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 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

CHƯƠNG TRÌNH TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC 
NGÀNH ĐÀO TẠO: NGÔN NGỮ ANH 

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN  
 
1. Tên học phần : MÔN NGHE 5 

Tên tiếng Anh: LISTENING 5 

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:  

 

STT Họ và tên Email hoặc điện thoại Giờ lên lớp 

1. ThS. Huỳnh Lê Phượng Cơ huynhlephuongco@vanlanguni.edu.vn  

2. ThS. Phạm Thị Thùy Trang phamthithuytrang@vanlanguni.edu.vn  

3. ThS. Phạm Gia Đoàn phamgiadoan1946@gmail.com  

 

- Địa chỉ cơ quan: 45 Nguyễn Khắc Nhu, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh (Phòng 306B); 

- Điện thoại liên hệ: số điện thoại của Khoa và số điện thoại liên lạc của giảng viên 

- Thời gian học:  

      Môn học được thực hiện vào học kỳ 1 

-  Địa điểm học: phòng học, cơ sở 1 (45 Nguyễn Khắc Nhu, F. Cô Giang, Q.1). 

3. Số tín chỉ: (chưa thực hiện theo tín chỉ)  

4. Trình độ: dành cho sinh viên năm thứ ba 

5. Phân bổ thời gian:  

Môn học này gồm 2 phần: 

- Phần lý thuyết: 20 tiết 

- Phần thực hành: 25 tiết 

6. Học phần tiên quyết: Môn Nghe 4  

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

7.1. Mục tiêu môn học  

a. Cung cấp cho sinh viên: 

- những kỹ thuật, kỹ năng nghe đa dạng và nâng cao dùng trong các bài thuyết giảng hay những 
đối thoại về những chủ đề trong lĩnh vực kinh tế, tự nhiên, xã hội. 
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- ngôn ngữ đặc trưng sử dụng trong các bài thuyết giảng và ngôn ngữ chỉ các mối quan hệ 
nguyên nhân – kết quả, so sánh. 

- từ, cụm từ, thuật ngữ liên quan đến các chủ đề đa dạng. 

- kiến thức nền cơ bản trong các lĩnh vực kinh tế, tự nhiên, xã hội 

- những kĩ năng làm bài thi IELTS môn nghe 

b. Tạo cơ hội, khuyến khích sinh viên có suy nghĩ, thái độ học tập tích cực, tự học và hợp tác; sử 
dụng các nguồn tài liệu đa dạng trong học tập 

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

Sau khi kết thúc môn học, sinh viên có thể: 

- Vận dụng cùng lúc nhiều kĩ thuật, kỹ năng nghe để hiểu được nội dung một bài thuyết giảng 
hay một mẫu đối thoại thuộc trình độ trung cấp- trên trung cấp về các chủ đê đa dạng thuộc kinh 
tế, tự nhiên, xã hội. Nhận biết mối quan hệ giữa các ý trong một bài thuyết giảng hay hội thoại. 

- Nhận biết các ngôn ngữ đặc trưng trong các bài thuyết giảng để nắm được cấu trúc bài. Nhận 
biết các từ, ngữ chỉ các mối quan hệ nguyên nhân – kết quả, so sánh… 

- Nhận biết các từ, cụm từ, thuật ngữ (thuộc các lĩnh vực đa dạng) trong ngữ cảnh. Sử dụng một 
số cụm từ phổ biến để trình bày về những chủ đề tương tự. 

- Vận dụng các kĩ thuật, kĩ năng nghe đa dạng trong làm bài thi IELTS môn nghe 

- Có suy nghĩ, thái độ học tập tích cực, biết tự học, làm việc nhóm, sử dụng các nguồn tài liện đa 
dạng trong học tập. 

 8. Mô tả vắn tắt nội dung học phần 

Môn học này trang bị cho sinh viên kỹ thuật, kỹ năng nghe đa dạng và nâng cao dùng 
trong các bài thuyết giảng hay hội thoại. 

10. Tài liệu phục vụ môn học 

10.1 Sách/Giáo trình chính (ghi rõ tên sách, tác giả, NXB, năm XB) 

Academic Listening Skills 5, compiled by Foreign Languages Faculty 

10.2 Sách/giáo trình tham khảo 

1. Franzier, L. (2013). Lecture Ready 3 (2nd Edition). Oxford University Press. 

2. Maclntyre. (2013). Pathways 4: Listening, Speaking, and Critical Thinking. Heinle 
Cengage Learning. 

10.3 Tư liệu trực tuyến 

https://www.ted.com/talks 

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

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,  
làm việc nhóm, làm bài tập về nhà)       : 20% 

+  Kiểm tra giữa kỳ          : 30% 
+  Thi kết thúc học phần         : 50% 
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Hình thức, nội dung, thời lượng và tiêu chí chấm điểm 
 

Kiểm tra giữa kỳ: hình thức thi, thời gian làm bài thi 
Thời gian: 45 phút 
Hình thức: Nghe bài thuyết giảng và đàm thoại dài, và trả lời câu hỏi dạng: trắc nghiệm , câu 
hỏi chọn True / False, viết câu trả lời ngắn; hoàn chỉnh dàn bài hoặc mẫu theo số chữ yêu cầu; 
hoàn chỉnh bài tóm tắt bằng số chữ theo yêu cầu. 
 
Thi kết thúc học phần: hình thức thi, thời gian làm bài thi 
Thời gian: 55 phút 
Hình thức: Nghe bài thuyết giảng và đàm thoại dài, và trả lời câu hỏi dạng: trắc nghiệm A, B, C, 
D; True / False; hoàn chỉnh dàn bài hoặc mẫu, trả lời câu hỏi theo số chữ yêu cầu, hoàn chỉnh 
bài tóm tắt theo số từ yêu cầu 
 
12. 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 và bài thi kết thúc học phần.  
 
13. Nội dung chi tiết môn học 
- Kỹ thuật, kỹ năng nghe đa dạng và nâng cao dùng trong các bài thuyết giảng hay những đối 
thoại về những chủ đề trong lĩnh vực kinh tế, tự nhiên, xã hội. 

      + Nghe lấy ý chính và ý chi tiết 

 + Vận dụng kiến thức nền để suy đoán chủ đề bài nói và hiểu nội dung bài nói. 

 + Vận dụng kiến thức về từ vựng, phát âm, cấu trúc câu để hiểu nội dung bài thuyết 
giảng 

 + Vận dụng các kĩ thuật note-taking đa dạng khi nghe: chọn lựa từ khóa để ghi chép, sắp 
xếp thông tin, dùng từ viết tắt, dùng kí hiệu .... 

- Ngôn ngữ đặc trưng sử dụng trong các bài thuyết giảng (signal language, transitions, citing 
information language....) và ngôn ngữ chỉ các mối quan hệ nguyên nhân – kết quả, so sánh... 
(functional language) 

- Từ, cụm từ, thuật ngữ liên quan đến các chủ đề đa dạng: Marketing, Arts /Fashion/ Aesthetics, 
Media/ Technology, Energy, Medicine, Cultures and Languges, Education, Finance, Design and 
decoration, Agriculture 

- kiến thức nền cơ bản trong các lĩnh vực kinh tế, tự nhiên, xã hội: Marketing, Arts /Fashion/ 
Aesthetics, Media/ Technology, Energy, Medicine, Cultures and Languges, Education, Finance, 
Design and decoration, Agriculture 

 14. Kế hoạch giảng dạy và học tập cụ thể 

Trình bày kế hoạch giảng dạy và học tập theo bảng sau. 
 
Buổi/Tuần/ 

ngày 
Số giờ 

trên lớp 
Nội dung bài học Hoạt động dạy và 

học hoặc nhiệm vụ 
của sinh viên 

Tài liệu cần đọc 

Tuần 1 3 Giới thiệu: nội dung môn học, yêu 
cầu đầu ra, phương pháp dạy và 
học, cách thức kiểm tra đánh giá 

Ôn tập kĩ năng nghe học kì trước 

 

 

Giảng viên giới thiệu 
nội dung môn học 

Sinh viên làm bài tập 
ôn tập kĩ năng nghe 

 

Đề cương chi tiết 
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Buổi/Tuần/ 
ngày 

Số giờ 
trên lớp 

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

của sinh viên 

Tài liệu cần đọc 

Tuần 2 3 Chapter 1 New trends in 
marketing research  

o Building background 
knowledge to understand lecture 

o Vocabulary related to 
Marketing 

o Recognizing Lecture Language 
for topic and plan 

o Organizing the notes into 
informal outline 

o Making predictions based on 
background knowledge 

 

Giảng viên thuyết 
giảng 

Sinh viên thảo luận và 
làm việc nhóm 

Sinh viên làm bài tập 
trên lớp 

 

Academic 
listening skills 5  
p.1 – p. 8 

Tuần 3 3 Chapter 2 Beauty and 
Appearance 
o Vocabulary related to art, 

fashion and aesthetics – 
Understanding suffixes 

o Listening for main ideas and 
specific information.  

o Note-taking 
IELTS listening practice 

 

Giảng viên thuyết 
giảng 

Sinh viên thảo luận và 
làm việc nhóm 

Sinh viên làm bài tập 
trên lớp 

 

Academic 
listening skills 5  
p.9 – p. 12 
 
Handouts 

Tuần 4 3 Chapter 3 Trends in media use 
o Vocabulary related to media 

and technology 
o Building background 

knowledge to understand lecture 
o Recognizing Lecture language 

for generalizations and Support 
o Noting key words 
o Making predictions based on 

background knowledge 
 

Giảng viên thuyết 
giảng 

Sinh viên thảo luận và 
làm việc nhóm 

Sinh viên làm bài tập 
trên lớp 

 

Academic 
listening skills 5  
p.13 – p. 20 

Tuần 5 3 Chapter 4 Energy issues 
o Vocabulary related to energy 

and energy uses 
o Activating background 

knowledge to understand lecture 
o Listening for key concepts 
o Organizing notes with a graphic 

organizer 
o Stressing on compounds 
IELTS listening practice 

Giảng viên thuyết 
giảng 

Sinh viên thảo luận và 
làm việc nhóm 

Sinh viên làm bài tập 
trên lớp 

 

Academic 
listening skills 5  
p.9 – p. 12 
 
Handouts 

Tuần 6 3 Chapter 5 The placebo effect 
o Vocabulary related to medicine 

field 
o Recognizing lecture language 

for causes and effects 
o Noting causes and effects 
IELTS listening practice 
 

Giảng viên thuyết 
giảng 

Sinh viên thảo luận và 
làm việc nhóm 

Sinh viên làm bài tập 
trên lớp 

 

Academic 
listening skills 5  
p.25 – p. 32 

Tuần 7 3 Review and practice Giảng viên ôn tập Ôn tập 
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Buổi/Tuần/ 
ngày 

Số giờ 
trên lớp 

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

của sinh viên 

Tài liệu cần đọc 

 Sinh viên làm bài 
trên lớp 

Tuần 8 3 Mid-term test 
Listening practice 

Sinh viên làm kiểm 
tra 
Sinh viên làm bài 
trên lớp 

Handouts 

Tuần 9 3 Chapter 6 Tradition and progress 
o Vocabulary related to cultures 

and languages. 
o Listening for main ideas 
o Developing critical thinking  
o Note-taking 
 
 
 

Giảng viên thuyết 
giảng 

Sinh viên thảo luận và 
làm việc nhóm 

Sinh viên làm bài tập 
trên lớp 

 

Academic 
listening skills 5  
p.33 – p. 36 
 
Handouts 

Tuần 10 3 Chapter 7   Multiple intelligences 
o Vocabulary related to education. 
o Recognizing Non-verbal signals 

for important information 
o using numbered lists to organize 

information in note-taking 
 
 

Giảng viên thuyết 
giảng 

Sinh viên thảo luận và 
làm việc nhóm 

Sinh viên làm bài tập 
trên lớp 

 

Academic 
listening skills 5  
p.37 – p.44 
 
 

Tuần 11 3 Chapter 8 Money in our lives 
o Vocabulary related to Finance 
o Listening for main ideas 
o Listening for details 
o Vowel-to-vowel linking 
IELTS listening practice 
 

Giảng viên thuyết 
giảng 

Sinh viên thảo luận và 
làm việc nhóm 

Sinh viên làm bài tập 
trên lớp 

 

Academic 
listening skills 5  
p.45 – p.48 
 
Handouts 
 
 

Tuần 12 3 Chapter 9 Design basics 
o Vocabulary related to Interior 

Decoration 
o Recognizing Lecture Language 

for Citing information 
o Reviewing note-taking strategies 

Giảng viên thuyết 
giảng 

Sinh viên thảo luận và 
làm việc nhóm 

Sinh viên làm bài tập 
trên lớp 

 

Academic 
listening skills 5  
p.49 – p.56 
 

 

Tuần 13 3 Chapter 10 Food concerns 
o Vocabulary related to 

agriculture 
o Activating backgound 

knowledge to understand 
lecture 

o Listening for main ideas 
o Note-taking 
 

Giảng viên thuyết 
giảng 

Sinh viên thảo luận và 
làm việc nhóm 

Sinh viên làm bài tập 
trên lớp 

 

Academic 
listening skills 5  
p.57 – p.60 
 
Handouts 

Tuần 14 3 Review and practice Giảng viên ôn tập 

Sinh viên làm bài 
trên lớn 

Ôn tập 

Tuần 15 3 Review and practice Giảng viên ôn tập 

Sinh viên làm bài 

Ôn tập 
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Buổi/Tuần/ 
ngày 

Số giờ 
trên lớp 

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

của sinh viên 

Tài liệu cần đọc 

trên lớn 

 
Đề cương được cập nhật ngày: 30/08/2017 
 

Trưởng Bộ môn 
(Đã duyệt) 

ThS. Lê Thị Ngọc Diệp 
 
 
 
 

Giảng viên biên soạn 
 

ThS. Phạm Thị Thùy Trang 
 
 

 
 
 
 


