
 
 
                                                         

 
 

ĐỀ CƯƠNG  

MÔN TIẾNG ANH 
GIAO TIẾP THƯƠNG MẠI  

Học phần 1  

Mã hiệu: NNGU.ĐC.13 
Lần ban hành : 01 
Ngày  hiệu lực: 23/01/2016 
Trang:  1/4 
 
 

 

 
1

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN HỌC 

1. Tên học phần:  TIẾNG ANH GIAO TIẾP THƯƠNG MẠI – Hoc phần  1 

                     ENGLISH FOR BUSINESS COMMUNICATION  

2. Mã học phần:     

3. Số tín chỉ:  4 tín chỉ  

4. Trình độ: cho sinh viên năm 1 và 2 

5. Phân bổ thời gian: giờ tín chỉ đối với các hoạt động 

+ Lên lớp:  1 tuần 2 buổi X 4 tiết– Tổng số tiết cho mỗi học phần: 60 tiết  

 Lý thuyết: 40% 

 Thực hành: 60%                     

6. Điều kiện tiên quyết: 

Sinh viên phải có năng lực tiếng Anh tương đương với cấp độ A1 của Khung tham chiếu chung 
Châu Âu - Common European Framework of Reference (CEFR)   

7. Mục tiêu của học phần:  

Môn Tiếng Anh Giao tiếp Thương Mại tạo điều kiện cho sinh viên thực hành và phát triển năng lực 
tiếng Anh - được xem như một công cụ giao tiếp trong môi trường kinh doanh quốc tế. Sinh viên 
được học các thuật ngữ và từ vựng chuyên ngành có liên quan đến các chủ đề về kinh doanh quốc 
tế. Ngoài ra, sinh viên còn có cơ hội ôn tập các chủ điểm ngữ pháp trọng tâm của tiếng Anh và vận 
dụng các cấu trúc đó vào các tình huống giao tiếp. Các bài học trong chương trình đều nhằm mục 
đích giúp sinh viên rèn luyện 4 kỹ năng: Nghe – Nói – Đọc – Viết. 

 Kỹ năng nghe: Sinh viên có khả năng nắm được ý chính trong các đoạn phát biểu ngắn và có 
thể nghe hiểu các chi tiết cũng như các đoạn thông báo hoặc tin nhắn ngắn và đơn giản. Ngoài ra, 
sinh viên còn được luyện tập để làm được các bài nghe dưới dạng thi TOEIC.  

 Kỹ năng nói: Sinh viên có thể tham gia các cuộc hội thoại ngắn và có thể thuật lại những thông 
tin các nhân hay trình bày những ý kiến của mình. Sinh viên cũng được giới thiệu cách thuyết trình 
và thực hành kỹ năng này theo nhóm. 

 Kỹ năng đọc hiểu: sinh viên được đọc các bài báo (đã được chỉnh sửa cho phù hợp với trình độ 
người học) và các bài đọc được trích ra từ các tạp chí với các chủ đề về kinh tế-thương mại, giúp 
sinh viên mở rộng kiến thức về lĩnh vực kinh doanh cũng như thế giới thương mại. Ngoài việc phát 
triển vốn từ vựng, sinh viên còn được hướng dẫn sử dụng các chiến thuật để đối phó với các bài thi 
đọc hiều. 

 Kỹ năng viết: Sinh viên được học các cấu trúc câu và cách viết từ câu đơn đến câu phức. Sinh 
viên cũng được giới thiệu cách thức viết các đoạn văn (paragraph form) và cách diễn đạt ý chính 
qua các câu chủ đề (topic sentences).  

Sau khi hoàn tất môn học, sinh viên được kỳ vọng có được năng lực tiếng Anh (tối thiểu) tương 
đương cấp độ A2 – CEFR. 
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8. Mô tả vắn tắt nội dung môn học:  

Môn học giúp sinh viên phát triển các kỹ năng ngôn ngữ tiếng Anh trên nền các chủ đề và ngữ cảnh 
của môi trường làm việc và kinh doanh. Môn học cũng giúp sinh viên làm quen với các bài thi 
TOEIC và thực hành các kỹ năng và chiến thuật để có thể đạt chuẩn TOEIC đầu ra theo yêu cầu của 
trường. Nội dung cùa môn học bao gồm 2 phần:  Học trên lớp và Tự học (Independent Study) 

Phần học trên lớp 

Sinh viên có cơ hội thực hành các kỹ năng ngôn ngữ: nghe-đọc-viết và đặc biệt khi tham gia các 
hoạt động trên lớp như: thảo luận, đóng vai trong hội thoại và giải quyết các vấn đề tình huống 
(problem-solving) sẽ giúp sinh viên phát triển kỹ năng đàm thoại tiếng Anh và các kỹ năng làm 
việc nhóm. Môn học cũng giúp sinh viên có kiến thức về các hoạt động trong môi trường kinh 
doanh như: các công việc trong ngành kinh doanh, các vấn đề phát sinh trong kinh doanh, thị 
trường, cách tổ chức của một công ty… 

Phần tự học  

Sinh viên phải hoàn thành các bài tập về nhà và các tài tập trong các tài liệu do giảng viên tiếng 
Anh biên soạn. Sinh viên có thể liên lạc trực tiếp với giảng viên phụ trách lớp để được tư vấn và hỗ 
trợ cho việc tự học của mình 

9. Nhiệm vụ của sinh viên: Tham dự học, thảo luận, kiểm tra theo quy chế học vụ hiện hành của 
nhà trường. 

 Dự lớp: sinh viên phải tham dự đầy đủ tất cả các buổi học theo thời khóa biểu quy định. 

 Phải hoàn thành tất cả các bài tập được giao về nhà 

 Phài chủ động đề ra kế hoạch tự học dưới sự hướng dẫn của giáo viên nhằm khắc phục các 
mặt yếu kém của từng cá nhân. 

10. Tài liệu học tập:  

1. Course Book - Market Leader 3rd Edition– Elementary Business English- David Cotton, David 
Falvey & Simon Kent; Pearson Longman 2012. 

2. Practice Book (Module 1) – compiled by English Department. 2009 -2012 

11. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên:  

 Điểm quá trình: 40% - được tính dựa vào các hoạt động:  

- Tham gia học và làm bài luyện tập trên lớp (reading, listening) & Tự Học 

-  Thi kiểm tra giữa kỳ (Speaking)   

 Điểm Thi kết thúc học phần: 60%  - Hình thức: bài thi viết tổng hợp theo bài thi của sinh 
viên chính quy đại học kinh tế. 

 Cấu trúc bài thi hết học phần  

Bài thi cuối HP có độ dài là 100 phút và có hai phần chính (Section 1: Language usage  & Section 
2: Language use). Hình thức,mục đích đánh giá, và thang điểm được mô tả trong bảng dưới đây. 
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Sections/goals Task type No of items Points (100) 

Language usage       

Grammar, 
structure,  

Vocabulary. 

Cloze 10 10 

MC 15 15 

Word formation Completion   5   5 

Language use       

Reading: text MC, completion 20 20 

Language 
functions 

Matching  10 10 

Writing (HP1&2) Sentence 
arrangement  

  5 10 

 Sentence building    5 10 

Listening  MC   5 10 

Gap fill (questions)    5 10 

Total    70 test questions  100 points 

12. Thang điểm: Theo học chế tín chỉ. 

13. Nội dung chi tiết học phần: 

 Task-based language teaching/ learning được sử dụng như phương pháp giảng dạy chủ đạo cho 
môn học này.Đây là phương pháp lấy người học làm trung tâm và tập trung vào bài tập giao tiếp 
(tasks) 

Tuần  
(số tiết) 

Nội dung giảng dạy 
(tên chương, phần, phương 

pháp giảng dạy) 

Tài liệu đọc 
(chương, 

phần) 

Chuẩn bị của sinh 
viên  

(bài tập, thuyết trình, 
giải quyết tình 

huống…) 

Mục tiêu 

Tuần 1 
Buổi 1 
(4 tiết) 
 
Buổi 2 

(4 tiết) 

Orientation  
Ice breaking 
Unit 1: Introduction 

 

 Market Leader 
3rd Edition– 
Elementary 

Business 
English 

Review: grammar 
 Toeic Practice 

 

Unit 1: Introduction 
Practice Book 1: Unit 1 
End –of- Unit Test (Unit 1) 

 

-nt- Practice Book 1: Unit 1 
Review: grammar 
Toeic Practice 

 

Tuần 2 
Buổi 1 
(4 tiết) 
 

Unit 2: Work & Leisure -nt- Review: grammar Như đã nêu 
trong phần 
mục tiêu môn 
học 
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Buổi 2 
(4 tiết) 

Unit 2: Work & Leisure  
Practice Book 1: Unit 2 
End –of- Unit Test (Unit 2) 

 
- nt - 

Practice Book 1: Unit 2 
Review: grammar 

 

Tuần 3 
Buổi 1 
(4 tiết) 
Buổi 2 
(4 tiết) 

End –of- Unit Test (Unit 2) 
Unit 3 – Problems 
 

- nt - Review: grammar 
 Toeic Practice 

 

Unit 3: Problems 
Practice Book 1: Unit 3 
End –of- Unit Test (Unit 3) 

- nt - Practice Book 1: Unit 3 
Review: grammar 
Toeic Practice 

 

Tuần 4 
Buổi 1 
(4 tiết) 
 
Buổi 2 
(4 tiết) 

Unit 4 : Travel 
 
 

- nt - Review: grammar 
Toeic Practice 

 

Unit 4: Travel  
Practice Book 1– Unit 4 
End –of- Unit Test (Unit 4) 

- nt - Practice Book1: Unit 4 
Review: grammar 
Toeic Practice 

 

Tuần 5 
Buổi 1 
(4 tiết) 
 
Buổi 2 
(4 tiết) 

Unit 5: Food and Entertaining 
 
 

- nt - Review: grammar 
Toeic Practice 

 

Unit 5: Food and Entertaining 
Practice Book – Unit 5 
End –of- Unit Test (Unit 5) 

- nt - Practice Book 1: Unit 5 
Review: grammar 
Toeic Practice 

 

Tuần 6  
Buổi 1 
(4 tiết) 
 
Buổi 2 
(4  tiết) 

Unit 6: Sales  
 
 

- nt - Review: grammar 
Toeic Practice 

 

Unit 6: Sales (continued) 
Practice Book – Unit 6 
End-of-Unit Test (Unit 6) 

- nt - Practice Book 1: Unit 6 
Review: grammar 
Toeic Practice 

 

Tuần 7  
(8 tiết) 

General Review  
Trial TOEIC  
Speaking Test 

 Test Preparation  

Tuần 8 
(4 tiết) 

Speaking Test (cont.)/Q&A  Test Preparation 
 

 

Tổng cộng: 60 tiết 

                                                                                 TP.HCM, ngày 15   tháng 12  năm 2015 

   PHÊ DUYỆT CỦA KHOA/BỘ MÔN 

(Ký và ghi rõ họ tên, chức danh) 

Q.Trưởng khoa NNKT 
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