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1. Tên học phần: Anh Văn 6 (K20T)
2. Mã học phần: TA230
3. Giảng viên giảng dạy:
-

Giảng viên: Nguyễn Thị Yến Nhung

-

Giờ lên lớp: K20T: sáng thứ 3, tiết 1-3, phòng 503B, sáng thứ 5, tiết 1-3,
phòng 801B

-

Giờ tiếp sinh viên: chiều thứ 2 từ 13h00 – 17h00 tại phòng 204B

+ Hỏi trực tiếp giảng viên trên lớp
+ Gửi email cho giảng viên tới địa chỉ: nguyenthiyennhung@vanlanguni.edu.vn
4. Số đơn vị học trình: 5
5. Dành cho sinh viên năm thứ: 3
6. Phân bố thời gian:


Lên lớp: 75 tiết

7. Học phần tiên quyết: inh viên đ đRoc h핈c tiếng Anh h핈c ph n 1,2,3,4,5
8. Mục tiêu của học phần:







渠n luy n hả năng giao tiếp
trong m i trRUng l m vi c

ng tiếng Anh trong các t nh hu ng giao tiếp

渠n luy n ỹ năng thuyết tr nh trRớc đám đ ng
Kết hop v r渠n luy n hả năng đ핈c hiểu v viết những emails, iên ản
Anh
hát triển 퐈 năng h핈c t p đc l p v

퐈 năng l m vi c theo nh֦m

rng iến thức văn hoá l m vi c
渠n ỹ năng thi TOEIC

9. Nội dung học phần:
Tại lớp:

inh viên h핈c giáo tr nh:

 Business Plus 3: Unit 6, 7, 8, 9, 10
1

ng Tiếng

Unit 6:

eetings and discussions

Unit 7:

resentations

Unit 8:

The world of wor

Unit 9:

Business and the environment

Unit 10:

Finding a jo

 Vocabulary and Grammar for the TOEIC tests
Unit 15:

eetings

Unit 19:

resentations

Unit 25:

Employee per s and enefits

Unit 14:

afety at wor

Unit 12:

Employment Contracts

h n tự h핈c: inh viên


l m

i t p do giảng viên giao h ng tu n



thảo lu n nh֦m, thực h nh ỹ năng hác.

10. Nhiệm vụ của sinh viên:
 Chuẩn ị i nh
 Dự lớp, tham gia các hoạt đng trong lớp
 Thảo lu n nh֦m
 L m i t p về nh
 L m i t p trên trang hoctructuyen
 Dụng cụ h핈c t p: giáo tr nh, v , từ điển
11. Phương pháp đánh giá môn học
Những nội dung

Số lần đánh giá

Trọng số (%)

Trong su t quá tr nh h핈c

20%

Thi giữa h핈c ỳ

1l n

30%

Thi cu i h핈c ỳ

1l n

50%

cần đánh giá
Quá tr nh

Tổng: 100%
12. Tài liệu học tập:
uli �֦i
-

牔i

Busuiess Plus 3 – Cam ridge University ress

-

�amma� aid Vi abula�y fi�
ress



ách tham hảo:

-

Big tep TOEIC 2 - NTV

13. Nội dung chi tiết học phần
2

e TOEIC es – Cam ridge University

Buổi/Tuần/ Số
Ngày
tiết
trên
lớp
Buổi 1
3
(Tu n 01:
từ
13/02/2017
đến
18/02/2017)

Nội dung bài học

- P ổ buếi ươig �֦i phổ iến đề cRơng
chi tiết v phổ iến các ni quy lớp h핈c.
- Unit 6: Meetings and discussions
Busuiess su ua uii
lanning an international conference
�amma� fi us
eview of giuig i & wull fu u�e

Tài liệu cần đọc

Giáo tr nh Business
lus 3 ( từ trang 45
đến trang 46)

Buổi 2
3
(Tu n 01:
từ
13/02/2017
đến
18/02/2017)

- Unit 6: Meetings and discussions
�amma� fi us eported speech
Lus eiuig aid Speakuig Closing a meeting
Vi abula�y fi us: The language of meetings

Giáo tr nh Business
lus 3 ( từ trang 47
đến trang 49)

Buổi 1
3
(Tu n 02:
từ
20/02/2017
đến
25/02/2017)

- Unit 6: Meetings and discussions
Readuig Venues for usiness meetings
Business Writing: The minutes
TOEIC practice

Giáo tr nh Business
lus 3 ( từ trang 50
đến trang 54)

Buổi 2
3
(Tu n 02:
từ
20/02/2017
đến
25/02/2017)

* Unit 15: Meetings
�amma� Ver + preposition, noun +
preposition, adjective + preposition
Vi abula�y eetings

Grammar &
Voca ulary for the
TOEIC test ( từ trang
132 đến trang 145)

Buổi 1
3
(Tu n 03:
từ
27/02/2017
đến
04/03/2017)

- Unit 7: Presentations
Busuiess su ua uii The dos and don’ts of
presentations
�amma� fi us
+ The passive
+ o and such

Giáo tr nh Business
lus 3 ( từ trang 55
đến trang 57)

Buổi 2
3
(Tu n 03:
từ
27/02/2017
đến
04/03/2017)

- Unit 7: Presentations
Lus eiuig aid Speakuig How was my
presentation?
Vi abula�y fi us
+ The language of presentations
+ ingular and plural nouns

Giáo tr nh Business
lus 3 ( từ trang 58
đến trang 60)

Buổi 1
(Tu n 04:

- Unit 7: Presentations
Readuig Cosmestics-for-men craze in outh
3

Giáo tr nh Business
lus 3 ( từ trang 61

3

từ
06/03/2017
đến
11/03/2017)

Korea
Cul u�e fi us The right clothes
* Unit 19: Presentations
�amma� Lin ing words 1

Buổi 2
3
(Tu n 04:
từ
06/03/2017
đến
11/03/2017)

* Unit 19: Presentations
Vi abula�y resentation
- Unit 8: The world of work
Busuiess su ua uii Duffe�ei ypes if wi�k
�amma� fi us T u�d iidu uiial

Buổi 1
(Tu n 05:
từ
13/03/2017
đến
18/03/2017)
Buổi 2
(Tu n 05:
từ
13/03/2017
đến
18/03/2017)
Buổi 1
(Tu n 06:
từ
20/03/2017
đến
25/03/2017)
Buổi 2
(Tu n 06:
từ
20/03/2017
đến
25/03/2017)
Buổi 1
(Tu n 07:
từ
27/03/2017
đến
01/04/2017)
Buổi 2
(Tu n 07:
từ
27/03/2017
đến
01/04/2017)
Buổi 1
(Tu n 08:
từ
03/04/2017

3

- Unit 8: The world of work
�amma� fi us Used i di
Lus eiuig aid speakuig Wor ing conditions
and company enefits
Vi abula�y fi us: Wor

Giáo tr nh Business
lus 3 ( từ trang 65
đến trang 68)

3

- Unit 8: The world of work
Readuig Tanshinfunin – living apart from
the family
Busuiess w�u uig A cover letter

Giáo tr nh Business
lus 3 ( từ trang 69
đến trang 70)

3

TOEIC practice
Further pratice: Listening s ill

Giáo tr nh Business
lus 3 ( từ trang 71
đến trang 72)
T i li u riêng của
giảng viên

3

* Unit 25: Employee perks and benefits
�amma� Adjectives + to infinitive or -ing;
nouns+ preposition and -ing; phrasal ver s
Vi abula�y Employee per s and enefits

Grammar &
Voca ulary for the
TOEIC test ( từ trang
222 đến trang 229)

3

TOEIC practice
Further pratice: eading s ill

T i li u riêng của
giảng viên

3

Thi giữa kỳ

Thi trên máy

3

- Unit 9: Business and the environment
Busuiess su ua uii How green is your
office?

Giáo tr nh Business
lus 3 ( từ trang 73
đến trang 75)

4

đến trang 62)
Grammar &
Voca ulary for the
TOEIC test( từ trang
168 đến trang 173)
Grammar &
Voca ulary for the
TOEIC test ( từ trang
174 đến trang 175)
Giáo tr nh Business
lus 3 ( từ trang 63
đến trang 64)

đến
08/04/2017)

�amma� fi us
+ eporting ver s and indirect questions
+ eview of conditionals

Buổi 2
3
(Tu n 08:
từ
03/04/2017
đến
08/04/2017)

- Unit 9: Business and the environment
Lus eiuig aid speakuig The future of
usiness transportation
Vi abula�y fi us
+ The environment
+ ynonyms and opposites

Giáo tr nh Business
lus 3 ( từ trang 76
đến trang 78)

Buổi 1
3
(Tu n 09:
từ
10/04/2017
đến
15/04/2017)
Buổi 2
3
(Tu n 09:
từ
10/04/2017
đến
15/04/2017
Buổi 1
3
(Tu n 10:
từ
17/04/2017
đến
22/04/2017)

- Unit 9: Business and the environment
Readuig outheast Asia’s green tu -tu s
Cul u�e fi us Culture quiz
ore practice

Giáo tr nh Business
lus 3 ( từ trang 79
đến trang 80)

* Unit 14: Safety at work
�amma�
repositions of time; prepositions of place;
prepositions of movement
Vi abula�y: afety at wor

Grammar &
Voca ulary for the
TOEIC test ( từ trang
123 đến trang 131)

- Unit 10: Finding a job
Busuiess su ua uii Jo hunting
�amma� fi us
+ Expressing regret
+ Grammar quiz

Giáo tr nh Business
lus 3 ( từ trang 81
đến trang 83)

Buổi 2
3
(Tu n 10:
từ
17/04/2017
đến
22/04/2017)

Giáo tr nh Business
- Unit 10: Finding a job
Lus eiuig aid speakuig ista es jo see ers lus 3 ( từ trang 84
đến trang 86)
ma e
Vi abula�y fi us
+ Qualifications, s ills, and personal
qualities
+ Voca ulary quiz
Giáo tr nh Business
- Unit 10: Finding a job
lus 3 ( từ trang 87
Readuig mart jo see ers stay online
đến
trang 90)
Busuiess w�u uig esume
TOEIC practice

Buổi 1
3
(Tu n 11:
từ
24/04/2017
đến
29/04/2017)
Buổi 2
3
(Tu n 11:
từ
24/04/2017
đến
29/04/2017)
Buổi 1
3
(Tu n 12:
từ
01/05/2017

* Unit 12: Employment Contracts
�amma� O ligation and necessity; orders
and advice
Vi abula�y Employment Contracts

Grammar &
Voca ulary for the
TOEIC test ( từ trang
108 đến trang 115)

TOEIC practice
Listening s ill

T i li u riêng của
giảng viên
5

đến
06/05/2017)
Buổi 2
3
(Tu n 12:
từ
01/05/2017
đến
06/05/2017)
Buổi 1
3
(Tu n 13:
từ
07/05/2017
đến
13/05/2017)

TOEIC practice
eading s ill

T i li u riêng của
giảng viên

Further practice
Tổng ết h핈c ỳ

T i li u riêng của
giảng viên

14. THI KẾT THÚC HỌC PHẦN: Theo lịch thi chung của trường
 H nh thức thi: Trắc nghi m trên máy
 Kh ng sử dụng t i li u

T .HC , ng y 13 tháng 2 năm 2017
Phó Khoa – Phụ trách Bộ môn Anh văn

GIẢNG VIÊN

ThS. Đỗ Vân Hùng

Nguyễn Thị Yến Nhung

6

