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1. Tên học phần:

Anh văn chuyên ngành (Kỹ thuật nông nghiệp)
(English for Agriculture)
- Mã số học phần: PD114
- Số tín chỉ

: 2TC (Giờ lý thuyết: 30; Giờ thực hành/bài tập/đồ án: 15)

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: Anh văn căn bản 3 (XH025).
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:
Trang bị cho học viên (1) kỹ năng đọc hiểu nhanh các tài liệu chuyên ngành nông
nghiệp; (2) kỹ năng viết báo cáo, bài báo khoa học bằng tiếng Anh thuộc lĩnh vực
chuyên ngành nông nghiệp và (3) kỹ năng làm giàu vốn từ vựng chuyên ngành.
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 (1) kỹ năng đọc hiểu nhanh
các tài liệu chuyên ngành nông nghiệp; (2) kỹ năng viết báo cáo, bài báo khoa
học bằng tiếng Anh thuộc lĩnh vực chuyên ngành nông nghiệp và (3) kỹ năng
làm giàu vốn từ vựng 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
Chương: 1: Vocabulary
I. Improvement of individual vocabulary.
II. Reading skill.
-

Types of Scientific papers
Reading and presentation

Số tiết
10

Chương: 2: Writing Skill

10

I. Basic requirements
II. Writing a research paper
- Title
- Authors
- Abstract
- Introduction
- Methods
- Results and Discussion
- Conclusion
- References and Others.
III. Ten simple rules for getting published
Chương: 3: Reporting skill

10

I. Preparation
II. Presentation skill.
III. Presentation attitudes
7. Phương pháp giảng dạy:
- Lý thuyết: 50%
- Thực hành, tình huống: 50%
8. Đánh giá:
- Thực hành:
- Kiểm tra giữa kỳ:
- Chuyên cần:
- Thi kết thúc:

20%
10%
10%
60%
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