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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 tư ( 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 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 Vương quốc Anh; trên cơ 
sở đó, bước đầu hiểu biết được văn hóa Vương quốc Anh 
-Vận dụng kiến thức về văn hóa Vương quốc 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 Vương quốc Anh;  
2. Nắm vững các khía cạnh văn hóa cơ bản và tiêu biểu của Vương quốc Anh 
3. Biết cách tìm kiếm thông tin trong nghiên cứu về Vương quốc 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 
•  2: History 
•  3: Geography 
•  4: Political System 
•  5: Identity & Attitudes 
•  6: Education 
•  7: Economy & Everyday Life 
•  8: Media & Transportation 
•  9: British Empire and the Commonwealth 
• 10: Music and Sports 
• 11: Traditional Festivals and Holidays 
• 12: Etiquettes 

Mid-term  
Final Review  
 

9. Tài liệu phục vụ môn học 
9.1 Sách/Giáo trình chính: 
        1. O’Driscoll, J.(2009). Britain for Learners of English. Oxford; Oxford University Press. 

 

9.2 Sách/giáo trình tham khảo:  
  1.  Sheerin, Susan et al. 1985., Spotlight on Britain. Oxford: Oxford University Press 

9.3 Tư liệu trực tuyến 
      1. Sinh viên có thể vào website sau đây để tìm tư liệu liên quan đến môn học: 

a.  http://www.independent.co.uk 
b.  http://www.picturesofengland.com 
c. http://www.projectbritain.com 

               d.  http://www.anglik.net/britishlife.htm 

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 :                                                                                                     10% 
+ Tham gia các hoạt động (phát biểu trên lớp, thuyết trình,  

làm việc nhóm, làm bài tập về nhà ( 1 báo cáo nghiên cứu tùy theo yêu cầu)  : 10% 
+  Kiểm tra giữa kỳ (thi viết)        : 30% 
+  Thi kết thúc học phần (thi viết)        : 50% 

 

 
 
 

http://www.independent.co.uk/
http://www.picturesofengland.com/
http://www.projectbritain.com/
http://www.anglik.net/britishlife.htm


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 
 

Kiểm tra giữa kỳ: hình thức thi: tự luận, thời gian làm bài 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 

• 1: Country and 
People 
•  2: History 
     3: Geography 
•  4:Political 
System 
• 5. Identity & 
Attitudes 

 
              6: Education 

1. How can you define 
the culture of a diverse 
country like the UK? 
2.What are the countries 
in the UK? 
3. Mention the timeline 
of the British history? 
4, Describe the political 
system of the UK. 
5. What are the main 
characterictics of the 
British education? 

4 3 3 10 

 
Thi kết thúc học phần: hình thức thi: tự luận, thời gian làm bài 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 

• 7: Economy & 
Everyday Life 
•  8: Media & 
Transportation 
•  9: British 
Empire and the 
Commonwealth 
• 10: Music and 
Sports 
• 11: Traditional 
Festivals and 
Holidays 
• 12: Etiquettes 

 

1. Which British cultural 
aspects have influenced 
Vietnamese culture? 
2. Mention the role of the 
British economy in the 
world. 
  
3.How did the Britain 
become an empire?? 
4. How did immigrants 
from Europe settle in the 
UK? 
5. Describe some of the 
main festivals in the UK. 
6. Mention the role of 
mass media in the UK 
and in the world. 

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 Vương quốc 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 Vương quốc 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: British geography  

GV giảng bài & đặt câu 
hỏi; SV ghi chép & trả lời/ 
đặt câu hỏi 
-Chia nhóm và chuẩn bị đề 
tài nghiên cứu 

Part I.. 

2 4 2. Country and People 
 

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

Part 2 

3 4 3. : History 
 

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

Part 3. 

4 4 PPT Group 1 
      4: Geography 
 

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

Part 4 

5 4 PPT Group 2 
5.   Political System 

 

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

Part 5. 

6 4 PPT Group 3 
6.. Identity & Attitudes 
 

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

Part 6 & 7 

7 4  PPT Group 4 
7.  Education 

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 
8. Economy & Everyday Life 

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

Part 10 

10 4  PPT Group 7 
9. Media & Transportation 

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

Part 11 

11 4 PPT Group 8 
10: British Empire and the Commonwealth 
 

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

Part 12 

12 4 PPT Group 9 
11: Traditional Festivals and Holidays 
 

GV giảng bài & đặt câu 
hỏi; SV ghi chép & trả lời/ 
đặt câu hỏi 
-Tìm kiếm thông tin 

Part 13 

13 4  PPT Group 10 
12: Etiquettes 
 

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) 
* Review on History and Geography 

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

Questions for 
review 



Tuần 
 

Số giờ 
trên 
lớp 

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

viên 

Tài liệu cần 
đọc 

15 4  
PPT Individual (Bonus) 
*Review on Education, Language, and 
Cultural aspects 

 

Trình bày- Nhận xét Questions for 
review 

 
 
Đề cương được cập nhật ngày: 8/01/2018 
 

Trưởng Bộ môn 
 
 
 
 

Giảng viên biên soạn 
 
 
 

GVC.TS. Phan Thế Hưng. 
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