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ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC 

 

1. THÔNG TIN VỀ MÔN HỌC 

1.1 Tên môn học: KỸ NĂNG HỌC TẬP (Understanding University Learning) 

      Mã môn học: EDUC1201 

1.2 Khoa phụ trách:  Khoa Đào tạo đặc biệt 

1.3 Số tín chỉ: 02 tín chỉ 

Số tiết tự học: 60 tiết 

 

2. MÔ TẢ MÔN HỌC 

▪ Môn học này dành cho sinh viên năm Nhất các ngành: Quản trị kinh doanh, Tài chính – 

Ngân hàng, Kế toán, Xây dựng, Ngôn ngữ Anh, Luật kinh tế. 

▪ Để học tốt môn học này sinh viên cần thường xuyên vận dụng các nguyên tắc được học 

ứng dụng trong học tập và các hoạt động ở trường đại học. 

 

3.  MỤC TIÊU MÔN HỌC 

3.1. Mục tiêu chung 

Môn học nhằm trang bị cho sinh viên những nguyên tắc căn bản, rèn luyện cho sinh viên các kỹ 

năng để có thể hội nhập và phát triển tốt trong môi trường đại học. Thông qua việc phối hợp 

giữa giới thiệu các nguyên tắc lý thuyết, rèn luyện kỹ năng, giới thiệu các video clip minh họa, 

tham gia các trò chơi và hướng dẫn thảo luận… các sinh viên được khuyến khích để nâng cao kỹ 

năng cho bản thân mình.  

Một số điều căn bản sinh viên cần suy nghĩ và tìm câu trả lời ở môn học này: 

▪ Những khó khăn, trở ngại trong cuộc sống và niềm tin, hành động để vượt qua?  

▪ Làm thế nào để có thể thích nghi và học tốt ở đại học ? 

Cùng với việc tham gia tích cực vào bài giảng, thực hiện những điều được yêu cầu, luôn tìm 

cách vận dụng và phát huy sở trường của mình cũng như khắc phục những yếu điểm chính của 

mình, sau khi học xong môn này, sinh viên có thể đạt được các kỹ năng cơ bản sau: 

▪ Hoạch định nghề nghiệp trong tương lai, xác định những điều cần học trong môi trường 

đại học để chuẩn bị hành trang sắp tới 

▪ Sử dụng tư duy phản biện để phân tích, giải quyết vấn đề 

▪ Vận dụng các kỹ năng để học tập một cách hiệu quả, tiếp thu được khối lượng kiến thức 

lớn trong khoảng thời gian ngắn nhất đối với mọi hoạt động học tập như: đọc sách, nghe 

giảng, ghi bài, tham gia làm việc nhóm, thuyết trình, viết tiểu luận, ôn tập, làm bài thi. 



▪ Vận dụng các kỹ năng “mềm” trong quá trình học tập ở đại học và thực hành để áp dụng 

trong nghề nghiệp sau này. 

3.2. Mục tiêu cụ thể 

3.2.1. Kiến thức 

- Có kiến thức cơ bản về môi trường học tập ở đại học. 

- Có kiến thức thực tiễn về phương pháp học tập hiệu quả. 

3.2.2. Kỹ năng  

- Có năng lực vận dụng lý thuyết vào thực tiễn 

- Có kỹ năng làm việc nhóm 

- Có kỹ năng truyền đạt thông tin 

- Có khả năng giải quyết 1 tình huống trong môi trường học đại học 

3.2.3. Thái độ 

- Có phẩm chất chính trị, đạo đức và ý thức phục vụ nhân dân 

- Luôn học tập, cập nhật kiến thức đáp ứng nhu cầu đổi mới 

 

4. NỘI DUNG MÔN HỌC 
 

STT Tên chương Mục, tiểu mục 
Số tiết Tài liệu  

tự học TC LT BT TH 

1.  Chương 1. Thích 

ứng với sự thay đổi 

 

• Giới thiệu môn học 

• Lợi ích của việc học 

môn Kỹ năng học đại 

học. 

• Sự khác biệt của học đại 

học so với phổ thông 

trung học 

• Sự khác biệt của học đại 

học tại Khoa ĐTĐB  

• Học đại học để làm gì? 

(Liên hệ với chuyên 

ngành đang học và việc 

làm sau khi ra trường). 

• Học tập suốt đời 

4 4   

 

2. Chương 2. Lập kế 

hoạch học tập 

 

• Thiết lập mục tiêu 

• Phương pháp lập kế 

hoạch 

• Quản lý thời gian 

4 4   

Xem 

phần 5 

3. Chương 3. Kỹ năng 

Đọc – Nghe - Ghi 

• Kỹ năng đọc hiểu 

• Kỹ năng nghe giảng 

• Kỹ năng ghi chép 

4 4   

Xem 

phần 5 



STT Tên chương Mục, tiểu mục 
Số tiết Tài liệu  

tự học TC LT BT TH 

• Sơ đồ tư duy 

4. Chương 4. Kỹ năng 

làm việc nhóm – 

Thuyết trình 

• Kỹ năng làm việc nhóm 

• Kỹ năng thuyết trình 
4,5 4,5   

Xem 

phần 5 

5. Chương 5. Kỹ năng 

viết 

 

• Kỹ năng viết ở trường 

đại học (giao tiếp thông 

qua văn viết): các dạng 

bài viết; viết hiệu quả. 

• Kỹ năng giao tiếp bằng 

lời 

4,5 4,5   

Xem 

phần 5 

6. Chương 6. Nghiên 

cứu khoa học  

• Nghiên cứu khoa học 
4,5 4,5   

Xem 

phần 5 

7. Chương 7 

Kỹ năng giải quyết 

vấn đề 

 

• Kỹ năng giải quyết vấn 

đề 4,5 4,5   

Xem 

phần 5 

 Báo cáo chuyên đề 

(nếu có) 

Kỹ năng xây dựng mối 

quan hệ     
 

 Tổng cộng 
 

30 30   
 

Ghi chú: TC: Tổng số tiết; LT: Lý thuyết; BT: Bài tập; TH: Thực hành. 

 

5. TÀI LIỆU THAM KHẢO  

5.1. Tài liệu chính 

Paul, Kevin (2010), Học khôn ngoan mà không gian nan, Bản dịch tiếng Việt, NXB 

Lao động- Xã hội. 

Khoo, Adam (2011), Tôi tài giỏi, bạn cũng thế!, Bản dịch tiếng Việt, NXB Phụ nữ. 

5.2.  Tài liệu tham khảo 

Đoàn Thị Mỹ Hạnh (chủ biên) (2011), Kỹ năng học tập, NXB Thống kê. 

Smale Bob, Fowlie Julie, Lê Hồng Vân –dịch (2010), Để thành công ở trường đại 

học : Phát triển, hoàn thiện kỹ năng cá nhân và kỹ năng học thuật, Đại học kinh tế 

Quốc Dân. 

 

6. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP 

 

Vì đây là môn kỹ năng và có tính chất hỗ trợ cho việc học các môn học khác, nên môn học 

sẽ đánh giá kết quả theo hai mức:  Đạt / Không đạt 

Cách thức đánh giá được thực hiện qua bài kiểm tra cuối kỳ 

 

 



7. KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY  
 

STT Buổi học Nội dung 

1.  Buổi 1 • Giới thiệu môn học (Nội dung, mục tiêu, yêu cầu). 

• Lợi ích của việc học môn Kỹ năng học tập 

• Sự khác biệt của học đại học so với phổ thông trung học 

• Sự khác biệt của học đại học tại Khoa ĐTĐB  

• Học đại học để làm gì? (Liên hệ với chuyên ngành đang học và 

việc làm sau khi ra trường). 

• Học tập suốt đời 

• Thành lập nhóm, mỗi nhóm gồm từ 5 người, sẽ tham gia các bài 

tập thảo luận nhóm trong suốt môn học. 

2.  Buổi 2 • Thiết lập mục tiêu 

• Phương pháp lập kế hoạch 

• Quản lý thời gian 

•  Thực hành kỹ năng 

3.  Buổi 3 • Kỹ năng đọc hiểu  

• Kỹ năng nghe giảng 

• Kỹ năng ghi chép 

• Thực hành các kỹ năng 

4.  Buổi 4 • Kỹ năng làm việc nhóm 

• Kỹ năng thuyết trình 

• Thực hành các kỹ năng 

5.  Buổi 5 • Kỹ năng giao tiếp bằng lời nói  

• Kỹ năng giao tiếp thông qua văn viết 

• Thực hành kỹ năng 

6.  Buổi 6 • Nghiên cứu khoa học 

• Thực hành 

7.  Buổi 7 • Kỹ năng giải quyết vấn đề 

• Thực hành 

8.  Báo cáo 

chuyên đề 
• Kỹ năng xây dựng mối quan hệ: diễn giả trình bày (nếu có). 

 
 

Giảng viên biên soạn/biên tập: Lê Phúc Loan 

 

          Lãnh đạo đơn vị 

 

 

 

 
 

 

        Vân Thị Hồng Loan 


