
BO GIAO DLJC  VA DAO TiO 

TRIXONG BA! HQC MO 

THANH PHO HO CHI MINH 

CONG HOA XA HQI CHU NGHiA VIET NAM 
Bc 1p - Tir do - Hanh  phüc 

CHU'NG TRINH DAO TJO CHAT LU'QNG CAO 

(Ban hành kèni thea Quyê't djnh so' 2233/QD-DHMngày 02 tháng 10 náin 2020 

cia Hiu tru'àng Tru'àng Dgi hQC Ma Thành pliO' H ChI Miiili,) 

I. Thông tin tong qnát 

1. Nganh dào tao:  Ngôn ngfr Anh 

2. Ngành dào to ting Anh: English 

3. Mäingành: 7220201 

4. TrInh do dào tto: Dui hoc 

5. HInh thtrc dào tao:  ChInh quy, tp trung. 

6. Thi gian dào tao:  04 näm 

7. Khi hrçmg kin thirc toàn khóa (tng sS tin chi): 

Chuyên nganh Ting Anh thuang mai:  127 tin chi 

8. Van btng t& nghip: Cir nhân 

II. Mtjc tiêu dào to 

1. Mic tiêu chung 

Chuorng trinh dào tao  Cir nhân Ngon ngtt Anh chit krçmg cao dào t?o  các cá nhân 

có dU kin thi'rc, k5 näng ngh nghip, phm chit chInh trj, dao  düc, tác phong ngh 

nghip và cO sirc khoê t&; có th lam vic hiu qua trong linh vrc Thucmg mai  djch vi1, 

dáp rng duçic yêu cu cüa xã hi và cüa nn kinh t trong qua trInh hi nhp qu& t, có 

näng lirc tr h9c, tr nghiên cüu, cO khã näng thIch nghi cao vOi môi trtr&ng doanh nghip 

và tham gia h9c tp i bc h9c cao han. 

2. Muc tiêu Cu th 

Muc tiêu 
cu the 

Mota 

Kiên thirc 
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Muc tiêu 
cu the 

Mota 

• 
P0 1 

Trang bj kin thrc ca bàn v tir nhiên, xä hi và con ngithi d phitc vi cho phát 

trin ngh nghip và tr hoàn thin bàn than. 

P0 2 
Cung cp kin thirc 1 thuyt và thrc tin v h thng ngôn ngCt, van hóa, van h9c 

cac rnràc sir ding ting Anh d giãi quyt các vn d chuyên mon. 

P03. Cung cp kin thirc v chuyên mon ngành ngh Thuo'ng mti. 

K5 näng 

P0.4 

Giüp ngui hgc phát trin k5 näng nhn th(rc, k5' näng thrc hành ngh nghip va 
k nang giao tip ng xir c.n thit thuc lTnh vrc Ngôn ngü Anh d thirc hin các 

nhim vi chuyên mon tllang xirng vâi vj trI ngh nghip. 

MiIc do tir chü và trách nhim 

• 
P0 5 

Dào to nang 1rc lam vic dOc  1p và theo nhóm trong diu kin lam vic thay 

di, chu trách nhim cá nhân, trách nhim vâi nhóm trong vic huàng dan, 
tmyn bá, ph bin kin thirc thuc ngành Ngôn ngü Anh và giám sat ngu1i khác 

thuc hiên nhiêm vu. 

P0 6 
Gittp nguäi h9c xây drng thirc trách nhim di vài cá nhãn, cong dng, thüc 

phic vi dAt nithc và dao  dIrc ngh nghip. 

III. Vi trI vic lam san khi tot nghip 

Ngithi h9c sau khi t& nghip có th lam vic tii nhUng vj trI vic lam sau: 

Nhan vien giao djch ngân hang, nhân viên chàm soc khách hang trong ngành djch 

vi1 tài chInh-ngân hang 

Nhan viên trong các cong ty xuAt nhp khu 

Nhân viên van phông trong các ca quan nhà nuàc, chInh phü; các linh vrc kinh 

doanh và marketing, quan h cong chüng 

Nhân viên ti chirc sir kien sir kien và truyn thông các co' so giáo dic dâo to và 

doanh nghip 

Trçi 1 hoc thu k3 cho giãm d6c hoac  truàng phOng 

- HuAn 1uyn viên hoc dào to vién v k5 näng ting Anh thuo'ng mii trong cong ty 

hoc phong ban 
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Trg giãng ting Anh thu'ong rnii, tu vn viên, trçl l diu hânh & các trung tam 

ngoi ngü hoc trumg ngh 

Nhân viên phitc vii rnt dt ô san bay, nhân viên dai  1 itt hành, hung din viên du 

Ijch, nhân viên 1 tan khách stn và nhân viên phi1c vi,i nhà hang (sau khi b sung 

các chüng chi nghip vii lien quan) 

IV. Chun du 

Chuân dâu ra Mo tã 

Kin thu'c 

P1: Trang b1 kiên thfrc co' bàn v tir nhiên, xA hi và con ngtrô'i d phiic vi cho phát trin 
nghê nghip và tr hoàn thin bàn than. 

PLO 1: Co các kin thi'rc co bàn v khoa h9c tir nhiên d phân tIch và giâi quyt cac vn d phát 
sinh trong cong vic và cuc song. 

PLO 1.1: Giãi thIch duçc i mIrc d cci bàn mi quan h rang buc gifta môi truè'ng ttr  nhiên vOi 
các van dé ye xà hi và con ngui. 

PLO 1.2: Vn ding mt s kin thttc c bàn v khoa h9c t%r nhiên và logic h9c dé giài quyt vn 
dé. 

PLO2: Co các kin thttc c bàn v chInh trj, pháp 1u.t, kinh t và khoa h9c xä hi, nhân van cho 
viêc giãi thIch, phân tIch nhttng van dê trong cong vic và cuc song. 

PLO2.1: Vn diing drnc nhttng quan dim khoa h9c v tInh cách m?ng,  tInh nhân van ctta chtt 
nghia Mac — Lenin, tutuOng Ho ChI Minh, dii?mg lôi chInh sách ctta Dãng dê giãi quyêt các van 
dé cc bàn trong thirc tiên. 

PLO2.2: Giãi thIch duçc mt s vn d co ban v xA hi và con ngiri phiic vi,i cho cong vic va 
cuc song. 

PLO2.3: Giãi thIch du?c bàn chit, vai trO cUa pháp lust d hiu bitt và có thttc tuân thu 1ut 
pháp trong cong vic và cuc song. 

P2: Cung cap kien thirc 1 thuyt Va thi'c tin v h thông ngôn ngu', van hóa, van hQc các 
ntro'c sfr diing tiêng Anh dê giãi quyêt các van dê chuyên mon. 

PLO.3 Ap dicing kin thirc v ngôn ngtt Anh và van hóa, van h9c các nuOc str diing tiêng Anh trong 
hoat ding chuyên ngãnh Thuo'ng mi. 

PLO3 .1: Vn d%ing các kin thüc v các c.p d bInh din ctta ting Anh nhu ngit am, hinh thai, ttr 
virng, ci pháp, ngtt nghIa, ngit ding h9c trong h thông l thuyêt ngôn ng1t Anh trong giao tiêp va 
trong chuyên mOn. 

PLO3.2: Trinh bay duçc nhttng dc thu van hóa cüa quc gia stt dimg ting Anh va di sánh vâi 
van hóa Vit Nam và vn ding kiên thiirc nay trong cong vic. 

PLO3.3: Phãn tIch dirge các tác phm van h9c các nrnc nói ting Anh, ch9n bc tiêp nhân va van 
ding trong cuOc  sOng và trong cong vic các giá trj nhán van dirge truyên tãi trong các tác phâm 
van hoc. 

P03. Cung cp kin thfrc v chuyên mon ngành ngh Thtro'ng mi. 



Chun du ra Mo tã 

PLO4: Ap dmg các kin thüc thuQc linh vrc chuyên ngành Thucing mi d vn diing, giãi quyt 
các vn d chuyên mon. 

PLO4. 1: Khái quát hoá duqc h thng 1 thuyt trong chuyên ngãnh thucng mi. 

PLO4.2: Vn ding dirçc h thing 1 thuyt trong thirc hãnh ngh nghip, cOng tác chuyên mon. 

PLO4.3: Dánh giá duçc kt qua khi van  diing các 1 thuyêt trong thirc tin d cO nhtng diu chinh 
phñ h9p trong các tInh hu6ng, moi tru&ng khác nhau. 

PLO4.4: Dt chun chuyên mOn chuyên ngânh Tiêng Anh thucing mi (BEC Vantage cüa 
Cambridge English). 

K näng 

PO4: Giñp ngirô'i hçc phát trin k5 näng nhan thfrc, k näng thirc hành ngh nghip và k5 
nãng giao tiêp irng xfr can thiêt thuc linh vic Ngôn ngfr Anh dê thirc hin hiu qua các 
nhim viii chuyên mon tirong xfrng vói vj trI nghé nghip. 

PLO5: Co k5' näng nhn thirc và giãi quyt vn d chuyên mon phüc tp trong lTnh virc thuong 
mai. 

PLO5. 1: Co k5 nng tu duy h tMng và phàn bin. 

PLO5.2: Co k5 nàng nhn dng và giâi quyt vn d. 

PLO6: Co k5 näng thirc hãnh ngh nghip mOt  each chuyên nghip trong lTnh virc Thucing mai.  Co 
nàng 1irc vn ding linh hot và sang to cac kiên thüc chuyên ngành kinh doanh, thuang mai  trong 
thrc hành nghê nghip trong mOi tmng kinh doanh thuorng mai  quOc tê sir diing tiêng Anh. 

PLO7: Co k5 näng giao tip hiu qua và lam vic tich circ trong môi truYng hi nhp. 

PLO7. 1: Co k5 näng giao tip hiu qua. 

PLO7.2: Ton trpng srkhác bit v Ca nhãn, v van hOa trong môi tru&ng lam viec. 

PLO7.3: Sü d%ing duçic may tInh, xir I van ban, sir diing bang tInh, sü diing trinh chiu, sü diing 
Internet a mirc do thành thao. 

PLO8: Nguai h9c sü ding ting Anh thành tho và liru bat, hiu qua trong hçc thuat, dôi s6ng và 
trong môi tru?mg lao dng; và giao tiêp duqc bang 1 ngoi ngir khác (Trung, Nhat, Han, Pháp). 

PLO8. 1: Dt chun k5 näng ngôn ngi Anh (nghe, nói, d9c, vit) tuong ducing Bac  5 theo Khung 
näng lrc ngo.i ngtt 6 bac  dung cho Vit Nam. 

PLO8.2: Sü dung d giao tip bang 1 ngoi ngt khác (Trung, Nhat, Han, Pháp) tucing duong Bac 
3 theo Khung nang lirc ngoi ngft 6 bac  dñng cho Via Nam. 

Näng hrc hr chü và trách nhim 

P05: Dào t3o näng hrc lam vic dc 1p và theo nhóm trong diu kiin lam vic thay di, chju 
trách nhim cá nhân, trách nhim vói nhóm trong vic hiróng dan, truyên bá, phô bin kiên 
thirc thuçic nganh Ngôn ngfr Anh và giám sat ngiroi khác thtrc hin nhim vu. 

PLO9: Co nang 1irc lam vic dOc  lip, lam vic nhóm, va khã nang lânh do nhóm 

PLO9. 1: Tham gia tich crc vào vic trao di, ra quyt djnh trong nhOm. 

PLO9.2: Hoàn thânh cOng vic hiu qua và di.ing th&i gian, phi hgp tt. 
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Chun du ra Mo tã 

PLO9.3: liFng diing k nãng 1rng xir và phát trin tinh thin trách nhim trong nhorn. 

PLO9.4: Bit ton tr9ng sir  khác bit gifta các thành viên trong nhóm và tim s? thng nht qua thão 
'un. 

PLO 9.5: Djnh hixOng, giãm sat, thiic dy hiu qua cong vic, và phát trin nhóm. 

PLO1O: Co nãng 1irc t chi'rc thixc hin cong vic, h9c hOi, tir  nghien cüu, và phát trin bàn than. 

PLO1O.1: Co khã nng quán 1 cOng vic bàn than và cOng vic ngithi khác. 

PLO 10.2: Co khà nang tir  di mth và tinh than khi nghip. 

PLO 10.3: Th hin näng lirc  quan sat, tix duy phàn bin và khá nàng tir  dánh giá và cài tin d phát 
triên bàn than. 

PLO 10.4: ThIch üng vth các thay di trong chuyên mon ngành ngh. 

P06: Giñp ngtrôi hçc xây ding thfrc trách nhim di vói cá nhãn, cong dIng, thüc phic 
viii dat rnthc và do dfrc nghê nghip. 

PLO 11: Co thi'rc trách nhim và dao  di'rc ngh nghip. 

PLO 11.1: Nhn thüc diiçc tm quan tr9ng và Co khã näng thirc hin trách nhiêm di vci cá nhân, 
cong dng và dt nirâc. 

PLO 11.2: Nhn thüc di.rçrc tm quan tr9ng và Co khã näng thirc hin trách nhim cüa cOng dan toàn 
cu. 

PLO 11.3: Tham gia tIch circ thixc hin cong tác cong dng. 

PLO11.4: Nhn thüc dixçrc t.m quan tr9ng và cO khà nang thirc hin dao  drc ngh nghip. 

V. Di tirçrng tuyn sinh 
Thirc hin theo Dê an tuyên sinh hang nãm cüa Trtx?mg. 

VI. Quy trinh dào tao, diêu kin tot nghip 

1. Quy trInh dào ttio 

Chumg trinh thc hin theo Quy ch dao tio dai  h9c h chInh quy theo h thng tin 

chi hin hành và Quy djnh v dào tao  chit li.rgng cao trInh d Dai  h9c hiên hành cüa 

Tnring Dai  h9c Wi Thành phé H ChI Minh. 

2. Diu kin tOt nghip 

Sinh viên duçic cOng nhn tt nghip khi hi dU các diu kin di.rçic quy djnh bri 

Quy ch dào t?o dai h9c h chInh quy theo h thng tin chi hin hành và Quy djnh v dào 

tao cht lircing cao trInh d Dai  h9c hin hành cüa Trung Dai  h9c Wi Thành ph H ChI 

Minh. 

Sinh viên chuyên ngành tiéng Anh thirnng mai  cO chi'rng chi BEC cüa Cambridge 

English tir 150 trr len hoc dat  bài thi tuong throng do TruO'ng Dai  h9c M Thành ph / 
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H ChI Minh t chirc. 

Co chirng chi nãng 1irc tiêng Anh dtt trInh d bc 5 trên 6 theo khung nãng Iirc 

ngoai ngct quc gia hotc bài thi nãng Iirc ting Anh Quc tê cO dirn tirnng di.rcrng, hoc 

bãi thi do Tnrông Di h9c M Thành ph H ChI Minh ti chirc. 

VII. Cách thtrc dánh giá 

Chwmg trInh sü diing thang dirn 10 d dánh giá mon h9c, quy tuang duang sang 

dim chU va thang dim 4 theo Quy ch dao to dti h9c h chinh quy theo h thng tin 

chi hin hành cüa Tnthng Dti h9c M& Thành phé Ho ChI Minh. 

VIII. Ni dung chiro'ng trmnh 

1. Câu trñc chirong trinh 

STT Câu trüc CTDT 

So tin chi 

T' lê 
Tôngsô 

Bat 
buoc 

Tir 
chQn 

1. Kin thfrc giáo diic di ctrolig 37 11 26 29.1% 

1.1. LjluánchInhtri 11 11 0 

1.2. Kiê'n tht'cc khoa hQc xa hói và nhán van, 1uç2t 5 5 

1.3. Tin hQc và khoa hQc tic nhiên 6 6 

1.4. NgoQingü' 15 15 

1.5. Giáoducthéchá't 3 1.5 1.5 

1.6. Giáodycqucphông—anninh 8 8 

2. Kin thtrc giáo dijc chuyên nghip 80 71 9 64.6% 

2.1. 
Kié'n thi'cc ccr sà (khó'i ngành, nhórn ngành, 
nganh) 

50 50 

2.2. Kiê'n thzc ngành 11 9 2 

2.3 Kie'ntIncchuyênngànhchuyênsâu 15 12 3 

2.4 Kiê'nthicbdtrcr 4 4 

3. Thirc tp tt nghip và Khóa 1un tot 
nghip (hoc mon thay the) 

10 10 6 3% 

3.1. Thrctptó'tnghiçp 4 4 

3.2. Khoalunttnghip 6 6 

3.3. Mon thay the' khOa luan  tat nghip 7 3 4 

Tong cong 127 95 32 
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2. Ni dung chu'ffng trinh 

STT 
Ten mon hoc 

- (Tiêng Vit/Tiêng Anh) Ma mon hoc 

Kh6i ltro'ng 
kin thtrc Ghi chü 

LT TH 

1. Kin thtc giáo dtc di clro'ng 30.5 6.5 

1.1 L 1un chInh trj 10.5 0.5 

1 
Trit hoc Mac - Lenin 

Marxist — Leninist phylosophy 
P0L11304 3 

* 

2 
Kinh t chInh tn Mac — Lenin 

Marxist — Leninist Political Economics 
P0L11205 2 

Chü nghia Xã hi khoa h9c 

Scientific Socialism 
P0L11206 2 

Lich sir Dâng Cong san Vit Nam 

History of Vietnamese communist party 
P0L11207 2 

Ttitii&ng H ChI Minh 

Ho Chi Minh's Ideology 
P0L11208 1.5 0.5 

1.2 Khoa hçc xã hi, nhân van và 1ut 5 

1.2.1 Khoa hoc xã hi nhân van 2 

T%r ch9n: chn mt trong các mon hçc sau 

6 
Di cixcmg van hóa Vit Nam 

Vietnamese Culture 
V1ET6301 3 

Nhân hc di cucmg 

Introduction to Anthropology 
S0C16303 3 

8 
Cci sâ ngOn ngft hc 

The Vietnamese Language 
V1ET6302 3 

Ting Vit thirc hành 

Introduction to Vietnamese Linguistics 
VIET62O1 2 

10 
Lich sir van minh th giOi 

History of World Civilization 
SEAS63O3 2 

11 
Ngôn ng& h9c so sánh di chiu 

Comparative Linguistics 
V1ET6303 3 

12 
Dinh hirâng ngh nghip vã k näng h9c tp 

Career Orientation and Academic Skills Training 
EDUC63O1 3 
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STT 
Ten mon hçc 

(Ting Vit/Ting Anh) 
Ma mon hoc 

Khi 1uqng 
kin thfrc Ghi chü 

LT TH 

1.2.2. Pháp lut 3 

Tr chn: ch9n mt trong các mon hcc sau 

1 
Pháp 1ut di cuang 

Introduction to Law 
GLAW63 01 3 

14 
L 1un nhà rn.ràc và pháp 1ut 

Theories of State and Law 
BLAW63O1 3 

1.3 Kin thü'c tin hoc và khoa hoc tu' nhiên 5 1 

Tr ch9n: chçn mt trong các mon hçc sau 2 1 

15 
TinhQcdicucmg 

Infonnation Technology Basics 
C0MP6301 2 1 

16 
Tin h9c img dung 

Applied Computer Science 
C0MP6302 2 1 

17 
Nhp mon tin h9c 

Introduction to Informatics 
ITEC6301 2 1 

Tir chpn: ch9n mt trong các mon hçc sau 3 

18 
Logic hoc 

Logic 
ACCO63 17 3 

19 
Tu duy phàn bin 
Critical thinking 

BLAW63O3 3 

20 
Tu duy phán bin 
Critical Thinking (English) 

BLAW53O2 3 

21 
Logich9c(TA) 

Logics (English) 
ACC05328 3 

22 
Con ngtthi Va môi tru?,ing 

Human Environmental Interaction 
B10T6301 2 1 

23 
Con ngu&i và môi tr1xmg (TA) 

Human Environmental Interaction (English) 
B10T5301 3 

1.4 Ngoingfrphi 10 5 

Ch9n mOt  trong các ngoi ngft sau 

24 Ting Trung (1-5) 
0CH12301— 
0CH12305 10 5 



STT 
Ten mon hoc 

(Tieng Vit/Tiêng Anh) Ma mon hoc 

Khi ltrçrng 
klefl thtrc Ghi chü 

LT TH 

(Chinese) 

25 
Tino Nhât (1-5) 

(Japanese) 
GJAP23O1 — 
GJAP23OS 

10 5 

26 
Ting Han (1-5) 

(Korean) 
KORE23O1 

— K0RE2305 
10 5 

27 
Ting Pháp (1-5) 

(French) 
FREN23O1 — 
FREN2305 

10 5 

1.5 Giáo due th chat 3 

Bt buôc 

28 
Giáo duc th chit 1 

Physical Education 1 
PEDUO2O1 1.5 

Giáo dic th cht 2: Ch9n 1 trong các mon sau day: 

29 
GDTC2 — Bong chuyn 

Physical Education 2 — Volleyball 
PEDUO2O2 1.5 

30 
GDTC2 — Bong dá 

Physical Education 2 — Football 
PEDUO2O3 1.5 

31 
GDTC2 — CAu lông 

Physical Education 2 — Badminton 
PEDUO2O4 1.5 

32 
GDTC2 — VO thuât 

Physical Education 2— Martial Art 
PEDUO2O5 1.5 

GDTC2 — Bong bàn 

Physical Education 2 — Table Tennis 
PEDUO2O6 1.5 

GDTC2 — Boi lôi 

Physical Education 2 — Swimming 
PEDUO2O7 1.5 

GDTC2 — Bong r 

Physical Education 2 — Basketball 
PEDUO2O8 1.5 

1.6 Giáo diic quôc phông - an ninh 5 3 

36 

Giáo diic quc phOng và an ninh: Dix&ng li quc 
phOng và an ninh cüa Dãng Cong san Vit Nam 

Nation Defense and Security Education: National 
Defense and Security Lines of the Vietnamese 
Communist Party 

DEDUO3O1 3 



STT 
Ten mon hoc 

- (Tiêng Vit/Tieng Anh) 
Ma mon hoc 

Khi Iu'Qng 
klefl thüc Ghi chá 

LT Til 

Giáo diic quc phông và an ninh: Cong tác quc 
phOng và an ninh 

Defense and Security Education: Defense and 
Security Work 

DEDUO2O2 2 

38 
Giáo due quc phong và an ninh: Quân sir chung 

Defense and Security Education: General Military 
DEDUO1O3 1 

Giáo dic quc phOng và an ninh: K thut chin 
du bô binh và chin thuât 

Defense and Security Education: Infantry Fighting 
Techniques and Tactics 

DEDUO2O4 2 

2. Kin thu'c giáo diic chuyên nghip 51 29 

2.1 Kién thfrc co' s (khi ngành, nhóm ngành, ngành) 33 17 

40 
Ngftpháp 

Grammar 
ENGL53O1 2 1 

41 
Doe - Vit 1 

Reading - Writing 1 
ENGLS3O2 2 1 

42 
Doe - Vit 2 

Reading -Writing 2 
ENGL53O3 2 1 

Doe - Vit 3 

Reading - Writing 3 
ENGL53O4 2 1 

Doe - Viet 4 

Reading - Writing 4 
ENGL53OS 2 1 

Doc hiu nãng cao 

Advanced Reading Comprehension 
ENGL53O6 2 1 

46 
Vit hoe thuât 

Academic Writing 
ENGL53O7 2 1 

Nghe - Nói 1 

Listening- Speaking 1 
ENGL53O8 2 1 

48 
Nghe - Nói 2 

Listening- Speaking 2 
EN0L5309 2 1 

Nghe - Nói 

Listening- Speaking 3 
ENGL531O 

- 
2 1 
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STT Ten mon hyC 
(Ting Vit/Ting Anh) Ma mon hoc 

Khi hrçrng 
kin thfrc Ghi chü 

LT TH 

50 
Nghe-Noi4 

Listening- Speaking 4 
ENGL5311 2 1 

51 
Nghe - Nói 
Listening- Speaking 5 

ENGLS3 12 2 1 

52 
Nghe-Noi6 

Listening- Speaking 6 
ENGL5313 2 1 

Luyn phát m 

Pronunciation 
ENGL53 14 2 1 

Luyndjch1 
Translation 1 

ENGL5315 2 1 

Luyn djch 2 
Translation 2 

ENGL53 16 2 1 

56 
Phtrang pháp NCKH 
Research Methodology 

EDUC52O1 1 1 

2.2. Kin thfrc ngmnh 6 5 

Nguam—Amvjhpc 

Phonetics and Phonology 
ENGL52O1 1 1 

58 
Cüpháp—HInhtháihçc 

Morphology and Syntax 
ENGLS2O2 1 1 

Ngu nghia — Ngu ding hçc 
Semantics and Pragmatics 

EN0L5203 1 1 

60 
VnhóaMh-M5 

British- American Culture 
ENGL5317 2 1 

Tu chQn: ch9n rnt trong hai mon sau 

61 
Van hoc Anh 

British Literature 
ENGL52O4 1 1 

62 
Van hoc M51 

American Literature 
ENGLS2OS 1 1 

2.3. Kin thñ'c chuyên ngành chuyên san 10 5 

63 Quán tn hoc ENGL5318 2 1 
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STT 
Ten mon hoc 

(Tieng Vit/Tiêng Anh) 
Ma mon hQc 

Kh6i Iung 
kiên thfrc Ghi chit 

LT Til 

Introduction to Management 

64 
Marketing can ban 

Introduction to Marketing 
ENGL53 19 2 1 

65 
Nguyen i k toán 

Principles of Accounting 
ENGL5 320 2 1 

66 
Kinh t Vi mô 

Microeconomics 
ENGL5321 2 1 

Tir ch9n: Chn 1 trong các mon sau: 2 1 

67 
Quan h cong chitng 

Public Relations 
ENGL5322 2 1 

68 
Nghip vii van phong 

Office Skills 
ENGL5323 2 1 

69 
Tin t ngân hang 

Money & Banking 
ENGL5324 2 1 

2.4. Kin thtrc bô tro' 2 2 

Tir chn: chçn hai trong các mon h9c sau 

70 
Nghip vi giao djch ngân hang 

Banking Services 
ENGL52O6 1 1 

71 
Thanh toán quc t 

International Transaction 
ENGLS2O7 1 1 

72 
Nghip vi ngoai thizang 

International Trade 
ENGL52O8 1 1 

Dam phán trong kinh doanh 

Business Negotiation 
ENGLS2O9 1 1 

Giao tip trong kinh doanh 

Business Communication 
ENGLS2 10 1 1 

75 
Anhngftduljch 

English for Tourism 
ENGLS21 1 1 1 

76 
Anh ngi kinh doanh 

English for Business 
ENGL5212 1 1 

77 
Anhngiinhândiing 

English for Employment 
ENGLS2 13 1 1 
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STT 
Ten mon hoc 

(Tiêng Vit/Tiêng Anh) MA mon hoc 

Khi luçnig 
kiên thtrc Chi chñ 

LT TH 

78 
K5 nAng thuyt trInh 

Public Speaking 
ENGL5214 1 1 

K5 nAng lam bài thi TOEFL (Paper Test) 

TOEFL preparation 
ENGL5215 1 1 

80 
Khii nghip 

Entrepreneurship 
BADM63O6 2 1 

3. Thijc tap và khóa 1un tt nghip (hoc mOn thay th) 10 

81 
Thixc tap TN 

Internship 
ENGL54O1 4 

82 
Khoá luân TN 

Graduation Paper 
ENGL56O1 6 

Mon h9c thay th Khóa 1un tot nghip 4 3 

Mt mon chuyên ngành tir ch9n 2 1 

Hai mon b tro tu chon 2 2 

Tng cong 81.5 45.5 

IX. K hoich giãng diy (dr kiê'n) 

STT Ten mon hoc 
Ma 

mon hoc 
Khi hryng 
kiên thtrc 

Ghi chü 

HQCKY1 

1.  Nghe-Nói 1 ENGL53O8 3(2,1,5) 

2.  Ngipháp ENGLS3O1 3(2,1,5) 

3.  Luynphátãm ENGLS314 3(2,1,5) 

4.  Mon Khoa hçc xA hi và nhân van 2(2,0,4) 

5.  Trit hoc Mac - Lenin P0L11304 3(3,0,6) 

6.  Giáo d%ic th chit 1 PEDUO2O1 1.5(0,1.5,1.5) 

GDQP và AN: Dithng li QP và AN 
cUa Dàng Cong san Vit Nam 

DEDUO3O1 3 (3,0,6) 

8.  
GDQP và AN: Cong tác quc phOng 
vã an ninh 

DEDUO2O2 2(2,0,4) 

9.  GDQP và AN: Quân sr chung DEDUO1O3 1 (0,1,1) 
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STT Ten mon hoc 
Ma 

mon hoc 
Khôihro'ng 

. kienthirc 
Ghi chu 

GDQP và AN: K5 thut chin du 
bo binh va chien thuat 

DEDUO2O4 2 (0,2,2) 

HQCKY2 

1.  Nghe-Nói2 ENGL53O9 3(2,1,5) 

2.  Doc - Vit 1 ENGLS3O2 3(2,1,5) 

3.  Mon Khoa hQc tr nhiên 3(3,0,6) 

4.  MônKinthüctinhçc 3(2,1,5) 

HOC KY 3 

1.  Nghe-Nói3 ENGL531O 3(2,1,5) 

2.  Dcc - Vi& 2 ENGL53O3 3(2,1,5) 

3.  Ngoingiihai(1) 3(2,1,5) 

4.  Giáoducthcht2 1.5(0,1.5,1.5) 

HOC KY 4 

1.  Nghe-Noi4 ENGL5311 3(2,1,5) 

2.  Dc - Vi& 3 ENGL53O4 3(2,1,5) 

3.  Phuang pháp nghiên ciru khoa hçc EDUC52O1 2(1,1,3) 

4.  Ngoi ngtt hai (2) 3(2,1,5) 

5.  Kinht chinhtrj Mac - Lenin P0L11205 2(2,0,4) 

6.  Mon Pháp 1ut 3(3,0,6) 

HQCKY5 

1.  Nghe - Nói 5 ENGL5312 3(2,1,5) 

2.  Doe - Vit 4 ENGL53O5 3(2,1,5) 

3.  Luyn djch 1 ENGL5315 3(2,1,5) 

4.  Ngoingthai(3) 3(2,1,5) 

5.  Chü nghTa xA hOi  khoa hc P0L11206 2(2,0,4) 

HOC KY 6 

1.  Nghe -NOi 6 ENGL5313 3(2,1,5) 

2.  Dc hiu nang cao ENGL53O6 3(2,1,5) 

3.  NgoiNgihai(4) 3(2,1,5) 

4.  Vithcthut ENGL53O7 3(2,1,5) 
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STT Ten mon hoc 
Ma 

mon hoc 
Khôi hro'ng . 
kienthtrc Ghi chu 

5. Ljch sfr Dãng Cong san Vit Nam P0L11207 2(2,0,4) 

HQCK(7 

1.  Ngftãm—Amvjhoc ENGL52O1 2(1,1,3) 

2.  

Tir ch9n mOt  trong 2 mon 

Vnh9cAnh ENGLS2O4 2(1,1,3) 

Van hc M5 ENGL52O5 2(1,1,3) 

3.  Vn hóa Anh- M5 ENGL53 17 3(2,1,5) 

4.  Luyndjch2 ENGL5316 3(2,1,5) 

5.  Ngoi ngft hai (5) 3(2,1,5) 

6.  Tix tli&ng H ChI Minh P0L11208 2(2,0,4) 

HQCKY8 

1.  Cu pháp — Hinh thai hçc ENGL52O2 2(1,1,3) 

2.  Kinhtvimô ENGL5321 3(2,1,5) 

3.  Marketing can ban ENGLS3 19 3(2,1,5) 

4.  MOnchuyênnganhtrchçn 3(2,1,5) 

5.  Mon b trçY chuyên ngãnh tir ch9n 1 2(1,1,3) 

HQCKY9 

1. NgftnghTa—Ngftdng h9c ENGLS2O3 2(1,1,3) 

2. Nguyen 1 k toán ENGLS32O 3(2,1,5) 

3. Quantrjhpc ENGL5318 3(2,1,5) 

4. Mônb tro chuyên nganh ttr ch9n 2 2(1,1,3) 

HQC KY 10 

1 
Mon chuyên ngành tir chn (thay th 
KLTh4) 

32 1 5 

2 
Mon b trq chuyên ngành thay th 
KLTN1 

2 11 3 (,,) 

Mon b trçi chuyên ngành thay th 
KLTN2 

2 11 (,,) 

4. Khóa1unttnghip ENGLS6O1 6(0,6,6) 

HOC KY 11 

1. Thirc tp t& nghip ENGLS4O 1 4(0,4,4) 
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X. Ma trn mon hçc vã k5 näng (Phy lic 1) 

XI. Hiro'ng dan thyc hin chu'o'ng trInh ('Phy lyc 2) 

XII. Mo tã mon hoc 

Mon hoc: Triêt hoc Mac — Lenin 

Ma mon hoc: P0L11304 So tin chi: 3 

Diu kin tiên quyt: Khong 

Mo tã torn tat: Trit h9c Mác-Lênin là rnt trong ba b phn cu thành cña Chü 

nghia Mác-Lênin — mon h9c b.t buc trong chuong trinh dào tto cüa khi di h9c trong 

cã nrnc. 

Trit h9c Mác-Lênin là nhUng nguyen l trit hoc c bàn do C.Mác, Ph.Angghen 

và V.I.Lênin viêt nên trên ca s k th&a sang to và phát trin tinh hoa trit h9c nhân loai, 

ting kt thirc tin và trI tu thñ di; là th giOi quan duy vt khoa h9c và phuang pháp 

lun bin chi'rng, cách m1ng; là nhung quy lut chung nht cüa sr vn dng và phát trin 

cüa th giâi noi chung va sir vn dng va phát trin cüa xà hi nói riêng. 

' nghia — phucmg pháp lun sâu sc duçic rut ra tr vic nghiên ci.'ru Trit h9c Mac-

Lenin có giá trj djnh huàng dung d.n cho mi hot dng nhn thrc va thirc tin cüa con 

ngi.thi. 

Mon h9c: Kinh té chInh trj Mac — Lenin 

Ma mon hoc: P0L11205 S tin chi: 2 

Diu kin tiên quyt: Không 

Mo tà torn tht: Nôi dung chixong trInh grn 6 chumg: Trong do, chrong 1 bàn v 

di tucTng, phrnmg pháp nghiên ciru va chi'rc nàng cüa kinh t chInh trj Mac - Lenin. Tir 

chuang 2 dn chuong 6 trinh bay ni dung ct lOi cüa kinh t chInh trj Mac - Lenin theo 

miic tiêu cüa mon h9c. Ci th các vn d nhu: Hang hOa, thj trumg và vai trô cña các 

chü th trong nn kinh t th tnr&ng; San xuAt giá trj thng du trong nn kinh th thj 

trithng; Canh  tranh vã dc quyn trong nn kinh t thj triRmg; Kinh t th tmng dinh 

hiràng xã hi chü nghia va các quan h lçci Ich kinh t a Vit Nam; Cong nghip hóa, hin 

dui hóa và hi nhp kinh t quc t cüa Vit Nam. 
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Mon h9c: Chü nghia xä hi khoa h9c 

Ma mon hoc: P0L11206 SO tin chi: 2 

Diu kin tiên quy&: Tri& hQc Mac — Lenin, Kinh t chinh trj Mac — Lenin 

Mo tà torn tat: Mon h9c chü nghia xä hi khoa hQc là rnt trong ha b phn hçp 

thành cña chü nghia Mac — Lenin, là kt qua cüa sir vn diing th giâi quan, phuGng pháp 

lun trit h9c Mac — Lenin và nhung h9c thuyt cüa kinh t chInh trj Mac - Lenin vào 

vic nghiên ciru quy lut tt yêu cUa sir ra dôi hInh thai kinh t xa hi cong san chü nghia; 

nhitng vn d chinh trj - xã hi có tInh quy lut trong tin trinh cách mng xä hi chñ 

nghia trên th giâi và trong dOi sng hin th?c a Vit Narn hin nay. 

Mon hçc: Tir tirO'ng Ho ChI Minh 

Ma mOn hoc: P0L11208 S tin chi: 2 

Diu kin tiên quyt: Chñ nghra xã hi khoa hQc 

Mon h9c tu tithng H Chf Minh thrçc t chirc giáng day cho sinh viên nãm thir hai 

cüa ch.ring trInh dâo t?o  Dti hçc. Mon h9c trang bj cho sinh viên nhung kin thiirc v ni 

dung quan dim cüa H ChI Minh v nhüng vn d ci bàn cüa cách mang Vit Narn; V 

Dáng Cong san và nhà nixâc Vit Narn; V dti doàn kt dan tc và doàn kt quc t; V 

van hOa, do di'rc, con ngi.rai, trong do ni dung c& lOi là dc 1p dan tc gn lin vâi thñ 

nghia xä hOi. 

Qua mon hQc nay sinh viên duqc nâng cao ban linh chInh trj, yeu cuâc, trung 

thành vOi miic tiêu, l tuang dc 1p dan tc gn lin chñ nghia xä hi; thy duçc trách 

thim cüa ban than trong vic h9c tip, rèn 1uyn d gOp phn và xay dirng và bào v T 

quôc. 

Mon h9c: Llch sfr Bang Cong san Vit Nam 

Ma mon hQc: P0L11207 S tin chi: 2 

Diu kin tiên quyt: Chñ nghia xã hi khoa h9c 

Mon h9c trang bj cho sinh viên sir hiu bitt v di tuçing, rnic dich, nhirn vi, 

phucmg pháp nghiên cüu, h9c tp mon Ljch sü Dãng Cong san Vit Narn và nhung kin 

thirc cc bàn, ct lOi, h thng ye sir ra dai cüa Dàng (1920 - 1930), qua trInh Dàng länhA, 



dto cuc dAu tranh giành chInh quyn (1930 - 1945), 1nh dio hai cuc kháng chin 

chông thirc dan Pháp và d quc M xârn 1uçc, hoàn thành giãi phong dan tc, thng nht 

dt nisic (1945-1975), 1nh dao Ca nuó'c qua d len chü nghia xã hi và tin hành cong 

cuc di mâi (1975-201 8). Qua do khng djnh các thành công, nêu len các htn ch& tng 

kt nhüng kinh nghim v sir länh do each mng cüa Dàng dê giüp nguO'i hQc nâng cao 

nhn thüc, nim tin di vâi Dàng và khà näng vn ding kin thcrc dã h9c vào thirc tién 

cong tác, gop phn xay dirng và bào v T quc Vit Narn xä hi chü nghia. 

Mon h9c: Di ctnrng van hóa Vit Nam 

Ma mOn hoc: VIET 1305 S tin chi: 3 

Diu kin tiên quyt: Không 

Mo tà torn tat: Mon h9c nay cung cp cho sinh viên nh[tng kin thi.'rc nén tang ye 

van hoá Vit Nam. Giñp sinh vién hiu rO han van hoá cña dan tc mInh d tr dO nhn 

thüc dung nhUng giá tr4 van hóa truyn thng cüa Vit Nam. NhIn lai  bàn sc và tInh 

each van hóa cüa dan tc d bào tn, xay dirng và phát trin nn van hOa Vit Nam tiên 

tin, dm dà bàn sc dan tc. 

Mon h9c: Nhân hQc dtti  ctro'ng 

Ma mon hoc: S0C16303 So tin chi: 3 

fiu kin tiên quyt: 

Mo tà tOrn tat: Nhân h9c dai  ewing ma mon hQc nn tang dành cho sinh viên các 

ngành thuc linh vire khoa hçc xã hi và nhân van. Mon h9c trang bj cho sinh viên nhung 

kin thurc v các v.n d co bàn nht lien quan dn cuc sng con ngithi nht.r qua trinh tin 

hóa cUa loài ngizi v mat  sinh h9c và van hóa; các giá trj do con ngi.thi tao  ra va tác dng 

manh me dn xã hi loài ngi.ri nhix van hóa, ton giáo, ngOn ngth..; các t chic xã hi ma 

con ngutYi là thành viên nhu tc ngiRii, các hip hi, than tc — hon nhân — gia dinh... 

Nhân h9c xem xét tht câ các vn d do dã tác dng dn cuc sng con nguii trong các xä 

hi khác nhau nhir th nào. 
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Thông qua mon hçc, sinh viên se có kin thirc tng quát v con ngtthi duâi each 

tip c.n toàn din cüa Nhân h9c d có nn tang kin thirc h9c tp các mon h9c khãc trong 

chwmg trInh dào tio. 

Mon h9c: Co s& ngôn ng& h9c 

Ma mon hoc: V1E16302 SO tin chi: 3 

Diêu kin tién quyêt: 

Mo tâ tOrn tht: Day là mOn h9c tir ch9n trong khi kin thirc Khoa h9c xa hii Va 

nhân van. Nm vüng kin thirc mon hQc nay së giüp sinh viên tip thu và vn diing t& 

các phân mOn cüa ngôn ngü nhu: Ngf am h9c, Tir v1rng h9c, Ngct pháp hQc,... 

Mon hQc: Tiêng Vit thiyc hành 

Ma mon h9c: VIET62O1 So tin chi: 2 

Diu kin tiên quyt: Khong có 

Mo tà torn ttt: Mon h9c bao gm các kin thirc cii bàn v ngôn ngU nOi chung Va 

ting Vit nói riêng; các kin thi'rc v sü diing ting Vit, v chiTrc näng, cu true, cách 

nhn din va cách süa li sai trong ting Vit a các phirnng din: vAn bàn, ngü pháp, tir 

vrng, ngü am; các kin thirc lien quan dn k5 nAng nâng cao hiu qua giao tiêp và si 

diing ting Vit trong thirc tin; các kin thIrc str diing ting Vit lien quan dn cOng 

vic,tr h9c, nghiên ciru, biên soan tir lieu, vit bài, lun vAn khoa h9c cüa sinh viên trong 

trtrang dii hçc,... 

Mon hçc: Ljch sfr vAn minh the giOi 

Ma mon h9c: SEAS63O3 S tin chi: 3 

Diu kin tiên quyt: 

Mo tã torn ttt: Mon hQc nay cung cp nhng kin thüc co bàn v nhüng c si hInh 

thAnh vA nhung thAnh tiru c bàn cUa các nn vAn mirth 1ón trên th giâi. Qua dy sinh 

viên sê nm bt duqc nhung quy lutt co' bàn phát trin vAn minh nhân loi. 
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Mon h9c cUng giâi thiu imt s nn van hoá van rninh tiêu biu ó phtmng Dông 

nhu: Ai Cap — LuO'ng Ha, An Do, Trung Quc Va phuang Thy nhtr Hy L?p  và La Ma, 

Thy Au... 

Mon h9c: Ngôn ngfr hQc so sánh di chiu 

Ma mon hoc: V1ET6303 So tin chi: 3 

Diêu kin tiên quyt: 

Mo tã torn ttt: Day là mOn h9c tir ch9n trong khi kin thirc Khoa hQc xä hôi và 

nhân van. Mon nay giüp sinh viên n.rn dixçc các kin thirc ye khái nim dôi chiu, các k 

nãng trong di chiu ngôn ngt hçc, các phi.ryng pháp di chiu, các thu pháp di chiu, 

ni dung di chiu, thur t1r trong di chiu và các k nàng các yu t cñng cap d giia các 

ngôn ngu khác nhau nhm chi ra ch ging hoc/và khác nhau giüa các ngôn ngtr. 

Mon h9c: Dnh hirO'ng ngh nghip và k5i näng hQc tp 

Ma mon hoc: EDUC63O1 S tin chi: 3 

Mon h9c truâc: Không 

Mo tã torn tht: Mon h9c cung cp cho sinh viên nhng kin thüc c bàn v djnh 

huâng ngh nghip va cac k57 näng cn thit d hçc tp hiu qua bc h9c dai  hçc. Cii 

th& mon hQc giüp sinh viên dánh giá sir phü hgp cüa bàn than và ngh nghip, hiu và 

rèn luyn nhctng té chit cn thit d thành cong trong ngh nghip, dng thai chQn 1ira 

dutng dtn mIic tiêu h9c tip, cüng nhuj các mOn h9c trong chucrng trInh dào tao  d có duçic 

ngh nghip phü hcip. Ben ctnh do, mon h9c trang b cho sinh viên nhüng k nAng quan 

tr9ng d giiip sinh viên hQc tt trong môi trurng h9c thut a bc dai  h9c, bao gm các k5' 

nãng mm, cüng nhu các k5 nàng lien quan den h9c thut va nghien cüu khoa h9c, mt 

hoat dng bat buc cüa SV tham gia hçc tp tai  chuxang trInh dào tao  Cht hrçmg cao cüa 

Tnrong DH M TPHCM. 

Mon h9c: Pháp 1ut dti clro'ng 

Ma mon hoc: GLAW63O1 Stinchi:3 

Mon h9c truOc: KhOng 
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Mo tà torn tht: Mon hQc Pháp 1ut di ciloTig là mon hçc trong khi kiên thrc giáo 

d1ic dii cucmg. Mon hçc trInh bay nhüng khái nirn ca bàn v Nhà nuâc và pháp luãt, bao 

gm: Ngun gc, bàn chit, dc dirn, chüc nãng cüa Nhà nrnc, kiêu nhà nrnc, hinh thiTrc 

nhà nuàc và phân tich c.0 trñc cña b may Nhà nithc, chiirc näng và thm quyn cüa cac 

co quan nhà nuâc trong b may Nhà nithc Vit Nam; Ngun gc, bàn cht, dtc dim cña 

pháp lust, kiu pháp 1ut, quy phm pháp lut, quan h pháp lut, thuxc và th?c hin 

pháp lut, vi pham pháp lut, trách nhim pháp l, và HInh thirc pháp lust;  Gii thiu 

khái quát v h thng pháp lut và các nganh lust trong h thng Pháp 1ut cüa Nhà nuâc 

Vit Narn, trinh bay nhung ni dung ca bàn cña Lut Hành chInh, Lut HInh sir, Lut Tê 

tl;ing hInh sr, Lut dan sir và Lut T t1rng dan sir, Lust lao dng, Lut Hon nhân va gia 

dInh, pháp lut Phông chng tham nhüng. 

Mon h9c: L 1un nhà niroc và pháp 1ut 

Ma mon hoc: BLAW6301 SO tin chi: 3 

Mon h9c truâc: Không 

Mo tà torn ttt: Mon h9c L lun nhà nuâc và pháp lut là mon h9c trong kMi kin 

thi'rc giáo diic dai  cuccng. Mon h9c nay trang bj cho sinh viên nhftng l thuyt v ngun 

gc, bàn chat và kiu nhà rnrâc; chiirc nãng, hinh thi.'rc và b may nhà nithc; ngun gc, 

bàn cht và kiu pháp lut; chrc näng và hInh thrc cüa pháp lust;  quy phtm pháp 1ut; 

quan h pháp lust; thirc pháp lut; thirc hin và áp diing pháp 1ut; vi phtm pháp lust  va 

trách nhim pháp 1. 

Mon hoc: Tin hQc dii curong 

Ma mon hoc: COMP63O1 SO tin chi: 03 

Diu kin tiên quyt: 

Mo tã torn ttt: Mon Tin h9c di cirnng thuc khi kin thCrc giáo diic dai  c1song 

trong chrong trInh dào tao  cüa càc ngành, trü các ngành Khoa h9c may tinh, Cong ngh 

thông tin, H thng thông tin quàn 1. 

MOn Tin h9c dai  cuong cung cp cho sinh viên khOng chuyên các ngành Cong 

ngh thông tin nhüng kin thirc ca bàn v Cong ngh thông tin &ng th?yi trang bi cac k 
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nãng ca bàn trong sfr diing may vi tinh, sfr diing các phn mm üng diing thông diing 

trong van phông, cO näng lirc lam vic dc lap, cO dao  dirc và trách nhim trong sir diing 

Cong ngh thông tin. 

Sinh viên h9c và dat  mon Tin hQc dai  cung së dat  Chun k5 näng sfr diing Cong 

ngh thông tin co bàn theo Thông tij s 03/20 14 cña B Thông tin và Truyn thông quy 

djnh Chun k näng si.r diing Cong ngh thông tin áp diing dôi vâi co quan, t chic, cá 

nhân tharn gia trirc tip hotc cO lien quan dn hoat dng dánh giá k näng sü diing Cong 

ngh thông tin. 

Mon h9c: Tin hQc frng ding 

Ma mon hoc: C0MP6302 So tin chi: 3 

Diu kin tiên quyt: không 

Mo tà torn tht: Mon hçc Tin h9c iirng diing trang bj cho sinh viên các kin thiirc co 

bàn v co sâ dU 1iu, hiu dirçc nghia và vai trj cña cci sâ dit Iiu, kin thirc v co sâ dii 

1iu quan he, st'r diing duqc h quán trj co s dii lieu quan h Microsoft Access rnirc d 

can bàn d tao  co si dii 1iu, truy vn dii lieu, tto giao din ngui dung và tao  báo cáo. 

Sinh viên h9c và dt mon h9c Tin h9c lrng di1ng së dat  yêu c.0 cüa MO dun k5 

nãng 10 (Ma TU1O: Si:r ding h quán trj co sâ dii lieu) theo thông Ui so 03/20 14 cüa B 

Thông tin và Truyn thông quy djnh Chun k nãng 5ir diing CNTT áp diing dôi vOi co 

quan, t chirc, cá nhân tham gia trijc tip hoc có lien quan dn hoat dng dánh giá k5 

nang sü diing CNTT. 

Mon h9c: Nhp mon tin hQc 

Ma mon hoc: ITEC6301 So tin chi: 3 

Diu kin tiên quy&: không 

Mo tà torn tt:Nhp mon Tin h9c là mon h9c du tiên cüa chixong trInh dào tao 

Dai hQc khM ngành Cong ngh thông tin (CNTT). 

MOn h9c trang bj cho sinh viên cái nhin ting quát v ngành h9c, khái quát v ljch 

sir phát trin và hInh thành cña khi ngànhCNTT, các kin thirc co bàn v tin h9c co si 
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nhu: cu trüc vâ hoat dng cña may vi tInh, biu din dü 1iu trong may tInh, các h dm 

thông dung, khái nim h diu hành, mng may tInh co' bàn. 

Mon h9c cung cp kin thrc lam nn tang cho sinh viên s1r diing tt phn mm tin 

h9c van phOng (soan thào van bàn, xi'r l bàn tInh, soan thão trInh din). Ben canh do 

mOn h9c cflng giài thiu khái quát các ngh nghip có lien quan khi ngành CNTT ti 

sinh viên. 

Mon hQc: Logic hçc 

Ma mon hoc: ACC06317 So tin chi: 3 

Mon hoc truâc: 

Mo tá tOrn ttt: Mon h9c nay nhm trang bj cho sinh viên các kin thüc co' bàn v 

Logic h9c, sir hInh thành và phát trin cüa logic h9c. Hoàn tat mon h9c, sinh viên hiu rO 

các quy 1ut co' bàn và các hInh thüc cUa tu duy, giiiip sinh viên hInh thành tu duy logic, 

sü diing ti'r và câu chInh xác trong din dat  tu0ng, dng thai sinh viên có khà näng suy 

lun, phán doán, chiirng minh hoc bác bO vn d mt each thuyt phuc, chat chë và nht 

quán. 

Mon hçc: Tir duy phãn bin 

Ma mon hoc: BLAW63O3 So tin chi: 3 

Mon hçc truâc: Không 

Mo tà torn tat: Mon h9c Tii duy phàn bin là mon hQc trong khi kin thtrc giáo 

d11c dai  cirang, nhtrn giüp sinh viên rèn 1uyn sir nhy ben trong vic phát hin và nhn 

din các tInh hung có vn d& xfr l các thông tin, phân tich, Ip  lun, tang hap, so sánh, 

dánh giá các tInh tit, giâi quyt, ra quyt djnh v các vn d mt each dting din, rO rang, 

chü dng, sang tao  và hiu qua. Trên Ca sO' nay, sinh viên CO th phân bit dung sai, tránh 

nhUng sai lam, thiu sot khi h9c tip, lam vic trong mçi ngành ngh vã các linh vrc khác 

nhau. Trong su& thi gian h9c tap, sinh viên se vtn diing nhüng khái nim, nguyen i), 

quy tc và nhttng k nãng tir duy, 1p lun d giãi quyt nhüng vn d cüa bàn than hoc 

xä hi quan tam. Mon h9c nay trInh bay các ni dung chInh nhu sau (i) Nhüng khái nim 
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v tu duy, (ii) Nhüng hInh thirc tu duy, (iii) Nhttng quy 1ut can bàn cña tu duy, (iv) 

Chirng minh — bác bO - ngiy bin, (v) K nãng tis duy và 1p lun. 

Mon h9c: Tir duy phãn bin (TA) 

Ma mon hoc: BLAW53O2 So tIn chi: 3 

Diu kin tiên quyt: Không có 

Mo tã torn tat: Mon h9c Ti.r duy phãn bin là mon hQc trong kh6i kin thfrc giáo 

diic dti cucmg, thm giüp sinh viên rèn luyn sir nhty ben trong vic phát hin và nhn 

din các tInh hung có vn d, xü l các thông tin, phân tIch, 1p Iun, tang hçp, so sánh, 

dánh giá các tInh tit, giâi quy&, ra quyt djnh v các vn d mt cách dung din, rO rang, 

chü dng, sang tao và hiu qua. Trén c sO' nay, sinh viên có th phân bit dung sai, tránh 

nhftng sai lAm, thiu sOt khi hQc tap,  lam vic trong rnQi ngành ngh và các linh vijc khác 

nhau. Trong su& thO'i gian hoc tap, sinh viên së 4n diing nhUng khái nirn, nguyen li', 

quy tc và nhung k5 näng tu duy, 1p lun d giãi quyt nhüng vn d cUa bàn than hoc 

xà hi quan tam. Mon hçc nay trinh bay các ni dung chInh nhu sau (i) Nhüng khái nirn 

v tir duy, (ii) Nhüng hmnh thüc tir duy, (iii) Nhftng quy lut can bàn cüa tu duy. (iv) 

Chi'rng minh — bác bO - ngiiy bin, (v) K5 nang tu duy và 1p lun. 

Mon hçc: Logic hçc (TA) 

Ma mOn hoc: ACC05328 So tin chi: 3 

Diu kin tiên quy&: Không cO 

MO tã tOrn tat: Mon hQc nay nhArn trang bj cho sinh viên các kin thic c bàn ye 

Logic hQc, sr hinh thành và phát trin cUa logic hQc. HOàn tt mOn h9c, sinh viên hi&i rO 

các quy lut cci bàn và các hInh thirc cüa tu duy, giüp sinh viên hInh thành tu duy logic, 

sir dung ttr và câu chInh xác trong din dtt tu&ng, d6ng thO'i sinh viên có khá näng suy 

lun, phán doán, chrng minh hoc bác bO vAn d mt each thuy& phiic, chat ch và nhAt 

quán. 

Mon h9c: Con ngtrô'i và môi trirO'ng 

Ma mOn hoc: B10T6301 So tin chi: 3 
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Diu kin tiên quyt: Không có 

Mo tà torn tat: Mon h9c trang bj cho sinh viên nh[ng kin thirc co bàn ye tài 

nguyen, rnôi tnrO'ng và các thành phn rnôi tru6ng, h thng phãp lut v quãn l môi 

tnthng và dc bit là mM quan h cüa con ngui vci môi tri.thng và sir phát trin cña 

ngui dà tác dtng dn các thành phn cña môi tril?Yng nhu th nào cüng nhu là các vn d 

môi tru?mg ma nhân loai dang dM rnt. 

Mon h9c: Con ngu'ôi và môi trirong (TA) 

Ma mon hoc: B10T5301 So tin chi: 3 

Diu kin tiên quyt: Không có 

Mo tã tOrn tat: Mon h9c trang bj cho sinh viên nhng kin thüc c bàn v tài 

nguyen, môi triRing và các thành phn môi tru?mg, h thng pháp lut v quán l môi 

tru?mg và dtc bit là mM quan h cüa con ngui vOi mOi truOng và sir phát trin cüa 

nguOi dã tác dng dn các thành phn cña môi trt.rOng nhu thá nào cüng nhu là các vn d 

mOi trithng ma nhân 1oti dang dM mtt. 

Mon h9c: Tiêng Trung 1 

Ma mon hoc: GCHI23O1 S tin chi: 3 

Diu kin tiên quyt: Không có 

Mo tã torn tat: Mon ting Trung 1 là h9c phn ci bàn nht trong 5 hçc phn cüa 

ting Trung không chuyên duçc dua vào giàng dy cho sinh viên cãc khoa. Ni dung cüa 

h9c phn nay së giâi thiu cho sinh viên v h tMng phiên am La tinh, ten gi các b thü, 

kin thTrc v cu tao  chft Han; s hrqng tü vrng khoãng 120 hr và mt s chü dim ngi 

pháp s cp, các ni dung trong bài h9c xoay quanh các chü d giao tip cci bàn trong 

cuc sng, d có nn tang h9c len các cp A2, B 1. 

Mon h9c: Ting Trung 2 

Ma mon hoc: GCH12302 sé tin chi: 3 

Diu kin tiên quy&: Khong cO 
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Mo tã torn tht: Mon ting Trung 2 là mon h9c tip theo ting Trung 1, trên Ca s 

dä có kin thirc v h thông phiên am Latinh và vit duqc khoáng 120 tr ca bàn theo quy 

the net vit. O hçe phAn nay, ngiIYi h9c tiêp tVc  lam quen và 4n d11ng duçic khoäng 120 

tir vrng cO lien quan dn các chü d trong cuc sang hang ngày nhu mua sam, mô tã sr 

vet, di du ljch v.v... din dt dixçc các djnh trong các tInh hung ci th han, tirng buàc 

thrc hành 4 k5 näng Nghe, Nói, DQc, Vit. Là mon di&u kin bt buc d hçc tiêp len các 

cp lap cao hon. 

Mon h9c: Ting Trung 3 

Ma mon hçc: GCH12303 S tin chi: 3 

Diu kin tiên quyt: Không có 

Mo tà tOrn tht: Mon ting Trung 3 là mOn h9c tip theo ting Trung 2. cap dO 

nay, sinh viên se duc tip nhn them khoãng 200 tr vmg d tip tic hoàn thin 4 k5 

näng Nghe, Nói, DQC, Vi& d to kin thirc nn tang và là tin d dt chun du ra ngoi 

ngü theo Khung tham chiu B 1, tilcing throng vó'i HSK cp 3, là Ca s& d hçc len trung 

cp ting Trung Quc. O cp do ting Trung 3, mon hQc da CO sir nâng cao v each si'r 

d%rng tr vmg (tr gAn nghia) và m& rng kin thirc các chü dim ngtt pháp trong tirng bài 

hoc, gii1p sinh viên trng buâc din dt drnic các suy nghi, trInh bay djnh & thng nghia 

phong phiTi han. 

Mon hçc: Ting Trung 4 

Ma mon hoc: GCH12304 So tIn chi: 3 

Diêu kin tiên quyt: KhOng có 

Mo tã torn tht: Mon ting Trung 4 là Là mOn hçc tip theo ting Trung 3. O cp dO 

nay, sinh viên tip tue hoàn thién 4 k5 näng Nghe, Nói, D9c, Vit d d.t chu.n dAu ra 

ngoi ngü theo Khung tham chiu B 1, tuong dtrang vâi HSK cp 3, là tin d d h9c len 

trung cp ting Trung Quc. Dc bit & cp dO nay, kin thirc tr vijng tuang dé,i nhiu, 

nên vic sü ding duqc cac tr virng mâi sê là tiêu chi h9c tap trQng tam. Tip tic tim hiu 

và si'r diing ducic khoãng 300 tr (trong 600 tü vrng & cp dO HSK3), Nghe hiu va dQc 

hiu thrçic cac nOi  dung kin thirc trong phn bài tap;  TrInh bay duçrc các chü dim ng1t 
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pháp mri; Ap diing duçc các kin thirc tir virng và chñ dim ngft pháp vào tInh hung 

thirc th; Sfr diing duçic rnt s thânh ng - tiic ngft cO trong bài. 

Mon hoc: Ting Trung 5 

Ma mon hoc: GCH12305 S tin chi: 3 

Diu kin tiên quyt: Không Co 

Mo tà torn tat: Ting Trung 5 là mon h9c cui cüng trong 5 cp d ting Trung 

ngoti ngft không chuyên. Tip ni ting Trung 4, i cap d nay, sinh viên tiêp tijc lam 

quen và sü diing duçc khoáng 300 tir vi1ng trong pham vi 600 tr v1rng cüa HSK 3, ap 

diing các chü dim ngii pháp nâng cao d th?c hành các tInh hung giao tip trong cuôc 

sang và cong vic; thông qua các bài tp tip tiic hoàn thin 4 k5 nAng Nghe, Nói, DQC, 

Vit d dtt chun dAu ra ngoti ngU theo Khung tham chiu Bi, tuGng duGng vâi HSK 

cp 3, là tin d d h9c len B2 ti&g Trung Quc. 

Mon h9c: Ting Nht 1 

Ma mon hoc: JAPA23O1 S tin chi: 3 

Diu kin tiên quyt: Không có 

Mo tã torn ttt: Mon Ting Nht 1 là mon hQc du tiên trong chuo'ng trInh Ngoi 

ngü phii ting Nht. H9c phn trang bj cho sinh viên nhung kin thüc c bàn ban du cüa 

ting Nht nhu: Cách vi&, cách d9c chU Hiragana, Katakana và nhüng dim ngft pháp, 

mu câu CG bàn ting Nht, each giao tip chào hói, gici thiu bàn than, hOi gi&, ngày 

tháng, lam quen vri trç tir, danh tfr, dng tir trong ting Nht... Sinh viên có th vn diing 

nhttng kin thiirc cIa h9c d thirc hành, luyn tp nghe nói v(i giáo viên và giüa sinh viên 

vOi nhau ti'r do có c s can bàn d h9c nhüng mon h9c tip theo. 

Mon hçc: Ting Nht 2 

Ma mon hoc: JAPA23O2 Stinchi:3 

Diu kin tiên quyt: Không cO 
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Mo tã torn tt: Mon Ting Nht 2 trang b cho sinh viên nhiTthg kin thirc c bàn 

tip theo cüa ting Nht nhu h9c them v các trq tü mâi (o, e, de, ga), các 1oi tInh tr 

trong ting Nht... H9c xong h9c phn nay, sinh viên sü diing duqc các mu cãu cho 

nhn, cách sir diing các dng ti'r di chuyn, cO th mô tà các hot dng hoc mO tInh chtt 

cüa sir vt sir vic, th hin cam xüc cüa minh bang ting Nht... Vâi nhung phn thirc 

hành di kern vói 1 thuyt, sinhviên có th vn ding nhftng kin thirc dã h9c d thirc 

hành, 1uyn tp nghe noi vâi giáo viên va giUa sinh viên vâi nhau tir do có ca sâ can bàn 

d h9c nhung mon hQc tip theo. 

Mon h9c: Ting Nht 3 

Ma mon hoc: JAPA23O3 So tin chi: 3 

Diu kin tiên quyEt: Không có 

Mo tã torn tat: Mon Ting Nht 3 trang bj cho sinh viên nhung kin thic ca bàn 

tip theo cüa ting Nhât nhiz hoc v s dm, các mu câu so sánh, chia th Te.....Hçc 

xong hQc phAn nay, sinh vién có th dm s hxcmg d vet,  có th 1it kê các hành dng, 

h9c các kin thirc nâng cao v& các thI cüa tInh ti'r cüng các mâu câu quan tr9ng lien quan 

dn th Te. Vâi nhUng phAn thirc hành di kern vâi 1 thuyt, sinh viên có th vn diing 

nhtng kin thi'rc dä hoc d thirc hành, luyn tp nghe nói vói giáo viên và gifla sinh viên 

vâi nhau tr do có ca s can bàn d h9c nhüng mon h9c tip theo. 

Mon h9c: Tiêng Nht 4 

Ma mon hoc: JAPA23O4 S tin chi: 3 

Diu kin tiên quy&: Khong có 

Mo tã torn tt: Mon Ting Nht 4 trang bj cho sinh viên nhUng kin thIrc ci bàn 

tip theo cüa ting Nht nhu cãc dng thüc cüa dng tir, các cách nOi ye khà näng, kinh 

nghim cüa bàn than, nhtrng cách nói thông thu?mg ngii?ii Nht thu&ng dñng,... H9c xong 

hQc phn nay, sinh viên có th giao tip mc d so cp bang nhüng mu câu phc tp 

và thông ding hon. Vi nhng phAn thrc hành di kern vOi 1 thuyt, sinh viên cO th vn 

diing nhüng kin thirc dã hQc d thirc hành, luyn tp nghe nOi vâi giáo viën và giüa sinh 

viên vâi nhau tt'r dO có co s can bàn d hQc nhung mon hçc tip theo. 
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Mon h9c: Tiêng Nht 5 

Ma mon hoc: JAPA23OS S tin chi: 3 

Diu kin tiên quy&: Không cO 

Mo tã tOrn tat: Mon Ting Nht 5 trang bj cho sinh viên nhung kin thirc co bàn 

tip theo ci1a ting Nht i trinh d cui so cp 1 nhu cu trüc câu phi'rc, câu tithng thut, 

cu trüc th hin sir phán doán, rnu câu din dat hành dng cho — nhn hay cu trüc câu 

diu kin cüng nhu'ng each nói thông thiRng nguO'i Nht thu&ng dung,... H9c xong h9c 

phn nay, sinh viên cO th giao tip a mrc d so cp bang nhng mu câu phic tip va 

thông diing hon. Vâi nhung phn thirc hành di kern vâi l thuyt, sinh viên cO th vn 

diing nhung kin thüc dà h9c d thirc hành, luyn tp nghe nói vâi giáo viên và giva sinh 

vien vâi nhau ti'r do cO co sâ can bàn d h9c nhung mon h9c tip theo. 

MOn h9c: Tiêng Han i 

Ma mOn hoc: KORE23O1 S tin chi: 3 

Diu kin tiên quyt: Không có 

Mo tá torn ttt: Day là h9c phn thiTr nht trong 5 hc phn cüa chi.rong trinh ting 

Han. Mon h9c trang bj cho sinh viên nhitng kin thi'rc nhp mon v ting Han và van hoá 

Han Qu6c. Theo dO cung cp ti'r vijng lien quan dn chü d cüa bài h9c, nhU'ng yu th ngü 

pháp a trInh cli so cp xut hin trong bài khoá. Mi bài du CO phn luyn tp 1rng diing 

tir virng, yu t ngü pháp trong bài nhm giüp sinh viên nm ving kin thirc dã hçc. Ben 

ctnh do, sinh viên cüng duçc rèn luyn k nàng d9c hiu thông qua bài khoá hay bài dQc 

ngLn vâi n)i dung don giãn có tInh irng dicing cao trong cuc sng thu?mg nht. 

Mon h9c: Ting Han 2 

Ma mon hoc: K0RE2302 S tin chi: 3 

Diu kin tiën quyt: Không có 

Mo tã torn ttt: Day là h9c phn thir hai trong 5 hçc phn cüa chucing trinh tiêng 

Han. Mon h9c trang bj cho sinh viên nhung kin thüc co bàn v ting Han và van hoá 

Han Quc. Theo do cung cAp tir ng lien quan dn chñ d cña bài hçc, nhüng yu ti ngu 
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pháp a trInh d si cp xut hin trong bài khoá. Mi bài du có phn 1uyn tp irng diing 

t1r vrng, yu th ngir pháp trong bài nhm giüp sinh viên nm vüng kin thrc d h9c. Ben 

ctnh do, sinh viên cüng duçc rèn 1uyn k5' näng d9c hiu thông qua bài khoá hay bài dcc 

ngn cO tInh irng ding cao trong cuc sérng thuang nht. 

Mon hçc: Ting Han 3 

•Mä mon hoc: K0RE2303 S,tInchi: 3 

Diu kin tiên quyEt: Không có 

Mo tã torn tat: Day là hçc phn th'Cr ba trong 5 hçc phn cüa chuong trmnh ting 

Han. Mon hc trang bj cho sinh viên nhitng kin thirc cci bàn v ting Han và van hoá 

Han Qu&. Theo do cung cp tir vlrng lien quan dn chü d cüa bài hoc, nhUng yu th ngü 

pháp a trInh dO s cp xut hin trong bài khoá. Mi bài du cO phn 1uyn tp üng diing 

tfr ng, yu t6 ngü pháp trong bài nhrn giüp sinh viên nm vUng kin tht'rc dã hoc. Ben 

ctnh do, sinh vien cfing duçic rèn luyn k näng dc hiu thông qua bài khoá hay bài dc 

ngn cO tInh ing diing cao trong cuOc sang thu?ing nhât. 

Mon hçc: Tiêng Han 4 

Ma mOn hçc: K0RE2304 S tin chi: 3 

Diu kin tiên quy&: Không có 

Mo tã torn tt: Day là hc phAn thir tir trong 5 hçc phn cüa chucing trinh ting 

Han. Mon hçc trang bj cho sinh viên nhiing kin thirc c bàn cO nãng cao v ting Han và 

van hoá Han Quc. Theo do cung cp tir virng lien quan dn chü d cüa bài hoc, nhftng 

yu ti ngü phãp a trinh dO cu6i su cp xut hin trong bài khoã. Mi bài du cO ph.n 

luyn tp 1mg dicing tir vljng, yu t ngCt pháp trong bài nhm giüp sinh viên nm vthig 

kin thlrc dã hçc. Ben cnh do, sinh viên cUng duçic rèn luyn k5 nãng dc hiu thông 

qua bài khoá hay bài dc có tInh 1mg ding cao trong cuOc séng thuang nht. 

Mon hoc: Tiêng Han 5 

Ma mon hoc: K0RE2305 S tin chi: 3 

Diu kin tiên quyt: Không có 
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Mo tâ tOrn t.t: Dày là hçc phân cui cüng trong 5 hc phn cüa chuong trInh tiêng 

Han. Mon h9c trang bj cho sinh viên nhUng kin thüc co bàn cO nâng cao v ting Han và 

van hoá Han Quc. Theo dO cung cAp tir v11ng lien quan dn chü d cUa bài hoc, nhthig 

yu t ngit pháp & trInh d s cAp và buOc du trung cAp XUAt hin trong bài khoá. Mi 

bài du cO phn 1uyn tp iirng dicing tr vrng, yu t ngct pháp trong bài nhtrn giüp sinh 

viên nAm vUng kin thi'rc dà h9c. Ben cnh do, sinh viên cüng duçic rèn 1uyn k nang 

d9c hiu thông qua bài khoá hay bài d9c có tInh ng diing cao trong cuc sng thu&ng 

nht. 

Mon h9c: Tiêng Phãp 1 

Ma mon hçc: FREN23O1 S tin chi: 3 

Diu kin tiên quyt: Khong CO 

Mo tã torn tAt: Mon h9c nay bao gm 10 bui. H9c phAn Ting Pháp 1 gm 14 bài 

du cüa giáo trInh Cours de Langue et de Civilisation Tome 1. Mon hc nay rèn 1uyn 

cho sinh viên k nãng nghe giàng và h thng hóa thông tin, và giüp sinh viên lam quen 

vâi cách phát am cüa ting Pháp d tir dO có th tir dcc thrçc t1r ngü ting Pháp, bit sü 

ding ngiTr pháp da hçc d lam thành nhttng câu dan giãn. Song song, mon hc nay con 

giüp sinh viên nâng cao nhn thirc t1r hc tir vrng và ngü pháp ting Pháp mOt  each tir 

giác và tIch circ. 

Mônhoc:TingPháp2 

Ma mon hoc: FREN23O2 S tin chi: 3 

Diu kin tiên quyt: Không có 

MO tã tOrn tAt: Mon hc nay bao gm 10 bui. Hçc phn ting pháp 2 gm 4 bài 

du (unites i, 2, 3 và 4) cüa sách Café Crème I, gii1p sinh viên lam quen v&i cách phát am 

cüa ting Pháp d ti.'r do cO th ttr  dc duçrc tir ngi ting Pháp, bit sir diing ngU pháp dä 

hc d lam thành nhtng câu dan giãn. Song song, mOn hc nay con giüp sinh viên nâng 

cao nhn thtrc ttr  h9c ti'r virng và ngü pháp ting Pháp mtt cách tir giác và tich 

MOn hoc: Tiêng Pháp 3 
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MA mon hoc: FREN23O3 S tin chi: 3 

Diu kin tiên quyt: Không có 

Mo tA torn tat: Mon h9c nAy bao gm 10 bui. Hçc phAn ting pháp 3 gm 4 bAi 

(unites 5, 6, 7 vA 8) cUa sách Café Crème I, giüp sinh viên lam quen vâi each phát am cüa 

ting Pháp va tip cn vâi mt s6 dim ngir pháp d tux do có th tr d9c thrçic tir ngü tiéng 

Pháp, bitt sr diing ngü pháp dA h9c d lam thAnh nhUng cAu dan giAn. Song song, mOn 

hçc nay con giüp sinh viên nâng cao nhn thirc tir h9c tir virng vA ngtr pháp ting Pháp 

rnt cách tr giác và tIch 

Mon hoc: Tiêng Pháp 

MA mon hoc: FREN23O4 S tIn chi: 3 

Diêu kin tiên quyt: Không có 

Mo tA torn t&t: Mon hc nAy bao gm 10 bui. HQc phn ting pháp 4 gôrn 4 bài 

(unites 9, 10, 11 và 12) cüa sách Café Crème I, giüp sinh viên lam quen vài each phát am 

cüa ting Pháp vA tip cn vâi ngtr pháp ting Pháp d tr do có th tir dQc duqc tr ngü 

ting Pháp, bitt si'r diing ngü pháp dA hQc d lam thành câu. Song song, mOn hçc nAy con 

gii1p sinh viên nâng cao nhn thirc tr h9c tr vlrng và ngü pháp ting Pháp mOt  each tr 

giác và tIch 

MOn h9c: Tiêng Pháp 5 

MA mon h9c: FREN23OS S tIn chi: 3 

Diêu kiin tiên quyt: Không có 

Mo tA torn tat: Mon hQc nAy bao gm 10 bui. HQc phn ting pháp 5 gm 4 bài 

(unites 13, 14, 15 vii 16) cüa sách Café Crème I, giüp sinh viên lam quen vài each phát 

am cüa ting Pháp các dim ngit pháp d ffr dO có th tr dcc duçic tr ngft ting Pháp, bi& 

sü ding ngft pháp da hc d lam thành câu. Song song, mon hc nay cOn giüp sinh viên 

nâng cao nhân thrc tir hc tir vijng vA ngi pháp ting Pháp mt cách tij giác và tIch crc. 

Mon hçc: Giáo diic the cht 1 

MA mon hoc: PEDUO2O1 So tin chi: 1.5 
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Diu kin tiên quyt: Không 

Mo tá torn tht: Mon h9c Giáo diic  th cht 1 thuc khi kin thirc giáo diic dii 

cuo'ng trong chuong trInh dào tao  c1ia tht cã các khoa. Mon hQc trang bj cho sinh viên 

rnôts kin thirc, k näng và thai d c.n thit giüp sinh viên bit sfr ding bài tp th duc 

lam phuong tin d rèn 1uyn nâng cao src khOe, khã näng phi h9'p vn dng và phát 

huy cai dp cüa c th. 

Mon hçc: Giáo dçic the chat 2 - Bong chuyên 

Ma mon hoc: PEDUO2O2 S tin chi: 1.5 

Diu kin tiên quyt: 

Mo tã tOrn tat: Mon h9c giáo diic th cht 2 — Bong chuyn thuc kh& kin thirc 

giáo dic dai  cuong trong chuong trInh dào tao  cüa tAt cã các khoa. Mon h9c cung cap 

nhiing ki& thirc và k nàng co ban cüa mon bong chuyn nhu: Ljch sir hInh thành vã 

phát trin mon bong chuyn, nghTa tác diing cüa vic tp 1uyn, k5 - chin thut và các 

bài tp phát trin th 1rc, cách phOng ngra các chn thtrong thung gp trong tp 1uyn 

và thi du bong chuyn. 

Mon h9c: Giáo dic th cht 2 - Bong dá 

M mon h9c: PEDUO2O3 S tin chi: 1.5 

Diu kin tiên quyt: 

Mo tá torn tAt: Mon Giáo diic th cht 2 — Bong dá thuc khi kin thüc giáo diic 

dai cirong trong chuong trInh dào tao  cüa tAt ca các khoa. Mon h9c nhm trang bj và cung 

cp kin thirc và k5 nãng co ban cüa mon bong dá: Ljch sfr hInh thành và phát trin, 

nghia tác ding cüa vic tp 1uyn, k thut chin thu.t, phirong pháp t chiTrc thi du, cac 

bài tp phát trin th 1irc, bài tp chin thut trong thi cIu bong dá. 

Mon h9c: Giáo diic th cht 2 - Can lông 

Ma mon hQc: PEDUO2O4 StInchi: 1.5 

Diu kin tiên quyt: 
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Mo tá tOrn tt: Mon Giáo dc th chit 2 — Cu lông thuc kMi kin thrc giáo diic 

dai cring trong chuang trmnh dào tao  cüa tht cà các khoa. Mon h9c nhm trang bj Va cung 

cp kin thirc ci bàn cüa mon cu long. Giâi thiu ljch si'r hInh thành và phát triEn, 

nghTa tác diing cüa vic tp luyn, k thut chin thut, phi.rang pháp th chrc thi du, cac 

bài tp phát trin th lirc, bài tp chin thut trong thi du cAu lông. 

Mon hoc: Giáo diic th cht 2 - VO thuãt 

Ma mOn h9c: PEDUO2O5 s6 tin chi: 1.5 

Diu kin tiên quyt: 

Mo tá torn tat: Mon h9c giáo diic th chit 02 — Vö thut thuc khi kin thirc giáo 

diic dai  cucmg trong chi.rang trInh dào tao  cüa tht cã các khoa. Mon h9c cung cap nhng 

kin thüc c bàn v vo thut, giüp sinh viên nâng cao sirc khOe dng thii trang bj cho 

nhüng k5 näng, k5 thut VO tir v gn 1in vâi cuOc sang hang ngày. 

Mon hçc: Giáo diic the chat 2 - BOng bàn 

Ma mon hoc: PEDUO2O6 So tIn chi: 1.5 

Diu kin tiên quyt: 

Mo tã tOrn tat: Mon hçc giáo d%lc th chit 2 — Bong bàn thuOc kMi kin thfrc giáo 

dic dai  cung trong chtrng trInh dào tao  cüa tt cã các khoa. Mon hQc cung cap nhng 

kin thirc va k näng c bàn cüa mon bong bàn nhu: Ljch sir hinh thành và phát trin 

mon bong bàn, 5 nghia tác diing cüa vic tp luyn, k - chin thut và các bài tp phát 

trin th 1irc, cách phOng ngra các chin thiing thung gp trong tp 1uyn và thi du 

bong bàn. 

Mon hoc: Giáo duc the chat 2 - Boi 1i 

Ma mon h9c: PEDUO2O7 So tin chi: 1.5 

Diu kin tiên quyt: 

Mo tã tOrn tat: Mon hQc Giáo di,ic th chit 2 — Boi 1i thuc khi kin thtrc giáo 

diic dai  cixcmg trong chuang trInh dào tao  cüa tAt cã các khoa. Mon h9c trang bj cho sinh 

vien mts kin thirc và k7 nàng và thai do cn thMt, giüp sinh viên hiu bit v ' nghia 
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tác diing cüa vic tp luyn Bo'i 1i, các bài tp k5 thut boi ch và each sfr diing cO hiu 

qua các bài tp dO trong cuc sng nhm nâng cao sirc khoê va d phOng tai nn trong rnôi 

tru&ng rnrâc. 

Mon hçc: Giáo dic the chat 2 - BOng rô 

M mon hoc: PEDUO2O8 S tin chi: 1.5 

Diêu kin tiên quyêt: 

Mo tá torn tt: Mon Giáo diic th cht 2 — Bong ri thuc khi kin thTrc giáo diic 

di cuong trong chiro'ng trInh dào tio cña tht cà các khoa. Mon h9c nhm trang bj và cung 

cp kin thirc ci bàn cüa mOn bong r. GiOi thiu ljch sü hinh thành va phát trin, nghTa 

tác diing cüa vic tp 1uyn, k5 thut chin thut, phi.rcng pháp t chirc thi du, các bài 

tp phát trin th lirc, bài tp chin thut trong thi du bong r. 

Mon h9c: Giáo diic qu6c phông và an ninh: Bu*ng 16i quôc phông và an ninh 

cüa Bang Cong san Vit Nam 

Ma mon h9c: DEDUO3O1 S tin chi: 3 

Diu kin tiên quyt: 

Mo tã torn tat: Mon h9c Giáo diic quc phông và an ninh - H9c phn Dithng lôi 

quc phOng và an ninh cüa Dãng Cong san Vit Nam là mt trong 04 mOn h9c thuc 

Chucing trinh Giáo diic quc phông và an ninh. Hoàn thành ni dung mon hQc nay së là 

rnt trong nhung diu kin d cp Chirng chi Giáo diic quc phOng và an ninh. 

Mon h9c trang bj cho sinh viên nhing kin thüc co bàn, nhUng k nàng và näng 

lirc t1r chü và trách nhim v duing Mi quc phOng và an ninh cUa Dãng Cong  san Vit 

Nam trong tInh hInh hin nay. 

Mon h9c: Giáo dic quc phông và an ninh: Cong tác quc phông và an ninh 

Ma mon h9c: DEDUO2O2 So tin chi: 2 

Diu kin tiên quyt: 

Mo tá tOrn ttt: Mon h9c Giáo dic quc phông và an ninh: Cong tác quc phOng và 

an ninh là mt trong 04 mon hçc thuc Churng trInh Giáo diic quc phông và an ninh. 
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Hoàn thành ni dung mon h9c nay së là mt trong nhüng diu kin d cp chirng chi 

Giáo diic quc phông và an ninh. 

Mon hçc nay cung cp cho sinh viên nhftng kin thirc chInh sách pháp 1ut nhà 

nithc v cong tác quc phông và an ninh trong tInh hInh mâi. 

Mon hçc: Giáo diic quôc phông và an ninh: Quân sir chung 

M mon hoc: DEDUO 103 S tin chi: 1 

Diu kin tiên quyt: 

Mo tã torn tat: Mon hçc Giáo dic quc phông và an ninh: Quan sr chung là mt 

trong 04 mon hc thuOc  chung trinh Giáo diic quc phông và an ninh. Hoàn thành ni 

dung mon hçc nay s là mt trong nhüng diu kin d cp ch'irng chi Giáo ditc qu& 

phOng và an ninh. 

MOn h9c nay trang b cho sinh viên nhing kin thirc c ban v quân sr chung 

trong quân dOi  nhân dan Vit Narn. 

MOn hQc: Giáo di,ic quôc phOng và an ninh: K thut chiên dãu b binh vii 

chiên thuât 

Ma mon h9c: DEDUO2O4 S tIn chi: 2 

Diu kin tiên quyt: 

Mo tã torn tat: Mon h9c Giáo diic quc phOng và an ninh: K5 thut chin du bO 

binh và chin thut là mt trong 04 mon hçc thuc chung trInh Giáo diic quc phOng và 

an ninh. Hoàn thành nOi  dung mOn h9c nay se là mOt  trong nhüng diu kin d cp chirng 

chi Giáo diic quc phông và an ninh. 

Mon hQc nay trang bj cho sinh viên nhüng kin thi'rc Co bàn v k5 thut chin du 

ho binh và chin thut trng ngi.rñ trong chiEn dAu tin cOng, phông ngr và lam thim vi 

canh gác. 

Mon h9c: Ngfr pháp 

Ma mon hQc: ENGL53O1 So tin chi: 3 

Diu kin tiên quyt: Không có 
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Mo tã torn tat: Ngü pháp là mon hçc có dOi ti.rqng ngiRi hQc dã cO mt nên tang 

kin thi1rc co bàn v tr virng và ngü pháp ting Anh. Mon hQc h thng kin thirc c bàn 

và cung cp nhUng kin thirc ngu pháp ting Anh nâng cao nhm chun bj cho k' thi 

nang lc du ra. 

Mon hoc: DQc - Vit 1 

Ma mon hoc: ENGL53O2 So tin chi: 3 

Diu kin tiên quyt: Không có 

Mo tá tOrn tat: Mon h9c D9c - Vit 1 là mon thirc hành k5 nãng d9c Va vi& du 

tiên trong bn cp d d9c vit cüa khi kin thüc co si trong chuong trInh dào tao  ci'r 

than h dai  hçc. Mon hQc cung cp cho ngiii h9c các k näng ti,r hQc và tir duy phãn 

bin giüp ngu?i h9c bitt cách dir doán ni dung, phân bit thông tin chinh và phi,i và torn 

tt ni dung trong các bài khóa. Nguri h9c cling sê bit cách phân tich, tng hçrp, i'rng 

ditng kin thirc và th hin kin qua các bài vit lien quan tâi các chü d nhu gay n 

tucmg ban du, each vit doan van miêu tà m thirc, vit v bI quy& cüa thành công, v 

cOng ngh s và tinh thn trách nhim. Kin thirc và k näng trong mon h9c nay, cling 

vâi mon D9c Vit 2, nhtm gilip ngu?i h9c chun bj cho kI thi chun näng 1?c  ngoai nglt 

dat trInh d bc 3 trong Khung näng 1irc ngoti ngi:t 6 bc dung cho Vit Nam. 

MOn hoc: Doc -Vit2 

Ma mon hoc: ENGL53O3 So tin chi: 3 

DMu kin tiên quyt: Khong có 

MO tã tOrn tht: Mon h9c D9c - Vit 2 là mOn thirc hành k5 nãng d9c và vi& thu hai 

trong bn cAp d d9c vit cüa khi kin thlic ca s trong chuong trInh dào tao  cü nhân h 

dai h9c. Mon h9c cung cAp cho ngiri h9c các k nàng tir hQc và tir duy phàn bin gilip 

ngi.thi h9c bit cách d? doán ni dung, phân bit thông tin chinh và phii và tOrn tAt ni 

dung trong các bài khóa. Ngithi h9c cling s bitt cách phân tich, tng hçTp, ing ding kin 

thirc và th hin kin qua các bài vit lien quan tâi các chü d nhiz quàng cáo, các mi 

nguy co', kin tao  thành ph tuo'ng lai, tài chánh và các phuong tin truyn thông giao 

tip. Kin thi'rc và k5 nàng trong mon hc nay gip nguri h9c chuAn bj cho kI thi chuAn 
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nàng 1irc ngoii ngii dit trInh d bc 3 trong Khung nãng 1irc ngoii ng 6 bc dung cho 

Viêt Narn. 

Mon hoc: Doc - Vit 3 

Ma mon hoc: ENGL53O4 So tin chi:3 

Diu kin tiên quyt: 

Mo tá torn tht: Nguôi h9c sê bit cách phân bit các k5 nàng d9c khác nhau nhu: 

dcc hiu chinh, dc hiu thông tin dc bit, dc hiu hiu chi tit, dc hiu câu trñc 

cüa các 1oti van bàn khác nhau, dcc và suy din xern tiêu d chInh và tiêu d ph trixâc 

khi dc d dij doán ni dung chinh, dc và phãn bin li quan diem hoc kin cüa tác 

giá trong bài dc v cac chü d giáo diic và va xã hi, si tnthng thành, süc khoê và ngh 

thut. Ngithi hçc cüng bit cachi sfr diing ti,r din thrn ngi d tra tlr. Kin thirc và k näng 

trong mon hoc nay, cüng vâi các mon Dc Vi& 1, 2 giUp ngithi hc chun bj cho kI thi 

chun nàng 1irc ngoi ngu dtt trInh d bc 3 trong Khung näng l?c  ngoi ngü 6 bc dung 

cho Viét Narn. 

Mon hoc: Doc — Vit 4 

Ma mon hçc: ENGL53O5 So tin chi:3 

Diu kin tiên quyt: Không cO 

Mo tã torn tt: Mon hc Dc Vit 4 là mOn thijc hành k näng dcc và vit cui 

cüng trong bn cp d dc vit cüa khi kin thuc ca s trong chucmg trInh dào tto cir 

nhân h dai  hçc. Mon hçc cung cAp cho ngithi hc các k5 näng tr hc và tu duy phãn 

bin giüp ngu?i hc bit cách dir doán ni dung, phân bit thông tin chInh và phii và torn 

tAt ni dung trong các bài khóa. Ngu?i hc cüng sê bit each phân tIch, tng hçp, üng 

diing kin thuc va th hin kin qua các bài vit lien quan tâi các chü d nhu tác dng 

cüa khoa hc len thuc an, tnthng hc cung cAp gI cho cOng vic tuong lai cña hc sinh, 

các khám phá, con ngthi và mi lien h vâi tir nhiên, video games có lcii va hi nhu th 

nào cho tré em. Kin thuc và k5 näng trong mOn hc nay, cüng vO'i các mOn Dc Vit 1, 

2, 3 giüp ngi.r?i hc chuAn bj cho kI thi chuAn ngoi ngft dt trInh d bc 4 trong Khung 

nãng 1irc ngoi ngu 6 bc dung cho Vit Narn. 
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Mon h9c: D9c hiêu nâng cao 

Ma mon hoc: ENGL53O6 SO tin chi:3 

Diu kin tiên quyt: Không có 

Mo tã torn tht: Mon hQc D9c hiu nâng cao là mon thirc hành k näng d9c cuOi 

cñng duçrc thirc hin sau bn cp d dc viêt cüa khi kin thüc c si trong chuang trInh 

dào t?o  ci'r nhân h dti h9c. Mon hçc cung cp cho ngithi h9c các k)7 nãng d9c hiu nhi.r 

d9c nhanh nrn bat chInh, d9c luól tim tiu tit, doán nghTa cña tir mOi, xác djnh duçic 

nghra ham n cüa van bàn, miic dich và quan dim cüa tác giá. NguOi hçc bit v.n diing 

ni dung bài h9c d dua ra hithng giái quyt van d cii th v các chü d nhu vic sir 

dicing Internet, cong vic và sir thu nhàn, sir hçTp tác gitra các nuàc trên thá giâi, ngôn ng&, 

vic sir dicing không gian chung, tu duy sang t?o,  sir thay di bàn than, each to nàng 

luçmg cho cci th, din tIch và tm cüa quc gia.... Kin thiirc và k näng trong mon h9c 

nay, cüng vâi cac mon D9c Vit 1, 2, 3,4 giüp nguäi h9c chuAn bj cho kI thi chuAn nang 

1irc ngoIi ngt:t dt trInh d bc 4 trong Khung näng lc ngo1i ngct 6 bc dung cho Vit 

Nam. Trong khóa h9c nay, sinh viên không chi phát trin k5 näng d9c hiu ma cOn rèn 

luyn k5 nãng mm nhix khã näng tir h9c, tlxang tác vâi thông dip cüa tác giã Va VO các 

sinh viên khác.MOnh9c nay giüp sinh viên hInh thành thai d h9c tp nghiêm tüc, nhit 

tmnh, hcip tác và yêu thIch d9c sách. Sinh viên có nhn thirc dñng v vai trô cüa mOn D9c 

hiu dé,i vâi các k5 näng nghe, nói và viét. 

Mon hoc: Vit hoc thut 

Ma mOn h9c: ENGL53O7 So tin chi:3 

Diu kin tiên quyt: 

Mo tã torn tat: Mon h9c Vi& h9c hhut là mon h9c k nàng ngôn ngü nâng cao 

duqc h9c vào h9c k5' 6 nãm thir 2 cüa chuGng trInh Dti h9c. Mic dIch cüa mOn hQc nhäm 

luyn tp k5 nAng vit mt bài vit nghien ciiru bang ting Anh. Ni dung mOn h9c bao 

gm k thut ch9n chñ d nghiên cüu, tim tài lieu tham khão, 1p dan , trIch dn tài lieu 

tham khão, và k5 thut vit. 
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Mon hQc: Nghe - Nói 1 

Ma mon h 9 c: ENGL53O8 S tin chi:3 

Diu kin tiên quyt: 

Mo tã torn tat: Nghe - Nói 1 là mon k5 näng thuc chucmg trinh dào t?o  ci'r nhân 

ting Anh bc di hc và cUng là cAp dO thr hai trong 6 cAp do Nói cüa chi.rng trInh, 

duçc h9c vào h9c k' 1 cüa närn 1 di vâi h dào to chInh quy. O mon Nghe Nói 2, sinh 

viên có th giao tip bang ngôn ngft nOi O trinh dO tixng ducing trung cAp (Intermediate). 

Mon hQc giâi thiu dn ngithi h9c các chU d giao tip v các chU d h9c thut và khoa 

h9c ó cAp dO trung cAp v quãng cáo Advertising), nguy c Risks), thành ph (Cities), 

tin bc (Money), và gift lien lac  (Keeping in touch). Trinh dO sinh viên sau khi hoàn 

thành mon hc sê tirnng diwng Bac 2-3theo khung ngoai ng& sáu bc cüa Châu Au. 

Mon hçc: Nghe - Nói 2 

Ma mon hoc: ENGL53O9 So tin chi:3 

Diu kin tiên quyt: 

Mo tá torn tAt: Nghe - Nói 21à mon k5 näng thuOc chi.rmg trinh dào to cü nhân 

ting Anh bc di h9c và cting là cAp dO thi'r hai trong 6 cAp dO Nói cüa chuang trinh, 

dixçic h9c vào hQc k' 2 cüa nam 1 di vâi h dào tao chInh quy. O mon Nghe - Nói 2, 

sinh viên có th giao tip b&ng ngOn ngft nói trinh dO flwng duorng trung cAp 

(Intermediate). 

Mon hQc gith thiu dn nguñ hçc các chü d giao tip v các chü d hQc thut và 

khoa hQc ?i cAp dO trung cAp nhu v quáng cáo (Advertising), nguy cci (Risks), thành ph 

(Cities), tin bac  (Money), và gift lien lac  (Keeping in touch). Trmnh dO sinh viên sau khi 

hoàn thãnh mon hçc s tung thrang Bc 3 theo khung ngoi ngft sáu bc cüa Châu Au. 

Mon h9c: Nghe - Nói 3 

Ma mOn hoc: ENGL531O S tin chi: 3 

Diu kin tiên quyt: 

Mo tã torn tAt: Nghe - Nói 31à mon y nãng thuOc  chi.rcmg trInh dào to cir nhân 

ting Anh bc dai  hçc và cUng là cAp do thi'r 3 trong 6 cAp dO Nói cüa chung trinh, dxqc 
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hoc vào hoc kST 3 cüa näm 1 di vâi h dào tao chInh quy. 6 mon Nghe - NOi 3, sinh vien 

có th nghe hiu và giao tip bang ngôn ngü nói O trInh d tuang thrang trung cao cp 

(Upper-Intermediate). Mon h9c giâi thiu dn ngu?ii h9c các vn d h9c thut v xã hi 

và khoa h9c & cAp d trung cao cAp bao grn các chñ d lien quan dn mi quan h gifla 

quyn lijc và trách nhim (Power and responsibility), nhiitng tác dng cña yu t ngoi 

hInh dn sir thang tin trong cOng vic (Appearances), nhüng van dé lien quan dn giáo 

diic nhu tim hiu v qua trinh tru&ng thành cüa tré (Growing up), d cp dn nhitng dim 

thutn lçi và bAt lçi cüa ngành cOng nghip du ljch y h9c (Healthcare) và tim hiu chü d 

v các tác phAm ngh thut (Art today). TrInh d sinh viên sau khi hoàn thành mon h9c 

së tuong duGng Bc 4 theo khung ngoai ng sáu bc cña Châu Au. 

Mon hQc: Nghe - Nói 4 

Ma mon hoc: ENGL5311 So tin chi:3 

Diu kin tién quyt: 

Mo tã torn tAt: Nghe - Nói 41à mon k nãng thuc chuang trinh dào tio cir nhân 

ting Anh bc dti h9c và cüng là cAp d thir bn trong 6 cAp d NOi cña chiwng trInh, 

di.rçic h9c vào h9c k' 1 cüa näm 2 di vâi ht dào tto chinh quy. 6 mon Nghe - Nói 4, 

sinh viên có th giao tip bang ngôn ngt nói & trInh d tuang duang trung cao cAp 

(Upper-Intermediate). Mon h9c giOi thiu dn ngu&i h9c các chü d giao tip v các chü 

d h9c thut và khoa h9c & cAp d trung cao cAp v thiTrc an (The science of food), nhitng 

trãi nghim khi thay di tr môi tru&ng tnràng h9c dn rnôi tru&ng cong s& (From school 

to work), nhitng khám phá m&i trong cuc s6ng (Discovery), mi quan h giüa con ngu&i 

và tr nhiên (Human and Nature) và nhüng hott dng vui choi cüa tré em (Child's play) 

Trinh d sinh vién sau khi hoàn thành mon hQc së tirnng drnmg Bc 4 theo khung ngoii 

ngü sáu bc cña Châu Au. 

Mon h9c: Nghe - NOi 5 

Ma mOn hoc: ENGL5312 S tin chi:3 

Diu kin tiên quy&: 
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Mo tá torn tat: Nghe — Nói 5 là mon k5 nãng thuc chixong trInh dào tio c'r nhân 

ting Anh b.c dti h9c và cüng là cp d5 thñ 5 trong 6 cp d Nghe — NOi cüa chuang 

trinh, dixçc hçc vào h9c kS'  2 cüa nãrn 2 dOi vâi h dào t?o  chInh quy Va ttr xa. mOn 

Nghe NOi 5, sinh vién cO th giao tip bang ngôn ngi nói trInh d cao cap (Advanced). 

Mon h9c giâi thiu dn ngu6i hçc các chü d nghe và nOi trInh d h9c thut và khoa 

h9c cao cp nhu là Phung tin truyn thông mi (New media), Ngôn ngit (Language), 

Lam vic và vui chGi (Work and Fun), Sir dánh h'ra (Deception) và H9p tác toàn câu 

(Global Cooperation). TrInh d sinh viên sau khi hoàn thành mOn h9c së tuong throng 

giüa bc 4 và bc 5 theo khung nang hrc ngoi ngct sáu bc áp diing tai  Vit Nam (thong 

thrang c.p d B2 và Cl theo Khung QUy chiu Chãu Au CEFR). 

Mon hçc: Nghe - Nói 6 

Ma mOn hoc: ENGL5313 So tin chi: 3 

Diu kin tiên quyt: 

Mo tã tOrn ttt: Nghe — Nói 6 là mOn k näng thuc chircmg trInh dào tao  cir nhân 

ting Anh bc dti h9c va cüng là cp cui trong 6 cp d Nghe — NOi cüa chrnmg trInh, 

dirqc h9c vào h9c k' 3 cña nãm 2 di vâi h dào tao  chInh quy và ti'r xa. O mon Nghe Nói 

6, sinh viên có th giao tip bang ngôn ngü nói 0.  trinh d cao cp (Advanced). Mon h9c 

giâi thiu dn ngu?i h9c các chü d nghe và nói a trInh d h9c thut và khoa h9c cao cap 

nhu là Không gian riêng (Personal Space), ttr duy rnâi da chiu (Alternative thinking), sir 

thay di (Change), näng hrcng (Energy) và KIch thuOc và thang do (Size and scale). 

TrInh d sinh viên sau khi hoàn thành mOn h9c së ttrcmg ducing Bc 5 theo khung näng 

Iirc ngoi ngü sau bc ap diing tai  Vit Narn (ttrcrng duo'ng Bc Cl theo Khung Quy chiu 

Châu Au CEFR). 

Mon h9c: Luyn phát am 

M mOn hoc: ENGL5314 So tin chi: 3 

Diu kin tiên quyt: 

Mo tã torn ttt: Luyn phát am là mon k5 näng cci bàn, dtrçc h9c vào h9c kI 1 cña 

näm nht, nhm giüp sinh viên trau di và hoàn chinh phãt am tiéng Anh d h trç cho k5 
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näng Nghe Nói. Mon h9c trinh bay h thng nguyen am và phii am trong ting Anh, 

nhórn phii am (consonant clusters), các kin thirc ci bàn v am tit (syllables), du nhn 

(stress) và ngit diu (intonation), mi quan h giita am và ngit pháp, sr khác nhau giüa 

am và chInh tá. 

Mon h9c: Luyn djch 1 

Ma mon h9c: ENGL5315 So tin chi: 3 

Diêu kin tiên quy&: 

Mo tã torn t.t: Luyn djch 1 là mon hçc dtu tiên trong trong ba cp luyn djch can 

bàn gôm Luyn djch 1 và 2. MOn h9c nay giüp sinh viên lam quen vâi k näng djch 

thut, cüng c vn ngü pháp cn thit và trang bj cho sinh viên rnt s nguyen thc c bàn 

v djch thut a cp d tir câu dn cp d van bàn. Sinh viên thrçic áp diing 1 thuyt vào 

các bài tp thirc hành biên djch van bàn tr ting Anh sang ting Vit tao  cho sinh viên 

khâ nãng biên djch hiu qua các van bàn thuc nhiu th lOai khác nhau theo chü d giáo 

diic, cOng ngh và van hóa dai sng. 

Mon hQc: Luyn d!ch  2 

Ma mOn hoc: ENGL5316 StInchi: 3 

Diu kin tiên quyt: 

Mo tã torn tat: Luyn djch 2 nhm tip t,ic nâng cao k5 nãng djch thut cña sinh 

viên. Sau khi các em dã h9c qua hai cAp luyn dlch  1, sinh viên se duçic trang bj nn tang 

c bàn v kin thirc, k nAng djch thut d tip tiJc theo h9c các mon v biên-phiên dich, 

trong tru?mg hçrp các em chçn ngành hc Biên-Phiên djch Thuang mai  và Du ljch sau khi 

hoàn tAt giai doan dai  cuong. Ngoài ra sinh viên ngành Tiêng Anh Thuang mai  cüng 

drnyc yêu câu hQc mon h9c nay. Luyn djch 2 Se trang bj cho các em mt vn tr dáng k 

v mt s chü d, nâng cao them mt buâc di vâi khã nang hiu (comprehension) cüa 

các em di vâi ngôn ngit ngun (source language) (ting Vit hoc ting Anh), và giüp 

các em bitt din dt diu mmnh hiu do sang ngôn ngft dIch (target language). 

Mon hçc: Phtroiig pháp nghiên ciru khoa h9c 
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Ma mon hoc: EDUC5201 So tin chi: 2 

Diu kin tién quyt: 

Mo tâ torn tat: Phixmig pháp Nghiên cüu khoa h9c là mon hçc bt buOc  dành cho 

các sinh viên Khoa Ngoi Ngü thuc các chuyên ngành Giáng day, Thircing mi va Biên 

phiên djch. Mon h9c nhm giüp ngiiii hQc phát trin kin thirc và k5 nAng thirc hién 

nghiên c'Cru, vit h9c thut và ti.r duy phãn bin. Nguii hçc có khá näng thrc hin mt dir 

an nghien ciru quy mO nhO sir ding các phiu khào sat và k thut phOng vn d thu thp 

dft lieu, phân tIch, thão lun kt qua và trInh bay ' nghia thirc tin cüa kt qua. 

Mon h9c: Ng& am — Am vj h9c 

Ma mon hoc: ENGL5201 So tin chi: 2 

Diu kin tiên quyt: 

Mo tã tOrn tat: Ngft am — Am vj h9c là mon h9c co bàn v l thuyt phát am, là 

mOt mon bt buc nm trong kh& kin thUc ngôn ngCt chuyên ngành ting Anh grn Ngü 

am - Am vj, CU pháp — HInh thai, và Ngü nghia — Ngü dung hçc. Mon h9c cung cp cho 

sinh viên nhüng l thuyt cr bàn v h th6ng ngu am, am vj ting Anh. Sinh viên CO khà 

näng ap diing l thuy& v h thng am troiig thrc hành nói và giãng dy ngôn ngTh 

Mon hçc: CU pháp — HInh thai h9c 

Ma mOn hoc: ENGL52O2 So tin chi: 2 

Diu kin tiên quy&: 

Mo tã tOrn tt: CU pháp — HInh thai hçc là mt trong nhttng mon h9c co bàn bt 

buc nm trong khi kin thi'ic ngôn ngü chuyên ngành ting Anh gm Ngu Am - Am vj, 

CU pháp — Hinh thai, và Ngt nghia — Ngt ding hQc. Mon hçc cung cp kin thUc v 

HInh vj, các loai hInh vj, các dac  tInh cUa hInh vj, các phmmg pháp tao  tr mài, các loi 

tir, c1im tr, mnh d, câu; các chUc nAng ngl'r pháp cUa các dcni vj trong câu, m& quan h 

gitta các &m vi trong câu, các vi trI ma các ciim tü cO th nm giü; các mu câu ca bàn; 

nh do d9c hiu, vit, si'r ding ting Anh hiu qua hcm trong hçc tip, cong vic. 

Mon hpc: Ng& nghia — Ngfl' diing hQc 
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Ma mon hoc: ENGL5 203 SO tin chi: 2 

Diu kiên tiên quyêt: 

Mo tã torn tt: Ngü nghia — Ngü diing hçc là rnt trong nhung mon h9c Ca bàn bitt 

buc näm trong khi kin thirc ngôn ngii chuyên ngành ting Anh grn Ngü am — Am vi 

hoc, Cu pháp — HInh thai h9c, và Ngu nghia — Ngü diing h9c. Mon h9c trang bj cho sinh 

vién kin thirc v ngii nghia và ngü di1ng h9c, rng diing trong giao tiêp. 

Mon h9c: Van hóa Anh - M 

Ma mon hoc: ENGL5317 SO tin chi: 3 

Diu kin tiên quyt: 

Mo tã torn tht: Van hóa Anh - M là mon hQc thuc khi kin thirc ngành, duçic 

hQc vào h9c kI du cüa näm 3 di vâi h dào t?o  chinh quy và tr xa. Sinh viên h9c mon 

nay da hçc qua các lap k näng vit, dcc hiu và dã cO th ti,r dc giáo trinh d ttj hc 

nhà tnrâc khi dn lap. Mon hc cung cp cho nguai hc kin thirc cci bàn v dt ntrâc 

con nguai, dia l, ljch sfr, van hóa, h thong chInh trj, ton giáo, kinh t, xa hi và giáo 

diic cüa hai quc gia Anh va M. Sau khi hoàn thành mOn hoc, sinh viên có k näng dc 

hiu, phân tIch, nghiên ciru các vtn d van hóa, xã hi Anh-M và so sánh, lien h vâi 

van hóa Vit Nam. 

MOn hoc: Van hc Anh 

Ma mon hoc: ENGL52O4 So tin chi: 2 

Diêu kin tiên quyt: 

Mo tã torn tt: Mon Van hc Anh là mt trong các mon hc thuc khi kin thüc 

chuyên dành cho sinh viên chuyên ngành Ngon ngfr Anh. Mon hçc nay thuang duçc t 

chüc giãng dy vào hc k' 7 hotc 8 trong chuang trInh dào tao  cü nhân Ngon ngr Anh. 

Sinh viên CO th chçn mon Van hc Anh hoc Van hc M, hoc Ca hai mon di vai 

chuyên ngành Phuang pháp giâng dy ting Anh. Truâc khi hc mon nay, sinh viên phâi 

hc các mon nhu Dc — Vit 1, Dc — Vi& 2, Dc — Vit 3. 

MOn hoc: Van hoc M5 
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Ma mon hoc: ENGL52O5 So tin chi: 2 

Diu kin tiên quy&: 

Mo tã torn tht:Môn Van h9c M5 là mt trong các mon hçc thuc khi kin thirc 

chuyên dành cho sinh vien chuyên nganh Ngôn ng Anh. Mon h9c nay thung duc t 

chrc giãng day vào hçc kS'  7 hoe 8 trong chung trinh dào tao  ci'r nhân Ngon ng Anh. 

Sinh viên cO th ch9n mon Van hçc Anh hoc Van hQc M, hoc cà hai mon di vâi 

chuyen ngành Ph'twng pháp giâng dy ting Anh. Tnrâc khi h9c mon nay, sinh viên phãi 

hçc các mon nhu Dcc — Vit 1, Dc — Vit 2, Dc — Vit 3. 

Mon hoe: Quãn trl hçc 

Ma mon hoc: ENGL5318 So tIn clii: 3 

Diu kin tiên quy&: 

Mo tá torn tat: Quãn trj hc là mon chuyên ngành, (dirçic hc vào HK 9) nhärn 

giüp cho sinh vien nm virng các kin thirc nan, các nguyen 1, khái nim c bàn trong 

quàn trj hoc nói chung, giáp sinh viên tir tin hm và phát huy các k5 näng ci'rng Va mêm 

cAn thit d thIch trng vâi môi trixng lam vic nàng dng hin dai  trong the k 21. ...Sinh 

viên có th tim thAy thrçic tim nang và mire d phir hçp d djnh huâng tt hcm trong qua 

trInh thirc tp va lam vic sau khi t6t nghip, thông qua các chit d cu th sau: qua trjnh 

hInh thành và phát trin cita quan nim quàn trj hc hin dai;  các cp d quãn trj; dc 

dim, vai trO, chire näng, các cong vic ma các nha quãn trj phái thire hin ; sr khác bit 

và b sung cho nhau giüa leadership và management; các k5 näng cAn thit: quãn l th?ii 

gian, ra quyEt djnh, dt mvc  tiêu, dng viên nhân viên, sp xp t chirc cOng vic; quãn l 

chin luçc, xu huàng va yêu c&u di vâi mt nhà quãn trj trong thyi dai  mài 

Mon hoc: Marketing can ban 

Ma mon hoc: ENGL5319 S tin ehi: 3 

Diu kin tiên quyt: 

MO tá torn tat: Mon hçc nay trang bj nhftng kin thirc can bàn v Marketing, nen 

chü yu là giâi thiu các khái nim, cáe linh vrc hoat dông marketing d sinh viên có 

kin thirc nan, các thut ngir chuyén sâu bAng ting anh, và cách áp ding trong thic té, 

46 I 5 41' 



d9c thrçic các báo cáo chuyên ngành marketing tü do có th có dng 1irc nghién cüu 

chuyên sâu trong h9c tp và cong vic, trong môi tri.thng kinh doanh. Sinh viên cO th tim 

thy dugc tim näng và rnrc d phü h9p d djnh huó'ng tot han trong qua trInh thirc tp 

và lam vic sau khi t& nghip, thông qua các chü d cii th sau: 

Hiu rO Marketing là gI và vai trO cüa hot dng marketing trong san xuât kinh 

doanh, các quan dim khác nhau v Marketing, môi truO'ng marketing, giá trj mang lai 

cho khách hang, giá trj ma doanh nghip thu dizc, bit sir lien quan cüa marketing vOi 

các hoat dng san xut kinh doanh djch vi trong doanh nghip, chin li.rçic marketing và 

chin hrçc kinh doanh ... Hiu duçc th nào là thj tnrOng, phân khüc thj truàng. Bit 

cách xác dnh thj trithng miic tiêu và djnh vj san phm, djnh vi thuang hiu. Bitt &rnc vi 

sao phài nghiên ciru tin trInh quyt djnh mua hang cña ngrOi tiêu dung, cña doanh 

nghip va cac yu t tác dng dn tin trInh quyt djnh mua hang do. Giãi thich duçc 

chin hxçic marketing và tin trInh hotch djnh chin li.rçc marketing. Djnh ten các cong cii 

h trçi phân tIch thông tin marketing, each áp diing tirang üng trong marketing plan thirc 

t. Sau khi hiu rO bàn chit cña Marketing mix 4 Ps, sinh viên có th tr vit duçc môt 

marketing plan a cp d ca bàn. 

Mon hçc: Nguyen 1 k toãn 

Ma mon hçc: ENGL532O So tin chi: 3 

Diu kin tiên quyt: 

Mo tá torn tat: Nguyen i k toán trang bj nn tang kin thirc cci bàn v k toán 

nhtr: khái niém, miic tiêu, nguyen tc k toán và xir l các nghip vi kinh t trong k toán 

tài chinh, qua do sinh viên s d9c và hiu duçic thông tin k toán, ghi nhn cac nghiêp vu 

kinh t phát sinh và 1p  duçc báo cáo tài chInh cüa doanh nghip mrc d ca bàn. Cüng 

vâi các mon h9c v quàn trj, kinh t h9c và ngân hang, mon hQc nay Se giüp sinh viên 

nâng cao khã nang sfr dicing thut ngir ting anh chuyên ngành. 

Mon h9c: Kinh tê Vi mô 

Ma mon h9c: ENGL532l S6tInchi:3 

Diu kin tiên quyt: 

47 5 4 Ai/ 



Mo tá torn tat: Kinh t hçc vi rnô là mt mon hçc chuyên ngành cho sinh viên 

ngôn ngi Anh, chuyên v thuong rnii. Khóa h9c nay giüp sinh viên nrn bt ducc nhiing 

nguyen l kinh t c bàn trong Kinh t hc và Kinh t vi rnô nói riêng, vi dii nhir tr1ng 

thai can bang trong nn kinh t thj tru'Ong, 1 thuyt cung c.u, d co giän, hành vi và 

quyt dinh cüa nguOi tiêu dung, các hành vi cña CáC doanh nghip và CáC quyt djnh cüa 

ho v mat san xuAt cüng nhii tac dng cüa các cau trOc th trithng khác nhau dn hành vi 

cña các doanh nghiêp. Mon hçc giñp cho h9c viCn cO nhing kin thi'rc nên tang và b 

sung v các góc nhIn tng quan trong nn kinh t. tü dO cO them kin thirc v tir virng và 

cách sr diing ngôn tir, cãc k5 nang, thai d can thit khi tip Cfl mon h9c V CO kin thirc 

vüng chãc d tao  tin d phát trin näng lirc cá nhân v mt kt hçrp khà näng ngôn ngü 

và xir l các tmnh hung kinh t trên thirc té hin tai  và tirong lai. Cüng vâi các mon h9c 

cG s ting Anh chuyên ngành khác nhu Marketing, Management Principle, sinh viên se 

tir tin hcm và dam dan than, nâng tinh thn chU dng, tir h9c và tir nghiên cüu trong h9c 

tp thành cong hon trong rni lTnh vrc cüa cuc sOng. 

Mon hçc: Quan h cong chñng 

Ma mon h9c: ENGL5322 So tin chi: 3 

Diu kin tiên quyt: 

Mo tã tom tht: Mon h9c Quan h cong chüng (Public Relations) là mon hQc 

chuyên sâu cho sinh viên chuyên ngành Marketing hay Kinh doanh quc t (giáng bang 

ting Anh) va chuyên ngành Ting Anh thuo'ng mai.  Mon h9c nay giüp sinh viên hiu rö 

PR là gI, phân bit duqc truyn thông ni b (Internal PR) và truyn thông vâi cong  dng 

ben ngoài (external PR), vai trô cüa nO trong hoat dng cña doanh nghip; Quy trInh 

hoach djnh chuong trInh PR, các cOng cii thrc thi chInh cña PR, dánh giá hiu qua 

chucing trinh PR va lam th nào xây dijng m& quan h tt dçp vâi cong chüng, bao gm 

nhà du tu, c dOng, chInh phü, chInh quyn dja phuo'ng, chinh khách, cong dng, khách 

hang, nhà cung cAp, báo giâi, di tác và nhân viên. Mon hc con giñp cho sinh viên hiu 

khüng hoãng gay tác hai  thu th nao di vâi danh ting cüa t chrc/doath nghip, lam 

th nao d quãn l và vuçt qua khüng hoãng. MOn hçc cOn giñp sinh viên hiu các cong 

vic lien quan dn PR, cac yêu c.0 v näng 1rc, tInh cách, cac k nang cn cO, tü do sinh 
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viên có th khárn phá thrçxc sir phñ hçxp, cá tInh, dim rnanh và diem yêu cüa bàn than và 

nâng cao khá näng lrng xü vâi các cá nhân, t chiirc trong cong  dng và xã hi. 

Mon h9c: Nghip vi van phông 

Ma mon hoc: ENGL5323 SO tin chi: 3 

Diu kin tiên quyt: Nghip vi van phông là mt mon hQc nhim vâi miic tiêu 

huàng sinh viên hiu rO v ting Anh sü d11ng trong bi cãnh van phông. Ben canh  do, 

mon hçc có mi quan h h trçi cho các mon h9c chuyên ngành khác nhu Biên — Phiên 

djch — Thmmg mai  — Du ljch duçic giàng day trong chucmg trInh dào tao t?i khoa Ngoi 

Ngtt. 

Mo tã tOrn tat: Nghip vi van phOng là mt mon h9c nhim vâi m11c tiêu hixng 

sinh vién hiu rO v ting Anh s1r d11ng trong bi cãnh van phOng. Ben canh  do, mon h9c 

cO mi quan h h trçY cho các mon hçc chuyên ngành khác nhu Biên — Phiên djch — 

Thuang mai  — Du ljch dugc giãng dy trong chixang trInh dào tao tai khoa Ngoai Ngü. 

Mon h9c: Tiên t ngân hang 

Ma mon h9c: ENGL5324 So tin chi: 3 

Diu kin tiên quyt: 

Mo tã tOrn tat: HQc phn nay nhm trang b nhüng kin thirc ca bàn v tin t va 

ngân hang: bàn cht, chirc näng cña tin t; m& quan h giüa ngân hang trung uong và h 

thng ngân hang thung mai;  thj trithng tài chInh — tin t; các vn d c bàn v tài chInh 

quôc tê. 

Mon hçc: Nghip vi giao dch ngân hang 

Ma mon hQc: ENGLS2O6 SO tin chi: 2 

Diu kin tiên quyt: 

Mo tá torn tat: Mon h9c nay cung cp cho sinh viên nhftng khái nim, thut ngü, 

tir virng ting Anh chuyên ngành Ngân hang. Mon hc nay trang bj nhüng kin thüc v 

các h9at dng cüa ngân hang thông qua các bài h9c ting Anh. Sau khi hoàn tht khoá hçc, 
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sinh vien có th hiu vâ lung dçing giao tip trong môi tru6ng lam vic a các ca quan 

chuyên v tài chInh-ngãn hang. 

Mon h9c: Thanh toán quôc tê 

Ma mon hoc: ENGL52O7 So tin chi: 2 

Diu kin tiên quyêt: 

Mo tã torn tat: Mon h9c nay giüp sinh viên có khá nangdoc, hiu và biên phiên 

djch vâi 1oui các van bàn kinh t& thuong rnai và xut nhp khu (biu rnu, h9p dOng 

mua bàn, 1nh) bang ting Anh va Vit. 

Mon h9c: Nghip vi ngoi thu'oiig 

Ma mOn hoc: ENGL52O8 So tin chi: 2 

Diu kin tiên quyt: 

Mo tã torn tt: Mon h9c nay giüp cho sinh viên cO diiçic nhüng kin thiurc co' bàn v 

kinh t& thuo'ng mai,  xut nhp khu, tng quan kin thlurc các hçp dng lien quan dn 

xut nhâp khu, k nàng giao djch, soan thão, t chlurc thirc hin hci'p dng theo các diu 

khoãn thuong mi quc t& dçc hiu và biên phiên djch vâi loi các van bàn kinh tê, 

thucmg mui va xut nh.p khu (biu mu, hçp dng rnua bàn, 1nh) bang ting Anh và 

Vit. 

Mon hçc: Dam phán trong kinh doanh 

Ma mon hoc: ENGL52O9 So tin chi: 2 

Diêu kin tiên quyêt: 

Mo tà torn tt: Dam phán trong kinh doanh là mt trong nhüng mon h9c tir ch9n 

thuc nhóm kin thlurc b trç chuyên ngành Ting Anh Thixcmg Mai.  Dam phán là mt 

trong nhtng k näng quan trQng trong k5 näng giao tip. Trên thirc t chüng ta thirc hin 

rt nhiu cuc dam phán thuo'ng hrcmg trong hçc tsp,  cOng viêc vâ trong cuc sng 

thu&ng nht ma dôi khi chñng ta khOng nhn ra. Dam phán trong kinh doanh là qua trInh 

bàn bc, thOa thun giiia cãc ben mt each tr nguyen,  trong do các ben diu chinh d xut 
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tiêu chI. nguyen vong cüa cá nhân hay cüa t chIrc rninh d có the dt duçic rniic tiêu 

mong muon. 

MOn h9c: Giao tip trong kinh doanh 

M mon hoc: ENGLS21O So tin chi: 2 

Diu kin tiên quyêt: 

Mo tã torn tt: Giao tip nOi chung và giao tip trong kinh doanh nOi riêng là môt 

phn quan trQng không th thiu, và CO nghia rt lan di vâi nhüng ngirai truang thành, 

cO nhüng tuo'ng tác xä hi nht dnh. Xuât phát tü thirc t do, khóa hQc giao tiêp trong 

kinh doanh duçc thit k nhu mt khóa h9c bi trq cho chuyên nganh anh van thinmg rnti 

cüa sinh viên khoa ngôn ngfr anh. Mon nay có mi quan h chtt chë vâi các mOn chuyên 

ngành khác (Nghip v11 van phông, Marketing) và cO tác ding h trçi qua li cho các mon 

chuyên ngành b trQr khác (Anh ngü kinh doanh, Anh ngü nhân diing, Darn phán trong 

kinh doanh, Quan h cong chüng...). Duçc somn thão tr góc nhIn ngôn ngtt và chia sé 

kinh nghim thirc t& khOa h9c sé tp trung vào các vn d thirc t nhu sau: Các thut ngft, 

cac câu tiir, cu true, tác phong, 1 thOi, van phong trong tht cã các hinh thüc giao tip 

thuang mi, Cãc li v ngü pháp, ti'r vçrng cO th gp phãi khi giao tip và cách kh&c 

phiic, Các dc dim, tInh chit, nghia, thm quan trQng, ãnh hinng cüa vic giao tip hiu 

qua và không hiu qua trong kinh doanh, môi tri.rO'ng lam vic, Các loti hInh, kênh giao 

tip hiu qua, Cách phân tIch di tixçlng tip nhn thông tin và các hra chçn kênh truyn 

tâi thông tin dn nguai nghe, nguai nhn, Các hInh thi'rc giao tip bang van bàn, bang lai, 

bang ciir chi co th. K5' thut 1tng nghe, diu chinh tOng gi9ng, thin thai, thai d d thich 

üng duçc t& han trong môi trtthng lam vic da tinh each, da van hóa, 1i sng.... d tr 

do nâng cao k nang giao tip và each nhIn nhn, khâ näng 1ira ch9n dung thai dim thai 

gian, không gian d bitt du giao tip và giao tip có hiu qua, tn ding ti da nhng lçii 

ich ma giao tip dem 1ti trong cuc sang và cong vic, Các cách lam vic di nhóm hiu 

qua. Các diu chinh, thao tác các k5 näng nói và vit, ci'r chi diu b khi lam vic nhóm 

d dng viên, h trQr 1n nhau trong cong vic t.p th. Các phuang pháp d lam phi hç'p 

hqp tác khéo leo, nâng cao vj th trong di nhOm...., Cách diu phi cuOc h9p, lc näng 

thuyt trInh, các Ioi van bàn cn chun bi và cách luu trü h so. 
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Mon h9c: Anh ngü' dii ljch 

Ma mon h9c: ENGL521 I So tin chi: 2 

Diu kin tiên quyt: 

Mo tá torn tat: Mon hçc nhm cung cp cho sinh viên các thut ngct ting Anh 

chuyên ngành trong linh vrc du ljch, dng th?i trang bj cho sinh viên nhitng kiEn thrc va 

k5 nãng c ban cn thit cüa cac nghip vi trong ngânh du ljch. Ngoai ra sinh viên con 

dirqc trang bj các kin thirc co ban v các quy trInh xi'r 1 cOng vic, các k näng giái 

quyEt nhttng vn d phát sinh trong cOng vic cüa mt cOng ty du ljch. 

Mon hQc: Anh ngu kinh doanh 

Ma mon h9c: ENGL5212 SO tin chi: 2 

Diu kin tién quy&: 

Mo tã torn tat: Mon h9c nhm cung cp cho sinh viên các thut ngU ting Anh 

chuyên ngãnh trong linh vrc kinh doanh, và nhung linh vrc cO lien quan dn quân trj, san 

xut, tip thj, tài chinh..., dng thii trang bj cho sinh viên nhitng kin thirc tng quan v 

kinh thucmg, nhm giüp sinh viên djnh ht.ràng và phát trin k5 näng giao tip trong kinh 

doanh. Ngoai ra sinh viên cOn diiqc trang bj các ki& thrc cci ban v các quy trinh xCr l 

cOng vic, các k5 nang giãi quyt nhitng vn d phát sinh trong cOng vic cüa mt cOng 

ty kinh doanh. 

Mon hQc: Anh ngfr nhân ding 

Ma mon hoc: ENGL5213 So tin chi: 2 

Diêu kin tiên quy&: 

MO tã tOrn tat: Cung cp ting Anh chuyên ngành và trang bj kin thrc c ban v 

k näng xin vic d sinh viên ngành ting Anh có th lam tim vic hiu qua và tr tin. 

Tr9ng tam mon h9c hi.ràng tOi vic cung cAp kin thrc, nâng cao các k nãng ngôn ngit 

Nghe - NOi - D9c - Vit thông qua nhüng tinh hung tim hiu thông tin ngh nghip, 

chuAn bj h s xin vic, phOng vAn thc t. 
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Mon h9c: K5 nàng thuyt trInh 

Mäi mon hoc: ENGL5214 So tin chi:2 

Diêu kin tiên quyt: 

Mo tá torn tat: Mon K nang thuy& trmnh là mt mOn k nãng trong phn kin thirc 

co' s dành cho chuyên ngành Phuo'ng pháp giãng day ting Anh, thi.rng dixçrc giâng day 

cho sinh viên (SV) vào h9c kI 1 cña näm 3 khi sinh viên dä chçn chuyên ngành. Trong 

mOn hQc nay, SV duçic huOng dn cách ch9n và phát trin các d tài cit th& chun bi dan 

chi ti&, thrc tp trinh bay tti lop. Trong khi thuy& trInh, SV vn diing nhiing ngôn ngü 

hInh th dã duçic huo'ng dn d lam cho bài nói cüa mmnh them sinh dng, thu hut ngithi 

nghe. Tir do giñp SV hInh thành và phát trin k5 nàng trInh bay truâc cOng chüng vâi 1p 

1un chat ch, phán bin logic trén tinh thn xây dirng khong chi a b mOn nay ma cOn a 

các b mon khác. 

Mon hQc: K5 nàng lam bIi thi TOEFL (Paper Test) 

Ma mon hoc: ENGL5215 So tin chi: 2 

Diu kin lien quyt: 

Mo tâ torn tat: K5T nàng lam bài thi TOEFL (là mt trong nhüng mon h9c tr ch9n 

thutc khi kin thüc b trç cüa nganh Ngon ngtt Anh. Khóa h9c nhm giüp sinh viên h 

thng lui ky nàng ngôn ngü. Ngoài ra giãng viên cOn giñp cho sinh viên lam quen vâi câu 

tnc và ni dung cña mt bài thi TOEFL và cách lam bài thi hiu qua. 

Mon hQc: KhOi nghip 

Ma mon h9c: BADM63O6 Stinchi: 3 

Diêu kin tiên quyt: 

Mo tã torn ttt: Mon h9c Khai nghip là mon hQc thuc nganh Quân trj kinh 

doanh. Mon h9c nay cung cp kin thirc co bàn v qua trInh khai tao  doanh nghip mâi 

trong nn kinh t thj truang. Mon h9c trinh bay nhüng ni dung cét lOi nhu: Tng quan 

v khâi nghip, qua trInh sang tao  và phát sinh tuang kinh doanh, dánh giá co hi cüa 

d an kinh doanh trên thj truang, vn d pháp lust trong khai nghip, k hoach khài 
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nghip và chin 1u7c phát triën cüa doanh nghip trong giai doçm dñu cña qua trInh hInh 

thành và phát trin 

Mon h9c: Thirc tp tt nghip 

Ma mon hoc: ENGL54O1 SO tIn chi:4 

Diu kin tiên quyt: 

Mo tã torn tat: Mon h9c Thirc tp t& nghip dirçc tO chirc trong h9c k' 11 sau khi 

sinh viên h9c xong các mon chuyên ngành. Vic th%rc tp tót nghip nhm giüp sinh viên 

vn diving các kin thirc duçic h9c, dc bit là k5 nAng ngôn ngtt và kin thirc chuyên 

ngành vao trong thirc t hot dng trong môi triIing sü diing ting Anh. 

Mon h 9 c: Khoá Iun tot nghip 

Ma mOn h9c: ENGL56O1 So tin chi:6 

Diu kin tiên quyt: 

Mo tã tOrn tat: Mon hQc Khóa lun t& nghip ngành Ngôn ngü Anh là mon hçc th 

chirc vào hc kS'  cui sau khi sinh viên dã &rçlc trang bj nhctng kin thüc c bàn v giáo 

diic di cuang va nhüng kin thi'rc chuyên sâu v ngành, chuyên ngành và các kin thirc 

b6 trçl khac. 

XIII. Be cirong chi tiêt mon hçc 'Phll lzc 3),, 

KT. fflU TRU'NG 
I  . TRIJ'ONG 

t( OA% -4OC pitO ' 

PHO 
I 

Lê Xuân Tru'o'ng 
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