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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ TP.HCM 
BAN NGOẠI NGỮ 

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

******* 

 

CHƯƠNG TRÌNH TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC 

           NGÀNH ĐÀO TẠO: Các ngành đào tạo cao học 

           CHUYÊN NGÀNH: Dành cho các học viên cao học 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

1. Tên học phần: Tiếng Anh chuyên ngành Kinh tế học (English for Economics) 

2. Mã học phần: (Phòng QLĐT-CTSV sẽ bổ sung)  

3. Số tín chỉ: 04 

4. Trình độ: dành cho học viên cao học 

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

− Nghe giảng lý thuyết : 30 tiết 

− Làm bài tập trên lớp : 10 tiết 

− Thảo luận :   5 tiết 

− Hoạt động theo nhóm : 20 giờ 

− Tự học : 40 giờ 

6. Điều kiện tiên quyết: Sinh viên phải có trình độ tiếng Anh tương đương cấp độ B1 (CEFR) 

7. Mục tiêu của môn học 

Mục tiêu cụ thể: kết thúc môn học sinh viên đạt được những kiến thức và kỹ năng sau: 
- Kiến thức: Nắm được kiến thức cơ bản về Kinh tê học và nâng cao kiến thức về ngữ 

pháp, cấu trúc câu và cấu tạo từ vựng trong tiếng Anh; phát triển và luyện tập từ vựng chuyên 
ngành.  

- Kỹ năng:  (i) Phát triển và rèn luyện kỹ năng đọc hiểu như đọc nhanh để (a) hiểu ý 
chính, (b) lấy ra đựơc thông tin chi tiết; (c) hiểu ý đồ/mục đích của tác giả; (ii) Phát triển kỹ năng 
nghe hiểu các bài giảng về quản trị học và cách ghi chú các nội dung và thông tin quan trọng; 
(iii) Phát triển và rèn luyện kỹ năng nói/trình bày tóm tắt ý chính những thông tin đã nghe đựơc 
hay/và đọc đựơc và (iv) phát triển kỹ năng viết.  

8.  Mô tả tóm tắt nội dung môn học  

Môn học gồm 12 chương với các chủ đề liên quan đến kinh tế học: vai trò của kinh tế học, các 
phương pháp nghiên cứu kinh tế, các hệ thống kinh tế trên thế giới, kinh tế học Vi mô- Vĩ mô, 
nhựng khái niệm về thu nhập quốc dân (GDP), lạm phát, thất nghiệp, chu kỳ kinh doanh... Ngoài 
việc phát triển các kỹ năng và kiến thức tiếng Anh, môn học cũng giúp sinh viên có được những 
kiến thức căn bản về kinh tế học.  

Trong quá trình học sinh viên sẽ tham gia các hoạt động như thảo luận nhóm, giải quyết các bài 
tập tình huống (case study), đóng vai (role-play), các bài tập viết và nghe giúp sinh viên luyện 
tập cách xác định, phân tích và giải quyết những vấn đề mà nhà quản trị thường gặp, đồng thời 
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cũng tạo cơ hội giúp sinh viên phát triển kỹ năng giao tiếp trong môi trường kinh doanh một cách 
hiệu quả. 

9. Tài liệu học tập 

- Tài liệu bắt buộc  

1. English for Economics - Tài liệu do Giảng viên khoa Ngoại ngữ kinh tế - UEH biên soạn. 

2. English for Economics in Higher Education Studies. Mark Roberts &Terry Phillips. Garnet 
Education 2009  

3. English for Business Studies. Ian MacKenzie. Cambridge University Press 2011. 

- Tài liệu tham khảo: 

1. Adrian Pilbeam (2000). Market Leader – International Management.Harlow (Essex): 
Longman,  

2. Christine Johnson (2000). Market Leader – Banking and Finance. Harlow: Longman.  

3. Peter Strutt (2000). Market Leader – Business Grammar and Usage. Harlow: Longman 

Một số trang web 

• Financial Times: http://www.ft.com/home/uk 

• Far Eastern Economic Review: http://www.feer.com 

• Wall Street Journal: http://asia.wsj.com/home-page 

• CNBC: http://www.cnbc.com/ 

• CNN Money: http://money.cnn.com/ 

11. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên: (tối thiểu gồm 4 mục, tổng các mục là 100%)  

Việc đánh giá được thực hiện bao gồm: hiện diện trên lớp, mức độ tích cực tham gia các 
hoạt động trên lớp, các qui định về thời hạn, chất lượng các bài tập, bài kiểm tra… 

o Hiện diện và các hoạt động trên lớp 10% 

o Thuyết trình theo nhóm  15% 

o Kiểm tra giữa kỳ   25% 

o Bài thi cuối khóa   50% 

12. Thang điểm: (Theo học chế tín chỉ) 

13. Nội dung chi tiết học phần:  
 

Ngày 
(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…) 

Đáp ứng mục tiêu:  

Ngày 1 
(4 tiết) 

Tài liệu 1: English for 
Economics 
Unit 1  

Tài liệu 2:  

English for 
Economics in 

Sinh viên đọc 
trước các phần 
trong tài liệu. 

-Phát triển vốn từ vựng 
chuyên ngành. 
- Tập trung vào 02 kỹ 
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ECONOMICS AND 
ECONOMIC 
METHODS  
 

Higher 
Education 
Studies. 

Unit 2: How 
economics is 
organized  

Tham khảo các tài 
liệu với chủ đề 
tương tự bằng 
tiếng Việt. 
Chuẩn bị ý kiến 
tham gia vào hoạt 
động trên lớp như: 
thảo luận, đóng 
vai (role-play) bài 
tập tình huống 
(case study) 
- Chuẩn bị thuyết 
trình theo cá nhân 
hoặc nhóm theo 
yêu cầu của giảng 
viên 

năng: 
+ nghe: nghe và ghi chú 
nội dung bài giảng  
+ nói: phát biểu từ 
những ghi chú. 

Ngày 2 
(4 tiết) 

Tài liệu 1 
Unit 2:  
ECONOMIC 
SYSTEMS 
 

Tài liệu 2:  
Unit 3: Market 
economics 

nt -Phát triển vốn từ 
chuyên ngành 
- Tập trung vào 02 kỹ 
năng  
+ đọc: (i) sử dụng câu 
hỏi để tìm kiếm những 
thông tin cần thiết; (ii) 
cách sử dụng câu chủ đề 
để hiểu nội dung tổng 
quát của  
+ viết: (i) viết các câu 
chủ đề; (ii) viết tóm tắt    

Ngày 3 
(4 tiết) 

Tài liệu 1 
Unit 3: THE 
MACROECONOMY 

Tài liệu 2:  
Unit 6: 
Macroeconomics 
... but 
microfinance! 

nt -Phát triển vốn từ 
chuyên ngành 
- Tập trung vào 02 kỹ 
năng: 
+ nghe: nghe và ghi chú 
nội dung bài giảng  
+ nói: báo cáo kết quả 
nghiên cứu;  

Ngày 4 
(4 tiết) 

Tài liệu 1 
Unit 4: GROSS 
DOMESTIC 
PRODUCT  

Tài liệu 3: 
 English for 
Business Studies 
Unit1: The 
Three Sectors of 
the Economics  

nt -Phát triển vốn từ 
chuyên ngành 
- Tập trung vào 02 kỹ 
năng  
+ đọc: (i) xác định việc 
phát triển chủ đề trong 
một phân đoạn, (ii) cách 
sử dụng internet hiệu 
quả 
+ viết: viết báo cáo kết 
quả nghiên cứu    

Ngày 5 Tài liệu 1 Tài liệu 2:  nt -Phát triển vốn từ 
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(4 tiết) Unit 6: INFLATION. Unit 1: 
Economics in 
the modern 
world 

chuyên ngành 
- Tập trung vào 02 kỹ 
năng: 
+ nghe: (i) hiểu được 
ngôn ngữ “dẫn đường” 
trong bài giảng; (ii) sử 
dụng các ký hiệu và từ 
viết tắt để ghi chú.  
+ nói: đóng góp ý kiến 
một cách hiệu quả cho 
buổi hội thảo. 

Ngày 6 
(4 tiết) 
 

Tài liệu 1 
Unit 5: ECONOMIC 
BUSINESS CYCLES 
AND 
UNEMPLOYMENT 

Tài liệu 2:  
Unit 11: Labour 
markets 

nt -Phát triển vốn từ 
chuyên ngành 
- Tập trung vào 02 kỹ 
năng  
+ đọc: xác định thông tin 
chính trong câu phức. 
+ viết: viết câu phức 
 

Ngày 7 
(4 tiết) 

Ôn tập và Kiểm tra 
giữa kỳ 

   

Ngày 8 
(4 tiết) 

Tài liệu 1 
Unit 6: SUPPLY AND 
DEMAND 

Tài liệu 2:  
Unit 12: 
Strategy, policy 
and economic 
change  
 

nt -Phát triển vốn từ 
chuyên ngành 
- Tập trung vào 02 kỹ 
năng: 
+ nghe: (i) hiểu được 
những ý mà người nói 
nhấn mạnh; (ii) sử dụng 
các ký hiệu và từ viết tắt 
để ghi chú.  
+ nói: yêu cầu làm rõ ý 
người nói và trả lời 
những thắc mắc từ phía 
người nghe. 

Ngày 9 
(4 tiết) 

Tài liệu 1 
Unit 7: FISCAL 
POLICY  

Tài liệu 3: 
Unit 22: The 
Role of 
Government 

nt -Phát triển vốn từ 
chuyên ngành 
- Tập trung vào 02 kỹ 
năng  
+ đọc: hiểu được các 
mệnh đề độc lập với thể 
bị động. 
+ viết: (i) cách viết diễn 
giải và  (ii) cách viết một 
bài luận 
 

Ngày 
10 
(4 tiết) 

Tài liệu 1 
UNIT 8: BANKING 
 

Tài liệu 3 
Unit 14: 
Banking 

nt Phát triển vốn từ chuyên 
ngành 
- Tập trung vào 02 kỹ 
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năng: 
+ nghe: (i) sử dụng hệ 
thống ghi chép Cornell; 
và (ii) nhận biết sự lạc đề 
trong bài giảng. 
+ nói: đóng góp ý kiến 
một cách hiệu quả cho 
buổi hội thảo. 

Ngày 
11 
(4 tiết) 

Tài liệu 1 
Unit 9: COMPANY 
STRUCTURE 
 

Tài liệu 3:  
Unit 3: 
COMPANY 
STRUCTURE 

nt -Phát triển vốn từ 
chuyên ngành 
- Tập trung vào 02 kỹ 
năng  
+ đọc: (i) hiểu được các 
thái độ của tác giả và (ii) 
suy đoán những ý ngầm 
của tác giả. 
+ viết: (i) cách viết một 
bài luận gồm 4 phần: 
tình huống-vấn đề phát 
sinh-giải pháp-đánh giá 
(ii) cách sử dụng những 
câu trích dẫn; và (iii) lập 
danh mục sách tham 
khảo 
 

Ngày 
12 
(4 tiết) 

Tài liệu 1 
Unit  11: MARKET 
STRUCTURE  

Tài liệu 3:  
Unit  18: Market 
Structure & 
Competion 

nt -Phát triển vốn từ 
chuyên ngành 
- Tập trung vào 02 kỹ 
năng: 
+ nghe: nhận biết được 
thái độ của người nói. 
+ nói: hình thành những 
lý lẽ tranh luận trong 
buổi hội thảo. 
 

Ngày 
13 
(4 tiết) 

Tài liệu 1 
Unit 12:  
THE GLOBAL 
ECONOMY. 

Tài liệu 2:  
Unit 5: 
Economics, 
globalization 
and sustainable 
development 

nt -Phát triển vốn từ 
chuyên ngành 
- Tập trung vào 02 kỹ 
năng  
+ đọc: hiểu được cách 
liên kết các ý tưởng 
trong 1 đoạn văn. 
+ viết: (i) nên sử dụng 
câu trích dẫn trực tiếp 
hay diễn đạt lại ý (ii) 
cách viết một báo cáo 
kết quả nghiên cứu; và 
(iii) cách viết đoạn mở 
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đầu và kết luận 
 

Ngày 
14  
(4 tiết) 

Các nhóm thuyết 
trình 

   

Ngày 
15 
(4 tiết) 

Thuyết trình (tt) 
Ôn tập – Giải đáp 
thắc mắc 
Thi thử (Trial Test) 

   

TP.HCM, ngày 18  tháng 08  năm 2012 

   PHÊ DUYỆT CỦA TRƯỜNG BỘ MÔN 

                    (ký, ghi rõ họ tên) 

           Th.S Nguyễn Thị Kim Thủy 

 

NGƯỜI BIÊN SOẠN 

(ký, ghi rõ họ tên) 

Th.S  Võ Đình Phước 

 


