
 

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƢỜNG ĐẠI HỌC HÀ NỘI 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHƢƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC 

NGÀNH NGÔN NGỮ ANH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hà Nội, tháng 12 năm 2019







 

MỤC LỤC 

CHƢƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC  

NGÀNH NGÔN NGỮ ANH 

CHƢƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ................................................................................................. 1 

ĐỀ CƢƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN .................................................................................... 21 

PHƢƠNG PHÁP HỌC TẬP VÀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC ......................................... 22 

KỸ NĂNG NGHE 1 ................................................................................................................ 29 

KỸ NĂNG NÓI 1 ..................................................................................................................... 41 

KỸ NĂNG ĐỌC 1 ................................................................................................................... 50 

KỸ NĂNG VIẾT 1 .................................................................................................................. 64 

KỸ NĂNG NGHE 2 ................................................................................................................ 73 

KỸ NĂNG NÓI 2 ..................................................................................................................... 86 

KỸ NĂNG ĐỌC 2 ................................................................................................................... 95 

KỸ NĂNG VIẾT 2 ................................................................................................................ 110 

KỸ NĂNG NGHE 3 .............................................................................................................. 119 

KỸ NĂNG NÓI 3 ................................................................................................................... 133 

KỸ NĂNG ĐỌC 3 ................................................................................................................. 143 

KỸ NĂNG VIẾT 3 ................................................................................................................ 163 

KỸ NĂNG NGHE 4 .............................................................................................................. 173 

KỸ NĂNG NÓI 4 ................................................................................................................... 186 

KỸ NĂNG ĐỌC 4 ................................................................................................................. 196 

KỸ NĂNG VIẾT 4 ................................................................................................................ 219 

NGỮ ÂM – ÂM VỊ HỌC TIẾNG ANH .............................................................................. 228 

TỪ VỰNG HỌC TIẾNG ANH ............................................................................................ 237 

NGỮ PHÁP HỌC TIẾNG ANH 1 ....................................................................................... 247 

NGỮ PHÁP HỌC TIẾNG ANH 2 ....................................................................................... 259 

VĂN HÓA CÁC NƢỚC NÓI TIẾNG ANH ....................................................................... 269 

VĂN HỌC CÁC NƢỚC NÓI TIẾNG ANH ....................................................................... 276 

PHÂN TÍCH DIỄN NGÔN .................................................................................................. 285 

NGÔN NGỮ HỌC XÃ HỘI ................................................................................................. 293 

NHẬP MÔN NGÔN NGỮ HỌC ......................................................................................... 301 

NGỮ DỤNG HỌC ................................................................................................................. 309 

CHUYÊN ĐỀ GIAO TIẾP LIÊN VĂN HOÁ .................................................................... 318 

CHUYÊN ĐỀ VĂN HỌC MỸ.............................................................................................. 325 



 

 

NGÔN NGỮ HỌC ĐỐI CHIẾU .......................................................................................... 332 

NHẬP MÔN BIÊN PHIÊN DỊCH ....................................................................................... 342 

BIÊN DỊCH 1 ......................................................................................................................... 349 

PHIÊN DỊCH 1 ...................................................................................................................... 357 

BIÊN DỊCH 2 ......................................................................................................................... 366 

PHIÊN DỊCH 2 ...................................................................................................................... 374 

BIÊN DỊCH 3 ......................................................................................................................... 382 

PHIÊN DỊCH 3 ...................................................................................................................... 390 

CHUYÊN ĐỀ DỊCH .............................................................................................................. 398 

BIÊN TẬP VÀ HIỆU ĐÍNH BẢN DỊCH ............................................................................ 406 

NHẬP MÔN NGHIÊN CỨU ................................................................................................ 413 

LÝ THUYẾT HỌC NGOẠI NGỮ ....................................................................................... 421 

PHƢƠNG PHÁP GIẢNG DẠY TIẾNG ANH 1 ................................................................ 428 

TÂM LÝ HỌC TRONG GIẢNG DẠY NGÔN NGỮ ........................................................ 437 

THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG CHƢƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY ...................................... 446 

KIỂM TRA VÀ ĐÁNH GIÁ NGÔN NGỮ ......................................................................... 453 

PHƢƠNG PHÁP GIẢNG DẠY TIẾNG ANH 2 ................................................................ 460 

CÔNG NGHỆ TRONG GIẢNG DẠY ................................................................................ 472 

PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU TRONG GIẢNG DẠY ................................................ 479 

CHUYÊN ĐỀ HƢỚNG NGHIỆP ........................................................................................ 486 

KIẾN TẬP .............................................................................................................................. 494 

THỰC TẬP ............................................................................................................................ 506 

MA TRẬN QUAN HỆ GIỮA CHUẨN ĐẦU RA CỦA CÁC HỌC PHẦN VÀ CHUẨN 

ĐẦU RA CỦA CHƢƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ................................................................... 516 

 

 

 

  

 



1 

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƢỜNG ĐẠI HỌC HÀ NỘI 

 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

CHƢƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

(Ban hành theo Quyết định số 3471/QĐ-ĐHHN ngày 30 tháng 12 năm 2019 

của Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Nội) 

Tên chƣơng trình đào tạo:  Chƣơng trình đào tạo trình độ đại học hệ chính quy 

Trình độ đào tạo:   Đại học 

Ngành đào tạo:    Ngôn ngữ Anh  

Mã số:        7220201 

1. Mục tiêu 

1.1. Mục tiêu chung 

Chƣơng trình đào tạo trình độ đại học hệ chính quy ngành Ngôn ngữ Anh của Trƣờng Đại học 

Hà Nội trang bị cho ngƣời học các kiến thức cơ bản về ngôn ngữ học; giúp ngƣời học phát triển 

năng lực chuyên môn và kỹ năng nghề nghiệp trong hai lĩnh vực: Biên – Phiên dịch và Phƣơng 

pháp giảng dạy tiếng Anh. Song song với kiến thức chuyên môn và kỹ năng nghề nghiệp, ngƣời 

học cũng đƣợc cung cấp các cơ hội rèn luyện phát triển bản thân ở nhiều lĩnh vực khác: đảm bảo 

sức khoẻ học tập; hiểu biết về đƣờng lối quân sự và nhiệm vụ quốc phòng, an ninh của Đảng và 

Nhà nƣớc trong tình hình mới; có phẩm chất chính trị vững vàng, thái độ và đạo đức phù hợp để 

làm việc trong môi trƣờng đa ngôn ngữ, đa văn hóa; có khả năng thích ứng cao với những thay 

đổi nhanh chóng của thời đại khoa học công nghệ và toàn cầu hóa. 

1.2. Mục tiêu cụ thể 

Chƣơng trình đào tạo trình độ đại học hệ chính quy ngành Ngôn ngữ Anh, bao gồm hai định 

hƣớng Biên – Phiên dịch và Phƣơng pháp giảng dạy tiếng Anh, đƣợc thiết kế để giúp ngƣời học 

đạt đƣợc các mục tiêu sau: 

MT1: Có thể sử dụng thành thạo tiếng Anh đạt bậc 5 theo KNLNN
1 

6 bậc dùng cho Việt Nam. 

MT2: Có thể sử dụng một Ngoại ngữ 2 (là một trong các thứ tiếng đào tạo tại trƣờng) đạt bậc 3 

theo KNLNN
 
6 bậc dùng cho Việt Nam. 

MT3: Nắm vững các kiến thức cơ bản của lĩnh vực biên – phiên dịch và vận dụng đƣợc các kiến 

thức đó trong thực hành Biên – Phiên dịch Anh – Việt, Việt – Anh. 

MT4: Nắm vững các kiến thức cơ bản của lĩnh vực Phƣơng pháp giảng dạy tiếng Anh và vận 

dụng đƣợc các kiến thức đó trong thực hành giảng dạy tiếng Anh. 

                                              
1
 KNLNN: Khung năng lực ngoại ngữ 
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MT5: Hiểu biết cơ bản về văn hóa, xã hội của một số nƣớc nói tiếng Anh, điển hình là các nƣớc 

Anh, Úc, Mỹ cũng nhƣ văn hóa, xã hội của Việt Nam, góp phần phát triển khả năng thích nghi, 

hòa đồng nhanh với môi trƣờng đa văn hóa. 

MT6: Vận dụng đƣợc các kiến thức cơ bản về công nghệ thông tin và truyền thông trong công 

việc chuyên môn, thích ứng đƣợc với sự thay đổi nhanh chóng của khoa học công nghệ.  

MT7: Phát triển năng lực tự học, tạo tiền đề cho việc học tập, nghiên cứu chuyên sâu ở bậc học 

cao hơn, tích lũy những phẩm chất và kỹ năng nghề nghiệp cần thiết để trở thành chuyên gia 

trong lĩnh vực Biên – Phiên dịch, giảng dạy tiếng Anh và các lĩnh vực chuyên môn khác. 

MT8: Có thể chất tốt, tƣ tƣởng chính trị vững vàng, phẩm chất và đạo đức nghề nghiệp phù hợp. 

MT9: Có kiến thức cơ bản về ngôn ngữ học tiếng Việt và tiếng Anh để phục vụ việc học tập, 

nghiên cứu ngoại ngữ và các công việc chuyên môn. 

2. Chuẩn đầu ra  

Sau khi tốt nghiệp, ngƣời học có kiến thức, kỹ năng, thái độ nhƣ sau: 

2.1. Kiến thức 

Kiến thức chung 

KT1: Trình bày đƣợc những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin, tƣ tƣởng, đạo đức, giá 

trị văn hóa Hồ Chí Minh, những nội dung cơ bản của Đƣờng lối cách mạng của Đảng Cộng sản 

Việt Nam, chủ yếu là đƣờng lối trong thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế. 

KT2: Vận dụng kiến thức khoa học thể dục thể thao cơ bản để tập luyện và tự rèn luyện nhằm 

củng cố và tăng cƣờng sức khỏe, đề phòng chấn thƣơng. 

KT3: Nhận biết đƣợc đƣờng lối quân sự và nhiệm vụ công tác quốc phòng-an ninh của Đảng, 

Nhà nƣớc trong tình hình mới. 

KT4: Sử dụng một ngoại ngữ 2 (là một trong các ngôn ngữ đang đƣợc giảng dạy tại trƣờng Đại 

học Hà Nội) đạt bậc 3 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam. 

KT5: Ứng dụng kiến thức cơ bản về công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) trong học tập, 

nghiên cứu và công tác chuyên môn.  

Kiến thức cơ sở ngành 

KT6: Trình bày đƣợc kiến thức về văn hóa nhận thức và văn hóa tổ chức đời sống của ngƣời 

Việt, ý thức và trách nhiệm đối với di sản văn hóa dân tộc và gìn giữ văn hóa truyền thống Việt 

Nam, kiến thức văn hóa, văn minh nhân loại. 

KT7: Phân biệt đƣợc các quan điểm, trƣờng phái, chức năng, nguồn gốc và sự phát triển của 

ngôn ngữ; chỉ ra đƣợc các vấn đề về lý thuyết tiếng Việt để phục vụ việc học ngoại ngữ và các 

công việc chuyên môn, nghề nghiệp. 

Kiến thức ngành 
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KT8: Vận dụng kiến thức thực hành tiếng Anh để phục vụ cho các hoạt động giao tiếp hàng 

ngày cũng nhƣ trong chuyên môn; trình bày đƣợc kiến thức và lý luận cơ bản về về Ngữ âm học, 

Từ vựng học, Ngữ pháp học tiếng Anh, phân tích các đơn vị cấu thành văn bản và diễn ngôn; so 

sánh và đối chiếu các bình diện ngôn ngữ. 

KT9: Hệ thống hóa các kiến thức cơ bản về đất nƣớc, con ngƣời, lịch sử, chính trị, địa lý, văn 

hóa, xã hội, văn học của một số nƣớc nói tiếng Anh nhƣ Anh, Úc, Mỹ để có thể giao tiếp thành 

công trong môi trƣờng đa văn hóa, hỗ trợ tích cực cho công tác biên phiên dịch, giảng dạy, 

nghiên cứu và các công việc khác liên quan. 

- Kiến thức định hướng Biên – Phiên dịch (a) 

KT10a: Vận dụng đƣợc kiến thức cơ bản về lý thuyết dịch thuật, phƣơng pháp và kỹ thuật dịch 

thuật trong hoạt động biên – phiên dịch. 

KT11a: Áp dụng các kiến thức về ngôn ngữ, văn hóa xã hội để tác nghiệp trong các lĩnh vực 

ngoại giao, chính trị, kinh tế-thƣơng mại, du lịch, môi trƣờng.  

- Kiến thức định hướng Phương pháp giảng dạy tiếng Anh (b) 

KT10b: Vận dụng đƣợc kiến thức cơ bản về lý thuyết, phƣơng pháp và kỹ thuật giảng dạy trong 

hoạt động giảng dạy tiếng Anh. 

KT11b: Áp dụng các kiến thức về ngôn ngữ, văn hóa xã hội để thực hành trong các lĩnh vực liên 

quan đến giảng dạy tiếng Anh. 

Thực tập và khóa luận tốt nghiệp 

KT12: Vận dụng kiến thức đƣợc tích lũy trong quá trình học vào công việc thực tiễn tại các cơ 

sở tiếp nhận thực tập, đồng thời phát triển các kiến thức khác trong một số lĩnh vực nhƣ biên – 

phiên dịch, giảng dạy tiếng Anh, quản trị văn phòng, du lịch, trợ lý, thƣ ký, v.v. 

KT13: Kết nối kiến thức đƣợc học với kiến thức thực tiễn để hoàn thành một đề tài nghiên cứu 

thuộc nhóm ngành đào tạo dƣới sự định hƣớng của giảng viên hƣớng dẫn; hình thành các kiến 

thức chuyên môn chuyên sâu và khả năng phân tích, thống kê, đánh giá, tƣ duy phản biện.  

2.2. Kỹ năng 

Kỹ năng sử dụng tiếng Anh, ngƣời học đạt bậc 5 theo Khung NLNN 6 bậc dùng cho Việt Nam, 

cụ thể nhƣ sau: 

KN1: (Nghe) Có thể theo dõi và hiểu đƣợc những bài nói dài, các cuộc tranh luận về những chủ 

đề phức tạp và trừu tƣợng liên quan đến nhiều lĩnh vực trong đời sống, đặc biệt là những nội 

dung đƣợc truyền tải qua các phƣơng tiện thông tin đại chúng, bài phát biểu, bài thuyết trình, bài 

giảng. 

KN2: (Nói) Sử dụng chính xác tiếng Anh trong các hoạt động giao tiếp xã hội, có khả năng 

thuyết trình độc lập tốt hoặc tiến hành thảo luận, biện luận theo nhóm, có thể diễn đạt ý một cách 

trôi chảy và tức thời với một vốn từ vựng lớn. 
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KN3: (Đọc) Thực hiện thuần thục kỹ năng đọc lƣớt, đọc kỹ, đọc tốc độ nhanh, hiểu chi tiết các 

văn bản dài, phức tạp có khối lƣợng từ vựng phong phú về các lĩnh vực nhƣ chính trị, kinh tế, xã 

hội, giáo dục, công nghệ, giải trí, văn hóa, du lịch, v.v.  

KN4: (Viết) Vận dụng đúng các phong cách ngôn ngữ viết khác nhau đối với các loại hình văn 

bản khác nhau nhƣ bài luận, thƣ tín thƣơng mại, hợp đồng, báo cáo, v.v. để tạo ra các bài viết chi 

tiết, rõ ràng, bố cục chặt chẽ về các chủ đề phức tạp, làm nổi bật đƣợc những ý quan trọng, hỗ trợ 

các lập luận bằng các bằng chứng, ví dụ cụ thể, dẫn đến kết luận phù hợp. 

Ngoài ra, CTĐT trình độ đại học ngành Ngôn ngữ Anh còn giúp ngƣời học hình thành và phát 

triển các kỹ năng khác, cụ thể nhƣ sau: 

KN5: Phát triển kỹ năng ghi nhớ, truyền tải thông tin thông qua việc nói, viết một cách chính 

xác, rõ ràng; phán đoán, đánh giá tình huống; kiểm soát ngôn từ, đƣa ra các phát ngôn hợp lý, 

giải quyết linh hoạt các tình huống phát sinh nhằm đạt đƣợc các mục đích giao tiếp khác nhau. 

KN6: Tuân thủ các quy tắc nghề nghiệp và đạo đức nghề nghiệp, vận dụng linh hoạt, sáng tạo 

những kiến thức lý thuyết vào hoạt động nghề nghiệp thực tiễn; thích nghi tốt với sự đa dạng của 

môi trƣờng làm việc, đặc biệt trong môi trƣờng giao tiếp liên văn hóa đòi hỏi chuyên môn nghiệp 

vụ và tác phong văn minh lịch sự cao. 

KN7: Trình bày quan điểm và thuyết phục ngƣời khác bằng tƣ duy phản biện; tự tin làm việc độc 

lập và làm việc nhóm, tự học; tự đánh giá việc ứng dụng những kiến thức đã học vào công việc 

thực tế hoặc tham gia các bậc học cao hơn. 

KN8: Thích nghi đƣợc với môi trƣờng quốc tế, chủ động tìm tòi sáng tạo, phát hiện và giải quyết 

các vấn đề phát sinh trong lĩnh vực chuyên môn, sử dụng tốt một Ngoại ngữ 2 trong các tình 

huống giao tiếp. 

KN9: Vận dụng đƣợc lý luận của chủ nghĩa Mác-Lênin, Tƣ tƣởng Hồ Chí Minh để xác định 

phƣơng pháp luận và các phƣơng pháp nghiên cứu cụ thể nhằm nắm vững quy luật khách quan, 

xu thế thời đại và thực tiễn đất nƣớc, từ đó hình thành tƣ duy duy vật biện chứng logic khi tiếp 

cận và xử lý các vấn đề cụ thể đồng thời thực hiện nghiêm túc quan điểm, chủ trƣơng, đƣờng lối 

của Đảng và Nhà nƣớc. 

KN10: Thích ứng nhanh với sự thay đổi của kinh tế, xã hội trong nƣớc và quốc tế; thông qua khả 

năng tự học và tự đánh giá, ngƣời học đề xuất kế hoạch, mục tiêu của tổ chức để làm việc thành 

công. 

KN11: Sắp xếp và quản lý tốt thời gian, thể hiện năng lực cá nhân hoàn thành công việc đúng 

hạn, có khả năng giao tiếp thuần thục, tiếp nhận và truyền tải thông tin, chuyển giao kiến thức 

một cách chính xác, có hiệu quả, có năng lực tham gia và điều phối làm việc theo nhóm, có khả 

năng quản lý những thay đổi hoặc áp dụng những tiến bộ mới trong các hoạt động nghề nghiệp. 
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KN12: Áp dụng các công cụ công nghệ thông tin và truyền thông nhƣ máy tính, các loại phần 

mềm, mạng Internet để khai thác tài liệu, thông tin phục vụ công tác chuyên môn, đồng thời xây 

dựng kỹ năng truyền thông trong môi trƣờng trực tuyến. 

2.3. Thái độ  

TĐ1: Có tinh thần tự hào dân tộc, ý thức trách nhiệm công dân; có lòng nhân ái, khoan dung, 

cảm thông, chia sẻ, cởi mở với mọi ngƣời. 

TĐ2: Sẵn sàng theo đuổi đam mê nghề nghiệp, hình thành ý thức học để chung sống và hòa hợp 

những nền văn hóa khác nhau; năng động, nhiệt tình, chủ động, say mê sáng tạo trong công việc 

và trong cuộc sống; sẵn sàng thích ứng với hoàn cảnh và điều kiện, môi trƣờng làm việc khác 

nhau; tự tin, hiểu rõ năng lực bản thân, kiên trì, nhẫn nại, có ý thức trách nhiệm; có ý thức học 

hỏi, không ngừng trau dồi năng lực và có khát vọng vƣợt khó, vƣơn lên để thành đạt. 

TĐ3: Thể hiện sự cởi mở đối với tập quán văn hóa và triết lý của các nền văn hóa khác nhau; tôn 

trọng sự khác biệt, có tác phong làm việc khoa học và chuyên nghiệp; luôn coi trọng đạo đức 

nghề nghiệp, có tinh thần học hỏi cầu tiến.  

2.4. Vị trí công việc có thể đảm nhận sau khi tốt nghiệp 

Sau khi hoàn thành CTĐT trình độ đại học ngành Ngôn ngữ Anh và tốt nghiệp ngƣời học có thể 

đảm nhận nhiều vị trí công việc, điển hình nhƣ sau: 

Nhóm 1: Biên – Phiên dịch viên, Biên tập viên, Cộng tác viên các văn phòng dịch thuật-

công chứng: có khả năng làm việc độc lập nhƣ một biên dịch viên hoặc một phiên dịch viên, 

biên tập viên tại các Nhà xuất bản có xuất bản phẩm là tiếng Anh.  

Nhóm 2: Thƣ ký văn phòng/Trợ lý đối ngoại: có khả năng làm việc tại các cơ quan, tổ chức, 

công ty nƣớc ngoài, liên doanh hoặc công ty Việt Nam: phụ trách các công việc liên quan đến 

đối ngoại, đáp ứng nhu cầu giao tiếp quốc tế trong các lĩnh vực ngoại giao, kinh tế, giáo dục, xã 

hội.  

Nhóm 3: Giáo viên dạy tiếng Anh: có khả năng giảng dạy tiếng Anh tại các cơ sở giáo dục, có 

khả năng tiếp tục học tập nâng cao trình độ ở các bậc cao hơn nhƣ Thạc sỹ, Tiến sỹ, nghiên cứu 

chuyên sâu về ngôn ngữ Anh để làm việc tại các cơ sở đào tạo hoặc viện ngôn ngữ và trở thành 

giảng viên hoặc nghiên cứu viên. 

3. Khối lƣợng kiến thức toàn khóa: 154 tín chỉ 

3.1. Kiến thức giáo dục đại cƣơng: 43 tín chỉ 

3.2. Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp: 102 tín chỉ  

3.2.1 Khối kiến thức cơ sở ngành: 10 tín chỉ 

- Bắt buộc: 06 tín chỉ 

- Tự chọn: 04 tín chỉ 

3.2.2 Kiến thức ngành: 65 tín chỉ 
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- Bắt buộc: 59 tín chỉ 

- Tự chọn: 06 tín chỉ 

3.2.3 Kiến thức chuyên ngành: 27 tín chỉ  

Định hƣớng Biên – Phiên dịch/ Định hƣớng Phƣơng pháp giảng dạy tiếng Anh: 27 tín chỉ 

- Bắt buộc: 24 tín chỉ 

- Tự chọn: 03 tín chỉ 

3.3. Thực tập và Khóa luận tốt nghiệp: 09 tín chỉ 

4. Đối tƣợng tuyển sinh 

Thí sinh có đủ các điều kiện theo quy định của Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy, 

tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy hiện hành của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo và của Trƣờng Đại học Hà Nội. 

5. Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp 

5.1. Quy trình đào tạo:  

Chƣơng trình đƣợc thết kế trong thời gian 4 năm gồm 8 học kỳ chính. Thời gian giảng dạy 

của từng kỳ học đƣợc quy định trong Khung thời gian năm học. Tùy theo năng lực và kế hoạch 

học tập của cá nhân, ngƣời học có thể rút ngắn hoặc kéo dài thời gian đào tạo theo đúng quy chế 

đào tạo đại học của Bộ GD&ĐT cũng nhƣ của Trƣờng Đại học Hà Nội. 

Đầu năm học, Nhà trƣờng và Khoa thông báo Kế hoạch giảng dạy năm học. Trƣớc mỗi kỳ 

học, Khoa sẽ thông báo cho ngƣời học kế hoạch học tập, lịch trình giảng dạy của từng học phần, 

danh sách các học phần bắt buộc và tự chọn, ĐCCT học phần và điều kiện để đƣợc đăng kí học 

cho từng học phần, thời gian và hình thức kiểm tra và thi hết học phần giúp ngƣời học chủ động 

đăng ký các học phần phù hợp với khả năng, nhu cầu và kế hoạch học tập của bản thân.  

Thời gian tối đa hoàn thành CTĐT trình độ đại học hệ chính quy ngành Ngôn ngữ Anh 

gồm thời gian quy định cho chƣơng trình là 4 năm cộng với thời gian tối đa 04 kỳ học. SV tích 

lũy đủ số TC trong CTĐT và đáp ứng đƣợc các yêu cầu về tốt nghiệp của Trƣờng ĐHHN sẽ 

đƣợc xét tốt nghiệp và cấp bằng tốt nghiệp cử nhân ngành Ngôn ngữ Anh. Hàng năm, Nhà 

trƣờng có 2 đợt xét tốt nghiệp là tháng 6 và tháng 12. 

5.2. Điều kiện tốt nghiệp 

Ngƣời học đƣợc xét và công nhận tốt nghiệp khi có đủ các điều kiện sau:  

- Cho đến thời điểm xét tốt nghiệp không bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc không đang trong 

thời gian bị kỷ luật ở mức đình chỉ học tập; 

- Tích lũy đủ số học phần và khối lƣợng 154 tín chỉ của CTĐT trình độ đại học ngành ngôn ngữ 

Anh; 

- Có thời gian học không quá tổng số thời gian đào tạo chính quy cộng với thời gian tối đa 04 kỳ 

học; 
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- Điểm trung bình chung tích lũy của toàn khóa học đạt từ 2,0 trở lên theo thang điểm 4 và không 

có học phần nào có điểm dƣới 5,0 theo thang điểm 10;  

- Thỏa mãn yêu cầu về kết quả học tập đối với nhóm học phần thuộc ngành đào tạo ngôn ngữ 

Anh và các điều kiện khác do Hiệu trƣởng Nhà trƣờng quy định; 

- Có chứng chỉ Giáo dục Quốc phòng-An ninh và hoàn thành học phần Giáo dục Thể chất; 

- Kết quả rèn luyện toàn khóa đạt loại trung bình trở lên; 

- Có trình độ ngôn ngữ Anh đạt bậc 5 theo KNLNN 6 bậc dùng cho Việt Nam; 

- Có trình độ Ngoại ngữ 2 đạt bậc 3 theo KNLNN 6 bậc dùng cho Việt Nam; 

- Đáp ứng đủ các điều kiện khác ghi trong Thông báo hàng năm về Kế hoạch tốt nghiệp cho 

ngƣời học hệ chính quy của Hiệu trƣởng Nhà trƣờng. 

6. Cách thức đánh giá 

Thực hiện theo Quy chế đào tạo đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ Trƣờng Đại học 

Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số 1766/QĐ-ĐHHN ngày 22 tháng 8 năm 2017 của Hiệu 

trƣởng Trƣờng ĐHHN và Hƣớng dẫn 3388/HD-ĐHHN ngày 28 tháng 12 năm 2018 về hƣớng 

dẫn tính điểm theo học chế tín chỉ của Trƣờng Đại học Hà Nội đã quy định:  

Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá bộ phận (theo thang điểm 10) của 

học phần nhân với trọng số tƣơng ứng. Điểm học phần đƣợc làm tròn đến một chữ số thập phân, 

sau đó đƣợc chuyển thành điểm chữ nhƣ sau:  

TT Thang điểm 10 Thang điểm chữ 

1 Từ 9,0 đến 10 A+ 

2 Từ 8,5 đến 8,9 A 

3 Từ 8,0 đến 8,4 B+ 

4 Từ 7,0 đến 7,9 B 

5 Từ 6,0 đến 6,9 C+ 

6 Từ 5,5 đến 5,9 C 

7 Từ 5,0 đến 5,4 D+ 

8 Từ 4,0 đến 4,9 D 

9 Dƣới 4,0 F 

Điểm chuyên cần, điểm kiểm tra học phần và điểm thi kết thúc học phần đƣợc chấm theo 

thang điểm 10 và đƣợc làm tròn đến một chữ số thập phân. 

Mức điểm chữ của mỗi học phần lại đƣợc quy đổi qua điểm số theo thang điểm 4. Điểm 

trung bình chung kỳ học, năm học và điểm trung bình chung tích lũy, đƣợc làm tròn đến hai chữ 

số thập phân.  

A+ Tƣơng ứng với 4,0 
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A Tƣơng ứng với 3,7 

B+ Tƣơng ứng với 3,5 

B Tƣơng ứng với 3,0 

C+ Tƣơng ứng với 2,5 

C Tƣơng ứng với 2,0 

D+ Tƣơng ứng với 1,5 

D Tƣơng ứng với 1,0 

F Tƣơng ứng với 0 
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7. Nội dung chƣơng trình 

TT Mã học phần Tên học phần 
Số tín 

chỉ 

Số giờ tín chỉ 
Học phần tiên 

quyết 

Học kỳ 

thực hiện 
Lý 

thuyết 

Thực 

hành 

Tự 

học 

I   Khối kiến thức giáo dục đại cƣơng 43      

1 61PML1PML Triết học Mác – Lê-nin (Philosophy of Marxism-Leninism) 3 45 0 90  1 

2 61PML1POE 
Kinh tế chính trị Mác – Lê-nin 

(Political Economics Marxism-Leninism) 
2 30 0 60 61PML1PML 2 

3 61PML2SCS Chủ nghĩa xã hội khoa học (Scientific Socialism) 2 30 0 60 61PML1POE  3 

4 61PML3HCM Tƣ tƣởng Hồ Chí Minh (Ho Chi Minh Ideology) 2 30 0 60 61PML2SCS 5 

5 61PML2HVC Lịch sử Đảng CSVN (History of Vietnam Communist Party) 2 30 0 60 61PML2SCS 4 

6 61PML2GEL Pháp luật đại cƣơng (General Law) 2 30 0 60 61PML1PML 2 

7 61INT1CSK Ứng dụng công nghệ thông tin  (Computer skills) 3 15 60 60  1 

8 61SFL3FL1 Ngoại ngữ 2 1A2 (Second Foreign Language 1A2) 3 15 60 60  5 

9 61SFL3FL2 Ngoại ngữ 2 2A2 (Second Foreign Language 2A2) 4 15 90 75 61SFL3FL1 5 

10 61SFL3FL3 Ngoại ngữ 2 1B1 (Second Foreign Language 1B1) 3 15 60 60 61SFL3FL2 6 

11 61SFL3FL4 Ngoại ngữ 2 2B1 (Second Foreign Language 2B1) 4 15 90 75 61SFL3FL3 6 

12 61ENG1SRS 
Phƣơng pháp học tập và nghiên cứu khoa học (Study and 

Research Skills) 
2 30 0 60  1 

13 61PED1PED Giáo dục Thể chất (Physical Education) 3 15 60 60   

14 61NDE1NDS 
Giáo dục Quốc phòng (National Defence & Security 

Education) 
8     2 
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II. Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp 102 
   

  
   

II.1  Khối kiến thức cơ sở ngành 10      

Bắt buộc 6      

15 61VIP2INL Dẫn luận ngôn ngữ học (Introduction to Linguistics) 2 30 0 60  1 

16 61VIP2IVL Nhập môn Việt ngữ học (Introductory Vietnamese Linguistics) 2 30 0 60 61VIP2INL 2 

17 61VIP2IVC Cơ sở văn hóa Việt Nam (Introduction to Vietnamese Culture) 2 30 0 60  1 

Tự chọn 4      

18 61VIP2VIU Tiếng Việt trong hành chức (Vietnamese in Use) 2 30 0 60  3 

19 61VIP2VTS Văn bản tiếng Việt (Vietnamese Textual Studies) 2 30 0 60  3 

20 61VIP1HWC Lịch sử Văn minh thế giới (History of World Civilization) 2 30 0 60  3 

 61VIP2HAS Hà Nội học (Hanoi Studies) 2 30 0 60  3 

21 61VIP2VIP Dụng học Việt ngữ (Vietnamese Pragmatics) 2 30 0 60  3 

II.2 Khối kiến thức ngành 92      

Bắt buộc 59      

22 61ENG1LS1 Kỹ năng nghe 1(A2-B1)(Listening skills 1) 2 15 30 45  1 

23 61ENG1SS1 Kỹ năng nói 1(A2-B1) (Speaking skills 1) 2 15 30 45  1 

24 61ENG1RS1 Kỹ năng đọc 1(A2-B1) (Reading skills 1) 2 15 30 45  1 

25 61ENG1WS1 Kỹ năng viết 1(A2-B1) (Writing skills 1) 2 15 30 45  1 

26 61ENG1LS2 Kỹ năng nghe 2 (B1) (Listening skills 2) 2 15 30 45 61ENG1LS1 2 

27 61ENG1SS2 Kỹ năng nói 2 (B1) (Speaking skills 2) 2 15 30 45 61ENG1SS1 2 
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28 61ENG1RS2 Kỹ năng đọc 2 (B1) (Reading skills 2) 2 15 30 45 61ENG1RS1 2 

29 61ENG1WS2 Kỹ năng viết 2 (B1) (Writing skills 2) 2 15 30 45 61ENG1WS1 2 

30 61ENG2LS3 Kỹ năng nghe 3 (B2) (Listening skills 3) 3 15 60 60 61ENG1LS2 3 

31 61ENG2SS3 Kỹ năng nói 3 (B2)  (Speaking skills 3) 3 15 60 60 61ENG1SS2 3 

32 61ENG2RS3 Kỹ năng đọc 3 (B2) (Reading skills 3) 3 15 60 60 61ENG1RS2 3 

33 61ENG2WS3 Kỹ năng viết 3 (B2) (Writing skills 3) 3 15 60 60 61ENG1WS2 3 

34 61ENG2LS4 Kỹ năng nghe 4 (C1) (Listening skills 4) 3 15 60 60 61ENG2LS3 4 

35 61ENG2SS4 Kỹ năng nói 4 (C1) (Speaking skills 4) 3 15 60 60 61ENG2SS3 4 

36 61ENG2RS4 Kỹ năng đọc 4 (C1) (Reading skills 4) 3 15 60 60 61ENG2RS3 4 

37 61ENG2WS4 Kỹ năng viết 4 (C1) (Writing skills 4) 3 15 60 60 61ENG2WS3 4 

38 61ENG3PHP 
Ngữ âm – Âm vị học tiếng Anh (English Phonetics and 

Phonology) 
3 45 0 90 

61ENG2LS3, 

61ENG2SS3, 

61ENG2RS3, 

61ENG2WS3 

5 

39 61ENG3LEX Từ vựng học tiếng Anh (English Lexicology) 3 45 0 90 

61ENG2LS3, 

61ENG2SS3, 

61ENG2RS3, 

61ENG2WS3 

5 

40 61ENG3GR1 Ngữ pháp tiếng Anh 1 (English Grammar 1) 3 45 0 90 

61ENG2LS3, 

61ENG2SS3, 

61ENG2RS3, 

6 
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61ENG2WS3 

41 61ENG4GR2 Ngữ pháp tiếng Anh 2 (English Grammar 2) 3 45 0 90 61ENG3GR1 7 

42 61ENG3CSC 
Văn hóa các nƣớc nói tiếng Anh 

(Cultures of English Speaking Countries) 
3 45 0 90 

61ENG2LS3, 

61ENG2SS3, 

61ENG2RS3, 

61ENG2WS3 

5 

43 61ENG3LEC 
Văn học các nƣớc nói tiếng Anh 

(Literature of English Speaking Countries) 
4 60 0 120 

61ENG2LS3, 

61ENG2SS3, 

61ENG2RS3, 

61ENG2WS3 

5 

Tự chọn 6      

44 61ENG3DIA Phân tích diễn ngôn (Discourse Analysis) 2 30 0 60 

61ENG2LS3, 

61ENG2SS3, 

61ENG2RS3, 

61ENG2WS3 

6 

45 61ENG4SOC Ngôn ngữ học xã hội (Sociolinguistics) 2 30 0 60 

61ENG2LS3, 

61ENG2SS3, 

61ENG2RS3, 

61ENG2WS3 

7 

46 61ENG3FUL Nhập môn Ngôn ngữ học (Fundamentals of Linguistics) 2 30 0 60 

61ENG2LS3, 

61ENG2SS3, 

61ENG2RS3, 

6 
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61ENG2WS3 

47 61ENG4PRG Ngữ dụng học (Pragmatics) 2 30 0 60 

61ENG2LS3, 

61ENG2SS3, 

61ENG2RS3, 

61ENG2WS3 

7 

48 61ENG4ICP 
Chuyên đề giao tiếp liên văn hóa  

(Intercultural Communication Project) 
2 30 0 60 

61ENG2LS3, 

61ENG2SS3, 

61ENG2RS3, 

61ENG2WS3 

7 

49 61ENG3ALP Chuyên đề văn học Mỹ (American Literature Project) 2 30 0 60 61ENG3LEC 6 

II.3 Khối kiến thức chuyên ngành       

Định hƣớng Biên – Phiên dịch 27      

Bắt buộc 24      

50 61ENG4COL Ngôn ngữ học đối chiếu (Contrastive Linguistics) 3 45 0 90 

61ENG3LEX,  

61ENG3PHP, 

61ENG4GR2 

7 

51 61ENG3ITI 
Nhập môn Biên – Phiên dịch 

(Introductory Translation & Interpretation) 
2 30 0 60 

61ENG2LS3, 

61ENG2SS3, 

61ENG2RS3, 

61ENG2WS3 

5 

52 61ENG3TP1 Biên dịch 1 (Translation Practice 1) 3 30 30 75 
61ENG2LS3, 

61ENG2SS3, 
5 
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61ENG2RS3, 

61ENG2WS3 

53 61ENG3IP1 Phiên dịch 1 (Interpreting Practice 1) 3 30 30 75 

61ENG2LS3, 

61ENG2SS3, 

61ENG2RS3, 

61ENG2WS3 

5 

54 61ENG3TP2 Biên dịch 2 (Translation Practice 2) 3 30 30 75 61ENG3TP1 6 

55 61ENG3IP2 Phiên dịch 2 (Interpreting Practice 2) 3 30 30 75 61ENG3IP1 6 

56 61ENG4TP3 Biên dịch 3 (Translation Practice 3) 3 30 30 75 61ENG3TP2 7 

57 61ENG4IP3 Phiên dịch 3 (Interpreting Practice 3) 4 45 30 105 61ENG3IP2 7 

Tự chọn 3      

58 61ENG3TIP Chuyên đề Dịch (Translation and Interpretation Project) 3 45 0 90 
61ENG3TP1 

61ENG3IP1 
6 

59 61ENG3RET 
Biên tập và hiệu đính bản dịch 

(Reviewing and Editing of Translated Texts) 
3 45 0 90 61ENG3TP1 6 

Định hƣớng Phƣơng pháp giảng dạy ngoại ngữ 27      

Bắt buộc 24      

50 61ENG4COL Ngôn ngữ học đối chiếu (Contrastive Linguistics) 3 45 0 90 

61ENG3LEX,  

61ENG3PHP, 

61ENG4GR2 

7 

60 61ENG3INR Nhập môn nghiên cứu (Introduction to Research) 2 30 0 60 61ENG2LS3, 6 
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61ENG2SS3, 

61ENG2RS3, 

61ENG2WS3 

61 61ENG3LAT 
Lý thuyết học ngoại ngữ (Second Language Acquisition 

Theory) 
2 30 0 60 

61ENG2LS3, 

61ENG2SS3, 

61ENG2RS3, 

61ENG2WS3 

6 

62 61ENG3TM1 
Phƣơng pháp giảng dạy tiếng Anh 1 (English Language 

Teaching Methodology 1) 
4 60 0 120 

61ENG2LS3, 

61ENG2SS3, 

61ENG2RS3, 

61ENG2WS3 

5 

63 61ENG4PLT 
Tâm lý học trong giảng dạy ngôn ngữ (Psychology in 

Language Teaching) 
3 45 0 90 

61ENG2LS3, 

61ENG2SS3, 

61ENG2RS3, 

61ENG2WS3 

7 

64 61ENG4SCD 
Thiết kế và xây dựng chƣơng trình giảng dạy (Syllabus and 

Curriculum Design) 
3 30 30 75 

61ENG2LS3, 

61ENG2SS3, 

61ENG2RS3, 

61ENG2WS3 

7 

65 61ENG3LTA 
Kiểm tra và đánh giá ngôn ngữ (Language Testing and 

Assessment) 
3 45 0 90 

61ENG2LS3, 

61ENG2SS3, 

61ENG2RS3, 

6 
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61ENG2WS3 

66 61ENG3TM2 
Phƣơng pháp giảng dạy tiếng Anh 2 (English Language 

Teaching Methodology 2) 
4 45 30 105 61ENG3TM1 6 

Tự chọn 3      

67 61ENG3TLT 
Công nghệ trong giảng dạy (Technology in Language 

Teaching) 
3 45 0 90 

61ENG2LS3, 

61ENG2SS3, 

61ENG2RS3, 

61ENG2WS3 

6 

68 61ENG4RMT 
Phƣơng pháp nghiên cứu trong giảng dạy (Research Methods 

in Language Teaching) 
3 45 0 90 

61ENG2LS3, 

61ENG2SS3, 

61ENG2RS3, 

61ENG2WS3 

7 

III Thực tập và Khóa luận tốt nghiệp 9      

69 61ENG4CMP Chuyên đề hƣớng nghiệp (Career Mentoring Project) 3 45 0 90  8 

70 61ENG4GRP Khoá luận tốt nghiệp (Graduation Paper) 6 0 360 0  8 

71 61ENG4PRA Kiến tập (Practicum) 3 45 0 90 

61ENG2LS3, 

61ENG2SS3, 

61ENG2RS3, 

61ENG2WS3 

6, 7, 8 

72 61ENG4INT Thực tập (Internship) 3 0 180 0  6, 7, 8 

Tổng (định hƣớng Biên – phiên dịch) 154      

Tổng (định hƣớng Phƣơng pháp giảng dạy ngoại ngữ) 154      
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8. Hƣớng dẫn thực hiện chƣơng trình 

8.1. Điều kiện thực hiện chƣơng trình 

8.1.1. Yêu cầu đối với giảng viên  

 Có học vị từ Th.S trở lên, có kỹ năng sƣ phạm, thƣờng xuyên bồi dƣỡng nâng cao nghiệp 

vụ định kỳ; tích cực giao lƣu trao đổi với các đồng nghiệp, các chuyên gia trong và ngoài 

nƣớc để cập nhật, nâng cao kiến thức, và tiếp cận với các phƣơng pháp dạy học mới phù 

hợp với các điều kiện thực tế tại Việt Nam. 

 Nắm rõ kế hoạch thực hiện chƣơng trình, lịch trình giảng dạy, có khả năng xây dựng kế 

hoạch bài giảng phù hợp với chƣơng trình; có khả năng linh hoạt trong áp dụng chƣơng 

trình, phát hiện, cân nhắc và đề nghị điều chỉnh ngay những bất cập trong quá trình giảng 

dạy tiếng Anh. 

 Có phƣơng pháp dạy học hiệu quả, tạo hứng thú cho học sinh với phƣơng pháp dạy học 

mới và tiên tiến; biết sử dụng các thiết bị dạy học phù hợp, áp dụng ICT trong giảng dạy; 

sáng tạo tổ chức thêm các hoạt động trong giờ học để tạo hứng thú cho ngƣời học. 

8.1.2. Yêu cầu đối với ngƣời học 

 Có thái độ và tinh thần học tập nghiêm túc để xây dựng kỹ năng giao tiếp phù hợp với 

ngƣời nƣớc ngoài cả về phƣơng diện ngôn ngữ và phƣơng diện văn hóa. 

 Tích cực tham gia các hoạt động liên quan đến sử dụng tiếng Anh trong học tập và cuộc 

sống hàng ngày. 

 Quan tâm tới văn hóa và ngôn ngữ Anh, yêu thích học tiếng Anh, chủ động cập nhật kiến 

thức liên quan đến ngành nghề đƣợc đào tạo.  

8.1.3. Yêu cầu đối với cơ sở vật chất, học liệu giảng dạy 

 Phòng học có các trang thiết bị hỗ trợ giảng dạy cần thiết và hiện đại. 

 Nhà trƣờng có đầy đủ học liệu cần thiết cho các hoạt động dạy và học đƣợc nêu trong nội 

dung chƣơng trình. Nguồn học liệu cần đảm bảo đa dạng và cập nhật. 

8.1.4. Yêu cầu đối với công tác quản lý thực hiện chƣơng trình 

 Cần quản lý dạy học theo đúng thời lƣợng số tiết, nội dung quy định trong chƣơng trình 

và bám sát tài liệu giảng dạy đã lựa chọn. 

 Có kế hoạch đánh giá chất lƣợng bài giảng và các biện pháp nâng cao hiệu quả dạy và 

học. 

 Tổ chức và quản lý công tác kiểm tra, đánh giá theo đúng kế hoạch đƣợc mô tả ở từng 

học phần. 

 Khuyến khích ngƣời dạy sử dụng các thiết bị và ứng dụng dạy học hiện đại giúp ngƣời 

học dễ tiếp thu kiến thức và phát triển kỹ năng. 
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8.2. Phƣơng pháp và hình thức tổ chức hoạt động đào tạo và học tập 

8.2.1. Yêu cầu chung về tổ chức hoạt động đào tạo và học tập 

 Luôn lấy ngƣời học, chủ thể của hoạt động đào tạo, làm trung tâm trong suốt quá trình 

đào tạo. Ngƣời dạy đóng vai trò là ngƣời hƣớng dẫn, hỗ trợ và điều chỉnh hoạt động học 

tập cho ngƣời học. 

 Các hoạt động dạy và học luôn bám theo nội dung chƣơng trình, giúp ngƣời học đạt đƣợc 

kiến thức và kỹ năng đề ra trong mục tiêu chƣơng trình và chuẩn đầu ra của chƣơng trình; 

đánh giá năng lực thực tế của ngƣời học để có sự điều chỉnh về nội dung, thời lƣợng và 

phƣơng pháp giảng dạy phù hợp thực tế. 

 Tạo điều kiện cho ngƣời học có cơ hội tiếp cận với các thông tin mới về văn hóa, ngôn 

ngữ và xã hội của các nƣớc nói tiếng Anh để nâng cao khả năng giao tiếp và phát triển kỹ 

năng ngôn ngữ cho ngƣời học; tạo cơ hội cho ngƣời học củng cố kiến thức và thực hành 

giao tiếp tiếng Anh với ngƣời nƣớc ngoài. 

8.2.2. Phƣơng pháp và hình thức tổ chức hoạt động đào tạo và học tập  

 Chú trọng việc tổ chức dạy và học theo hƣớng tiếp cận lấy ngƣời học làm trung tâm đồng 

thời tăng cƣờng tƣơng tác tích cực giữa ngƣời dạy và ngƣời học, giữa ngƣời học với 

nhau, giữa ngƣời học và học liệu. 

 Quá trình đào tạo có sự lồng ghép kiến thức lý thuyết ngôn ngữ, kiến thức văn hóa xã hội, 

kỹ năng giao tiếp liên văn hóa, kỹ năng thực hành ngôn ngữ, kết hợp với các hƣớng dẫn 

về phƣơng pháp học và tự học. 

 Tổ chức nhiều các hoạt động trong quá trình học để phát huy sự tích cực chủ động, tự tin, 

nâng cao sự sáng tạo cho ngƣời học, hình thức và nội dung các hoạt động cần đảm bảo 

tính đa dạng, thu hút hứng thú của ngƣời học.  

 Luôn luôn đổi mới phƣơng pháp dạy – học, khai thác các thiết bị, học liệu giảng dạy phù 

hợp hƣớng tới mục tiêu hiệu quả, chất lƣợng. Ngoài các tài liệu giảng dạy chính cần kết 

hợp với các nguồn học liệu mới đa dạng khác để giúp ngƣời học phát triển năng lực theo 

nhiều hƣớng khác nhau. 
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8.3. Phƣơng thức đánh giá kết quả học tập 

8.3.1. Yêu cầu chung 

Mục đích của công tác đánh giá kết quả học tập là xác định thành tích và kết quả học tập, năng 

lực của ngƣời học, đối chiếu với chuẩn đầu ra của học phần và của chƣơng trình đào tạo, để phục 

vụ cho việc ra quyết định của Nhà trƣờng và các bên liên quan. Kết quả đánh giá ngƣời học ở 

mỗi thời điểm, mỗi cấp độ cũng sẽ đƣợc sử dụng làm cơ sở cho những điều chỉnh đối với chƣơng 

trình đào tạo, nhằm hoàn thiện chƣơng trình thực hiện chƣơng trình một cách hiệu quả. 

Hoạt động đánh giá kết quả học tập cần đảm bảo một số yêu cầu sau:  

- Phù hợp với Khung Năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam. 

- Phù hợp với trình độ kiến thức, kỹ năng và thái độ trong chuẩn đầu ra của chƣơng trình.  

- Phù hợp với mục tiêu và nội dung của chƣơng trình đào tạo. 

- Đánh giá kiến thức ngôn ngữ và kỹ năng sử dụng tiếng Anh. 

- Phân loại ngƣời học theo các trình độ. 

- Hình thức đánh giá đa dạng: gồm cả đánh giá chuyên cần, Đánh giá giữa học phần và định kì. 

Việc đánh giá đƣợc thực hiện theo cả hai hƣớng định lƣợng và định tính, qua các hình thức chấm 

điểm, xếp loại và nhận xét. 

8.3.2. Gợi ý hình thức đánh giá 

- Đánh giá chuyên cần: đƣợc thực hiện thƣờng xuyên thông qua tần suất tham gia các hoạt động 

học tập và việc ngƣời học thể hiện tinh thần, thái độ đối với các hoạt động học tập (trên lớp, ở 

nhà) và mức độ tham gia vào các hoạt động này. Kết quả cuối cùng của hợp phần đánh giá 

chuyên cần đƣợc thể hiện dƣới dạng điểm số. Trọng số hợp phần đánh giá này đƣợc khuyến nghị 

vào khoảng 10%. 

- Đánh giá giữa học phần: tuỳ theo đặc thù từng môn học có thể sử dụng các hình thức đánh giá 

khác nhau nhƣ dự án học tập, bài tập nhóm, thuyết trình, biểu diễn, đóng vai, hồ sơ học tập, bài 

kiểm tra, v.v. Kết quả cuối cùng của hợp phần Đánh giá giữa học phần đƣợc thể hiện dƣới dạng 

điểm số. Trọng số hợp phần đánh giá này đƣợc khuyến nghị dao động từ 30% - 40%. 

- Đánh giá kết thúc học phần: tuỳ theo đặc thù từng học phần có thể sử dụng các hình thức đánh 

giá khác nhau nhƣ dự án học tập, tiểu luận, thuyết trình, hồ sơ học tập, v.v. hoặc bài kiểm tra. 

Kết quả cuối cùng của hợp phần đánh giá kết thúc học phần đƣợc thể hiện dƣới dạng điểm số. 

Trọng số hợp phần đánh giá này đƣợc khuyến nghị dao động từ 50% - 60%. 

8.4. Nguồn tài liệu phục vụ đào tạo và học tập 

8.4.1. Yêu cầu chung về nguồn tài liệu phục vụ đào tạo và học tập 

Các giáo trình, tài liệu giảng dạy, tài liệu tham khảo, sách bài tập, tài liệu hƣớng dẫn giáo viên 

phải là các tài liệu đƣợc các có cấp thẩm quyền phê duyệt và sử dụng chính thức ở các cơ sở đào 
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tạo trong và ngoài nƣớc, đặc biệt phải phù hợp với đặc điểm của ngƣời học và các điều kiện đào 

tạo và học tập tại Việt Nam. Nội dung các tài liệu phải bám sát mục tiêu của chƣơng trình, đáp 

ứng đƣợc nhu cầu và mục đích học tập của ngƣời học. 

Ngoài ra, có thể tham khảo các nguồn học liệu đa dạng khác, ví dụ nhƣ các bản tin ngắn trên báo 

đài, các bài viết trên tạp chí, các đoạn hội thoại tình huống, các bài luận ngắn, mẩu tin quảng cáo, 

các sản phẩm truyền thông, các câu truyện ngắn, bài hát, v.v. 

8.4.2. Yêu cầu cụ thể về nguồn tài liệu phục vụ đào tạo và học tập 

Học liệu cần đáp ứng mục tiêu đề ra của chƣơng trình đào tạo nhƣ: 

- Ngôn ngữ chuẩn; 

- Đảm bảo tính hệ thống; 

- Phát huy đƣợc các kiến thức cơ bản của ngôn ngữ nhƣ ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp; 

- Giúp ngƣời học nâng cao đƣợc các kỹ năng ngôn ngữ gồm Nghe, Nói, Đọc, Viết; 

- Nội dung và độ khó của học liệu phù hợp với đặc điểm, năng lực của ngƣời học; 

- Phản ánh đƣợc các yếu tố văn hóa. 

 HIỆU TRƢỞNG 
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MA TRẬN QUAN HỆ GIỮA CHUẨN ĐẦU RA CỦA CÁC HỌC PHẦN VÀ CHUẨN ĐẦU RA CỦA CHƢƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

TT Mã học phần Tên học phần 
CHUẨN ĐẦU RA 

Kiến thức Kỹ năng Thái độ 

I Khối kiến thức giáo dục đại cƣơng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10a 10b 11a 11b  12 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 

1 61PML1PML 

Triết học Mác – Lê Nin 

Philosophy of Marxism-

Leninism 

x                                         x x x x     x x x 

2 61PML1POE 

Kinh tế chính trị Mác – Lê Nin 

Political Economics of 

Marxism-Leninism 

x                                         x x x x     x x x 

3 61PML3HVC 

Lịch sử Đảng CSVN 

History of Vietnam 

Communist Party 

x                                         x x x x     x x x 

4 61PML2HCM 
Tƣ tƣởng Hồ Chí Minh 

(Ho Chi Minh‟s Ideology) 
x                                         x x x x     x x x 

5 61PML2SCS 
Chủ nghĩa xã hội khoa học 

Scientific Socialism 
x                                         x x x x     x x x 

6 61PML1GEL 
Pháp luật đại cƣơng 

General Law 
x                                         x x x x     x x x 

7 61INT1CSK 
Ứng dụng công nghệ thông tin 

(Computer Skills)  
        x                                   x     x x   x x 

8 61SFL3FL1 Ngoại ngữ 2_1A2       x                                   x x     x   x x x 
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(Second Foreign Language – 

1A2) 

9 61SFL3FL2 

Ngoại ngữ 2_2A2 

(Second Foreign Language –

2A2) 

      x                                   x x     x   x x x 

10 61SFL3FL3 

Ngoại ngữ 2_1B1 

(Second Foreign Language –

1B1) 

      x                                   x x     x   x x x 

11 61SFL3FL4 

Ngoại ngữ 2_2B1 

(Second Foreign Language –

2B1) 

      x                                   x x     x   x x x 

12 61ENG1SRS 

Phƣơng pháp học tập và 

nghiên cứu khoa học  

Study and Research Skills 

                            x             x x     x   x x x 

13 61PED1PED 
Giáo dục Thể chất* 

(Physical Education) 
  x                                             

  
x     x x 

14 61NDE1NDS 
Giáo dục Quốc phòng* 

(National Defence Education) 
    x                                           

  
x   x x x 

II Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp 

II.1 Khối kiến thức cơ sở ngành 

Bắt buộc 

15 61VIP2IVL 

Nhập môn Việt ngữ học 

Introductory Vietnamese 

Linguistics 

            x                 x x         x x   x x   x x x 
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16 61VIP2INL 
Dẫn luận ngôn ngữ học 

Introduction to Linguistics 
            x                 x x         x x   x x   x x x 

17 61VIP2IVC 

Cơ sở văn hóa Việt Nam 

Introduction to Vietnamese 

Culture 

          x                   x x         x x   x x   x x x 

Tự chọn 

18 61VIP2VIP 
Tiếng Việt trong hành chức 

Vietnamese in Practice 
            x                 x x         x x   x x   x x x 

19 61VIP2VTS 
Soạn thảo văn bản tiếng Việt 

Vietnamese Textual Studies 
            x                 x x         x x   x x   x x x 

20 61VIP1HWC 
Lịch sử Văn minh thế giới 

History of World Civilization 
          x                   x x         x x   x x   x x x 

21 61VIP2HAS 
Hà Nội học 

Hanoi Studies 
          x                   x x         x x   x x   x x x 

II.2 Khối kiến thức ngành 

Bắt buộc 

22 61ENG1LS1 
Kỹ năng Nghe 1 

Listening Skills 1 
              x               x          x       x x x x x 

23 61ENG1SS1 
Kỹ năng Nói 1 

Speaking Skills 1 
              x                 x       x       x x x x x 

24 61ENG1RS1 
Kỹ năng Đọc 1 

Reading Skills 1 
              x                  x      x       x x x x x 

25 61ENG1WS1 
Kỹ năng Viết 1 

Writing Skills 1 
              x                   x     x       x x x x x 
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26 61ENG1LS2 
Kỹ năng Nghe 2 

 Listening Skills 2 
              x               x        x       x x x x x 

27 61ENG1SS2 
Kỹ năng Nói 2 

Speaking Skills 2 
              x                 x      x       x x x x x 

28 61ENG1RS2 
Kỹ năng Đọc 2 

Reading Skills 2 
              x                x    x     x x x x x 

29 61ENG1WS2 
Kỹ năng Viết 2 

Writing Skills 2 
              x                 x   x     x x x x x 

30 61ENG2LS3 
Kỹ năng Nghe 3 

Listening Skills 3 
              x              x      x     x x x x x 

31 61ENG2SS3 
Kỹ năng Nói 3 

Speaking Skills 3 
       x         x     x    x x x x x 

32 61ENG2RS3 
Kỹ năng Đọc 3 

Reading Skills 3 
       x          x    x    x x x x x 

33 61ENG2WS3 
Kỹ năng Viết 3 

Writing Skills 3 
       x           x   x    x x x x x 

34 61ENG2LS4 
Kỹ năng Nghe 4 

Listening Skills 4 
       x        x      x    x x x x x 

35 61ENG2SS4 
Kỹ năng Nói 4 

Speaking Skills 4 
       x         x     x    x x x x x 

36 61ENG2RS4 
Kỹ năng Đọc 4 

Reading Skills 4 
       x          x    x    x x x x x 

37 61ENG2WS4 
Kỹ năng Viết 4 

Writing Skills 4 
              x                 x   x     x x x x x 
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38 61ENG3PHP 

Ngữ âm học – Âm vị học tiếng 

Anh 

English Phonetics and 

Phonology 

              x           x x x x x x x   x     x x x x x x 

39 61ENG3LEX 
Từ vựng học tiếng Anh 

English Lexicology 
              x           x x x x x x x   x     x x x x x x 

40 61ENG3GR1 
Ngữ pháp học tiếng Anh 1  

English Grammar 1 
              x          x x x x x x x   x     x x x x x x 

41 61ENG4GR2 
Ngữ pháp học tiếng Anh 2  

English Grammar 2 
              x          x x x x x x x   x     x x x x x x 

42 61ENG3CSC 

Văn hóa các nƣớc nói tiếng 

Anh 

Cultures of English-speaking 

Countries 

              x x         x x x x x x x   x     x x x x x x 

43 61ENG3LEC 

Văn học các nƣớc nói tiếng 

Anh 

Literature of English-speaking 

Countries 

              x x         x x x x x x x   x     x x x x x x 

Tự chọn 

44 61ENG3DIA 
Phân tích diễn ngôn 

Discourse Analysis 
              x x         x x x x x x x   x     x x x x x x 

45 61ENG4SOC 
Ngôn ngữ học xã hội 

Sociolinguistics 
                x         x x x x x x x   x     x x x x x x 

46 61ENG3FUL Nhập môn Ngôn ngữ học                 x         x x x x x x x   x     x x x x x x 
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Fundamentals of Linguistics 

47 61ENG4PRG 
Ngữ dụng học 

Pragmatics 
              x           x x x x x x x   x     x x x x x x 

48 61ENG4ICP 

Chuyên đề giao tiếp liên văn 

hóa 

Intercultural Communication 

Project 

                x         x x x x x x x   x     x x x x x x 

49 61ENG3ALP 
Chuyên đề văn học Mỹ 

American Literature Project 
                x         x x x x x x x   x     x x x x x x 

II.3 Khối kiến thức chuyên ngành 

Định hƣớng Biên - Phiên dịch 

Bắt buộc 

50 61ENG4COL 
Ngôn ngữ học đối chiếu 

Contrastive Linguistics 
              x x       x x x x x x x   x     x x x x x x 

51 61ENG3ITI 

Nhập môn Biên - Phiên dịch 

Introductory Translation and 

Interpretation 

              x x x   x   x x x x x x x x x    x x x x x x 

52 61ENG3TP1 
Biên dịch 1 

Translation Practice 1 
              x x x   x   x x x x x x x x x    x x x x x x 

53 61ENG3IP1 
Phiên dịch 1 

Interpreting Practice 1 
              x x x   x   x x x x x x x x x    x x x x x x 

54 61ENG3TP2 
Biên dịch 2 

Translation Practice 2 
              x x x   x   x x x x x x x x x    x x x x x x 

55 61ENG3IP2 Phiên dịch 2               x x x   x   x x x x x x x x x    x x x x x x 
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Interpreting Practice 2 

56 61ENG4TP3 
Biên dịch 3 

Translation Practice 3 
              x x x   x   x x x x x x x x x    x x x x x x 

57 61ENG4IP3 
Phiên dịch 3 

Interpreting Practice 3 
              x x x   x   x x x x x x x x x    x x x x x x 

Tự chọn 

58 61ENG3TIP 

Chuyên đề dịch 

Translation and Interpretation 

Project 

              x x x   x   x x x x x x x x x    x x x x x x 

59 61ENG3RET 

Biên tập và Hiệu đính bản dịch 

Reviewing and Editing of 

Translated Texts 

              x x x   x   x x x x x x x x x    x x x x x x 

Định hƣớng Phƣơng pháp giảng dạy tiếng Anh 

Bắt buộc 

50 61ENG4COL 
Ngôn ngữ học đối chiếu 

Contrastive Linguistics 
              x x       x x x x x x x   x     x x x x x x 

60 61ENG3INR 
Nhập môn nghiên cứu 

Introduction to Research 
              x x  x  x x x x x x x x x x     x x x x x x 

61 61ENG3LAT 

Lý thuyết học ngoại ngữ 

Second Language Acquisition 

Theory 

              x x   x   x x x x x x x x x x     x x x x x x 

62 61ENG3TM1 

Phƣơng pháp giảng dạy tiếng 

Anh 1 

English Language Teaching 

              x x   x   x x x x x x x x x x     x x x x x x 
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Methodology 1 

63 61ENG4PLT 

Tâm lý học trong giảng dạy 

ngôn ngữ 

Psychology in Language 

Teaching 

              x x   x   x x x x x x x x x x     x x x x x x 

64 61ENG4SCD 

Thiết kế và Xây dựng chƣơng 

trình giảng dạy 

Syllabus and Curriculum 

Design 

              x x   x   x x x x x x x x x x     x x x x x x 

65 61ENG3LTA 

Kiểm tra và Đánh giá ngôn 

ngữ 

Language Testing and 

Assessment 

              x x   x   x x x x x x x x x x     x x x x x x 

66 61ENG3TM2  

Phƣơng pháp giảng dạy tiếng 

Anh 2 

English Language Teaching 

Methodology 2 

       x x   x   x x x x x x x x x x   x x x x x x 

Tự chọn 

67 61ENG3TLT 

Công nghệ trong giảng dạy 

Technology in Language 

Teaching 

              x x   x   x x x x x x x x x x     x x x x x x 

68 61ENG4RMT 

Phƣơng pháp nghiên cứu trong 

giảng dạy 

Research Methods in 

              x x   x   x x x x x x x x x x     x x x x x x 
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Language Teaching 

III Thực tập và Khóa luận tốt nghiệp 

69 61ENG4CMP  
Chuyên đề hƣớng nghiệp 

Career Mentoring Project 
       x x x x x x x x                   x x x x x x 

70 61ENG4GRP 
Khóa luận tốt nghiệp  

Graduation Paper 
              x x x x x x x x                   x x x x x x 

71 61ENG4PRA 
Kiến tập 

Practicum 
       x x x x x x x x                   x x x x x x 

72 61ENG4INT 
Thực tập 

Internship 
              x x x x x x x x                   x x x x x x 

 

 

 




