
BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA HÀ NỘI

12. Ngành Ngôn ngữ Anh (Khóa học: 2017-2021, 2018-2022)

STT Tên môn học Mục đích môn học
Số tín 

chỉ

Lịch 

trình 

giảng dạy 

Phương pháp 

đánh giá sinh viên

A 41

I 12

1

Những nguyên lý cơ bản 

của chủ nghĩa Mác 

Lênin (HPI )

2 Học kỳ 1
Thi hết học 

phần

2

Những nguyên lý cơ bản 

của chủ nghĩa Mác 

Lênin (HP II)

3 Học kỳ 2
Thi hết học 

phần

3 Tư tưởng Hồ Chí Minh

Môn học cung cấp cho sinh viên những hiểu biết có tính hệ thống về tư tưởng, đạo đức, giá trị văn

hoá, Hồ Chí Minh. Cùng với môn học Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin tạo lập

những hiểu biết về nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam hành động của Đảng và của cách mạng nước

ta. 

2 Học kỳ 1
Thi hết học 

phần

4

Đường lối cách mạng 

của Đảng Cộng sản Việt 

Nam

Môn học cung cấp cho sinh viên những nội dung cơ bản của đường lối cách mạng của Đảng Cộng

sản Việt Nam, trong đó chủ yếu tập trung vào đường lối của Đảng thời kỳ đổi mới trên một số

lĩnh vực cơ bản của đời sống xã hội phục vụ cho cuộc sống và công tác. Xây dựng cho sinh viên

niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, theo mục tiêu, lý tưởng của Đảng. Giúp sinh viên vận dụng

kiến thức chuyên ngành để chủ động, tích cực trong giải quyết những vấn đề kinh tế, chính trị,

văn hoá, xã hội theo đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước.

3 Học kỳ 2
Thi hết học 

phần

5
Đường lối văn hóa văn 

nghệ của ĐCS Việt Nam

Trang bị những quan điểm và nội dung cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin về văn hóa; vai trò của

văn hóa trong sự nghiệp cách mạng của giai cấp công nhân; quá trình hình thành phát triển và

hoàn thiện những nội dung cơ bản trong đường lối văn hóa - văn nghệ của Đảng Cộng sản Việt

Nam; vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam trong lãnh đạo văn hóa; những thành tựu lớn và những 

khó khăn tồn tại cần khắc phục về xây dựng văn hóa; phương hướng cụ thể cho việc xây dựng nền

văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

2 Học kỳ 2
Thi hết học 

phần

II 12

KHỐI KIẾN THỨC ĐẠI CƯƠNG

Kiến thức lý luận chính trị

Biểu mẫu 18

BÁO CÁO

Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế của cơ sở giáo dục đại học năm học 2018-2019

C. Công khai các môn học của từng khóa học, chuyên ngành

Môn học Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin nhằm giúp cho sinh viên: Xác lập cơ 

sở lý luận cơ bản nhất để từ đó có thể tiếp cận được nội dung môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh và 

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, hiểu biết nền tảng tư tưởng của Đảng; Xây 

dựng niềm tin, lý tưởng cách mạng cho sinh viên; Từng bước xác lập thế giới quan, nhân sinh 

quan và phương pháp luận chung nhất để tiếp cận các khoa học chuyên ngành được đào tạo.

Kiến thức tin học – ngoại ngữ
1



6 Tiếng Trung 1 3 Học kỳ 2
Thi hết học 

phần

7 Tiếng Trung 2 3 Học kỳ 3
Thi hết học 

phần

8 Tiếng Trung 3 3 Học kỳ 4
Thi hết học 

phần

9 Tin học đại cương

Trang bị những kiến thức cơ bản về tin học như: khái niệm về tin học và máy tính, cách sử dụng

hệ điều hành và một số tiện ích; soạn thảo văn bản trên máy tính, sử dụng bảng tính; khai thác

dịch vụ cơ bản của mạng Internet. Ngoài ra, còn giúp sinh viên hình thành, phát triển kỹ năng sử

dụng máy tính và các phần mềm thông dụng

3
Thi hết học 

phần

III 8

Kiến thức bắt buộc 6

10 Logic học đại cương

Lược sử hình thành khoa học logic; Những vấn đề cơ bản của logíc học: Vấn đề Khái niệm; Phán

đoán; các quy luật lôgíc (Luật đồng nhất, luật mâu thuẫn, luật bài trung, luật lý do đầy đủ..); suy

luận (diễn dịch, quy nạp, loại suy)….

2 Học kỳ 1
Thi hết học 

phần

11 Cơ sở Văn hóa Việt Nam

Trang bị những kiến thức cơ bản về văn hóa Việt Nam trong tiến trình phát triển qua các giai

đoạn lịch sử. Trình bày biểu hiện của văn hóa Việt Nam thông qua: văn hóa nhận thức, văn hóa tổ

chức đời sống cá nhân, văn hóa tổ chức đời sống cộng đồng, văn hóa ứng xử với môi trường tự

nhiên, văn hóa ứng xử với môi trường xã hội của tộc người Việt giữ vai trò chủ thể và xác định rõ

những đặc điểm của vùng văn hóa ở Việt Nam.

2 Học kỳ 1
Thi hết học 

phần

12
Nhà nước và pháp luật 

đại cương

Trang bị những kiến thức cơ bản về nhà nước và pháp luật bao gồm: các học thuyết về nhà nước

và pháp luật; bộ máy nhà nước trong tổng thể hệ thống chính trị Việt Nam; pháp luật XHCN Việt

Nam; hệ thống luật pháp Việt Nam; quy phạm pháp luật, pháp chế XHCN; quan hệ pháp luật.

2 Học kỳ 1
Thi hết học 

phần

Kiến thức tự chọn #####

13 Phương pháp NCKH 

Trang bị những khái niệm cơ bản về khoa học và nghiên cứu khoa học; chức năng cơ bản của

nghiên cứu khoa học, các đặc điểm của nghiên cứu khoa học và các loại hình nghiên cứu khoa

học; khái niệm đề tài, mục tiêu - nhiệm vụ nghiên cứu, đối tượng và phạm vi nghiên cứu; các giả

thuyết nghiên cứu; các phương pháp nghiên cứu cơ bản: phương pháp nghiên cứu lý thuyết,

phương pháp nghiên cứu thực nghiệm, phương pháp nghiên cứu phi thực nghiệm, quan hệ giữa

phương pháp nghiên cứu và loại hình nghiên cứu...; trình tự nghiên cứu: lựa chọn đề tài, xây dựng

đề cương, kế hoạch nghiên cứu, tổ chức nghiên cứu, các phương tiện và điều kiện tiến hành việc

nghiên cứu.

2 Học kỳ 1
Thi hết học 

phần

Kiến thức xã hội - nhân văn

2



14
Lịch sử văn minh thế 

giới

Trang bị những kiến thức cơ bản về tiến trình hình thành và phát triển của những nền văn minh

lớn trên thế giới thông qua lịch sử các quốc gia, các khu vực điển hình trong từng thời kỳ, bao

gồm: văn minh Bắc Phi và Tây Á (Ai Cập cổ đại, Lưỡng Hà cổ đại, Arập); văn minh Ấn Độ; văn

minh Trung Hoa; văn minh Hy Lạp; văn minh La Mã; văn minh Tây Âu.

2 Học kỳ 1
Thi hết học 

phần

15
Lịch sử tư tưởng phương 

Đông và Việt Nam

Những kiến thức cơ bản về lịch sử tư tưởng và tư tưởng triết học phương Đông thời cổ - trung đại

mà còn cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về lịch sử tư tưởng và tư tưởng triết học

Việt Nam.

2 Học kỳ 1
Thi hết học 

phần

IV 9

16 Ngôn ngữ học đại cương 3
Thi hết học 

phần

17 Ngôn ngữ học đối chiếu 3
Thi hết học 

phần

18
Ngôn ngữ và truyền 

thông
3

Thi hết học 

phần

B 87

I 21

Kiến thức bắt buộc 15

19
Dẫn luận ngôn ngữ học 

Anh
3

Thi hết học 

phần

20 Dụng học tiếng Anh 3
Thi hết học 

phần

21 Ngữ pháp TA thực hành 3
Thi hết học 

phần

22 Tổng quan du lịch

Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản: Lược sử hoạt động du lịch; Khái niệm du lịch;

Các nguồn lực phát triển du lịch; kinh doanh du lịch và văn hóa du lịch.... Môn học cũng cung cấp

cho sinh viên nắm chắc các loại hình du lịch có thể phát triển ở Việt Nam. Những khó khăn và

thuận lợi cơ bản của từng loại hình du lịch đó khi đưa vào khai thác, phát triển ở Việt Nam.

3
Thi hết học 

phần

23 Đất nước học Anh-Mỹ 3
Thi hết học 

phần

Kiến thức tự chọn 6

24 Phân tích diễn ngôn 3
Thi hết học 

phần

25 Khu vực học 2
Thi hết học 

phần

Kiến thức cơ sở của ngành 

Kiến thức cơ sở của nhóm ngành 

KHỐI KIẾN THỨC GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP

3



26 Giao tiếp liên văn hóa 3
Thi hết học 

phần

27
So sánh văn hóa Đông 

Tây
3

Thi hết học 

phần

II 57

Kiến thức bắt buộc 49

28 Tiếng Anh 1A 3 Học kỳ 2
Thi hết học 

phần

29 Tiếng Anh 1B 3 Học kỳ 2
Thi hết học 

phần

30 Tiếng Anh 2A 3
Thi hết học 

phần

31 Tiếng Anh 2B 3
Thi hết học 

phần

32 Tiếng Anh 3A 3
Thi hết học 

phần

33 Tiếng Anh 3B 3
Thi hết học 

phần

34 Tiếng Anh 4A 3
Thi hết học 

phần

35 Tiếng Anh 4B 3
Thi hết học 

phần

36 Tiếng Anh 5A 4
Thi hết học 

phần

37 Tiếng Anh 5B 4
Thi hết học 

phần

38
Tiếng Anh du lịch làng 

nghề
3

Thi hết học 

phần

39 Tiếng Anh du lịch lễ hội 3
Thi hết học 

phần

40
Tiếng Anh du lịch di 

tích lịch sử văn hóa
4

Thi hết học 

phần

41
Tiếng Anh quản lý dịch 

vụ du lịch
3

Thi hết học 

phần

Kiến thức ngành

Cung cấp cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng sử dụng ngôn ngữ tiếng Anh phục vụ cho các

loại hình du lịch ở Việt Nam như loại hình du lịch làng nghề, loại hình du lịch lễ hội, loại hình du

lịch văn hóa tham quan các di tích lịch sử - văn hóa phục vụ công tác hướng dẫn du lịch. Các học

phần Tiếng Anh chuyên ngành cung cấp cho người học các thuật ngữ chuyên ngành bằng tiếng

Anh về các lĩnh vực có liên quan đến các làng nghề, các lễ hội truyền thống, các di tích lịch sử -

văn hóa…; rèn luyện kỹ năng thuyết minh, thuyết trình, trả lời các câu hỏi và giao tiếp với khách

du lịch bằng tiếng Anh….

4



42
Nghiệp vụ hướng dẫn du 

lịch
4

Thi hết học 

phần

Kiến thức tự chọn 6

43
Tuyến điểm du lịch Việt 

Nam
2

Thi hết học 

phần

44
Phát triển du lịch cộng 

đồng
2

Thi hết học 

phần

45
Văn hóa ẩm thực Việt 

Nam
2

Thi hết học 

phần

46 Kỹ năng thuyết trình 2
Thi hết học 

phần

47 Tiếng Anh đối ngoại 2
Thi hết học 

phần

III 11

48 Thực tập 1 2

49 Thực tập 2 3

50
Khoá luận tốt nghiệp 

hoặc tích lũy bổ sung
6

                                                                                      Hà Nội, ngày 16 tháng 10  năm 2018

                                                                                        HIỆU TRƯỞNG

Thực tập và tốt nghiệp

5


