
1 

 

 

Mã HP Tên học phần 

Số tín chỉ 

(LT/TH/ 
Tự học) 

Nội dung (tóm tắt) 
Ghi 

chú 

1 2 3 4 5 

1. Kiến thức giáo dục đại cương 25 TC 

1.1.  Pháp luật và khoa học xã hội: 13 TC 

THML 
Triết học Mác 

– Lênin 
3 

(3/0/6) 

Học phần cung cấp những quan điểm duy vật biện chứng 
về tự nhiên, xã hội và tư duy của Chủ nghĩa Mác-Lênin. 
Trên cơ sở đó hình thành thế giới quan, phương pháp luận 
khoa học, xây dựng niềm tin, lý tưởng cách mạng cho 
người học. 

Bắt 
buộc 

KTCTML 

Kinh tế chính 
trị Mác – 

Lênin 

2 
(2/0/4) 

Kinh tế chính trị Mác – Lênin là một trong ba bộ phận 

cấu thành của chủ nghĩa Mác – Lênin, góp phần hình 
thành cho sinh viên thế giới quan khoa học và nhân sinh 
quan cách mạng trong nhận thức và hoạt động thực tiễn. 

Bắt 
buộc 

CNXHKH 
Chủ nghĩa xã 
hội khoa học 

2 
(2/0/4) 

Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về chủ 
nghĩa xã hội khoa học: Đối tượng, phương pháp nghiên 
cứu, ý nghĩa của việc nghiên cứu chủ nghĩa xã hội khoa 
học; về sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân; về chủ 

nghĩa xã hội và thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; về 
dân chủ xã hội chủ nghĩa và nhà nước xã hội chủ nghĩa; 
về cơ cấu xã hội - giai cấp và liên minh giai cấp, tầng lớp 
trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; về vấn đề dân 
tộc và tôn giáo trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. 

Bắt 
buộc 

LSDCSVN 
Lịch sử Đảng 
cộng sản VN 

2 
(2/0/4) 

Môn học trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản 
về lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam cụ thể: về sự ra đời 
của Đảng; về vai trò lãnh đạo của Đảng trong hai cuộc 
kháng chiến giải phóng dân tộc và thống nhất Tổ quốc;  
về quá trình lãnh đạo cả nước quá độ đi lên chủ nghĩa xã 
hội và công cuộc đổi mới hiện nay. 

Bắt 
buộc 

TTHCM 
Tư tưởng Hồ 

Chí Minh 
2 

(2/0/4) 

Môn học trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản 
về Đối tượng, phương pháp nghiên cứu và ý nghĩa học 
tập môn tư tưởng Hồ Chí Minh; về cơ sở, quá trình hình 
thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh; về độc lập dân 
tộc và chủ nghĩa xã hội; về Đảng Cộng sản và Nhà nước 

của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân; về đại đoàn kết 
dân tộc và đoàn kết quốc tế; về văn hóa, đạo đức, con 
người. 

Bắt 
buộc 

PLDC 
Pháp luật đại 

cương 
2 

(2/0/4) 

Học phần này trình bày các kiến thức cơ bản về về nhà 
nước và pháp luật, nguồn gốc và bản chất nhà nước và 

pháp luật, về hệ thống pháp luật Việt Nam và một số 
ngành luật cụ thể, đồng thời trình bày các kiến thức về 
phòng chống tham nhũng, giúp cho sinh viên hiểu biết 
hơn về pháp luật để vận dụng vào thực tiễn cuộc sống sau 
khi ra trường công tác. Học phần này rèn luyện cho sinh 
viên kỹ năng phân tích, đánh giá, tổng hợp và giải quyết 
các vấn đề trong lĩnh vực luật hàng không; sinh viên có 

khả năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm 

Bắt 
buộc 

1.2. Ngoại ngữ, tin học:  12 TC 

THCB Tin học cơ bản 
3 

(1/2/0) 

Học phần này bao gồm phần lý thuyết và thực hành, theo 
các mô đun cơ bản trong phụ lục của quy định chuẩn kỹ 
năng sử dụng Công nghệ Thông tin cơ bản (Ban hành 

kèm theo Thông tư số 03 /2014/TT-BTTTT ngày 
11/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông) 

Bắt 
buộc 
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NN01 Ngoại ngữ 2- 1 
3 

(2/1/6) 

Học phần học trước: ENG01 
Thiết lập kỹ năng đọc hiểu; hiểu và sử dụng các cấu trúc 
ngữ pháp đơn giản; hình thành  kỹ năng giao tiếp căn bản 
trong cuộc sống hàng ngày. 

Bắt 
buộc 

NN02 Ngoại ngữ 2- 2 
3 

(2/1/6) 

Học phần học trước: 007371 
- Củng cố và phát triển 04 kỹ năng: Nghe, Nói, Đọc, Viết 
với ngoại ngữ 2. 
- Phát triển kỹ năng nghe nói, đọc hiểu và có được vốn từ 
vựng về các chủ đề: khoa học và tự nhiên, trường học, nơi 

sinh sống, điện thoại, văn hóa, đồ vật, tiền tệ, và lịch sử. 

Bắt 
buộc 

NN03 Ngoại ngữ 2- 3 
3 

(2/1/6) 

Học phần học trước: 007380 
Có năng lực giao tiếp tốt, năng lực ngoại ngữ 2 đạt bậc 4 
theo Khung năng lực ngoại ngữ dùng cho Việt Nam, có 
thể sử dụng ngoại ngữ 2 trong giao tiếp và xử lý các tình 

huống trong công việc. 

Bắt 
buộc 

2. Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp: 76 TC 

 

10001 Nghe 1 
4 

(3,1,8) 

Học phần này giúp sinh viên có kỹ năng nghe tiếng Anh 
cơ bản trong lĩnh vực thương mại (chủ đề thương mại cơ 
bản: văn hóa tổ chức,  hỗ trợ khách hàng, thương mại 

quốc tế...). Đồng thời giúp sinh viên rèn luyện năng lực 
ngôn ngữ như phát âm, từ vựng, tư duy phán đoán. 

Bắt 
buộc 

10002 Nghe 2 
4 

(3,1,8) 

Học phần này giúp sinh viên phát triển kỹ năng nghe 
tiếng Anh cơ bản trong lĩnh vực thương mại. Sinh viên 
bắt đầu nâng cao khả năng nghe về chủ đề thương mại 

(giáo dục, cơ hội nghề nghiệp, công nghệ thông tin, quản 
lý con người...). Đồng thời giúp sinh viên rèn luyện năng 
lực ngôn ngữ như phát âm, từ vựng, tư duy phán đoán. 

Bắt 
buộc 

10003 Nghe 3 
4 

(3,1,8) 

Học phần này giúp sinh viên phát triển kỹ năng nghe 

tiếng Anh nâng cao trong lĩnh vực thương mại. Đồng thời 
giúp sinh viên rèn luyện năng lực ngôn ngữ như phát âm, 
từ vựng, tư duy phán đoán. 

Bắt 

buộc 

10004 Nói 1 
4 

(3,1,8) 

Học phần này giúp sinh viên có kỹ năng nói tiếng Anh cơ 
bản trong lĩnh vực thương mại (chủ đề thương mại cơ 

bản: văn hóa tổ chức,  hỗ trợ khách hàng, thương mại 
quốc tế...). Đồng thời giúp sinh viên rèn luyện năng lực 
ngôn ngữ như phát âm, từ vựng, tư duy phán đoán. 

Bắt 
buộc 

10005 Nói 2 
4 

(3,1,8) 

Học phần này giúp sinh viên phát triển kỹ năng nói tiếng 

Anh cơ bản trong lĩnh vực thương mại. Sinh viên bắt đầu 
nâng cao khả năng nói lưu loát tiếng Anh về chủ đề 
thương mại (giáo dục, cơ hội nghề nghiệp, công nghệ 
thông tin, quản lý con người...). Đồng thời giúp sinh viên 
rèn luyện năng lực ngôn ngữ như phát âm, từ vựng, tư 
duy phán đoán. 

Bắt 

buộc 

10006 Nói 3 
4 

(3,1,8) 

Học phần này giúp sinh viên phát triển kỹ năng nói tiếng 
Anh nâng cao trong lĩnh vực thương mại. Đồng thời giúp 
sinh viên rèn luyện năng lực ngôn ngữ như phát âm, từ 
vựng, tư duy phán đoán. 

Bắt 
buộc 

10007 Đọc 1 
3 

(2,1,6) 

Học phần cung cấp cho sinh viên vốn từ vựng, cấu trúc 
ngữ pháp trong tiếng Anh và những bài tập rèn luyện đọc 
hiểu. 

Bắt 
buộc 

10008 Đọc 2 
3 

(2,1,6) 

Học phần cung cấp cho sinh viên vốn từ vựng, cấu trúc 

ngữ pháp trong tiếng Anh và những bài tập rèn luyện đọc 
hiểu. 

Bắt 

buộc 

10009 Đọc 3 
3 

(2,1,6) 

Học phần cung cấp cho sinh viên vốn từ vựng, cấu trúc 
ngữ pháp trong tiếng Anh và những bài tập rèn luyện đọc 

hiểu. Đồng thời môn học giới thiệu các dạng câu hỏi, 

Bắt 
buộc 
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chiến lược đọc hiểu và kỹ năng làm bài kiểm tra thông 
qua nhiều bài đọc có nội dung đa dạng và phù hợp vói 
trình độ sinh viên theo hướng đánh giá của bài thi IELTS   

10010 Viết 1 
4 

(3,1,8) 

Học phần giúp sinh viên phát triển kỹ năng viết các loại 
câu và đoạn văn thuộc một số thể loại cơ bản như văn 
miêu tả, tường thuật, trình bày quan điểm cá nhân. Qua 
đó sinh viên có cơ hội phát triển kỹ năng tư duy phản 
biện, trau dồi từ vựng và cấu trúc ngữ pháp. 

Bắt 
buộc 

10011 Viết 2 
4 

(3,1,8) 

Học phần giúp sinh viên phát triển kỹ năng viết một bài 
luận bằng tiếng Anh ở các thể loại văn bản khác nhau. 
Sinh viên nắm được cách viết một bài văn hoàn chỉnh, 
mạch lạc, rõ ràng.  

Bắt 
buộc 

10012 Viết 3 
4 

(3,1,8) 

Sinh viên có thể trình bày các văn bản giao dịch trong 
lĩnh vực thương mại bằng tiếng Anh. Sinh viên nắm được 
định dạng và hình thức trình bày cũng như ngôn ngữ đặc 
thù cho các thể loại văn bản thơng mại. 

Bắt 
buộc 

10013 Ngữ pháp 1 
2 

(2,0,4) 

Học phần giúp sinh viên nắm vững các điểm ngữ pháp 
trong tiếng Anh: cách dùng thì, động từ và các cấu trúc 
liên quan, tính từ, trạng từ, các hình thức câu hỏi, từ hạn 

định, giới từ, câu bị động, câu điều kiện, câu gián tiếp, 
mệnh đề quan hệ... Người học biết cách sử dụng ngôn 
ngữ mới, học thêm từ vựng và nâng cao kỹ năng đọc hiểu 

Bắt 
buộc 

10014 Ngữ pháp 2 
2 

(2,0,4) 

Học phần giúp sinh viên nắm vững các điểm ngữ pháp 
trong tiếng Anh: cách dùng thì, động từ và các cấu trúc 
liên quan, tính từ, trạng từ, các hình thức câu hỏi, từ hạn 
định, giới từ, câu bị động, câu điều kiện, câu gián tiếp, 
mệnh đề quan hệ... Người học biết cách sử dụng ngôn 

ngữ mới, học thêm từ vựng và nâng cao kỹ năng đọc hiểu 

Bắt 
buộc 

10015 
Luyện phát 

âm 

3 
(2,1,6) 

Giúp sinh viên hệ thống lại cách phát âm các âm trong hệ 
thống ngữ âm của tiếng Anh, giúp sinh viên thực tập và 
phát âm rõ ràng từng âm, có ngữ điệu, đối thoại tự nhiên.  

Bắt 
buộc 

10016 
Lý thuyết 

dịch 

2 

(2,0,4) 

 

Học phần giới thiệu hình thức, ý nghĩa, phân tích các đặc 
điểm ảnh hưởng đên dịch thuật; đồng thời đề xuất các thủ 
thuật điều chỉnh để tìm cấu trúc ngữ và từ ngữ tương 
đương giữa văn bản nguồn và văn bản đích. Học phần 
khái quát các bước tiến hành trong một dự án dịch thuật 

nhằm giúp sinh viên có thể hình dung được những đòi hỏi 
cần phải có để đảm bảo một bản dịch tốt trước khi in ấn, 
phát hành. 

Bắt 
buộc 

10017 Biên dịch 
3 

(2,1,6) 

Học  phần  cung  cấp  cho  sinh  viên những  khái  niệm  
biên dịch, các  nguyên  lý  cơ  bản  trong  lĩnh vực  dịch  

thuật,  các  phương  pháp, kỹ  thuật  dịch  và  các  lỗi  
thường gặp.   Ngoài   ra,   học phần   nhằm cung  cấp  cho  
người  học  kiến  thức tổng  quát  về  lịch  sử  dịch  thuật, 
nghề  biên  phiên  dịch  và  các  dạng bài  tập  thực  hành  
để  từ  đó  sinh viên có thể dịch được theo các chủ đề  từ  
tiếng  anh  sang  tiếng  việt  và ngược  lại.  Sinh  viên  còn 
được biết đến các kỹ thuật nghe, trí nhớ,  ghi  chép  và  

các  yếu  tố  văn hóa trong dịch thuật 

Bắt 
buộc 

10018 Phiên dịch 
3 

(2,1,6) 

Học  phần  cung  cấp  cho  sinh  viên những  khái  niệm 
phiên  dịch, các  nguyên  lý  cơ  bản  trong  lĩnh vực  dịch  
thuật,  các  phương  pháp, kỹ  thuật  dịch  và  các  lỗi  

thường gặp.   Ngoài   ra,   học phần   nhằm cung  cấp  cho  
người  học  kiến  thức tổng  quát  về  lịch  sử  dịch  thuật, 
nghề  biên  phiên  dịch  và  các  dạng bài  tập  thực  hành  
để  từ  đó  sinh viên có thể dịch được theo các chủ đề  từ  

Bắt 
buộc 
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tiếng  anh  sang  tiếng  việt  và ngược  lại.  Ngoài  ra  sinh  
viên  còn được biết đến các kỹ thuật nghe, trí nhớ,  ghi  
chép  và  các  yếu  tố  văn hóa trong dịch thuật 

10019 
Ngữ âm và âm 

vị học 

2 

(2,0,4) 

Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về hệ 
thống âm tiếng Anh và những quy luật âm vị học. Nội 
dung học phần gồm việc miêu tả cơ quan cấu âm, phân 
loại nguyên âm-phụ âm, miêu tả âm, phương cách cấu âm 
và vị trí cấu âm, cấu tạo âm tiết. Những khái niệm chính 
được giới thiệu cho sinh viên như âm vị, tha âm, siêu 

đoạn tính, đặc điểm khu biệt, cặp tối thiểu. Sự dị biệt về 
phát âm giữa tiếng Anh tại Anh Quốc và tiếng Anh tại 
Hoa Kỳ cũng được giới thiệu cho sinh viên biết. 

Bắt 
buộc 

10020 Hình vị 
2 

(2,0,4) 

Sinh viên được trang bị những kiến thức về các loại hình 
vị, tha hình vị, tiền tố, hậu tố, và các cách cấu tạo từ trong 

tiếng Anh. SV cũng được trang bị kiến thức về các qui tắc 
phân tích từ vựng tiếng Anh. Về kỹ năng, học phần giúp 
sinh viên nâng cao khả năng nhận diện từ ngữ trong việc 
đọc hiểu các tài liệu tiếng Anh ở cấp độ cao. 

Bắt 
buộc 

10021 Cú pháp học 
2 

(2,0,4) 

Về kiến thức, cú pháp học giúp sinh viên hiểu thấu đáo 
các loại từ, các loại cụm từ, chức năng của các loại cụm 
từ, cấu trúc câu và các loại câu. Sinh viên thực hành phân 
tích cấu trúc câu và vẽ sơ đồ cấu trúc câu. Môn này cũng 
cung cấp cho sinh viên kiến thức về những điểm tế nhị 
trong cú pháp tiếng Anh. Về mặt kỹ năng, sau khi học 
xong, người học biết phân tích cấu trúc câu tiếng Anh và 
nâng cao trình độ diễn đạt tiếng Anh của mình. Đồng 

thời, người học sẽ tránh được những hiểu lầm trong công 
tác biên dịch Anh-Việt do không hiểu những trường hợp 
mơ hồ về ngữ nghĩa và cấu trúc (structural ambiguity) 
vốn có trong tiếng Anh. 

Bắt 
buộc 

10022 Ngữ nghĩa học 
2 

(2,0,4) 

Ccác khái niệm cơ bản về ngữ nghĩa học, giúp sinh viên 
thấy được mối quan hệ về nghĩa giữa các từ vựng trong 
tiếng Anh, các khía cạnh ngữ nghĩa trong việc phân tích 
ngôn ngữ. 

Bắt 
buộc 

10023 
Văn hóa Anh-

Mỹ 

3 

(2,1,6) 

Học phần giới thiệu khái quát các thời kỳ lịch sử quan 

trọng của Anh Quốc, Hoa Kỳ, chủ yếu cung cấp cho sinh 
viên thông tin về những sự kiện lịch sử đáng chú ý trong 
lịch sử Anh Quốc, Hoa Kỳ. Học phần còn có mục đích 
cung cấp cho SV khối lượng từ vựng tiếng Anh phục vụ 
việc diễn đạt các sự kiện lịch sử và các vấn đề kinh tế, xã 
hội, v.v. Học phần thuộc phần Kiến thức ngành mà SV 
bắt buộc phải hoàn tất.  

Bắt 

buộc 

10024 
Kỹ năng 

thuyết trình 

2 

(2,0,4) 

Học phần trang bị cho sinh viên kiến thức, kỹ năng cần 
thiết để tự tin trình bày ý tưởng một cách mạch lạc, rõ 
ràng, thu hút và truyền cảm hứng cho người nghe, nắm 
thế kiểm soát trong bất kỳ tình huống, thu hút và duy trì 
sự quan tâm chú ý của người nghe bằng các kỹ thuật 

tương tác nhằm xây dựng liên hệ tích cực với người nghe. 
Ngoài ra môn học sẽ giúp sinh viên nhìn ra những nhược 
điểm của bản thân khi đứng trước đám đông và giải pháp 
để khắc phục những nhược điểm ấy.  

Bắt 
buộc 

10025 
Tổng quan 
hàng không 
dân dụng 

3 

(2,1,6) 

Học phần này bao gồm các kiến thức cơ bản 
về hàng không như: Tổng 
quan về ngành hàng không; Quản lý nhà nước về hàng 
không; Tàu bay và công nghiệp hàng không; Cảng hàng 
không, sân bay; Dịch vụ đảm bảo hoạt động bay; Vận tải 
hàng không, hàng không chung, công tác đảm bảo hoạt 

Bắt 
buộc 
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động bay, bảo vệ môi trường hoạt động hàng không. 

3.  Kiến thức chuyên ngành: 15 TC-Sinh viên được chọn 1 trong 3nhóm  chuyên ngành sau: 

3.1. Tiếng Anh thương mai (15 TC) 

10026 
Tiếng Anh 

Thương mại 1 

3 

(2,1,6) 

Học phần này cũng cấp cho sinh viên kiến thức tổng quát 

về các hoạt động trong kinh doanh, về kinh tế,  tài 
chính,… những vấn đề liên quan đến mảng thương mại 
qua rèn luyện kỹ năng giao tiếp  tiếng Anh, tạo cơ sở cho 
sinh viên có thể tham gia các công tác đối ngoại trong 
môi trường làm việc quốc tế. 

Tự 
chọn 

10027 
Tiếng Anh 

Thương mại 2 

3 

(2,1,6) 

Học phần này cũng cấp cho sinh viên kiến thức tổng quát 
về các hoạt động trong kinh doanh, về kinh tế,  tài 
chính,… những vấn đề liên quan đến mảng thương mại 
qua rèn luyện kỹ năng giao tiếp  tiếng Anh, tạo cơ sở cho 
sinh viên có thể tham gia các công tác đối ngoại trong 
môi trường làm việc quốc tế. 
 

Tự 
chọn 

10028 
Thư tín 

thương mại 

3 

(2,1,6) 

Học phần  này  trang  bị  cho  người  học những kiến thức 
cơ  bản về  thư tín trong  kinh  doanh  thương  mại  như 
phân biệt cấu trúc thư thương mại, bản   fax,   
email,...Ngoài   ra,   học phần   cung   cấp   cho   người   

học những kỹ năng để viết một thư tín thương  mại,  cách  
lập  biên  bản  ghi nhớ,  soạn  thảo  một  bản  ghi  nhớ, 
cách gửi thư yêu cầu báo giá và trả lời  thư  báo  giá,  thư  
khiếu  nại  và cách trả lời thư khiếu nại, cách viết thư  đặt  
hàng,  trả  lời  thư  đặt  hàng và từ chối đơn đặt hàng,... 

Tự 
chọn 

10029 

Giao tiếp thương 

mại  

 

3 

(2,1,6) 

-Học phần cung cấp những kiến thức cơ bản về giao tiếp 
bằng tiếng Anh trong kinh doanh, kể cả việc giao tiếp 
bằng thư tín thương mại và các hình thức giao tiếp bằng 
văn bản trong văn phòng doanh nghiệp.  
- Tạo cơ hội để sinh viên rèn luyện kỹ năng giao tiếp có 
hiệu quả bằng tiếng Anh trong kinh doanh thông qua các 
hoạt động nghe, nói, đọc, viết liên quan đến các tình 

huống thông thường trong kinh doanh. 

Tự 
chọn 

10030 

Tiếng Anh 
Logistics 

 

3 

(2,1,6) 

Môn học ENGLISH FOR LOGISTICS được đưa vào 
giảng dạy với mục đích giúp sinh viên phát triển thuật 
ngữ chuyên ngành và làm quen các văn bản và các hoạt 

động giao tiếp bằng tiếng Anh trong lĩnh vực 
LOGISTICS. Logistics là quá trình lên kế hoạch, áp dụng 
và kiểm soát các luồng chuyển dịch của hàng hóa hay 
thông tin liên quan tới nguyên nhiên liệu vật tư (đầu vào) 
và sản phẩm cuối cùng (đầu ra) từ điểm xuất phát tới 
điểm tiêu thụ. Trong quá trình học, sinh viên được thực 
hành các kỹ năng ngôn ngữ trên ngữ cảnh hoặc các văn 
bản, báo cáo, tài liệu về LOGISTICS, và nắm được các 

khái niệm và kiến thức cơ bản về vai trò của Logistics 
trong hoạt động kinh doanh. Môn học đồng thời cũng tạo 
cơ hội giúp sinh viên phát triển kỹ năng giao tiếp thông 
qua các hoạt động trên lớp như: thảo luận, bài tập tình 
huống, đóng vai, thuyết trình. 

Tự 
chọn 

3.2. Tiếng Anh hàng không (15 TC) 

10101 

Tiếng Anh 
giao tiếp Hàng 

Không 1 

3 

(2,1,6) 

Học phần cung cấp cho sinh viên các hoạt động học tập 
được thiết lập trong các bối cảnh liên quan đến công việc 
và nghiệp vụ giao tiếp trực tiếp với hành khách hàng 

không, giúp sinh viên xây dựng kỹ năng giao tiếp tiếng 
Anh hiệu quả. 

Tự 
chọn 

10102 
Tiếng Anh 

giao tiếp Hàng 3 
Học phần cung cấp cho sinh viên các hoạt động học tập 
được thiết lập trong các bối cảnh liên quan đến công việc 

Tự 
chọn 
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Không 2 (2,1,6) và nghiệp vụ giao tiếp trực tiếp với hành khách hàng 
không, giúp sinh viên xây dựng kỹ năng giao tiếp tiếng 
Anh hiệu quả. Học phần giúp sinh viên hiểu và xử lý 
nghiệp vụ liên quan đến phục vụ hàng hóa với sự thông 
thạo về từ vựng và kiến thức chuyên ngành. 

10103 

Tiếng Anh 
khai thác 

Hàng không 

3 

(2,1,6) 

Học phần giúp sinh viên hiểu và xử lý nghiệp vụ liên 
quan đến phục vụ hàng hóa với sự thông thạo về từ vựng 
và kiến thức chuyên ngành.  

Tự 
chọn 

10104 

Tiếng Anh kỹ 
thuật hàng 

không 

3 

(2,1,6) 

Học phần trang bị cho sinh viên định hướng làm việc tại 
các mảng khai thác nghiệp vụ tại cảng hàng không, phục 
vụ tốt cho các dịch vụ tại cảng hàng không như  logistics 
hàng không, an ninh an toàn hàng không… với khả năng 
đáp ứng nhu cầu giao tiếp, sử dụng các thuật ngữ chuyên 
ngành, các kỹ năng cơ bản trong giao tiếp, tham khảo tài 

liệu có liên quan tới chuyên ngành. 

Tự 
chọn 

10105 

Tiếng Anh 
hàng không 
tổng quan 

3 

(2,1,6) 

Học phần này trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản để 
có thể tiếp thu thuận lợi các môn kỹ thuật cơ sở và 
chuyên môn được viết bằng ngôn ngữ tiếng Anh trong 

chuyên ngành Kỹ thuật Hàng không. 

Tự 
chọn 

3.3. Tiếng Anh Du lịch (15 TC) 

10201 
Tiếng Anh du 

lịch 

3 

(3,0,6) 

Học phần cung cấp những kiến thức cơ bản và thực tiễn 
cần thiết về ngành Du lịch, quá trình hình thành phát triển 
của hoạt động du lịch, xuất phát điểm của việc hình thành 
nhu cầu, sản phẩm du lịch, các điều kiện cung cấp sản 
phẩm du lịch, cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ du lịch, 
nguồn nhân lực du lịch, đặc điểm hoạt động du lịch về 
thời vụ du lịch, chất lượng của dịch vụ du lịch. 

Tự 
chọn 

10202 

Tiếng Anh 
nghiệp vụ nhà 

hàng khách 
sạn 

3 

(3,0,6) 

Học phần nay bao gồm các bài học, đề tài mang tính ứng 
dụng trong ngành du lịch như chào hỏi đối tác, hỏi nghề 
nghiệp, thời gian, loại phòng, hỏi đường và chỉ đường, 
nắm bắt và giải quyết yêu cầu của du khách, đổi tiền, giải 
thích tour, miêu tả điểm tham quan, ghi tin nhắn của du 

khách, vv... Học phần này thuộc phần kiến thức bổ trợ và 
sinh viên tự chọn có hướng dẫn. 

Tự 
chọn 

10203 
Tiếng Anh du 
lịch quốc tế 

3 

(3,0,6) 

Học phần Tiếng Anh chuyên ngành Du lịch quốc tế cung 
cấp cho sinh viên những vốn từ và cấu trúc câu sử dụng 
phục vụ khách trong ngành du lịch lữ hành, rèn luyện kỹ 

năng nghe, nói, đọc, viết tiếng Anh trong các lĩnh vực 
chuyên môn nghiệp vụ về du lịch lữ hành, hướng dẫn du 
lịch, điều hành tour, vận chuyển, hoạt động vui chơi giải 
trí và các dịch vụ du lịch khác. 

Tự 
chọn 

10204 
Tiếng Anh 
dịch vụ du 

lịch 

3 

(3,0,6) 

Học phần cung cấp kiến thức tập trung vào những nội 
dung chủ yếu về các nguyên tắc quản trị kinh doanh dịch 
vụ du lịch, xây dựng chiến lược dịch vụ, sản phẩm du 
lịch, quản trị thiết kế và phát triển dịch vụ, và tổ chức 
triển khai hoạt động dịch vụ để  đạt hiệu quả trong hoạt 
động kinh doanh cung cấp các dịch vụ du lịch, phương 
pháp đánh giá, phân tích các yếu tố tác động đến quá 
trình kinh doanh dịch vụ du lịch và phương pháp  phát 

triển tư duy trong hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch. 

Tự 
chọn 

10205 
Tiếng Anh 
quản trị du 

lịch 

3 

(3,0,6) 

Cung cấp cho người học những cơ sở lý luận về chiến 
lược, quản trị chiến lược và các thành phần của chiến 
lược, tầm quan trọng của chiến lược đối với tổ chức du 

lịch, các nhân tố môi trường bên trong và môi trường bên 
ngoài tác động đến quản trị chiến lược trong tổ chức du 
lịch, cách thức phát huy lợi thế cạnh tranh, công cụ xây 

Tự 

chọn 
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dựng, đánh giá chiến lược, lựa chọn chiến lược khả thi, 
kiểm soát và điều chỉnh chiến lược trong tổ chức du lịch. 

3.4. Tốt nghiệp: 12TC 

10031 
Thực tập +thi  

tốt nghiệp 
4 

(4/0/0) 

Học phần học trước: tất cả các học phần bắt buộc và học 
phần tự chọn cần phải tích lũy trong chương trình 
Học phần này giúp sinh viên tham gia vào hoạt động thực 
tế, chuẩn bị cho nghề nghiệp tương lai; vận dụng kiến 

thức và kỹ năng vào việc quan sát, mô tả hoạt động của 
đơn vị thực tập; phát triển kỹ năng trình bày nột báo cáo 
nghiên cứu thực tế. 
Tìm kiếm vấn đề nghiên cứu có ý nghĩa, hệ thống hóa 
những vấn đề lý thuyết, biết xây dựng danh mục tài liệu 
trích dẫn, đánh giá, phân tích giải quyết vấn đề, nghiên 
cứu khám phá tri thức. 

Bắt 
buộc 

2. Kiến thức điều kiện 

2.1.  Giáo dục Quốc phòng – An ninh 

Theo Thông tư số 03/2017/TT-BGDĐT ngày 13/01/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Thông 
tư Ban hành Chương trình giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường trung cấp sư phạm, cao đẳng sư 
phạm và cơ sở giáo dục đại học. 

Bắt 
buộc 

2.2. Giáo dục thể chất (học theo quy định của nhà trường) 

Theo Quy định về chuẩn chương trình, tổ chức dạy,  học và đánh giá kết quả học tập môn học Giáo dục 
thể chất tại Học viện Hàng không Việt Nam. 

Bắt 
buộc 

 

8. Hướng dẫn thực hiện: 

8.1. Kế hoạch đào tạo (dự kiến): 

STT 

Mã 

học 

phần 

Tên học phần 

Số 

tín 

chỉ 

HP 

bắt 

buộc 

HP 

tự 

chọn 

HP 

học 

trước 

HP 

tiên 

quyết 

Ghi 

chú 

  HỌC KỲ 1 19      

1 THML 

Triết học Mác – Lênin 

(Philosophy of Marxism 

and Leninism) 

3 x     

2 10013 
Ngữ pháp 1 

(Grammar 1) 
2 x     

3 10015 
Luyện phát âm  

(Pronunciation) 
3 x     

4 10007 
Đọc 1 

(Reading 1) 
3 x     

5 10001 
Nghe 1 

(Listening 1) 
4 x     

6 10004 
Nói 1 

(Speaking 1) 
4 x     

  HỌC KỲ 2 19      

7 PLDC 
Pháp luật đại cương 

(Law fundamentals) 
2 x     

8 10014 
Ngữ pháp 2 

(Grammar 2) 
2 x  10013   

9 10010 
Viết 1 

(Writing 1) 
4 x     

10 10008 Đọc 2 3 x  10007   
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(Reading 2) 

11 10002 
Nghe 2 

(Listening 2) 
4   10001   

12 10005 
Nói 2 

(Speaking 2) 
4 x  10004   

  HỌC KỲ 3 20      

13 KTCTML 

Kinh tế chính trị Mác – 

Lênin 

(Political Economics of 

Marxism and Leninism) 

2 x     

14 THCB 

Tin học căn bản 

(Basic Information 

technology) 

3 x     

15 10011 
Viết 2 

(Writing 2) 
4 x  10010   

16 10009 
Đọc 3 

(Reading 3) 
3 x  

10007, 

10008 
  

17 10003 
Nghe 3 

(Listening 3) 
4 x  

10001. 

10002 
  

18 10006 
Nói 3 

(Speaking 3) 
4 x  

10004, 

10005 
  

  HỌC KỲ 4 17      

19 LSDCSVN 

Lịch sử Đảng Cộng sản 

Việt Nam 

(History of Vietnamese 

Communist party) 

2 x     

20 NN01 
Ngoại ngữ 2- 1 

(Foreign Language 1) 
3 x     

21 10025 

Tổng quan Hàng không dân 

dụng 

(Civil Aviation 

Fundamentals) 

3 x     

22 10012 
Viết 3 

(Writing 3) 
4 x  

10010, 

10011 
  

23 10016 
Lý thuyết dịch 

(Theory of Translation) 
2 x     

24 10023 

Văn hóa Anh Mỹ 

(British & American 

Culture) 

3 x     

  HỌC KỲ 5 14      

25 CNXHKH 
Chủ nghĩa xã hội khoa học 

(Scientific socialism) 
2 x     

26 NN02 
Ngoại ngữ 2- 2 

(Foreign Language 2) 
3 x  NN1   

27 10020 
Hình vị 

(Morphology) 
2 x     

28 10019 
Ngữ âm và âm vị học 

(Phonetics and Phonology) 
2 x     

29 10017 Biên dịch 3 x  10016   
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(Translation) 

30 10024 
Kĩ năng thuyết trình 

(Public speaking) 
2 x     

  HỌC KỲ 6 12      

31 TTHCM 
Tư tưởng Hồ Chí Minh 

(Ho Chi Minh’s Ideology) 
2 x     

32 NN03 
Ngoại ngữ 2- 3 

(Foreign Language 3) 
3 x  

NN01, 

NN02 
  

33 10021 
Cú pháp học 

(Syntax) 
2 x     

34 10022 
Ngữ nghĩa học  

(Semantics) 
2 x     

35 10018 
Phiên dịch 

(Interpretation) 
3 x  

10016, 

10017 
  

  HỌC KỲ 7 15      

Sinh viên tự chọn 1 trong 3 nhóm chuyên ngành: 

1. Tiếng Anh Thương mại 

2. Tiếng Anh Hàng không 

3. Tiếng Anh Du lịch 

 

Các học phần trong chuyên ngành Tiếng Anh Thương mại 

36 10026 
Tiếng Anh Thương mại 1  

(Business English 1 ) 
3  x    

37 10027 
Tiếng Anh Thương mại 2 

(Business English 2 ) 
3  x 10026   

38 10028 

Thư tín thương mại  

(Commercial 

correspondence) 

3  x    

39 10029 
Giao tiếp thương mại  

(Business communication) 
3  x    

40 10030 
Tiếng Anh Logistics 

(English for Logistics) 
3  x    

Các học phần trong chuyên ngành Tiếng Anh Hàng không  

41 10101 

Tiếng Anh giao tiếp Hàng 

Không 1  

(English for Aviation 

communication 1 ) 

3  x    

42 10102 

Tiếng Anh giao tiếp Hàng 

Không 2 

(English for Aviation 

communication  ) 

3  x 10101   

43 10103 

Tiếng Anh khai thác Hàng 

không 

(English for Aviation 

operations )  

3  x    

44 10104 

Tiếng Anh kỹ thuật hàng 

không 

(English for Aircraft 

Technology) 

3  x    
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45 10105 

Tiếng Anh Hàng không 

tổng quan 

(General English for 

Aviation )  

3  x    

Các học phần trong chuyên ngành Tiếng Anh Du lịch 

46 10201 
Tiếng Anh du lịch  

(English for Tourism) 
3  x    

47 10202 

Tiếng Anh nghiệp vụ nhà 

hàng khách sạn  

 (English for hotel and 

restaurant services) 

3  x    

48 10203 

Tiếng Anh du lịch quốc tế 

(English for International 

tourism)  

3  x    

49 10204 

Tiếng Anh dịch vụ du lịch 

(English for tourism 

services) 

3  x    

50 10205 

Tiếng Anh quản trị du lịch 

(English for tourism 

administration) 

3  x    

  HỌC KỲ 8 12      

51 10031 Thực tập & thi tốt nghiệp 12 x  Tất cả   

  TỔNG CỘNG 128      

 

Khối lượng kiến thức điều kiện 

I GDQPAN 
Giáo dục quốc phòng - 

An ninh 

(Military training) 

10 x     

II GDTC 
Giáo dục thể chất 

(Physical Education) 
4 x    4 HP 

 

- Sinh viên nên đăng ký học theo đúng học kỳ.  

- Trường hợp học vượt sinh viên chỉ nên đăng ký những học phần mới sau khi đã tích lũy 

được các học phần được bố trí trước nó trong kế hoạch đào tạo. 


