong 

học kỳ 6. Sinh viên làm 

quen với nhiều kiểu văn 

khác nhau. Sinh viên tích 

cực tham gia vào các hoạt 

động động não tìm ý tưởng, 

tăng cường năng lực tư duy 

phê phán. 

28 4 60 2 

47 Ngữ pháp 1 

Học phần này giúp sinh 

viên nắm bắt được những 

vấn đề cơ bản của ngữ pháp 

tiếng Anh ở mức độ tiền 

trung cấp. Học phần cũng 

trang bị cho sinh viên kiến 

thức về danh từ, mạo từ, 

động từ, cách dùng các thì 

hiện tại và quá khứ , động 

từ khiếm khuyết, động từ 

hai chữ cùng các cấu trúc 

liên quan. Môn học góp 

phần giúp sinh viên trong 

thực hành giao tiếp. 

28 4 60 2 

48 Ngữ pháp 2 

Học phần này giúp sinh 

viên nắm bắt được những 

vấn đề cơ bản của ngữ pháp 

tiếng Anh ở mức độ trung 

cấp. Học phần cũng  trang 

bị cho sinh viên kiến thức 

về tính từ, trạng từ, thể bị 

động. Ngoài ra học phần 

28 4 60 2 
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còn giới thiệu cho sinh viên 

các thành phần của câu 

đơn, câu ghép và câu phức 

cùng các loại mềnh đề tính 

từ, mệnh đề trạng từ, mệnh 

đề danh từ. Kết thúc học 

phần sinh viên nắm được 

những vấn đề cơ bản trong  

ngữ pháp tiếng Anh. 

49 Ngữ pháp 3 

Học phần này giúp sinh 

viên nắm bắt được những 

vấn đề cơ bản của ngữ pháp 

tiếng Anh ở mức độ sau 

trung cấp. Học phần giúp 

sinh viên mở rộng hiểu biết 

về động từ, thể bị động, cấu 

trúc câu, động từ khiếm 

khuyết cùng các cấu trúc 

liên quan. Kết thúc học 

phần sinh viên có được 

những hiểu biết tối thiểu về 

những khái niệm cơ bản 

trong ngữ pháp chức năng. 

28 4 60 2 

50 Ngữ pháp 4 

Học phần này giúp sinh 

viên nắm bắt được những 

vấn đề cơ bản của ngữ pháp 

tiếng Anh ở mức độ cao 

cấp. Học phần giúp sinh 

viên mở rộng hiểu biết về 

danh từ, danh động từ, 

động từ nguyên thể, câu 

đơn, câu ghép, câu phức 

cùng các loại mềnh đề tính 

từ, mệnh đề trạng từ, mệnh 

đề danh từ. Kết thúc học 

phần sinh viên có thể vận 

dụng được những kiến thức 

về ngữ pháp chức năng vào 

việc giảng dạy tiếng Anh 

của bản thân. 

28 4 60 2 

51 Lý thuyết Dịch   

Mục tiêu chính của học 

phần dịch là cung cấp cho 

sinh viên kỹ thuật dịch 

phục vụ cho việc dịch Anh 

Việt và Việt Anh; rèn luyện 

cho sinh viên sử dụng cấu 

trúc hợp lý trong khi dịch, 

đặc biệt là dịch Việt Anh; 

phát triển kỹ năng dịch cho 

sinh viên từ dịch từng câu 

riêng lẻ đến dịch các văn 

28 4 60 2 
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bản dài hơn; thông qua 

luyện tập tại lớp, định 

hướng, hướng dẫn để sinh 

viên tự rèn luyện thêm ở 

nhà. Ngoài ra, các học phần 

dịch còn giúp sinh viên mở 

mang kiến thức văn hoá, xã 

hội để dịch các văn bản liên 

quan chính xác, hiệu quả.  

52 Biên dịch 1 

Trang bị cho sinh viên 

những kỹ thuật dịch văn 

bản cần thiết nhất, trên cơ 

sở đó hình thành và phát 

triển kỹ năng dịch thuật cơ 

bản đủ để phục vụ các yêu 

cầu giao tiếp xã hội và nghề 

nghiệp. 

Trang bị cho sinh viên một 

khối lượng kiến thức từ 

vựng, cấu trúc ngữ pháp, và 

các kiến thức chung, củng 

cố và pháp triển năng lực 

hình thành ngôn ngữ phục 

vụ mục tiêu đào tạo chung. 

28 4 60 2 

53 Biên dịch 2  

Kết hợp phát triển năng lực 

ngôn ngữ với kỹ thuật dịch, 

chú ý tới những tương đồng 

và dị biệt giữa hai ngôn ngữ 

Anh - Việt, hình thành và 

phát triển kỹ năng dịch một 

cách hệ thống và nhất quán. 

Đảm bảo mối quan hệ hữu 

cơ với các môn học khác 

trong quá trình dạy và học. 

Đây là môn học cả lý 

thuyết và thực hành, trong 

đó kỹ năng thực hành dịch 

được chú trọng hơn cho nên 

cần tổ chức ở lớp nhỏ và 

đồng thời tạo hoàn cảnh 

dịch gần giống các tình 

huống thực. 

28 4 60 2 

54 Phiên dịch 1 

Mục tiêu của học phần là: 

bổ sung cho sinh viên ngôn 

ngữ  thường dùng trong 

mỗi lĩnh vực quen thuộc 

của đời sống; rèn luyện cho 

sinh viên kỹ năng phiên 

dịch Anh Việt và Việt Anh; 

thông qua luyện tập tại lớp, 

28 4 60 2 
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định hướng, hướng dẫn để 

sinh viên tự rèn luyện thêm 

ở nhà; đồng thời tích hợp 

nâng cao kỹ năng nghe nói 

cho sinh viên.  

Trang bị cho sinh 

viên những kỹ thuật phiên 

dịch cần thiết nhất, trên cơ 

sở đó hình thành và phát 

triển kỹ năng dich thuật cơ 

bản đủ để phục vụ các yêu 

cầu giao tiếp xã hội và nghề 

nghiệp. 

55 Phiên dịch 2 

Trang bị cho sinh viên một 

khối lượng kiến thức từ 

vựng, cấu trúc ngữ pháp, và 

các kiến thức chung, củng 

cố và pháp triển năng lực 

ngôn ngữ phục vụ mục tiêu 

đào tạo chung. 

Kết hợp phát triển năng lực 

ngôn ngữ với kỹ thuật 

phiên dịch, chú ý tới những 

tương đồng và dị biệt giữa 

hai ngôn ngữ Anh - Việt, 

hình thành và phát triển kỹ 

năng dịch một cách hệ 

thống và nhất quán. Đây là 

môn học  chủ yếu là thực 

hành, trong đó kỹ năng thực 

hành phiên dịch được chú 

trọng hơn cho nên cần tổ 

chức ở lớp nhỏ và đồng 

thời tạo hoàn cảnh dịch gần 

giống các tình huống thực.  

28 4 60 2 

56 
Công nghệ trong học 

Ngoại ngữ  

Học phần cung cấp các kiến 

thức và kỹ năng ứng dụng 

công nghệ trong nghiên cứu 

và học ngoại ngữ với các 

phần mềm về nhiều thể loại 

nhằm giúp sinh viên có thể 

soạn bài hội thảo điện tử, 

câu hỏi trắc nghiệm và các 

dạng bài tập nghiên cứu 

khác trong công việc. Bên 

cạnh đó, sinh viên sẽ được 

phát triển kỹ năng sử dụng 

máy tính; nắm bắt được các 

thuật ngữ về tin học; kỹ 

năng làm việc theo cặp, 

28 4 60 2 
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nhóm và thái độ tích cực, 

chủ động để đáp ứng tốt 

hơn cho công việc của 

mình. 

 

57 Đất nước học Anh  

Sinh viên biết được về văn 

hóa, đất nước, con người, 

thể chế chính phủ, phương 

tiện truyền thông, hệ thống 

giáo dục, các lễ hội, và các 

vấn đề khác liên quan đến 

văn hóa Anh. Sinh viên 

cũng có cơ hội nghiên cứư 

về những vấn đề mình thích 

liên quan đến  đất nước nầy. 

Họ có thể trao đổi ý kiến và 

chia sẽ những thông tin tìm 

được với các bạn trong lớp. 

Điều nầy giúp cho sinh viên 

nắm vững kiến thức và rèn 

luyện kỹ năng giao tiếp của 

mình. Được trang bị với 

những kiến thức, khả năng 

tự học và tham khảo, học 

sinh sẽ có thể có một hành 

trang quí giá sau khi tốt 

nghiệp.  

28 4 60 2 

58 Đất nước học Mỹ 

Sinh viên biết được về văn 

hóa, đất nước, con người, 

thể chế chính phủ, phương 

tiện truyền thông, hệ thống 

giáo dục, các lễ hội, và các 

vấn đề khác liên quan đến 

văn hóa Mỹ. Sinh viên 

cũng có cơ hội nghiên cứư 

về những vấn đề mình thích 

liên quan đến  đất nước nầy. 

Họ có thể trao đổi ý kiến và 

chia sẽ những thông tin tìm 

được với các bạn trong lớp. 

Điều nầy giúp cho sinh viên 

nắm vững kiến thức và rèn 

luyện kỹ năng giao tiếp của 

mình. Được trang bị với 

những kiến thức, khả năng 

tự học và tham khảo, học 

sinh sẽ có thể có một hành 

trang quí giá sau khi tốt 

nghiệp. 

28 4 60 2 

59 Tiếng Anh thương mại Cung cấp ngữ liệu, thông 28 4 60 2 
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tin liên quan đến thương 

mại. Phát triển kỹ năng 

giao tiếp trong ngữ cảnh 

thương mại. Giúp sinh viên 

năng động hơn trong các 

họat động thương mại như 

giao tiếp, đàm phán, tiếp 

thị, quảng bá sản phẩm, viết 

thư giao dịch.  

60 
Tiếng Anh tài chính-

ngân hàng 

Cung cấp ngữ liệu, thông 

tin liên quan đến tài chính, 

kế toán, ngân hàng. Phát 

triển kỹ năng giao tiếp 

trong ngữ cảnh tài chính, kế 

toán, ngân hàng. Giúp sinh 

viên năng động hơn trong 

các họat động tài chính, kế 

toán, ngân hàng như giao 

tiếp, đàm phán, tiếp thị, 

quảng bá sản phẩm, viết thư 

giao dịch.  

28 4 60 2 

61 
Chuyên đề các bài thi 

TA quốc tế 

Học phần giúp sinh viên 

tiếp cận các vấn đề then 

chốt của các bài thi TA 

quốc tế như IELTS, 

TOEFT, TOEIC, FCE và 

CAE. Qua đó, sinh viên có 

thể lập kế hạch cho việc 

học tập để ddtj được yêu 

cầu khi tham gia các kì thi 

này theo yêu cầu và năng 

lực của bản thân 

28 4 60 2 

62 
Tiếng Anh du lịch và 

khách sạn 

Học phần "Tiếng Anh Du 

Lịch" cung cấp và trang bị 

những kiến thức và kỹ năng 

cơ bản nhất về du lịch như: 

kỹ thuật chế biến món ăn, 

kỹ thuật phục vụ nhà hàng, 

dịch vụ lữ hành, .... Đồng 

thời rèn luyện sinh viên có 

khả năng giao tiếp tốt thông 

qua các bài học thực tế trên 

lớp. 

28 4 60 2 

63 Phiên dịch 3 

Học phần này tiếp tục rèn 

cho sinh viên kỹ năng ghi 

nhớ, ghi chú, tóm tắt, diễn 

giải. Sinh viên luyện dịch 

các bài phát biểu dài hơn về 

các lĩnh vực chuyên sâu mà 

người phiên dịch hay gặp 

28 4 60 2 
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trong công việc thực tế. 

Sinh viên cũng sẽ rèn luyện 

kỹ năng thuyết trình, nói 

trước đám đông, đồng thời 

sinh viên sẽ làm quen với 

công việc phiên dịch cho 

hội thảo thông qua các bài 

thực hành tạo tình huống 

thực tế cho phiên dịch như 

đi thực địa (field trips), 

tham dự hội thảo. 

64 Biên dịch 3 

Học phần này giúp sinh 

viên sử dụng vốn từ vựng 

về các chủ đề quen thuộc 

trong đời sống, phục vụ cho 

việc dịch Anh Việt và Việt 

Anh; rèn luyện cho sinh 

viên sử dụng cấu trúc hợp 

lý trong khi dịch, đặc biệt là 

dịch Việt Anh; phát triển kỹ 

năng dịch cho sinh viên từ 

dịch từng câu riêng lẻ đến 

dịch các văn bản dài hơn; 

thông qua luyện tập tại lớp, 

định hướng, hướng dẫn để 

sinh viên tự rèn luyện thêm 

ở nhà. Ngoài ra, các học 

phần dịch còn giúp sinh 

viên mở mang kiến thức 

văn hoá, xã hội để dịch các 

văn bản liên quan chính 

xác, hiệu quả.  

28 4 60 2 

65 Lược sử văn học Anh 

Giới thiệu các tác giả và tác 

phẩm tiêu biểu của mỗi thời 

kỳ trong mối quan hệ với 

bối cảnh lịch sử của thời kỳ 

đó. Giúp sinh viên tiếp xúc 

trực tiếp với nền văn học 

Anh qua các tác phẩm tiêu 

biểu. 

Sinh viên sẽ đọc tác phẩm, 

cảm nhận và đánh giá sau 

đó cùng thảo luận trong 

nhóm. Các nhóm sẽ được 

giao đề tài nghiên cứu và 

trình bày trước lớp để giải 

quyết các vấn đề liên quan 

đến nội dung tác phẩm 

được giới thiệu. Mỗi tác giả 

đựoc giới thiệu cùng với 

một tác phẩm tiêu biểu. Sau 

28 4 60 2 
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khi đọc xong sinh viên sẽ 

trả lời những câu hỏi về nội 

dung trọng tâm để sinh viên 

nghiên cứu, thảo luận. 

Ngoài ra, còn có một số câu 

hỏi mang tính tự luận để 

khuyến khích và phát huy 

khả năng tự học, tự nghiên 

cứu, tính độc lập suy nghĩ 

và sáng tạo của sinh viên. 

66 Lược sử văn học Mỹ 

Giới thiệu các tác giả và tác 

phẩm tiêu biểu của mỗi thời 

kỳ trong mối quan hệ với 

bối cảnh lịch sử của thời kỳ 

đó. Sinh viên tiếp xúc trực 

tiếp với nền văn học Mỹ 

qua các tác phẩm tiêu biểu. 

Sinh viên sẽ đọc tác phẩm, 

cảm nhận và đánh giá sau 

đó cùng thảo luận trong 

nhóm. Các nhóm sẽ được 

giao đề tài nghiên cứu và 

trình bày trước lớp để giải 

quyết các vấn đề liên quan 

đến nội dung tác phẩm 

được giới thiệu. Mỗi tác giả 

đựoc giới thiệu cùng vói 

một tác phẩm tiêu biểu. Sau 

khi đọc xong sẽ trả lời 

những câu hỏi về nội dung 

trọng tâm để sinh viên 

nghiên cứu, thảo luận và trả 

lời một số câu hỏi mang 

tính tự luận để khuyến 

khích và phát huy khả năng 

tự học, tự nghiên cứu và 

tính độc lập suy nghĩ và 

sáng tạo của sinh viên. 

28 4 60 2 

67 Thực tập tốt nghiệp 

Nhằm cũng cố và nâng cao 

các kiến thức lý thuyết và 

kỹ năng thực hành về 

chuyên môn nghiệp vụ. 

Sinh viên phải rèn luyện và 

kết hợp nhuần nhuyễn 4 kỹ 

năng 

   6 

68 Khóa luận tốt nghiệp 

Sinh viên vận dụng các 

kiến thức và kỹ năng 

chuyên ngành để giải quyết 

một vấn đề hay một chuyên 

đề dưới dạng đề tài khoa 

100 10 210 7 
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học. Thông qua việc làm 

khóa luận tốt nghiệp sinh 

viên có cơ hội nghiên cứu 

sâu về một vấn đề chuyên 

môn, phát triển khả năng 

phân tích, tư duy phê phán. 

 Học phần thay thế      

69 Đọc mở rộng 

Đây là một trong hai học 

phần thay cho luận văn tốt 

nghiệp. Học phần Đọc mở 

rộng giúp sinh viên rèn 

luyện kỹ năng đọc hiểu của 

mình thông qua việc đọc 

những bài đọc mang tính 

thực tế hơn, gần gũi hơn 

với nhu cầu đọc thực sự của 

sinh viên trong cuộc sống. 

Học phần học đòi hỏi sinh 

viên có một vốn kiến thức 

tương đối vững về từ vựng 

và kỹ năng đọc hiểu mà 

sinh viên tích luỹ từ các 

Học phần Đọc hiểu 1, 2, 3, 

4, 5, 6. Học phần học cũng 

nhằm mục đích hướng dẫn 

sinh viên cách đọc sách và 

thu thập, phân tích, xử lý, 

tóm tắt thông tin với mục 

tiêu hướng sinh viên học 

được phương pháp đọc độc 

lập để xây dựng nên khả 

năng học tập lâu dài của 

sinh viên về sau. Sinh viên 

sẽ có cơ hội đọc những 

truyện ngắn, các tạp chí, bài 

báo và một số ấn phẩm 

mang tính thực tế khác. 

42 6 90 3 

70 Viết nâng cao 

Phát triển khả năng viết báo 

cáo khoa học cho sinh viên 

bằng cách cung cấp kiến 

thức và rèn luyện kỹ năng 

cho sinh viên viết tóm tắt, 

tổng hợp, phê bình. Khóa 

học cũng phát triển khả 

năng làm việc độc lập sáng 

tạo và làm việc theo nhóm 

cho sinh viên.  

28 04 60 2 

71 Kĩ năng trình bày 
Giúp sinh viên lĩnh hội 

những kỹ năng cơ bản để 

chuẩn bị và trình bày một 

28 04 60 2 
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bài nói chuyện trước công 

chúng một cách có hiệu 

quả, nắm được những yêu 

cầu cần thiết để biên soạn 

được một bài nói chuyện 

trước công chúng tùy 

những mục đích khác nhau, 

khắc phục sự sợ hãi và rèn 

luyện sự tự tin để trình bày 

và đối mặt với những câu 

hỏi đặt ra cho một bài nói 

chuyện trước công chúng, 

sử dụng khả năng nói 

chuyện lưu loát của mình 

trước công chúng. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 1 

19. Sơ đồ cây chƣơng trình đào tạo 
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20. Ma trận thể hiện sự đóng góp của các học phần vào việc đạt chuẩn đầu ra của chƣơng trình đào tạo 
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TT 

 

Mã 

học 

phần 

(số 

TT) 

 

Tên học phần 

 

Số tín 

chỉ 

 

PLOs và chỉ số PI 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9 

PI

1.

1 

PI

1.

2 

PI

1.

3 

PI

2.

1 

PI2

.2 

PI

2.

3 

PI

2.

4 

PI

3.

1 

PI

3.

2 

PI

4.

1 

PI

4.

2 

PI

4.

3 

PI

5.

1 

PI

5.

2 

PI

5.

3 

PI

6.

1 

PI

6.

2 

PI

7.

1 

PI

7.

2 

PI8

.1 

PI8.

2 

PI9.

1 

PI9.2 

A. 

 

Kiến thức giáo dục đại cƣơng  27                        

A1. Lý luận chính trị 10                        

1 1 
Triết học Mác - Lênin  

3 
I,

R 

        R,

M 

I     R    R    

2 2 
Kinh tế chính trị Mác - Lênin 

2 
R,

I 

        R,

I 

     I R   R    

3 3 
Chủ nghĩa xã hội khoa học 

2  
 I,

R 

             R       

4 4 
Tư tưởng Hồ Chí Minh 

2 
R,

I 

         I      R   R    

5 5 
Lịch sử Đảng Cộng sản Việt 

Nam 
2 R 

               R       

A2. Khoa học xã hội 4                        

5 5 Pháp luật đại cương 2 R                R       

6 6 Cơ sở ngôn ngữ học 2 I  I       I I I    I I   I I I I 

A3. Nhân văn - Nghệ thuật 4                        

7 7 Tiếng Việt thực hành 2                        

8 8 Cơ sở văn hóa Việt nam 2 I  I     I I               

A4. Ngoại ngữ 7                        

9 9 Tiếng Pháp 1  3 I  I       I I I    I I   I I I I 

10 10 Tiếng Pháp 2 2 I  I       I I I    I I   I I I I 

11 11 Tiếng Pháp 3 2 R  R       R R R    R R   R R R R 

A5. 

 

Toán - Tin học - Khoa học tự nhiên 

- Công nghệ - Môi trƣờng 
2 

                       



 

 4 

12 12 
Tin học đại cương 2                        

A6. Giáo dục thể chất 3                        

13 13 
Giáo dục thể chất 1 

1 
M,

A 

              I R       

14 14 
Giáo dục thể chất 2 

1 
M,

A 

              I R       

15 15 
Giáo dục thể chất 3 

1 
M,

A 

              I R       

A7. Giáo dục quốc phòng - an ninh 8                        

16 16 
Giáo dục quốc phòng - an ninh 

8 
M,

A 

              I R       

B. 
 Khối kiến thức giáo dục chuyên 

nghiệp 

102                        

B1. Kiến thức cơ sở ngành 16                        

17 17 Ngữ âm và Âm vị học 2  R  R R      R R    R R R  R    

18 18 Từ pháp học 2 R R   R      R R    R R R   R R  

19 19 Cú pháp học 2  I         I  I R          

20 20 Ngữ nghĩa - Ngữ dụng học  
3  I,

R 

  R      I,

R 

 I,

R 

R   R R   R R  

22 21 Ngôn ngữ học đối chiếu 
2    R R  R,

M 

 R R R R    R R   R R R R 

23 22 Giao tiếp giao văn hóa 
2  R     R M R,

M 

  M  R R         

24 23 
Phương pháp nghiên cứu khoa 

học 

2  M       M  A    R         

B2. Kiến thức  chuyên ngành 64                        

24 24 Luyện âm 1 2  I I I            I  I  I    
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25 25 Luyện âm 2 2  R R R            R  R  R    

26 26 Nghe 1 2  I I        I I    I  R  I  I  

27 27 Nghe 2 2  R R        R R    R  R  R  R  

28 28 Nghe 3 2  M M        R R    R  M  R  R  

29 29 Nghe 4 2  M M        R R    R  M  M  M  

30 30  Nghe 5 2  A A        M M    M  M  M  M I 

31 31 Nói 1 2  I I     I   I I    I  R  I  I  

32 32 Nói 2 2  R R     R   R R    R  R  R  R  

33 33 Nói 3 2  M M     R   R R    R  M  R  R  

34 34 Nói 4 2  M M     M   R R    R  M  M  M  

35 35 Nói 5 2   A A     M   M M    M  M  M  M I 

36 36 Đọc 1 2  I I   I     I I    I  R  I  I  

37 37 Đọc 2 2  R R   I     R R    R  R  R  R  

38 38 Đọc 3 2  M M   R     R R    R  M  R  R  

39 39 Đọc 4 2  M M   R     R R    R  M  M  M  

40 40 Đọc 5 
2  A A   M,

A 

    M M    M  M  M  M I 

41 41 Viết 1 2  I I I       I I    I  R  I  I  

42 42 Viết 2 2  R R R       R R    R  R  R  R  

43 43 Viết 3 2  M M R       R R    R  M  R  R  

44 44 Viết 4 2  M M M       R R    R  M  M  M  

45 45 Viết 5 2  A A M       M M    M  M  M  M I 

46 46 Ngữ pháp 1 2   I   I     I I I    I I I  I  I  

47 47 Ngữ pháp 2 2  R   R     R R R    R R R  R  R  

48 48 Ngữ pháp 3 2  R   R     R R R    R R R  R  R  
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49 49 Ngữ pháp 4 2  M   M     M M M    M M M  M  M  

50 50 Lý thuyết Dịch   2  I         I  I R          

51 51 Biên dịch 1 2  R   R  R R  R   I    R R   R R  

52 52 Biên dịch 2  2  M   M  R R  R   R    R R   R R  

53 53 Phiên dịch 1 2  R   R  R R  R   I    R R   R R  

54 54 Phiên dịch 2 2  M   M  R R  R   R    R R   R R  

B3. 
Kiến thức bổ trợ (chọn 5 trong 10 

học phần) 

10                        

55 55 Đất nước học Anh  2  I     I I I        R       

56 56 
Đất nước học Mỹ 2  R R     R,

M 

 R R R M R,

M 

         

57 57 Tiếng Anh thương mại 2  A  R R   M  R A    M  R R      

58 58 
Tiếng Anh tài chính, kế toán, 

ngân hàng 

2  A  R R   M  R A    M  R R      

59 59 
Chuyên đề các bài thi TA quốc 

tế 

2  M

A 

       M   M M  M  M  M    

60 60 
Tiếng Anh du lịch và khách 

sạn 

2  M R    M M     M  M    M   M  

61 61 Phiên dịch 3 2                        

62 62 Biên dịch 3 2  M   M  R R  R   R    R R   R R  

63 63 
Lược sử văn học Anh 2          R R,

M 

R,

M 

   R R   R R R R 

64 64 
Lược sử văn học Mỹ 2          R R,

M 

R,

M 

   R R   R R R R 

65 65 Công nghệ trong học NN 2   R  M     M  R      M  R   R 

B4. Thực tập và khóa luận tốt nghiệp 13                        



 

 7 

 

 

66 66 Thực tập tốt nghiệp 6 
 M,

A 

M,

A 

    M   M M    M  M  M  M M 

67 67 Khóa luận tốt nghiệp 7 
 M

A 

M,

A 

    M   M M    M  M  M  M M 

 
Các học phần thay thế khóa luận tốt 

nghiệp  
 

                       

68 68 
Đọc mở rộng  

3 
 M,

A 

M,

A 

  M,

A 

    M M    M  M  M  M M 

69 69 
Viết nâng cao  

2  
M,

A 

M,

A 

  M,

A 

    M M    M  M  M  M M 

70 70 
Kỹ năng trình bày  

2  
M,

A 

M,

A 

    M   M M    M  M  M  M M 

TỔNG SỐ TÍN CHỈ TOÀN KHÓA 

(Không kể các học phần GDTC và GD QP-

AN) 

131                        
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21. Kế hoạch giảng dạy (dự kiến) 

Năm 

học 

Học 

kỳ 

Mã 

HP 

(số 

thứ 

tự) 

Tên học phần Số 

tín 

chỉ 

Lo

ại 

tín 

chỉ 

Giờ lên lớp Tiểu 

luận

, Bài 

tập 

lớn 

Đồ 

án, 

khó

a 

luận 

Tự 

học 

Học 

phần 

tiên 

quyết 

(số 

thứ 

tự) 

Hình 

thức 

dạy 

học 
LT 

Thực 

hành, 

TN, 

Thảo 

luận 

Thực 

tập 

tại cơ 

sở 

Nă

m 

thứ 

nhất 

I 

14 Giáo dục thể chất 1 1 bb   30     * 

10 Tiếng Pháp 1 3 bb 42 3    90  * 

13 Tin học đại cương 2 bb 28 2    60  * 

27 Nghe 1 2 bb 28 2    60  * 

32 Nói 1 2 bb 28 2    60  * 

37 Đọc 1 2 bb 28 2    60  * 

42 Viết 1 2 bb 28 2    60  * 

47 Ngữ pháp 1 2 bb 28 2    60  ** 

Cộng 15          

II 

1 Triết học Mác - Lênin  3 bb 32 13    60  * 

15 Giáo dục thể chất 2 1 bb   30    13 * 

11 Tiếng Pháp 2 2 bb 28 2    60 10 * 

25 Luyện âm 1 2 bb 15  30   60  ** 

38 Đọc 2 2 bb 28 2    60 37 * 

43 Viết 2 2 bb 28 2    60 42 * 

48 Ngữ pháp 2 2 bb 28 2    60 47 ** 

28 Nghe 2 2 bb 28 2    60 27 * 

33 Nói 2 2 bb 28 2    60 32 * 

Cộng 17          

Nă

m 

thứ 

hai 

III 

2 
Kinh tế chính trị Mác 

- Lênin  
2 bb 22 8    90 1 

* 

16 Giáo dục thể chất 3 1 bb   30    14 * 

6 Cơ sở ngôn ngữ học 2 bb 28 2    60  * 

12 Tiếng Pháp 3 2 bb 28 2    60 9 * 

39 Đọc 3 2 bb 28 2    60 38 * 

44 Viết 3 2 bb 28 2    60 43 * 

49 Ngữ pháp 3 2 bb 28 2    60 48 ** 

29 Nghe 3 2 bb 28 2    60 28 * 

34 Nói 3 2 bb 28 2    60 33 * 

26 Luyện âm 2 2 bb 28 2    90 25 ** 
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Năm 

học 

Học 

kỳ 

Mã 

HP 

(số 

thứ 

tự) 

Tên học phần Số 

tín 

chỉ 

Lo

ại 

tín 

chỉ 

Giờ lên lớp Tiểu 

luận

, Bài 

tập 

lớn 

Đồ 

án, 

khó

a 

luận 

Tự 

học 

Học 

phần 

tiên 

quyết 

(số 

thứ 

tự) 

Hình 

thức 

dạy 

học 
LT 

Thực 

hành, 

TN, 

Thảo 

luận 

Thực 

tập 

tại cơ 

sở 

Cộng 18          

IV 

3 
Chủ Nghĩa xã hội 

khoa học 
2 bb 22 8    60 2 

* 

18 Ngữ âm và âm vị học 2 bb 28 2    60  ** 

50 Ngữ pháp 4 2 bb 28 2    60 49 ** 

30 Nghe 4 2 bb 28 2    60 29 * 

35 Nói 4 2 bb 28 2    60 34 * 

40 Đọc 4 2 bb 28 2    60 39 * 

45 Viết 4 2 bb 28 2    60 44 * 

7 Tiếng Việt thực hành 2 bb 28 2    60  * 

51 Lý thuyết Dịch 2 bb 28 2    60  ** 

Cộng 18          

Nă

m 

thứ 

ba 

V 

4 
Tư tưởng Hồ Chí 

Minh 
2 bb 22 8    60 3 

* 

17 
Giáo dục Quốc phòng 

– An ninh 
8 bb 90  75     

* 

5 Pháp luật đại cương 2 bb 25 5    60 2 * 

8 
Cơ sở văn hóa Việt 

Nam 
2 bb 30     60  

* 

19 Từ pháp học 2 bb 28 2    60 18 ** 

36 Nói 5 2 bb 28 2    60 34 * 

41 Đọc 5 2 bb 28 2    60 39 * 

46 Viết 5 2 bb 28 2    60 44 * 

31 Nghe 5 2 bb 28 2    60 29 * 

Cộng 16          

VI 

5 
Lịch sử Đảng Cộng 

sản Việt Nam 

2 bb 22 8    60 
4 

* 

23 
Giao tiếp giao văn 

hóa 
2 bb 28 2    60  

** 

22 
Ngôn ngữ học đối 

chiếu 
2 bb 28 2    60  

* 

52 Biên dịch 1 2 bb 28 2    60 51 ** 

54 Phiên dịch 1 2 bb 28 2    60  ** 



 

 3 

Năm 

học 

Học 

kỳ 

Mã 

HP 

(số 

thứ 

tự) 

Tên học phần Số 
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chỉ 
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ại 
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lớn 

Đồ 
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a 
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Tự 

học 
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(số 
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tự) 
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thức 

dạy 

học 
LT 

Thực 

hành, 

TN, 

Thảo 

luận 

Thực 

tập 

tại cơ 

sở 

56 
Công nghệ trong học 

NN 
2 bb 28 2    60  

** 

20 Cú pháp học 2 bb 28 2    60 19 ** 

21 
Ngữ nghĩa-Ngữ dụng 

học 
3 bb 28 2    60 20 

** 

Cộng 17          

Nă

m 

thứ 

tƣ 

VII 

24 Phương pháp NCKH 2 bb 28 2    60  ** 

53 Biên dịch 2 2 bb 28 2    60 52 ** 

55 Phiên dịch 2 2 bb 28 2    60 54 ** 

Các học phần tự chọn 1: Chọn 1 trong 2 học phần (58, 59)  

59 
Tiếng Anh thương 

mại 
2 tc 28 2    60  

* 

60 
Tiếng Anh tài chính, 

kế toán, ngân hàng 
2 tc 28 2    60  

* 

Các học phần tự chọn 2: Chọn 1 trong 2 học phần (60, 61)  

61 
Chuyên đề các bài thi 

TA quốc tế  
2 tc 28 2    60  

** 

62 
Tiếng Anh du lịch và 

khách sạn 
2 tc 28 2    60  

** 

Các học phần tự chọn 3: Chọn 1 trong 2 học phần (62, 63)  

63 Phiên dịch 3 2 tc 28 2    60 62 ** 

64 Biên dịch 3 2 tc 28 2    60 52 ** 

Các học phần tự chọn 4: Chọn 1 trong 2 học phần (64, 65)  

65 Lược sử văn học Anh 2 tc 28 2    60  ** 

66 Lược sử văn học Mỹ 2 tc 28 2    60  ** 

Các học phần tự chọn 5: Chọn 1 trong 2 học phần (56, 57)  

57 Đất nước học Anh 2 tc 28 2    60  ** 

58 Đất nước học Mỹ 2 tc 28 2    60  ** 

Cộng 16          

VIII 

67 
Thực tập tốt nghiệp 

(10 tuần) 
6     270    

 

68 Khóa luận tốt nghiệp 7      315    

Các học phần thay thế khóa luận tốt nghiệp (65, 66, 67):  
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ại 
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Đồ 
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a 
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Tự 

học 
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phần 
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(số 

thứ 

tự) 
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thức 
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LT 

Thực 

hành, 

TN, 

Thảo 

luận 

Thực 

tập 

tại cơ 

sở 

69 Đọc mở rộng 3 bb 42 3    90  ** 

70 Viết nâng cao 2 bb 28 2    60  ** 

71 Kỹ năng trình bày 2 bb 28 2    60  ** 

Cộng 13          

TỔNG SỐ TÍN CHỈ TOÀN KHÓA 

(Không kể các học phần GDTC và GD QP-

AN) 

130   

 

     

 

Ghi chú: Kí hiệu “*” là dạy học trực tiếp, kí hiệu “**” là dạy học trực tiếp và/hoặc trực 

tuyến 

 

 

 


	MÔ TẢ CHƯƠNG TRÌNH DẠY HỌC
	1. Thông tin chung
	12. Ma trận đối sánh chuẩn đầu ra chương trình đào tạo với khung trình độ quốc gia Việt Nam
	17.2.1.  Đánh giá tiến trình
	17.2.2. Đánh giá tổng kết
	Đánh giá kiểm tra viết (Written Exam): Theo thang điểm 10 dựa trên đáp án được thiết kế sẳn
	Đánh giá kiểm tra trắc nghiệm (Multiple choice exam): Theo thang điểm 10 dựa trên đáp án được thiết kế sẳn
	Đánh giá bảo vệ và thi vấn đáp (Oral Exam)
	Đánh giá báo cáo (Written Report)
	Đánh giá thuyết trình (Oral Presentation): Rubric 4: Thuyết trình (Oral Presentation)
	Đánh giá làm việc nhóm (Teamwork Assessment)


	17.3. Hệ thống tính điểm


		2022-08-31T18:21:48+0700


		2022-08-31T18:21:48+0700


		2022-08-31T18:21:48+0700


		2022-08-31T18:21:48+0700




