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TRƯỜNG ĐH NGOẠI NGỮ - TIN HỌC TP.HCM
KHOA QUAN HỆ QUỐC TẾ

________

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

___________

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Thông tin chung về học phần:

- Tên học phần: Kỹ năng Đọc - Viết tiếng Anh trong QHQT

(Writing and Reading in International Relations)

-Mã số học phần: 1710234

- Số tín chỉ học phần: 4 tín chỉ

- Thuộc chương trình đào tạo của bậc, ngành: Đại học, ngành Quan hệ quốc tế

- Số tiết học phần:

 Nghe giảng lý thuyết : 31 tiết

 Bài luận : 7 tiết

 Thực hành : 11 tiết

 Hoạt động theo nhóm : 11 tiết

 Tự học : 120 giờ

- Đơn vị phụ trách học phần: Bộ môn Tiếng Anh chuyên ngành, Khoa Quan hệ

Quốc tế

2. Mục tiêu của học phần:

Môn học nhằm giúp cho sinh viên trang bị được những kiến thức liên quan

đến ngành Quan hệ Quốc tế bao gồm hệ thống thuật ngữ, từ vựng thuộc

chuyên ngành chính trị ngoại giao và quan hệ công chúng. Bên cạnh đó, môn

học nhằm trang bị cho sinh viên kĩ năng đọc, tổng hợp tài liệu bằng tiếng Anh

liên quan đến ngành học cũng như viết bài nhằm tóm tắt các điểm trọng yếu

của một tài liệu chuyên ngành hay nêu lên quan điểm cá nhân về một vấn đề

trong ngành Quan hệ Quốc tế.

3. Chu�n �ầu ra:

Nội dung Đáp ứng CĐR CTĐT

Kiến thức 4.1.1 Liệt kê được các thuật ngữ liên quan đến

BM01.QT02/ĐNT-ĐT
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ngành Quan hệ Quốc tế

4.1.2 Liệt kê được các bước để viết một bài luận

bằng tiếng Anh

4.1.3 Viết được một bài luận bằng tiếng Anh

hoàn chỉnh, sắp xếp ý một cách hợp lý

Kỹ năng 4.2.1. Nâng cao khả năng sử dụng tiếng Anh

trong việc viết bài

S1

4.2.2. Nâng cao kỹ năng đọc hiểu tài liệu bằng

tiếng Anh trong chuyên ngành quan hệ quốc tế

S1

Thái �ộ 4.3.1 Thể hiện năng lực tự học

4.3.2 Tôn trọng các quy định của lớp học và

giảng viên

5. Mô tả tóm tắt nội dung học phần:

Môn học bao gồm các nội dung liên quan đến các thủ thuật đọc tài liệu bằng tiếng

Anh thuộc hai chuyên ngành Chính trị Ngoại giao và Quan hệ Công chúng cũng

như cung cấp vốn từ vựng, thuật ngữ liên quan đến hai chuyên ngành này. Bên

cạnh đó môn học còn cung cấp, hướng dẫn các bước để viết một bài luận của

ngành Quan hệ Quốc tế. Những bài viết được yêu cầu thực hiện trong môn học bài

là những bài viết nhằm đánh giá khả năng đọc hiểu của sinh viên thông qua tài liệu

được giảng viên cung cấp.
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6. Nội dung và lịch trình giảng dạy:

Buổi/
Tiết

Nội dung Hoạt �ộng của giảng
viên

Hoạt �ộng của sinh viên Giáo trình chính Tài li�u tham
�hảo

Ghi chú

1 Giới thiệu nội dung chi tiết của môn học
Bài kiểm tra đánh giá khả năng đọc hiểu và
viết của sinh viên
Unit 1: Belonging to a group
Chapter 1: Marriage, Family, and the Home

- Reading 1: Marriage – A changing
Institution

- Reading 2: The Family Today
- Reading 3: How we learn the

Behave

Thuyết giảng

Hướng dẫn sinh viên
làm bài tập

Nhận xét, tổng hợp

Nghe, ghi chú

Làm bài kiểm tra tại
lớp

Làm bài tập luyện kỹ
năng đọc

Nghe, ghi chú, sửa bài

Cuốn [1] trang 1 –
25

Cuốn [2] trang
1 – 9

2 Unit 1: Belonging to a group
Chapter 1: Marriage, Family, and the Home

- Writing about changes definition
Hướng dẫn sinh viên
làm bài tập trong sách

Hướng dẫn sinh viên
cách viết bài

Làm bài tập trong sách

Lên dàn ý cho bài viết
1

Cuốn [1] trang 26 –
27

Cuốn [3] trang
01 - 20
Cuốn [3] trang
109 – 128

3 Unit 1: Belonging to a group
Chapter 2: The Power of the Group

- Reading 1: The Influence of Culture
- Reading 2: Peer Groups
- Reading 3: Crowds

Hướng dẫn sinh viên
làm bài tập

Nhận xét, tổng hợp
Nhận xét, đánh giá

Làm bài tập luyện kỹ
năng đọc

Nghe, ghi chú, sửa bài
Thảo luận nhóm

Cuốn [1] trang 28 –
48

Cuốn [2] trang
10 – 34

4 Unit 1: Belonging to a group
Chapter 2: The Power of the Group

- Expanded definitions
Hướng dẫn sinh viên
làm bài tập trong sách

Làm bài tập trong sách Cuốn [1] trang 49 –
52

Cuốn [3] trang
20 - 36
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- Describing differences
- Understanding text structure

Sửa bài viết số 1

Hướng dẫn sinh viên
cách viết bài
Sửa bài viết số 1 (lần
1)

Lên dàn ý cho bài viết
2
Chỉnh sửa bài viết 1

5 Unit 2: Gender in Society
Chapter 3: Gender Roles

- Reading 1: Growing up Males or
Females

- Reading 2: Gender and Academic
Achievement

- Reading 3: The Influence of Mass
Media on Gender Roles

Hướng dẫn sinh viên
làm bài tập

Nhận xét, tổng hợp
Nhận xét, đánh giá

Làm bài tập luyện kỹ
năng đọc

Nghe, ghi chú, sửa bài
Thảo luận nhóm

Cuốn [1] trang 53 –
79

Cuốn [2] trang
35 – 50

6 Unit 2: Gender in Society
Chapter 3: Gender Roles

- Showing contrast
- Summarizing
- Using adverbs
- The passive voice

Hướng dẫn sinh viên
làm bài tập trong sách

Hướng dẫn sinh viên
cách viết bài
Sửa bài viết số 1 (lần
2)

Làm bài tập trong sách

Chỉnh sửa bài viết 1
Lên dàn ý cho bài viết
2

Cuốn [1] trang 80 –
81

TL[4] trang
115 - 128

7 Unit 2: Gender in Society
Chapter 4: Gender Isues Today

- Reading 1: Balancing Home and
Woek

- Reading 2: It’s not so easy Being
Male

- Reading 3: Gender quality at Work

Hướng dẫn sinh viên
làm bài tập

Nhận xét, tổng hợp
Nhận xét, đánh giá

Làm bài tập luyện kỹ
năng đọc

Nghe, ghi chú, sửa bài
Thảo luận nhóm

Cuốn [1] trang 82 –
104

Cuốn [2] trang
51 – 79

8 Unit 2: Gender in Society
Chapter 4: Gender Isues Today

Hướng dẫn sinh viên
làm bài tập trong sách

Hướng dẫn sinh viên
làm bài tập trong sách

Cuốn [1] trang Cuốn [3] trang
115 – 128 (tt.)
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Hướng dẫn sinh viên
cách viết bài
Sửa bài viết số 2 (lần
1)

Chỉnh sửa bài viết số 2

105 – 108

9 Unit 3: Media and Society
Chapter 5: Mass Media Today

- Reading 1: The Role of Mass Media
- Reading 2: What is Newsworthy?
- Reading 3: Privacy and the Media

Hướng dẫn sinh viên
làm bài tập

Nhận xét, tổng hợp
Nhận xét, đánh giá

Làm bài tập luyện kỹ
năng đọc

Nghe, ghi chú, sửa bài
Thảo luận nhóm

Cuốn [1] trang
109 – 131

Cuốn [2] trang
80 – 91

10 Unit 3: Media and Society
Chapter 5: Mass Media Today

- Linking ideas in a text
- Summarizing
- Road map sentences

Hướng dẫn sinh viên
làm bài tập trong sách

Hướng dẫn sinh viên
cách viết bài
Sửa bài viết số 2 (lần
2)

Hướng dẫn sinh viên
làm bài tập trong sách

Chỉnh sửa bài viết số 2

Cuốn [1] trang
132 – 133

11 Kiểm tra giữa học �ỳ

12 Unit 3: Media and Society
Chapter 6: Impact of the Media on Our
Lives

- Reading 1:The Impact of the Internet
on Mass Media

- Reading 2: Social Media
- Reading 3: Learning and Thinking

with New Media

Hướng dẫn sinh viên
làm bài tập

Nhận xét, tổng hợp
Nhận xét, đánh giá

Làm bài tập luyện kỹ
năng đọc

Nghe, ghi chú, sửa bài
Thảo luận nhóm

Cuốn [1] trang
134 – 156

Cuốn [2] trang
92 – 117

13 Unit 3: Media and Society
Chapter 6: Impact of the Media on Our
Lives

Hướng dẫn sinh viên
làm bài tập trong sách

Hướng dẫn sinh viên
làm bài tập trong sách

Cuốn [1] trang
157 – 160
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Going beyond the text Hướng dẫn sinh viên
cách viết bài
Sửa bài thi giữa kỳ

Lên dàn ý cho bài viết
số 3

14 Unit 4: Brea�ing the Rules
Chapter 7: Crime and Criminals

- Reading 1: Deviance and Crime
- Reading 2: Who Commits Crime?
- Reading 3: Technology and Crime

Hướng dẫn sinh viên
làm bài tập

Nhận xét, tổng hợp
Nhận xét, đánh giá
Sửa bài viết số 3 (lần
1)

Làm bài tập luyện kỹ
năng đọc

Nghe, ghi chú, sửa bài
Thảo luận nhóm
Chỉnh sửa bài viết số 3

Cuốn [1] trang
161 – 185

Cuốn [2] trang
118 – 122

15 Unit 4: Brea�ing the Rules
Chapter 7: Crime and Criminals

- The passive voice
- Comparing data
- Going beyond the text

Hướng dẫn sinh viên
làm bài tập trong sách

Hướng dẫn sinh viên
cách viết bài
Sửa bài viết số 3 (lần
2)

Hướng dẫn sinh viên
làm bài tập trong sách

Chỉnh sửa bài viết số 3

Cuốn [1] trang
186 – 188
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7. Nhi�m vụ của sinh viên:
Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ như sau:

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

- Tham gia đầy đủ 100% giờ thực hành.

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

- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ.

- Tham dự thi kết thúc học phần.

- Chủ động tổ chức thực hiện giờ tự học.

8. Đánh giá �ết quả học tập của sinh viên:
8.1. Cách �ánh giá
Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:

TT Điểm thành phần Quy �ịnh Trọng số Mục tiêu
1 Điểm chuyên cần Số tiết tham dự học/tổng số tiết 5% 4.3.2

3 Điểm bài tập cá nhân Hoàn thành đầy đủ các bài tập
được giao và bài kiểm tra cá nhân

20% 4.1.1, 4.1.2,
4.1.3, 4.3.1

4 Điểm kiểm tra giữa
kỳ

Thi viết/ trắc nghiệm 15% 4.1.1, 4.1.2,
4.1.3, 4.3.1

5 Điểm thi kết thúc
học phần

Thi viết 90 phút, không sử dụng tài
liệu

- Tham dự đủ 80% tiết lý thuyết và
100% giờ thực hành

- Bắt buộc dự thi

60% 4.1.1, 4.1.2,
4.1.3, 4.3.2

8.2. Cách tính �iểm

- 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 0.5.

- 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.
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9. Tài li�u học tập:
9.1. Giáo trình chính:

[1] Williams, J., Brown, K., Hood, S., 2012, Academic encounters: Life in
Society, 2nd Ed., New York: Cambridge University Press

9.2. Tài li�u tham �hảo:

[2] Avery, J.D., Fellag, L.R., 2006, College Reading 3: Houghton Mifflin
English for Academic Success, New York: Houghton Mifflin Company

[3] Folse S. K., Much-more-Vokoun A. & Solomon, V. E., 2002, Great essays:
An introduction to writing essays, Boston: Heinle

10. Hướng dẫn sinh viên tự học:

Tuần/
Buổi

Nội dung
Lý

thuyết
(tiết)

Thực
hành
(tiết)

Nhi�m vụ của sinh viên

1 Chapter 1: Race and Ethnicity
Reading assignment 1: Studying
Sociology for Breadth and Depth

2 2 Sinh viên luyện tập kỹ năng đọc
Cuốn [2] trang 1 – 9

2 What is an Essay? 1 3 Sinh viên đọc thêm về kỹ năng viết
tiểu luận
Cuốn [3] trang 01 - 20
Cuốn [3] trang 109 – 128

Sinh viết bài tiểu luận 1
3 Chaper 1: Race and Ethnicity

Reading assignment 2:
Understanding Race and Ethnicity

1 3
Sinh viên luyện tập kỹ năng đọc
Cuốn [2] trang 10 – 34

4
What is in the introduction?

Developing argumentative essays

1 3 Sinh viên đọc thêm về kỹ năng viết
tiểu luận
Cuốn [3] trang 20 - 36
Sinh viên chỉnh sửa bài tiểu luận 1

5 Chaper 1: Race and Ethnicity
Reading 3: Life as an Alien

1 3 Sinh viên luyện tập kỹ năng đọc
Cuốn [2] trang 35 – 50

6 What is an Argumentative Essay? 1 3 Sinh viên đọc thêm về kỹ năng viết
tiểu luận
Cuốn [3] trang 115 – 128
Sinh viên hoàn chỉnh bài tiểu luận 1
Sinh viên viết bài tiểu luận 2

7 Chapter 2: Stress and
Adaptation
Reading Assignment 1: The
Body’s Response to Stress – The
General Adaptation Syndrome

2 2 Sinh viên luyện tập kỹ năng đọc
Cuốn [2] trang 51 – 79

8 Developing argumentative essays
(cont.)

0 4 Sinh viên đọc thêm về kỹ năng viết
tiểu luận
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Writing the conclusion Cuốn [3] trang 115 – 128 (tt)
Sinh viên chỉnh sửa bài tiểu luận 2
(lần 1)

9 Chapter 2: Stress and
Adaptation

- Reading assignment 2:
Acculturative Stress

1 3 Sinh viên luyện tập kỹ năng đọc
Cuốn [2] trang 80 – 91

10 Xem lại các tài liệu đã cung cấp
về kỹ năng viết

0 4 Sinh viên chỉnh sửa bài tiểu luận số
2
Ôn tập kiểm tra giữa kỳ

12 Chapter 3: Managing A New
World

- Reading Assignment 1:
Management Defined

1 3 Sinh viên luyện tập kỹ năng đọc
Cuốn [2] trang 92 – 117

13 Xem lại các tài liệu đã cung cấp
về kỹ năng viết

0 4 Sinh viên viết bài tiểu luận 3

14 Chapter 3: Managing A New
World

- Reading assignment 2:
Figure 1.1 – Balancing
Effectiveness and
Efficiency

1 3 Sinh viên luyện tập kỹ năng đọc
Cuốn [2] trang 118 – 122
Sinh viên chỉnh sửa bài tiểu luận
3

15 Xem lại các tài liệu đã cung cấp
về kỹ năng viết

0 4 Ôn tập thi cuối kỳ

Ngày… tháng…. năm 201
Trưởng �hoa

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ngày… tháng…. năm 201
Trưởng Bộ môn

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ngày… tháng…. năm 201
Người biên soạn

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ngày… tháng…. năm 201
Ban giám hi�u


