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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG 

Khoa/Viện: Công nghệ sinh học và Môi trường   

Bộ môn: Kỹ thuật môi trường 

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN 

1. Thông tin về học phần: 

Tên học phần:    

- Tiếng Việt: TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH KỸ THUẬT MÔI 

TRƯỜNG 

- Tiếng Anh: ENGLISH FOR ENVIRONMENTAL ENGINEERING  

   

Mã học phần: ENE329        Số tín chỉ: 2(2-0) 

Đào tạo trình độ: Đại học 

Học phần tiên quyết: Tiếng Anh A2.1 , sinh thái môi trường, biến đổi khí hậu 

2. Mô tả tóm tắt học phần:   

Học phần rèn luyện cho sinh viên các kỹ năng ngôn ngữ (tiếng Anh) trong chuyên 

ngành kỹ thuật môi trường nhằm tạo tiền đề cho sinh viên sử dụng kiến thức chuyên 

ngành bằng tiếng Anh. Dựa trên các kiến thức cơ sở của sinh thái môi trường, biến 

đổi khí hậu và xử lý rác thải, học phần được chia thành các kỹ năng tương ứng: 

nghe, nói, đọc, viết. Trên cơ sở đó, sinh viên có thể tự tìm hiểu và trao đổi các vấn 

đề chuyên môn phục vụ cho công tác thực hành thực tập cũng như du học và nghiên 

cứu sâu hơn sau này. 

3. Mục tiêu: 

- Giúp sinh viên tiếp cận các chuyên đề trong ngành kỹ thuật môi trường bằng ngôn 

ngữ tiếng Anh, chú trọng phần đọc hiểu để sinh viên có thể khai thác các tài liệu 

chuyên ngành.  

- Giúp sinh viên quen thuộc với ngôn ngữ tiếng Anh trong báo cáo khoa học (biểu 

đồ, mô tả thí nghiệm, so sánh thảo luận kết quả…).  
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- Giúp sinh viên giao tiếp tiếng Anh có hiệu quả hơn khi thảo luận về vấn đề khoa 

học, cách giới thiệu bản thân, rèn luyện kỹ năng nghe và bước đầu xây dựng kĩ năng 

thuyết trình chuyên môn bằng tiếng Anh. 

4. Kết quả học tập mong đợi (KQHT): Sau khi học xong học phần, sinh viên có 

thể: 

 a) Nhận diện và phát âm được một số từ vựng chuyên ngành trong các tài liệu 

về môi trường sinh thái, biến đổi khí hậu, xử lý rác thải. 

 b) Thực hành kỹ năng đọc hiểu các câu hỏi trong bài đọc chuyên ngành về môi 

trường sinh thái. 

c) Thực hành kỹ năng nghe hiểu các cuộc đàm thoại, bài giảng chuyên ngành 

về biến đổi khí hậu, xử lý rác thải. 

d) Thiết kế nội dung của 1 poster hay slide thuyết trình bằng tiếng Anh về 

chuyên ngành sinh thái, biến đổi khí hậu hoặc xử lý rác thải. 

e) Vận dụng kiến thức để trao đổi và trình bày được một nội dung khoa học 

trong các báo cáo chuyên ngành. 

5. Nội dung:  

STT Chương/Chủ đề 
Nhằm đạt 

KQHT 

Số tiết 

LT TH 

1 

1.1 

1.2 

1.3 

Ecosystems 

Vocabulary 

Reading comprehension 

Writing 

a, b 

 

 

2 

2 

2 

0 

2 

2.1 

2.2 

2.3 

Energy Resource 

Vocabulary 

Listening 

Speaking  

a, c  

2 

3 

3 

0 

3 

3.1 

3.2 

Recycling waste 

Vocabulary 

Listening 

a, c  

2 

3 

0 
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3.3 Speaking 3 

4 

4.1 

4.2 

Presentation  

Writing  

Speaking  

c, d, e  

4 

4 

 

6. Tài liệu dạy và học:  

STT Tên tác giả Tên tài liệu 

Năm 

xuất 

bản 

Nhà xuất bản 

Địa 

chỉ 

khai 

thác 

tài 

liệu 

Mục đích  

sử dụng 

Tài 

liệu 

chính 

Tham 

khảo 

1 Richard Lee English for 

Environmental 

science in 

Higher 

education 

study 

2009 Garnet 

Publishing 

Ltd. 

GV 

cung 

cấp 

   

2 United Nations 

Development 

Programme 

A Glossary Of 

Common 

Development 

Terms 

2003 United 

Nations 

Development 

Programme 

GV 

cung 

cấp 

   

3 TS. Trương 

Mạnh Tiến 

Cục môi 

trường, Bộ 

khoa học công 

nghệ và môi 

trường 

English-

Vietnamses 

Dictionary of 

Environment 

2002 NXB Khoa 

học và Kỹ 

thuật 

GV 

cung 

cấp 

   

4 US Terms of 2006  GV    
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Environmental 

Protection 

Agency 

Environment: 

Glossary, 

Abbreviations, 

Acronyms   

cung 

cấp 

7. Đánh giá kết quả học tập:   

STT Hình thức đánh giá Nhằm đạt KQHT Trọng số (%) 

2 Chuyên cần  10 

2 Kiểm tra giữa kỳ  a, b, c 20 

3 Thuyết trình c, d, e 10 

4 Bài tập về nhà  a, b, c 10 

5 Thi kết thúc học phần 

- Hình thức thi: trắc nghiệm kết hợp tự luận 

- Đề mở:      Đề đóng:   

a, b, c 50 

   

  NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN 

  (Ký và ghi họ tên) 

   

 

  Trần Thanh Thư 

 

   

 TRƯỞNG KHOA/VIỆN TRƯỞNG BỘ MÔN 

 (Ký và ghi họ tên) (Ký và ghi họ tên)  

 

 

 

 Ngô Thị Hoài Dương Ngô Đăng Nghĩa 

   


