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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN (HỌC KỲ II 2016-2017)

1. Tên học phần : VĂN HÓA VÀ XÃ HỘI ANH

Tên tiếng Anh: BRITISH CULTURE AND SOCIETY

Mã học phần :

Môn học thuộc khối kiến thức:

Kiến thức giáo dục
đại cương □

Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp

Bắt buộc □ Tự chọn □
Kiến thức cơ sở ngành □ Kiến thức chuyên ngành

Bắt buộc □ Tự chọn □ Bắt buộc Tự chọn □

2. Giảng viên giảng dạy

- Giảng viên phụ trách môn học: GVC. TS. Phan Thế Hưng

- Địa chỉ cơ quan: 45 Nguyễn Khắc Nhu, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh ;

- Điện thoại liên hệ: không

- Email: phanthehung@vanlanguni.edu.vn

3. Số đơn vị học phần: 04

4. Trình độ: Sinh viên năm thứ ba ( HK6)

5. Phân bổ thời gian:

- Lý thuyết: 60 t;

- Hướng dẫn làm bài tập và sửa bài tập: 30 t;

6. Học phần tiên quyết: Không

7. Mục tiêu và kết quả dự kiến của môn học

7.1. Mục tiêu môn học

Giúp cho sinh viên chuyên ngành giảng dạy tiếng Anh nắm vững và thực hiện các kiến thức và năng
lực sau:

-Hiểu rõ khái niệm văn hóa và mối quan hệ giữa ngôn ngữ và văn hóa

-Có kiến thức căn bản về văn hóa và xã hội Anh qua lịch sử và phát triển Anh quốc; trên cơ sở đó,
bước đầu hiểu biết được văn hóa Anh

-Vận dụng kiến thức về văn hóa Anh trong việc phát triển và sử dụng tiếng Anh, chuyên ngành của
sinh viên

-Bước đầu biết phương pháp tìm hiểu văn hóa Anh, và ảnh hưởng văn hóa Anh vào văn hóa và xã
hội Việt nam



7.2. Kết quả dự kiến của môn học/Chuẩn đầu ra môn học

1. Có kiến thức căn bản về văn hóa và xã hội Anh qua lịch sử và phát triển Anh quốc;
2. Nắm vững các khía cạnh văn hóa cơ bản và tiêu biểu của Anh quốc
3. Biết cách tìm kiếm thông tin trong nghiên cứu về nước Anh
4. Tăng cường năng lực nghiên cứu và trình bày trước lớp học về đề tài nghiên cứu

8. Mô tả vắn tắt nội dung học phần

1. Country and people
Geographically speaking • Politically speaking. The four nations
• The dominance o f England. National loyalties

2. History
Prehistory • The Roman period (4 3-410 ) •The Germanic invasions (410-1066) •
The medieval period (1066-1458) • The sixteenth century •The seventeenth century •
The eighteenth century - The nineteenth century • The twentieth century

3. Geography
Climate • Land and settlement • The environment and pollution • London •
Southern England •The Midlands o f England • Northern England •
Scotland • Wales • Northern Ireland

4. Identity
Ethnic identity: the four nations • Other ethnic identities • The family •
Geographical identity • Class • Men and women • Social and everyday contacts •
Religion and politics • Identity in Northern Ireland • Being British •
Personal identity: a sense o f humour

5. Attitudes
Stereotypes and change • English versus British • A multicultural society • Conservatism •
Being different • Love o f nature • Love o f animals •Public-spiritedness and amateurism •
Formality and informality • Privacy and sex

6. Political life
The public attitude to politics • The style of democracy • The constitution •
The style o f politics •The party system • The modern situation

7. The monarchy
The appearance • The reality • The role of the monarch • The value o f the monarchy •
The future of the monarchy

8. The government
The cabinet • The Prime Minister service • Local government

9. Parliament
The atmosphere o f Parliament • An MP’s life Parliamentary business •
The party system in Parliament • The House o f Lords

10. International relations
British people and the rest o f the world • The British state and the rest o f the world •
Transatlantic relations • European relations • Relations inside Great Britain •
Great Britain and Northern Ireland

11. Education
Historical background • Modern times: the education debates • Style • School life •
Public exams • Education beyond sixteen

12. The media
The importance o f the national press • The two types of national newspaper •
The characteristics of the national press: politics • The characteristics of the
national press: sex and scandal • The BBC • Television: organization • Television: style

13. Food and drink
Eating habits and attitudes • Alcohol • Pubs

14. The arts



The arts in society • The characteristics of British arts and letters.
Theatre and cinema • Music • Words • The fine arts

15. Holidays and special occasions
Traditional seaside holidays • Modern holidays • Christmas • New Year •
Other notable annual occasions

9. Tài liệu phục vụ môn học

9.1 Sách/Giáo trình chính:

1. James O’Driscoll. (2009). Britain for English Learners. OUP

9.2 Sách/giáo trình tham khảo:
1. Christopher, David P. (2006). British Culture: An Introduction. Routledge.
2. Oakland, J: (1998). British Civilization, Routledge.

9.3 Tư liệu trực tuyến

Sinh viên có thể vào website sau đây để tìm tư liệu liên quan đến môn học:

http://www.khoangoaingu.vanlanguni.edu.vn

10. Phương pháp đánh giá kết quả học tập của sinh viên

10.1. Yêu cầu chung

- Thực hiện đầy đủ các yêu cầu đánh giá môn học theo trọng số của các điểm thành phần như sau:

+ Tham dự lớp đầy đủ + tham gia các hoạt động (phát biểu trên lớp, thuyết trình,
làm việc nhóm, làm bài tập về nhà (4 bài tập) + 1 báo cáo nghiên cứu : 20%

+ Kiểm tra giữa kỳ (thi viết) : 30%
+ Thi kết thúc học phần (thi viết) : 50%

10.2. Xếp loại đánh giá theo tiêu chuẩn Qui chế 25 của Bộ Giáo dục & Đào tạo.

10.3. Hình thức, nội dung, thời lượng và tiêu chí chấm điểm

Ki m tra gi�a kỳ: hình th�c thi: t� lun,th�i gian làmbài thi: 60 phút

Nội dung học
phần

Câu hỏi/nội dung
đánh giá

Mức độ đạt của lĩnh vực đánh giá

Điểm
Hiểu biết
vấn đề

Phân tích
vấn đề

Ứng dụng

Điểm đánh
giá

Điểm đánh
giá

Điểm đánh
giá

Part 1-9 1. Country and people
2. History
3. Geography
6. Political life :
monarchy, parliament,
Government

4 3 3 10

Thi kːt thúch cph n: hình th�c thi: t� lun,th�i gian làmbài thi : 90 phút

Nội dung học
phần

Câu hỏi/nội dung
đánh giá

Mức độ đạt của lĩnh vực đánh giá

Điểm
Hiểu biết
vấn đề

Phân tích
vấn đề

Ứng dụng

Điểm đánh
giá

Điểm đánh
giá

Điểm đánh
giá



Part 10-15 4. Identity
5. Attitudes
11. Education
12. The media
13. Food and drink
14. The arts
15. Holidays and special
occasions

4 3 3 10

11. Yêu cầu của môn học

Sinh viên nên tham dự lớp học đầy đủ, tham gia thảo luận xây dựng bài trên lớp và chuẩn bị
bài tập kỹ năng ở nhà để tự củng cố kiến thức cho bản thân. Sinh viên cần nghiêm túc thực hiện bài
kiểm tra giữa kỳ, bài nghiên cứu và bài thi kết thúc học phần. Sinh viên vi phạm quy chế thi sẽ
không được chấm bài thi và mặc nhiên được chấm điểm 0 cho bài thi đó. Sinh viên copy bài nghiên
cứu và tài liệu trong khi thi sẽ mặc nhiên được chấm điểm 0. Sinh viên cần trang bị kỹ năng sử dụng
phần mềm Word và Excel, kỹ năng sử dụng Internet để có thể thực tập soạn bài trình bày PPT.

Về nội dung. Môn học British Culture and Society nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ
bản trong việc tìm hiểu văn hóa Anh. Chương trình môn học sẽ giúp sinh viên hiểu rõ về: (1) khái
niệm văn hóa , (2) nắm vững kiến thức về văn hóa Anh, (3) ảnh hưởng văn hóa Anh tại Việt nam.
Về hoạt động học tập. Ngoài các bài giảng và thảo luận trong lớp, môn học còn có 1 bài thi giữa
học phần, 1 bài trình bày nhóm với chủ đề tự chọn và bài thi kết thúc học phần.

Bài thi giữa học phần làm tại lớp vào tuần thứ 8 nhằm giúp sinh viên ôn tập lại những kiến thức đã
học trong 7 tuần làm cơ sở cho các nội dung sẽ tiếp tục học trong các tuần còn lại. Bài kiểm tra sẽ
được thực hiện trong 60 phút, dưới hình thức thi viết và sinh viên không được sử dụng tài liệu. Nội
dung ôn tập kiểm tra giữa học phần sẽ được trình bày trong giờ học cuối của tuần thứ 7. Sinh viên
vắng thi kiểm tra giữa học phần không có lý do chính đáng sẽ bị điểm 0. Những sinh viên vắng thi
có lý do chính đáng sẽ được thi bổ sung.

Các bài tập kỹ năng sẽ được thực hiện trong quá trình học, sau khi kết thúc nội dung của từng phần
học cụ thể. Đề bài của các bài tập này đã có sẵn trong giáo trình môn học và một số bài tập cần làm
tại lớp trong quá trình học. Sinh viên cần đọc và làm bài tập đã cho trước khi đến lớp (xem lịch học
cụ thể).

Về bài trình bày nhóm, sinh viên sẽ quyết định đề tài vào tuần thứ 3 với các yêu cầu cụ thể. theo
format được hướng dẫn. Sinh viên bắt buộc phải trình bày bắng PPT từ tuần thứ 8 đến tuần thứ
14 trước khi thi kết thúc học phần.

Bài thi kết thúc học phần sẽ được thực hiện trong 90 phút bao gồm các câu hỏi tự luận và các bài
tính toán ngắn liên quan đến tất cả các nội dung đã được học trong 15 tuần. Nội dung thi sẽ được ôn
tập vào tuần thứ 15.

12. Kế hoạch giảng dạy và học tập cụ thể

Tuần Số giờ
trên
lớp

Nội dung bài học Hoạt động dạy và học
hoặc nhiệm vụ của sinh

viên

Tài liệu cần
đọc

1 4 -What is Culture?
1. Country and people

GV giảng bài & đặt câu
hỏi; SV ghi chép & trả lời/
đặt câu hỏi

Part I..



Tuần Số giờ
trên
lớp

Nội dung bài học Hoạt động dạy và học
hoặc nhiệm vụ của sinh

viên

Tài liệu cần
đọc

Geographically speaking •
Politically speaking. The four
nations . • The dominance o f England.
National loyalties

-Chia nhóm và chuẩn bị đề
tài nghiên cứu

2 4 2. History
Prehistory • The Roman period

(4 3-410 ) •The Germanic invasions
(410-1066) •

The medieval period (1066-
1458) • The sixteenth century •The
seventeenth century • The eighteenth
century - The nineteenth century • The
twentieth century

GV giảng bài & đặt câu
hỏi; SV ghi chép & trả lời/
đặt câu hỏi

Part 2

3 4 3. Geography
Climate • Land and

settlement • The environment and
pollution • London • Southern
England •The Midlands o f England •
Northern England •Scotland • Wales •
Northern Ireland

GV giảng bài & đặt câu
hỏi; SV ghi chép & trả lời/
đặt câu hỏi

Part 3.

4 4 --PPT Group 1
4. Identity

Ethnic identity: the four
nations • Other ethnic identities • The
family • Geographical identity •
Class • Men and women • Social and
everyday contacts • Religion and
politics • Identity in Northern Ireland •
Being British • Personal identity: a
sense o f humour

GV giảng bài & đặt câu
hỏi; SV ghi chép & trả lời/
đặt câu hỏi

Part 4

5 4 PPT Group 2
5. Attitudes

Stereotypes and change •
English versus British • A
multicultural society • Conservatism •
Being different • Love o f nature •
Love o f animals •Public-spiritedness
and amateurism • Formality and
informality • Privacy and sex

GV giảng bài & đặt câu
hỏi; SV ghi chép & trả lời/
đặt câu hỏi

Part 5.

6 4 PPT Group 3
6. Political life

The public attitude to politics •
The style of democracy • The
constitution • The style o f
politics •The party system • The

GV giảng bài & đặt câu
hỏi; SV ghi chép & trả lời/
đặt câu hỏi

Part 6 & 7



Tuần Số giờ
trên
lớp

Nội dung bài học Hoạt động dạy và học
hoặc nhiệm vụ của sinh

viên

Tài liệu cần
đọc

modern situation
7. The monarchy

The appearance • The reality •
The role of the monarch • The value of
the monarchy • The future of the
monarchy

7 4 , PPT Group 4
8. The government

The cabinet • The Prime
Minister service • Local government
9. Parliament

The atmosphere o f
Parliament • An MP’s life
Parliamentary business • The party
system in Parliament • The House o f
Lords

GV giảng bài & đặt câu
hỏi; SV ghi chép & trả lời/
đặt câu hỏi

Part 8 & 9

8 4 Kiểm tra giữa kỳ
PPT Group 5

9 4 PPT Group 6
10. International relations

British people and the rest o f
the world • The British state and the
rest o f the world • Transatlantic
relations • European relations •
Relations inside Great Britain •
Great Britain and Northern Ireland

GV giảng bài & đặt câu
hỏi; SV ghi chép & trả lời/
đặt câu hỏi

Part 10

10 4 PPT Group 7
11. Education

Historical background •
Modern times: the education debates •
Style • School life • Public exams •
Education beyond sixteen

GV giảng bài & đặt câu
hỏi; SV ghi chép & trả lời/
đặt câu hỏi

Part 11

11 4 PPT Group 8
12. The media

The importance o f the national
press • The two types of national
newspaper • The characteristics of the
national press: politics • The
characteristics of the national press:
sex and scandal • The BBC •
Television: organization • Television:
style

GV giảng bài & đặt câu
hỏi; SV ghi chép & trả lời/
đặt câu hỏi

Part 12

12 4 PPT Group 9
13. Food and drink

GV giảng bài & đặt câu
hỏi; SV ghi chép & trả lời/

Part 13



Tuần Số giờ
trên
lớp

Nội dung bài học Hoạt động dạy và học
hoặc nhiệm vụ của sinh

viên

Tài liệu cần
đọc

Eating habits and attitudes •
Alcohol • Pubs

đặt câu hỏi

-Tìm kiếm thông tin

13 4 , PPT Group 10
14. The arts

The arts in society • The
characteristics of British arts and
letters. Theatre and cinema • Music •
Words • The fine arts

GV giảng bài & đặt câu
hỏi; SV ghi chép & trả lời/
đặt câu hỏi

Tìm kiếm thông tin

Part 14

14 4 - PPT Individual (Bonus)
15. Holidays and special occasions

Traditional seaside holidays •
Modern holidays • Christmas • New
Year • Other notable annual occasions

GV giảng bài & đặt câu
hỏi; SV ghi chép & trả lời/
đặt câu hỏi

Part 15

15 4 - Ôn tập
PPT Individual (Bonus)

Trình bày- Nhận xét

Đề cương được cập nhật ngày: 20/02/2017

Trưởng Bộ môn Giảng viên biên soạn

GVC.TS. Phan Thế Hưng.
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