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UBND TỈNH QUẢNG NGÃI 

TRƢỜNG ĐH PHẠM VĂN ĐỒNG 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

CHƢƠNG TRÌNH DẠY HỌC 

(Ban hành theo Quyết định số              /QĐ-ĐHPVĐ ngày      tháng      năm 2022 

của Hiệu trưởng trường Đại học Phạm Văn Đồng) 

 

I. MÔ TẢ CHƢƠNG TRÌNH DẠY HỌC 

1. Thông tin chung 

Các thông tin chung về chương trình dạy học: 

1. Tên ngành đào tạo Sư phạm tiếng Anh 

English Teacher Education 

2. Mã ngành: 7140231 

3. Tên văn bằng: Cử nhân Sư phạm Tiếng 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 

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 

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 

http://www.pdu.edu.vn/
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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, sứ mạng, chức năng nhiệm vụ của khoa quản lý 

3.1. Tầm nhìn 

Đến năm 2030, Khoa Ngoại ngữ là đơn vị đào tạo, nghiên cứu trong lĩnh vực 

giáo dục có uy tín và chất lượng trong tỉnh Quảng Ngãi. 

3.2. Sứ mạng 

Khoa Ngoại ngữ là đơn vị đào tạo giáo viên có trình độ đại học. Đào tạo và 

bồi dưỡng nhân lực có trình độ cao, phục vụ sự nghiệp phát triển giáo dục trong tỉnh 

Quảng Ngãi. 

3.3. Chức năng nhiệm vụ 

- Chức năng: Khoa Sư phạm Ngoại ngữ có các chức năng chủ yếu: Đào tạo 

nguồn nhân lực có trình độ Đại học ngành tiếng Anh phục vụ sự nghiệp phát triển kinh 

tế - xã hội, văn hóa, giáo dục của tỉnh. Sinh viên tốt nghiệp từ khoa Sư phạm Ngoại 

ngữ có thể thành đạt ở nhiều ngành nghề khác nhau như biên phiên dịch, ngân hàng, 

bảo hiểm, du lịch, truyền hình, giảng dạy, kinh doanh, v.v. 

- Nhiệm vụ:  

+ Đào tạo nguồn nhân lực có phẩm chất chính trị vững vàng, đạo đức tốt, có 

kiến thức và năng lực thực hành nghề nghiệp phù hợp với trình độ được đào tạo. 

 + Đào tạo Cử nhân Sư phạm tiếng Anh.  

+ Giảng dạy tiếng Anh cho sinh viên không chuyên ngữ của các Khoa đào tạo 

trong toàn trường.  

+ Nghiên cứu khoa học phục vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học gắn liền với phát 

triển kinh tế, giáo dục, văn hóa - xã hội của địa phương và đất nước.  

+ Bồi dưỡng năng lực ngoại ngữ và phương pháp giảng dạy cho giáo viên các 

bậc học.  
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+ Đào tạo liên thông từ Cao đẳng lên Đại học.  

+ Triển khai hoạt động hợp tác với các trường đại học, các cơ quan nghiên cứu, 

các tổ chức phát triển trong nước.  

4. Triết lý giáo dục của trƣờng Đại học 

4.1. Phát biểu của triết lý 

Trường Đại học Phạm Văn Đồng theo đuổi triết lý giáo dục "NHÂN VĂN – 

HỘI NHẬP – PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG" 

4.2. Ý nghĩa chung của triết lý giáo dục 

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 nƣớc, 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 - PO) 

5.1. Mục tiêu chung 

Chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Sư phạm tiếng Anh đào tạo nguồn 

nhân lực chất lượng cao có: kiến thức và kỹ năng tiếng Anh trình độ Bậc 5 theo Khung 

năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam; phẩm chất  nhà giáo và năng lực giao  

tiếp, hợp tác trong môi trường đa văn hóa; năng lực sử dụng các phương pháp dạy học 

môn tiếng Anh; và năng lực hình thành ý tưởng, thiết kế, triển khai, cải tiến các hoạt 

động dạy học môn tiếng Anh và phát triển chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu về 

công việc và bối cảnh nghề nghiệp. 

5.2. Mục tiêu cụ thể  

Mục tiêu của chƣơng trình đào tạo (PO) 

5.2.1. Về kiến thức 

PO1 Vận dụng kiến thức cơ sở khối ngành sư phạm, kiến thức và kỹ năng 

tiếng Anh, kiến thức về khoa học giáo dục, kiến thức nâng cao về ngôn 

ngữ Anh và  phương pháp giảng dạy tiếng Anh vào các lĩnh vực dạy 
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học môn tiếng Anh, giáo dục và nghiên cứu khoa học. 

5.2.2. Về kỹ năng 

PO2 Vận dụng kỹ năng giao tiếp và hợp tác vào các hoạt động dạy 

học môn tiếng  Anh, giáo dục và nghiên cứu khoa học để đáp ứng sự 

thay đổi của yêu cầu công việc và bối cảnh nghề nghiệp. 

PO3 Hình thành ý tưởng, thiết kế, triển khai, vận hành/ phát triển/ cải 

tiến các hoạt động dạy học, giáo dục, phát triển chương trình môn tiếng 

Anh và nghiên cứu khoa học đáp ứng yêu cầu công việc và bối cảnh 

nghề nghiệp. 

5.2.3. Mức tự chủ và trách nhiệm 

PO4 Vận dụng kỹ năng, phẩm chất cá nhân và nghề nghiệp vào các 

hoạt động dạy học môn tiếng Anh, giáo dục và nghiên cứu khoa học. 

6. Trình độ ngoại ngữ 

Sử dụng ngoại ngữ thứ 2 đạt trình độ bậc 3 (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 hóa. 

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 Sư phạm tiếng Anh có khả năng làm việc ở các vị trí 

công  việcsau: 

- Làm giáo viên tiếng Anh ở trường phổ thông và các cơ sở đào tạo tiếng Anh 

trong hệ thống giáo dục quốc dân và quốc tế; 

- Làm giảng viên tiếng Anh ở trường trung học chuyên nghiệp,cao đẳng và đại 

học; 

- Làm việc trong lĩnh vực chuyên môn khác yêu cầu về kiến thức văn hóa, xã 

hội và khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh. 

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

- Tiếp tục học tập nâng cao trình độ chuyên môn và kỹ năng nghề nghiệp 

- Tham gia chương trình đào tạo sau đại học tại các cơ sở đào tạo trong nước và 

quốc tế. 

10. Chuẩn đầu ra của chƣơng trình đào tạo (PLO) và các chỉ số PI (Performance 

Indicator) 

Sau khi tốt nghiệp chương trình đào tạo ngành sư phạm tiếng Anh, sinh viên có 

khả năng: 

Nội dung chuẩn đầu ra chƣơng trình đào tạo 

(PLO) 

Phân cấp theo bảng phân 

loại học tập* 

Miền 

nhận 

Miền 

xúc 

Miền 

tâm vận 
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thức cảm động 

10.1. Về kiến thức    

PLO1 

PI 1.1 Vận dụng kiến thức cơ bản về 

khoa học xã hội, chính trị và pháp 

luật để thực hiện hiệu quả công tác 

dạy học môn tiếng Anh, giáo dục và 

nghiên cứu khoa học. 

3   

PI 1.2 Vận dụng kiến thức và kỹ 

năng tiếng Anh bậc 5 (Khung năng 

lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt 

Nam) vào dạy học môn tiếng Anh, 

giáo dục và nghiên cứu khoa học. 

3   

PI 1.3 Vận dụng kiến thức văn hóa 

Việt nam, văn hóa- chính trị - xã hội 

các nước nói tiếng Anh và kỹ năng 

biên dịch vào dạy học môn tiếng 

Anh, giáo dục và nghiên cứu khoa 

học. 

4   

PLO2 

PI 2.1 Vận dụng kiến thức về quy 

luật phát triển nhận thức, tâm lí, trí 

tuệ, xã hội và thể lực có ảnh hưởng 

đến học tập của học sinh để thực 

hiện hiệu quả hoạt động dạy học 

môn tiếng Anh và giáo dục học sinh. 

4   

PI 2.2 Vận dụng kiến thức về dạy 

học và giáo dục, phương pháp dạy 

học, kiểm tra - đánh giá để thực hiện 

hiệu quả công tác dạy học môn tiếng 

Anh, công tác giáo dục và phát triển 

nghề nghiệp. 

5   

PI 2.3 Vận dụng kiến thức về các 

hoạt động giáo dục, trải nghiệm, 

hướng nghiệp và văn hóa nhà trường 

để tổ chức và thực hiện hiệu quả 

công tác dạy giáo dục, tư vấn và 

hướng nghiệp cho học sinh. 

5   

PLO3 PI 3.1 Vận dụng kiến thức tiếng Anh 

nâng cao và lý luận ngôn ngữ Anh 

vào công tác dạy học môn tiếng Anh, 

nghiên cứu khoa học và phát triển 

nghề nghiệp. 

6   
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PI 3.2 Vận dụng kiến thức viết khoa học, 

phương pháp giảng dạy tiếng Anh 

chuyên sâu, và phát triển chương 

trình và học liệu môn tiếng Anh vào 

công tác dạy học môn tiếng Anh, 

nghiên cứu khoa học và phát triển 

nghề nghiệp. 

6   

10.2. Về kỹ năng    

PLO4 

PI 4.1 Vận dụng tư duy phản biện, 

tư duy hệ thống, kỹ năng giải quyết 

vấn đề và sáng tạo để tổ chức các 

hoạt động dạy học môn tiếng Anh, 

giáo dục và nghiên cứu khoa học cơ 

bản về ngôn ngữ và khoa học giáo 

dục. 

  3 

PI 4.2 Vận dụng kỹ năng tự học vào quá 

trình đào tạo, phát triển bản thân và 

phát triển chuyên môn đáp ứng yêu 

cầu nghề nghiệp. 

  3 

PI 4.3 Vận dụng kỹ năng về công 

nghệ, công nghệ thông tin và học 

liệu số vào các hoạt động dạy học 

môn tiếng Anh, giáo dục và nghiên 

cứu khoa học. 

  3 

PI 4.4 Vận dụng kỹ năng dạy học 

vào các hoạt động dạy học môn tiếng 

Anh theo hướng phát triển phẩm chất 

và năng lực cốt lõi cho học sinh phổ 

thông đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo 

dục. 

  3 

PI 4.5 Vận dụng kỹ năng giáo dục để rèn 

luyện đạo đức, lối sống cho học sinh 

và xây dựng môi trường giáo dục 

văn hóa, thân thiện, dân chủ, lành 

mạnh, và an toàn. 

  3 

PLO5 

PI 5.1 Vận dụng kỹ năng hợp tác để 

tham gia hiệu quả vào các hoạt động 

hợp tác và học tập cộng tác để cùng 

nhau ướng tới một mục tiêu dạy học, 

giáo dục và nghiên cứu tiếng Anh 

đáp ứng yêu cầu của công việc và 

phát triển nghề nghiệp. 

  4 

PI 5.2 Vận dụng kỹ năng làm việc nhóm để 

thực hiện hiệu quả các tương tác 
  4 
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giữa thành viên nhóm nhằm hoàn 

thành nhiệm vụ được giao và thúc 

đẩy môi trường làm việc mang tính 

xây dựng. 

 

PLO6 

PI 6.1 Sử dụng kỹ năng giao tiếp đa 

phương thức trong các hoạt động dạy 

học môn tiếng Anh, giáo dục và 

nghiên cứu khoa học trong môi 

trường đa văn hóa. 

  4 

PI 6.2 Sử dụng ngoại ngữ 2 bậc 3 

(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 hóa. 

  4 

 

PLO7 

PI 7.1 Phân tích bối cảnh xã hội với 

giáo dục phổ thông, vai trò và trách 

nhiệm của giáo viên tiếng Anh để 

phát triển mối quan hệ giữa nhà 

trường, gia đình và xã hội trong dạy 

học và giáo dục đạo đức, lối sống 

cho học sinh. 

  4 

PI 7.2 Phân tích bối cảnh nhà 

trường với các hoạt động dạy học và 

giáo dục để xây dựng văn hóa nhà 

trường, thực hiện quyền dân chủ và 

môi trường giáo dục an toàn trong 

trường học. 

  4 

 

 

PLO8 

PI 8.1 Hình thành ý tưởng cho các 

hoạt động dạy học, giáo dục, phát 

triển chương trình môn tiếng Anh, 

xây dựng môi trường giáo dục và 

nghiên cứu khoa học để đáp ứng yêu 

cầu công việc và bối cảnh nghề 

nghiệp. 

  5 

PI 8.2 Thiết kế các hoạt động dạy học, giáo 

dục, phát triển chương trình môn 

tiếng Anh, xây dựng môi trường giáo 

dục và nghiên cứu khoa học để đáp 

ứng yêu cầu công việc và bối cảnh 

nghề nghiệp. 

  5 

PI 8.3 Triển khai các hoạt động dạy 

học, giáo dục, phát triển chương 

trình môn tiếng Anh, xây dựng môi 

  5 
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trường giáo dục và nghiên cứu khoa 

học để đáp ứng yêu cầu công việc và 

bối cảnh nghề nghiệp. 

PI 8.4 Cải tiến các hoạt động dạy 

học, giáo dục, phát triển chương 

trình môn tiếng Anh, xây dựng môi 

trường giáo dục và nghiên cứu khoa 

học để đáp ứng yêu cầu công việc và 

bối cảnh nghề nghiệp. 

  5 

10.3. Mức tự chủ và trách nhiệm    

PLO9 

PI 9.1 Thể hiện đạo đức và phẩm 

chất nhà giáo trong các hoạt động 

dạy học môn tiếng Anh và công tác 

giáo dục học sinh. 

 4  

PI 9.2 Thể hiện phong cách nhà giáo 

trong các hoạt động dạy học môn 

tiếng Anh và công tác giáo dục học 

sinh. 

 5  

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

Chuẩn đầu ra Mục tiêu (PO) 

(PLO) PO1 PO2 PO3 PO4 

PLO1 X    

PLO2 X    

PLO3 X    

PLO4    X 

PLO5  X   

PLO6  X   

PLO7   X  

PLO8   X  

PLO9    X 
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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 

 

 

CĐRQG Kiến thức Kỹ năng Tự chủ và trách 

nhiệm 
 

 

  

K
T

1
 

K
T

2
 

K
T

3
 

K
T

4
 

K
T

5
 

K
N

1
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N

2
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N
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T
C

T
N

1
 

T
C

T
N

2
 

T
C

T
N

3
 

T
C

T
N

4
 

 

CĐRCT 

 

 

PLO1 
X X X X X           

PLO2 

 
X X X X X           

PLO3 

 
X X X X X           

PLO4 

 
     X X X X X X     

PLO5 

 
     X X X X X X     

PLO6 

 
     X X X X X X     

PLO7 

 
     X X X X X X     

PLO8 

 
     X X X X X X     

PLO9 

 
           X X X X 

 

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. 
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- 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 trường xét và công nhận tốt nghiệp phải đáp ứng các điều kiện 

sau: 

1. Cho đến thời điểm xét tốt nghiệp không bị truy cứu trách nhiệm hành sự; 

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

3. Điểm trung bình chung tích lũy từ 2.00 trở lên; 

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

5. Đạt chuẩn ngoại ngữ, tin học theo quy định của trường Đại học Phạm Văn 

Đồng; 

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

16. Phƣơng pháp giảng dạy và học tập 

Đối với các học phần giáo dục đại cương (chính trị, văn hóa, khoa học xã hội, 

ngoại ngữ 2), các hoạt động giảng dạy chính gồm thuyết trình, vấn đáp, hướng dẫn, tự 

học, thảo luận. Đối với các học phần cơ sở ngành, chuyên ngành và dự án, ngoài các 

hoạt động giảng dạy trên, các hoạt động giảng dạy bao gồm thực hành, hoạt động 

nhóm, nghiên cứu các tình huống thực tiễn và học dựa trên dự án án. Những hoạt 

động này nhằm nâng cao khả năng hình thành ý tưởng, thiết kế, triển khai và cải tiên 

hoạt động dạy học, nghiên cứu khoa học để đáp ứng các yêu cầu nghề nghiệp. 

Thuyết trình 

Thuyết trình là phương pháp dạy học bằng lời nói của người dạy để trình bày 

kiến thức mới hoặc tổng kết những kiến thức mà người học đã tiếp nhận một cách có 

hệ thống. Dạy học theo phương pháp thuyết trình cho phép người dạy truyền đạt 

những nội dung lý thuyết tương đối khó, phức tạp, chứa đựng nhiều thông tin mà 

người học khó tự tìm hiểu được một cách sâu sắc; giúp người học hiểu được hình 

mẫu về cách tư duy logic, cách đặt và giải quyết vấn đề  khoa học, cách sử dụng ngôn 

ngữ để diễn đạt những vấn đề khoa học một cách chính xác, rõ ràng, súc tích thông 

qua cách trình bày của người dạy; tạo điều kiện phát  triển năng lực chú  ý và kích 

thích tính tích cực tư duy của người học, vì có như vậy người học mới hiểu được lời 

giảng của người dạy và mới ghi nhớ được bài học. Ngoài ra, thuyết trình cho phép 

người dạy truyền đạt một khối lượng tri thức khá lớn cho nhiều người học trong cùng 

một lúc. Hình thức thuyết trình còn hướng đến việc phát triển năng lực ứng dụng 

CNTT và năng lực giao tiếp - hợp tác (các bài tập thuyết trình theo nhóm) vào quá 

trình thuyết trình. 

Vấn đáp 

Vấn đáp là phương pháp dạy học trong đó giảng  viên sử dụng hệ thống câu 

hỏi để dẫn  dắt người học giải quyết nhiệm vụ học tập. Dạy học theo phương pháp 

vấn đáp đối với ngành SPTA có thể thực hiện theo cá nhân, cặp hoặc nhóm nhỏ. Các 

hoạt động này nhằm giúp người học củng cố, mở rộng, tổng kết và hệ thống hoá 

những tri thức đã tiếp thu được; kích thích tư duy độc lập của người học, giúp người 

học hiểu nội dung học tập; lôi cuốn người học vào quá trình học tập, tạo không khí 
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học tập sôi nổi trong lớp học; hình thành và phát triển kỹ năng nói, diễn đạt ý tưởng 

của người  học. 

Tự học 

Tự học là hình thức tổ chức dạy học cơ bản ở bậc đại học, đặc biệt là trong đào 

tạo theo học chế tín chỉ. Tự học là một hình thức hoạt động nhận thức của cá nhân 

nhằm nắm vững hệ thống tri thức và kỹ năng do chính bản thân người học tiến hành 

ngoài giờ học ở lớp, theo hoặc không theo chương trình đã được qui định. Tự học 

giúp người học rèn luyện kỹ năng tìm kiếm thông tin, tra cứu tài liệu và khám phá tri 

thức; rèn luyện kỹ năng phân tích, tổng hợp và tổng quát hóa tri thức; rèn luyện đức 

tính kiên trì, tư duy phê phán và ý chí phấn đấu; bồi dưỡng   hứng thú học tập, say 

mê nghiên cứu khoa học và nâng cao khả năng học tập suốt đời. 

Thảo luận 

Thảo luận là phương pháp dạy học trong đó giáo viên tổ chức cuộc đối thoại 

giữa người học với người học hoặc giữa người học với giao viên nhằm huy động trí 

tuệ của người học để đưa ra những giải pháp, kiến nghị hoặc những quan niệm mới 

cho giải quyết một vấn đề. Thảo luận có thể giúp người học khai thác được nhiều 

khía cạnh của một vấn đề, có thể giúp người học rút ra được những giải pháp mới từ 

các ý kiến khác nhau. Ngoài ra, phương pháp này còn khiến người học chú tâm hơn 

đến các đề tài đang được thảo luận; giúp cho  những ý tưởng và  sự thể nghiệm của 

người học được tôn trọng; giúp cho người học hiểu rõ được những đặc điểm của quá 

trình thảo luận dân chủ; giúp người học phát triển khả năng trao đổi suy nghĩ và quan 

điểm một cách rõ ràng, phát triển năng lực phân tích và tổng hợp. 

Thực hành 

Thực hành được thực hiện tại phòng học giả định cho các hoạt động tập 

giảng, thực hành giảng dạy và được thiết kế trong các học phần chuyên ngành.  

Thực hành  được tiến hành sau  các giờ học lý thuyết nhằm mục đích giúp người 

học rèn luyện các kỹ năng nghề nghiệp, kỹ năng phân tích, tổng hợp; rèn luyện 

đức tính kiên trì và bồi dưỡng hứng thú nghiên cứu khoa học. Đối với các HP về 

PPGD Tiếng Anh, người học được thực hành các năng lực giảng dạy tiếng Anh 

(Microteaching) theo nhóm với các bài học trong CTGD phổ thông cấp THPT. 

Hoạt động nhóm 

Hoạt động nhóm là một trong những phương pháp dạy nhằm phát huy tính tích 

cực của người học, lấy hoạt động của người học làm trung  tâm. Hoạt động nhóm là 

cách  thức trao đổi  ý kiến, quan điểm giữa người học trong một nhóm với nhau và 

trong một khoảng thời gian nhất định về một vấn đề học tập hay một vấn đề của cuộc 

sống có liên quan đến nội dung học tập. Kết quả của từng nhóm sẽ được trình bày để 

thảo luận chung trước khi giáo viên đi đến kết luận cuối cùng. Hoạt động nhóm nhằm 

tạo cơ hội tối đa cho người học bộc lộ hiểu biết quan điểm của mình về nội dung, 

phương pháp học tập; rèn luyện khả năng diễn đạt, cách thức tư duy và    ý tưởng của 

cá nhân; tạo điều kiện cho người học có thể học hỏi lẫn nhau; đề cao tinh thần hợp 

tác, rèn luyện kỹ năng giao tiếp trong học tập cho người học; giúp cho giáo viên nắm 

được  thông tin ngược từ phía người  học. 

Nghiên cứu tình huống 
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Nghiên cứu tình huống là một phương pháp dạy học giải quyết vấn đề trong đó 

các tình huống là đối tượng chính của quá trình dạy học. Trong phương pháp dạy học 

này giảng viên cung cấp cho sinh viên tình huống dạy học, sinh viên tìm hiểu, phân 

tích và hành  động trong tình huống đã cho. Phương pháp này có các ưu điểm nổi bật 

như: tăng tính thực tiễn của môn học, giảm thiểu rủi ro cho người học trong thực tiễn 

nghề nghiệp và cuộc sống; nâng cao tính chủ động, sáng tạo, hứng thú học tập của 

người học. Ngoài ra, dạy học bằng phương pháp nghiên cứu tình huống cũng tạo cơ 

hội cho người học phát triển toàn diện các kỹ năng như: kỹ năng phân tích để xác 

định vấn đề, kỹ năng xây dựng và viết tình huống,  kỹ năng thu thập và  xử lý thông 

tin, kỹ năng giao tiếp và làm việc theo nhóm, kỹ năng trình bày vấn đề/quan điểm 

trước tập thể, kỹ năng tranh luận và bảo vệ ý kiến. Nghiên cứu tình huống được lồng 

ghép vào các học phần đồ án - dự án được thiết kế trong chương trình đào tạo ngành 

SPTA. 

Học dựa trên dự án 

Học dựa trên dự án là phương pháp tổ chức dạy học thông qua các dự án hay 

đề tài thực tế. Người học được tạo điều kiện để thực hiện mới hoặc làm lại các đề tài 

hay nội dung khoa  học mà nhà nghiên cứu đã tiến hành. Theo đó, người học sẽ cảm 

thấy rất hứng thú bởi họ được tham gia gần như “trực tiếp” vào trong quá trình 

nghiên cứu và phát triển sản phẩm. Chính vì thế, quá trình tiếp thu kiến thức cũng 

diễn ra một cách tích cực. Người học không những được tiếp cận với thông tin mới 

mà còn được rèn luyện kỹ năng phân tích, thiết kế hệ thống, đọc hiểu, tóm tắt, và 

trình bày các vấn đề khoa học. 

Phương pháp học dựa trên dự án chú trọng tới những hoạt động học có tính 

chất lâu dài, liên ngành và thường gắn với những vấn đề nảy sinh từ cuộc sống. Bên 

cạnh đó, phương pháp học dựa trên dự án còn tạo ra những cơ hội nhằm giúp người 

học theo đuổi được những sở thích của mình và tự mình đưa ra quyết định về câu trả 

lời hay tìm ra giải pháp cho các vấn đề trình bày trong dự án. Phương pháp này có thể 

giúp đạt được chuẩn đầu ra theo đề cương CDIO như: lập giả thiết, kỹ năng thiết kế - 

triển khai, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng thuyết trình. 

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

(Đánh dấu X vào ô có liên quan) 

Chiến lƣợc 

và phƣơng 

pháp dạy - 

học 

Chuẩn đầu ra CTĐT (PLO) 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 
 

PLO9 

Thuyết trình X X X       

Vấn đáp X X X       

Hướng dẫn X X X       

Tự học X X X X  X   X 

Thảo luận X X X       

Thực hành 

giảng dạy 
X   X X X X X  
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Hoạt động 

nhóm 
X X X X X X  X  

Nghiên cứu 

tình huống 
 X  X X  X X X 

Học dựa trên 

dự án 
   X X X X X X 

17. Phƣơng pháp kiểm tra đánh giá 

17.1. Các phƣơng pháp kiểm tra đánh giá 

Chuyên cần 

Tính chuyên cần và thái độ  học tập của sinh viên được đánh giá theo các tiêu 

chí tùy thuộc vào các học phần lý thuyết hay học phần có thực hành/dự án. 

Bài tập 

Sinh viên bắt buộc phải làm bài tập liên quan đến các bài học học trong lớp 

hoặc sau giờ học. Những bài tập này có thể được thực hiện bởi cá nhân hoặc nhóm. 

Ngoài ra, sinh viên phải đáp ứng những yêu cầu về các học liệu kèm theo học phần 

của giảng viên. 

Thi vấn đáp 

Đánh giá theo hình thức vấn đáp là một trong những hình thức kiểm tra đánh 

giá được sử dụng trước, trong và sau giờ giảng để kiểm tra tri thức sinh viên đạt được 

một cách nhanh gọn, kịp thời để có thể bổ sung củng cố tri thức ngay nếu cần thiết. 

Hoặc được áp dụng trong quá trình đánh giá kết quả học tập của sinh viên dưới hình 

thức sinh viên bốc thăm câu hỏi hoặc giảng viên đặt câu hỏi, sinh viên trả lời trực 

tiếp. Nó cũng giúp học sinh tự kiểm tra tri thức của mình thông qua vấn đáp. Tuỳ 

theo mục đích đánh giá mà sử dụng các hình thức vấn đáp khác nhau. 

Thi trắc ngiệm 

Hình thức trắc nghiệm là dạng kiểm tra trong đó mỗi câu hỏi kèm theo câu trả 

lời sẵn.  Loại câu hỏi này cung cấp cho sinh viên một phần hay tất cả thông tin cần 

thiết và đòi hỏi sinh viên phải chọn một hay nhiều giải pháp trả lời đúng nhất. Loại 

câu hỏi này được gọi là trắc nghiệm khách quan vì chúng đảm bảo tính khách quan, 

chính xác, ổn định và không phụ thuộc vào người chấm; đồng thời nó cho phép đánh 

giá được toàn bộ những khả năng của người học theo sự phân loại (ghi nhớ thông tin, 

thông hiểu, áp dụng, phân tích, tổng hợp và đánh giá). Bài trắc nghiệm thường có số 

câu hỏi nhiều hơn bài tự luận. 

Thi tự luận 

Sinh viên phải trả lời một số câu hỏi, bài tập hoặc ý kiến cá nhân về các vấn đề 

liên quan đến yêu cầu kiến thức của học phần. Các yêu cầu của câu hỏi trong các đề 

thi được thiết kế để đánh giá kết quả học tập của học phần. Thang điểm đánh giá 

được sử dụng trong hình thức này là từ 1 đến 10 theo đáp án  của đề thi. 

Thi thực hành 

Sinh viên phải thực hiện các thao tác hoặc bài thực hành liên quan đến các yêu  

cầu về kiến thức và kỹ năng của các học phần. Thang điểm đánh giá được sử dụng từ 

0 đến 10. Các  tiêu chí đánh giá của của các học phần có thực hành. 
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Viết báo cáo 

Sinh được đánh giá thông qua báo cáo về chủ đề giáo viên yêu cầu, bao gồm 

nội dung được trình bày trong báo cáo, cách trình bày, định dạng trong báo cáo. 

Thuyết trình 

Sinh viên chuẩn bị bài thuyết trình theo một chủ đề nghiên cứu theo yêu cầu 

của giảng viên. Giảng viên cho điểm sinh viên thông qua buổi trình bày báo cáo, đưa 

ra các câu hỏi trực tiếp và nhận các các câu trả lời. 

Mối liên hệ giữa phương pháp đánh giá và chuẩn đầu ra CTĐT 

(Đánh dấu X vào ô có liên quan) 

Phƣơng pháp 

kiểm tra 

đánh giá 

Chuẩn đầu ra CTĐT (PLO) 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9 

I 
Đánh giá 

tiến trình 
       

  

1 
Chuyên 

cần 
X X X X X   

X  

2 Bài tập X X X X      

II 
Đánh giá 

tổng kết 
       

  

1 
Thi vấn 

đáp 
X X X X   X 

  

2 
Thi trắc 

nghiệm 
X X X     

  

3 
Thi tự 

luận 
X X X X  X X 

  

4 
Thi thực 

hành 
   X   X 

X X 

5 
Viết báo 

cáo 
    X X  

X  

6 
Thuyết 

trình 
     X  

X X 

7 
Sản phẩm 

dự án 
   X X X X 

X  

8 

Hoạt 

động 

nhóm 

X X  X X X  

X X 
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17.2.Công cụ đánh giá 

  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% 
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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) 

Chuyên 

cần 
< 30% <50% <70% <90% 100% 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% 
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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 

(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 

chíđánh 

giá 

Mức độ đạt chuẩn quy định 
Trọng 

số 

MỨC F 
MỨC D 

MỨC C MỨC B MỨC A 
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(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. 

5

0% 

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 

2

5% 

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. 

2

5% 

   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) 
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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% 

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% 
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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 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 

làm việc 

nhóm 

(chuyên 

cần) 

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

họp, thảo luận của nhóm) 
30% 

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% 
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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% 



 

21 

 

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. 

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 cương  28 28  

A1 Lý luận chính trị 11 11  

A2 Khoa học xã hội 6 6  

A3 Nhân văn – Ngệ thuật 2 2  

A4 Ngoại ngữ 7 7  

A5 
Toán - Tin học - Khoa học tự 

nhiên - Công nghệ - Môi trường 
2 

2  

B 
Khối kiến thức giáo dục chuyên 

nghiệp 
102 

102  

B1 Kiến thức cơ sở ngành 17 17  

B2 Kiến thức ngành 52 52  

B3 Kiến thức bổ trợ 10  10 

B4 Kiến thức nghiệp vụ sư phạm 10 10  
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B5 Thực tập và khóa luận tốt nghiệp 7 7  

Tổng cộng 130 120   10 

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 

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 cƣơng + Các học phần GDTC và GDQP-AN  

A1 Lý luận chính 

trị 

     

 Triết học 

Mác - Lênin 

Học phần triết học Mác - Lênin là học 

phần cung cấp thế giới quan khoa học 

và  phương pháp luận biện chứng cho 

sinh viên, giúp sinh viện phát triển 

năng lực tư duy biện chứng và có khả 

năng vận dụng các nguyên lý, nguyên 

tắc phương pháp luận triết học vào 

trong thực tiễn cuộc sống. 

35 20 90 3 

 Kinh tế 

chính trị 

Mác – Lênin 

Kinh tế chính trị Mác - Lênin bao 

gồm hệ thống tri thức về hàng hóa, thị 

trường, giá trị thặng dư, cạnh tranh và 

độc quyền trong nền kinh tế thị 

trường, về kinh thế thị trường định 

hướng XHCN và các quan hệ lợi ích 

kinh tế, về công nghiệp hóa, hiện đại 

hóa và hội nhập kinh tế quốc tế của 

Việt Nam. 

25 10 60 2 

 Chủ nghĩa xã 

hội khoa học 

Học phần cung cấp cho sinh  viên 

những kiến thức lý luận cơ bản, hệ 

thống về chủ nghĩa xã hội: về sứ 

mệnh lịch sử của giai cấp công nhân, 

về dân chủ và nhà nước xã hội chủ 

nghĩa, về vấn đề dân tộc và tôn giáo, 

về vấn đề gia đình trong thời kỳ quá 

độ lên chủ nghĩa xã hội và việc vận 

dụng những lý luận đó vào thời kỳ 

quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt 

Nam hiện nay. 

25 10 60 2 

 Tƣ tƣởng Hồ 

Chí Minh 

Học phần giúp người học hiểu được 

nội dung, vai trò, vị trí và ý nghĩa của 

tư tưởng Hồ Chí Minh, từ đó vận 

dụng, liên hệ với thực tiễn học tập, 

rèn luyện, xây dựng nhân cách để trở 

thành công dân tốt, đóng góp vào 

công cuộc xây dựng đất nước. 

25 10 60 2 

 Lịch sử 

ĐCSVN 
Học phần trang bị những nội dung 

bản về sự ra đời của Đảng Cộng sản 

Việt Nam và vai trò lãnh đạo của 

Đảng trong tiến trình cách mạng Việt 

Nam từ khi ra đời đến nay. 

25 10 60 2 

A2 Khoa học xã 

hội 
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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 

Pháp luật đại 

cƣơng 
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. 

25 10 60 2 

Cơ sở ngôn ngữ 

học 
Sinh viên sẽ lĩnh hội được 

kiến thức cơ bản về các ngành của 

ngôn ngữ học làm nền tảng cho các 

học phần chuyên sâu về ngôn ngữ. 

Học phần sẽ bắt đầu từ việc xem xét 

định nghĩa ngôn ngữ và các khái 

niệm liên quan; sau đó sinh viên sẽ 

có cơ hội xem xét đến từng yếu tố 

của ngôn ngữ bao gồm Âm vị, Ngữ 

âm, Cú pháp, Từ pháp, Ngữnghĩa. 

28 04 60 2 

Quản lý hành 

chính nhà nƣớc 

và quản lý 

ngành giáo dục 

và đào tạo 

Học phần cung cấp cho 

người học những kiến thức cơ bản 

về nhà nước, quản lý hành chính 

nhà nước và quản lý hành chính nhà 

nước về giáo dục & đào tạo; giúp 

người học nâng cao nhận thức, góp 

phần cải tiến công tác trong hoạt 

động giáo dục cũng như trong quản 

lý hành chính Nhà nước ở nhà 

trường; giúp người học ý thức được 

chức trách, nhiệm vụ của mình góp 

phần nâng cao chất lượng hoạt động 

công vụ trong lĩnh vực giáo dục. 

25 10 60 2 

A3 Nhân văn – 

Ngệ thuật 

     

 Cơ sở văn 

hóa Việt 

Nam 

Học phần giúp người học nhận 

diện tổng quan về văn hóa Việt Nam, 

những hiện tượng văn hóa Việt Nam 

đã và đang diễn ra trong đời sống nói 

riêng và những đặc trưng cơ bản làm 

nên bản sắc văn hóa truyền thống Việt 

25 10 60 2 
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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 

Nam. 

A

A4 

Tiếng Pháp1 

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 

Tiếng Pháp2 

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 B1 không chuyên của chuẩn 

Châu Âu. 

28 04 60 2 

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 B2 không chuyên của 

chuẩn Châu Âu. 

28 04 60 2 

A5 

Toán - Tin học - 

Khoa học tự 

nhiên - Công 

nghệ - Môi 

trường 

     

 Tin học đại 

cƣơng 
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 

PowerPoint. 

10 40 60 2 

A6 
Giáo dục thể 

chất 

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 
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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 

và trọng tài. Năng lực vận dụng: 

Sinh viên biết tổ chức thi đấu và 

phương pháp trọng tài. 

A7 
Giáo dục quốc 

phòng - an ninh 

Đối tượng, phương pháp nghiên 

cứu môn học Giáo dục quốc phòng-An 

ninh, quan điểm của chủ nghĩa Mác - 

Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến 

tranh, quân đội và bảo vệ Tổ quốc. Xây 

dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh 

nhân dân. Chiến tranh nhân dân bảo vệ 

Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. 

Xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân 

Việt Nam. Kết hợp phát triển kinh tế - 

xã hội với tăng cường củng cố quốc 

phòng - an ninh. Nghệ thuật quân sự 

Việt Nam. 

 

    

 Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp  

B1 Kiến thức cơ sở ngành  

 Ngữ âm - âm 

vị 
       Học phần trang bị cho sinh viên 

những kiến thức cơ bản về hệ thống 

âm vị, các qui tắc phát âm trong tiếng 

Anh; kĩ năng phát âm chính xác, khả 

năng nghe, nói thành thạo trong giao 

tiếp tiếng Anh; kỹ năng nghiên cứu, 

phân tích, giải thích, đối chiếu các vấn 

đề về âm vị trong tiếng Anh, giữa 

tiếng Anh và tiếng Việt. 

28 04 60 2 

 Lƣợc sử và vai 

trò PPDH 

tiếng Anh 

Học phần gồm 2 phần. Phần 1 tóm tắt 

lược sử các phương pháp giảng dạy từ 

phương pháp truyền thống như phương 

pháp ngữ pháp diễn dịch đến các 

phương hướng hiện đại như phương 

hướng giao tiếp; phần 2 cung cấp các 

kĩ năng cần thiết trong việc tổ chức và 

quản lý lớp học như việc sử dụng giáo 

cụ trực quan, sửa lỗi, tổ chức làm việc 

theo đôi/nhóm. 

.28 04 60 2 

 Dạy các yếu tố 

ngôn ngữ và 

phân tích 

chƣơng trình 

Tiếng Anh 

Môn học giới thiệu dàn bài cơ bản của 

một bài học ngôn ngữ và qua đó cung 

cấp các thủ thuật để dạy các giai đoạn 

khác nhau của một bài học ngữ pháp, 

42 6 90 3 
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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 

THPT thủ thuật dạy từ vựng và phát âm và 

phân tích chương trình Tiếng Anh 

THPT. 

 Dạy các kỹ 

năng ngôn ngữ 

và phân tích 

chƣơng trình 

Tiếng Anh 

THPT 

Học phần giới thiệu dàn bài cơ 

bản của một bài học kỹ năng ngôn ngữ 

và qua đó cung cấp các thủ thuật để dạy 

các giai đoạn khác nhau của một bài 

học Nghe-Nói-Đọc-Viết và phân tích 

chương trình Tiếng Anh THPT. 

42 6 90 3 

 Kiểm tra 

đánh giá 
Môn học gồm 2 phần. Phần 1 

cung cấp kiến thức về thiết kế giáo 

án, đánh giá và khai thác sách giáo 

khoa. Phần 2 giới thiệu các loại đề, 

các tiêu chuẩn đánh giá, và cách 

viết đề thi cho học sinh ở trường 

trung học phổ thông Việt Nam. 

42 6 90 3 

B2 Kiến thức ngành  

 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 04 60 2 

 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 04 60 2 

 Ngữ pháp 1  Học phần cung cấp cho sinh viên 

kiến thức nền tảng liên quan đến các 

hiện tượng ngữ pháp trong tiếng Anh; 

28 04 60 2 
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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 

giúp sinh viên sử dụng ngữ pháp thành 

thạo trong giao tiếp (thông  qua các kỹ 

năng nghe,  nói, đọc, viết và dịch); và 

trang bị cho sinh viên kỹ năng nghiên 

cứu, phân tích, giải thích,  đối chiếu 

các hiện tượng ngữ pháp liên quan, các 

quan niệm có tính chất trường phái về 

cú pháp. 

 Ngữ pháp 2 Học phần cung cấp cho sinh viên 

kiến thức nền tảng liên quan đến các 

hiện tượng ngữ pháp trong tiếng Anh; 

giúp sinh viên sử dụng ngữ pháp thành 

thạo trong giao tiếp (thông  qua các kỹ 

năng nghe,  nói, đọc, viết và dịch); và 

trang bị cho sinh viên kỹ năng nghiên 

cứu, phân tích, giải thích,  đối chiếu 

các hiện tượng ngữ pháp liên quan, các 

quan niệm có tính chất trường phái về 

cú pháp. 

28 04 60 2 

 Ngữ pháp 3 Học phần cung cấp cho sinh viên 

kiến thức nền tảng liên quan đến các 

hiện tượng ngữ pháp trong tiếng Anh; 

giúp sinh viên sử dụng ngữ pháp thành 

thạo trong giao tiếp (thông  qua các kỹ 

năng nghe,  nói, đọc, viết và dịch); và 

trang bị cho sinh viên kỹ năng nghiên 

cứu, phân tích, giải thích,  đối chiếu 

các hiện tượng ngữ pháp liên quan, các 

quan niệm có tính chất trường phái về 

cú pháp. 

28 04 60 2 

 Ngữ pháp 4 Học phần cung cấp cho sinh viên 

kiến thức nền tảng liên quan đến các 

hiện tượng ngữ pháp trong tiếng Anh; 

giúp sinh viên sử dụng ngữ pháp thành 

thạo trong giao tiếp (thông  qua các kỹ 

năng nghe,  nói, đọc, viết và dịch); và 

trang bị cho sinh viên kỹ năng nghiên 

cứu, phân tích, giải thích,  đối chiếu 

các hiện tượng ngữ pháp liên quan, các 

quan niệm có tính chất trường phái về 

cú pháp. 

28 04 60 2 
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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 

 Từ pháp và 

cú pháp học 
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 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. 

28 04 60 2 

 Nghe 1 Học phần này   giúp người học 

củng cố, phát triển kiến thức ngôn ngữ 

(ngữ pháp, từ vựng, ngữ âm, chức năng 

ngôn ngữ) và rèn luyện 2 kỹ năng nghe, 

nói chuyên sâu theo các chủ đề ở 4 theo 

Khung NLNN 6 bậc dùng cho Việt 

Nam. Người học có cơ hội thực hiện các 

hoạt động giao tiếp ngôn ngữ bằng tiếng 

Anh, phát triển kiến thức nền tảng và 

chuyên sâu về các chủ đề tương ứng với 

bậc 4 và làm hành trang cho các học 

phần tiếp theo trong CTĐT. 

28 04 60 2 

 Nghe 2 Học phần này   giúp người học 

củng cố, phát triển kiến thức ngôn ngữ 

(ngữ pháp, từ vựng, ngữ âm, chức năng 

ngôn ngữ) và rèn luyện 2 kỹ năng nghe, 

nói chuyên sâu theo các chủ đề ở 4 theo 

Khung NLNN 6 bậc dùng cho Việt 

Nam. Người học có cơ hội thực hiện các 

hoạt động giao tiếp ngôn ngữ bằng tiếng 

Anh, phát triển kiến thức nền tảng và 

chuyên sâu về các chủ đề tương ứng với 

bậc 4 và làm hành trang cho các học 

phần tiếp theo trong CTĐT. 

28 04 60 2 

 Nghe 3 Học phần này   giúp người học 28 04 60 2 
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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 

củng cố, phát triển kiến thức ngôn ngữ 

(ngữ pháp, từ vựng, ngữ âm, chức năng 

ngôn ngữ) và rèn luyện 2 kỹ năng nghe, 

nói chuyên sâu theo các chủ đề ở cuối 

bậc 4, đầu bậc 5 theo Khung NLNN 6 

bậc dùng cho Việt Nam. Người học có 

cơ hội thực hiện các hoạt động  giao tiếp 

ngôn ngữ bằng tiếng Anh, phát triển kiến 

thức nền tảng và chuyên sâu  về các chủ 

đề tương ứng với cuối bậc 4, đầu bậc 5 

và làm hành trang cho các học phần tiếp 

theo  trong CTĐT. 

 Nghe 4 Học phần này   giúp người học 

củng cố, phát triển kiến thức ngôn ngữ 

(ngữ pháp, từ vựng, ngữ âm, chức năng 

ngôn ngữ) và rèn luyện 2 kỹ năng nghe, 

nói chuyên sâu theo các chủ đề ở cuối 

bậc 4, đầu bậc 5 theo Khung NLNN 6 

bậc dùng cho Việt Nam. Người học có 

cơ hội thực hiện các hoạt động  giao tiếp 

ngôn ngữ bằng tiếng Anh, phát triển kiến 

thức nền tảng và chuyên sâu  về các chủ 

đề tương ứng với cuối bậc 4, đầu bậc 5 

và làm hành trang cho các học phần tiếp 

theo  trong CTĐT. 

28 04 60 2 

 Nghe 5 Học phần này   giúp người học 

củng cố, phát triển kiến thức ngôn ngữ 

(ngữ pháp, từ vựng, ngữ âm, chức năng 

ngôn ngữ) và rèn luyện 2 kỹ năng nghe, 

nói chuyên sâu theo các chủ đề ở bậc 5 

theo Khung NLNN 6 bậc dùng cho Việt 

Nam. Người học có cơ hội thực hiện các 

hoạt động giao tiếp ngôn ngữ bằng tiếng 

Anh, phát triển kiến thức nền tảng và 

chuyên sâu về các chủ đề tương ứng với 

bậc 5 và làm hành trang cho các học 

phần tiếp theo trong CTĐT. 

28 04 60 2 

 Nói 1 Học phần này   giúp người học 

củng cố, phát triển kiến thức ngôn ngữ 

(ngữ pháp, từ vựng, ngữ âm, chức năng 

ngôn ngữ) và rèn luyện 2 kỹ năng nghe, 

nói chuyên sâu theo các chủ đề ở 4 theo 

28 04 60 2 



 

30 

 

STT Học phần 
Nội dung cần đạt đƣợc của từng học 

phần 

Khối lƣợng kiến thức Ghi 

chú/Tín 

chỉ 
LT TH Tự học 

Khung NLNN 6 bậc dùng cho Việt 

Nam. Người học có cơ hội thực hiện các 

hoạt động giao tiếp ngôn ngữ bằng tiếng 

Anh, phát triển kiến thức nền tảng và 

chuyên sâu về các chủ đề tương ứng với 

bậc 4 và làm hành trang cho các học 

phần tiếp theo trong CTĐT. 

 Nói 2 Học phần này   giúp người học 

củng cố, phát triển kiến thức ngôn ngữ 

(ngữ pháp, từ vựng, ngữ âm, chức năng 

ngôn ngữ) và rèn luyện 2 kỹ năng nghe, 

nói chuyên sâu theo các chủ đề ở 4 theo 

Khung NLNN 6 bậc dùng cho Việt 

Nam. Người học có cơ hội thực hiện các 

hoạt động giao tiếp ngôn ngữ bằng tiếng 

Anh, phát triển kiến thức nền tảng và 

chuyên sâu về các chủ đề tương ứng với 

bậc 4 và làm hành trang cho các học 

phần tiếp theo trong CTĐT. 

28 04 60 2 

 Nói 3 Học phần này   giúp người học 

củng cố, phát triển kiến thức ngôn ngữ 

(ngữ pháp, từ vựng, ngữ âm, chức năng 

ngôn ngữ) và rèn luyện 2 kỹ năng nghe, 

nói chuyên sâu theo các chủ đề ở cuối 

bậc 4, đầu bậc 5 theo Khung NLNN 6 

bậc dùng cho Việt Nam. Người học có 

cơ hội thực hiện các hoạt động  giao tiếp 

ngôn ngữ bằng tiếng Anh, phát triển kiến 

thức nền tảng và chuyên sâu  về các chủ 

đề tương ứng với cuối bậc 4, đầu bậc 5 

và làm hành trang cho các học phần tiếp 

theo  trong CTĐT. 

28 04 60 2 

 Nói 4 Học phần này   giúp người học 

củng cố, phát triển kiến thức ngôn ngữ 

(ngữ pháp, từ vựng, ngữ âm, chức năng 

ngôn ngữ) và rèn luyện 2 kỹ năng nghe, 

nói chuyên sâu theo các chủ đề ở cuối 

bậc 4, đầu bậc 5 theo Khung NLNN 6 

bậc dùng cho Việt Nam. Người học có 

cơ hội thực hiện các hoạt động  giao tiếp 

ngôn ngữ bằng tiếng Anh, phát triển kiến 

thức nền tảng và chuyên sâu  về các chủ 

28 04 60 2 
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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 

đề tương ứng với cuối bậc 4, đầu bậc 5 

và làm hành trang cho các học phần tiếp 

theo  trong CTĐT. 

 Nói 5 Học phần này   giúp người học 

củng cố, phát triển kiến thức ngôn ngữ 

(ngữ pháp, từ vựng, ngữ âm, chức năng 

ngôn ngữ) và rèn luyện 2 kỹ năng nghe, 

nói chuyên sâu theo các chủ đề ở bậc 5 

theo Khung NLNN 6 bậc dùng cho Việt 

Nam. Người học có cơ hội thực hiện các 

hoạt động giao tiếp ngôn ngữ bằng tiếng 

Anh, phát triển kiến thức nền tảng và 

chuyên sâu về các chủ đề tương ứng với 

bậc 5 và làm hành trang cho các học 

phần tiếp theo trong CTĐT. 

28 04 60 2 

 Đọc 1 Học phần này   giúp người học 

củng cố, phát triển kiến thức ngôn ngữ 

(ngữ pháp, từ vựng, ngữ âm, chức năng 

ngôn ngữ) và rèn luyện 2 kỹ năng đọc, 

viết chuyên sâu theo các chủ đề ở 4 

theo Khung NLNN 6 bậc dùng cho 

Việt Nam. Người học có cơ hội thực 

hiện các hoạt động giao tiếp ngôn ngữ 

bằng tiếng Anh, phát triển kiến thức 

nền tảng và chuyên sâu về các chủ đề 

tương ứng với bậc 4v à làm hành trang 

cho các học phần tiếp theo trong 

CTĐT. 

28 04 60 2 

 Đọc 2 Học phần này   giúp người học 

củng cố, phát triển kiến thức ngôn ngữ 

(ngữ pháp, từ vựng, ngữ âm, chức năng 

ngôn ngữ) và rèn luyện 2 kỹ năng đọc, 

viết chuyên sâu theo các chủ đề ở 4 

theo Khung NLNN 6 bậc dùng cho 

Việt Nam. Người học có cơ hội thực 

hiện các hoạt động giao tiếp ngôn ngữ 

bằng tiếng Anh, phát triển kiến thức 

nền tảng và chuyên sâu về các chủ đề 

tương ứng với bậc 4v à làm hành trang 

cho các học phần tiếp theo trong 

CTĐT. 

28 04 60 2 
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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 

 Đọc 3 Học phần này   giúp người học 

củng cố, phát triển kiến thức ngôn ngữ 

(ngữ pháp, từ vựng, ngữ âm, chức năng 

ngôn ngữ) và rèn luyện 2 kỹ năng đọc, 

viết chuyên sâu theo các chủ đề ở  cuối 

bậc 4, đầu bậc 5 theo Khung NLNN 6 

bậc dùng cho Việt Nam. Người học có 

cơ hội thực hiện các hoạt động  giao 

tiếp ngôn ngữ bằng tiếng Anh, phát 

triển kiến thức nền tảng và chuyên sâu  

về các chủ đề tương ứng với cuối bậc 

4, đầu bậc 5 và làm hành trang cho các 

học phần tiếp theo  trong CTĐT. 

28 04 60 2 

 Đọc 4 Học phần này   giúp người học 

củng cố, phát triển kiến thức ngôn ngữ 

(ngữ pháp, từ vựng, ngữ âm, chức năng 

ngôn ngữ) và rèn luyện 2 kỹ năng đọc, 

viết chuyên sâu theo các chủ đề ở  cuối 

bậc 4, đầu bậc 5 theo Khung NLNN 6 

bậc dùng cho Việt Nam. Người học có 

cơ hội thực hiện các hoạt động  giao 

tiếp ngôn ngữ bằng tiếng Anh, phát 

triển kiến thức nền tảng và chuyên sâu  

về các chủ đề tương ứng với cuối bậc 

4, đầu bậc 5 và làm hành trang cho các 

học phần tiếp theo  trong CTĐT. 

28 04 60 2 

 Đọc 5 Học phần này   giúp người học 

củng cố, phát triển kiến thức ngôn ngữ 

(ngữ pháp, từ vựng, ngữ âm, chức năng 

ngôn ngữ) và rèn luyện 2 kỹ năng đọc, 

viết chuyên sâu theo các chủ đề ở bậc 5 

theo Khung NLNN 6 bậc dùng cho 

Việt Nam. Người học có cơ hội thực 

hiện các hoạt động giao tiếp ngôn ngữ 

bằng tiếng Anh, phát triển kiến thức 

nền tảng và chuyên sâu về các chủ đề 

tương ứng với bậc 5 và làm hành trang 

cho các học phần tiếp theo trong 

CTĐT. 

28 04 60 2 

 Viết 1 Học phần này   giúp người học 

củng cố, phát triển kiến thức ngôn ngữ 

28 04 60 2 
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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 

(ngữ pháp, từ vựng, ngữ âm, chức năng 

ngôn ngữ) và rèn luyện 2 kỹ năng đọc, 

viết chuyên sâu theo các chủ đề ở 4 

theo Khung NLNN 6 bậc dùng cho 

Việt Nam. Người học có cơ hội thực 

hiện các hoạt động giao tiếp ngôn ngữ 

bằng tiếng Anh, phát triển kiến thức 

nền tảng và chuyên sâu về các chủ đề 

tương ứng với bậc 4v à làm hành trang 

cho các học phần tiếp theo trong 

CTĐT. 

 Viết 2 Học phần này   giúp người học 

củng cố, phát triển kiến thức ngôn ngữ 

(ngữ pháp, từ vựng, ngữ âm, chức năng 

ngôn ngữ) và rèn luyện 2 kỹ năng đọc, 

viết chuyên sâu theo các chủ đề ở 4 

theo Khung NLNN 6 bậc dùng cho 

Việt Nam. Người học có cơ hội thực 

hiện các hoạt động giao tiếp ngôn ngữ 

bằng tiếng Anh, phát triển kiến thức 

nền tảng và chuyên sâu về các chủ đề 

tương ứng với bậc 4v à làm hành trang 

cho các học phần tiếp theo trong 

CTĐT. 

28 04 60 2 

 Viết 3 Học phần này   giúp người học 

củng cố, phát triển kiến thức ngôn ngữ 

(ngữ pháp, từ vựng, ngữ âm, chức năng 

ngôn ngữ) và rèn luyện 2 kỹ năng đọc, 

viết chuyên sâu theo các chủ đề ở  cuối 

bậc 4, đầu bậc 5 theo Khung NLNN 6 

bậc dùng cho Việt Nam. Người học có 

cơ hội thực hiện các hoạt động  giao 

tiếp ngôn ngữ bằng tiếng Anh, phát 

triển kiến thức nền tảng và chuyên sâu  

về các chủ đề tương ứng với cuối bậc 

4, đầu bậc 5 và làm hành trang cho các 

học phần tiếp theo  trong CTĐT. 

28 04 60 2 

 Viết 4 Học phần này   giúp người học 

củng cố, phát triển kiến thức ngôn ngữ 

(ngữ pháp, từ vựng, ngữ âm, chức năng 

ngôn ngữ) và rèn luyện 2 kỹ năng đọc, 

28 04 60 2 
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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 

viết chuyên sâu theo các chủ đề ở  cuối 

bậc 4, đầu bậc 5 theo Khung NLNN 6 

bậc dùng cho Việt Nam. Người học có 

cơ hội thực hiện các hoạt động  giao 

tiếp ngôn ngữ bằng tiếng Anh, phát 

triển kiến thức nền tảng và chuyên sâu  

về các chủ đề tương ứng với cuối bậc 

4, đầu bậc 5 và làm hành trang cho các 

học phần tiếp theo  trong CTĐT. 

 Viết 5 Học phần này   giúp người học 

củng cố, phát triển kiến thức ngôn ngữ 

(ngữ pháp, từ vựng, ngữ âm, chức năng 

ngôn ngữ) và rèn luyện 2 kỹ năng đọc, 

viết chuyên sâu theo các chủ đề ở bậc 5 

theo Khung NLNN 6 bậc dùng cho 

Việt Nam. Người học có cơ hội thực 

hiện các hoạt động giao tiếp ngôn ngữ 

bằng tiếng Anh, phát triển kiến thức 

nền tảng và chuyên sâu về các chủ đề 

tương ứng với bậc 5 và làm hành trang 

cho các học phần tiếp theo trong 

CTĐT. 

28 04 60 2 

B3 Kiến thức bổ trợ      

 Công nghệ 

trong dạy và 

học ngoại ngữ 

Nội dung học phần nhằm rèn 

luyện kỹ năng linh hoạt thích ứng 

trong thời đại kỷ nguyên số, sử  dụng 

hiểu biết  và các kỹ năng đó như là 

công cụ để học tập và nghiên cứu nội 

dung các môn học tiếp theo, ứng dụng 

hiệu quả kiến thức ICT trong công 

việc giảng dạy sau này. 

28 04 60 2 

 Ngữ nghĩa 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. 

28 04 60 2 

 Lƣợc sử văn 

học Mỹ 
Giới thiệu các tác giả và tác 

phẩm tiêu biểu của mỗi thời kỳ trong 

28 04 60 2 
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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 

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. 

 Lƣợc 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. 

28 04 60 2 

 Phiên dịch 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. 

28 04 60 2 

 Biên dịch 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. 

28 04 60 2 

 Giao tiếp giao 

văn hoá 
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 04 60 2 

 Ngôn ngữ học 

đối chiếu 
Học phần này trang bị cho sinh 

viên những kiến thức 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. 

28 04 60 2 

B4 

Kiến thức 

nghiệp vụ sư 

phạm 

     

 Tâm lý học Tâm lý học đại cương sẽ cung 20 20 60 2 
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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 

đại cƣơng cấp cho người học những hiểu biết về: 

Đối tượng, nhiệm vụ và các phương 

pháp nghiên cứu tâm lí; bản chất, chức 

năng, phân loại các hiện tượng tâm lí 

người; cơ sở sinh lý của  tâm lí người; 

sự hình thành, phát triển tâm lí, ý thức 

xét cả về góc độ loài và cá thể từng 

người và vai trò của hoạt động và giao 

tiếp đối với tâm lý, ý thức; các mặt và 

các quy luật cơ bản của đời sống tâm lí 

cá nhân: nhận thức, tình cảm ý chí, trí 

nhớ và ngôn ngữ; nhân cách, cấu trúc 

và sự hình thành, phát triển nhân cách 

con người. 

 Tâm lý học 

lứa tuổi 
    TLHLT-SPTHPT sẽ cung cấp cho 

sinh viên các vấn đề: Đối tượng, nhiệm 

vụ, các phương pháp nghiên cứu tâm lí 

trẻ em và sư phạm bậc THPT; các quan 

niệm về trẻ em, sự phát triển tâm lí trẻ 

em trong lịch sử TLH và đặc biệt quan 

điểm TLHDVBC về sự phát triển tâm lí 

trẻ em; đặc điểm cơ bản về sự phát triển 

sinh lí-tâm lí lứa tuổi HSTHPT; những 

cơ sở TLH của công tác dạy học, giáo 

dục HSTHPT theo quan điểm khoahọc. 

20 20 60 2 

 Giáo dụchọc 

1 
Học phần bao gồm các vấn đề 

khái quát chung về giáo dục học với  tư 

cách là một khoa học; về xu hướng phát 

triển của giáo dục học trong và ngoài 

nước; về tầm quan trọng của giáo dục 

đối với sự phát triển của xã hội và cá 

nhân; về mục đích, mục tiêu, nhiệm vụ 

giáo dục; về các con đường tổ chức dạy 

học, giáo dục trong thời kỳ mới; về vai 

trò - trách nhiệm của người giáo viên 

tương lai. 

20 20 60 2 

 Giáo dụchọc 

2 
Học phần cung cấp cho sinh 

viên hệ sư phạm những hiểu biết và kĩ 

năng cơ bản của nghề sư phạm: kĩ năng 

dạy học và kĩ năng giáo dục. Cùng với 

Giáo dục học I, Tâm lý học, Giáo dục 

học đại cương II góp phần tạo nên nền 

tảng văn hóa sư phạm cho sinh viên sư 

phạm. Nội dung Giáo dục học đại 

cương II bao gồm: Những vấn đề lý 

20 20 60 2 
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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 

luận và thực tiễn cơ bản về công tác 

dạy học nói chung ở nhà trường phổ 

thông (Lý luận dạy học đại cương) và 

những vấn đề lý luận và thực tiễn cơ 

bản về công tác giáo dục phẩm chất 

nhân cách cho học sinh phổ thông (Lý 

luận giáo dục). 

 Rèn luyện 

nghiệp vụ sƣ 

phạm 

Sinh viên rèn luyện phong cách 

văn hóa sư phạm trong giao tiếp, nắm 

đượckỹ năng giáo dục, dạy học ở phổ 

thông với những công việc cụ thể như: 

xử lý tình huống giáo dục, lập kế hoạch 

công tác chủ nhiệm lớp, dự giờ, tìm 

hiểu Hội thi NVSP. 

28 04 60 2 

B5 

Thực tập và 

khóa luận tốt 

nghiệp 

     

 TTSP1 Sinh viên thực tập tại trường phổ 

thông 4 tuần tìm hiểu tình hình giáo dục 

ở địa phương, cơ cấu tổ chức của một 

trường học; làm công tác giáo dục ở một 

lớp Chủ nhiệm. 

  60 2 

 TTSP2 
Sinh viên thực tập tại trường phổ 

thông 6 tuần để củng cố những hiểu biết 

về thực tế giáo dục ở địa phương, chức 

năng nhiệm vụ của Ban giám hiệu, các tổ 

trưởng chuyên môn, giáo viên chủ nhiệm 

lớp; thực tập làm công tác giáo dục ở lớp 

chủ nhiệm; nghiên cứu quy chế chuyên 

môn: kiểm tra, cho điểm, đánh giá xếp 

loại học lực của học sinh. Mỗi sinh viên 

phải giảng dạy 6 – 8 tiết. 

  120 4 

 Khóa luận 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 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. 

100 10 210 7 

 Học phần 

thay thế 

     

 Đọc mở rộng Học phần này giúp người học 42 6 90 3 
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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 

củng cố, phát triển từ vựng và rèn luyện  

kỹ năng đọc mở rộng theo các chủ đề ở bậc 

5 và bậc 6 theo Khung NLNN 6 bậc dùng 

cho Việt Nam. Người học có cơ hội phát 

triển kiến thức nâng cao và chuyên sâu  về 

các chủ đề tương ứng với bậc 5 và bậc 6 và 

làm hành trang cho các học phần tiếp theo 

trong CTĐT. 

 Viết nâng cao Trang bị cho sinh viên những kiến 

thức, kỹ năng cần thiết về viết khoa học. 

Khóa học được thiết kế theo đường hướng 

lấy người học làm trung tâm và học thông 

qua thực hành. Chương trình được chia làm 

hai phần: phần 1 giúp  sinh viên có thể viết 

báo cáo và phần 2 giúp sinh viên phân loại, 

đánh giá và lưu trữ dữ liệu nhằm mục đích 

nghiên cứu. 

28 04 60 2 

 Kỹ năng trình 

bày 
Giúp sinh viên lĩnh hội những kỹ 

năng cơ bản để chuẩn bị và trình bày một 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. 

28 04 60 2 

19. Sơ đồ cây chƣơng trình đào tạo 



 

39 
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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 

 

TT 

 

Mã 

HP 

 

Tên học phần 
ST

C 

PLO và chỉ số PI 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9 

1
.1

 

1
.2

 

1
.3

 

2
.1

 

2
.2

 

2
.3

 

3
.1

 

3
.2

 

4
.1

 

4
.2

 

4
.3

 

4
.4

 

4
.5

 

5
.1

 

5
.2

 

6
.1

 

6
.2

 

7
.1

 

7
..2

 

8
.1

 

8
.2

 

8
.3

 

8
.4

 

9
.1

 

.

2
9
.2

 

A Kiến thức giáo dục đại cƣơng 

A1 Lý luận chính trị 

1  Triết học Mác - Lênin  3 I        I               I  

2  Kinh tế chính trị  Mác 

- Lênin 2 

2 I 
 

      I 
 

       
 

     I  

3  Chủ nghĩa xã hội 

khoa học 

2 R 
 

      R 
 

       
 

     R  

4  Tư tưởng Hồ Chí 

Minh 
2 M        M               M  

5  Lịch sử  Đảng Cộng 

sản Việt Nam 

2 M        M               M  

A2 Khoa học xã hội 

6  Pháp luật đại cương 2 I 
       

I 
              I  

7  Cơ sở ngôn ngữ học 2 M        M               M  

8  Quản lý hành chính 

nhà nước và quản lý 

ngành giáo dục và đào 

tạo 

2 I        
I               I  

A3 Nhân văn – Ngệ thuật 

9  Cơ sở văn hóa Việt 

nam 

2 I        I               I  
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A4 Ngoại ngữ 

10  Tiếng Pháp 1 3          I      I I         

11  Tiếng Pháp 2 2          R      R R         

12  Tiếng Pháp 3 2          M      M M         

A5 Toán - Tin học - Khoa học tự nhiên - Công nghệ - Môi trƣờng 

13  Tin học đại cương 2          
 I     I I         

A6 Giáo dục thể chất 

14  Giáo dục thể chất 1 1                  I I     I I 

15  Giáo dục thể chất 2 1                  R R     R R 

16  Giáo dục thể chất 3 1                  M M     M M 

A7 Giáo dục quốc phòng - an ninh 

17  Giáo dục quốc phòng 

- an ninh 

9 

 

                 I I     I I 

B Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp 

B1 Kiến thức cơ sở ngành 

18  Phương pháp nghiên 

cứu khoa học 

2  
M                      M  

19  Ngữ âm và âm vị học 2  M       M M     M M    M M     

20  Từ pháp và cú pháp 

học 

2  M       M M     M M    M M     

21  Lược sử và vai trò 

PPDH tiếng Anh 

2     MA     M  M   M         M  

22  Dạy các yếu tố 

ngôn ngữ và phân 

tích chương trình 

3     MA    M M  M   M MA  M  M M M   M 
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Tiếng Anh THPT 

23  Dạy các kỹ năng 

ngôn ngữ và phân 

tích chương trình 

Tiếng Anh THPT 

3     MA    M M  M   M MA  M  M M M   M 

24  Kiểm tra và đánh giá 3     MA     M

A 

M M   M           

B2 Kiến thức chuyên ngành 

25  Luyện âm 1 2  M        M      M          

26  Luyện âm 2 2  M        M      M          

27  Nghe 1 2  M        M      M          

28  Nghe 2 2  M        M      M          

29  Nghe 3 2  M        M      M          

30  Nghe 4 2  M        M      M          

31  Nghe 5 2       MA   M

A 

     MA          

32  Nói 1 2  M        M      M          

33  Nói 2 2  M        M      M          

34  Nói 3 2  M        M      M          

35  Nói 4 2  M        M      M          

36  Nói 5 2       MA   M

A 

     MA          

37  Đọc 1 2  M        M      M          

38  Đọc 2 2  M        M      M          
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39  Đọc 3 2  M        M      M          

40  Đọc 4 2  M        M      M          

41  Đọc 5 2       MA   M

A 

     MA          

42  Viết 1 2  M        M      M          

43  Viết 2 2  M        M      M          

44  Viết 3 2  M        M      M          

45  Viết 4 2  M        M      M          

46  Viết 5 2       MA   M

A 

     MA          

47  Ngữ pháp 1 2  M        M      M          

48  Ngữ pháp 2 2  M        M      M          

49  Ngữ pháp 3 2  M        M      M          

50  Ngữ pháp 4 2  M

A 

       M

A 

     MA          

B3 Kiến thức bổ trợ (chọn 5 trong 10 học phần) 

51  Đất nước học Anh 2   M      M 
    M M M    M M     

52  Đất nước học Mỹ 2   M      M 
    M M M    M M     

53  Ngôn ngữ học đối 

chiếu 

2   M      M     M M M    M M     

54  Giao tiếp giao văn 

hóa 

2   M      M     M M M    M M     

55  Biên dịch 2  
 

M       M                

56  Phiên dịch 2  
 

M       M                
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57  Lược sử văn học Anh 2  
 

M      M     M M M    M M     

58  Lược sử văn học Mỹ 2  
 

M      M     M M M    M M     

59  Công nghệ trong dạy 

và học ngoại ngữ 

3  
       M  M    M M  M M M M M  M  

60  Ngữ nghĩa học 2  M       M M     M M    M M     

B4 Kiến thức nghiệp vụ sƣ phạm 

61  Tâm lí học đại cương  2     M M   M        M         

62  Tâm lí học lứa tuổi 2     M M   M        M         

63  Giáo dục học 1 2    M M M   M   M M M  M         M 

64  Giáo dục học 2 2    M M M   M   M M M  M         M 

65  Rèn luyện nghiệp vụ 

sư phạm Tiếng Anh 

2     M    M M

A 

 M   M MA  M  M M M   M 

B5 Thực tập và khóa luận tốt nghiệp 

66  Thực tập sư phạm 1 2     M M   MA  M M M M  MA  M M M M M M M M 

67  Thực tập sư phạm 2 4     M M   MA  M M M M  MA  M M M M M M M M 

68  Khóa luận tốt nghiệp 7     M M   MA  M M M M  MA  M M M M M M M M 

 Các học phần thay thế khóa luận tốt nghiệp 

69  Đọc mở rộng 3         MA M

A 

     MA          

70  Viết nâng cao 2         MA M

A 

     MA          

71  Kỹ năng trình bày 2         MA M

A 

     MA          
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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 

Loạ

i tín 

chỉ 

Giờ lên lớp Tiểu 

luận, 

Bài 

tập 

lớn 

Đồ 

án, 

khóa 

luận 

Tự 

học 

Học 

phần 

tiên 

quyế

t (số 

thứ 

tự) 

Hình 

thức 

dạy 

học 

LT 

Thực 

hành, 

Thí 

nghiệm, 

Thảo 

luận 

Thực 

tập 

tại 

cơ sở 

 

 

 

Năm 

Thứ 

nhất 

 

I 

 Giáo dục thể chất 1 1    30     * 

 Tiếng Pháp 1 3 bb 42 3    90  * 

 Nghe 1 2 bb 28 2    60  * 

 Nói 1 2 bb 28 2    60  * 

 Đọc 1 2 bb 28 2    60  * 

 Viết 1 2 bb 28 2    60  * 

 Ngữ pháp 1 2 bb 28 2    60  ** 

 Tin học đại cương 2 bb 15 30    40  * 

Cộng 15          

II 

 Giáo dục thể chất 2 1    30    14 * 

 Triết học Mác - 

Lênin  
3 bb 32 13    90  * 

 Tiếng Pháp 2 2 bb 28 2    60 10 * 

 Luyện âm 1 2 bb 28 2    60  ** 

 Nghe 2 2 bb 28 2    60 27 * 

 Nói 2 2 bb 28 2    60 32 * 

 Đọc 2 2 bb 28 2    60 37 * 

 Viết 2 2 bb 28 2    60 42 * 

 Ngữ pháp 2 2 bb 28 2    60 47 ** 

Cộng 17          

 

 

 

 

Năm 

Thứ 

 

III 

 Giáo dục thể chất 3 1    30    15 * 

 Kinh tế chính trị 

Mác - Lênin 
2 bb 28 2    60 1 * 

 
Tâm lý học đại 

cương 
2 bb 28 

2 
   60  

* 

 Cơ sở ngôn ngữ 

học 
2 bb 28 

2 
   60  

** 
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Năm 

học 

Học 

kỳ 

Mã 

HP 

(số 

thứ 

tự) 

Tên học phần Số 

tín 

chỉ 

Loạ

i tín 

chỉ 

Giờ lên lớp Tiểu 

luận, 

Bài 

tập 

lớn 

Đồ 

án, 

khóa 

luận 

Tự 

học 

Học 

phần 

tiên 

quyế

t (số 

thứ 

tự) 

Hình 

thức 

dạy 

học 

LT 

Thực 

hành, 

Thí 

nghiệm, 

Thảo 

luận 

Thực 

tập 

tại 

cơ sở 

hai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Năm 

Thứ 

hai 

 

 

 

 

 Tiếng Pháp 3 2 bb 28 2    60 11 * 

 Luyện âm 2 2 bb 28 2    60 25 ** 

 Nghe 3 2 bb 28 2    60 28 * 

 Nói 3 2 bb 28 2    60 33 * 

 Đọc 3 2 bb 28 2    60 39 * 

 Viết 3 2 bb 28 2    60 43 * 

 Ngữ pháp 3 2 bb 28 2    60 48 ** 

Cộng 20          

IV 

 

 

 

 

 

 
Chủ nghĩa xã hội 

khoa học 
2 bb 22 

 

8 
   60 2 

* 

 Nghe 4 2 bb 28 2    60 29 * 

 Nói 4 2 bb 28 2    60 34 * 

 Đọc 4 2 bb 28 2    60 40 * 

 Viết 4 2 bb 28 2    60 44 * 

 Ngữ pháp 4 2 bb 28 2    60 49 ** 

 Lược sử và vai 

trò phương pháp 

dạy học tiếng 

Anh 

2 bb 28 

 

2    60  

** 

 Tâm lý học lứa 

tuổi và sư 

phạm THPT 

2  24 
 

6 
   60 61 

* 

 Giáo dục học 1 2  22 8    60  * 

Cộng 18          

Năm 

Thứ 

ba 

 

V

V 

 Giáo dục Quốc 

phòng – An ninh 
9 bb 90 60      * 

 Giáo dục học 2 2 bb 22 8    60 63 * 

 Pháp luật đại 

cương 
2 bb 25 5    60  * 

 Nghe 5 2 bb 28 2    60 30 * 
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Năm 

học 

Học 

kỳ 

Mã 

HP 

(số 

thứ 

tự) 

Tên học phần Số 

tín 

chỉ 

Loạ

i tín 

chỉ 

Giờ lên lớp Tiểu 

luận, 

Bài 

tập 

lớn 

Đồ 

án, 

khóa 

luận 

Tự 

học 

Học 

phần 

tiên 

quyế

t (số 

thứ 

tự) 

Hình 

thức 

dạy 

học 

LT 

Thực 

hành, 

Thí 

nghiệm, 

Thảo 

luận 

Thực 

tập 

tại 

cơ sở 

 Nói 5 2 bb 28 2    60 35 * 

 Đọc 5 2 bb 28 2    60 41 * 

 Viết 5 2 bb 28 2    60 50 * 

 Tư tưởng HCM 2 bb 28 2    60 3 * 

 Dạy các yếu tố 

ngôn ngữ và phân 

tích chương trình 

Tiếng Anh THPT 

3 bb 42 

3 

   90 21 

** 

 Quản lý HCNN 

và quản lý ngành 

GDĐT 

2 bb 20 10    60  
* 

Cộng 19          

Năm 

thứ 

ba 

VI 

 Phương pháp 

nghiên cứu 

khoa học 

2 bb 28 
 

2 
   60  

** 

 Lịch sử ĐCSVN 2 bb 22 8    60 4 * 

 Rèn luyện 

nghiệp vụ sư 

phạm Tiếng 

Anh 

2 bb 28 

 

2    60  

** 

 Ngữ âm và âm vị 

học 2 bb 28 
 

2 
   60  

** 

 Cơ sở văn hóa 

Việt nam 
2 bb 28 2    60  * 

 Dạy các kỹ 

năng ngôn ngữ 

và phân tích 

chương trình 

Tiếng Anh 

THPT 

3 bb 42 

 

 

3 
   90 22 

** 

 Thực tập sư phạm 

1 
2    90      

Cộng 15          

 Từ pháp và cú 

pháp học 
2 bb 28 2    60  ** 
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Năm 

học 

Học 

kỳ 

Mã 

HP 

(số 

thứ 

tự) 

Tên học phần Số 

tín 

chỉ 

Loạ

i tín 

chỉ 

Giờ lên lớp Tiểu 

luận, 

Bài 

tập 

lớn 

Đồ 

án, 

khóa 

luận 

Tự 

học 

Học 

phần 

tiên 

quyế

t (số 

thứ 

tự) 

Hình 

thức 

dạy 

học 

LT 

Thực 

hành, 

Thí 

nghiệm, 

Thảo 

luận 

Thực 

tập 

tại 

cơ sở 

Các học phần tự chọn 1: Chọn 1 trong 2 học phần  

 Ngôn ngữ học đối 

chiếu 

2 tc 28 2    60  ** 

 Giao tiếp giao văn 

hóa 

2 tc 28 2    60  ** 

Các học phần tự chọn 2: Chọn 1 trong 2 học phần  

 Biên dịch 2 tc 28 2    60  ** 

 Phiên dịch 2 tc 28 2 
   60  

*

** 

Các học phần tự chọn 3: Chọn 1 trong 2 học phần  

 Lược sử văn học 

Anh 

2 tc 28 2    60  ** 

 Lược sử văn học 

Mỹ 

2 tc 28 2    60  ** 

Các học phần tự chọn 4: Chọn 1 trong 2 học phần  

 Đất nước học Anh 2 tc 28 2    60  ** 

 Đất nước học Mỹ 2 tc 28 2    60  ** 

Các học phần tự chọn 5: Chọn 1 trong 2 học phần  

 Công nghệ 

trong dạy và 

học ngoại 

ngữ 

2 tc 28 2 
   

60 
 

* 

 Ngữ nghĩa học 2 tc 28 2    60  ** 

 Kiểm tra và đánh 

giá 

3 bb 28 2    60 23 ** 

Cộng 15          

Năm 

thứ 

tư 

V
III 

 Thực tập sư phạm 

2 

4 bb    180   62  

 Khóa luận tốt 

nghiệp 
7 tc     31

5 

   

Các học phần thay thế khóa luận tốt nghiệp  

 Đọc mở rộng 3 tc 42 3    90 37 ** 
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Năm 

học 

Học 

kỳ 

Mã 

HP 

(số 

thứ 

tự) 

Tên học phần Số 

tín 

chỉ 

Loạ

i tín 

chỉ 

Giờ lên lớp Tiểu 

luận, 

Bài 

tập 

lớn 

Đồ 

án, 

khóa 

luận 

Tự 

học 

Học 

phần 

tiên 

quyế

t (số 

thứ 

tự) 

Hình 

thức 

dạy 

học 

LT 

Thực 

hành, 

Thí 

nghiệm, 

Thảo 

luận 

Thực 

tập 

tại 

cơ sở 

 Viết nâng cao 2 tc 28 2    60 42 ** 

 Kỹ năng trình bày 2 tc 28 2    60  ** 

  Cộng 11          

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 
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	8. Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp
	Sinh viên tốt nghiệp ngành Sư phạm tiếng Anh có khả năng làm việc ở các vị trí công  việcsau:
	- Làm giáo viên tiếng Anh ở trường phổ thông và các cơ sở đào tạo tiếng Anh trong hệ thống giáo dục quốc dân và quốc tế;

	9. Khả năng học tập nâng cao trình độ sau khi ra trường
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	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 làm việc nhóm (Teamwork Assessment)


	17.3. Hệ thống tính điểm
	18. Cấu trúc chương trình dạy học
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	Ghi chú: Kí hiệu “*” là dạy học trực tiếp, kí hiệu “**” là dạy học trực tiếp và/hoặc trực tuyến
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