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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 ĐỊA LÝ 

(Academic English for Geography) 

- Mã số học phần: SP220 

- Số tín chỉ học phần: 2 tín chỉ  

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

2. Đơn vị phụ trách học phần: 

- Bộ môn: Sư phạm Địa lí 

- Khoa: Sư phạm 

3. Điều kiện:  

- Điều kiện tiên quyết: Hoàn thành các học phần Anh văn căn bản 

- Điều kiện song hành: Không 

 

4. Mục tiêu của học phần: 

Mục 

tiêu 
Nội dung mục tiêu 

CĐR 

CTĐT 

4.1 
- Kiến thức về tiếng Anh chuyên ngành và tầm quan trọng của 

thuật ngữ trong giảng dạy và nghiên cứu. 

2.1.3a 

4.2 
- Kỹ năng chọn lọc và xử lý thông tin chuyên ngành trên các diễn 

đàn xuất bản quốc tế uy tín. 

2.2.1a 

 

 4.3 
- Kỹ năng tiếng Anh học thuật trong giao tiếp và nghiên cứu; 

- Kỹ năng phản biện và làm việc nhóm. 

2.2.2a 

2.2.2b 

4.4 
- Tuân thủ nội quy học tập; 

- Thái độ cầu thị, lắng nghe góp ý và giúp đỡ bạn bè. 

2.3a 

2.3b 

 

5. Chuẩn đầu ra của học phần:  

CĐR 

HP 
Nội dung chuẩn đầu ra 

Mục 

tiêu 

CĐR 

CTĐT 

Kiến thức 

CO1 

- Biên soạn được một bài viết học thuật ngắn để thảo luận 

một vấn đề cụ thể dựa trên các nguồn tư liệu khoa học quốc 

tế. 

 

4.1 2.1.3a 



 

CĐR 

HP 
Nội dung chuẩn đầu ra 

Mục 

tiêu 

CĐR 

CTĐT 

Kỹ năng 

CO2 

- Vận dụng được các kỹ năng tiếng Anh học thuật để chọn 

lựa các tài liệu chuyên ngành thích hợp trên các diễn đàn 

xuất bản quốc tế uy tín. 

4.2 2.2.1a 

CO3 

- Vận dụng được các kỹ năng đọc hiểu và kỹ năng làm việc 

với thuật ngữ để tìm ra các thông tin phục vụ giảng dạy và 

nghiên cứu từ các tài liệu học thuật quốc tế. 

4.3 2.2.2a 

CO4 
- Phân biệt được những thuật ngữ chuyên ngành đồng 

nghĩa. 
4.3 2.2.2b 

Thái độ/Mức độ tự chủ và trách nhiệm 

CO5 
- Thực hiện nghiên túc các quy định học tập và có phát biểu 

đóng góp trong giờ học. 
4.4 2.3a 

CO6 
- Hoàn thành các yêu cầu tự học ở nhà; thảo luận và phản 

biện trên lớp. 
4.4 2.3b 

 

6. Mô tả tóm tắt nội dung học phần: 

 Anh văn chuyên môn Địa lý gồm 4 phần được thiết kế cô đọng và trực quan. Mỗi 

phần và chương là tập hợp các chủ đề trọng yếu, cung cấp cho người học vốn thuật ngữ 

chuyên ngành từ cơ bản đến nâng cao. Phần 4 khai thác lĩnh vực địa lý khu vực, gồm 4 

chương, cho phép người học vận dụng các kỹ năng ở các phần trước đó vào nghiên cứu 

4 khu vực địa lý quan trọng về kinh tế và chính trị trên thế giới. Nhiều thuật ngữ mới 

liên quan đến các vấn đề chính trị và kinh tế-xã hội cũng được cập nhật trong các chương 

này. Ngoài ra, mỗi phần trong tài liệu còn được thiết kế bao gồm các hoạt động đọc hiểu, 

nghe, nói và viết học thuật nhằm rèn luyện năng lực tư duy phản biện, năng lực tự học, 

kỹ năng làm việc phối hợp (nhóm/cặp đôi) và các kỹ năng tiếp nhận-phản hồi thông tin. 

Trong đó, kỹ năng đoán nghĩa cụm từ/thuật ngữ mới, kỹ năng đọc hiểu tài liệu chuyên 

ngành và kỹ năng viết học thuật cơ bản được ưu tiên chú trọng. 

 

7. Cấu trúc nội dung học phần: 

 Nội dung Số tiết CĐR HP 

Part I Terminology Matters: Important Skills 4 

CO2, CO3, 

CO5, CO6 

1. Understanding Terminology  

2. Why Terminology Matters  

3. Dealing with Texts: Scanning and Skimming  

4. Understanding New Words  



 

 Nội dung Số tiết CĐR HP 

5. Writing an Academic Essay  

Part II The Power of Geography 4 CO1 – CO3, 

CO5, CO6 1. Geography and Its Impacts  

2. Geography Skills  

3. Working with Geography Tools  

4. Listening: Locating Places  

Part III The Earth and Its Climates 4 CO1 – CO6 

1. The Earth in the Solar System  

2. Physical Features on Earth  

3. Climates on Earth  

4. Homework: Essay Writing  

Part IV Regional Geography   

Chapter 

1 

Southeast Asia 4 CO1 – CO6 

1.1. Physical Geography  

1.2. History and Politics  

1.3. Socio-Economic Geography  

1.4. Essay Writing: The ASEAN Way  

Chapter 

2 

East Asia 4 CO1 – CO3, 

CO5, CO6 

2.1. Physical Geography  

2.2.  History and Politics  

2.3. Socio-Economic Geography  

Chapter 

3 

The United States and Canada 4 CO1 – CO6 

3.1. Physical Geography  

3.2. History and Politics  

3.3. Socio-Economic Geography  

Chapter 

4 

Europe 4 CO1 – CO3, 

CO5, CO6 

4.1. Physical Geography  

4.2. History and Politics  

4.3. Socio-Economic Geography  

 

8. Phương pháp giảng dạy: 

- Hội thảo lớp học 

- Thực hành nhóm/cặp đôi 

 

9. Nhiệm vụ của sinh viên: 

Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ như sau: 

- Tham dự tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết. 



 

- Hoàn thành đúng yêu cầu các bài tập về nhà. 

- Thực hiện đầy đủ các bài tập nhóm và được đánh giá kết quả thực hiện. 

- Thuyết trình ít nhất 1 lần. 

- 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 tối thiểu 80% số tiết học; 

-Phát biểu ít nhất 2 lần được ghi nhận. 

10% CO5, 

CO6 

2 Điểm giữa kỳ -Hoàn thành đạt yêu cầu 1 bài luận cá 

nhân; 

-Hoàn thành đạt yêu cầu 1 bài báo cáo 

nhóm. 

30% CO1 – 

CO3, 

CO6 

3 Điểm thi kết 

thúc học 

phần 

-Thi tự luận. 60% CO3, 

CO4 

 

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] Academic English for geography: A handbook for 

students / Nguyen Minh Quang.- India: SEARCA, 2021.- 

74 p.: ill.; 28 cm, 9781639741267.- 428.24/Qu106 

MON.065878 

[2] Introduction to geography: People, places & environment 

/ Carl T. Dahlman, William H. Renwick.- Essex, England: 

Pearson, 2015.- 568 p.: illustrations (black and white, and 

colour), maps (colour); 28 cm, 9781292061269.- 910/ 

D131 

 MOL.088361 

MT.005018 

[3] Contemporary world regional geography: Global 

connections, local voices / Michael Bradshaw ... [et al.] - 

Rev. ed. of: Contemporary world regional geography / 

AV.002439 

MOL.041444 



 

Thông tin về tài liệu Số đăng ký cá biệt 

Michael Bradshaw, George W. White, Joseph P. Dymond. 

c2004..- 910/ C761/CD.1 

[4] Glencoe world geography: A physical and cultural 

approach / Richard G. Boehm, 0028229967.- 910/ B671  

SP.018102 

 

12. Hướng dẫn sinh viên tự học: 

Tuần Nội dung 

Lý 

thuyết 

(tiết) 

Thực 

hành 

(tiết) 

Nhiệm vụ của sinh viên 

1-2 Part 1 4  - Nghiên cứu tài liệu [1] 

- Tra cứu nội dung về: 

+ Thuật ngữ và tầm quan trọng của thuật 

ngữ 

+ Các kỹ liên quan đến thuật ngữ và học 

thuật 

+ Cơ hội nghề nghiệp với người học địa lý 

- Làm bài tập về nhà theo hướng dẫn. 

3-4 Part 2 4  - Nghiên cứu tài liệu [1] , [2] 

- Ôn lại kỹ năng đọc tài liệu ở Part 1 

- Các ảnh hưởng của địa lý trong thế kỷ 

21 

- Các kỹ năng và công cụ của người học 

địa lý 

5-6  Part 3 4  - Nghiên cứu tài liệu [1] , [4] 

- Các hành tinh, thiên thể trong Hệ Mặt trời 

- Phân loại các cặp thuật ngữ và liên hệ 

với chương trình giảng dạy phổ thông 

- Làm bài tập về nhà theo hướng dẫn. 

7-8 Part 4 

Chapter 1 

4  - Nghiên cứu tài liệu [1] , [3] , [4] 

- Xác định các đặc trưng địa lý tự nhiên 

- Các vấn đề kinh tế-xã hội nổi bật 

- Các cơ hội và thách thức của ASEAN, 

liên hệ với bản thân 

- Làm bài tập về nhà theo hướng dẫn. 

9-10 Chapter 2 4  - Nghiên cứu tài liệu [1] , [3] , [4] 

- Xác định các đặc trưng địa lý tự nhiên 

- Các vấn đề kinh tế-xã hội nổi bật 

- Làm bài tập về nhà theo hướng dẫn. 

11-

12 

Chapter 3 4  - Nghiên cứu tài liệu [1] , [3] , [4] 

- Xác định các đặc trưng địa lý tự nhiên 

- Các vấn đề kinh tế-xã hội nổi bật 

- Một số vấn đề an ninh phi truyền thống 

và liên hệ với Việt Nam 

- Làm bài tập về nhà theo hướng dẫn. 




