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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƢỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc 

 

 

ĐỀ CƢƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN  
 

 

1. Tên học phần: Pháp văn chuyên môn khoa học và công nghệ 

   (French for Science and Technology) 

- Mã số học phần: XH019. 

- Số tín chỉ học phần: 2 tín chỉ.  

- Số tiết học phần: 30 tiết lý thuyết, 60 tiết tự học.  

2. Đơn vị phụ trách học phần:  

- Bộ môn Ngôn ngữ-Văn hóa Pháp.   

- Khoa Ngoại ngữ. 

3. Điều kiện tiên quyết: Pháp văn căn bản 3 (FL003) 

4. Mục tiêu của học phần:  

4.1. Kiến thức:  

 

Mục 

tiêu 
Nội dung mục tiêu CĐR CTĐT 

4.1 

Kiến thức: 

Trang bị cho sinh viên không chuyên ngành tiếng Pháp vốn 

kiến thức tiếng Pháp liên quan đến việc trao đổi thư từ chuyên 

môn, đọc hiểu các tài liệu chuyên ngành khoa học công nghệ, 

cách thức nghiên cứu chuyên môn về kỹ thuật  và các trang thiết 

bị công nghệ. 

2.1.2.a 

2.1.2.b 

2.1.2.c 

4.2 

Kỹ năng cứng:  

Sinh viên làm quen với các cách đọc hiểu và viết bài báo khoa 

học, trả lời thư chuyên ngành. Đồng thời, sinh viên sẽ trao đổi, 

bàn luận các thông tin thuộc lĩnh vực chuyên môn bằng tiếng 

Pháp. 

2.2.1.a 

2.2.1.b 

4.3 

Kỹ năng mềm: 

Giúp sinh viên phát triển năng lực phân tích, tổng hợp, so sánh; 

hình thành tư duy phản biện và kỹ năng học tập suốt đời; làm 

việc độc lập, sáng tạo và hợp tác trong môi trường đa văn hóa. 

2.2.2.d 

4.4 

Thái độ/Mức độ tự chủ và trách nhiệm cá nhân:  

Giúp sinh viên hình thành cách thức làm việc nghiêm túc, tích 

cực, có đam mê và có tinh thần học hỏi, tự rèn luyện phấn đấu 

trong học tập cũng như trong công việc sau này. 

2.3.a 

2.3.b 

2.3.c 
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5. Chuẩn đầu ra của học phần: 

 

CĐR 

HP 
Nội dung chuẩn đầu ra 

Mục 

tiêu 

CĐR 

CTĐT 

 Kiến thức   

CO1 

Nắm vững và vận dụng được kiến thức tiếng Pháp liên 

quan đến việc trao đổi thư từ chuyên môn, đọc hiểu các 

tài liệu chuyên ngành khoa học công nghệ, cách thức 

nghiên cứu chuyên môn về kỹ thuật và các trang thiết bị 

công nghệ. 

4.1 

 

2.1.2.a  

2.1.2.b 

 

 Kỹ năng   

CO2 

Vận dụng cách chia động từ, từ vựng và các cấu trúc câu 

trong các bài học để đọc hiểu và viết bài báo khoa học, 

trả lời thư chuyên ngành (tương đương bậc 3 khung năng 

lực ngoại ngữ 6 bậc của Việt Nam). 

 

4.1 

 

2.1.2.b 

CO3 
Vận dụng các kỹ thuật cơ bản để thực hiện các tình 

huống giao tiếp liên quan đến việc  trao đổi, bàn luận các 

thông tin thuộc lĩnh vực chuyên môn bằng tiếng Pháp. 

4.2 

4.3 

2.2.1.b 

2.2.2.c 

CO4 
Giao tiếp, học tập và làm việc nhóm trong môi trường đa 

văn hóa. 
4.3 2.2.2.d 

 Thái độ/Mức độ tự chủ và trách nhiệm   

CO5 
Lựa chọn cách thức làm việc phù hợp nhằm đạt hiệu quả 

cao trong công việc. 
4.4 

2.3.a 

2.3.b 

CO6 
Hình thành tinh thần học hỏi nghiêm túc, năng lực làm 

việc độc lập và tự rèn luyện phấn đấu trong học tập. 
4.4 

2.3.b 

2.3.c 

 

 

6. Mô tả tóm tắt nội dung học phần:  

 

Pháp văn chuyên môn khoa học và công nghệ (XH019) giúp sinh viên không 

chuyên ngành tiếng Pháp phát triển vốn kiến thức tiếng Pháp liên quan đến việc trao đổi 

thư từ chuyên môn, đọc hiểu các tài liệu chuyên ngành khoa học công nghệ, cách thức 

nghiên cứu chuyên môn về kỹ thuật và các trang thiết bị công nghệ... Ngoài ra, học phần 

này cũng rèn luyện cho sinh viên nắm được những kiến thức cơ bản về cách đọc hiểu và 

viết bài báo khoa học, trả lời thư chuyên ngành. Đồng thời, sinh viên cũng có khả năng 

trao đổi, bàn luận các thông tin thuộc lĩnh vực chuyên môn bằng tiếng Pháp tương đương 

bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc của Việt Nam.  
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7. Cấu trúc nội dung học phần: 

 

Đơn vị 

bài học 

Nội dung 

 

Số tiết CĐR HP 

Unité 1  

Commandes 

et Demandes 

d’études 

Leçon 1: Passer une commande. 2 CO1CO6 

Leçon 2: S’inscrire à un Institut de recherche. 2 CO1CO6 

Leçon 3: Écrire un article scientifique. 3 CO1CO6 

Leçon 4: Postuler pour un travail. 2 CO1CO6 

 

Unité 2 

Recherche et 

spécialités 

Leçon 5: Différents champs disciplinaires. 2 CO1CO6 

Leçon 6: Sciences de la matière. 3 CO1CO6 

Leçon 7: Sciences de la vie. 3 CO1CO6 

Leçon 8: Institutions. 2 CO1CO6 

 

Unité 3 

Techniques 

et 

techniciens 

Leçon 9: Autour du mot technique. 2 CO1CO6 

Leçon 10: Techniciens et secteurs d’activités. 3 CO1CO6 

Leçon 11: Techniques et procédés.  3 CO1CO6 

Leçon 12: Hygiènes, sécurité, développement. 3 CO1CO6 

 

 

8. Phƣơng pháp giảng dạy: 

 

- Giảng viên hướng dẫn và minh họa cho sinh viên qua các buổi học trên lớp. 

- Sinh viên nói và viết chủ đề, làm bài tập tại lớp theo nhóm. 

- Giảng viên góp ý phần bài làm của sinh viên và sửa bài tập.   

- Giảng viên giao bài tập tự thực hành cho sinh viên làm tại nhà và góp ý thông qua 

việc sửa các bài tập này tại lớp. 

 

9. 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. 

- Thực hiện đầy đủ các bài tập cá nhân và nhóm. 

- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ. 

- Tham dự thi kết thúc học phần. 

- Chủ động tổ chức thực hiện giờ tự học. 

 

10. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên: 

10.1. Cách đánh giá 

Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau: 
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TT 
Điểm thành 

phần 
Quy định 

Trọng 

số 
CĐR HP 

1 Điểm chuyên cần 

và bài tập nhóm. 

- Hiện diện đúng quy định và làm đủ 

số bài tập được giao. 

20% CO1CO6 

2 Điểm kiểm tra 

giữa kỳ. 

- Thi nói. 30% CO1CO6 

3 Điểm thi kết thúc 

học phần. 

- Thi nghe và viết (ngữ pháp + đọc 

hiểu). 

- Tham dự đủ 80% tiết lý thuyết.  

- Bắt buộc dự thi. 

 

50% 

 

CO1CO6 

. 

10.2. 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.  
 

11. Tài liệu của học phần:  

TT Thông tin về tài liệu Số đăng ký cá biệt 

1 
Capelle G., Menand R., 2014, Le Nouveau taxi 2 : 

Méthode de français, Hachette, Paris, 144p. 
KNN.000011 

2 
Clement-Rodriguez D., Lombardini A., 2013, ABC Delf 

A2 : 200 exercices, Paris, CLE International, 192p. 
AV.008241 

3 
Kober-Kleinert C., Parizet M-L., 2013, ABC Delf B1 : 

200 exercices, Paris, CLE International, 175p. 
AV.008245 

 

12. Hƣớng dẫn sinh viên tự học: 

Tuần Nội dung 

Lý 

thuyết 

(tiết) 

Thực hành 

(tiết) 
Nhiệm vụ của sinh viên 

1 Bài 1 2 4 

- Học bài 1  

- Nghiên cứu bài 2 tài liệu  

- Làm bài tập về nhà 

2 Bài 2 2 4 

- Ôn lại nội dung đã học  

- Nghiên cứu bài 3 tài liệu  

- Làm bài tập về nhà 

3 Bài 3 3 4 

- Ôn lại nội dung đã học  

- Nghiên cứu bài 4 tài liệu  

- Làm bài tập về nhà 

4 Bài 4 2 4 
- Ôn lại nội dung đã học  

- Nghiên cứu bài ôn tài liệu  



5 

 

- Làm bài tập về nhà 

5 Bài ôn tập   4 

- Ôn lại nội dung đã học  

- Nghiên cứu bài 5 tài liệu  

- Làm bài tập về nhà 

6 Bài 5 2 4 

- Ôn lại nội dung đã học  

- Nghiên cứu bài 6 tài liệu  

- Làm bài tập về nhà 

7 Bài 6 3 4 

- Ôn lại nội dung đã học  

- Nghiên cứu bài 7 tài liệu  

- Làm bài tập về nhà 

8 Bài 7 3 4 
Ôn các bài đã học bài 8 + chuẩn 

bị kiểm tra giữa kỳ 

9 Bài 8 2 

 

4 
- Ôn lại nội dung đã học  

- Nghiên cứu bài ôn tài liệu    

- Làm bài tập về nhà 

10 Bài ôn tập   4 

- Ôn lại nội dung đã học 

- Nghiên cứu bài 9 tài liệu  

- Làm bài tập về nhà 

11 Bài 9 2 4 

- Ôn lại nội dung đã học  

- Nghiên cứu bài 10 tài liệu 

- Làm bài tập về nhà. 

12 Bài 10 3 4 

- Ôn lại nội dung đã học  

- Nghiên cứu bài 11 tài liệu  

- Làm bài tập về nhà 

13 Bài 11 3 4 

- Ôn lại nội dung đã học  

- Nghiên cứu tài liệu bài 12  

- Làm bài tập về nhà 

14 Bài 12 3 4 

- Ôn lại nội dung đã học  

- Nghiên cứu tài liệu bài ôn  

- Làm bài tập về nhà 

15 Bài ôn tập  4 
Ôn các nội dung đã học chuẩn bị 

kiểm tra cuối kỳ. 

16 Kiểm tra cuối kỳ 3 
 

 
Kiểm tra cuối kỳ  

 

                                                                                        

      Cần Thơ, ngày 10 tháng 08 năm 2021 

 


