CHƢƠNG TRÌNH MÔN HỌC
Tên môn học: Tiếng Anh chuyên ngành
Mã số môn học: MH 10
Thời gian môn học: 30 giờ; (Lý thuyết: 28 giờ; Kiểm tra: 02 giờ)
I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔN HỌC:
- Vi trí: Môn học tiếng Anh chuyên ngành nằm trong nhóm các môn cơ sở, được
bố trí giảng dạy ở năm học thứ hai sau khi đã được học một số môn cơ sở nghề.
-Tính chất: Môn tiếng Anh chuyên ngành là môn khoa học xã hội, học sinh sẽ
được tiếp cận với một số từ vựng, thuật ngữ trong lĩnh vực kinh doanh, kế toán hỗ trợ cho
học sinh nhận thức những môn học cơ sở nghề tiếp theo.
II. MỤC TIÊU MÔN HỌC:
- Về kiến thức: Sử dụng đúng một số thuật ngữ tiếng Anh liên quan đến lĩnh vực tài chính và kế
toán.
- Về kỹ năng: Đọc hiểu được tài liệu tiếng Anh đơn giản trong lĩnh vực tài chính và kế
toán.
- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:
+ Xác định được đúng mục tiêu của môn học
+ Có thêm những hiểu biết về lĩnh vực tài chính và kế toán, từ đó xây dựng tác
phong công nghiệp trong học tập và làm việc.
III. NỘI DUNG MÔN HỌC:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:
Thời gian (giờ)
Số
TT

Tên chƣơng/mục

Tổng
số

Lý
thuyết

I

Unit 1: The economic organization of
society

3

3

II

Unit 2: Supply and demand together

3

3

III

Unit 3: Inflation

3

3

IV

Unit 4: Public finance and business finance

3

3

V

Review 1
Test 1

3

2

VI

Unit 5: Direct and indirect taxes

3

3

VII

Unit 6: Capital market

3

3

Thực
hành

Kiểm
tra

1

VIII
IX
IX

Unit 7: Accounting

3

3

Unit 8: Financial statements

3

3

3

2

1

30

28

2

Review 2
Test 2
Cộng

2. Nội dung chi tiết:
Unit 1: The economic organization of society
Thời gian: 03 giờ
Mục tiêu:
- Sử dụng được một số thuật ngữ tiếng Anh trong chủ đề về kinh tế cơ bản.
- Đọc hiểu tài liệu tiếng Anh đơn giản trong chủ đề về kinh tế cơ bản.
Nội dung:
1. Vocabulary
2. Reading
3. Comprehension questions
4. Word study
Unit 2: Supply and demand together
Thời gian: 03 giờ
Mục tiêu:
- Sử dụng được một số thuật ngữ tiếng Anh trong chủ đề về quy luật cung và cầu.
- Đọc hiểu tài liệu tiếng Anh đơn giản trong chủ đề về quy luật cung và cầu.
Nội dung:
1. Vocabulary
2. Reading
3. Comprehension questions
4. Word study
Unit 3: Inflation
Thời gian: 03 giờ
Mục tiêu:
- Sử dụng được một số thuật ngữ tiếng Anh trong chủ đề về lạm phát.

- Đọc hiểu tài liệu tiếng Anh đơn giản trong chủ đề về lạm phát.
Nội dung:
1. Vocabulary
2. Reading
3. Comprehension questions
4. Word study
Unit 4: Public finance and business finance
Thời gian: 03 giờ
Mục tiêu:
- Sử dụng được một số thuật ngữ tiếng Anh trong chủ đề về tài chính công và tài chính
doanh nghiệp.
- Đọc hiểu tài liệu tiếng Anh đơn giản trong chủ đề về tài chính công và tài chính doanh
nghiệp.
Nội dung:
1. Vocabulary
2. Reading
3. Comprehension questions
4. Word study
Thời gian: 02 giờ
Thời gian: 01 giờ

Review 1
Test 1
Unit 5: Direct and indirect taxes

Thời gian: 03 giờ
Mục tiêu:
- Sử dụng được một số thuật ngữ tiếng Anh trong chủ đề về các loại thuế trực thu và thuế
gián thu.
- Đọc hiểu tài liệu tiếng Anh đơn giản trong chủ đề về các loại thuế trực thu và thuế gián
thu.
Nội dung:
1. Vocabulary
2. Reading

3. Comprehension questions
4. Word study
Unit 6: Capital market
Thời gian: 03 giờ
Mục tiêu:
- Sử dụng được một số thuật ngữ tiếng Anh trong chủ đề về thị trường vốn.
- Đọc hiểu tài liệu tiếng Anh đơn giản trong chủ đề về thị trường vốn.
Nội dung:
1. Vocabulary
2. Reading
3. Comprehension questions
4. Word study
Unit 7: Accounting
Thời gian: 03 giờ
Mục tiêu:
- Sử dụng được một số thuật ngữ tiếng Anh trong chủ đề về nghiệp vụ kế toán.
- Đọc hiểu tài liệu tiếng Anh đơn giản trong chủ đề về nghiệp vụ kế toán.
Nội dung:
1. Vocabulary
2. Reading
3. Comprehension questions
4. Word study
Unit 8: Financial statements
Thời gian: 03 giờ
Mục tiêu:
- Sử dụng được một số thuật ngữ tiếng Anh trong chủ đề về báo cáo tài chính.
- Đọc hiểu tài liệu tiếng Anh đơn giản trong chủ đề về báo cáo tài chính.
Nội dung:
1. Vocabulary
2. Reading

3. Comprehension questions
4. Word study
Review 2
Test 2

Thời gian: 02 giờ
Thời gian: 01 giờ

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CHƢƠNG TRƢƠNG TRÌNH:
1. Phòng học lý thuyết
2. Trang thiết bị máy móc: máy tính, máy chiếu, loa, đài, đĩa.
3.Giấy A0, A4, handout.
V. NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ:
1. Nội dung:
- Về kiến thức: Sử dụng đúng một số thuật ngữ tiếng Anh liên quan đến lĩnh vực tài chính và kế
toán.
- Về kỹ năng: Đọc hiểu được tài liệu tiếng Anh đơn giản trong lĩnh vực tài chính và kế
toán.
- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:
+ Xác định được đúng mục tiêu của môn học
+ Có thêm những hiểu biết về lĩnh vực tài chính và kế toán, từ đó xây dựng tác
phong công nghiệp trong học tập và làm việc.
2. Phương pháp đánh giá:
- Điểm chuyên cần: 01 điểm
- Điểm kiểm tra định kỳ: 02 điểm (theo hình thức viết, tự luận hoặc trắc nghiệm)
- Điểm thi kết thúc môn học: 01 điểm (theo hình thức viết, tự luận hoặc trắc nghiệm)
VI. HƢỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔN HỌC:
1. Phạm vi áp dụng chương trình: Chương trình môn học sẽ được sử dụng để giảng dạy
cho trình độ cao đẳng.
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:
- Giáo viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung của từng bài học, tìm kiếm
các bài tập áp dụng theo từng nội dung của bài học, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực
hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy.
- Đối với người học: đọc và nghiên cứu tài liệu, làm bài tập được giao.
3. Những trọng tâm cần chú ý:
- Sử dụng đúng thuật ngữ chuyên ngành tài chính và kế toán.

- Thực hành kỹ năng đọc lướt, đọc tỷ mỷ.
4. Tài liệu học tập và tham khảo:
[1] Tài liệu học tập: Giáo trình Tiếng Anh kinh doanh: Sarah Bales; Do Thi Nu; Ha Kim
Anh; (2000). English in economics and business - HN. National economics University.
[2] Tài liệu tham khảo:
1. A.J.Thomson and A.V.Martinet (1987).A Practical English Grammar -OxFord
University Press.
2. Cao Xuan Thieu (1999).English for Finance and banking- University of finance
and accounting.
3. Raymond Murphy (1998) English Grammar in use-Cambridge University Press.
4. Giáo trình Tiếng anh kinh doanh của trường CĐKTCN Hà nội

