
 
   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            

HỌC PHẦN 

ANH VĂN CHUYÊN NGÀNH III 

 

 
KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN 

BỘ MÔN NGOẠI NGỮ 

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

điểm liên quan đến các hệ trong cơ thể như nội tiết, sinh sản, tiết niệu, xét nghiệm, chẩn đoán, các 

chuyên khoa ngoại, sản và công việc điều dưỡng. 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. Reproductive system  

2. Urinary system  

3. Endocrine system 

4. Diagnostic tests 

5. Diagnostic equipment 

6. Nursing 

7. OB/GYN (Obstetrics /    

Gynecology) 

8. Surgery 

 

 

 

Chuẩn đầu ra của HP: 

 Sử dụng chính xác nghĩa của từ vựng liên quan đến các hệ trong cơ thể 

như nội tiết, sinh sản, tiết niệu, xét nghiệm, chẩn đoán, các chuyên khoa 

ngoại, sản và công việc điều dưỡng.  

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

văn bản và đoạn thoại 

 Thảo luận các kết quả xét nghiệm, chẩn đoán  

 Viết được lá thư trong thực hành nghề nghiệp. 

 

 

 

 

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 

 

 

 

 

 

Tài liệu sử dụng trong học phần:  

1. Virginia.V, Dooley.J, Trang M. Tran, M.D. (2016), Career Paths - Medical, 

Express Publishing 

2. Glendinning. E.H & Holmstrom, B.A.S, (2008), English in Medicine, NXB 

TPHCM 

3. Glendinning. E.H & Howard. R, (2007), Professional English in Use, 

Cambridge University Press. 

4. Chabner, D. E (2014), The language of Medicine, 10th.ed., W.B. Saunders  

 


