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   TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI 

    KHOA KINH TẾ VÀ QUẢN LÝ 

BỘ MÔN PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG 

 

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC 

 

KỸ NĂNG GIAO TIẾP VÀ THUYẾT TRÌNH 

Communication and Presentation Skills 

Mã số: COPS 111 

1. Số tín chỉ: 3 (1-2-0) 

2. Số tiết: Tổng 45; Trong đó LT: 15 tiết; TH: 30 tiết; TN: 0; ĐA: 0; BTL: 0 ; TQ,TT: 0 

3. Thuộc chương trình đào tạo ngành:  

- Môn bắt buộc cho ngành: Tất cả các ngành của trường Đại học Thủy lợi 

4.  Phương pháp đánh giá:  

- Hình thức/thời gian thi: : Vấn đáp □, Viết □; Thi trên máy tính □, Thời gian thi: 90 

phút  

- Thành phần điểm: Điểm quá trình 40% (Trong đó, 10% chuyên cần; 10% kiểm tra 

giữa kỳ; 20% kết quả thuyết trình nhóm); Điểm thi kết thúc 60%. 

- Cấu trúc đề thi: (theo thang nhận thức Bloom) 

Mức Nhớ Hiểu Vận 

dụng 

Phân tích Tổng 

hợp 

Sáng tạo 

Tỷ lệ (%) 25 20 25 15 10 5 

5. Điều kiện ràng buộc môn học 

- Môn tiên quyết: Không 

- Môn học trước: Không 

- Môn học song hành:  Không 

- Ghi chú khác: Không 

6. Nội dung tóm tắt môn học  

Tiếng Việt:     

Giới thiệu môn học   
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Phần 1. Kỹ năng giao tiếp    

Chương 1: Giới thiệu về giao tiếp  

Chương 2: Các kỹ năng giao tiếp cơ bản bằng ngôn ngữ nói 

Chương 3: Các kỹ năng giao tiếp bằng ngôn ngữ viết   

Phần 2. Kỹ năng thuyết trình   

Chương 1: Giới thiệu về thuyết trình   

Chương 2: Các kỹ năng trong thuyết trình 

Tiếng Anh:  

Course Introduction    

Part 1. Communication skills    

Chapter 1: Introdution to communication    

Chapter 2: Basic verbal communication skills 

Chapter 3: Basic writing communication skills 

Part 2. Presentation skills    

Chapter 1: Introduction to presentation   

Chapter 2: Presentation skills  

7. Cán bộ tham gia giảng dạy:  

TT Họ và tên Học 

hàm, 

học vị 

Điện 

thoại liên 

hệ 

Email 

Chức danh, chức 

vụ 

1 Phạm Thị Phương Thảo  Thạc sĩ  @tlu.edu.vn Phụ trách Bộ môn  

2 Vũ Huy Vĩ Thạc sĩ  @tlu.edu.vn Giảng viên  

3 Trương Thị Hương  Thạc sĩ  @tlu.edu.vn Giảng viên  

4 Phạm Thị Hải Yến Thạc sĩ  @tlu.edu.vn Giảng viên  

5 Bùi Thị Phương Thảo Thạc sĩ  @tlu.edu.vn Giảng viên  

6 Nguyễn Thị Hương Thạc sĩ  @tlu.edu.vn Giảng viên  

8. Giáo trình sử dụng, tài liệu tham khảo 

Giáo trình:  

1 Bộ môn Phát triển kỹ năng (2012): Giáo trình môn học Kỹ năng giao tiếp và thuyết 

trình. Trường Đại học Thủy lợi. NXB Khoa học Tự nhiên và Công nghệ. Hà Nội. 

(#000014813) 
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Các tài liệu tham khảo:  

1 Dale Carnegie (2005): Đắc nhân tâm (Bí quyết để thành công), Nguyễn Hiến Lê 

dịch, NXB Văn hóa thông tin. Hà Nội.  (#000003586) 

2 Dale Carnegie (2015): Đắc nhân tâm (How to win friends and influence people), 

NXB Trẻ. TP Hồ Chí Minh. (#000019144) 

3 Dale Carnegie (2005): Nghệ thuật nói trước công chúng, Song Hà dịch, NXB Văn 

hóa thông tin. Hà Nội.  (#000001953) 

9. Nội dung chi tiết: 

STT Nội dung Số tiết 

LT TH BT 

1 Giới thiệu môn học 

1. Lý do hình thành môn học 

2. Cấu trúc môn học 

3. Phương pháp học đại học và phương 

pháp tiếp cận môn học 

2 0 

 

 

2 Phần 1. Kỹ năng giao tiếp  

Chương 1: Giới thiệu về giao tiếp  

1. Khái niệm về giao tiếp 

2. Vai trò của giao tiếp 

3. Phân loại giao tiếp 

4. Rào cản trong giao tiếp 

5. Nguyên tắc giao tiếp 

6. Các phong cách giao tiếp 

1 3 

 

 

 

3 Chương 2: Các kỹ năng giao tiếp cơ bản 

bằng ngôn ngữ nói 

1. Kỹ năng tạo ấn tượng ban đầu  

2. Kỹ năng lắng nghe  

3. Kỹ năng phản hồi 

4. Kỹ năng giao tiếp qua điện thoại   

3 12 

 

 

 

4 Chương 3: Các kỹ năng giao tiếp bằng 

ngôn ngữ viết 
3 3 
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1. Kỹ năng giao tiếp bằng văn bản 

2. Kỹ năng viết văn bản khoa học 

 

5 Kết quả đạt được của phần 1: 

1. 01 tình huống tạo ấn tượng/1 sinh viên 

(với nhà tuyển dụng, hội đồng khoa học, 

thầy cô giáo, bạn bè…) 

2. 01 tình huống giao tiếp qua điện thoại/1 

nhóm sinh viên 

3. 01 đơn/thư/email/1 sinh viên 

4. 01 bài trình bày/đóng vai theo nhóm về 

các nghi thức trong giao tiếp 

5. 01 bản đánh giá về điểm mạnh và hạn 

chế trong giao tiếp của bản thân và đề 

xuất giải pháp cải thiện và phát triển kỹ 

năng giao tiếp. 

  

 

6 Kiểm tra giữa kỳ 0 2  

7 Phần 2. Kỹ năng thuyết trình  

Chương 4: Giới thiệu về thuyết trình  

1. Khái niệm thuyết trình 

2. Chuẩn bị buổi thuyết trình 

3. Cấu trúc bài thuyết trình 

2 1 

  

  

8 Chương 5: Các kỹ năng trong thuyết trình 

1. Kỹ năng sử dụng ngôn ngữ và phi 

ngôn ngữ 

2. Kỹ năng đạt câu hỏi và trả lời câu hỏi 

3. Kỹ năng sử dụng các phương tiện hỗ 

trợ 

4. Kỹ năng kiểm soát tâm lý 

3 9 

 

 

 

 

9 Kết quả đạt được của phần 2: 

Thuyết trình cá nhân:  

1. 01 bài thuyết trình cá nhân/01 sinh 

viên (3 phút) 
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2. 02 lần thuyết trình cá nhân và 02 bản 

đánh giá bài thuyết trình cá nhân (SV 

tự đánh giá, SV đánh giá chéo, GV 

đánh giá) 

Thuyết trình nhóm:  

1. 01 clip thuyết trình hiệu quả/không 

hiệu quả/01 nhóm sinh viên. 

2. 01 bài thuyết trình nhóm có liên quan 

đến chuyên ngành đào tạo (3 trang).   

3. 01 lần thuyết trình theo nhóm và 01 

bản đánh giá bài thuyết trình nhóm 

(nhóm tự đánh giá, các nhóm đánh giá 

chéo, giảng viên đánh giá). 

10 Đánh giá cuối môn học 

Hướng dẫn ôn thi cuối kỳ 
1 0 

 

 Tổng 15 30  

 

10.  Chuẩn đầu ra của môn học:  

- Kiến thức:  

+ Hiểu rõ được khái niệm, vai trò và nội dung cơ bản của các kỹ năng giao tiếp cơ 

bản như: kỹ năng tạo ấn tượng ban đầu, kỹ năng lắng nghe, kỹ năng phản hồi, kỹ 

năng viết email, đơn thư…;  

+ Hiểu biết về khái niệm, vai trò của thuyết trình và các bước thuyết trình cũng như 

các kỹ năng cơ bản trong thuyết trình. 

-  Kỹ năng, năng lực: 

+ Áp dụng được một số kỹ năng giao tiếp cơ bản vào trong học tập và cuộc sống; 

biết đánh giá điểm mạnh, điểm yếu của bản thân khi giao tiếp và thuyết trình;  

+ Có kỹ năng trình bày rõ ràng, mạch lạc, có hệ thống, lôgic một đề tài/chủ đề; tự 

tin, chủ động trong các hoạt động liên quan đến công tác chuyên môn, có khả năng 

làm việc độc lập. 
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+ Có kỹ năng giải quyết vấn đề, xử lý tình huống trong những tình huống liên 

quan đến các hoạt động học tập và làm việc trong thực tế.  

+ Vận dụng được các kỹ năng học tập ở bậc đại học để nâng cao kết quả học tập, 

có phương pháp làm việc khoa học, biết phân tích và giải quyết các vấn đề nảy sinh 

trong thực tiễn, hình thành tư duy sáng tạo. 

- Thái độ: 

+ Có trách nhiệm trong công việc, có thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn, 

có ý thức tổ chức kỷ luật và tác phong công nghiệp. 

+ Ý thức học tập tốt, có tinh thần ham học hỏi, kiên trì vượt qua khó khăn thử 

thách để thành công. 

+ Biết cách tôn trọng đối tượng giao tiếp và hợp tác với đối tượng giao tiếp trong 

quá trình làm việc nhóm. 

+ Có ý thức nâng cao trình độ và học tập suốt đời, cập nhật kiến thức, sáng tạo 

trong công việc. 

 11. Phương pháp giảng dạy để đạt được chuẩn đầu ra: 

- Phương pháp nghiên cứu tài liệu 

- Phương pháp thuyết trình 

- Phương pháp làm việc nhóm 

- Phương pháp đóng vai 

- Phương pháp phân tích tình huống 

                                                                       Hà Nội, ngày 13  tháng  8 năm 2017 

Trưởng khoa 

 

 
 

Nguyễn Thu Hiền 

Trưởng Bộ môn 

 

 
 

Phạm Thị Phương Thảo 

 


