
 
   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            

HỌC PHẦN 

ANH VĂN CHUYÊN NGÀNH I 

 

 
KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN 

BỘ MÔN NGOẠI NGỮ 

 
 Học phần Anh văn chuyên ngành I thuộc kiến thức giáo dục đại cương, giới thiệu các chủ 

điểm liên quan đến các chủ đề hướng dẫn sử dụng thuốc, mô tả các đơn vị, nhân sự trong bệnh viện, 

các bộ phận cơ thể, hệ hô hấp, tuần hoàn, tiêu hóa. Học phần này trang bị cho người học từ vựng liên 

quan đến các chủ điểm đã được đề cập.  

 

 

Thời lượng học tập:  

 Số tín chỉ: 3 

 Lý thuyết: 45 tiết 

 Tự học: 90 tiết 

 

 

 

 

 

 

 

Nội dung học phần: 

1. Hospital departments  

2. Hospital staff 

3. Hospital equipment   

4. Parts of the body 

5. Respiratory system   

6. Circulatory system 

7. Digestive system   

8. Administering medicate 

9. Describing frequency 

 

 

 

Chuẩn đầu ra của HP: 

 Sử dụng chính xác nghĩa của từ vựng trong hướng dẫn sử dụng thuốc, mô 

tả các đơn vị, nhân sự trong bệnh viện, các bộ phận cơ thể, hệ hô hấp, tuần 

hoàn, tiêu hóa. 

 Xác định được những nội dung chủ yếu và các chi tiết quan trọng trong 

văn bản và đoạn thoại. 

 Giao tiếp về cách hướng dẫn sử dụng thuốc. 

 Ghi chú thông tin khi giao tiếp với bệnh nhân. 

 

 

 

 

 

Phương pháp dạy học:  

✔ Thuyết trình   ✔ Vấn đáp 

✔ Thảo luận nhóm  ✔ Tự học theo hướng dẫn 

 

 

 

 

 

Phương pháp kiểm tra, đánh giá:  

Chuyên cần 

(10%) 

Điểm danh, thái độ trong giờ học 

(hoạt động nhóm, bài tập,…) 

Kiểm tra  

thường xuyên 

(20%) 

Kiểm tra tại lớp 

Bài tập tự học 

Thi kết thúc 

(70%) 

Vấn đáp 

MCQ 
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