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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ SÀI GÒN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

   

 

BẢN MÔ TẢ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 
NGÀNH NGÔN NGỮ ANH 

(Ban hành theo Quyết định số ……/QĐ-SIU  ngày … tháng … năm 2020 
của Hiệu trưởng Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn) 

                 

1. Thông tin chung về chương trình đào tạo 

Tên chương trình đào tạo:   Cử nhân Ngôn ngữ Anh  

Trình độ đào tạo:    Đại học 

Loại hình đào tạo:    Chính quy 

Ngành đào tạo:      Ngôn ngữ Anh  

                                English Language 

Mã ngành:     7220201 

Chuyên ngành đào tạo:  Ngôn ngữ Anh 

Tên gọi văn bằng: Cử nhân Ngôn ngữ Anh 

Khối lượng kiến thức toàn khóa: 122 tín chỉ. 

Thời gian đào tạo: 4 năm 

Tiêu chí tuyển sinh: Thực hiện theo Quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo và của Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn. 

Thang điểm đánh giá: 10 

Điều kiện tốt nghiệp: Thực hiện theo Quy chế đào tạo hiện hành của Bộ GD&ĐT và Quy 

chế học vụ hiện hành của Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn. 

Vị trí việc làm:  

Sinh viên tốt nghiệp có khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh thành thạo, được trang bị 

kiến thức khoa học xã hội, nhân văn và kiến thức chuyên môn chuyên sâu cả về lý thuyết và 

thực hành của ngành ngôn ngữ Anh để làm việc trong các lĩnh vực văn phòng, giảng dạy tiếng 

Anh, biên-phiên dịch thương mại và du lịch. Ngoài ra sinh viên còn có kỹ năng làm việc nhóm 

trong môi trường hội nhập và có khả năng tư duy sáng tạo độc lập nhằm giải quyết yêu cầu 

thực tiễn chuyên môn và có năng lực tự học để tiếp tục phát triển chuyên môn và thích ứng 

với những yêu cầu hằng ngày. 
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Định hướng nghề nghiệp của sinh viên tốt nghiệp Chương trình cử nhân ngành Ngôn ngữ 

Anh theo 2 nhóm ngành nghề chính:  

(1) Nhóm 1: Sinh viên học theo định hướng Tiếng Anh Thương Mại sẽ đạt được khối lượng 

kiến thức nhất định về Ngôn ngữ Anh và thương mại, kỹ năng tiếng Anh, và phẩm chất đạo 

đức tốt để có thể đảm nhận tốt các vị trí bán hàng, giao dịch viên, nhân sự, truyền thông, đối 

ngoại, thư ký, trợ lý, biên phiên dịch, và quản lý các cấp trong các công ty, tổ chức về thương 

mại, ngân hàng, xuất nhập khẩu của Việt Nam và quốc tế. 

(2) Nhóm 2: Sinh viên học theo định hướng giảng dạy tiếng Anh sẽ đạt được kiến thức hệ 

thống về giảng dạy tiếng Anh; năng lực hình thành ý tưởng, thiết kế, triển khai và vận dụng 

kiến thức, công nghệ mới trong giảng dạy tiếng Anh; kỹ năng chuyên môn và kỹ năng mềm 

cần thiết để dễ dàng thích nghi với những đổi mới liên tục trong môi trường giảng dạy tiếng 

Anh. 

Học nâng cao trình độ: Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có đủ trình độ theo học cao học 

tiếng Anh chuyên ngành Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ học ứng dụng và một số chuyên ngành 

có liên quan tại các trường trong và ngoài nước. 

Chương trình tham khảo khi xây dựng:  

STT Chương trình tham khảo Tên trường đại học 

1 CTĐT ngành Ngôn ngữ Anh ĐH Ngoại Ngữ và Tin học TP.HCM 

2 CTĐT ngành Ngôn ngữ Anh ĐH Văn Lang 

3 CTĐT ngành Ngôn ngữ Anh ĐH Quốc tế Hồng Bàng 

4 CTĐT ngành Ngôn ngữ Anh ĐH Tôn Đức Thắng 

5 CTĐT ngành Ngôn ngữ Anh ĐH Nguyễn Tất Thành 

6 CTĐT ngành English Education Edith Cowan University 

7 
CTĐT ngành BA English 

Language 

The University of Manchester 

8 
CTĐT ngành Bachelor of Arts in 

Enlgish 

Southern Arkansas University 

9 
CTĐT ngành Bachelor of Arts in 

Enlgish 

Arkansas Tech University 

10 CTĐT ngành English Education University of South Dakota 
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Thời gian cập nhật bản mô tả : 2020  

2. Mục tiêu đào tạo của chương trình 

2.1.  Mục tiêu chung:  

Chương trình đào tạo ngành Ngôn ngữ Anh tại Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn nhằm 

đào tạo ra các cử nhân có đủ kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp, phẩm chất, đạo đức, tác phong 

nghề nghiệp và có khả năng làm việc trong các lĩnh vực chuyên môn có sử dụng tiếng Anh ở 

địa phương, khu vực và quốc tế 

2.2.  Mục tiêu cụ thể chương trình đào tạo (Programme Objectives - POs): 

Chương trình đào tạo ngành Ngôn ngữ Anh tại Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn được thiết 

kế nhằm trang bị cho sinh viên: 

PO1. Kiến thức khoa học xã hội và nhân văn, công nghệ thông tin cần thiết đối với một sinh 

viên ngành ngôn ngữ; 

PO2. Kiến thức về các kỹ năng ngôn ngữ và giao tiếp tiếng Anh để giúp sinh viên có thể 

trở thành người sử dụng ngôn ngữ, nhà giáo dục và dịch giả; 

PO3. Kiến thức về lập kế hoạch, tổ chức, quản lý, và điều hành hoạt động dịch thuật và 

giảng dạy tiếng Anh; 

PO4. Năng lực sử dụng thành thạo các kỹ năng giao tiếp bằng tiếng Anh tương đương bậc 

5 theo khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam; 

PO5. Kỹ năng mềm cá nhân, làm việc theo nhóm, tự học, quản lý và lãnh đạo; 

PO6. Khả năng lập luận tư duy, phản biện và giải quyết vấn đề, khả năng nghiên cứu và 

khám phá kiến thức; năng lực sáng tạo, phát triển và dẫn dắt sự thay đổi trong nghề nghiệp; 

3. Chuẩn đầu ra (Program Learning Outcomes– PLOs): 

Chuẩn đầu ra Nhóm các PLOs 

Kiến thức 

PLO1: Hiểu biết các nguyên lý cơ bản của triết học Mác-Lênin, đường lối 

chính trị của Đảng cộng sản Việt Nam, tư tưởng Hồ Chí Minh, pháp luật 

Việt Nam, và kiến thức về văn hóa xã hội để hội nhập văn hóa thế giới; 

PLO2: Vận dụng kiến thức lý thuyết sâu, rộng phù hợp với ngành được 
đào tạo; kiến thức thực tế vào các hoạt động trong lĩnh vực tiếng Anh 
thương mại và giảng dạy tiếng Anh;  
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Chuẩn đầu ra Nhóm các PLOs 

PLO3: Sử dụng các phần mềm ứng dụng văn phòng và các kiến thức cơ 

bản về công nghệ thông tin phục vụ cho công việc thực tế; 

PLO4: Tham gia vào công việc nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực chuyên 

ngành được đào tạo để nâng cao trình độ chuyên môn và tiếp tục học tập ở 

bậc học cao hơn; 

PLO5: Sử dụng kiến thức cơ bản về quản lý công việc và sắp xếp thời gian, 

hợp tác và làm việc theo nhóm, chia sẻ và phân công nhiệm vụ vào công 

việc chuyên môn. 

Kỹ năng 

PLO6: Thực hiện giải quyết hiệu quả các vấn đề phát sinh trong lĩnh vực 

tiếng Anh thương mại và thực tiễn hoạt động giảng dạy; 

PLO7: Thể hiện khả năng phân tích, tổng hợp, đánh giá, phản biện dữ liệu 

và thông tin, ý kiến tập thể và những thành tựu mới về khoa học công nghệ 

để giải quyết những vấn đề thực tế hay trừu tượng trong lĩnh vực chuyên 

ngành được đào tạo; 

PLO8: Vận dụng các kỹ năng mềm cá nhân, làm việc theo nhóm, quản lý 

và lãnh đạo trong môi trường làm việc sử dụng tiếng Anh, dẫn dắt sự thay 

đổi trong nghề nghiệp 

PLO9: Vận dụng các kỹ năng trong giao tiếp như: nghe hiểu, phân tích, 

tổng hợp thông tin để thuyết trình, soạn thảo văn bản, dịch thuật 

PLO10: Vận dụng các kỹ năng tiếng Anh trong giao tiếp (Nghe, Nói, Đọc, 

Viết) tương đương bậc 5 theo khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam; tiếng 

Trung Quốc tương đương chuẩn HSK3 hoặc tiếng Pháp tương đương trình 

độ DELF B1 theo khung tham chiếu Châu Âu về năng lực ngôn ngữ. 

Mức tự chủ và 

trách nhiệm 

PLO11: Thể hiện trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm đối với nhóm, thái 

độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn, kỷ luật và tác phong nghề nghiệp 
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Chuẩn đầu ra Nhóm các PLOs 

PLO12: Chia sẻ công việc thông qua việc hướng dẫn, giám sát, và giúp đỡ 

thực hiện những nhiệm vụ xác định 

PLO13: Thể hiện ý thức không ngừng trau dồi và bồi dưỡng chuyên môn 

cho bản thân. 

 

4. Ma trận mục tiêu và chuẩn đầu ra của chương trình trình đào tạo 

Mục 

tiêu 

của 

CT 

ĐT 

Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo 

Kiến thức Kỹ năng Mức tự chủ và trách nhiệm 

PLO 

1 

PLO

2 

PLO 

3 

PLO 

4 

PLO 

5 

PLO 

6 

PLO 

7 

PLO 

8 

PLO 

9 

PLO 

10 

PLO 

11 

PLO 

12 

PLO 

13 

PO1 X  X           

PO2  X    X  X X X    

PO3  X    X X X  X  X  

PO4        X  X    

PO5    X X  X X   X X X 

PO6    X  X X    X   

 

5. Phương pháp dạy và học tập: 

Phương pháp, hình thức tổ chức dạy học Mục đích 

Thuyết trình  Cung cấp cho sinh viên hệ thống kiến thức 

nền tảng của môn học một cách khoa  học 

logic 

Thảo luận Thông qua việc hỏi đáp giữa giảng viên và 

sinh viên để làm rõ các nội dung kiến thức 

trong môn học  

Bài tập  Giúp sinh viên hiểu rõ và biết vận dụng các 

nội dung môn học vào các vấn đề thực tiễn 

Nghiên cứu bài học, đọc tài liệu tham khảo Giúp sinh viên tăng cường năng lực tự học, 



  

 
Bản mô tả chương trình đào tạo ngành Ngôn ngữ Anh – Trang 6 của 35 
 

 

tự nghiên cứu 

Dự án Giúp sinh viên vận dụng các kiến thức đã 

học vào các vấn đề thực tiễn và phát triển 

các kỹ năng mềm 

Đến thực tế tại doanh nghiệp Giúp sinh viên nắm vững các kiến thức đã 

học từ quá trình tham quan thực tế và trải 

nghiệm tại doanh nghiệp. 

 

6.  Phương pháp kiểm tra đánh giá kết quả học tập:   

Điểm thành phần Hình thức đánh giá   Trọng số 

Quá trình Chuyên cần 
Tham gia hoạt động tại lớp, bài 
kiểm tra cá nhân  hoặc nhóm 

 

20% 

Giữa kỳ Bài kiểm tra trên lớp, lý thuyết, thực 
hành, vấn đáp, bài tiểu luận, bài tập 
lớn; 

30% 

Kết thúc học phần  Bài thi ( tự luận, trắc nghiệm) 
Hoặc thi vấn đáp, thực hành,  
Hoặc viết tiểu luận, làm đồ án, sự 
kiện theo đặc trưng môn học.  

50% 

 

7. Mô tả chương trình dạy học. 

7.1. Khối lượng kiến thức toàn khóa: 122 tín chỉ. 

( Không kể các kiến thức Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng – An ninh, Tiếng Anh, tin 

học kỹ năng) 

Bảng phân bổ các khối kiến thức: 

Khối kiến thức Số TC Tỉ lệ % 
1. Kiến thức giáo dục đại cương 50 41,0 

1.1. Khoa học xã hội 11 9,0 
1.2. Ngoại ngữ 12 9,9 
1.3. Tin học 5 4,1 
1.4. Văn hóa 11 9,0 
1.5. Chính trị 11 9,0 

2. Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp 62 50,8 
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2.1. Kiến thức cơ sở (kỹ năng tiếng) 24 19,7 
2.2. Kiến thức chuyên ngành 38 31,1 

3. Thực tập và khóa luận tốt nghiệp 10 8,2 
Tổng cộng: 122 100 

 

7.2. Danh sách các môn học 

STT Mã HP 
Tên môn học  Phân bổ số tiết 

Mã HP 
tiên quyết 

Tiếng Việt Tiếng Anh 
Số 
TC 

Tổng LT 
TH/
TN 

ĐA TT  

I.KIẾN THỨC GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG 50       
I.1. Khoa học xã hội 11       

I.1.1. Bắt buộc 9       

I.1.01 2BAS0005 
Dẫn luận ngôn 
ngữ học 

Introduction to 
Linguistics 

2 30 30     

I.1.02 2GEN0008 
Pháp luật đại 
cương 

General laws 2 30 30     

I.1.03 2BAS1007 
Phương pháp 
nghiên cứu 
khoa học 

Scientific 
research 
methods 

3 45 45    2ENG1304 

I.1.04 2BAS0013 

Phương pháp 
và kỹ năng học 
đại học 
 

College study 
skills 

2 30 30     

I.1.2. Tự chọn (chọn 1 trong 3 môn) 2       

I.1.2.01 2BAS0014 
Nghiệp vụ văn 
phòng 

Office skills 2 30 30    

2ENG1305 
2ENG1306 
2ENG1307 
2ENG1308 

I.1.2.02 2BAS0003 
Tiếng Việt 
thực hành 

Vietnamese 
Language 

2 30 30     

I.1.2.03 2BAS0006 
Ngôn ngữ học 
đối chiếu 

Contrastic 
Linguistics 

2 30 30    2BAS0005 

I.2. Ngoại ngữ (chọn 1 trong 2 nhóm môn)        

I.2.1. Tiếng Trung Quốc 12       

I.2.1.01 2LAN11430 
Tiếng Trung 
Quốc 1 

Chinese 1 3 45 45     

I.2.1.02 2LAN11431 
Tiếng Trung 
Quốc 2 

Chinese 2 3 
45 45 

   
2LAN1143

0 

I.2.1.03 2LAN11432 
Tiếng Trung 
Quốc 3 

Chinese 3 3 
45 45 

   
2LAN1143

1 

I.2.1.04 2LAN11433 
Tiếng Trung 
Quốc 4 

Chinese 4 3 
45 45 

   
2LAN1143

2 
I.2.2. Tiếng Pháp 12       

I.2.2.01 2LAN1434 Tiếng Pháp 1 French 1 3 45 45     

I.2.2.02 2LAN1435 Tiếng Pháp 2 French 2 3 45 45    2LAN1434 

I.2.2.03 2LAN1436 Tiếng Pháp 3 French 3 3 45 45    2LAN1435 

I.2.2.04 2LAN1437 Tiếng Pháp 4 French 4 3 45 45    2LAN1436 

I.3. Tin học 5       
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STT Mã HP 
Tên môn học  Phân bổ số tiết 

Mã HP 
tiên quyết 

Tiếng Việt Tiếng Anh 
Số 
TC 

Tổng LT 
TH/
TN 

ĐA TT  

I.3.01 2GEN1094 Corel Draw Corel Draw 2 45 15 30   2GEN1093 

I.3.02 2GEN1095 Access Access 3 60 30 30   2GEN1094 

I.4. Văn hoá / Văn học 11       

I.4.1. Bắt buộc        

I.4.1.01 2SOC11490 Văn hoá Mỹ 
American 
Culture 

3 45 45    

2ENG1313 
2ENG1314 
2ENG1315 
2ENG1316 
2BAS1007 

I.4.1.02 2ENG12467 Văn học Mỹ 
Multi-Ethnic 
Literature in the 
US 

3 45 45    

2ENG1313 
2ENG1314 
2ENG1315 
2ENG1316 

I.4.1.03 2BAS0002 
Cơ sở văn hóa 
Việt Nam 

Vietnamese 
cultural 
foundation  

2 30 30     

I.4.2. Tự chọn (Chọn 1 trong 3 môn) 3       

I.4.2.01 2ENG11491 Viết luận Anh 
English 
Composition 

3 45 45    2ENG1316 

I.4.2.02 2ENG12401 Văn hóa Anh British Culture 3 45 45    

2ENG1313 
2ENG1314 
2ENG1315 
2ENG1316 

I.4.2.03 2ENG2403 Văn học Anh 
British 
Literature 

3 45 45    

2ENG1313 
2ENG1314 
2ENG1315 
2ENG1316 

I.5. Chính trị 11       

I.5.01 2GEN0014 
Lịch sử  Đảng 
Cộng sản Việt 
Nam 

History of The 
Communist 
Party of 
Vietnam 

2 30 30    2GEN0007 

I.5.02 2GEN0011 
Triết học Mác 
- Lênin 

Philosophy of 
Marxism and 
Leninism 

3 45 45     

I.5.03 2GEN0012 
Kinh tế chính 
trị Mác – 
Lênin 

Political 
Economics of 
Marxism and 
Leninism 

2 30 30    2GEN0011 

I.5.04 2GEN0013 
Chủ nghĩa Xã 
hội khoa học 

Scientific 
socialism 

2 30 30    2GEN0012 

I.5.05 2GEN0007 
Tư tưởng Hồ 
Chí Minh 

Ho Chi Minh’s 
Ideology 

2 30 30    2GEN0013 

II. KIẾN THỨC GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP 62       
II.1. Kiến thức và kỹ năng Cơ sở ngành 24       

II.1.01 2ENG1309 Nghe 3 Listening 3 3 60 30 30   2ENG1305 

II.1.02 2ENG1310 Nói 3 Speaking 3 3 60 30 30   2ENG1306 

II.1.03 2ENG1311 Đọc 3 Reading 3 3 60 30 30   2ENG1307 
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STT Mã HP 
Tên môn học  Phân bổ số tiết 

Mã HP 
tiên quyết 

Tiếng Việt Tiếng Anh 
Số 
TC 

Tổng LT 
TH/
TN 

ĐA TT  

II.1.04 2ENG1312 Viết 3 Writing 3 3 60 30 30   2ENG1308 

II.1.05 2ENG1313 Nghe 4 Listening 4 3 60 30 30   2ENG1309 

II.1.06 2ENG1314 Nói 4 Speaking 4 3 60 30 30   2ENG1310 

II.1.07 2ENG1315 Đọc 4 Reading 4 3 60 30 30   2ENG1311 

II.1.08 2ENG1316 Viết 4 Writing 4 3 60 30 30   2ENG1312 

II.2. Kiến thức ngành 38       

II.2.1. Bắt buộc 26       

II.2.1.1 2ENG1001 
Nhập môn 
ngành Ngôn 
ngữ Anh 

Introduction to 
English 
Language 
Studies 

2 30 30     

II.2.1.2 2ENG13224 
Ngữ âm-Âm vị 
học 

Phonetics-
Phonology 

3 45 45    

2ENG1305 
2ENG1306 
2ENG1307 
2ENG1308 

II.2.1.3 2ENG13225 Ngữ nghĩa học Semantics 2 30 30    
2ENG1322
6 

II.2.1.4 2ENG13226 Cú pháp học Syntax 2 30 30    2ENG3227 

II.2.1.5 2ENG3227 Hình thái học Morphology 2 30 30    
2ENG1322
4 

II.2.1.6 2ENG13325 
Kỹ năng 
thuyết trình 

Presentation 
skills 

3 45 45    

2ENG1313 
2ENG1314 
2ENG1315 
2ENG1316 

II.2.1.7 2ENG3421 
Giao tiếp 
xuyên văn hóa 

Cross cultural 
communication 

3 45 45    
2SOC1149
0 
2BAS0002 

II.2.1.8 2ENG4325 Viết học thuật 
Academic 
writing 

3 45 45    
2ENG1246
7 

II.2.1.9 2ENG2302 
Nhập môn 
Biên Phiên 
dịch 

Introduction to 
translation and 
interpretation 

3 60 30 30   

2ENG1313 
2ENG1314 
2ENG1315 
2ENG1316 

II.2.1.10 2ENG2306 
Tiếng Anh 
nâng cao 

Mastering 
English 
language 

3 60 30 30   

2ENG1313 
2ENG1314 
2ENG1315 
2ENG1316 

II.2.2. Tự chọn (chọn 1 trong 2 nhóm) 12       

II.2.2.1. Nhóm 1 (chọn 4 môn trong các môn sau) 12       

II.2.2.1.01 2ENG2301 
Lý thuyết 
giảng dạy 
tiếng Anh 

Theories of 
teaching 
English 

3 45 45    

2ENG1313 
2ENG1314 
2ENG1315 
2ENG1316 

II.2.2.1.02 2ENG4341 
Thiết kế khóa 
học ngoại ngữ 

ELT course 
design 

3 45 45    2ENG2301 

II.2.2.1.03 2BAS1012 
Tâm lý học 
giáo dục 

Psychology in 
education 

3 45 45    
2ENG1313 
2ENG1314 
2ENG1315 
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STT Mã HP 
Tên môn học  Phân bổ số tiết 

Mã HP 
tiên quyết 

Tiếng Việt Tiếng Anh 
Số 
TC 

Tổng LT 
TH/
TN 

ĐA TT  

2ENG1316 

II.2.2.1.04 2ENG3427 
Thực hành 
giảng dạy 

Teaching 
practice 

3 60 30 30   2ENG2301 

II.2.2.1.05 2ENG4336 
Công nghệ 
trong giảng 
dạy 

Technology in 
language 
teaching 

3 45 45    

2ENG1313 
2ENG1314 
2ENG1315 
2ENG1316 

II.2.2.1.06 2ENG4337 
Kiểm tra đánh 
giá trong giảng 
dạy ngoại ngữ 

Testing and 
assessment in 
foreign 
language 
teaching 

3 45 45    

2ENG1313 
2ENG1314 
2ENG1315 
2ENG1316 

II.2.2.1.07 2BAS0010 
Giáo dục học 
đại cương và 
phổ thông 

General and 
Universal 
Education 

3 45 45    

2ENG1313 
2ENG1314 
2ENG1315 
2ENG1316 

II.2.2.2. Nhóm 2. (chọn 4 môn trong các môn sau) 12       

II.2.2.2.01 2ENG4338 
Thực hành 
Biên dịch 

Translation in 
practice 

3 45 45    

2ENG1313 
2ENG1314 
2ENG1315 
2ENG1316 

II.2.2.2.02 2ENG4339 
Biên dịch 
thương mại 

Translation in 
commerce 

3 45 45    

2ENG1313 
2ENG1314 
2ENG1315 
2ENG1316 

II.2.2.2.03 2ENG4340 
Thực hành 
Phiên dịch 

Interpretation in 
practice 

3 45 45    

2ENG1313 
2ENG1314 
2ENG1315 
2ENG1316 

II.2.2.2.04 2ENG4423 
Viết chuyên 
ngành thương 
mại 

Writing in the 
professions: 
Commerce 

3 45 45    

2ENG1313 
2ENG1314 
2ENG1315 
2ENG1316 

II.2.2.2.05 2LAN1458 
Tiếng Anh 
thương mại 

English in 
Commerce 

3 45 45    

2ENG1313 
2ENG1314 
2ENG1315 
2ENG1316 

II.2.2.2.06 2LAN1459 
Tiếng Anh 
chuyên ngành 
du lịch 

English in 
Tourism 

3 45 45    

2ENG1313 
2ENG1314 
2ENG1315 
2ENG1316 

II.2.2.2.07 2LAN1460 
Tiếng Anh 
chuyên ngành 
nhân sự 

English in 
Human 
Resources 

3 45 45    

2ENG1313 
2ENG1314 
2ENG1315 
2ENG1316 

II.3. Thực tập và khóa luận tốt nghiệp        

II.3.01 2CTS8331 
Thực tập tốt 
nghiệp 

Graduate 
internship 

3 45    45  
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STT Mã HP 
Tên môn học  Phân bổ số tiết 

Mã HP 
tiên quyết 

Tiếng Việt Tiếng Anh 
Số 
TC 

Tổng LT 
TH/
TN 

ĐA TT  

II.3.02 2CTS8749 
Khoá luận tốt 
nghiệp 

Graduate thesis 7 105   105   

III. KIẾN THỨC KHÔNG TÍCH LUỸ 33       
Bắt buộc, không tích lũy        

III.1 2GEN0002 
Giáo dục thể 
chất 

Physical 
Education 

5 150  150    

III.2 2GEN1091 
Word & 
Powerpoint 

Word & 
Powerpoint 

2 45 15 30    

III.3 2GEN1093 Excel Excel 2 45 15 30   2GEN1091 

III.4 2ENG1301 Nghe 1 Listening 1 3 60 30 30    

III.5 2ENG1302 Nói 1 Speaking 1 3 60 30 30    

III.6 2ENG1303 Đọc 1 Reading 1 3 60 30 30    

III.7 2ENG1304 Viết 1 Writing 1 3 60 30 30    

III.8 2ENG1305 Nghe 2 Listening 2 3 60 30 30   2ENG1301 

III.9 2ENG1306 Nói 2 Speaking 2 3 60 30 30   2ENG1302 

III.10 2ENG1307 Đọc 2 Reading 2 3 60 30 30   2ENG1303 

III.11 2ENG1308 Viết 2 Writing 2 3 60 30 30   2ENG1304 

IV. CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG 
VÀ AN NINH (theo quy định của Bộ GD&ĐT) 

11       

Bắt buộc, không tích lũy        

IV.1 2GEN0001 
Giáo dục quốc 
phòng 

National 
defense 
education 

11 165 165     

8. Ma trận đáp ứng của các khối kiến thức và mức độ đạt được chuẩn đầu ra: 

(Mức độ áp ứng: 1: Không liên quan trực tiếp; 2: Liên quan một phần; 3. Liên quan; 4: Liên quan 

gần gũi; 5: Liên quan đặc biệt) 

MÔN HỌC 

Chuẩn đầu ra của Chương trình đào tạo 

Kiến Thức Kỹ năng 
Mức  tự chủ và trách 

nhiệm 

PLO 
1 

PLO 
2 

PLO 
3 

PLO 
4 

PLO 
5 

PLO 
6 

PLO 
7 

PLO 
8 

PLO 
9 

PLO 
10 

PLO 
11 

PLO 
12 

PLO 
13 

KHỐI KIẾN THỨC ĐẠI 
CƯƠNG 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Khoa học xã hội                           

Bắt buộc                           

Dẫn luận ngôn ngữ học/ 
Introduction to Linguistics 

  3   3 3     3 3     3   
Pháp luật đại cương/ General 
laws 3     3       3 3     3   
Phương pháp nghiên cứu 
khoa học/ Scientific research 
methods   3   5 3   4   3   4     
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Phương pháp và kỹ năng học 
đại học/ College study skills 

  3   3 3     3 3     3   

Tự chọn (chọn 1 trong 3)                           

Nghiệp vụ văn phòng/ Office 
skills   3   3 3     3 3     3   

Tiếng Việt thực hành/ 
Vietnamese language 3     3 3     3 3     3   

Ngôn ngữ học đối chiếu/ 
Language in contrast 

  3   4 3     3 4     3   

Ngoại ngữ (chọn 1 trong 2 
nhóm môn) 

                          

Tiếng Trung Quốc                           
Tiếng Trung Quốc  1/ 
Chinese 1         3     3 3 2   3   
Tiếng Trung Quốc  2/ 
Chinese 2         3     3 3 2   3   
Tiếng Trung Quốc  3/ 
Chinese 3         3     3 3 3   3   
Tiếng Trung Quốc  4/ 
Chinese 4         3     3 3 3   3   

Tiếng Pháp                           

Tiếng Pháp 1/ French 1         3     3 3 2   3   

Tiếng Pháp 2/ French 2         3     3 3 2   3   

Tiếng Pháp 3/ French 3         3     3 3 3   3   

Tiếng Pháp 4/ French 4         3     3 3 3   3   

Tin học/Khoa học tự nhiên 

                          

Corel Draw     5           2       3 

Access     5           2       3 

Văn hoá / Văn học                           

Bắt buộc                           

Văn hoá Mỹ/ Introduction to 
American Culture 

5 4   2         4       3 

Văn học Mỹ/ Multi-Ethnic 
Literature in the US 

4 3   2         4       3 
Cơ sở văn hóa VN/ Cultural 
foundation of Vietnam 3     3 3     3 3     3   

Tự chọn (chọn 1 trong 3)                           
Viết luận Anh/ English 
Composition   4   3 3     3 4       3 
Văn hóa Anh/ British 
Culture 5 4   2         4       3 
Văn học Anh/ British 
Literature 4 3   2         4       3 

Chính trị                           
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Lịch sử  Đảng Cộng sản Việt 
Nam/ History of The 
Communist Party of Vietnam 

5               3   3     
Triết học Mác - Lênin/ The 
philosophy of Marxism and 
Leninism 5               3   3     

Kinh tế chính trị Mác – 
Lênin/ Political Economics 
of Marxism and Leninism 5               3   3     

Chủ nghĩa Xã hội khoa học/ 
Scientific socialism 5               3   3     

Tư tưởng Hồ Chí Minh/ Ho 
Chi Minh’s Ideology 5               3   3     

KHỐI KIẾN THỨC GIÁO 
DỤC CHUYÊN NGHIỆP 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Kiến thức và kỹ năng Cơ 
sở ngành 

                          

Nghe 3/ Listening 3   4     3     3 4 4     3 

Nói 3/ Speaking 3   4     3     3 4 4     3 

Đọc 3/ Reading 3   4     3     3 4 4     3 

Viết 3/ Writing 3   4     3     3 4 4     3 

Nghe 4/ Listening 4   5     3     3 5 5     3 

Nói 4/ Speaking 4   5     3     3 5 5     3 

Đọc 4/ Reading 4   5     3     3 5 5     3 

Viết 4/ Writing 4   5     3     3 5 5     3 

Kiến thức ngành                           

Bắt buộc                           

Nhập môn ngành ngôn ngữ 
Anh/ Introduction to English 
language studies 

  3   3 3     3 3 3     3 

Ngữ âm-Âm vị học/ 
Phonetics-Phonology 

  3   3 3     3 3 4     3 

Ngữ nghĩa học/ Semantics   4   3 3     3 3 4     3 

Cú pháp học / Syntax   4   3 3     3 3 4     3 

Hình thái học/ Morphology   3   3 3     3 3 4     3 

Kỹ năng thuyết trình/ 
Presentation skills   4   3 3     5 5 4     3 

Giao tiếp xuyên văn hóa/ 
Cross cultural 
communication   5   3 3     3 4 4     3 

English proficiency   4     3     3 3 5     3 

Viết học thuật / Academic 
writing   4   3 3     3 3 5     3 
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Nhập môn Biên Phiên dịch/ 
Introduction to translation 
and interpretation 

  3   3 3     3 3 3     3 

Tự chọn (chọn 1 trong 2 
nhóm)                           

Nhóm 1 (chọn 4 môn trong 
các môn sau)                           
Lý thuyết giảng dạy tiếng 
Anh/ Theories of teaching 
English   4   3 5 5 4 3 3 4 5 3 5 

Thiết kế khóa học ngoại ngữ/ 
ELT course design 

  4   3 3 5 4 3 3 4 5 3 5 
Tâm lý học lứa tuổi và sư 
phạm/ Aging and pedagogic 
psychology   4   3 3 5 4 3 3   5 3 5 

Thực hành giảng dạy/ 
Teaching practice 

  4   3 5 5 5 3 3 4 5 5 5 
Công nghệ trong giảng dạy / 
Technology in language 
teaching   4   3 3 5 5 3 3 4 5 3 5 

Kiểm tra đánh giá trong 
giảng dạy ngoại ngữ / 
Testing and assessment in 
foreign language teaching 

  4   3 3 5 4 3 3 4 5 3 5 
Giáo dục học đại cương và 
phổ thông/ General and 
Universal Education   4   3 3 5 4 3 3   5 3 5 

Nhóm 2 (chọn 4 môn trong 
các môn sau)                           

Thực hành biên dịch/ 
Translation in practice 

  4   3 5 5 5 3 3 4 5 5 5 

Biên dịch thương mại/ 
Translation in commerce 

  4   3 3 5 4 3 3 4 5 3 5 

Thực hành Phiên dịch / 
Interpretation in practice 

  4   3 5 5 5 3 3 4 5 5 5 

Viết chuyên ngành thương 
mại/ Writing in the 
professions: Commerce   4   3 3 5 4 3 3 4 3 3 5 

Tiếng Anh Thương Mại/ 
English in Commerce 

  4   3 3 5 4 3 3 4 3 3 5 

Tiếng Anh chuyên ngành du 
lịch/ English in Tourism 

  4   3 3 5 4 3 3 4 3 3 5 

Tiếng Anh Chuyên Ngành 
Nhân Sự/ English in Human 
Resources   4   3 3 5 4 3 3 4 3 3 5 
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Thực tập và khóa luận tốt 
nghiệp 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Thực tập tốt nghiệp/ 
Graduate internship 

  4 3 5 3 4 4   4 5 3 3 3 
Khoá luận tốt nghiệp/ 
Graduate thesis   4 3 5   5 5   4 5 3 3 3 

KIẾN THỨC KHÔNG 
TÍCH LUỸ  

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Bắt buộc, không tích lũy                           
Giáo dục thể chất/ Physical 
Education 3       3     3         3 

Word & Powerpoint     3   3     3         3 

Excel     3   3     3         3 

Nghe 1/ Listening 1   3     3     3 3 3     3 

Nói 1/ Speaking 1   3     3     3 3 3     3 

Đọc 1/ Reading 1   3     3     3 3 3     3 

Viết 1/ Writing 1   3     3     3 3 3     3 

Nghe 2/ Listening 2   3     3     3 3 3     3 

Nói 2/ Speaking 2   3     3     3 3 3     3 

Đọc 2/ Reading 2   3     3     3 3 3     3 

Viết 2/ Writing 2   3     3     3 3 3     3 

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO 
DỤC QUỐC PHÒNG VÀ 
AN NINH (theo quy định 
của Bộ GD&ĐT) 

                          

Bắt buộc, không tích lũy 
                          

Giáo dục quốc phòng/ 
National defense education 

3             3 3   3     
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9. Kế hoạch giảng dạy: 

STT Mã HP Tên môn học 
Số 
tín 
chỉ 

Tổn
g số 
tiết 

Phân bổ số tiết 
Ghi chú 

LT 
TH/  
TN 

ĐA TT 

Học kỳ 1 

1 2GEN0011 
Triết học Mác - 

Lênin 
3 45 45     

2 2BAS0013 
Phương pháp và kỹ 
năng học đại học 

2 30 30     

3 2GEN1091 Word & Powerpoint 2 45 15 30   không tích lũy 

4 2BAS0002 
Cơ sở văn hóa Việt 

Nam 
2 30 30     

5 2ENG1301 Nghe 1 3 60 30 30   không tích lũy 
(đạt trình độ 
tương đương 

bậc 2) 

6 2ENG1302 Nói 1 3 60 30 30   
7 2ENG1303 Đọc 1 3 60 30 30   
8 2ENG1304 Viết 1 3 60 30 30   
9 2GEN0002 Giáo dục thể chất 1 1 30  30   không tích lũy 

10 2ENG1001 
Nhập môn ngành 
Ngôn ngữ Anh 

2 30 30     

Tổng số tín chỉ tích lũy HK1 9       
Tổng số tín chỉ HK1 25       

Học kỳ 2 

Môn bắt buộc 

11 2GEN0012 
Kinh tế chính trị 

Mác-Lênin 
2 30 30     

12 2GEN1093 Excel 2 45 15 30   không tích lũy 

13 2BAS0005 
Dẫn luận ngôn ngữ 

học 
2 30 30     

14 2GEN0008 Pháp luật đại cương 2 30 30     
15 2ENG1305 Nghe 2 3 60 30 30   không tích lũy 

(đạt trình độ 
tương đương 

bậc 3) 

16 2ENG1306 Nói 2 3 60 30 30   
17 2ENG1307 Đọc 2 3 60 30 30   
18 2ENG1308 Viết 2 3 60 30 30   
19 2GEN0002 Giáo dục thể chất 2 1 30  30   không tích lũy 

Môn tự chọn (Ngoại ngữ) 3       
Chọn 1 trong 2 môn        

20 
2LAN11430 Tiếng Trung Quốc 1 3 45 45     
2LAN1434 Tiếng Pháp 1 3 45 45     

Tổng số tín chỉ tích lũy HK2 9       
Tổng số tín chỉ HK2 25       

Học kỳ 3 

Môn bắt buộc        
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STT Mã HP Tên môn học 
Số 
tín 
chỉ 

Tổn
g số 
tiết 

Phân bổ số tiết 
Ghi chú 

LT 
TH/  
TN 

ĐA TT 

21 2GEN0013 
Chủ nghĩa Xã hội 

khoa học 
2 30 30     

22 2ENG13224 Ngữ âm – âm vị học 3 45 45     
23 2ENG1309 Nghe 3 3 60 30 30   

đạt trình độ 
tương đương 

bậc 4 

24 2ENG1310 Nói 3 3 60 30 30   
25 2ENG1311 Đọc 3 3 60 30 30   
26 2ENG1312 Viết 3 3 60 30 30   

27 2GEN0002 Giáo dục thể chất 3 1 30  30   không tích lũy 

28 2GEN1094 Corel Draw 2 45 15 30    

29 

Môn tự chọn (Khoa học xã hội) 2       
Chọn 1 trong 3 môn        

2BAS0014 Nghiệp vụ văn phòng 2 30 30     
2BAS0003 Tiếng Việt thực hành 2 30 30     

2BAS0006 
Ngôn ngữ học đối 

chiếu 
2 30 30     

Môn tự chọn (Ngoại ngữ) 3       
Chọn 1 trong 2 môn        

30 
2LAN11431 Tiếng Trung Quốc 2 3 45 45     
2LAN1435 Tiếng Pháp 2 3 45 45     

Tổng số tín chỉ tích lũy HK3 24       
Tổng số tín chỉ HK3 25       

Học kỳ 4 

Môn bắt buộc        

31 2GEN0007 
Tư tưởng Hồ Chí 

Minh 
2 30 30     

32 2GEN1095 Access 3 60 30 30    
33 2ENG1313 Nghe 4 3 60 30 30   

đạt trình độ 
tương đương 

bậc 5 

34 2ENG1314 Nói 4 3 60 30 30   
35 2ENG1315 Đọc 4 3 60 30 30   
36 2ENG1316 Viết 4 3 60 30 30   
37 2GEN0002 Giáo dục thể chất 4 1 30  30   không tích lũy 
38 2ENG3227 Hình thái học 2 30 30     
39 2ENG13325 Kỹ năng thuyết trình 3 45 45     

Môn tự chọn (Ngoại ngữ) 3       
Chọn 1 trong 2 môn        

40 
2LAN11432 Tiếng Trung Quốc 3 3 45 45     
2LAN1436 Tiếng Pháp 3 3 45 45     

Tổng số tín chỉ tích lũy HK4 25       
Tổng số tín chỉ HK4 26       

Học kỳ 5 
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STT Mã HP Tên môn học 
Số 
tín 
chỉ 

Tổn
g số 
tiết 

Phân bổ số tiết 
Ghi chú 

LT 
TH/  
TN 

ĐA TT 

Môn bắt buộc        

41 2GEN0014 
Lịch sử Đảng Cộng 

Sản Việt Nam 
2 30 30     

42 2ENG2302 
Nhập môn Biên 

Phiên dịch 
3 60 30 30    

43 2SOC11490 Văn hóa Mỹ 3 45 45     
44 2ENG2306 Tiếng Anh nâng cao 3 60 30 30    
45 2GEN0002 Giáo dục thể chất 1 30  30   không tích lũy 
46 2ENG13226 Cú pháp học 2 30 30     

47 2BAS1007 
Phương pháp nghiên 

cứu khoa học 
3 45 45     

Môn tự chọn (Ngoại ngữ) 3       
Chọn 1 trong 2 môn        

48 
2LAN11433 Tiếng Trung Quốc 4 3 45 45     
2LAN1437 Tiếng Pháp 4 3 45 45     

Tổng số tín chỉ tích lũy HK5 19       

Tổng số tín chỉ HK5 20       

Học kỳ 6 

Môn bắt buộc        

49 2ENG3421 
Giao tiếp xuyên văn 

hóa 
3 45 45     

50 2ENG13225 Ngữ nghĩa học 2 30 30     
Môn tự chọn nhóm Văn hóa/Văn học 3       

Chọn 1 trong 3 môn        

51 
2ENG11491 Viết luận Anh 3 45 45     
2ENG12401 Văn hóa Anh 3 45 45     
2ENG2403 Văn học Anh 3 45 45     

52 
53 

Môn tự chọn nhóm chuyên 
ngành 

6       

Chọn 2 trong 7 môn        
Nhóm 1:        

2ENG2301 
Lý thuyết giảng dạy 

tiếng Anh 3 45 45     

2ENG4336 
Thiết kế khóa học 

ngoại ngữ 3 45 45     

2BAS1012 Tâm lý học giáo dục 3 45 45     
2ENG3427 Thực hành giảng dạy 3 60 30 30    

2ENG4336 
Công nghệ trong giảng 
dạy 3 45 45     

2ENG4337 
Kiểm tra đánh giá 

trong giảng dạy ngoại 
ngữ 

3 45 45     
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STT Mã HP Tên môn học 
Số 
tín 
chỉ 

Tổn
g số 
tiết 

Phân bổ số tiết 
Ghi chú 

LT 
TH/  
TN 

ĐA TT 

2BAS0010 
Giáo dục học đại 

cương và phổ thông 3 45 45     

Nhóm 2:        
2ENG4338 Thực hành biên dịch 3 45 45     
2ENG4339 Biên dịch thương mại 3 45 45     
2ENG4340 Thực hành phiên dịch 3 45 45     

2ENG4423 
Viết chuyên ngành 

thương mại 3 45 45     

2LAN1458 Tiếng Anh thương mại 3 45 45     

2LAN1459 
Tiếng Anh chuyên 

ngành du lịch 3 45 45     

2LAN1460 
Tiếng Anh chuyên 

ngành nhân sự 3 45 45     

Tổng số tín chỉ tích lũy HK6 14       
Tổng số tín chỉ HK6 14       

Học kỳ 7 

Môn bắt buộc        
54 2ENG12467 Văn học Mỹ 3 45 45     
55 2ENG4325 Viết học thuật 3 45 45     

Môn tự chọn nhóm chuyên ngành 6       
Chọn 2 trong 7 môn        

56 
57 

Nhóm 1:        

2ENG2301 Lý thuyết giảng dạy 
tiếng Anh 3 45 45     

2ENG4336 Thiết kế khóa học 
ngoại ngữ 3 45 45     

2BAS1012 Tâm lý học giáo dục 3 45 45     
2ENG3427 Thực hành giảng dạy 3 60 30 30    

2ENG4336 Công nghệ trong giảng 
dạy 3 45 45     

2ENG4337 
Kiểm tra đánh giá 

trong giảng dạy ngoại 
ngữ 

3 45 45     

2BAS0010 Giáo dục học đại 
cương và phổ thông 3 45 45     

Nhóm 2:        
2ENG4338 Thực hành Biên dịch 3 45 45     
2ENG4339 Biên dịch thương mại 3 45 45     
2ENG4340 Thực hành Phiên dịch 3 45 45     

2ENG4423 
Viết chuyên ngành 

thương mại 3 45 45     

2LAN1458 Tiếng Anh thương mại 3 45 45     

2LAN1459 
Tiếng Anh chuyên 

ngành du lịch 3 45 45     
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STT Mã HP Tên môn học 
Số 
tín 
chỉ 

Tổn
g số 
tiết 

Phân bổ số tiết 
Ghi chú 

LT 
TH/  
TN 

ĐA TT 

2LAN1460 
Tiếng Anh chuyên 

ngành nhân sự 3 45 45     

Tổng số tín chỉ tích lũy HK7 12       
Tổng số tín chỉ HK7 12       

Học kỳ 8 

58 2CTS8331 Thực tập tốt nghiệp 3 45    45  

59 2CTS8749 Khoá luận tốt nghiệp 7 105   
10
5 

  

Tổng số tín chỉ tích lũy HK8 10       
Tổng số tín chỉ HK8 10       

 

10. Mô tả môn học: 

10.01. Dẫn luận ngôn ngữ 

Môn học tiên quyết: Không 

Môn học cung cấp các kiến thức chung, các khái niệm về bản chất và chức năng của 

ngôn ngữ, cấu trúc ngôn ngữ, phân loại ngôn ngữ, nguồn gốc và sự phát triển của ngôn ngữ, 

đối tượng và nhiệm vụ của ngôn ngữ học; các kiến thức về ngữ âm và chữ viết, bao gồm sự 

kiện tiếng nói, sự khu biệt trong mặt biểu đạt của ngôn ngữ, chữ viết; khái niệm về nghĩa của 

từ trong hệ thống ngôn ngữ, trong cách dùng từ. 

10.02. Pháp luật đại cương 

Môn học tiên quyết: Không 

Học phần Pháp luật đại cương giới thiệu các khái niệm, các phạm trù cơ bản về nhà 

nước và pháp luật dưới góc độ của khoa học pháp lý. Trên cơ sở đó học phần đi vào phân 

tích: cấu trúc của bộ máy Nhà nước, chức năng, nhiệm vụ, địa vị pháp lý của các cơ quan 

trong bộ máy Nhà nước CHXHCN Việt Nam; cơ cấu của hệ thống pháp luật. 

10.03. Phương pháp nghiên cứu khoa học 

Môn học tiên quyết: Viết 1 [2ENG1304] 

This course is designed to provide students with vocabulary, writing styles used to 

write a research paper. After studying this course, students will be able to analyze and 

consolidate different methods to present different sections in a scientific research paper. In 

addition, students will learn about how to cite sources and paraphrase to avoid plagiarism. 

10.04. Phương pháp và kỹ năng học đại học 
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Môn học tiên quyết: Không 

This course is designed to provide first-year students with general knowledge of 

learning theories, understands the nature of learning, at the same time possesses higher-level 

learning capacity, suitable for their degree learn. Students will be trained in the skills 

necessary to have autonomy in learning such as identifying their own learning style; have a 

professional method of searching and presenting information; Hone good listening and note 

taking skills; Skills to read references, present ideas systematically and collaborate effectively 

with groups; write essays and reports properly. 

10.05. Nghiệp vụ văn phòng 

Môn học tiên quyết: Nghe 2 [2ENG1305], Nói 2 [2ENG1306], Đọc 2 [2ENG1307], Viết 2 

[2ENG1308] 

This course is designed to help students of the English Language Program familiarize 

themselves with basic concepts in office and working in office environment since office skills 

are important in all areas, including English teaching and business. Students will gain an 

understanding of fundamental aspects of office work such as daily office tasks, job 

responsibilities of secretary. 

10.06. Tiếng Việt thực hành 

Môn học tiên quyết: Không 

Môn học được thiết kế thành 4 chương. Mỗi chương gồm hai phần chính được biên 

soạn đan xen vào nhau: giản yếu về lý thuyết và hệ thống bài tập thực hành. Chương 1 tập 

trung vào vấn đề chữ viết và chính tả. Chương 2 tập trung rèn luyện kỹ năng dung từ. Tương 

tự, nội dung chương 3 là rèn luyện kỹ năng về câu. Chương 4, rèn luyện kỹ năng tạo lập và 

tiếp nhận văn bản. 

10.07. Ngôn ngữ học đối chiếu 

Môn học tiên quyết: Dẫn luận ngôn ngữ học [2BAS0005] 

Ngôn ngữ học đối chiếu là môn học được thiết kế nhằm cung cấp cho sinh viên kiến 

thức cơ bản về ngôn ngữ học, trên cơ sở đó sinh viên có thể có cái nhìn sắc sảo hơn theo quan 

điểm so sánh và đối chiếu về hai ngôn ngữ tự nhiên là tiếng Anh và tiếng Việt. Sinh viên rèn 

luyện để thành thạo trong việc xem xét những tương đồng và dị biệt giữa hai ngôn ngữ này 

tại nhiều cấp độ ngôn ngữ khác nhau như âm vị, hình vị, từ, ngữ đoạn, và câu. 

10.08. Tiếng Trung Quốc 1 
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Môn học tiên quyết: Không 

Môn học gồm 15 bài, mỗi bài được thiết kế với đầy đủ các nội dung như từ mới, bài 

khóa, chú thích, ngữ âm, ngữ pháp và bài tập. Thông qua việc giảng dạy và luyện tập trên lớp, 

hướng dẫn và giúp sinh viên rèn luyện kỹ năng phát âm tiếng Trung Quốc, nắm vững 150 chữ 

và từ, biết cách sử dụng các mẫu câu cơ bản thường dùng. Sau khoá học, sinh viên đạt trình 

độ HSK cấp 1. 

10.09. Tiếng Trung Quốc 2 

Môn học tiên quyết: Tiếng Trung Quốc 1 [2LAN11430] 

Môn học gồm 15 bài, mỗi bài được thiết kế với đầy đủ các nội dung như từ mới, bài 

khóa, chú thích, ngữ âm, ngữ pháp và bài tập. Thông qua việc giảng dạy và luyện tập trên lớp, 

hướng dẫn và giúp sinh viên nắm vững thêm 150 chữ và từ, biết cách sử dụng các mẫu câu 

cơ bản thường dùng. Sau khoá học, sinh viên đạt trình độ HSK cấp 2. 

10.10. Tiếng Trung Quốc 3 

Môn học tiên quyết: Tiếng Trung Quốc 2 [2LAN11431] 

Môn học có 10 bài, mỗi bài gồm bài đọc, từ vựng, ngữ pháp, chú thích về văn hóa và 

cách sử dụng từ vựng, bài tập và bài đọc thêm. Thông qua việc giảng dạy và luyện tập trên 

lớp, hướng dẫn và giúp sinh viên nắm vững thêm 150 chữ và từ, biết cách sử dụng các mẫu 

câu cơ bản thường dùng. Sau khoá học, sinh viên đạt trình độ tiền HSK cấp 3. 

10.11. Tiếng Trung Quốc 4 

Môn học tiên quyết: Tiếng Trung Quốc 3 [2LAN11432] 

Môn học có 10 bài, mỗi bài gồm bài đọc, từ vựng, ngữ pháp, chú thích về văn hóa và 

cách sử dụng từ vựng, bài tập và bài đọc thêm. Thông qua việc giảng dạy và luyện tập trên 

lớp, hướng dẫn và giúp sinh viên nắm vững thêm 150 chữ và từ, biết cách sử dụng các mẫu 

câu cơ bản thường dùng. Sau khoá học, sinh viên đạt trình độ HSK cấp 3. 

 

10.12. Tiếng Pháp 1 

Môn học tiên quyết: Không 

Môn học tiếng Pháp 1 cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về từ vựng, 

ngữ pháp tiếng Pháp theo trình tự từ dễ đến khó, từ đơn giản đến phức tạp. Môn học có 9 bài, 

mỗi bài gồm bài đọc, từ vựng, ngữ pháp, bài nghe, phần luyện phát âm và các bài tập thực 

hành. Sinh viên có thể nắm được kiến thức ngữ pháp căn bản của tiếng Pháp, biết sử dụng 
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tiếng Pháp trong giao tiếp thông thường. 

10.13. Tiếng Pháp 2 

Môn học tiên quyết: Tiếng Pháp 1 [2LAN1434] 

Môn học có 9 bài, mỗi bài gồm bài đọc, từ vựng, ngữ pháp, bài nghe, phần luyện phát 

âm và các bài tập thực hành. Môn học cung cấp cho người học kiến thức ngôn ngữ xoay quanh 

các chủ đề như du lịch, nhà hàng, khách sạn, ẩm thực hay giao thông. Sinh viên được cung 

cấp vốn từ vựng cần thiết về những chủ đề như nhà ở, đường xá, địa danh, hoạt động hàng 

ngày; những kiến thức ngữ pháp và ngữ âm cần thiết. 

10.14. Tiếng Pháp 3  

Môn học tiên quyết: Tiếng Pháp 2 [2LAN1435] 

Môn học có 9 bài, mỗi bài gồm bài đọc, từ vựng, ngữ pháp, bài nghe, phần luyện phát 

âm và các bài tập thực hành. Môn học tiếp tục cung cấp cho người học kiến thức ngôn ngữ 

xoay quanh các chủ đề hàng ngày quen thuộc và như du lịch, nhà hàng, khách sạn, ẩm thực, 

giao thông. 

10.15. Tiếng Pháp 4 

Môn học tiên quyết: Tiếng Pháp 3 [2LAN1436] 

Môn học có 10 bài, mỗi bài gồm bài đọc, từ vựng, ngữ pháp, bài nghe, phần luyện phát 

âm và các bài tập thực hành. Môn học cung cấp cho người học kiến thức ngôn ngữ và vốn từ 

vựng xoay quanh các chủ đề như du lịch, dự báo thời tiết, văn hóa Pháp, kế hoạch tương lai, 

kỷ niệm, tiểu sử. Sinh viên được cung cấp những kiến thức ngữ pháp và ngữ âm cần thiết. 

10.16 Corel draw 

Môn học tiên quyết: Không 

Môn học trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về ứng dụng tin học trong quá 

trình thiết kế sản phẩm đồ họa. Môn học giới thiệu chi tiết các phương pháp ứng dụng phần 

mềm đồ họa CorelDRAW X8 để thiết kế các sản phẩm quảng cáo, logo, các ấn phẩm đồ họa 

và trình bày một Poster đúng quy cách. 

10.17 Access 

Môn học tiên quyết: Excel - 2GEN0093 

Giảng dạy chuyên sâu về các tính năng căn bản và nâng cao của Microsoft Access để 

sinh viên có đầy đủ kiến thức phục vụ việc học, làm việc. Các Query cơ bản, các kỹ thuật 

phân tích dữ liệu cơ bản. Hiểu và sử dụng SQL. 
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10.18. Văn hóa Mỹ 

Môn học tiên quyết: Nghe 4 [2ENG1313], Nói 4 [2ENG1314], Đọc 4 [2ENG1315], Viết 4 

[2ENG1316] 

The course provides learners with knowledge of geography, economics, politics, and 

education to serve as a foundation for explaining the diverse culture in America. The course 

also helps learners analyze and explain about cultural phenomena as well as its diversity 

influenced by historical, cultural, economic and political factors. This course is designed to 

teach in a Flipped class and Project-based model. 

10.19. Văn học Mỹ 

Môn học tiên quyết: Nghe 4 [2ENG1313], Nói 4 [2ENG1314], Đọc 4 [2ENG1315], Viết 4 

[2ENG1316] 

The course provides students with the basic knowledge of American literature, 

especially the minority literature group in the United States. Through this course, students 

have the opportunity to practice their skills in presentation, analysis, discussion, and 

teamwork. This course also helps students improve their English vocabulary and skills 

through discussion activities, group work.  

10.20. Cơ sở văn hóa Việt Nam 

Môn học tiên quyết: Không 

Môn học trang bị cho sinh viên các kiến thức chung và chuyên sâu về văn hóa Việt 

Nam nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên học các môn học có liên quan và có kiến thức 

cần thiết cho công tác có liên quan đến lĩnh vực văn hóa sau này.  Môn học cũng giúp sinh 

viên tìm hiểu các thành tố văn hóa: văn hóa nhận thức và văn hóa tổ chức cộng đồng; văn hóa 

giao tiếp ứng xử với môi trường tự nhiên và xã hội. 

10.21. Viết luận Anh 

Môn học tiên quyết: Viết 4 [2ENG1316] 

The English composition course aims to help students understand the structures, 

features and presentations of essay writing effectively and also the process of writing a 

complete essay. Students will study essay organization and essential details and components 

of essays, the appropriate glossary and grammar points frequently used in essay writing. 

10.22. Văn hóa Anh 

Môn học tiên quyết: Nghe 4 [2ENG1313], Nói 4 [2ENG1314], Đọc 4 [2ENG1315], Viết 4 
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[2ENG1316] 

This course aims to equip the students with knowledge about geography, economy, 

politics, education as a foundation to understand the diverse culture of Britain. The course 

also helps students to analyze and explain cultural phenomena and their variety born out of 

the effects of historical, cultural, economic and political elements. With the knowledge, 

students will be able to act and behave appropriately in a culturally diverse environment and 

a world of globalization. 

10.23. Văn học Anh 

Môn học tiên quyết: Nghe 4 [2ENG1313], Nói 4 [2ENG1314], Đọc 4 [2ENG1315], Viết 4 

[2ENG1316] 

This course aims to equip students with basic knowledge about theoretical literature 

criticism, especially the works of Shakespeare. Throughout the course, students have 

opportunities to practice presentation, analyzing, discussion and teamwork skills. This course 

also improves students’ lexical resources and linguistic knowledge of English. 

10.24. Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 

Môn học tiên quyết: Chủ nghĩa xã hội khoa học [2GEN0013] 

Môn học trang bị cho sinh viên sự hiểu biết về đối tượng, mục đích, nhiệm vụ, phương 

pháp nghiên cứu, học tập môn Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam và những kiến thức cơ bản, 

cốt lõi, hệ thống về sự ra đời của Đảng (1920-1930), quá trình Đảng lãnh đạo cuộc đấu tranh 

giành chính quyền (1930-1945), lãnh đạo hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế 

quốc Mỹ xâm lược, hoàn thành giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước (1945-1975). 

10.25. Triết học Mác – Lênin 

Môn học tiên quyết: Không 

Môn học trình bày những nét khái quát nhất về triết học, triết học Mác - Lênin và 

vai trò của triết học Mác - Lênin trong đời sống xã hội; những nội dung cơ bản của chủ 

nghĩa duy vật biện chứng, gồm vấn đề vật chất và ý thức; phép biện chứng duy vật; lý 

luận nhận thức của chủ nghĩa duy vật biện chứng; những nội dung cơ bản của chủ nghĩa 

duy vật lịch sử. 

10.26. Kinh tế chính trị Mác – Lênin 

Môn học tiên quyết: Triết học Mác – Lênin [2GEN0011] 

Nội dung môn học bao gồm những kiến thức về hàng hóa, thị trường; sản xuất giá trị 
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thặng dư; cạnh tranh và độc quyền; kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt 

Nam; quan hệ lợi ích kinh tế ở Việt Nam; công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế 

quốc tế của Việt Nam. 

10.27. Chủ nghĩa xã hội khoa học 

Môn học tiên quyết: Kinh tế chính trị Mác – Lênin [2GEN0012] 

Môn học chủ nghĩa xã hội khoa học (CNXHKH) là một trong ba bộ phận hợp thành 

của chủ nghĩa Mác – Lênin, là kết quả của sự vận dụng thế giới quan, phương pháp luận triết 

học Mác – Lênin và những học thuyết của kinh tế chính trị Mác - Lênin vào việc nghiên cứu 

quy luật tất yếu của sự ra đời hình thái kinh tế xã hội cộng sản chủ nghĩa. 

10.28. Tư tưởng Hồ Chí Minh 

Môn học tiên quyết: Chủ nghĩa Xã hội khoa học [2GEN0013] 

Nội dung môn học bao gồm những kiến thức về: Đối tượng, phương pháp nghiên cứu 

và ý nghĩa học tập môn Tư tưởng Hồ Chí Minh; cơ sở hình thành của tư tưởng Hồ Chí Minh; 

độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; về Đảng Cộng sản và Nhà nước Việt Nam; về đại đoàn 

kết dân tộc và đoàn kết quốc tế; về văn hóa, đạo đức và con người. 

10.29. Nghe 3 

Môn học tiên quyết: Nghe 2 [2ENG1305] 

Listening 3 is an intermediate language skills subject. This subject helps students 

develop listening skill on different situations of business, behavioral science, developmental 

psychology, art, nutrition, and education context. Students have chances to practice listening 

skill on different types of listening recordings, namely dialogues, presentations, or short 

lectures to understand the main ideas and specific details. 

10.30. Nói 3 

Môn học tiên quyết: Nói 2 [2ENG1306] 

Speaking 3 is an intermediate skill-developing course in which students will learn to 

speak   English on various academic topics such as behavioral science, developmental 

psychology, arts, nutrition, and education. Students are expected to practice English speaking 

skills, including fact- checking skills, presentation skills, commentary skills, opinion 

assertion, group discussion, reasoning. 

10.31. Đọc 3 

Môn học tiên quyết: Đọc 2 [2ENG1307] 



  

 
Bản mô tả chương trình đào tạo ngành Ngôn ngữ Anh – Trang 27 của 35 
 

 

Reading 3 is an intermediate level language skills subject. The focus of the course is 

to apply reading comprehension skills to analyze texts on academic topics such as sociology, 

consumer behavior, developmental psychology, anthropology, nutrition science, education. 

At the same time, the course also supports students to supplement vocabulary of the above 

topics. 

10.32. Viết 3 

Môn học tiên quyết: Viết 2 [2ENG1308] 

Writing 3 is an English skill medium level course. Students will learn to continue 

improving their competence in writing analytical, descriptive, reporting, comparison – 

contrast, causation – result essays and summaries pertaining to academic subjects such as 

social science, humanities, nutritional science, education, and psychology. Besides, students 

are expected to hone their vocabulary knowledge in order to expand their lexical resources. 

10.33. Nghe 4 

Môn học tiên quyết: Nghe 3 [2ENG1309] 

Listening 4 is an advanced English skill course. Specifically, by participation, students 

will be able to understand lectures, speeches, and debates about unfamiliar scientific subjects 

of social science and natural science. Furthermore, the course is going to equip students 

advanced knowledge about vocabulary, pronunciation and functional language in order to 

enhance their precision and fluency when listening to English.  

10.34. Nói 4 

Môn học tiên quyết: Nói 3 [2ENG1310] 

Speaking 4 is an advanced skill-developing course, in which students are provided with 

advanced vocabulary, knowledge, pronunciation and functional language to increase accuracy 

and fluency when using English in group discussions, debates, informative presentations, and 

project presentations, persuasive presentations, negotiations or conflicts resolution.  

10.35. Đọc 4 

Môn học tiên quyết: Đọc 3 [2ENG1311] 

This course is designed to teach advanced language skills by helping students expand 

the knowledge and skills acquired in previous courses. This course also offers knowledge and 

advanced reading skills, extensive vocabulary. Students will apply knowledge and skills 

achieved during the course to analyze reading passages with different academic topics such 
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as linguistics, sociology, urban planning, ecology.  

10.36. Viết 4 

Môn học tiên quyết: Viết 3 [2ENG1312] 

Writing 4 is an advanced language skills subject. The subject helps students develop 

writing the essays of relative length in a coherent way. The course will lead students to 

familiarize themselves with scientific texts, linguistic phenomena surveys and cultural 

comparative studies, making the foundation of knowledge, skills, and methods, which are 

useful for the graduation thesis. 

10.37. Nhập môn ngành Ngôn ngữ Anh 

Môn học tiên quyết: Không 

The course is designed to help first-year students familiarize themselves with a new 

learning environment, equipping students with career orientation (majors) through the 

lecturer’s presentations, in-class activities and worksheets assigned to students. Students will 

be active in the process of studying, researching at the university level, preparing for career 

development. 

10.38. Ngữ âm – âm vị học 

Môn học tiên quyết: Nghe 2 [2ENG1305], Nói 2 [2ENG1306], Đọc 2 [2ENG1307], Viết 2 

[2ENG1308] 

This course provides the foundation to Phonetics and Phonology, including the 

consonant and vowel system in English, diphthongs and triphthongs, phonemes and 

allophones, syllables, stress, pitch and intonation. Theoretical consolidation and practical 

exercises are also included.  

10.39. Ngữ nghĩa học 

Môn học tiên quyết: Cú pháp học [2ENG13226] 

Semantics is a subject in the group of subjects of English Linguistics. The subject 

introduces the basic concepts of meaning and characteristics of meaning, mainly focusing on 

the meaning of the word and some aspects of the meaning of a sentence. Interpersonal 

meanings are outlined so that students can grasp the basic concepts.  

10.40. Cú pháp học 

Môn học tiên quyết: Hình thái học [2ENG3227] 

Syntax is an introductory subject in the English linguistics group based on Chomsky's 



  

 
Bản mô tả chương trình đào tạo ngành Ngôn ngữ Anh – Trang 29 của 35 
 

 

linguistic theory. The subject focuses on practical application, not into theory. Students will 

learn the structure of a sentence and the relationship between its elements. 

10.41. Hình thái học 

Môn học tiên quyết: Ngữ âm-Âm vị học [2ENG13224] 

This course is designed to provide first-year students of the English Language Program 

with basic concepts in morphology with principal emphasis on the English language through 

the lecturer’s presentations, in-class activities and worksheets assigned to students. Students 

will gain an understanding of fundamental aspects of morphology, have some understanding 

of the range of basic issues in morphological description and analysis. 

10.42. Kỹ năng thuyết trình 

Môn học tiên quyết: Nghe 4 [2ENG1313], Nói 4 [2ENG1314], Đọc 4 [2ENG1315], Viết 4 

[2ENG1316] 

This course is designed to provide students with techniques in delivering information 

(in English) and persuading the audience in many different situations. Students will learn how 

to analyze the audience, look up and develop presentation content using presentation tools. 

Students will also learn and practice public speaking skills and techniques. 

10.43. Giao tiếp xuyên văn hóa 

Môn học tiên quyết: Introduction to American Culture; Vietnamese Cultural 

Foundation 

The course provides students with basic knowledge of cross-culture including cultural 

diversity, cross-cultural conflicts and adjustments, verbal and nonverbal communication, 

social relationships and values among various cultures. The course also helps students 

develop a multi-perspective view toward other cultures, respect their differences and cultural 

values to avoid culture shocks or communication breakdown optimize their cross-cultural 

communication. 

10.44. Tiếng Anh nâng cao 

Môn học tiên quyết: Nghe 4 [2ENG1313], Nói 4 [2ENG1314], Đọc 4 [2ENG1315], Viết 4 

[2ENG1316] 

This course is designed to help students consolidate their English skills. In addition, 

students will get used to the structure and content of a standardized test equivalent to level 5 

in the Vietnamese six-level framework of reference for foreign languages and learn about 
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strategies to do the test well. 

10.45. Viết học thuật 

Môn học tiên quyết: Viết 4 [2ENG1316] 

The course provides students with the structure of a research paper in English and the 

content of each chapter and a general understanding of popular research methods. The course 

offers training in academic writing styles and steps of writing a research proposal or a research 

paper in English and develops academic writing skills. The course promotes students’ passion 

for doing research in their area of interest and raises their awareness of ethical issues such as 

plagiarism. 

10.46. Nhập môn biên phiên dịch 

Môn học tiên quyết: Nghe 4 [2ENG1313], Nói 4 [2ENG1314], Đọc 4 [2ENG1315], Viết 4 

[2ENG1316] 

The course provides learners with basic knowledge of translation theory, 

distinguishing translation and interpretation techniques, translation strategies, techniques, and 

skills necessary for translation and interpretation. The course also equips learners with the 

skills, ethical standards and requirements of the translating profession to help them navigate 

and prepare for future careers. 

10.47. Lý thuyết giảng dạy tiếng Anh 

Môn học tiên quyết: Nghe 4 [2ENG1313], Nói 4 [2ENG1314], Đọc 4 [2ENG1315], Viết 4 

[2ENG1316] 

This course is designed to provide the theories of teaching English that are used 

popularly worldwide, the method of organize effective classroom with suitable teaching 

methodologies for each of the language systems and language skills in a communicative way. 

Students can apply planning skills and problem-solving skills in managing classroom and 

delivering lessons. 

10.48. Thiết kế khóa học ngoại ngữ 

Môn học tiên quyết:  

 

10.49. Tâm lý học giáo dục 

Môn học tiên quyết: Nghe 4 [2ENG1313], Nói 4 [2ENG1314], Đọc 4 [2ENG1315], Viết 4 

[2ENG1316] 
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Môn học trang bị cho sinh viên các kiến thức chung và chuyên sâu về tâm lý học và 

tâm lý lứa tuổi- sư phạm nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên học các học phần có liên 

quan, chuẩn bị cho sinh viên tham gia vào quá trình kiến tập và thực tập, và cung cấp cho sinh 

viên kiến thức cần thiết cho công tác có liên quan đến giảng dạy sau này. 

10.50. Thực hành giảng dạy 

Môn học tiên quyết: Lý thuyết giảng dạy tiếng Anh [2ENG2301] 

This course is designed for students to apply basic theories that are learned in The 

Theories of Teaching English course into practice, apply methodologies in managing 

effective classroom with suitable teaching methodologies for each of the language systems 

and language skills; students can develop activities for working in pairs and in groups; how 

to evaluate, assess students’ level to suitable in communicative way. 

10.51. Công nghệ trong giảng dạy 

Môn học tiên quyết: Nghe 4 [2ENG1313], Nói 4 [2ENG1314], Đọc 4 [2ENG1315], Viết 4 

[2ENG1316] 

The course provides a connection between theory and practice with regard to using 

technology in the teaching of language, particularly English, with the purpose of integrating 

technology into teaching and learning in a principled way. The course illustrates different uses 

of current technology and familiarizes students with some useful tools, software and websites 

through practical tasks focusing on language skills. 

10.52. Kiểm tra và đánh giá trong giảng dạy 

Môn học tiên quyết: Nghe 4 [2ENG1313], Nói 4 [2ENG1314], Đọc 4 [2ENG1315], Viết 4 

[2ENG1316] 

The course provides fundamental principles for evaluating and designing assessment 

procedures of all kinds with a focus on classroom-based assessment as well as guidelines for 

assessing all for skills (listening, speaking, reading and writing). The course provides 

assessment techniques of designing a test, issues related to testing in an educational and 

commercial world and alternatives in assessment. 

10.53. Giáo dục học đại cương-phổ thông 

Môn học tiên quyết: Nghe 4 [2ENG1313], Nói 4 [2ENG1314], Đọc 4 [2ENG1315], Viết 4 

[2ENG1316] 

Môn học cung cấp cho sinh viên những tri thức khoa học và các khái niệm cơ bản của 
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giáo dục học; vai trò của giáo dục đối với sự phát triển con người và xã hội; những vấn đề lý 

luận về triết lý, nguyên lý giáo dục, mục tiêu giáo dục; quan điểm, chiến lược phát triển giáo 

dục và việc tổ chức thực hiện hoạt động giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân. 

10.54. Thực hành biên dịch 

Môn học tiên quyết: Nghe 4 [2ENG1313], Nói 4 [2ENG1314], Đọc 4 [2ENG1315], Viết 4 

[2ENG1316] 

The course is designed to provide students with a brief introduction of translation 

skills, necessary qualities of translators and translation strategies. The course also creates 

chances for applying useful structures and idiomatic expressions in practicing translating 

sentences, paragraphs, and full texts of different topics between English and Vietnamese. The 

course allows students to discuss possible problems arising during the interpretation process 

and suggest solutions. 

10.55. Thực hành phiên dịch 

Môn học tiên quyết: Nghe 4 [2ENG1313], Nói 4 [2ENG1314], Đọc 4 [2ENG1315], Viết 4 

[2ENG1316] 

The course is designed to provide students with a brief introduction on various 

interpreting modes and necessary qualities of a good interpreter. At the same time, the course 

creates opportunities for students to practice interpreting spoken texts of different topics and 

in different contexts between English and Vietnamese. The course allows students to discuss 

possible problems arising during the interpretation process and suggest solutions. 

10.57. Viết chuyên ngành thương mại 

Môn học tiên quyết: Nghe 4 [2ENG1313], Nói 4 [2ENG1314], Đọc 4 [2ENG1315], Viết 4 

[2ENG1316] 

This course is designed to provide students some of the most popular types of letters 

in business transactions and focuses on English writing skills in the business environment. 

The course consists of 13 chapters with basic content such as the types of business 

correspondence, the role of documents in the business environment, presentation and 

expression when drafting different types of commercial letters and so on. 

10.58. Tiếng Anh thương mại 

Môn học tiên quyết: Nghe 4 [2ENG1313], Nói 4 [2ENG1314], Đọc 4 [2ENG1315], 

Viết 4 [2ENG1316] 
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This course is designed to provide juniors or seniors of the English Language Program 

who plan to find a job in the business setting. In the course, students will learn a variety of 

business situations, develop telephone communication and communication skills in business 

settings, as well as learn the basics and key business concepts. 

10.59. Tiếng Anh chuyên ngành du lịch 

Môn học tiên quyết: Nghe 4 [2ENG1313], Nói 4 [2ENG1314], Đọc 4 [2ENG1315], 

Viết 4 [2ENG1316] 

This course is designed to provide students of the English Language Program with 

English vocabulary in tourism, focusing on topics such as types of accommodation, 

restaurants, practical language of tourist guidance, means of transportation. Students can 

apply their knowledge to basic communication situations. The course also gives students the 

opportunity to implement small projects to create products for the community. 

10.60. Tiếng Anh chuyên ngành nhân sự 

Môn học tiên quyết: Nghe 4 [2ENG1313], Nói 4 [2ENG1314], Đọc 4 

[2ENG1315], Viết 4 [2ENG1316] 

This course is designed to provide students a wide range of professional human 

resource management scenarios, skill development of searching for job opportunities as an 

employee, and key HR management concepts as an employee manager. 

10.61. WORD & POWERPOINT 

Môn học tiên quyết: Không 

Phần I: Microsoft Word giảng dạy chuyên sâu về các tính năng căn bản và nâng cao của 

Microsoft Word để sinh viên có đầy đủ kiến thức phục vụ việc học, làm việc cũng như tham 

dự kỳ thi trực tuyến lấy chứng chỉ quốc tế MOS-Word. 

Phần II: Microsoft PowerPoint giảng dạy chuyên sâu về các tính năng căn bản và nâng cao 

của Microsoft PowerPoint để sinh viên có đầy đủ kiến thức phục vụ việc học, làm việc cũng 

như tham dự kỳ thi trực tuyến lấy chứng chỉ quốc tế MOS-PowerPoint. 

 

10.62. EXCEL 

Môn học tiên quyết: Không 

Giảng dạy chuyên sâu về các tính năng căn bản và nâng cao của Microsoft Excel để 

sinh viên có đầy đủ kiến thức phục vụ việc học, làm việc cũng như tham dự kỳ thi trực tuyến 



  

 
Bản mô tả chương trình đào tạo ngành Ngôn ngữ Anh – Trang 34 của 35 
 

 

lấy chứng chỉ quốc tế MOS- Excel. 

10.63. Nghe 1 

Môn học tiên quyết:Không 

This course aims to teach basic English listening skills. Students will learn listening 

comprehension skills with various common situations and topics, such as architecture, 

psychology, sociology, behavioral science, business, etc. Students will practice listening skills 

in order to get the main ideas and supporting details of various talks including conversations, 

presentations or short lectures.  

10.64. Nói 1 

Môn học tiên quyết: Không 

Speaking 1 is a basic skill subject, which students learn communicative English with 

familiar situations and topics. Students practice English speaking skills, including descriptive 

skills (people, things), individual opinions, group discussions, and short presentations. At the 

same time, the course is also intended to cultivate skills helping students to expand their 

vocabulary. 

10.65. Đọc 1 

Môn học tiên quyết: Không 

Reading 1 aims at teaching students basic linguistic skills. The main emphasis of the 

course is the application of basic reading skills to analyze texts of familiar topics such as 

psychology, marketing, business, social science, and information technology. In addition, 

through small vocabulary exercises, the course also enriches students’ lexical resources. 

10.66. Viết 1 

Môn học tiên quyết: Không 

This course aims to teach basic language skills by providing students with knowledge 

and skills of simple grammar and sentence structures usage in order to help improve their 

writing skills. This course also offers knowledge and skills for vocabulary learning. Students 

will apply knowledge and skills achieved during the course to write different types of 

paragraphs such as description, opinion, process description, proposals, and plans. 

10.67. Nghe 2 

Môn học tiên quyết: Nghe 1 [2ENG1301] 

Môn học Nghe 2 là môn dạy kỹ năng ngôn ngữ mức tiền trung cấp. Sinh viên tiếp tục 
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học kỹ năng nghe hiểu bằng tiếng Anh với các tình huống và chủ đề quen thuộc; tuy nhiên, 

được phát triển cao hơn. Sinh viên được thực hành nghe hiểu nhiều thể loại khác nhau như 

bài hội thoại, bài thuyết trình hay bài giảng ngắn để hiểu ý chính và thông tin chi tiết của bài 

nghe. 

10.68. Nói 2 

Môn học tiên quyết: Nói 1 [2ENG1302] 

This course aims to teach intermediate language skills. Students will develop higher-

level English-speaking skills for common communication situations and topics. Multiple 

English-speaking skills will be taught including interview skills, personal viewpoints and 

emotional expressions, group discussion, presentation, explanation, etc. Besides, students 

will be provided with strategies for vocabulary expansion. 

10.69. Đọc 2 

Môn học tiên quyết: Đọc 1 [2ENG1303] 

Reading 2 is a pre-intermediate language skill course. The emphasis of the course falls 

on the application of reading skill in analyzing texts of familiar academic topics such as social 

science, nutritional science, psychology, business, and information technology. In 

conjunction, the course also enriches students’ lexical resources about the aforementioned 

topics. 

10.70. Viết 2 

Môn học tiên quyết: Viết 1 [2ENG1304] 

This course aims to teach intermediate language skills. Students will develop writing skills 

through learning grammar points, sentence structures, and vocabulary. Students will apply 

knowledge and skills achieved during the course to foster their skills of writing paragraphs 

(eg. instruction, description, summary) and get familiar with writing essays (eg. opinions, 

reports, analysis). 

HIỆU TRƯỞNG       TRƯỞNG KHOA 
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