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BỘ GIÁO DỤC VÀ ðÀO TẠO 

TRƯỜNG ðẠI HỌC MỞ TP.HCM 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ðẠI HỌC 

♦ Tên chương trình :  Giảng dạy Anh văn thiếu nhi 

♦ Trình ñộ ñào tạo :  Cao ñẳng 

♦ Ngành ñào tạo :  Tiếng Anh  

♦ Loại hình ñào tạo   :  Chính quy tập trung 

(Ban hành theo Quyết ñịnh số:     811 / Qð-ðHM    ngày 21 tháng  9 năm 2009 của 

Hiệu trưởng Trường ðại học Mở TPHCM) 

1. MỤC TIÊU ðÀO TẠO 

 Mục tiêu chung: 

ðào tạo những cử nhân Cao ñẳng có ñủ kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp, phẩm chất 

chính trị, ñạo ñức, tác phong nghề nghiệp và có sức khoẻ tốt ñể có thể làm việc hiệu 

quả trong các lĩnh vực chuyên môn có sử dụng tiếng Anh, ñáp ứng ñược yêu cầu của 

xã hội và của nền kinh tế trong quá trình hội nhập quốc tế. 

Sinh viên tốt nghiệp cao ñẳng Anh văn chuyên ngành giảng dạy Anh văn thiếu nhi 

có năng lực giảng dạy Anh văn thiếu niên, thiếu nhi tại các Trung tâm Ngoại ngữ, 

Trường mẫu giáo và tiểu học. Sinh viên cũng có thể theo học tiếp chương trình ñại học 

Anh văn. 

 

 

 

Mục tiêu cụ thể: 
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Chương trình ñào tạo nhằm cung cấp kiến thức cơ bản, cần thiết (tương ñương cấp 

ñộ ñào tạo Cao ñẳng) về ngôn ngữ Anh, những kiến thức khái quát, tiêu biểu, ñặc trưng 

và cơ sở về ñất nước bản ngữ (văn hóa, văn học) và kiến thức chuyên ngành: 

Kiến thức chuyên ngành giảng dạy Anh văn thiếu nhi bao gồm: Tâm lý giáo dục 

thiếu nhi, phương pháp giảng dạy tiếng Anh, Giảng dạy Anh văn thiếu nhi - thiếu niên 

và kiến thức bổ trợ việc giảng dạy ñối tượng này như giảng dạy qua nhạc, họa, kịch, kể 

chuyện… 

     Rèn luyện và phát triển ñồng bộ các kỹ năng thực hành tiếng (nghe, nói, ñọc và 

viết) ở cấp ñộ Cao ñẳng. 

2. THỜI GIAN ðÀO TẠO 

 Chương trình ñào tạo Cử nhân Cao ñẳng thực hiện trong 6 học kỳ  

3. KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC TOÀN KHÓA: 97 Tín chỉ 

 Chưa kể phần kiến thức giáo dục thể chất (3 tín chỉ) và Giáo dục quốc phòng (7 

tín chỉ) 

4. ðỐI TƯỢNG TUYỂN SINH:  

 Ứng viên có bằng tốt nghiệp Phổ thông trung học hoặc tương ñương. 

5. QUY TRÌNH ðÀO TẠO, ðIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP 

Thực hiện theo qui chế học vụ theo hệ thống tín chỉ bậc ðại học, Cao ñẳng hệ 

chính quy của Trường ðại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh (Ban hành theo Quyết 

ñịnh số 759/Qð-ðHM ngày 9 tháng 9 năm 2009 của Hiệu trưởng ðH Mở 

Tp.HCM). 

Sinh viên tốt nghiệp sau khi hoàn thành 97 tín chỉ.  

6. THANG ðIỂM:  10/10  
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7. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH: 97 Tín chỉ 

STT  MMÔÔNN  HHỌỌCC  SỐ TÍN CHỈ  

      LT TH Tổng  GHI CHÚ 

7.1 Kiến thức Giáo dục ðại cương 23 1 24  

7.1.1. Lý luận Mác - Lênin và Tư tưởng Hồ Chí 

Minh 
10  10  

1 1 Những NLCB  của Chủ nghĩa Mác-Lênin  5  5  

2 2 Lịch sử ðảng CS Việt Nam  3  3  

3 3 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2  2  

7.1.2. Khoa học xã hội và nhân văn 2  2  

Sinh viên chọn 1 trong 4 môn sau     

4 1 Cơ sở văn hóa Việt Nam 2  2  

5 2 Tiếng Việt thực hành 2  2  

6 3 Cơ sở ngôn ngữ học 2  2  

7 4 Ngôn ngữ học ñối chiếu 2  2  

7.1.3. Tin học: 2 1 3  

8 1 Tin học ðại cương  2 1 3  

7.1.4. Giáo dục thể chất: 3  3  

9 1 Giáo dục thể chất 2    3                3 

7.1.5. Giáo dục quốc phòng:        

10 1 Giáo dục quốc phòng     7                7 

7.1.6. Ngoại ngữ hai Chọn 01 trong 05 ngoại ngữ 

sau 
9  9  

11 1 Tiếng Hoa 1, 2, 3 9  9  

12 2 Tiếng Hàn 1, 2, 3 9  9  
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13 3 Tiếng Nhật 1, 2, 3 9  9  

14 4 Tiếng Pháp 1, 2, 3 9  9  

15 5 Tiếng Tây Ban Nha 1, 2, 3 9  9  

7.2. Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp   

7.2.1. Kiến thức ngành 51  51  

7.2.1.1 Khối kiến thức tiếng 42  42  

16 1 Ngữ pháp  3  3  

17 2 Viết 1 3  3  

18 3 Viết 2 3  3  

19 4 Viết 3 3  3  

20 5 Nghe nói 1 3  3  

21 6 Nghe nói 2 3  3  

22 7 Nghe nói 3 3  3  

23 8 Nghe nói 4 3  3  

24 9 Nghe nói 5 3  3  

25 10 ðọc hiểu 1 3  3  

26 11 ðọc hiểu 2 3  3  

27 12 ðọc hiểu 3 3  3  

28 13 ðọc hiểu 4 3  3  

29 14 Luyện phát âm Anh - Mỹ 3  3  

7.2.1.2. Khối kiến thức ngôn ngữ 4  4  

30 1 Ngữ âm - Âm vị học 2  2  

31 2 Cú pháp - Hình thái học 2  2  

7.2.1.3. Khối kiến thức văn hóa - văn học 5  5  

Môn bắt buộc 3  3  
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32 1 Văn hóa Anh - Mỹ 3  3  

Môn tự chọn: Sinh viên chọn 1 trong 2 môn 2  2  

33 1 Văn học Anh 2  2  

34 2 Văn học Mỹ 2  2  

7.2.2. Kiến thức chuyên ngành giảng dạy Anh thiếu nhi:      12  

35 1 Tâm lý giáo dục thiếu nhi  3  3  

36 2 Phương pháp giảng dạy tiếng Anh 1 3  3  

37 3 Giảng dạy Anh văn thiếu nhi -thiếu niên 3  3  

38 4 Giảng dạy qua nhạc, họa 3  3  

7.2.3 Kiến thức bổ trợ:  Chọn 01 trong các học phần 

sau: 
2  2  

39 1 Giảng dạy qua chuyện kể, kịch 2  2  

40 2 Kỹ năng thuyết trình 2  2  

41 3 Kỹ thuật hỗ trợ giảng dạy 2  2  

42 4 Quản lý lớp học 2  2  

43 5 Phương pháp kiểm tra và ñánh giá học tập 2  2  

7.2.3. Thực tập tốt nghiệp và khóa luận tốt nghiệp 8  8  

44 1 Thực tập  3  3  

45 2 Khóa luận tốt nghiệp hoặc hoàn tất thêm 3 

môn trong phần kiến thức bổ trợ 

5  5  
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8. KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY (Phân bổ các môn học theo học kỳ)  

 

STT TÊN MÔN HỌC 

LT TH TC 

MÔN HỌC 

TRƯỚC 

MÔN 

TIÊN 

QUYẾT 

Học kỳ thứ nhất 16 1 17   

1 Nghe nói 1  3  3   

2 Ngữ pháp 3  3   

3 ðọc hiểu 1 3  3   

4 Luyện phát âm Anh - Mỹ 3  3   

5 Khoa học xã hội và nhân văn  2  2   

6 Tin học ñại cương  2 1 3   

7 
Giáo dục thể chất 2 

3  3 
Không cộng 

vào số TC 
 

Học kỳ thứ hai 17  17   

1 Nghe nói 2  3  3 Nghe nói 1  

2 Viết 1  3  3 Ngữ pháp  

3 ðọc hiểu 2  3  3 ðọc hiểu 1  

4 Ngoại ngữ hai 1  3  3   

5 Những NLCB của Chủ nghĩa Mác-
Lênin  

5  5   

6 Giáo dục quốc phòng 7  7 Không cộng 
vào sô TC 

 

Học kỳ thứ ba 17  17   

1 Nghe nói 3 3  3 Nghe nói 2  

2 Viết 2  3  3 Viết 1  
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3 ðọc hiểu 3   3  3 ðọc hiểu 2  

4 Văn hóa Anh - Mỹ    3  3   

5 Ngoại ngữ hai  2 3  3 Ngoại ngữ 
hai 1 
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Tư tưởng Hồ Chí Minh 

2  2 

Những 
NLCB của 
Chủ nghĩa 
Mác-Lênin  

 

Học kỳ thứ tư 23  23   

1 Nghe nói 4  3  3 Nghe nói 3  

2 Viết 3  3  3 Viết 2  

3 ðọc hiểu 4   3  3 ðọc hiểu 3  

4 Ngữ âm – Âm vị học    2  2   

5 Phương pháp giảng dạy Tiếng Anh 1 3  3   

6 Giảng dạy qua nhạc, họa 3  3   

7 Ngoại ngữ hai 3  3  3 Ngoại ngữ 
hai 2 
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ðường lối Cách mạng của ðảng CS 
Việt Nam 

3  3 

Những 
NLCB của 
Chủ nghĩa 
Mác-Lênin 
và tư tưởng 
HCM 

 

Học kỳ thứ năm 21  21   

1 Nghe nói 5  3  3 Nghe nói 4  

2 Cú pháp - Hình thái học 2  2   

3 Văn học Anh hoặc Văn học Mỹ 2  2   

4 Giảng dạy Anh văn thiếu nhi - thiếu 

niên 
3  3 
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5 Tâm lý giáo dục thiếu nhi 3  3   

6 Môn bổ trợ  2  2   

7 Môn bổ trợ (môn thay thế khóa luận 
TN)   

2  2   

8 Môn bổ trợ (môn thay thế khóa luận 
TN)   

2  2   

9 Môn bổ trợ (môn thay thế khóa luận 
TN)   

2  2   

Học kỳ thứ sáu 8  8   

1 Thực tập tốt nghiệp 3  3   

2 Khóa luận 5  5   

 

9. MÔ TẢ CÁC MÔN HỌC TRONG CHƯƠNG TRÌNH 

CÁC MÔN HỌC LÝ LUẬN MÁC - LÊ NIN VÀ TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH 

9.1  Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin       (5tc) 

Môn học trước: không 

Môn tiên quyết: không  

Áp dụng theo Qð số Quyết ñịnh số 52 /2008/Qð-BGDðT ngày 18  tháng 9  năm 2008 

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và ðào tạo  

- Xác lập cơ sở lý luận cơ bản nhất ñể từ ñó có thể tiếp cận ñược nội dung môn 

học Tư tưởng Hồ Chí Minh và ðường lối cách mạng của ðảng Cộng sản Việt Nam, 

hiểu biết nền tảng tư tưởng của ðảng; 

- Xây dựng niềm tin, lý tưởng cách mạng cho sinh viên; 

- Từng bước xác lập thế giới quan, nhân sinh quan và phương pháp luận chung 

nhất ñể tiếp cận các khoa học chuyên ngành ñược ñào tạo. 

9.2  Tư tưởng Hồ Chí Minh                (2tc) 
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Môn học trước: Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin 

Môn tiên quyết: Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin  

Áp dụng theo Qð số Quyết ñịnh số 52 /2008/Qð-BGDðT ngày 18  tháng 9  

năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và ðào tạo. 

- Cung cấp những hiểu biết có tính hệ thống về tư tưởng, ñạo ñức, giá trị văn 

hoá, Hồ Chí Minh. 

- Tiếp tục cung cấp những kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác - Lênin. 

- Cùng với môn học Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác -Lênin  tạo 

lập những hiểu biết về nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam hành ñộng của ðảng và của 

cách mạng nước ta. 

- Góp phần xây dựng nền tảng ñạo ñức con người mới. 

9.3  ðường lối Cách mạng của ðảng CS Việt Nam       (3tc) 

Môn học trước: Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin 

Môn tiên quyết: Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin và Tư 

tưởng Hồ Chí Minh 

Áp dụng theo Qð số Quyết ñịnh số 52 /2008/Qð-BGDðT ngày 18  tháng 9  

năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và ðào tạo. 

- Cung cấp cho sinh viên những nội dung cơ bản của ñường lối cách mạng của 

ðảng Cộng sản Việt Nam, trong ñó chủ yếu tập trung vào ñường lối của ðảng thời kỳ 

ñổi mới trên một số lĩnh vực cơ bản của ñời sống xã hội phục vụ cho cuộc sống và 

công tác. Xây dựng cho sinh viên niềm tin vào sự lãnh ñạo của ðảng, theo mục tiêu, lý 

tưởng của ðảng.  

- Giúp sinh viên vận dụng kiến thức chuyên ngành ñể chủ ñộng, tích cực trong giải 

quyết những vấn ñề kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội theo ñường lối, chính sách, pháp 

luật của ðảng và Nhà nước. 

CÁC MÔN HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN 
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9.4  Cơ sở ngôn ngữ học          (2tc) 

Môn học trước: không 

Môn tiên quyết: không 

Cung cấp những kiến thức cơ bản về bản chất của ngôn ngữ loài người, về mối 

quan hệ giữa ngôn ngữ và văn hóa, giữa ngôn ngữ và tư duy; cung cấp những tri thức 

chung về ngữ âm, từ vựng, ngữ nghĩa, ngữ dụng ñể hiểu một ngôn ngữ cụ thể (tiếng 

Việt hoặc ngoại ngữ ñang học), ñể ñối chiếu ngôn ngữ. 

9.5  Cơ sở văn hóa Việt Nam                  (2tc) 

Môn học trước: không 

Môn tiên quyết: không 

Trình bày về văn hóa học và các ñặc trưng, các quy luật của văn hóa Việt Nam 

qua các thời kì lịch sử. Mục tiêu môn học giúp sinh viên hiểu rõ những tập tục truyền 

thống của từng dân tộc, các kỹ năng, phương pháp tiếp cận tìm hiểu và nghiên cứu 

những vấn ñề của văn hóa Việt Nam ứng dụng vào thực tiễn công tác sau khi tốt 

nghiệp. 

9.6  Tiếng Việt thực hành                      (2tc) 

Môn học trước: không 

Môn tiên quyết: không 

Củng cố và phát triển các kỹ năng sử dụng tiếng mẹ ñẻ ở mức ñộ cao (kỹ năng 

ghi chép bài giảng, bài nói, kỹ năng tóm tắt, kỹ năng tổng thuật qua nghe hoặc ñọc văn 

bản…). Môn học này cung cấp những tri thức cơ bản và hiện ñại về tiếng Việt làm cơ 

sở ñể ñối chiếu ngôn ngữ 

9.7  Ngôn ngữ học ñối chiếu                  (2 tc) 

Môn học trước: không 

Môn tiên quyết: không 
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Cung cấp cho sinh viên công cụ về mặt lý thuyết ñể so sánh ñối chiếu tiếng  mẹ 

ñẻ với một ngoại ngữ nhằm hiểu sâu hơn cả 2 ngôn ngữ, cung cấp các thao tác cụ thể 

ñược sử dụng trong quá trình so sánh ñối chiếu ngôn ngữ. 

NGOẠI NGỮ HAI 

9.8  Tiếng Hoa 1, 2, 3   (9tc) 

Chương trình Tiếng Hoa cung cấp cho người học kiến thức cơ bản về phiên âm 

La-tinh, chữ Hán, làm quen các dạng câu, từ vựng cần học, ñồng thời người học cũng 

ñược học ngữ pháp tiếng Hoa - một nội dung quan trọng suốt quá trình của học phần 

này.  

9.9  Tiếng Pháp 1, 2, 3        (9tc) 

Chương trình Tiếng Pháp cung cấp cho sinh viên các từ ngữ sử dụng trong lớp 

học, các từ thông thường về các vật dụng xung quanh, về thân thể con người , về thời 

tiết… Kiến thức ngữ pháp cơ bản giúp sinh viên có thể viết ñược những câu thông 

thường. Như thế khi kết thúc khóa học, sinh viên có thể vận dụng các mẫu câu và từ 

ngữ có ñược ñể phát triển các kỹ năng nghe, nói, ñọc, viết sau này. Sinh viên ñược 

luyện khả năng ñọc hiểu, sử dụng thành thạo những mẫu câu giao tiếp trong ñời sống 

hằng ngày… ở nhiều lĩnh vực khác nhau.  

9.10 Tiếng Tây Ban Nha 1, 2, 3  (9tc) 

Chương trình tiếng Tây Ban Nha cung cấp kiến thức cơ bản giúp cho sinh viên 

tiếp cận với ngôn ngữ ñược hơn 400 triệu người sử dụng trên toàn thế giới. Trong quá 

trình học, sinh viên ñược rèn chủ yếu 4 kỹ năng: nghe, nói, ñọc và viết. Sau khi kết 

thúc, sinh viên có khả năng giao tiếp căn bản bằng tiếng Tây Ban Nha cũng như có vốn 

từ vựng và ngữ pháp chắc chắn. 

9.11 Tiếng Nhật 1, 2, 3    (9tc) 
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Chương trình tiếng Nhật giúp sinh viên nắm ñược những kiến thức cơ bản về 

tiếng Nhật, nghe và sử dụng những câu ñơn giản, biết ñọc và viết chữ Kanji và thông 

qua học tiếng Nhật bước ñầu tìm hiểu về ñời sống và văn hoá Nhật. Sinh viên phải hiểu 

và nắm vững một số biểu hiện ngữ pháp cơ bản, biết nghe và nói những câu ñơn giản, 

viết những câu văn ngắn, biết giao tiếp thường ngày. Kết thúc chương trình này, sinh 

viên có cơ sở ñể học những lớp tiếng Nhật cấp cao hơn. 

9.12  Tiếng Hàn 1,2,3 (9tc) 

Môn học trước: không 

Môn tiên quyết: không 

Cung cấp cho sinh viên kiến thức tiếng Hàn trình ñộ sơ cấp nhằm phục vụ hữu 

hiệu cho các loại công tác chuyên môn, việc làm có liên quan ñến ngôn ngữ này sau 

khi tốt nghiệp. 

TIN HỌC 

9.13 Tin học ñại cương    (3tc: 2LT + 1TH) 

Môn học trước: không 

Môn tiên quyết: không 

Cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản về Tin học, giới thiệu sơ lược về 

máy tính, hệ ñiều hành, Internet, hướng dẫn sử dụng cơ bản một số phần mềm ứng 

dụng văn phòng (soạn thảo văn bản, xử lý bảng tính,…) ñể có thể soạn thảo các công 

văn, văn bản, hợp ñồng, tài liệu… bằng tiếng Việt, dùng bảng tính thực hiện các tính 

toán cơ bản, vẽ ñồ thị. 

CÁC MÔN HỌC THUỘC KHỐI KIẾN THỨC TIẾNG 

9.14  Ngữ pháp     (3tc) 

Môn học trước: không 

Môn tiên quyết: không 
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Giúp sinh viên nắm ñược một số ñiểm ngữ pháp căn bản như cách sử dụng và 

phối hợp các thì, các dạng câu như câu ñơn, câu kép, câu phức, và các loại mệnh ñề. 

Giúp cho sinh viên vận dụng kiến thức ngữ pháp ñể học tốt những kỹ năng ngôn ngữ. 

9.15  Viết 1-3 (9tc) 

9.15.1 Viết 1            (3 tc) 

Môn học trước: không 

Môn tiên quyết: không 

Ôn tập các ñiểm ngữ pháp, các dạng câu và dùng các ngữ liệu này phục vụ cho 

hoạt ñộng viết. Hướng dẫn sinh viên làm quen với cách diễn ñạt và sắp xếp ý tưởng 

theo phong cách viết của Anh ngữ. Giúp sinh viên trang bị kỹ năng cơ bản ñể viết một 

ñoạn văn ñúng hình thức, ñúng thể loại, biết vận dụng kiến thức ngữ pháp, từ vựng ñể 

diễn ñạt ý tưởng của mình một cách ñầy ñủ và có logic. Môn học này làm nền tảng cho 

các môn tiếp theo như viết essay, viết tiểu luận và làm research paper. Ngoài ra nó 

cũng hỗ trợ cho các phân môn khác như Speaking, Reading Comprehension … trong 

việc sắp xếp ý tưởng khi giao tiếp sao cho có tính logic, ñủ ý (support), mạch lạc 

(coherence), và thống nhất (unity). 

9.15.2. Viết 2  (3 tc) 

Môn học trước: Viết 1 

Môn tiên quyết: không 

Ôn tập các ñiểm ngữ pháp, các dạng câu và dùng các ngữ liệu này phục vụ cho 

hoạt ñộng viết. Hướng dẫn sinh viên làm quen với cách diễn ñạt và sắp xếp ý tưởng 

theo phong cách viết của Anh Ngữ. Giúp sinh viên trang bị kỹ năng cơ bản ñể viết một 

ñoạn văn ñúng hình thức, ñúng thể loại, biết vận dụng kiến thức ngữ pháp, từ vựng ñể 

diễn ñạt ý tưởng của mình một cách ñầy ñủ và có logic. Ở học kỳ này chương trình có 

tính lặp lại (overlap) nhằm củng cố cho sinh viên những kỹ năng viết ñoạn văn mà họ 

ñã ñược trang bị ở học kỳ trước, ñồng thời từng bước nâng cao trình ñộ diễn ñạt câu 

cũng như cách lập luận mang tính học thuật.  
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9.15.3. Viết 3  (3 tc) 

Môn học trước: Viết 2 

Môn tiên quyết: không 

Với môn học này, sinh viên sẽ ñược hướng dẫn theo từng bước cách viết bài 

luận (essay) từ ñơn giản ñến phức tạp, cụ thể: 

- Bước ñầu làm quen với cách viết một bài luận (từ 4 ñến 5  ñoạn văn)  thông qua 

so sánh ñối chiếu với cấu tạo của một ñoạn văn hoàn chỉnh (a complete paragraph). 

- Viết bài luận theo chủ ñề của từng chương bằng cách ñọc tìm ý (Reading for 

Ideas), suy nghĩ và vận dụng ngôn ngữ ñể phát triển ý (từ vựng và cấu trúc) cho 

phù hợp với chủ ñề. 

- Vận dụng lý thuyết về cách viết một bài luận sao có tính học thuật (an academic 

essay) như cách viết câu luận ñiểm (thesis statement), cách viết ñoạn văn nhập ñề 

(introduction), cách phát triển ý, (developmental and organizational patterns)  và 

cách viết ñoạn kết thúc (a conclusion paragraph). 

- Vận dụng một cách thành thạo ba dạng bài luận sau: 

+ Nêu nguyên nhân – kết quả (cause and effect) 

+ So sánh hai sự vật (comparison and contrast) 

+ Nêu những mặt thuận lợi và bất lợi của vấn ñề (advantages and 

disadvantages) 

Ngoài ra, sinh viên còn ñược học 2 trong số những kỹ năng viết quan trọng hỗ 

trợ cho kỹ năng viết essay như cách viết Paraphrase (diễn giải nội dung ñọc ñược và 

viết theo lời văn của mình), viết summaries (tóm tắt) nội dung bài ñọc ngay trong bài 

học của mỗi chương nhằm nâng cao kỹ năng phát triển ý, dẫn chứng, chứng minh 1 

vấn ñề trong 1 bài luận. 

9.16  Nghe nói 1-5 (15 tc) 

9.16.1. Nghe nói 1 (3 tc) 

Môn học trước: không 
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Môn tiên quyết: không 

Môn Nghe nói 1 tập trung vào các kỹ năng ñàm thoại, cung cấp cho sinh viên 

các cơ hội thực hành nghe và nói một cách có hệ thống thông qua những mẫu hội thoại, 

bài nói ngắn bằng tiếng Anh-Mỹ và các hoạt ñộng giao tiếp trong lớp. Sau khi hoàn tất 

khóa học, sinh viên có thể thực hiện giao tiếp hàng ngày với khả năng sử dụng các 

chức năng ngôn ngữ nói ở mức ñộ thông thường. 

9.16.2. Nghe nói 2        (3 tc) 

Môn học trước: Nghe nói 1 

Môn tiên quyết: không 

Môn Nghe nói 2 là phần nâng cao của kỹ năng ñàm thoại, cung cấp cho sinh 

viên nhiều hơn các cấu trúc ngôn ngữ ñược sử dụng trong môi trường ñại học thông 

qua các hội thoại dài, và các bài giảng ngắn. Sinh viên có thể thực hành và hình thành 

kỹ năng ghi chép ñơn giản, và cách trình bày thông tin ngắn, ý kiến trước tập thể. 

9.16.3. Nghe nói 3      (3 tc) 

Môn học trước: Nghe nói 2 

Môn tiên quyết: không 

Môn Nghe nói 3 cung cấp cơ hội tiếp xúc với các bài giảng, chương trình radio, 

thảo luận nhóm... bằng tiếng Anh-Mỹ về các ñề tài mang tính xã hội và học thuật. Sinh 

viên ñược rèn luyện các phương pháp nhận dạng, ghi chép, và ñánh giá thông tin và ý 

kiến. Các hoạt ñộng giao tiếp trong lớp giúp sinh viên nâng cao kỹ năng trao ñổi, tranh 

luận. 

9.16.4 Nghe nói 4   (3 tc) 

Môn học trước: Nghe nói 3 

Môn tiên quyết: không 

Môn Nghe nói 4 là phần củng cố lại các kỹ năng Nghe Nói ñã ñược luyện tập ở 

chương trình Nghe nói 3. Sinh viên có thêm nhiều chủ ñề xã hội ñể trao ñổi và nâng 

cao khả năng giao tiếp, và cách trình bày ý kiến. Sinh viên cũng bắt ñầu ñược hướng 
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dẫn cách thu thập, lựa chọn tài liệu, chuẩn bị dàn ý cho một bài thuyết trình có tính học 

thuật trước tập thể. 

9.16.5 Nghe nói 5  (3 tc) 

Môn học trước: Nghe nói 4 

Môn tiên quyết: không 

Môn Nghe nói 5 là phần nâng cao của kỹ năng ñàm thoại, cung cấp cho sinh 

viên nhiều hơn các cấu trúc ngôn ngữ ñược sử dụng trong môi trường ñại học thông 

qua các hội thoại dài, và các bài giảng ngắn. Sinh viên có thể thực hành và hình thành 

kỹ năng ghi chép ñơn giản, và cách trình bày thông tin ngắn, ý kiến trước tập thể. 

9.17  ðọc hiểu 1-3  (9 tc) 

9.17.1  ðọc hiểu 1  (3 tc) 

Môn học trước: không 

Môn tiên quyết: không 

Môn học này nhằm giúp sinh viên trở thành người ñọc ñộc lập tập trung vào 

việc nắm vững các kỹ năng ñọc hiểu trong quá trình ñọc. Sinh viên cần phải hình thành 

ý tưởng trước khi ñọc, chọn lọc ra ý quan trọng trong quá trình ñọc, nhận xét và thảo 

luận ý chính. Sinh viên có khả năng tương tác với thông ñiệp của tác giả và với các 

sinh viên khác ở trong lớp.Môn học gồm10 chương trong giáo trình Interactions I – A 

Reading Skills Book.Các bài ñọc xoay quanh các chủ ñề  về   du sinh viên và ñời sống 

của sinh viên trên thế giới, chế ñộ ẩm thực toàn cầu, một số cách chỉ ñường của những 

người ở những vùng ñất khác và sự tương ñồng và khác nhau về luật pháp các nước, 

cấu trúc gia ñình, nhận ra các ñoạn văn ñược viết theo thứ tự thời gian, tác ñộng của 

TV và các loại truyền thông băng hình khác ñối với con người,các mối quan hệ xã hội 

và người bạn ñời hoàn hảo, phép xã giao trong các buổi tiệc và phong tục tập quán 

trong các ngày nghỉ,ứng dụng của công nghệ và các vấn ñề về công nghệ … 

9.17.2  ðọc hiểu 2  (3 tc) 

Môn học trước: ðọc hiểu 1 
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Môn tiên quyết: không 

Môn học này giúp sinh viên trở thành người ñọc ñộc lập tập trung vào việc nắm 

vững các kỹ năng ñọc hiểu trong quá trình ñọc. Sinh viên cần phải hình thành ý tưởng 

trước khi ñọc, chọn lọc ra ý quan trọng trong quá trình ñọc, nhận xét và thảo luận ý 

chính. Sinh viên có khả năng tương tác với thông ñiệp của tác giả và với các sinh viên 

khác ở trong lớp. Môn ðọc hiểu 2 gồm 8 chương trong giáo trình Interactions II A 

Reading Skills Book. Các bài ñọc xoay xung quanh các chủ ñề: hệ thống giáo dục ở 

các nước khác nhau, các vấn ñề ở các thành phố và các giải pháp, niềm ñam mê làm 

việc, xu hướng thời trang, người Mỹ bản xứ, nghệ thuật, bộ não, công việc của các thầy 

thuốc chữa trị bệnh theo phương pháp cổ truyền… 

9.17.3 ðọc hiểu 3     (3 tc) 

Môn học trước: ðọc hiểu 2 

Môn tiên quyết: không 

Giúp sinh viên trở thành người ñọc ñộc lập tập trung vào việc nắm vững các kỹ 

năng ñọc hiểu trong quá trình ñọc. Sinh viên cần phải hình thành ý tưởng trước khi 

ñọc, chọn lọc ý quan trọng trong quá trình ñọc, nhận xét và thảo luận ý chính. Sinh 

viên có khả năng tương tác với thông ñiệp của tác giả và với các sinh viên khác ở trong 

lớp.Sinh viên tiếp tục phát triển những kỹ năng ñọc hiểu ñã ñược rèn luyện trong các 

môn ðọc hiểu 1 và 2: ðọc nhanh nắm bắt ý chính, ñoán nghĩa của từ dựa vào văn cảnh, 

nhận ra câu chủ ñề, tóm tắt nội dung bài ñọc, và lập bảng thống kê phân loại, nhớ lại 

thông tin sau khi ñọc, phân tích câu chủ ñề, hiểu các tiếp vĩ ngữ, phân tích các ñiểm 

tương phản, nhận ra các gốc từ. Sinh viên cũng ñược trang bị kiến thức về ngữ pháp, 

khả năng vượt lên trên nghĩa ñen, ý thức và thưởng thức ñược sự chọn từ và văn phong 

của tác giả, chơi chữ và tính hài hước. Môn học này chủ yếu gồm 12 bài ñọc trong giáo 

trình Mosaic One: A Reading Skills Book. Các bài ñọc xoay quanh các chủ ñề như  

Canada: ñất nước và con người, phong tục tập quán của dân tộc Mỹ, gia ñình và các 
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mối quan hệ, giới thiệu về một nhà khoa học nổi tiếng thế kỷ XX, sức khỏe, ñặc tính và 

công dụng của LASER, một bữa ăn trưa sang trọng, tính vị chủng… 

Cung cấp lý thuyết và luyện tập cho sinh viên các kỹ năng ñọc, giúp sinh viên 

phát triển các kỹ năng ñọc hiểu khác nhau như ñọc lấy thông tin, ñọc lấy ý chính, tiên 

ñoán, suy diễn, hiểu bố cục bài ñọc, xử lý từ mới, ñánh giá bài ñọc, thưởng thức văn 

phong của tác giả. Các bài tập ñược thiết kế nhằm giúp sinh viên gia tăng vốn từ vựng 

và cấu trúc phức tạp của tiếng Anh, áp dụng vào việc ñọc hiểu và ghi chú các sách 

tham khảo.. 

9.17.4 ðọc hiểu 4      (3 tc) 

Môn học trước: ðọc hiểu 3  

Môn tiên quyết: không 

Môn học này hệ thống toàn bộ các kỹ năng ñọc hiểu người sinh viên ñại học cần 

sử dụng ñể học tập thành công các bộ môn ñòi hỏi người học phải tiếp xúc các tài liệu 

tiếng Anh trình bày theo dạng văn viết. Không chỉ dừng lại ở mục ñích phục vụ cho 

việc học tập ở môi trường ñại học, những kiến thức và kỹ năng ñược trình bày và rèn 

luyện ở ñây còn trang bị cho các sinh viên một khả năng tiếp cận và xử lý tốt hơn các 

tài liệu viết bằng tiếng Anh trong môi trường làm việc, trong cuộc sống hàng ngày sau 

này. 

Khi hệ thống toàn bộ các kỹ năng ñọc hiểu, môn học này nhắc lại một số kỹ 

năng ñọc hiểu ở cấp ñộ cấu trúc ñoạn ñã ñược rèn luyện ở ba học kỳ trước nhưng trình 

bày mang tính ñào sâu chi tiết hơn. Bên cạnh ñó, sinh viên cũng rèn luyện một số kỹ 

năng ñọc hiểu ở cấp ñộ cấu trúc trên ñoạn (tức cấp ñộ cấu trúc văn bản) và cấp ñộ cấu 

trúc dưới ñoạn (tức cấp ñộ cấu trúc câu, cụm từ và từ). Môn học này chủ yếu gồm 12 

chương trong giáo trình A College Reading Skills. Sau khi học xong khóa học này, 

sinh viên sẽ ñược củng cố và rèn luyện các kỹ năng sau ñây: tìm và hiểu nghĩa từ theo 

ngữ cảnh; tìm hiểu nghĩa của từ bằng cách phân tích cấu trúc từ; tìm ý chính và ý phụ 

bằng cách dùng các kiểu xây dựng ñoạn, sử dụng phương pháp phát triển ý trong ñoạn 
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ñể tìm ý chính và ý phu, tìm ý ở cấp ñộ cấu trúc trên ñoạn (cấu trúc văn bản), ñọc có tư 

duy (phê phán):  hiểu ñiều tác giả viết và loại bằng chứng tác giả dùng ñể thành lập các 

ý tưởng và liệu lập luận tác giả có vững chắc và thông tin ñó tốt cho mục ñích gì, học 

cách phân biệt giữa sự thật và ý kiến, giữa ñiều gì chứng minh ñược và ñiều gì chỉ có 

vẻ như thế; phân tích ý và lập dàn ý của bài ñọc. 

9.18  Luyện phát âm Anh -Mỹ  (3 tc) 

Môn học trước: không 

Môn tiên quyết: không 

Cung cấp cho sinh viên kiến thức cơ bản về cách phát âm các âm trong tiếng 

Anh, cách nhấn giọng và ngữ ñiệu nhằm giúp sinh viên có thể nghe và phát âm ñúng 

tiếng Anh. Môn học này cũng giúp sinh viên nắm bắt ñược hệ thống phát âm của tiếng 

Anh ñể có thể biết cách phát âm các từ mới. 

CÁC MÔN HỌC THUỘC KHỐI KIẾN THỨC NGÔN NGỮ 

9.19  Ngữ âm - Âm vị học    (2 tc) 

Môn học trước: Nhập môn ngôn ngữ Anh 

Môn tiên quyết: không 

Cung cấp cho sinh viên những lý thuyết cơ bản về hệ thống âm, âm vị, vai trò và 

quan hệ của âm vị trong ngôn ngữ, dấu nhấn, ngữ ñiệu… 

9.20  Cú pháp - Hình thái học  (2 tc) 

Môn học trước: Nhập môn ngôn ngữ Anh 

Môn tiên quyết: không 

Cung cấp cho sinh viên một số kiến thức cơ bản về cấu trúc từ, hình vị, phân 

loại hình vị và các ñặc tính của hình vị, sự hình thành từ trong tiếng Anh, cấu trúc, 

phân tích các mẫu câu… 

CÁC MÔN HỌC THUỘC KHỐI KIẾN THỨC VĂN HÓA VĂN HỌC 

9.21  Văn hóa Anh - Mỹ          (3 tc) 

Môn học trước: không 



 

 

20 

Môn tiên quyết: không 

Cung cấp kiến thức chung về lịch sử, ñất nước, con người Anh và những cơ chế 

xã hội ñể tạo nên nét ñặc thù nhằm phác họa những ñặc ñiểm của nền văn minh Anh. 

Cung cấp kiến thức tổng quát về việc hình thành và phát triển một ñất nước và 

dân tộc dưới tên Hiệp Chủng Quốc. Các bài ñọc khắc họa ñặc ñiểm hình thành nên con 

người và văn hóa Mỹ. 

9.22  Văn học Anh                    (2 tc) 

Môn học trước:  Văn hóa Anh - Mỹ 

Môn tiên quyết: không 

Cung cấp kiến thức lịch sử văn học Anh qua các thời ñại và trào lưu văn học. 

Ứng dụng kỹ năng phê bình văn học qua các tác phẩm tiêu biểu của các thời kỳ và các 

tác giả ñiển hình với các thể loại văn học như: các bài ballad, truyện thơ, thơ, truyện 

ngắn, và các trích ñoạn tiểu thuyết và bi kịch. 

9.23  Văn học Mỹ                   (2 tc) 

Môn học trước: Văn hóa Anh - Mỹ 

Môn tiên quyết: không 

Giới thiệu lịch sử văn học Mỹ từ thời thuộc ñịa ñến các tác giả ñương ñại. Nhấn 

mạnh vào khả năng diễn dịch và phê bình các tác phẩm văn học từ thời kỳ lãng mạn 

ñến thời kỳ hiện thực, gồm các thể loại: thơ, truyện ngắn và các trích ñoạn tiểu thuyết 

qua các chủ ñiểm văn học. 

CÁC MÔN HỌC THUỘC KHỐI KIẾN THỨC CHUYÊN NGÀNH 

9.24 Tâm lý giáo dục thiếu nhi  (3 tc) 

Môn học trước: không 

ðiều kiện tiên quyết: không 

Giới thiệu ñặc ñiểm phát triển nhận thức, ngôn ngữ và xã hội của trẻ. Môn học 

cũng giới thiệu các quan ñiểm về cách trẻ tiếp thu ngôn ngữ gốc và ngoại ngữ cũng 
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như mối liên hệ giữa ngôn ngữ gốc và ngoại ngữ, từ ñó giúp sinh viên tăng cường khả 

năng hiểu biết về quá trình trẻ học cũng như quá trình trẻ tiếp thu ngoại ngữ ñể lựa 

chọn và phát triển những phương thức giảng dạy phù hợp.  

9.25   Phương pháp giảng dạy tiếng Anh 1   (3 tc) 

Môn học trước: Tâm lý giáo dục thiếu nhi  

ðiều kiện tiên quyết:  không 

Cung cấp kiến thức cơ bản về lý thuyết giảng dạy ngoại ngữ bao gồm các quan 

ñiểm khác nhau về ngôn ngữ, về dạy và học tiếng và các phương pháp dạy tiếng. Qua 

ñó sinh viên có thể tìm ra phương pháp dạy tiếng Anh phù hợp ở hoàn cảnh thực tế. 

Ngoài ra sinh viên còn ñược hướng dẫn các ñiều khiển một lớp học, cách chọn lựa tài 

liệu giảng dạy cho phù hợp với từng ñối tượng học và cách chuẩn bị giáo cụ trực quan. 

9.26   Giảng dạy Anh văn thiếu nhi - thiếu niên  (3 tc) 

Môn học trước: Phương pháp giảng dạy tiếng Anh 1 

ðiều kiện tiên quyết: không 

Cung cấp kiến thức chuyên sâu về từng kỹ năng dạy trẻ ở ñộ tuổi mẫu giáo, tiểu 

học như nghe, nói, phát âm và từ vựng cũng như các kỹ năng giảng dạy tổng hợp. Sinh 

viên cũng ñược trang bị kiến thức và khả năng lựa chọn, cải tiến giáo trình giảng dạy 

cũng như cách ñánh giá kết quả học tập của trẻ. Sinh viên cũng thực hành giảng dạy 

các kỹ năng trên dưới sự hướng dẫn và nhận xét của giảng viên. 

9.27  Giảng dạy qua nhạc, họa  (2 tc) 

Môn học trước: Giảng dạy Anh văn thiếu nhi 

ðiều kiện tiên quyết: không 

Cung cấp kiến thức, kỹ năng giảng dạy Anh văn cho trẻ ở trường mẫu giáo, tiểu 

học thông qua nhạc, bài hát và tranh vẽ. Sinh viên cũng ñược yêu cầu nhận xét ñánh 

giá các mô phỏng / video thực tế và thực hành chuyên sâu về giảng dạy qua bài hát và 

tranh vẽ. Sinh viên sẽ ñược giới thiệu thêm về các tài liệu giảng dạy ñể có thể áp dụng 

sau này. 
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KHỐI KIẾN THỨC BỔ TRỢ TỰ CHỌN CHUYÊN NGÀNH GIẢNG DẠY ANH 

VĂN THIẾU NH 

9.28   Giảng dạy qua chuyện kể, kịch   (2 tc) 

Môn học trước:  Giảng dạy Anh văn thiếu nhi 

ðiều kiện tiên quyết: không 

Cung cấp kiến thức, kỹ năng giảng dạy Anh văn cho trẻ ở trường mẫu giáo, tiểu 

học thông qua chuyện kể và kịch. Sinh viên từ ñó có thể nhận xét ñánh giá về mô 

phỏng / video thực tế và thực hành giảng dạy qua chuyện kể và kịch. Sinh viên sẽ ñược 

giới thiệu thêm về các tài liệu giảng dạy ñể có thể áp dụng sau này. 

9.29  Kỹ thuật hỗ trợ giảng dạy   (2 tc) 

Môn học trước: Giảng dạy Anh văn thiếu nhi 

ðiều kiện tiên quyết: không 

Hướng dẫn sinh viên sử dụng các phương tiện hỗ trợ giảng dạy như video, máy 

chiếu. Sinh viên cũng ñược học và thực hiện cách trình bày bài giảng ở Powerpoint 

cũng như cách ứng dụng các phần mềm của Microsoft ñể tăng hiệu quả giảng dạy và 

ñể soạn ñề thi, quản lý kết quả học tập của học sinh. 

9.30   Quản lý lớp học  (2 tc) 

Môn học trước: không 

ðiều kiện tiên quyết: không 

Cung cấp kiến thức về cơ cấu tổ chức và hình thức ñào tạo ngoại ngữ trong hệ 

thống ñào tạo mầm non và tiểu học. Ngoài ra sinh viên còn ñược hướng dẫn cách tổ 

chức bố trí lớp học; cách phát triển kỹ năng giảng dạy cá nhân và kỹ năng quản lý, ñiều 

khiển, và kết hợp các hoạt ñộng trong lớp cũng như cách vận dụng và khai thác các 

tình huống xảy ra tại lớp. 

9.31   Phương pháp kiểm tra và ñánh giá học tập  (2 tc) 

Môn học trước:  không 

ðiều kiện tiên quyết: không 
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Trang bị cho sinh viên lý luận, kiến thức và cách thức tiến hành các loại hình 

kiểm tra và ñưa ra nhận xét, ñánh giá trong giảng dạy trẻ. Sinh viên từ ñó có thể phát 

triển khả năng thực hiện kiểm tra và ñánh giá kết quả học tập tổng quát hay theo từng 

kỹ năng cụ thể của trẻ. 

9.32  Kỹ năng thuyết trình  (2 tc) 

Môn học trước: không  

Môn tiên quyết: không 

Hướng dẫn sinh viên các kỹ thuật chuẩn bị và thể hiện bài nói, bài thuyết trình 

trước công chúng. Môn học này cũng giúp sinh viên luyện tập khả năng tổ chức các 

cuộc tranh luận, thảo luận 

9.33 Giáo dục thể chất              (3TC) 

Thực hiện theo Quyết ñịnh số: 3244/GD-ðT  ngày 12 tháng 09 năm 1995 và 

Quyết ñịnh số: 1262/GD-ðT ngày 12 tháng 04 năm 1997 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục 

và ðào tạo  và các qui ñịnh của nhà trường 

       ðiều kiện tiên quyết: Sinh viên phải ñảm bảo sức khoẻ theo kết quả khám sức 

khoẻ ñầu khoá ñể có thể tham dự khoá học. 

      Chương trình môn học Giáo dục thể chất nhằm cung cấp những kiến thức và kỹ 

năng cơ bản giúp sinh viên naém vững kỹ thuật và phương pháp tập luyện các môn thể 

thao theo nội dung chương trình, phát triển một cách toàn diện các tố chất thể lực, bảo 

vệ và tăng cường sức khỏe phòng chống bệnh tật, nâng cao khả năng học tập và lao 

ñộng phục vụ xã hôi.,góp phần hình thành nên những phẩm chất ý chí như lòng dũng 

cảm, tính tự tin, kiên trì vượt khó, ý thức tổ chức kỷ luật. 

9.34 Giáo dục quốc phòng    (7TC) 

Thực hiện  theo Quyết ñịnh số:81/2007/Qð-BGDðT ngày 24 tháng 12 năm 

2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và ðào tạo 
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 Giáo dục trí thức trẻ kiến thức cơ bản về ñường lối quốc phòng, an ninh của 

ðảng và công tác quản lý nhà nước về quốc phòng, an ninh; về truyền thống ñấu tranh 

chống ngoại xâm của dân tộc, về nghệ thuật quân sự Việt Nam; về chiến lược "diễn 

biến hòa bình", bạo loạn lật ñổ của các thế lực thù ñịch ñối với cách mạng Việt Nam. 

- Trang bị kỹ năng quân sự, an ninh cần thiết ñáp ứng yêu cầu xây dựng, củng 

cố nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, sẵn sàng bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã 

hội chủ nghĩa. 

9.33  Thực tập tốt nghiệp                                         (3 tc) 

Sinh viên tham gia thực tập về giảng dạy tiếng Anh và chủ nhiệm lớp, hoạt ñộng 

ðội ðoàn... tại các trường Trung học Phổ thông, Trung học Cơ sở, Trung tâm ngoại 

ngữ.... Sinh viên ñược tiếp xúc với môi trường làm việc thực tế nâng cao năng lực 

chuyên môn và nghiệp vụ sư phạm. 

9.34  Khóa luận tốt nghiệp                                              (5 tc) 

Khóa luận tốt nghiệp là một ñề tài nghiên cứu khoa học dành cho sinh viên hoàn 

thành các môn học trong chương trình ñào tạo ñang theo học và có học lực từ loại khá 

trở lên nghiên cứu về một vấn ñề nào ñó sinh viên quan tâm và trả lời cho vấn ñề ñó 

một cách có hệ thống trong thời gian 12 tuần.  

10 Danh sách ñội ngũ giảng viên thực hiện chương trình (dự kiến) 

10.1 Giảng viên cơ hữu 

STT HỌ TÊN NGÀY 
SINH 

HOC VỊ MÔN HỌC 

1 Tào Văn Ân 20/01/53 Tiến sỹ Tiếng Việt thực hành 
2 Nguyễn Lý Uy Hân 01/10/71 Cử nhân Tiếng Hoa 
3 Lê Hồ Hương 27/03/65 Thạc sỹ Kỹ năng thuyết trình 
4 Nguyễn Thị Xuân Lan 21/02/76 Thạc sỹ Ngôn ngữ 
5 Nguyễn Thị Hoài  Minh 18/12/75 Thạc sỹ Nghe nói 
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6 ðinh Thị  Nga 12/08/70 Thạc sỹ Ngữ pháp 
7 Nguyễn Thúy Nga 23/10/68 Thạc sỹ Ngôn ngữ 
8 Phan Thị Thu Nga 01/10/71 Thạc sỹ Viết 
9 Trần Mỹ Phương 10/01/78 Thạc sỹ Môn tự chọn 
10 Nguyễn Như Quỳnh 08/02/76 Thạc sỹ Nghe nói 
11 Nguyễn Kim Quý 20/10/72 Thạc sỹ ðọc 
12 Trần Thiên Sơn 12/10/72 Cử nhân Môn tự chọn 
13 Lê Phương  Thảo 01/01/75 Thạc sỹ Viết 
14 Nguyễn Vũ Phương Thảo 08/03/60 Cử nhân Luyện phát âm  
15 Lê Quang Trực 27/10/64 Thạc sỹ Văn hóa, văn học Anh - 

Mỹ 

10.2 Giảng viên thỉnh giảng 

 STT HỌ TÊN NGÀY 
SINH 

HOC VỊ 

1 Nguyễn Thị Thu Hà 18/12/64 Thạc sỹ Tiếng Việt thực hành 
2 Lê Trung  Hoa 01/05/47 Tiến sỹ Cơ sở ngôn ngữ 
3 Thân Thị ðức 29/09/61 Thạc sỹ Ngôn ngữ 
4 Lê Thị  Bảo 23/03/49 Cử nhân Ngữ pháp 
5 Nguyễn Quốc Bảo 20/12/54 Thạc sỹ Ngôn ngữ 
6 Nguyễn ðức Châu 02/61 Tiến sỹ Luyện dịch 
7 Cao Kim Diệp 01/11/60 Cử nhân Văn hóa Anh-Mỹ 
8 Bùi Thị Phương Dung 24/11/63 Thạc sỹ Viết 
9 Nguyễn Thị Thu Hương 10/01/51 Thạc sỹ Luyện dịch 
10 Nguyễn Thị Thanh Hà 09/07/65 Thạc sỹ Nghe nói 
11 Nguyễn Thị  Hạnh 14/08/68 Thạc sỹ ðọc hiểu 
12 Sạch An Khang 09/06/79 Cử nhân Kỹ năng thuyết trình 
13 ðinh Trọng Kháng 30/01/41 Thạc sỹ PP giảng dạy 
14 Lưu Vũ Xuân Lan 08/11/74 Thạc sỹ Tâm lý 
15 ðoàn Thị Phương  Lan 03/05/63 Cử nhân ðọc hiểu 
16 Thái Mỹ Linh   Thạc sỹ Viết 
17 Lê Thị Kim Lệ 20/10/57 Cử nhân Văn hóa Anh-Mỹ 
18 Ngô Thị Bạch Loan 06/10/63 Thạc sỹ Luyện dịch 
19 Nguyễn Thị Thúy Loan 02/01/77 Thạc sỹ Nghe nói 
20 Hồ Xuân  Mai   Tiến sỹ Ngôn ngữ ñối chiếu 
21 Nguyễn Thị Kiều Miên 20/11/80 Cử nhân Viết 
22 ðặng Thị Mỹ 01/04/46 Cử nhân Luyện dịch 
23 Trần Hoàng Nam 20/05/58 Cử nhân Luyện dịch 
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24 Nguyễn Thị Anh  Ngọc 14/04/73 Thạc sỹ Nghe nói 
25 Phạm Thị Tịnh Nhơn 19/05/76 Thạc sỹ ðọc hiểu 
26 Nguyễn Thị Thanh Nhàn 31/10/77 Thạc sỹ Nghe nói 
27 Huỳnh Xuân Nhựt 31/0179 Thạc sỹ Viết 
28 Phạm Khắc Thông 22/10/55 Thạc sỹ Văn hóa Anh-Mỹ 
29 Hoàng Thị Bích Thảo   Thạc sỹ ðọc hiểu 
30 Nguyễn Ngọc Thảo 24/06/48 Cử nhân ðọc hiểu 
31 Tô Thị Thanh Thảo 05/05/66 Thạc sỹ Viết 
32 Võ Thị Ngọc Thảo 27/06/72 Thạc sỹ Viết 
33 Lê Thị Thanh 12/10/56 Tiến sỹ Văn học Anh Mỹ 
34 Trương Thị Bích Thanh 03/01/63 Thạc sỹ Nghe nói 
35 Lê Minh Phương Thủy 08/03/67 Cử nhân Nghe nói 
36 Nguyễn ðình  Thu 30/09/55 Tiến sỹ Luyện dịch 
37 Trần ðức Thuận 13/09/64 Thạc sỹ Luyện dịch 
38 Nguyễn ðông Phương Tiên   Thạc sỹ Nghe nói 
39 Phạm Văn  Tùng 23/10/50 Thạc sỹ Nghe nói 
40 Hồ Thị Ngọc Trang 16/06/49 Cử nhân Văn học Anh Mỹ 
41 Nguyễn Minh Trang 13/09/61 Cử nhân Ngôn ngữ 
42 Nguyễn Ngọc Tuyền 11/05/65 Thạc sỹ Luyện dịch 
43 Nguyễn Thị Ngọc Yến 30/07/56 Thạc sỹ Văn học Anh Mỹ 
44 ðặng Anh Tuấn   Thạc sỹ Văn hóa Anh-Mỹ 
45 Nguyễn Trương Anh Trâm   Thạc sỹ Văn học Anh Mỹ 

11. GIÁO TRÌNH GIẢNG DẠY  (DỰ KIẾN) 

STT MÔN GIÁO TRÌNH CHỦ BIÊN NĂM 
XUẤT 
BẢN 

NHÀ 
XUẤT 
BẢN 

1 Nghe nói 1  Interactions 1 Listening 
(silver Edition) 

Judith Tanka - Paul 
Most 

2007 Mc Graw 
Hill  

2 Nghe nói  2 Interactions 2 Listening 
(silver Edition) 

Judith Tanka - Lida 
R. Baker 

2007 Mc Graw 
Hill  

3 Nghe nói  3 Mosaic  1  Listening (silver 
Edition) 

Jami Hanreddy - 
Elizabeth. Whalley 

2007 Mc Graw 
Hill  

    Lecture Ready 2  Peg Sarosy, Kathy 
Sherak 

2006 Oxford 
Universsity 
Press 

4 ðọc hiểu  1  Interactions 1 Reading 
(silver Edition) 

Elaine Kirn - 
Pamela Hartmann 

2007 Mc Graw 
Hill  
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5 ðọc hiểu  2 Interactions 2 Reading 
(silver Edition) 

Elaine Kirn - 
Pamela Hartmann 

2007 Mc Graw 
Hill  

6 ðọc hiểu  3 Mosaic 1  Reading (silver 
Edition) 

Brenda Wegmann - 
miki Knezevic  

2007 Mc Graw 
Hill  

7 Viết  1  Effective Academic Writing 
1 

Alice Savage - 
Masoud Shafiel 

2007 Oxford 
Universsity 
Press 

8 Viết  2 Effective Academic Writing 
1 

Alice Savage - 
Masoud Shafiel 

  Oxford 
Universsity 
Press 

9   Effective Academic Writing 
2 

Alice Savage - 
Patricia Mayer 

2005 Oxford 
Universsity 
Press 

10 Viết  3 Mosaic 1  Writing (third 
edition) & College Writing 
Skills 

    Mc Graw 
Hill  

11 Ngữ âm âm 
vị 

English Phonetics and 
Phonology 

Peter Roach 2000 Cambridge 

12 Văn hóa Anh  Britain James O'Driscoll 1995 Oxford 
Universsity 
Press 

13 Văn hóa Mỹ  Spotilight on the USA  Randee Falk 1993 Oxford 
American 
English 

14 Luyện phát 
âm Anh Mỹ  

Pronounce It Perfectly in 
English 

Jean Yates 1995 Barronfs 

15 Kỹ năng 
thuyết trình 

Speech Communication  Paulette Dale, 
James C.Wolf 

2000 Longman 

16 Tiếng Việt 
thực hành  

Tiếng Việt thực hành  Hà Thúc Loan  2003 Nhà 
XBTổng 
hợpTPHCM 

17 Ngữ pháp căn 
bản  

Basic Grammar TS. Phan Thị Lệ 
Hoa. ThS.Nguyễn 
Thị Hoài Minh - 
CN. Nguyễn Thị 
Xuân Lan 

2003 Lưu hành 
nội bộ  

18 Cú pháp hình 
thái  

English Syntax And 
Morphology 

Th.S Nguyễn Thúy 
Nga  

2005 Lưu hành 
nội bộ  

19 Tiếng Hoa 
căn bản 1  

Tiếng Hoa căn bản 1  TS. Vương Khương 
Hải  

2007 Lưu hành 
nội bộ  
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20 Tiếng Hoa 
căn bản 2 

Tiếng Hoa căn bản 2 TS. Vương Khương 
Hải  

2007 Lưu hành 
nội bộ  

21 Tiếng Hoa 
căn bản 3 

Tiếng Hoa căn bản 3 TS. Vương Khương 
Hải  

2008 Lưu hành 
nội bộ  

22 Cơ sở văn 
hóa Việt Nam 

Cơ sở văn hóa Việt Nam TS. Tào Văn Ân  2006 Lưu hành 
nội bộ  

 

12. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH 

12.1 NGOẠI NGỮ PHỤ 

Sinh viên có thể nộp các chứng chỉ trình ñộ tiếng Pháp, tiếng Hoa, tiếng Nhật, tiếng 

Hàn và tiếng Tây Ban Nha ñể ñược miễn giảm ngoại ngữ. Sinh viên phải gửi bản sao 

có công chứng chậm nhất vào học kì thứ V của khóa học. Các chứng chỉ ñược xét miễn 

giảm như sau: 

Ngoại ngữ Chứng chỉ Học phần NN ñược miễn Ghi chú 
Hoa CCQG A  Tất cả các học phần 

Ngọai ngữ 2 
 

Pháp CCQG A; CC Tiếng Pháp 
giai ñoạn 1 do Idécaf cấp 

Tất cả các học phần 
Ngọai ngữ 2 

 

Nhật CCQG A; CC cấp do Japan 
Foundation cấp 

Tất cả các học phần 
Ngọai ngữ 2 

 

Hàn CC Tiếng Hàn sơ cấp do 
Viện Ngôn ngữ Hàn cấp 

Tất cả các học phần 
Ngọai ngữ 2 

 

Tây Ban Nha CC D.E.L.E sơ cấp do Viện 
Cervantes cấp 

Tất cả các học phần 
Ngọai ngữ 2 
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12.2 ðIỀU KIỆN ðỂ ðƯỢC NHẬN KHÓA LUẬN 

ðể ñược ñăng ký khóa luận tốt nghiệp, sinh viên phải ñạt ñược những ñiều kiện sau: 

- Tích lũy ñủ 89 tín chỉ. 

-  ðiểm trung bình tích lũy ñạt từ 7.0 trở lên. 

 

 

  KT. HIỆU TRƯỞNG                                                    PHỤ TRÁCH KHOA 

 PHÓ HIỆU TRƯỞNG PHÓ TRƯỞNG KHOA 

 

 

 

TS. LÊ THỊ THANH THU ThS. NGUYỄN THÚY NGA 

 


