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Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

ĐỀ CƢƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần

: Anh văn chuyên ngành thú y (English for veterinary
medicine)

- Mã số học phần : NN120
- Số tín chỉ học phần : 2 tín chỉ
- Số tiết học phần : 30 tiết (lý thuyết: 26 tiết; thực hành:6 tiết (không kể thời gian
tự học).
2. Đơn vị phụ trách học phần:
- Bộ môn : Thú y
- Khoa/Viện/Trung tâm/Bộ môn: Khoa Nông nghiệp & Sinh học ứng dụng
3. Điều kiện tiên quyết:
Sau khi sinh viên đã học xong các học phần XH 23, XH 24, XH25
4. Mục tiêu của học phần:
4.1. Kiến thức:
4.1.1. Biết được các thuật ngữ chuyên ngành thú y
4.1.2. Củng cố những kiến thức về ngữ pháp tiếng Anh
4.1.3. Nâng cao kiến thức chuyên môn thú y qua nội dung học.
4.2. Kỹ năng:
4.2.1. Biết phân tích trong dịch các tài liệu chuyên ngành Thú y bằng tiếng Anh
4.2.2. Phát triển kỹ năng đọc, hiểu và dịch các sách chuyên ngành Thú y.
4.2.3. Nâng cao khả năng thảo luận chuyên môn bằng tiếng Anh
4.2.4. Phát triển kỹ năng học tập suốt đời
4.3. Thái độ:
Ý thức bổ sung kiến thức chuyên môn bằng tư liệu tiếng nước ngoài
5. Mô tả tóm tắt nội dung học phần:
Nâng cao khả năng đọc, hiểu, nghe, nói Anh văn chuyên môn thú y thông qua
những nội dung học chuyên ngành về thú y cơ sở như cơ thể, sinh lý, dược lý cũng
như thú y chuyên ngành như chẩn đoán, ngoại khoa, bệnh học ở gia súc- gia cầm.
6. Cấu trúc nội dung học phần:
6.1. Lý thuyết
Nội dung
Part 1.

Số tiết

4.1; 4.2

Reading

1. 1. Animal anatomy

Mục tiêu

2

1. 2.
1.3.
1. 4.
1. 5.
1. 6.
1. 7.
Part 2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
Part 3.

Body systems
Swine diseases
Post-mortem examination of poultry
Poultry diseases
Prescriptions
Blood sampling
Listening
Pharmacokinetic and Pharmacodynamic
Influences of Aminoglycoside Dosing
Antibiotics
Pharmacology: Half-life of Drugs
Heart failure
Kidney Anatomy
Physiology of the kidneys
The Anatomy of the Liver
The Physiology of the Liver
Discussing
Thảo luận chuyên đề chuyên ngành thú y bằng
tiếng Anh

2
3
3
3
2
3
6

4.1; 4.2

6

4.1; 4.2

6.2. Thực hành
7. Phƣơng pháp giảng dạy:
- Ôn văn phạm phục vụ cho dịch thuật, cách học nhớ từ chuyên ngành
- Hướng dẫn luyện kỹ năng đọc, hiểu và dịch tại lớp kết hợp luyện đọc và dịch ở
nhà thông qua những bài tập về nhà.
- Tập nghe tài liệu chuyên ngành
- Soạn, trình bày và thảo luận chuyên đề chuyên ngành bằng tiếng Anh
8. Nhiệm vụ của sinh viên:
Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ như sau:
- Tham dự tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết.
- Tham gia đầy đủ 100% giờ báo cáo và thảo luận
- Thực hiện đầy đủ các bài tập.
- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ.
- Tham dự thi kết thúc học phần.
- Chủ động tổ chức thực hiện giờ tự học.
9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên:
9.1. Cách đánh giá
Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:
TT Điểm thành phần
1 Điểm chuyên cần

3

Điểm bài tập nhóm

Quy định
- Dựa trên số tiết tham dự và
thái độ học tập
- Sự chuẩn bị bài làm ở nhà
- Báo cáo
- Được nhóm xác nhận có tham
gia

Trọng số
10%

10 %

Mục tiêu
4.3

4.1; 4.2;4.3

4
5

Điểm kiểm tra giữa
kỳ
Điểm thi kết thúc
học phần

- Báo cáo chuyên đề
- Đánh giá kiến thức
- Thi tự luận
- Tham dự đủ 80% tiết lý thuyết
và 100% giờ thảo luận
- Bắt buộc dự thi

20%

4.1; 4.2

60%

4.1; 4.2

9.2. Cách tính điểm
- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang
điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân.
- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần
nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần theo thang điểm 10 làm tròn đến một
chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm
4 theo quy định về công tác học vụ của Trường.
10. Tài liệu học tập:
Thông tin về tài liệu

Số đăng ký cá biệt

[1] Giáo trình
[2] Diseases of swine / Barbara E. Straw ... [et al.] edited by. - NN.012635 13216 Khoa Nông
4
nghiệp
Oxford : Blackwell Publishing, 2006
Số thứ tự trên kệ sách: 636.4089/ D611

[3] Diseases of poultry / Editor-in-chief, Y.M. Saif ; associate
editors, H.J. Barnes ... [et al.].. - : Iowa State Press, 2003
Số thứ tự trên kệ sách: 636.5/ D611
[4] The Merck veterinary manual / Editor: Cynthia M. ;
Associate editor: Scott Line. - Philadelphia : Merck & Co.,
2005
Số thứ tự trên kệ sách: 636.088/ M553
[5] Veterinary pharmacology and therapeutics / Edited
by H. Richard Adams. - Ames : Iowa State University
Press, 2001
Số thứ tự trên kệ sách: 636.08957/ V586
[6] Plumb's veterinary drug handbook / Donald C.
Plumb. - Stockholm, Wis.,Ames, Iowa :
PharmaVet,Distributed by Blackwell Pub., 2008,2008
Số thứ tự trên kệ sách: 636.089/ P734

NN.013480

15306 Khoa Nông
0
nghiệp

TTHL-Tài
DIG.002340 134601 liệu đọcTầng 3

TTHL-Tài
AV.001459 102653 liệu nghe
nhìn-Tầng 3
TTHL-Tài
MON.034508 151635 liệu đọcTầng 3

11. Hƣớng dẫn sinh viên tự học:
Tuần

Nội dung

Lý
thuyết

(tiết)

Thực
hành
(tiết)

Nhiệm vụ của sinh viên

1 - 12

- Reading
- Listening

24

-Nghiên cứu trước:
+ Tài liệu [1]: nội dung Part 1 và Part 2
tương ứng với giờ liệt kê ở 6.1
+ Làm bài ở nhà trước khi lên lớp
+ Ôn lại những nội dung văn phạm liên
quan
+Tra cứu thêm nội dung liên quan ở tài
liệu [2], [3],[4],[5],[6]

13-14

Discussing

6

- Nghiên cứu tài liệu [2], [3],[4] soạn bài
trước những phần được phân công.
-Làm việc nhóm (theo danh dách phân
nhóm)
-Viết báo cáo
- Báo cáo
- Thảo luận
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