
 

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc 

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN  

1. Tên học phần :     Anh văn chuyên môn – Lịch sử 

 (Specialized English – History) 

- Mã số học phần : SP196 

- Số tín chỉ học phần : 02 tín chỉ 

- Số tiết học phần : 30 tiết lý thuyết và 60 tiết tự học. 

2. Đơn vị phụ trách học phần: 

- Bộ môn : Bộ môn Sư phạm Lịch sử 

- Khoa/Viện/Trung tâm/Bộ môn: Khoa Sư phạm 

3. Điều kiện tiên quyết:  XH033 

4. Mục tiêu của học phần:  

Mục 

tiêu 
Nội dung mục tiêu 

CĐR 

CTĐT 

4.1 

Cung cấp cho người học một số vốn thuật ngữ chuyên ngành 

Lịch sử bằng tiếng Anh, cũng như biết cách sử dụng các thuật 

ngữ một cách chính xác và củng cố, mở rộng vốn văn phạm 

Anh ngữ. 

2.1.3.a, b 

4.2 

Hướng dẫn người học phương pháp đọc hiểu các bài báo 

chuyên ngành bằng tiếng Anh, khái quát nội dung chính và 

trích lọc thông tin cần thiết để phục vụ việc học tập và nghiên 

cứu Lịch sử, tóm tắt các bài đọc, bài nghe chuyên ngành bằng 

tiếng Anh. 

2.1.3.b 

2.2.1.a 

4.3 

Hướng dẫn người học cách vận dụng các thuật ngữ chuyên 

ngành bằng tiếng Anh để viết bài luận về các vấn đề chuyên 

ngành. Cách sử dụng tiếng Anh để thuyết trình, trình bày về 

các vấn đề chuyên môn một cách hiệu quả. 

2.1.3.b 

2.2.2.a 



 

Mục 

tiêu 
Nội dung mục tiêu 

CĐR 

CTĐT 

4.4 

Giúp người học có ý thức tự phấn đấu hoàn thiện khả năng 

ngoại ngữ và kiến thức chuyên ngành, nâng cao tình yêu nghề, 

tận tụy với sự nghiệp giáo dục, có ý chí đấu tranh vì sự tiến bộ 

của khoa học và giáo dục. 

2.3.a,b 

5. Chuẩn đầu ra của học phần:  

CĐR 

HP 
Nội dung chuẩn đầu ra 

Mục 

tiêu 

CĐR 

CTĐT 

 Kiến thức   

CO1 

Người học có được một số vốn thuật ngữ chuyên ngành 

Lịch sử bằng tiếng Anh và biết cách sử dụng các thuật 

ngữ một cách chính xác. 

4.1 2.1.3.a, b 

CO2 
Người học được củng cố và mở rộng vốn văn phạm Anh 

ngữ. 
4.1 2.1.3.a, b 

 Kỹ năng   

CO3 

Người học có khả năng đọc hiểu các bài báo chuyên 

ngành bằng tiếng Anh, khái quát nội dung chính và trích 

lọc thông tin cần thiết để phục vụ việc học tập và nghiên 

cứu Lịch sử, biết cách tóm tắt các bài đọc, bài nghe 

chuyên ngành bằng tiếng Anh. 

4.2 
2.1.3.a, b 

2.2.1.a 

CO4 

Người học có thể vận dụng các thuật ngữ chuyên ngành 

bằng tiếng Anh để viết bài luận về các vấn đề chuyên 

ngành, có thể sử dụng tiếng Anh để thuyết trình, trình bày 

về các vấn đề chuyên môn một cách hiệu quả. 

4.3 
2.1.3.b 

2.2.2.a 

 Thái độ/Mức độ tự chủ và trách nhiệm   

CO5 

Người học có ý thức tự phấn đấu hoàn thiện khả năng 

ngoại ngữ và kiến thức chuyên ngành. 

Người học  thêm yêu nghề, tận tụy với sự nghiệp giáo 

dục, có ý chí đấu tranh vì sự tiến bộ của khoa học và giáo 

dục. 

4.4 2.3.a,b 



 

6. Mô tả tóm tắt nội dung học phần: 

Thông qua các bài đọc chuyên ngành, người học sẽ được tiếp cận một lượng thuật 

ngữ ở cả lĩnh vực Lịch sử Thế giới và Lịch sử Việt Nam, các thuật ngữ này có liên quan 

cụ thể đến chương trình dạy – học Lịch sử ở trường phổ thông. Người học cũng sẽ được 

học ý nghĩa và cách sử dụng các thuật ngữ này một cách chính xác. Thêm vào đó, học 

phần còn cung cấp nhiều bài tập kỹ năng giúp người học củng cố và phát triển các kỹ 

năng ngoại ngữ (đọc hiểu, nghe, nói, viết) để bổ trợ cho việc tự học và nghiên cứu khoa 

học 

7. Cấu trúc nội dung học phần: 

 Nội dung Số tiết CĐR HP 

Chương 1. The Old Ages 

08 

CO1; CO2; 

CO3;CO4;CO5 
1.1. Ancient Egyptian Farming and Tools 

1.2. The First Vietnamese 

Chương 2. The Middle Ages 

10 

CO1; CO2; 

CO3;CO4;CO5 
2.1. Medieval Technology 

2.2. The Era of Daiviet Civilization 

Chương 3. The Modern Ages 

12 

CO1; CO2; 

CO3;CO4;CO5 
3.1. Famous Wars in The World 

3.2. 
Declaration of Independence of The 

Democratic Reblic of Vietnam 

3.3  Struggle for National Liberation 

8. Phương pháp giảng dạy: 

- Phương pháp gợi mở. 

- Phương pháp thực hành giao tiếp. 

- Phương pháp làm việc nhóm. 

9. Nhiệm vụ của sinh viên: 

Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ như sau: 

- Tham dự tối thiểu 80% số tiết học trên lớp. 

- Hoàn thành đầy đủ và đúng hạn các bài tập nhóm, bài tập về nhà được giao. 



 

- Cá nhân tự chuẩn bị các tiêu điểm ngữ pháp, sưu tầm các bài viết học thuật, xem 

trước bài học và các sách tham khảo có liên quan đến bài học trước khi đến lớp theo 

hướng dẫn của giáo viên. 

- Tham gia các hoạt động đánh giá giữa kỳ. 

- Chủ động tổ chức hoạt động nhóm để tự học ngoài giờ lên lớp và báo cáo kết quả  

tự đánh giá hoạt động nhóm  theo yêu cầu của giáo viên. 

- Tham dự thi kết thúc học phần. 

10. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên: 

10.1. Cách đánh giá 

Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau: 

TT 
Điểm thành 

phần 
Quy định 

Trọng 

số 
CĐR HP 

1 Điểm chuyên cần - Tham dự 80% các buổi học 

trên lớp. 

- Đọc tài liệu và hoàn thành các 

bài tập đã được giao. 

 

10% 

 

CO1; CO2; 

CO3;CO4; 

2 Điểm hoạt động 

nhóm 

Số lần sinh hoạt nhóm tự học 

ngoài giờ/tổng số lần theo quy 

định. 

10% CO5 

3 Điểm kiểm tra 

giữa kỳ 

Đọc-Viết. 30% CO1; CO2; 

CO3;CO4 

4 Điểm thi kết thúc 

học phần 

- Thi Đọc – Viết (120 phút) 

- Thi Nói (10 phút). 

60% CO1; CO2; 

CO3;CO4;CO5 

10.2. Cách tính điểm 

- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 

10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân.  

- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần 

nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần theo thang điểm 10 làm tròn đến một 

chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 

theo quy định về công tác học vụ của Trường.  

 

 



 

11. Tài liệu học tập:  

Thông tin về tài liệu Số đăng ký cá biệt 

[1] Archaeology and ancient history : Breaking down the 

boundaries / Edited by Eberhard W. Sauer, 0415302013.- 

930.1/ A669 

MON.013922 

[2] Modern world history / Jackson J. Spielvogel, 

0538423064.- 909/ S755 

MOL.066648, 

MON.030460 

[3] Có một Việt Nam như thế: Đổi mới và phát triển kinh tế = 

Such is VietNam: Renovation and economic development / 

Trần Nhâm.- 330.9597/ Nh120 

LUAT.001378 

[4] The Cambridge illustrated history of archaeology / Edited 

by Paul G. Bahn, 9780521669467.- 930.1/ C178 

MON.041535 

[5] Việt Nam a long history / Nguyễn Khắc Viện.- 959.7/ 

V305 

MOL.050283 

MON.028291 

[6] English grammar in use : 130 bài ngữ pháp tiếng Anh / 

Raymond Murphy.- 428.24/ M978 

MON.049577 

12. Hướng dẫn sinh viên tự học: 

Tuần Nội dung 

Lý 

thuyết 

(tiết) 

Thực 

hành 

(tiết) 

Nhiệm vụ của sinh viên 

 
Chương 1. 

The Old Ages 
08 

  

Đọc trước: [1], [4], [6] 

Ancient Egyptian 

Farming and Tools 

The First Vietnamese 

1 
1.1.Ancient Egyptian 

Farming and Tools 
02 

 

2 (tt) 02  

3 
1.2.The First 

Vietnamese 
02 

 

4 (tt) 02  

 
Chương 2.The 

Middle Ages 
10 

  

Đọc trước: [1], [2], [3], 

[4], [5] 

Medieval Technology 

The Era of Daiviet 

Civilization 

5 
2.1.Medieval 

Technology 
02 

 

6 (tt) 02  

7 
2.2.The Era of 

Daiviet Civilization 
03 

 

8 (tt) 03  

 
Chương 3.The 

Modern Ages 
12 

  




