BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

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 ngành – Kỹ thuật nông nghiệp
(English for Specific in Agricultural Technology)
- Mã số học phần: PD114
- Số tín chỉ

: 2TC (Giờ lý thuyết: 30)

2. Đơn vị phụ trách học phần:
- Bộ môn

: Kỹ Thuật Nông Nghiệp

- Khoa/Viện

: Khoa Phát Triển Nông Thôn

3. Học phần tiên quyết: Không
4. Mô tả tóm tắt nội dung học phần:
Học phần cung cấp những từ vựng Anh văn chuyên ngành Kỹ thuật nông nghiệp, giúp
sinh viên hiểu được nội dung của bài viết về chuyên ngành và trả lời được các câu hỏi
về nội dung của bài viết. Sinh viên có thể viết được các bài tóm tắt hoặc báo cáo ngắn
về chuyên ngành, có thể nghe hiểu cơ bản được các cuộc tọa đàm, báo cáo khoa học có
liên quan.
5. Mục tiêu của học phần:
5.1.

Kiến thức: Cung cấp những từ vựng chuyên ngành, cách đọc, viết các bài viết
chuyên ngành bằng tiếng Anh.

5.2.

Kỹ năng: Học phần giúp sinh viên nắm được những kỹ năng cơ bản để đọc
hiểu được các nội dung bài viết chuyên ngành bằng tiếng Anh, viết được tóm
tắt hoặc báo cáo ngắn chuyên ngành.

5.3.

Thái độ: Học phần sẽ góp phần bồi dưỡng ý thức trách nhiệm của sinh viên
đối với sự phát triển nền nông nghiệp của đất nước. Ngoài ra, sau khi hoàn
thành học phần sinh viên có thể nâng cao tinh thần học tập.

6. Đề cương học phần:
Nội dung

Số tiết

Phần 1.

Từ vựng (vocabulary)

10

Phần 2.
Phần 3.

Phát triển kỹ năng (skill development)

15

Báo cáo chuyên đề(seminar)

5

7. Phương pháp giảng dạy:
Kết hợp giảng lý thuyết với thảo luận và làm bài tập nhóm để giải quyết các nội dung
của giáo trình.
8. Đánh giá:
− Kiểm tra giữa kỳ:
− Kiểm tra cuối kỳ:
9. Tài liệu học tập:

30%
70%

