BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

CHƯƠNG TRÌNH TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC
NGÀNH ĐÀO TẠO: KHỐI KỸ THUẬT VÀ KHỐI KINH TẾ

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần : ANH VĂN HỌC PHẦN 1
Tên tiếng Anh: GENERAL ENGLISH MODULE 1
Mã học phần : DTA0010
Môn học thuộc khối kiến thức:
Kiến thức giáo dục
đại cương 
Bắt buộc 

Tự chọn □

Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp □
Kiến thức cơ sở ngành □
Bắt buộc □

Tự chọn □

Kiến thức chuyên ngành □
Bắt buộc □

Tự chọn □

2. Giảng viên giảng dạy
1. Nguyễn Hồng Ngọc Thúy
2. Hồ Đình Văn
3. Phạm Thị Song Thuyết
4. Nguyễn Thị Huỳnh Lộc
5. Huỳnh Ngọc Thanh
- Địa chỉ cơ quan: CS1: 45 Nguyễn Khắc Nhu, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh (Phòng 204B)
CS2: 233A Phan Văn Trị, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh ( Phòng E.303)
- Điện thoại liên hệ:
.. VP. BMAV CS1: 08 38 389 983
.. VP. BMAV CS2: 08 35 166 878
.. Giảng viên: 0932 023 702
- Email:
- Thời gian học: học ỳ 2, gi học tho th i h a bi u c a giảng viên đưc đăng trên
Khoa Ngoại ng : http:// hoangoaingu.vanlanguni.du.vn
- Địa điểm học: tho th i h a bi u c a giảng viên đưc đăng trên
http:// hoangoaingu.vanlanguni.du.vn

bsit c a

bist Khoa Ngoại Ng :
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- Cách liên lạc với giảng viên


Sinh viên c th hỏi trực tiếp giảng viên tại lớp;



Gừi mail



Gặp giảng viên tại văn phòng bộ môn 204B cơ sở 1 tho lịch trực phân công đưc đăng
trên bsit Khoa Ngoại Ng http:// hoangoaingu.vanlanguni.du.vn

3. Số tín chỉ: 3
4. Trình độ: dành cho sinh viên năm thứ nhất
5. Phân bổ thời gian:
Học phần này gồm c

hối lưng tương đương 4 tín chỉ

-

Bài học, thực hành trên lớp: 60 gi ;

-

Hướng dẫn c gặp mặt: 8 gi ;

6. Mục tiêu và kết quả dự kiến của môn học
Mục tiêu môn học
Sau hi ết thúc học phần, sinh viên c th :


Giao tiếp b ng tiếng Anh trong một số tình huống giao tiếp

hội hàng ngày



Ngh hi u nội dung các đoạn vido hội thoại hoặc độc thoại ngắn.



Đọc hi u về nh ng ch đề qun thuộc trong cuộc sống.



Xây dựng



Mở rộng iến thức về các nền văn hoá trên thế giới và trong môi trư ng giao tiếp trong

năng học tập độc lập và làm việc nh m một cách hiệu quả.

công việc.
Kết quả dự kiến của môn họcཀChu n đầu ra môn học
-

Tất cả các ngành đào tạo hông chuyên Ngôn Ng Anh hi ây dựng chuẩn đầu ra c a ngành,
thống nhất Chuẩn trình độ tiếng Anh hi sinh viên tốt nghiệp tối thi u là TOEIC 450 hoặc
tương đương như sau:

CẤP ĐỘ
(CEFR)

IELTS

TOEFL IBT

TOEIC

CHUẨN
KNLNN
VIỆT NAM

C2

7.5

100

910

6

C1

6.5

80

850

5

B2

5.5

61

600

4

B1

4.5

45

450

3

-

Đây là học phần thứ 2 trong 5 học phần Anh Văn Tổng Quát, Khoa Ngoại Ng ây dựng nh m
giúp sinh viên đạt đưc chuẩn đầu ra tho quy định về chuẩn trình độ tiếng Anh đối v i sinh
viên bậc đại học.
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7. Mô tả vắn tắt nội dung học phần
Môn học nh m trang bị cho sinh viên nh ng iến thức tiếng Anh nền đ :










RᎠn luyện hả năng giao tiếp b ng tiếng Anh trong các tình huống giao tiếp hội (đ n tiếp
đối tác đến công ty, m i bạn bᎠ/ đối tác đi nhà hàng, cách gọi m n trong nhà hàng, n i chuyện
với đồng nghiệp sau gi làm việc) c ng như các tình huống trong môi trư ng công việc (giới
thiệu công ty và môi trư ng làm việc, )
RᎠn luyện năng ngh hi u ý chính và chi tiết quan trọng trong các đoạn hội thoại hoặc độc
thoại tho các ch đề trong hội và công việc; từ đ rút ra ết luận và ác định thái độ c a
ngư i n i
RᎠn luyện năng viết thư hồi đáp cho đối tác
RᎠn luyện năng n i trước đám đông đề trình bày ý iến về một vần đề
RᎠn luyện năng đọc lướt và lấy ý chính c a một bài báo
Phát tri n ‴ năng học tập độc lập và ‴ năng làm việc tho nh m và cặp
Mở rộng iến thức liên quan đến công nghệ, du lịch, các ngành nghề ..

. Ma tr n tích h p gi a chu n đầu ra môn họcㄸ hoạt động giảng dạyㄸ ph ơng pháp đánh giá với
chu n đầu ra của ch ơng trình đào tạo
Chu n đầu ra của
môn học
- Sinh viên đạt các
năng ngôn ng :
ngh, n i, đọc, viết
tương đương TOEIC
300.
- Sinh viên hoàn tất
bài viết hồi đáp thư
c a đối tác.
- Sinh viên thực hiện
bài n i trình bày ý
iến hoặc bài n i hội
thoại

Các hoạt động dạy
và học

Ph ơng pháp kiểm traㄸ
đánh giá sinh viên
Ph ơng pháp
TЀ trọng
(ঠ)
- Giảng viên thuyết giảng, Chuyên cần, tham
giao bài tập nh m, bài tập gia hoạt động
10
cá nhân tại lớp và về nhà. nh m, phát bi u
- Giảng viên cung cấp tài trên lớp
liệu đ sinh viên tự nghiên
Bài n i
10
cứu đồng th i đôn đốc,
Bài viết
tho dõi tiến độ làm bài
c a sinh viên.
Ki m tra gi a ỳ
30
- Giảng viên tổ chức các
Cuối ỳ
50
buổi luyện n i trên lớp.
- Sinh viên thảo luận,
nghiên cứu làm bài tập
nh m/cá nhân.

Chu n
đầu ra
CTĐT

9. Tài liệu phục vụ môn học
9.1 SáchཀGiáo trình chính (ghi rõ tên sáchㄸ tác giảㄸ NXBㄸ năm XB)
1. Margart Hlli ll (2014). Businss Plus 1& 2. Cambridg Univrsity Prss.
2. Joln Gar and Robrt Gar (2010). Grammar and Vocabulary for th TOEIC tst. Cambridg
Univrsity Prss.
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9.2 Sáchཀgiáo trình tham khảo
1. Cashy Malarchr (2010). Dvloping Listning S ills 2- Compass Publishing (Scond
dition)
9.3 T liệu trực tuyến
Sinh viên c th vào các bsit sau đây đ tìm tư liệu liên quan đến môn học:
Tiếng Anh: http://



.cambridg.org/us/cambridgnglish/catalog/businss-profssional-and-

vocational/businss-plus/rsourcs
10. Ph ơng pháp đánh giá kết quả học t p của sinh viên
Yêu cầu chung
Đ hoàn tất (“đạt”) môn học này, sinh viên phải:
- Đạt đi m tổng ết ít nhất là 5 đi m;
- Thực hiện đầy đ các yêu cầu đánh giá môn học tho trọng số c a các đi m thành phần như sau:
+ Tham dự lớp đầy đ + tham gia các hoạt động (tham dự lớp, phát bi u trên lớp, làm bài n i và
bài viết, làm việc nh m, làm bài tập)
: 20%
+ Ki m tra gi a ỳ (thi trắc nghiệm)
: 30%
+ Thi ết thúc học phần (thi trắc nghiệm)
: 50%
Xếp loại đánh giá
9 - 10 : Xuất sắc

5 - < 7 : Đạt, trung bình

8 - < 9 : Giỏi

4 - < 5 : Không đạt

7 - < 8 : Khá

3 - < 4 : Không đạt/yếu

Hình thứcㄸ nội dungㄸ thời l
R

㈵⸶ R ⸶

በ

Nội dung học
phần

T R ế

ọ

Nội dung học
phần

: Không đạt/ ém

ng và tiêu chí chấm điểm
R ㈵



R

R

R TOEIC

Câu hỏi/nội dung
đánh giá

R R⸶ በ

በR ‸

Mức độ đạt c a l‴nh vực đánh giá
Hi u biết
Phân tích
Ứng dụng
vấn đề
vấn đề
Đi m đánh Đi m đánh Đi m đánh
giá
giá
giá

Câu hỏi/nội dung
đánh giá

ầ đề

<3

á

qu⸶R በ

R ㈵



R

R

Đi m

R R⸶ በ

Mức độ đạt c a l‴nh vực đánh giá
Hi u biết
Phân tích
Ứng dụng
vấn đề
vấn đề
Đi m đánh Đi m đánh Đi m đánh
giá
giá
giá

በR ˀ‸

Đi m

4

BMAV- Khoa Ngoại Ngữ - Đại học Văn Lang

Đề cương chi tiết ĐC.35

TOEIC

QUY ĐỔI TƯƠNG ỨNG
THEO THANG ĐIỂM 10

350
360
370
380
390
400
410
420
430
440
450- 700

5.0
5.5
6.0
6.5
7.0
7.5
8.0
8.5
9.0
9.5
10

11. Yêu cầu của môn học
- Sinh viên nên tham dự lớp học đầy đ , tham gia thảo luận ây dựng bài trên lớp và chuẩn bị bài tập
năng ở nhà đ tự c ng cố iến thức cho bản thân. Sinh viên cần nghiêm túc thực hiện bài i m tra
gi a ỳ và bài thi ết thúc học phần. Sinh viên vi phạm quy chế thi sẽ hông đưc chấm bài thi và mặc
nhiên đưc chấm đi m 0 cho bài thi đ .
- Bài thi gi a học phần làm tại lớp vào tuần thứ 7 nh m giúp sinh viên ôn tập lại nh ng iến thức đ
học trong 6 tuần làm cơ sở cho các nội dung sẽ tiếp tục học trong các tuần còn lại. Bài i m tra sẽ
đưc thực hiện trong 120 phút, dưới hình thức thi trắc nghiệm và sinh viên hông đưc sử dụng tài
liệu. Nội dung ôn tập i m tra gi a học phần sẽ đưc ôn tập trong gi học c a tuần thứ 6. Sinh viên
vắng thi i m tra gi a học phần hông c lý do chính đáng sẽ bị điểm 0. Nh ng sinh viên vắng thi c
lý do chính đáng sẽ đưc thi bổ sung.
- Sinh viên cần đọc và chuẩn bị bài trước hi đến lớp ( m lịch học cụ th ).
- Bài thi ết thúc học phần sẽ đưc thực hiện trong 120 phút bao gồm các câu hỏi trắc nghiệm liên
quan đến tất cả các nội dung đ đưc học trong 11 tuần. Nội dung thi sẽ đưc ôn tập vào tuần thứ 13.
12. Nội dung chi tiết môn học
- Sinh viên học giáo trình Business Plus 1 (6 bài – Unit 1, 2, 3, 4, 5 và 6) tập trung rᎠn luyện 4 ‴ năng
ngh-n i-đọc-viết và luyện phát âm.


Unit 1: Nic To Mt You (8 gi )



Unit 2: In Th Offic (8 gi )



Unit 3: On Th Phon (8 gi )



Unit 4: Buying and slling (8 gi )
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Unit 5: What Ar You Doing Tomorro ? (8 gi )



Unit 6: Out and about (8 gi )

- Sinh viên học bổ tr giáo trình Vocabulary and Grammar TOEIC (bài 1, 2, 3, 4, 5, 10- m i bài/ 2 gi )
tập trung rᎠn luyện thêm từ vựng và ng pháp cho đề thi TOEIC.

13. Kế hoạch giảng dạy và học t p cụ thể
BuổiཀTuầnཀ
ngày

Số giờ
trên
lớp

Tuần 1

Nội dung bài học

P ổ

Rế

NR e o

(27ཀ0204ཀ03ཀ2017)



Buổi 1

ươ

Tài liệu cần
đọc

㈵በ

Businss Plus
(từ trang 1 đến
trang 3)

– UR

ee you
Nội dung 1: Phổ biến đề
cương chi tiết



Hoạt động
dạy và học
hoặc nhiệm
vụ của sinh
viên

-

Giảng
viên
thuyết
giảng

-

Sinh viên
thảo luận

-

Sinh viên
làm các
bài
tập
thực hành
năng
trên lớp

-

Giảng
viên
hướng
dẫn
và
giải đáp
các thắc
mắc c a
sinh viên

Nội dung 2: Phổ biến các nội
quy lớp học

2



Nội

dung

3:

Businss

situation: At th airport


Nội dung 4: Grammar focus:
Th vrb To b and th
prsnt simpl

Tuần 1
(27ཀ0204ཀ03ཀ2017)



2

Buổi 2



Nội dung 1: Listning and

Businss Plus

Spa ing: Opning and

(từ trang 4 đến

closing convrsations

trang 6)

Nội

dung

2:

Vocabulary

focus: Focus 1 And Focus 2
Tuần 2
(06ཀ0311ཀ03ཀ2017)
Buổi 1

Buổi 1(2 giờ): UR

NR e o

ee

you
2



Businss
Plus( từ trang
7 đến trang 8)

Nội dung 1: Rading: Tal ing
about jobs
6
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Nội dung bài học



Tài liệu cần
đọc

Nội dung 2: Cultur focus:

Hoạt động
dạy và học
hoặc nhiệm
vụ của sinh
viên

Mting and grting

Tuần 2

UR

(06ཀ0311ཀ03ཀ2017)



Buổi 2



NR e o

Vocabulary

ee you

Nội dung 1: Vocabulary: Air

and

Travl

Grammar

Nội dung 2: Word forms:

Toic Unit

Noun, vrb, adjctiv and
advrb forms

3 ( từ trang
30

đến

trang 31)

2

Vocabulary
and
Grammar
Toic Unit
1 ( từ trang
10

đến

trang 13)
Tuần 3

UR ˀ I

(13ཀ031 ཀ03ཀ2017)

-

Buổi 1

-

Nội dung 1: Businss situation:

( từ trang 9 đến

Typs of offic

trang 12)

Nội dung 2: Grammar focus:
Thr is

2

Businss Plus

e OffR e

, Thr ar

, Advrbs

of Frquncy
-

Nội

dung

3:

Listning

and

Spa ing: A typical day
Tuần 3
13ཀ03-

2

UR ˀ I
-

e OffR e

Nội dung 1: Vocabulary focus:

Businss Plus
( từ trang 13
7
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Nội dung bài học

1 ཀ03ཀ2017)
Buổi 2
-

Tài liệu cần
đọc

Offic quipmnt and Words that

đến trang 15)

go togthr (1)

Tham

Hoạt động
dạy và học
hoặc nhiệm
vụ của sinh
viên

hảo:

Nội dung 2: Rading: Offics Vocabulary
around th orld

focus:

Offic

Supplis
(Vocabulary
and

grammar

TOEIC-

Unit

18)
UR ˀ I


Tuần 4
(20ཀ0325ཀ03ཀ2017)

e OffR e

Nội dung 1: Businss

Businss Plus
( từ trang 16
đến trang 18)

riting: Emails
2

Buổi 1
Tuần 4

Nội dung 2: TOEIC practic

UR ˀ I

Vocabulary

e OffR e

Vocabulary and Grammar
Toic Unit 2
focus: Businss documnts

(20ཀ0325ཀ03ཀ2017)



Nội

Buổi 2



Nội dung 2: Grammar focus:

dung

1:

Past tnss: Past simpl, past

2

( từ trang 22
đến trang 23)

continuous, usd to and b Vocabulary
and Grammar
usd to
Toic Unit 3
( từ trang 26
đến trang 29)
UR 3 O


Tuần 5

2

e

oe

Businss Plus

Nội dung 1: Businss

(từ trang 19

situation: Can I ta  a

đến trang 21)

mssag?
8
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Nội dung bài học

(27ཀ0301ཀ04ཀ2017)



Tài liệu cần
đọc

Nội dung 2: Grammar focus:

Hoạt động
dạy và học
hoặc nhiệm
vụ của sinh
viên

Prsnt simpl and prsnt

Buổi 1

continuous

Tuần 5

UR 3 O

(27ཀ0301ཀ04ཀ2017)



Buổi 2


2

e

oe

Businss Plus

Nội dung 1: Listning and

( từ trang 22

Spa ing: On th phon

đến trang 24)

hảo:
Vocabulary Tham
focus (1&2):Splling nams Vocabulary
and
saying
numbrs; focus: Using
Nội

dung 2:

Tlphon languag

th
(

phon

Vocabulary

and Grammar
TOEIC-

Unit

17)
Tuần 6
(03ཀ040 ཀ04ཀ2017)

UR 3 O
-

oe

Nội dung 1: Rading: Th

Businss Plus
( từ trang 25
đến trang 26)

unbra abl cll phon

2

Buổi 1

e

-

Nội dung

2: Cultur focus:

Businss cards in Asia
Tuần 6

UR 3 O

(03ཀ040 ཀ04ཀ2017)



Buổi 2


2

e

oe

Vocabulary

Nội dung 1: Applying for a

and Grammar

job

Toic Unit 1

Nội dung 2: Grammar focus: ( từ trang 14
Prsnt
simpl,
prsnt đến trang 15)
continuous, imprativs and Vocabulary
stat vrbs (  tra practic)

and Grammar
Toic Unit 2
( từ trang 18
9
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Nội dung bài học

Tài liệu cần
đọc

đến trang 21)

Tuần 7
(10ཀ0415ཀ04ཀ2017)

RevRew fo㈵ MRd- e㈵

es

2

Buổi 1
Tuần 7
(10ཀ0415ཀ04ཀ2017)

Hoạt động
dạy và học
hoặc nhiệm
vụ của sinh
viên

MRd- e㈵
2

Tes

-

Mid- trm tst

-

E tra practic

Buổi 2
UR 4 BuyR ⸶d se R

Tuần
(17ཀ0422ཀ04ཀ2017)

2

Buổi 1

Hlping customrs
-

Nội dung 2: Grammar focus
( som and any; much and many)

Tuần

UR 4 BuyR ⸶d se R

(17ཀ0422ཀ04ཀ2017)
Buổi 2

Nội dung 1: Businss situation:

Businss Plus
( từ trang 27
đến trang 29)



Nội dung 1: Listning and

Businss Plus
( từ trang 30
đến trang 32)

spa ing: Shopping habits
2



Nội dung 2: Vocabulary
focus ( Giving dirctions;
Words that go togthr (2))

Tuần 9
(24ཀ0429ཀ04ཀ2017)
Buổi 1

UR 4 BuyR ⸶d se R
2



Nội dung 1: Rading:

Businss Plus
( từ trang 33
đến trang 34)

Sho rooming


Nội dung 2: Businss riting

10
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BuổiཀTuầnཀ
ngày

Số giờ
trên
lớp

Tuần 9

Đề cương chi tiết ĐC.35

Nội dung bài học

Tài liệu cần
đọc

UR 4 BuyR ⸶d se R

Businss Plus

(24ཀ0429ཀ04ཀ2017)



Nội dung 1: TOEIC practic



Nội

Buổi 2

dung

2:

Vocabulary

focus: Shopping
Nội dung 2: Grammar focus:



Prsnt prfct

2

Hoạt động
dạy và học
hoặc nhiệm
vụ của sinh
viên

( từ trang 35
đến trang 36)
Vocabulary
and Grammar
Toic Unit 4
(từ trang 38
đến trang 39)
Vocabulary
and Grammar
Toic Unit 4
(từ trang 34
đến trang 37)

Tuần 10

UR

W ⸶

⸶㈵e

you

doR

o o㈵㈵ow?

(01ཀ0506ཀ05ཀ2017)
Buổi 1

5

-

Businss Plus
( từ trang 37
đến trang 39)

Nội dung 1: Businss situation:
Ma ing an appointmnt

2
-

Nội dung 2: Grammar focus:
Prsnt continuous for futur
plans

Tuần 10

): UR

W ⸶

⸶㈵e you doR

o o㈵㈵ow?

(01ཀ0506ཀ05ཀ2017)
Buổi 2

5

-

Businss Plus
( từ trang 40
đến trang 42)

Nội dung 1: Listning and
spa ing: Ma ing plans and

2

suggstions
-

Nội dung 2: Vocabulary focus:
Days, months, dats& Tlling th
tim

Tuần 11

2

UR

5

W ⸶

⸶㈵e

you

doR

Businss Plus
( từ trang 43
11
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BuổiཀTuầnཀ
ngày

Số giờ
trên
lớp

(0 ཀ0513ཀ05ཀ2017)

Đề cương chi tiết ĐC.35

Nội dung bài học

Tài liệu cần
đọc

o o㈵㈵ow?

đến trang 44)



Buổi 1

Hoạt động
dạy và học
hoặc nhiệm
vụ của sinh
viên

Nội dung 1: Rading: London
to Bijing in t o days.



Nội dung 2: Cultur focus:
Communication styls

Tuần 11

UR

5

W ⸶

⸶㈵e

you

doR

o o㈵㈵ow?

(0 ཀ0513ཀ05ཀ2017)



Buổi 2
2



Vocabulary
and Grammar
Toic Unit 5

Nội dung 1: Vocabulary

(từ trang 42

focus: Businss trips

đến trang 45)

Nội dung 2: Futur: Prsnt

Vocabulary

continuous, Prsnt simpl,

and Grammar

going to, ill ( E tra practic) Toic Unit 5
(từ trang 46
đến trang 47)
Tuần 12
UR

(15ཀ0520ཀ05ཀ2017)



Buổi 1
1

Businss Plus

Ou ⸶d ⸶ ou
Nội

dung

( từ trang 45
1:

Businss đến trang 48)
situation: Customr srvic in Tham
hảo:
a hotl



Vocabulary

Nội dung 2: Grammar focus: and Grammar
Comparing popl, placs and Toic Unit 10
things

(từ trang 86

Nội dung 3: Listning and spa ing: đến trang 89)
Giving advic
Tuần 12
(15ཀ0520ཀ05ཀ2017)
Buổi 2

UR


Ou ⸶d ⸶ ou
Nội
focus:

dung

1:

Businss Plus
( từ trang 49
Vocabulary đến trang 52)

Travling

and

Dscribing picturs
12

BMAV- Khoa Ngoại Ngữ - Đại học Văn Lang

BuổiཀTuầnཀ
ngày

Số giờ
trên
lớp

Đề cương chi tiết ĐC.35

Nội dung bài học



Tài liệu cần
đọc

Nội dung 2: Rading: Th

Hoạt động
dạy và học
hoặc nhiệm
vụ của sinh
viên

Richmond Hotl, Ja arta


Nội dung 3: Businss

riting:

A confirmation
Tuần 13

Ô Tậ

(22ཀ0527ཀ05ཀ2017)
Buổi 1
Tuần 13

Ô Tậ + Tổ

ế

(22ཀ0527ཀ05ཀ2017)
Buổi 2
Nh m Giảng viên biên soạn
1. Nguyễn Hồng Ngọc Thúy
2. Hồ Đình Văn
3. Phạm Thị Song Thuyết
4. Nguyễn Thị Huỳnh Lộc
5. Huỳnh Ngọc Thanh

Đ߀ c ơng đ

c c p nh t ngày: 25ཀ02ཀ2017

Ph Khoa_Phụ trách Bộ môn Anh văn

ThS. Đỗ Vân Hùng
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