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PHẦN I. SỰ CẦN THIẾT PHẢI XÂY DỰNG ĐỀ ÁN  
I. GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC VỀ TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP 
1. Quá trình hình thành và phát triển 

Trường Đại học Đồng Tháp là Trường Đại học công lập trực thuộc Bộ Giáo dục và 
Đào tạo (GD&ĐT), được thành lập theo Quyết định số 08/2003/QĐ-TTg ngày 
10/01/2003 của Thủ tướng Chính phủ và Công văn số 5830/CVCP-KGVX ngày 
04/9/2008 của  
Văn phòng Chính phủ về việc đổi tên Trường Đại học Sư phạm Đồng Tháp thành 
Trường Đại học Đồng Tháp.  

Trường ĐHĐT là một cơ sở giáo dục đa ngành, có uy tín và chất lượng cao, là nơi 
cung cấp các dịch vụ về đào tạo và nghiên cứu khoa học đa lĩnh vực với sứ mạng:  
“Đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao, đa lĩnh vực, trong đó khoa học giáo dục và  
đào tạo giáo viên là nòng cốt; NCKH và cung cấp các dịch vụ cộng đồng; góp phần  
phát triển kinh tế - xã hội vùng ĐBSCL và cả nước”, với tầm nhìn đến năm 2030:  
“Trở thành trung tâm đào tạo và nghiên cứu có chất lượng cao của Việt Nam và khu vực 
Đông Nam Á” và hệ giá trị cốt lõi hay các nguyên tắc, niềm tin cơ bản để định hướng  
hành vi, quan hệ và ra quyết định của Trường ĐHĐT là: “Chất lượng - Sáng tạo - Hợp 
tác - Trách nhiệm - Thân thiện”. Hiện nay, Trường ĐHĐT được lựa chọn là một trong 
các cơ sở giáo dục đại học (GDĐH) có vai trò quan trọng và đặc thù của cả nước cùng  
tham gia, triển khai thực hiện nhiệm vụ bồi dưỡng nâng hạng cho đội ngũ nhà giáo.  
Đồng thời, được Bộ GD&ĐT giao nhiệm vụ bồi dưỡng năng lực tư vấn cho giáo viên  
phổ thông làm công tác tư vấn học sinh của các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long 
(ĐBSCL). 

Trong những năm gần đây, Trường ĐHĐT đã có những tiến bộ vượt bậc trong  
đào tạo, nghiên cứu khoa học (NCKH) và hợp tác quốc tế. Về đào tạo, Trường có 01 
chuyên ngành trình độ tiến sĩ, 06 chuyên ngành trình độ thạc sĩ, 31 ngành trình độ đại 
học, 01 ngành trình độ cao đẳng đào tạo theo hình thức chính quy; Các chương trình đào 
tạo (CTĐT) trình độ thạc sĩ, đại học, cao đẳng được xây dựng và định kỳ cập nhật, phát 
triển từ năm 2012 đến 2021, đều có trong danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV của Bộ 
GD&ĐT. Quy mô đào tạo của Trường tính đến tháng 1/2022 có trên 5300 học viên 
(HV), sinh viên (SV)  hệ chính quy, 8.860 HV hệ liên thông, vừa học vừa làm tại 33 cơ 
sở liên kết đào tạo. 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
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Trong hoạt động khoa học và công nghệ, Trường đã gặt hái nhiều thành tích nổi bật. 
Trong năm 2021, Trường triển khai thực hiện 2 đề tài của Quỹ phát triển khoa học và 
công nghệ Quốc gia- Nafosted, 14 đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ, 101 đề tài khoa 
học và công nghệ cấp cơ sở của GV, 45 đề tài của SV và công bố 74 bài báo trên các 
Tạp chí khoa học thuộc chỉ mục WoS/Scopus. 

Về hợp tác quốc tế, Trường luôn quan tâm thiết lập và phát triển hợp tác quốc tế với 
nhiều trường đại học, tổ chức giáo dục và xã hội trong khu vực và thế giới. Trường đã 

tham gia vào mạng lưới thực tập quốc tế SEA-Teacher (SEAMEO). Năm 2021, Trường 
ĐHĐT kí kết thêm 08 bản ghi nhớ hợp tác với các trường đại học tại Đài Loan, Indonesia, 
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Hàn Quốc, Thái Lan và các doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam, nâng tổng số văn bản 
thỏa thuận hợp tác giữa Trường với nước ngoài còn hiệu lực là 29 văn bản. 

Với sự nỗ lực không ngừng, Trường ĐHĐT đã gặt hái nhiều thành tích đáng tự 
hào, được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba (năm 1985), 
Huân chương Lao động hạng Nhì (năm 1997), Huân chương Lao động hạng Nhất 
(năm 2003), Huân chương Độc lập hạng Ba (năm 2009) và nhiều Bằng khen của 
BGD&ĐT và của tỉnh Đồng Tháp. Nhà trường cũng đã hoàn thành việc xây dựng và vận 
hành hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 và đã được 
Trung tâm Chứng nhận phù hợp - QUACERT cấp chứng nhận. Ngày 8/9/2017 Nhà 
trường đã được Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục - ĐH Quốc gia Hà Nội công 
bố quyết định số 128/QĐ-KĐCL về việc cấp Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng 
giáo dục cho Trường ĐH Đồng Tháp với tỉ lệ các tiêu chí đạt yêu cầu là 82%. 

Trường ĐHĐT đã đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học chu 
kỳ 2 (2022-2027) theo giấy chứng nhận số 71-2022/GCN-CSGDĐH do Trung tâm kiểm 
định chất lượng giáo dục – Đại học Quốc gia Hà Nội cấp ngày 02 tháng 12 năm 2022. 
Trường đã có 16 chương trình đào tạo được kiểm định, bao gồm: Sư phạm Toán học, Sư 
phạm Hoá học, Sư phạm Ngữ Văn, Giáo dục Tiểu học, Giáo dục Chính trị, Khoa học 
môi trường, Quản trị kinh doanh, Ngôn ngữ Anh, Sư phạm tiếng Anh, Sư phạm Tiếng 
Anh, Giáo dục Thể chất, Sư phạm Vật lý, Sư phạm Địa lý, Sư phạm Lịch sử, Giáo dục 
Mầm non, Khoa học máy tính, Việt Nam học. Đây là sự khẳng định cho sự phát triển và 
không ngừng vươn lên của Trường ĐHĐT.  

Đặc biệt, ngành Sư phạm tiếng Anh và ngành Ngôn ngữ Anh trình độ đại học của 
Khoa Ngoại ngữ, Trường Đại học Đồng Tháp đã đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng 
giáo dục do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành với tỉ lệ các tiêu chí đạt yêu 
cầu là 85% theo Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng chương trình đào tạo số 
169.2022/GCN-CTĐT và175.2022/GCN-CTĐT do Trung tâm Kiểm định chất lượng 
giáo dục – Đại học Quốc gia Hà Nội cấp ngày 30 tháng 3 năm 2022 (Phụ lục 7 - Giấy 
chứng nhận kiểm định chất lượng). 
2. Sứ mạng, tầm nhìn 

a) Sứ mạng: Đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao, đa lĩnh vực, trong đó khoa học giáo 
dục và đào tạo giáo viên là nòng cốt; nghiên cứu khoa học và cung cấp các dịch vụ cộng 
đồng; góp phần phát triển kinh tế - xã hội vùng Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước. 

b) Tầm nhìn: Trở thành trung tâm đào tạo và nghiên cứu khoa học có chất lượng 
cao của Việt Nam và khu vực Đông Nam Á. 

c) Triết lý giáo dục: Kiến tạo - Chuyên nghiệp - Hội nhập. 
II. SỰ CẦN THIẾT MỞ NGÀNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ LÝ LUẬN VÀ 
PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC BỘ MÔN TIẾNG ANH 
1. Kết quả khảo sát, phân tích, đánh giá nhu cầu về nguồn nhân lực trình độ thạc sĩ 
chuyên ngành Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Tiếng Anh 

Các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long có nền kinh tế phát triển, thu nhập bình quân 
đầu người khá cao so với mặt bằng chung của cả nước. Về văn hóa, giáo dục và y tế có 
những bước tiến rất đáng kể trong những năm gần đây. Kết quả thống kê cho thấy, toàn 
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khu vực có khoảng 1.396 trường trung học cơ sở, 355 trường trung học phổ thông, 70 
trường phổ thông cơ sở, 107 trường trung học, 117 trung tâm giáo dục thường xuyên (11 
trung tâm cấp tỉnh, 106 trung tâm cấp huyện), và hệ thống các trường đại học (15 
trường), cao đẳng (26 trường), trung cấp chuyên nghiệp (30 trường). Tổng số giáo viên, 
giảng viên dạy Tiếng Anh ở các trường trong khu vực chiếm số lượng khá lớn, đang có 
nhu cầu học tập để khẳng định bản thân và nâng cao trình độ. Ngoài ra, mỗi năm có 
khoảng 1000 sinh viên sư phạm Tiếng Anh và cử nhân Tiếng Anh vùng ĐBSCL tốt 
nghiệp ra trường. Gần 10% trong số đó có nhu cầu học tiếp cao học ngay sau khi tốt 
nghiệp để tăng thêm cơ hội tìm kiếm việc làm cũng như nâng cao trình độ và cơ hội phát 
triển sau này. 

Tỉ lệ giáo viên có trình độ thạc sĩ Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Tiếng 
Anh nói chung ở khu vực ĐBSCL còn thấp. Theo quyết định số 1033/QĐ-TTg ngày 
30/06/2011 của Thủ tướng Chính phủ về phát triển giáo dục, đào tạo và dạy nghề vùng 
ĐBSCL giai đoạn 2011-2015, nâng cấp và thành lập mới từ 10 đến 12 trường đại học, 
11 trường cao đẳng. Phát triển đội ngũ giảng viên, chương trình đào tạo, cơ sở vật chất 
để đảm bảo đầy đủ các tiêu chí và điều kiện thành lập trường theo quy định.  

Nhu cầu học tập để lấy bằng thạc sĩ Tiếng Anh rất lớn, trong khi đó việc sắp xếp 
thời gian để học đối với các giáo viên, cán bộ đang gặp nhiều khó khăn. Việc cho phép 
Trường ĐHĐT đào tạo thạc sĩ Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Tiếng Anh sẽ 
tạo điều kiện thuận lợi để người học bố trí thời gian, tiết kiệm được chi phí đi lại đồng 
thời gắn với thực tiễn địa Phương là hết sức cần thiết. Phù hợp với mục tiêu quy hoạch 
phát triển nguồn nhân lực của từng địa Phương, đưa giáo dục vùng ĐBSCL ngang bằng 
với trình độ chung của cả nước, xứng tầm với tiềm năng và thế mạnh của vùng ĐBSCL. 

Theo số liệu thống kê, các thạc sĩ Tiếng Anh tốt nghiệp tại Trường ĐHĐT liên kết 
với Đại học Vinh thì trên 85% thạc sĩ đang công tác trong ngành Giáo dục các tỉnh khu 
vực ĐBSCL và gần 80% học viên có hộ khẩu ở tỉnh Đồng Tháp. Với trên 2.500 giáo 
viên dạy Tiếng Anh ở các trường THCS, THPT và các cơ sở giáo dục khác trong toàn 
khu vực ĐBSCL thì nhu cầu học thạc sĩ ngành Tiếng Anh là rất lớn. 

Ở khu vực ĐBSCL, hiện tại chỉ có 02 cơ sở đào tạo thạc sĩ Lý luận và phương 
pháp dạy học bộ môn Tiếng Anh, đó là Khoa Ngoại ngữ của Đại học Cần Thơ và Đại 
học Trà Vinh. Với điều kiện trang thiết bị cơ sở vật chất cũng như nguồn nhân lực, 
chúng tôi nhận thấy rằng chuyên ngành Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Tiếng 
Anh của Trường Đại học Đồng Tháp nếu được cho phép đào tạo sẽ mang lại những nét 
rất đặc trưng nhưng không kém phần hiện đại cũng như hội nhập quốc tế, phù hợp với 
thực tiễn của khu vực ĐBSCL.  

Kết quả thăm dò sinh viên đại học tốt nghiệp tại Trường ĐHĐT cho thấy khoảng 
trên 15% sinh viên có nhu cầu học cao học ngay khi ra trường để tăng cơ hội tìm kiếm 
việc làm, nâng cao trình độ và tăng cơ hội để phát triển sau này, trên 62% có ý định học 
thạc sĩ trong thời gian tới và khoảng 10% sẽ học khi có điều kiện, nhất là điều kiện về tài 
chính và thuận tiện trong việc đi lại, học tập, công tác. Kết quả khảo sát cũng cho thấy số 
thí sinh tự do học cao học liên kết tại Trường ĐHĐT năm sau luôn cao hơn năm trước. 
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Đồng thời, khảo sát ý kiến nhà sử dụng lao động về nhu cầu đào tạo chuyên ngành 
Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Tiếng Anh trình độ thạc sĩ, kết quả cho thấy có 
trên 87% nhà sử dụng lao động cho rằng nhu cầu tuyên dụng cán bộ, giáo viên được đào 
tạo chuyên ngành Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Tiếng Anh là cần thiết, và có 
81% các nhà sử dụng lao động có nhu cầu đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành Lý luận 
và phương pháp dạy học bộ môn Tiếng Anh cho cán bộ, nhân viên và giáo viên của cơ 
quan, đơn vị.  

Với số lượng sinh viên ngành Tiếng Anh tốt nghiệp tại Trường ĐHĐT và các 
trường khác trong và ngoài khu vực ĐBSCL trong những năm qua (kể cả sinh viên trong 
và ngoài Sư phạm), nhu cầu học tập để nâng cao trình độ chuyên môn đồng thời có được 
học vị thạc sĩ là rất lớn. Việc cho phép Trường ĐHĐT đào tạo chuyên ngành Lý luận và 
phương pháp dạy học bộ môn Tiếng Anh trình độ thạc sĩ là phù hợp với nhu cầu của 
người học trong và ngoài khu vực, đáp ứng được sự thiếu hụt giáo viên trình độ cao, cán 
bộ của địa Phương và xã hội, phù hợp với đổi mới toàn diện giáo dục và đào tạo theo kết 
luận của Hội nghị lần thứ 6, BCH Trung ương Đảng khóa XI 

(Xem Phụ lục 6 - Báo cáo khảo sát nguồn nhân lực, khung chương trình đào tạo và 
chuẩn đầu ra). 
2. Phù hợp với sứ mạng và mục tiêu chiến lược của Trường Đại học Đồng Tháp. 

Việc mở ngành Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Tiếng Anh trình độ thạc 
sĩ hoàn toàn phù hợp với sứ mạng của Trường ĐHĐT là: Đào tạo nguồn nhân lực trình 
độ cao, nòng cốt là đào tạo giáo viên là góp phần nâng cao năng lực cho đội ngũ nhà 
giáo vùng ĐBSCL. Việc mở ngành cũng góp phần hiện thực hóa tầm nhìn của Nhà 
trường trong tiến trình phấn đấu trở thành trung tâm đào tạo và nghiên cứu khoa học có 
chất lượng cao của Việt Nam và khu vực Đông Nam Á. 

Ngoài ra, đây còn là cơ hội để đội ngũ giảng viên Trường phát triển năng lực 
chuyên môn, nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học và sử dụng hiệu quả 
các thiết bị hiện đại của Nhà trường. Qua đó có thể liên kết đội ngũ giảng viên, các nhà 
khoa học, trong khu vực ĐBSCL để cùng làm việc trong môi trường học thuật cao nhằm 
đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo theo Nghị quyết số 29- 
NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban chấp hành Trung ương (Hội nghị TW 8, khóa XI). 
PHẦN II. NĂNG LỰC CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP 
I. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO 
1. Các ngành, quy mô và hình thức đang đào tạo 

Trường ĐHĐT là trường đại học công lập trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, 
Trường được thành lập theo Quyết định số 08/2003/QĐ-TTg ngày 10/01/2003 của Thủ 
tướng Chính phủ và Công văn số 5830/CVCP-KGVX ngày 04/9/2008 của Văn phòng 
Chính phủ về việc đổi tên Trường Đại học Sư phạm Đồng Tháp thành Trường Đại học 
Đồng Tháp. Nhiệm vụ chủ yếu của Trường là đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao, 
nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và các dịch vụ cộng đồng khác, đáp ứng 
yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Đồng Tháp và khu vực ĐBSCL. 

Trong 5 năm trở lại đây, Trường ĐHĐT đã có những tiến bộ vượt bậc trong đào tạo, 
nghiên cứu khoa học, đặc biệt là chính sách nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ 
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cán bộ, giảng viên. Tính đến tháng 6/2021, toàn trường đã thực hiện thành công 25 đề tài 
(đến năm 2020) nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước, Bộ và Tỉnh, xuất bản trên 457 bài 
báo quốc tế có chỉ số. Tạp chí Khoa học và Công nghệ của Trường đã xuất bản được 55 
số với chất lượng công trình khoa học cao. Hiện nay, Trường ĐHĐT có 10 phó giáo sư 
tiến sĩ, 85 tiến sĩ, 35 nghiên cứu sinh (nghiên cứu sinh đang học tập và nghiên cứu ở 
nước ngoài), 279 thạc sĩ. Đây là lực lượng nòng cốt góp phần nâng cao chất lượng đào 
tạo và nghiên cứu khoa học của Trường, nhất là đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao. 
Trong quá trình hình thành và phát triển, Trường đã đạt được nhiều thành tích đáng ghi 
nhận, được Nhà nước tặng thưởng nhiều danh hiệu như Huân chương Độc lập hạng Ba, 
Huân chương Lao động hạng Nhất, hạng Nhì, hạng Ba. 

Cơ cấu tổ chức của Trường ĐHĐT gồm 11 khoa đào tạo và đơn vị chuyên môn, 19 
đơn vị phòng ban chức năng, trung tâm, thư viện. Quy mô đào tạo năm học 2021-2022 
là 5.123 sinh viên hệ chính quy với 31 ngành đào tạo đại học. Hiện nay, Trường ĐHĐT 
có 01 chuyên ngành đào tạo tiến sĩ, 06 chuyên ngành đào tạo thạc sĩ với 505 học viên 
cao học đang theo học tại trường. 

Toàn thể cán bộ, giảng viên Trường ĐHĐT cam kết thực hiện chính sách lấy chất 
lượng làm đầu theo tiêu chuẩn của hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008. 
2. Kết quả đào tạo ngành Sư phạm Tiếng Anh, Ngôn ngữ Anh trình độ đại học 

Năm 2003, Trường ĐHĐT tuyển sinh ngành Sư phạm Tiếng Anh trình độ đại học 
khóa đầu tiên. Chương trình đào tạo và kế hoạch đào tạo ngành Sư phạm Tiếng Anh do 
nhóm giảng viên và chuyên gia của trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà 
Nội xây dựng. Chương trình tương đối hiện đại, gắn liền lí thuyết với thực hành, được 
xây dựng dựa trên chương trình khung của Bộ Giáo dục và Đào tạo, phù hợp với mục 
tiêu ghi trong Luật giáo dục, đáp ứng được nhu cầu sử dụng giáo viên trung học phổ 
thông của địa Phương và xã hội. 

Tổng số sinh viên đã tốt nghiệp hệ chính quy (Sư phạm Tiếng Anh và Ngôn ngữ 
Anh) có tổng cộng 685 sinh viên; tốt nghiệp liên thông gồm có 1922 học viên; văn bằng 
2 là 318 học viên, cụ thể số liệu qua các năm gần đây như sau: 

Năm tốt 
nghiệp 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Cộng 

Chính quy 67 52 56 128 110 143 40 89 685 

Liên thông 287 86 229 123 190 80 177 750 1922 

Văn bằng 2 36 25 53 28 40 43 38 55 318 

Hiện tại, ngành Sư phạm Tiếng Anh và Ngôn ngữ Anh đang quản lý 31 lớp đại 
học hệ chính quy, 35 lớp đại học hệ liên thông và 7 lớp Văn bằng 2, tổng cộng có 1.117 
sinh viên và 1876 học viên. Các khóa tốt nghiệp từ năm 2021 trở về trước cơ bản đã có 
việc làm ổn định, phần lớn là giảng dạy tại các trường trung học phổ thông khu vực 
ĐBSCL, trong đó một số cựu sinh viên đã và đang học cao học. Nhiều cựu sinh viên 
ngành Sư phạm Tiếng Anh và Ngôn ngữ Anh tốt nghiệp tại Trường ĐHĐT đạt giải cao 
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trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi các cấp, trong kì thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện, 
thành phố, tỉnh. 

Ngành Ngôn ngữ Anh và ngành Sư phạm Tiếng Anh, hệ đào tạo đại học của 
Trường đã đạt chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục theo Bộ tiêu chuẩn do Bộ 
trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành theo Giấy chứng nhận Kiểm định chương trình 
đào tạo số 175.2022/GCN-CTĐT và Giấy chứng nhận số 169.2022/GCN-CTĐT được 
cấp bởi Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội cấp ngày 
30/3/2022 (Xem Phụ lục 7- Giấy chứng nhận Kiểm định chương trình đào tạo). 
3. Hoạt động đào tạo ngành Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Tiếng Anh bậc 
thạc sĩ 

Nhằm đáp ứng nhu cầu về nhân lực có trình độ cao cho địa Phương và khu vực, 
Trường ĐHĐT đã và đang liên kết với các trường đại học trong nước (Trường Đại học 
Vinh, Trường Đại học Ngoại ngữ Hà Nội, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Khoa Luật 
- ĐHQG Hà Nội, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Trường ĐHKH - Đại học Huế, Trường 
ĐHSP - Đại học Huế, Trường ĐHSP Kỹ thuật TP HCM) phối hợp tuyển sinh và đào tạo 
tại Trường ĐHĐT được 16 khóa, gồm 33 chuyên ngành, tổng cộng 1.945 học viên cao 
học. Thành phần học viên chủ yếu là cán bộ, giáo viên công tác trong ngành giáo dục 
khu vực ĐBSCL. Ngoài ra còn có một số cán bộ kỹ thuật của các sở ban ngành trong 
vùng và thí sinh tự do. 

Trong quá trình liên kết với các trường đại học để đào tạo thạc sĩ tại Trường ĐHĐT, 
đội ngũ giảng viên có trình độ tiến sĩ của Trường đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm 
quý báu như tham gia giảng dạy, hướng dẫn luận văn thạc sĩ, tham gia hội đồng chấm 
luận văn thạc sĩ, công tác quản lý. Từ năm học 2012-2013 đến năm học 2021 - 2022, 
Trường ĐHĐT đã tuyển sinh và đào tạo 06 chuyên ngành thạc sĩ gồm: Giáo dục Tiểu 
học, Quản lý Giáo dục, Ngôn ngữ Việt Nam và Lý luận và Phương pháp dạy học Toán, 
Hoá lí thuyết và Hoá lí, Lịch sử Việt Nam, tổng cộng 1.737 học viên. 

Riêng về trình độ thạc sĩ ngành Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Tiếng 
Anh, Trường ĐHĐT đã liên kết với Trường Đại học Ngoại ngữ Hà Nội, Trường Đại học 
Vinh đào tạo được 03 khóa, từ năm 2006, tổng cộng đã có 49 học viên tốt nghiệp ra 
trường. Số liệu thống kê từ phòng Đào tạo Sau đại học cho thấy, các thạc sĩ Lý luận và 
phương pháp dạy học bộ môn Tiếng Anh tốt nghiệp tại Trường ĐHĐT liên kết với 
Trường Đại học Ngoại ngữ Hà Nội, Trường Đại học Vinh thì trên 85% hiện đang công 
tác trong ngành Giáo dục các tỉnh khu vực ĐBSCL và gần 80% học viên có hộ khẩu 
hoặc công tác ở tỉnh Đồng Tháp. Số lượng thạc sĩ Lý luận và phương pháp dạy học bộ 
môn Tiếng Anh tốt nghiệp tại Trường ĐHĐT liên kết với Trường Đại học Ngoại ngữ Hà 
Nội, Trường Đại học Vinh như sau: 

Khóa đào tạo Chuyên ngành LL và PPDH BM TA 

2006 - 2009 18 

2015 – 2017 15 
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2019 - 2021 16 

Tổng cộng: 49 
4. Giới thiệu về Khoa Ngoại ngữ 
4.1. Chức năng, nhiệm vụ 

Khoa Ngoại ngữ, Trường Đại học Sư phạm Đồng Tháp (hiện nay là Trường Đại 
học Đồng Tháp) được thành lập dựa trên Quyết định số 3584/QĐ-BGD&ĐT-TCCB 
ngày 7/7/2003. Khoa Ngoại ngữ hiện nay đang quản lý 3 ngành đào tạo đại học là: Sư 
phạm Tiếng Anh, Ngôn ngữ Anh (Biên – Phiên dịch, Tiếng Anh kinh doanh và Tiếng 
Anh du lịch) và Ngôn ngữ Trung Quốc. Đội ngũ gồm 31 cán bộ giảng viên, trong đó có 
1 Phó Giáo sư, 06 tiến sĩ, 02 nghiên cứu sinh, 20 thạc sĩ, 01 học viên cao học, 01 cử 
nhân. Bộ môn Sư phạm Tiếng Anh gồm 9 giảng viên, trong đó có 2 tiến sĩ, 5 thạc sĩ. 
4.2. Quá trình phát triển 

Trong quá trình phát triển, đội ngũ cán bộ, giảng viên ngành Sư phạm Tiếng Anh 
luôn kết hợp đào tạo với nghiên cứu khoa học và nâng cao năng lực, trình độ chuyên 
môn. Tổng hợp các công trình nghiên cứu của đội ngũ giảng viên từ năm 2015 như sau: 

STT 
Hoạt động  
khoa học 

2015 - 2018 2019 2020 2021 Cộng 

1 Đề tài cấp Bộ 0 0 0 0 0 

2 Đề tài cấp Cơ sở 27 0 0 0 27 

3 Bài báo trong nước 50 12 14 9 85 

4 Bài báo quốc tế ISI 30 0 3 1 34 

 
Tổng số sinh viên đã tốt nghiệp hệ chính quy (Sư phạm Tiếng Anh và Ngôn ngữ 

Anh) có tổng cộng 685 sinh viên; tốt nghiệp liên thông gồm có 1922 học viên; văn bằng 
2 là 318 học viên. Hiện tại, ngành Sư phạm Tiếng Anh và Ngôn ngữ Anh đang quản lý 
31 lớp đại học hệ chính quy, 35 lớp đại học hệ liên thông và 7 lớp Văn bằng 2, tổng 
cộng có 1.117 sinh viên và 1876 học viên.  

Các khóa tốt nghiệp từ năm 2021 trở về trước cơ bản đã có việc làm ổn định, 
phần lớn là giảng dạy tại các trường trung học phổ thông khu vực ĐBSCL, trong đó một 
số cựu sinh viên đã và đang học cao học. Nhiều cựu sinh viên ngành Sư phạm Tiếng 
Anh và Ngôn ngữ Anh tốt nghiệp tại Trường ĐHĐT đạt giải cao trong công tác bồi 
dưỡng học sinh giỏi các cấp hay kì thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện, thành phố, tỉnh.  

Tháng 3 năm 2022, chương trình Sư phạm Tiếng Anh và Ngôn ngữ Anh của 
Khoa Ngoại ngữ, Trường Đại học Đồng Tháp được Trung tâm Kiểm định chất lượng 
giáo dục – Đại học Quốc gia Hà Hội công nhận đạt chuẩn Chất lượng giáo dục, đạt tỉ 
lệ 88%. 
4.3. Tầm nhìn đến năm 2030 

Trở thành Khoa đào tạo trọng điểm của Trường ĐHĐT với quy mô đào tạo 05 
ngành/ chuyên ngành trình độ đại học và 03 ngành trình độ thạc sĩ. 
II. ĐIỀU KIỆN VỀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐỂ MỞ NGÀNH  
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1. Chương trình đào tạo 
1.1. Thông tin chung về chương trình đào tạo 

- Tên chuyên ngành đào tạo: 
Tiếng Việt: Lý luận và Phương pháp dạy học Tiếng Anh 
Tiếng Anh: English Language Teaching Theories and Methodology (ELTTM) 
- Trình độ đào tạo: Thạc sĩ 

1.2. Căn cứ xây dựng chương trình đào tạo 
Đề án được xây dựng trên các cơ sở pháp lý sau: 
- Chỉ thị 40-CT/TW ngày 15/6/2004 của Ban Bí thư Trung ương Đảng Khóa IX về 

việc xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ QLGD đã nêu rõ: “Mục 
tiêu là xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ QLGD được chuẩn hóa, đảm bảo chất lượng, 
đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực, đáp 
ứng những đòi hỏi ngày càng cao của sự nghiệp CNH, HĐH đất nước. Khẩn trương đào 
tạo, bổ sung và nâng cao trình độ đội ngũ giáo viên, giảng viên, cán bộ QLGD trong các 
trường dạy nghề, trung học chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học”; 

- Quyết định số 58/2010/QĐ-TTg ngày 22 tháng 9 năm 2010 của Thủ tướng Chính 
phủ ban hành Điều lệ trường đại học; Điều 9 quy định “Trường Đại học được mở các 
ngành đào tạo trình độ đại học, ngành/chuyên ngành trình độ thạc sĩ, tiến sĩ (gọi chung là 
mở ngành đào tạo) đã có trong danh mục ngành đào tạo của Nhà nước khi có đủ các điều 
kiện quy định tại Điều lệ này.”; 

- Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 của BCH TW (Hội nghị TW 8, khóa 
XI) về Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập 
quốc tế; 

- Thông tư số 07/2015/TT-BGDĐT ngày 16/4/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 
Đào tạo về Ban hành Quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực 
mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp đối với mỗi trình độ đào tạo của giáo dục đại 
học và quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình đào tạo trình độ đại học, 
thạc sĩ, tiến sĩ; 

- Thông tư số 04/2016/TT- BGDĐT ngày 14/03/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo 
ban hành Quy định về đánh giá chất lượng chương trình đào tạo các trình độ của giáo 
dục đại học; 

- Quyết định số 187/QĐ-ĐHĐT ngày 21/02/2020 của Hiệu trưởng Trường ĐHĐT  
ban hành Quy định về đào tạo trình độ thạc sĩ tại Trường ĐHĐT; 

- Thông tư số 09/2022/TT-BGDĐT ngày 06/6/2022 của Bộ Giáo Dục và Đào tạo 
ban hành Quy định Danh mục thống kê ngành đào tạo của giáo dục đại học;  

- Thông tư số 17/2021/TT-BGDĐT ngày 22/06/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục 
và Đào tạo ban hành Quy định về chuẩn chương trình đào tạo; xây dựng, thẩm định và 
ban hành chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học; 

- Thông tư số 23/2021/TT-BGDĐT ngày 30/08/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo 
ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ; 

- Thông tư số 02/2022/TT-BGDĐT ngày 18/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục 
và Đào tạo Ban hành Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục mở ngành đào tạo, đình chỉ 
hoạt động của ngành đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ; 
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- Nghị quyết số 68/NQ-HĐT ngày 22/03/2022 của Hội đồng trường Trường ĐHĐT  
về chủ trương mở mã ngành đào tạo trình độ thạc sĩ Lý luận và phương pháp dạy học bộ 
môn Tiếng Anh; 

- Chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Sư phạm Tiếng Anh, Trường ĐHĐT; 
khung Chương trình đào tạo đại học ngành Sư phạm Tiếng Anh và khung chương trình 
đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Tiếng Anh của 
các trường đại học khác trong nước. 
1.3. Mô tả tóm tắt chương trình đào tạo 
1.3.1. Mục tiêu đào tạo 

Mục tiêu chung  
Chương trình được thiết kế theo định hướng ứng dụng, nhằm củng cố và nâng cao 

kiến thức cho người học về dạy và học Tiếng Anh (như là một ngoại ngữ/ ngôn ngữ thứ 
hai); bồi dưỡng các kỹ năng ứng dụng các kỹ thuật, mô hình và Phương pháp dạy học 
Tiếng Anh một cách linh hoạt và hiệu quả trong môi trường dạy học thực tế, đáp ứng 
yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông mới; phát triển năng lực chủ động, với tinh 
thần trách nhiệm cao và trung thực trong nghiên cứu khoa học và thực hiện các đề tài 
sáng kiến kinh nghiệm về dạy và học Tiếng Anh nhằm phát triển chuyên môn, nghiệp vụ 
và định hướng tự học, tự nghiên cứu bền vững, suốt đời. 

Mục tiêu cụ thể 
a. Kiến thức  
Có năng lực Tiếng Anh tương đương bậc 5/6 và năng lực ngoại ngữ 2 đạt bậc 4/6 

theo Khung năng lực ngoại ngữ dùng cho Việt Nam (và tương đương) để thực hiện 
nghiên cứu và giảng dạy.  

Có kiến thức nền tảng về triết học, ngôn ngữ, ngữ dụng, phân tích diễn ngôn để 
triển khai các hoạt động giảng dạy. 

Có kiến thức chuyên sâu về văn hóa của các quốc gia sử dụng Tiếng Anh với văn 
hóa Việt Nam, kiến thức về giao tiếp đa văn hóa để tổ chức giảng dạy ngoại ngữ. 

Có khả năng phân tích và đánh giá các lý thuyết, mô hình, Phương pháp và kỹ 
thuật dạy học Tiếng Anh trong các môi trường dạy học thực tế khác nhau.  

b. Kỹ năng  
Có khả năng chọn lọc, thiết kế hoạt động dạy học tích hợp kiến thức ngôn ngữ và 

các kỹ năng Tiếng Anh, các hoạt động dạy học trải nghiệm cho học sinh phổ thông ở các 
khối lớp khác nhau; Tạo môi trường học tập trong và ngoài lớp học.   

Có khả năng đánh giá nguồn ngữ liệu dạy học Tiếng Anh; phát triển được chương 
trình và tài liệu dạy học Tiếng Anh. 

Có khả năng thiết kế và triển khai kết quả nghiên cứu khoa học hoặc sáng kiến dạy 
học Tiếng Anh ở trường phổ thông hoặc các cơ sở giáo dục khác. 

c. Phẩm chất, Năng lực tự chủ và chịu trách nhiệm 
Có tư duy phản biện, tính tự chủ, khả năng làm việc nhóm và kỹ năng lãnh đạo 

trong nghiên cứu và giảng dạy; hướng dẫn học sinh phát triển các năng lực này trong 
học tập.  

Có năng lực nghiên cứu khoa học giải quyết các vấn đề phát sinh trong giảng dạy; Lập 
kế hoạch bồi dưỡng, phát triển chuyên môn nghiệp vụ theo tinh thần học tập suốt đời. 
1.3.2. Chuẩn đầu ra 

Hoàn thành chương trình đào tạo này, người học/học viên cần đạt được:   
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# 
Chuẩn đầu ra  

(Program Learning Outcomes - PLO) 
Mức độ 
năng lực 

PLO1 
Sử dụng Tiếng Anh tương đương bậc 5/6, và sử dụng ngoại ngữ 
2 đạt bậc 4/6 theo Khung năng lực ngoại ngữ dùng cho Việt Nam 
(hoặc tương đương) trong nghiên cứu và giảng dạy.  

3 

PLO2 
Vận dụng kiến thức về triết học, ngôn ngữ, ngữ dụng, phân tích 
diễn ngôn, kiểm tra đánh giá trong giảng dạy. 

4 

PLO3 
So sánh và đối chiếu văn hóa của các quốc gia sử dụng Tiếng 
Anh với văn hóa Việt Nam, vận dụng vào trong giao tiếp đa văn 
hóa và trong giảng dạy ngoại ngữ. 

5 

PLO4 

Tổ chức việc dạy học bằng cách lựa chọn các kỹ thuật, mô hình, 
Phương pháp và lý thuyết dạy học Tiếng Anh trong các môi 
trường dạy học thực tế khác nhau; chọn lựa, đánh giá các hình 
thức và nội dung đánh giá trong dạy học ngoại ngữ. 

5 

PLO5 

Thiết kế được các hoạt động dạy học tích hợp kiến thức ngôn 
ngữ và các kỹ năng Tiếng Anh; Thiết kế các hoạt động dạy học 
trải nghiệm cho học sinh phổ thông ở các khối lớp khác nhau; 
Tạo môi trường học tập trong và ngoài lớp học; có khả năng thiết 
kế các bài kiểm tra, đánh giá thường xuyên và kết thúc môn học.  

6 

PLO6 Đánh giá nguồn ngữ liệu dạy học Tiếng Anh; phát triển được 
chương trình và tài liệu dạy học Tiếng Anh. 

5 

PLO7 
Vận dụng tư duy phản biện, tính tự chủ, khả năng làm việc nhóm 
và kỹ năng lãnh đạo trong nghiên cứu và giảng dạy; hướng dẫn 
học sinh phát triển các năng lực này trong học tập.  

5 

PLO8 
Vận dụng năng lực nghiên cứu khoa học giải quyết các vấn đề 
phát sinh trong giảng dạy; Lập kế hoạch bồi dưỡng, phát triển 
chuyên môn nghiệp vụ theo tinh thần học tập suốt đời. 

5 

PLO9 
Triển khai kết quả nghiên cứu khoa học hoặc sáng kiến dạy học 
Tiếng Anh ở trường phổ thông hoặc các cơ sở giáo dục khác.  6 

1.3.3. Tổng khối lượng kiến thức toàn khóa  
Tổng số tín chỉ phải tích luỹ trong quá trình đào tạo : 60 tín chỉ 

 Trong đó:  
    - Phần kiến thức chung                        : 09 tín chỉ 

          - Phần kiến thức cơ sở ngành và chuyên ngành              : 36 tín chỉ 
 Bao gồm: 
  + Kiến thức cơ sở bắt buộc    : 11 tín chỉ 

+ Kiến thức cơ sở ngành tự chọn   : 03 tín chỉ 
  + Kiến thức chuyên ngành bắt buộc  : 15 tín chỉ 
  + Kiến thức chuyên ngành tự chọn  : 07 tín chỉ 

- Thực tập nghề nghiệp     : 06 tín chỉ 
- Luận văn Thạc sĩ      : 09 tín chỉ 
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Nét đặc trưng của chương trình Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Tiếng Anh 
là các học phần cập nhật kiến thức mới, hiện đại đáp ứng yêu cầu của người giáo viên 
hiện đại. Những học phần tự chọn đa dạng làm tăng độ linh hoạt và mềm dẻo của 
chương trình, phù hợp với nhiều đối tượng, nhu cầu và năng lực khác nhau. Ngoài ra, 
nhóm chuyên đề tự chọn (1 tín chỉ) là những gợi ý mở để người học có điều kiện tiếp 
cận, cập nhật những mảng kiến thức đa dạng và hữu ích cho công tác giảng dạy. 
2. Kế hoạch đào tạo  
2.1. Kế hoạch tuyển sinh 

Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển hoặc thi tuyển hoặc kết hợp xét tuyển và thi tuyển 
với các môn sau: 

- Kỹ năng ngôn ngữ Tiếng Anh 
- Phương pháp giảng dạy Tiếng Anh 
- Môn Ngoại ngữ: Tiếng Trung hoặc Tiếng Pháp, Trình độ ngoại ngữ tương đương 

bậc 3 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam. 
Đối tượng tuyển sinh: 
Về văn bằng:  
+ Ngành phù hợp (Không cần học bổ sung): Có bằng tốt nghiệp đại học trong nước 

thuộc ngành Sư phạm Tiếng Anh; 
+ Ngành gần (cần học bổ sung kiến thức):  

o Có bằng tốt nghiệp đại học trong nước thuộc ngành Ngôn ngữ Anh; 
o Hoặc có bằng tốt nghiệp đại học thuộc các ngành dưới đây do đại học nước 

ngoài cấp mà ngôn ngữ học tập là Tiếng Anh: 
• English/ American/ Australian studies 
• Applied linguistics 
• British/ English/ American literature 
• Education (liên quan đến giáo dục ngôn ngữ) 
• Linguistics 

Đối tượng dự tuyển thuộc ngành gần phải học bổ sung kiến thức môn: 
- Phương pháp dạy học Tiếng Anh 1: 2 tín chỉ.  
- Phương pháp dạy học Tiếng Anh 2: 3 tín chỉ 
- Phương pháp dạy học Tiếng Anh 3: 2 tín chỉ 
Ứng viên sẽ được miễn học bổ sung nếu đã có chứng chỉ Nghiệp vụ Sư phạm bộ 

môn Tiếng Anh do cơ sở giáo dục được Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp phép. 
Về kinh nghiệm: 
+ Có ít nhất một năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chuyên môn phù hợp tính từ 

ngày công nhận tốt nghiệp đến ngày nộp hồ sơ đăng kí dự thi. 
+ Có bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy từ loại khá trở lên được dự thi ngay sau 

khi tốt nghiệp. 
Về điều kiện ngoại ngữ: 
- Có năng lực ngoại ngữ tương đương Bậc 3 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 

6 bậc dùng cho Việt Nam, cụ thể như sau: 
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a. Bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên ngành ngôn ngữ nước ngoài (khác với 
Tiếng Anh); Có bằng tốt nghiệp đại học, thạc sỹ, tiến sỹ được đào tạo toàn thời gian ở 
nước ngoài mà ngôn ngữ học tập khác Tiếng Anh, được cơ quan có thầm quyền công 
nhận văn bằng theo quy định hiện hành; 

b. Có chứng chỉ trình độ ngoại ngữ bậc 3/6 Khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam 
hay tương đương còn trong thời hạn hai năm tính từ ngày cấp đến ngày đăng ký dự thi, 
được cấp bởi một cơ sở đào tạo được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép hoặc công nhận. 
Bảng chuyển đổi tương đương một số ngôn ngữ phổ biến như sau: 

Cấp độ 
Tiếng 
Nga 

Tiếng 
Pháp 

Tiếng 
Đức 

Tiếng 
Trung 

Tiếng 
Nhật 

3/6 
(Khung năng 
lực ngoại ngữ 

Việt Nam) 

TRKI 1 DELF B1 
TCF niveau 3 

B1 
ZD 

HSK 
cấp độ 3 

JLPT N4 

c. Đối với ứng viên chưa đủ điều kiện ngoại ngữ các mục a, b, Trường ĐHĐT tổ 
chứ thi đánh giá năng lực ngoại ngữ đầu vào tương đượng bậc 3/6 (B1) theo Khung năng 
lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam tại thời điểm tuyển sinh của từng đợt. 
2.2. Kế hoạch đào tạo 

- Thời gian đào tạo toàn khóa: 2 năm 
- Khung kế hoạch đào tạo chi tiết 

TT Mã học 
phần Tên học phần 

Số 
tín 
chỉ 

Giờ tín chỉ Tiến 
độ 

(HK) Lý 
thuyết 

Thực 
hành 

Tự 
học 

I. Kiến thức chung 09   
1 GPS.801  Triết học 3 60 0  120 I 

2 ELT.828 

 Ngoại ngữ 2 (tiếng Trung/ tiếng 
Pháp) (Trường chỉ tổ chức lớp 
tiếng Pháp, hoặc tiếng Trung 
Quốc; các ngôn ngữ khác học 
viên nộp chứng chỉ bậc 4/6 
Khung năng lực ngoại ngữ dành 
cho Việt Nam hay tương đương) 

6 60 60  180 I 

II. Kiến thức cơ sở ngành 14   

1. Kiến thức cơ sở ngành bắt buộc 11   
1 ELT.801  Lý luận dạy học tiếng Anh  3 30 30 90 I 
2 ELT.802  Viết tiếng Anh học thuật 2 20 20 60 I 

3 ELT.803  Phương pháp NCKH trong dạy 
- học ngoại ngữ 3 30 30 90 II 

4 ELT.804  Tiếp thu ngôn ngữ thứ hai  3 30 30 90 II 
2. Kiến thức cơ sở ngành tự chọn 3   
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TT Mã học 
phần Tên học phần 

Số 
tín 
chỉ 

Giờ tín chỉ Tiến 
độ 

(HK) Lý 
thuyết 

Thực 
hành 

Tự 
học 

1 ELT.805  Phương pháp dạy học tích cực 3 30 30 90 II 

2 ELT.806 Thiết kế bài dạy tiếng Anh tích 
hợp ở trường phổ thông 3 30 30 90 II 

3 ELT.807  Xây dựng môi trường dạy và 
học tiếng Anh 3 30 30 90 II 

4 ELT.808  Phát triển nghề nghiệp giáo 
viên 3 30 30 90 II 

III. Kiến thức chuyên ngành 22   
1. Kiến thức chuyên ngành bắt buộc 15   

1 ELT.809  Phát triển nghiệp vụ dạy học 
tiếng Anh 3 30 30 90 II 

2 ELT.810  Phát triển chương trình trong 
giảng dạy tiếng Anh 3 30 30 90 II 

3 ELT.811 
 Kiểm tra đánh giá trong dạy 
học ngoại ngữ 3 30 30 

90 II 

4 ELT.812  Giao tiếp liên văn hóa 3 30 30 90 III 

5 ELT.813  Ngữ dụng học trong giảng dạy 
ngôn ngữ 3 30 30 90 III 

2. Kiến thức chuyên ngành tự chọn 7   

1 ELT.814  Dạy học chuyên ngành bằng 
tiếng Anh  3 30 30 90 III 

2 ELT.815  Phát triển tài liệu dạy học tiếng 
Anh 3 30 30 90 III 

3 ELT.816  Ngôn ngữ học đối chiếu  2 20 20 60 III 

4 ELT.817  Phân tích lỗi của người học 
tiếng Anh  2 20 20 60 III 

5 ELT.818  Sử dụng công nghệ trong dạy 
học ngoại ngữ 2 20 20 60 III 

6 ELT.819  Phân tích diễn ngôn lớp học 
tiếng Anh 2 20 20 60 III 

7 ELT.820 Thiết kế hoạt động dạy học trải 
nghiệm tiếng Anh    2 20 20 60 III 

Chuyên đề tự chọn  

8 ELT.821 
Chương trình giáo dục tiếng 
Anh trong hệ thống giáo dục 
quốc dân Việt Nam 

1 10  10 30 
III 

9 ELT.822  Nghiên cứu hành động 1 10  10 30 III 
10 ELT.823  Xây dựng cộng đồng thực hành 1 10  10 30 III 
11 ELT.824  Cố vấn và hỗ trợ ngang hàng 1 10  10 30 III 
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TT Mã học 
phần Tên học phần 

Số 
tín 
chỉ 

Giờ tín chỉ Tiến 
độ 

(HK) Lý 
thuyết 

Thực 
hành 

Tự 
học 

12 ELT.825  Các hoạt động do giáo viên 
hướng dẫn 1 10  10 30 III 

IV. Thực tập nghề nghiệp 6    
1 ELT.826  Thực tế bộ môn   2 10 40 60 IV 
2 ELT.827  Thực tập nghề nghiệp    4 0 120 120 IV 

V. Luận văn tốt nghiệp thạc sĩ 9   
1 ELT.829 Luận văn tốt nghiệp thạc sĩ 9 0 270 180 IV 

Tổng số TCTL 60         
 

(Xem chi tiết chương trình đào tạo tại Phụ lục 8 - Bản mô tả chương trình đào tạo) 
III. ĐIỀU KIỆN VỀ ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN 

Khoa Ngoại ngữ, Trường Đại học Sư phạm Đồng Tháp (hiện nay là Trường Đại 
học Đồng Tháp) được thành lập dựa trên Quyết định số 3584/QĐ-BGD&ĐT-TCCB 
ngày 7/7/2003. Khoa Ngoại ngữ hiện nay đang quản lý 3 ngành đào tạo đại học là: Sư 
phạm Tiếng Anh, Ngôn ngữ Anh (Biên – Phiên dịch, Tiếng Anh kinh doanh và Tiếng Anh 
du lịch) và Ngôn ngữ Trung Quốc. 
1. Đội ngũ cán bộ, giảng viên 

Đội ngũ gồm 31 cán bộ giảng viên, trong đó có 1 Phó Giáo sư, 06 tiến sĩ, 03 nghiên 
cứu sinh, 19 thạc sĩ, 01 học viên cao học, 01 cử nhân. Bộ môn Sư phạm Tiếng Anh gồm 
7 giảng viên, trong đó có 2 tiến sĩ, 5 thạc sĩ. 

1.1. Danh sách giảng viên cơ hữu đứng tên mở mã ngành Lý luận và phương pháp 
dạy học bộ môn Tiếng Anh trình độ thạc sĩ         

STT Họ và tên, năm sinh, 
chức vụ hiện tại 

Học hàm, 
năm phong 

Học vị, 
năm tốt 
nghiệp 

Ngành/ 
chuyên ngành 

1 Đỗ Minh Hùng 
1966, Giảng viên 

PGS 
2018 

Tiến sĩ 
2008 Ngôn ngữ học  

2 Võ Phan Thu Ngân 
1976, Phó trưởng Khoa 

 Tiến sĩ 
2019 

LL&PP dạy học bộ môn 
Tiếng Anh 

3 Lê Thanh Nguyệt Anh 
1977, Giảng viên 

 Tiến sĩ 
2020 

LL&PP dạy học bộ môn 
Tiếng Anh 

4 Trần Thị Hiền 
1975, Giảng viên 

 Tiến sĩ 
2022 

LL&PP dạy học bộ môn 
Tiếng Anh 

5 Phan Ngọc Thạch 
1974, Giảng viên  

 Tiến sĩ 
2015 

Giáo dục học 

6 Lê Hồng Phương Thảo 
1971, Giảng viên 

 Tiến sĩ 
2021 

Ngôn ngữ học ứng dụng 
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7 Trần Thanh Tâm 
1987, Giảng viên 

 Tiến sĩ 
2019 

Ngôn ngữ học  
và Ngôn ngữ học ứng dụng 

(Xem Phụ lục 3: Thông tin đội ngũ giảng viên) 

1.2. Danh sách giảng viên cơ hữu giảng dạy các học phần trong chương trình đào 
tạo ngành ngành Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Tiếng Anh trình độ thạc sĩ 

STT 
Họ và tên, năm 
sinh, chức vụ 

hiện tại 

Học 
hàm, 
năm 

phong 

Học vị, 
năm tốt 
nghiệp 

Ngành/ 
chuyên 
ngành 

Tham gia giảng  
dạy  

học phần 

1 
Đỗ Minh Hùng 

1966, Giảng viên 

Phó  
giáo sư 
2018 

Tiến sĩ 
2008 

Ngôn ngữ 
học  

so sánh 

Chương trình giáo dục 
Tiếng Anh trong hệ thống 
giáo dục quốc dân Việt 
Nam; Phân tích diễn ngôn 
Tiếng Anh 

2 

Võ Phan Thu 
Ngân 

1976, Phó trưởng 
Khoa  

 Tiến sĩ 
2019 

LL&PP dạy 
học  

bộ môn 
Tiếng Anh 

Phát triển kỹ năng Tiếng 
Anh; Phát triển nghề 
nghiệp; Phân tích diễn 
ngôn; Phân tích chính sách 
trong giáo dục; Ứng dụng 
Công nghệ thông tin trong 
giáo dục 

3 
Lê Thanh Nguyệt 

Anh 
1977, Giảng viên 

 
Tiến sĩ 
2020 

LL&PP dạy 
học  

bộ môn 
Tiếng Anh 

Thiết kế hoạt động dạy học 
trải nghiệm Tiếng Anh; 
Xây dựng môi trường dạy 
và học Tiếng Anh; Thiết 
kế bài dạy Tiếng Anh tích 
hợp ở trường phổ thông 

4 Trần Thị Hiền 
1975, Giảng viên 

 Tiến sĩ 
2022 

LL&PP dạy 
học  

bộ môn 
Tiếng Anh 

Tiếp thu ngôn ngữ thứ hai 
(SLA); Thực tập nghề 
nghiệp 

5 
Phan Ngọc Thạch 
1974, Giảng viên 

 
Tiến sĩ 
2015 

Giáo dục 
học 

Giao tiếp liên văn hóa; 
Phương pháp dạy học hiện 
đại; Phát triển chương 
trình trong giảng dạy 
Tiếng Anh 

6 
Lê Hồng Phương 

Thảo 
1971, Giảng viên 

 
Tiến sĩ 
2021 

Ngôn ngữ 
học  

ứng dụng 

Phát triển chương trình 
trong giảng dạy Tiếng 
Anh; Phát triển tài liệu dạy 
học Tiếng Anh 

7 Trần Thanh Tâm  Tiến sĩ Ngôn ngữ Ngoại ngữ 2 
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1987, Giảng viên 2019 học và 
Ngôn ngữ 

học  
ứng dụng 

(Xem Phụ lục 2- Biểu mẫu 2 – Danh sách giảng viên, nhà khoa học tham gia giảng 
dạy các học phần, môn học trong chương trình đào tạo). 

1.3. Danh sách giảng viên thỉnh giảng dạy các học phần trong chương trình đào 
tạo ngành Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Tiếng Anh trình độ thạc sĩ  

STT 

Họ và tên, 
năm sinh, 
chức vụ  
hiện tại 

Học 
hàm, 
năm 

phong 

Học vị, 
năm tốt 
nghiệp 

Ngành/ 
chuyên 
ngành 

Tham gia giảng dạy  
học phần 

1 Huỳnh Thị Nhĩ  
Tiến sĩ 
2010 

Lý luận 
ngôn ngữ 

Ngôn ngữ học đối chiếu 
(Tiếng Anh vs. Tiếng 
Việt); Phân tích lỗi của 
người học Tiếng Anh (như 
một ngoại ngữ/ngôn ngữ 
thứ 2) 

Ngoài ra Trường ĐHĐT còn có các giảng viên là tiến sĩ Triết học đảm nhận các 
môn chung trong chương trình đào tạo. Trường ĐHĐT Tháp là đối tác chính thức của 
Hội đồng Anh, phối hợp tổ chức kì thi chứng chỉ IELTS ngay tại trường. Học viên sẽ 
thuận lợi hơn rất nhiều trong quá trình lấy chứng chỉ ngoại ngữ, đủ tiêu chuẩn tốt nghiệp 
thạc sĩ theo quy định của Bộ GD&ĐT. 

Nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, Trường còn mời các giảng viên có uy tín và 
kinh nghiệm ở ngoài trường tham gia giảng dạy và hướng dẫn luận văn. 
2. Kế hoạch nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên, cán bộ khoa học 

Nhà trường và đơn vị chuyên môn luôn có kế hoạch theo năm và theo đợt 5 năm 
về vấn đề tăng cường cơ sở vật chất. Hiện tại, nhà trường đã xây dựng các phòng Bộ 
môn, các phòng Smartclass, phòng dịch thuật với chất lượng cao nhằm phục vụ cho đề 
án đào tạo Thạc sĩ ngành Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Tiếng Anh. Bên cạnh 
đó, nhà trường luôn chú trọng trang bị, nâng cấp, sửa chữa hệ thống máy tính mạnh, để 
phục vụ công tác nghiên cứu khoa học cho đội ngũ giảng viên của đơn vị, cũng như 
phục vụ công tác đào tạo trình độ Thạc sĩ. 

Đội ngũ giảng viên của đơn vị luôn chú trọng việc hợp tác với các đồng nghiệp 
quốc tế trong vấn đề nghiên cứu khoa học nhằm tạo sự kết nối quốc tế và nâng cao chất 
lượng các công trình khoa học. Trong thời gian tới, đội ngũ giảng viên của đơn vị có kế 
hoạch tiếp tục gìn giữ mối liên kết hiện có và tiếp tục mở rộng mối quan hệ hợp tác với 
nhiều nhà khoa học khác. Trong đề án quy hoạch nhân sự đến năm 2030, Khoa đã có kế 
hoạch cho toàn bộ giảng viên theo học các khóa nghiên cứu sinh trong và ngoài nước, 
các chuyên ngành Lý luận và Phương pháp giảng dạy bộ môn Tiếng Anh, Ngôn ngữ học 
ứng dụng và Ngôn ngữ Trung Quốc để đáp ứng yêu cầu và quy mô đào tạo. Đồng thời, 
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theo đề án của nhà trường Khoa Ngoại ngữ cũng có kế hoạch cho các giảng viên là tiến 
sĩ tiếp tục bảo vệ chức danh Phó giáo sư, đảm bảo lực lượng kế thừa trong thời gian tới. 

Hàng năm đơn vị chuyên môn sẽ trực tiếp đảm nhận nhiệm vụ đào tạo ngành Sư 
phạm Tiếng Anh và Ngôn ngữ Anh và luôn có kế hoạch tổ chức hội thảo và nghiên cứu 
khoa học cấp khoa. Bên cạnh đó, đội ngũ giảng viên luôn có kế hoạch tham dự các hội 
nghị hội thảo trong nước và quốc tế nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và 
tạo sự kết nối với cộng đồng khoa học trong nước và quốc tế. 
IV. ĐIỀU KIỆN VỀ TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ ĐỂ MỞ NGÀNH ĐÀO TẠO 

- Khoa Ngoại ngữ hiện nay đang quản lý 3 ngành đào tạo đại học là: Sư phạm Tiếng 
Anh, Ngôn ngữ Anh (Biên – Phiên dịch, Tiếng Anh kinh doanh và Tiếng Anh du lịch) 
và Ngôn ngữ Trung Quốc. Chuyên ngành Lý luận và phương pháp dạy học Tiếng Anh 
sẽ do Bộ môn Sư phạm Tiếng Anh quản lý về chuyên môn. 

- Đội ngũ giảng viên của Khoa: Đội ngũ gồm 31 cán bộ giảng viên, trong đó có 1 Phó 
Giáo sư, 06 tiến sĩ, 03 nghiên cứu sinh, 19 thạc sĩ, 01 học viên cao học, 01 cử nhân. Bộ môn 
Sư phạm Tiếng Anh gồm 9 giảng viên, trong đó có 2 tiến sĩ, 5 thạc sĩ. Tuy nhiên, tham gia 
giảng dạy chuyên ngành sẽ bao gồm các giảng viên có trình độ tiến sĩ ở các Bộ môn còn lại 
và giảng viên hiện đang công tác tại các đơn vị khác trong Trường ĐHĐT. 
(Xem Phụ lục 2, mẫu 3 – Danh sách cán bộ quản lý cấp Khoa đối với ngành Lý luận và 
phương pháp dạy học bộ môn Tiếng Anh). 

V. ĐIỀU KIỆN VỀ CƠ SỞ VẬT CHẤT PHỤC VỤ ĐÀO TẠO 
- Hệ thống phòng học: Hiện nay, Trường ĐHĐT có cơ sở vật chất, trang thiết bị, 

Phương tiện phục vụ cho công tác giảng dạy và học tập khá tốt. Trong số hơn 120 phòng 
học của Trường, có khoảng 100 phòng được gắn máy chiếu đa Phương tiện (projector), 
hệ thống âm thanh, ánh sáng đảm bảo tốt cho quá trình dạy và học. Trường ĐHĐT đáp 
ứng đầy đủ về phòng học và Phương tiện, thiết bị trong quá trình dạy, học, báo cáo 
chuyên đề, seminar, bảo vệ luận văn thạc sĩ, hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ. 

- Cơ sở vật chất, thiết bị: Ngành Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Tiếng 
Anh hiện đang sở hữu 03 phòng bộ môn, 05 phòng học thông minh (Smart class), 01 
phòng dịch thuật với đầy đủ thiết bị hiện đại, phù hợp cho việc dạy và học ngoại ngữ. 

- Tất cả các bộ môn trong Trường Đại học Đồng Tháp đều có tài khoản đăng nhập 
vào cổng của Cục thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia. Đây là nguồn tài liệu, tư 
liệu online trong và ngoài nước vô cùng phong phú, nhất là các loại tài liệu mới, bài báo 
Tiếng Anh. 

- Trung tâm Học liệu Lê Vũ Hùng, Trường ĐHĐT có diện tích sử dụng là: 2.087,88 
m2. Trung tâm gồm các phòng chuyên môn và phục vụ như: Phòng Nghiệp vụ, Phòng 
Đọc, Phòng Mượn, Phòng Tài liệu tham khảo Sau đại học. Số chỗ ngồi: 450 chỗ, số 
lượng máy tính phục vụ tra cứu: 73 máy. Trung tâm đã ứng dụng phần mềm quản lý thư 
viện điện tử Ilib và công nghệ RFID vào trong hoạt động chuyên môn nghiệp vụ. Hiện 
tại, tài liệu ngành Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Tiếng Anh gồm: 2.323 đầu 
sách, tương ứng với 12.634 bản. 
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- Hệ thống đường truyền Internet với băng thông rộng được kết nối với gần 1.000 
máy tính tại các phòng máy. Hệ thống mạng không dây cơ bản đã phủ khắp khuôn viên 
trường Đại học Đồng Tháp. Hệ thống phòng học gắn điều hòa nhiệt độ, màn hình led 
kích thước lớn (hoặc máy chiếu), hệ thống dạy học trực tuyến bảo đảm kết nối liên tục, 
thông suốt, hệ thống wifi phục vụ khai thác học liệu mọi lúc, mọi nơi. 

- Khả năng sẵn sàng chuyển sáng dạy và học trực tuyến: với những điều kiện về cở 
sở vật chất thiết bị, hệ thống đường truyền Internet, Trường ĐHĐT bảo đảm tổ chức dạy 
và học trực tuyến có chất lượng, đúng theo kế hoạch thời gian năm học. Ngoài hệ thống 
trực tuyến chính của Trường ĐHĐT, Nhà trường luôn chủ động đổi mới Phương pháp 
dạy học theo hướng tích cực, hiện đại, triển khai chuyển đổi số mạnh mẽ, tiếp cận và đẩy 
mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong việc quản lý và trong hoạt động dạy và học 
trực tuyến. Nhà Trường cũng luôn linh hoạt sáng tạo trong việc sử dụng các phần mềm, 
ứng dụng trong các hoạt động giảng dạy như ứng dụng Microsoft Teams để tổ chức dạy 
học trực tuyến, sử dụng Google Form để giao bài tập cho học viên; các tổ chuyên môn 
của Nhà trường xây dựng kế hoạch, nội dung ôn tập, ngân hàng để đăng tải trên Website 
của Trường để học viên theo dõi nghiên cứu bài học, ôn tập.  

- Người học được cung cấp thẻ (tài khoản) để sử dụng tài liệu, tư liệu trong suốt 
quá trình học, đặc biệt là khai thác tài nguyên học liệu số kết nối với nhiều trung tâm học 
liệu, địa chỉ trong nước và quốc tế. Khai thác sách, tạp chí khoa học, tài liệu tham khảo 
thông qua tài khoản db.vista.gov.vn của Trung tâm KH&CN Quốc gia. 

- Cảnh quan xanh, sạch, đẹp, hệ thống wifi phủ sóng toàn khuôn viên, an ninh tốt, 
giao thông thuận lợi. Khu ký túc xá trên 2.000 chỗ cho sinh viên, học viên. 

(Xem phụ lục 2, mẫu 6,7,8- Các biểu mẫu theo Thông tư 02/2021/TT-BGDĐT) 
VI. CƠ SỞ THỰC HÀNH, THỰC TẬP 

- Phòng thực hành chuyên ngành tại trường: Hội trường, Giảng đường lớn, Phòng 
học trực tuyến, Phòng Smartclass, Phòng dịch thuật, Phòng học ngoại ngữ, Phòng thực 
hành máy tính, Phòng bộ môn.  
VII. HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC  

Trong quá trình phát triển, đội ngũ cán bộ, giảng viên ngành Sư phạm Tiếng Anh 
luôn kết hợp đào tạo với nghiên cứu khoa học và nâng cao năng lực, trình độ chuyên 
môn. Tổng hợp các công trình nghiên cứu của đội ngũ giảng viên từ năm 2015 như sau: 

STT Hoạt động khoa học 2015 - 2018 2019 2020 2021 Cộng 

1 Đề tài cấp Bộ 0 0 0 0 0 

2 Đề tài cấp Cơ sở 27 0 0 0 27 

3 Bài báo trong nước 50 12 14 9 85 

4 Bài báo quốc tế ISI 30 0 3 1 34 

- Các hướng nghiên cứu đề tài luận văn, luận án và dự kiến người hướng dẫn kèm theo. 
STT Hướng nghiên cứu Dự kiến người hướng dẫn 
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- Các công trình đã công bố của giảng viên, nghiên cứu viên cơ hữu. 
STT Công trình khoa học 

1.  
Do Minh Hung, Le Nhut Long (2019), English majors’ perceptions of group work and 
English use in group activities at Dong Thap University, Arab World English Journal, 
10(4), 374-386.  

2.  
Do Minh Hung, Le Thi Tuyet Mai (2020), High school teachers’ perceptions and 
implementations of group work in English speaking classes, International Journal of 
Instruction, 13(2), 445-462.  

3.  
Do Minh Hung, Tran Thi Thuy Diem (2020), Does conferencing feedback improve 
non-English majors’ paragraph-writing? A case study in Vietnam, Arab World English 
Journal, 11(4), 78-95.  

4.  
Do Minh Hung, Pham Trut Thuy (2021), Reflective teaching perceived and practiced 
by EFL teachers - A Case in the South of Vietnam, International Journal of Instruction, 
14(2), 323-344. 

5.  
Do Minh Hung, Nguyen Thi Thuy Ai (2021), Gifted High School Students' Needs for 
English Learning in Vietnam Contexts. Arab World English Journal, 12 (3) 351-365. 

6.  
Do Minh Hung (2022), EFL students’ self-regulated learning strategies during the 
Covid-19 Pandemic. Arab World English Journal (AWEJ) 2nd Special Issue on Covid 19 

1 Lý luận và Phương pháp dạy học  
Tiếng Anh 
 

TS. Trần Thị Hiền 
TS. Lê Thanh Nguyệt Anh 
TS. Phan Ngọc Thạch 

2 Ngôn ngữ học ứng dụng, đối chiếu TS. Lê Hồng Phương Thảo 
PGS.TS. Đỗ Minh Hùng 
TS. Trần Thanh Tâm 
TS. Huỳnh Thị Nhĩ 

3 Giao tiếp liên văn hoá 
 

TS. Lê Hồng Phương Thảo 
TS. Phan Ngọc Thạch 

4 Ứng dụng công nghệ thông tin trong  
giáo dục 

TS. Võ Phan Thu Ngân 
TS. Trần Thị Hiền 

5 Phát triển chương trình trong giảng dạy 
Tiếng Anh 

TS. Phan Ngọc Thạch 
TS. Lê Thanh Nguyệt Anh 

6 Kiểm tra đánh giá trong dạy- học  
ngoại ngữ 

PGS.TS. Đỗ Minh Hùng 
TS. Huỳnh Thị Nhĩ 
TS.  Lê Thanh Nguyệt Anh 

7 Phát triển tài liệu dạy học Tiếng Anh TS. Lê Hồng Phương Thảo 
TS. Huỳnh Thị Nhĩ 

8 Phân tích diễn ngôn Tiếng Anh PGS.TS. Đỗ Minh Hùng 
TS. Huỳnh Thị Nhĩ 
TS. Võ Phan Thu Ngân 
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Challenges (2), 22-34. 

7.  
Trần Thị Hiền (2016), Vận dụng Phương pháp học tập dự án vào môn học Văn hóa Mỹ 
ở trường Đại học Đồng Tháp, Tạp chí Thiết bị Giáo dục, Số 131, tháng 7 năm 2016. 

8.  
Trần Thị Hiền (2015), Hiệu quả của hoạt động viết tự do đối với kỹ năng viết Tiếng 
Anh của sinh viên chuyên ngữ, Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp, Số 17, tháng 12 
năm 2015.  

9.  
Trần Thị Hiền (2014), Nghiên cứu thực nghiệm về phát triển tính lưu loát của người 
học nói Tiếng Anh qua hoạt động 3/2/1, Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp, Số 09, 
tháng 06 năm 2014. 

10.  
Trần Thị Hiền (2013), Hiệu quả của hoạt động cặp nhóm trong việc học kỹ năng nói 
Tiếng Anh, Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp, Số 05, tháng 10 năm 2013. 

11.  
Do Minh Hung, Vo Phan Thu Ngân (2015), Investigating reading strategies used by 
EFL students at Dong Thap University, Asian Journal of Educational Research, Vol. 3, 
No. 4, 2015 

12.  
Võ Phan Thu Ngân (2015), Cấu trúc nội dung văn bản quảng cáo của các trường Đại 
học trong và ngoài nước, Tạp chí khoa học Đại học Đồng Tháp, số 12, tháng 04 năm 
2015. 

13.  
Trần Thanh Tâm, “Some comparisons between idioms expressing emotions in 
Vietnamese and Chinese”, Vietnam Journal of Ethnic minorities Research, (ISSN: 
0866-773X), No.23, 2018 September.  

14.  
Trần Thanh Tâm, “Some characteristics of idioms expressing emotions in Vietnamese 
and Chinese”, Vietnam Journal of Education, (ISSN: 2588-1477), Vol.03, 2018 June. 3. 

15.  
Trần Thanh Tâm, “Some influences of the Sino-Vietnamese words to Vietnamese 
students in learning idioms”, Asian Journal of educational research, (ISSN: 2311- 
6080), Vol.4, No.5, 2016. 

16.  
Trần Thanh Tâm, “汉源成语越化的特点与汉越词对越南学生汉语成语习得的影

响”， 教学考试期刊，（ISSN：2095-2627），2017 年 2 月 

17.  
Trần Thanh Tâm, “Những ảnh hưởng của Từ Hán Việt trong việc học Tiếng Hán của 
Sinh viên Việt Nam”, Tạp chí Dạy và Học ngày nay, (ISSN: 1859-2694), 12.2016. 

18.  
Trần Thanh Tâm, “Một số đặc điểm của từ Hán-Việt trong học Tiếng Hán”, Tạp chí 
Giáo dục và Xã hội, (ISSN 1859-3917), Số 103(164), tháng10/2019  

19.  
Trần Thanh Tâm, “Using the Sino - Vietnamese words in learning Chinese idioms”, 
Tạp chí Thiết bị Giáo dục, (ISSN 1859-0810), Số 223, Kỳ 2 - Tháng 08/2020 8. 

20.  
Trần Thanh Tâm, “Sử dựng Google Groups để nâng cao kỹ năng Viết cho sinh viên 
không chuyên Tiếng Trung”, Tạp chí Thiết bị Giáo dục, (ISSN 1859-0810), Số 247, Kỳ 
2 - Tháng 08/2021 

21.  
Lê Thanh Nguyệt Anh, (2018). Tự học kỹ năng Viết của sinh viên chuyên ngành Tiếng 
Anh, Trường Đại học Đồng Tháp – Thực trạng và giải pháp. Tạp chí Giáo dục và Xã 
hội (Journal of Education and Society) – ISSN 1859-3917. 
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22.  
Lê Thanh Nguyệt Anh, (2018). EFL teachers’ perceptions and practices regarding 
learner autonomy at Dong Thap University, Vietnam. Hue University Journal of Social 
Science and Humanities, ISSN 2588-1213, Vol. 127, No. 6B, 2018. 

23.  
Lê Thanh Nguyệt Anh, (2018). EFL students’ voices on learner autonomy at a 
University in the Mekong Delta. VNU Journal of Foreign Studies, Vol.34, No.2, 1-11– 
ISSN 2525-2445 

24.  
Lê Thanh Nguyệt Anh, (2018). An overview of EFL autonomous learning in the 21st 
century in Vietnam: International integration and challenge. Proceedings of the 6th 
International Conference 2018 in OpenTESOL – ISBN 978-604-922-644 

25.  

Bùi Lê Vy Khuê, Thân Thị Vân Anh, & Lê Thanh Nguyệt Anh, (2019). Biện pháp 
cải thiện kỹ năng đọc Tiếng Anh của học sinh lớp 10 ở trường THPT Thành Phố Cao 
Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp. Tạp chí Dạy và Học ngày nay (Today’s teaching and learning 
magazine), ISSN: 1859-2694. 

26.  

Phạm Minh Trí, Đinh Ngô Nhật Ánh, & Lê Thanh Nguyệt Anh, (2019). Thực trạng 
học kỹ năng nghe Tiếng Anh của học sinh lớp 10 ở trường THPT Lấp Vò 2, Tỉnh Đồng 
Tháp. Tạp chí Dạy và Học ngày nay (Today’s teaching and learning magazine), ISSN: 
1859-2694. 

27.  

Lâm Bích Thảo, Nguyễn Thị Kim Duyên, & Lê Thanh Nguyệt Anh, (2019). Học kỹ 
năng viết Tiếng Anh của học sinh lớp 10 Trường THPT Thành Phố Cao Lãnh, Tỉnh 
Đồng Tháp - Thực Trạng Và Giải Pháp. Tạp chí Dạy và Học ngày nay (Today’s 
teaching and learning magazine), ISSN: 1859-2694. 

28.  
Ngan, Vo Phan Thu, (2019). Perceptions of Vietnamese Pre-service EFL Teachers on 
Their Tpack [Paper Presentation]. The 3rd Women in TESOL International Conference, 
Ganesha University of Education, Singaraja, Bali, Indonesia. 

29.  
Lê Thanh Nguyệt Anh, (2021). Interaction and Evaluation of Teaching and Learning 
English Online: Challenges and Solution. Proceedings of the 9th International 
Conference 2021 in OpenTESOL – ISBN 978-604-922-644 

30.  

Phạm Thị Đan Thanh, Bùi Nguyễn Mai Vy, & Lê Thanh Nguyệt Anh, (2021). Khảo 
sát việc làm bài phần đọc hiểu Tiếng Anh theo dạng thức đề thi trung học phổ thông 
quốc gia của học sinh khối 12 trên địa bàn thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Tạp 
chí Thiết bị Giáo dục, ISSN 1859-0810 

31.  
Phan Ngọc Thạch* và Tiêu Ngọc Thúy (2021). Tiến trình thích ứng của sinh viên 
khoa Ngoại ngữ trường Đại học Đồng Tháp với môi trường Đại học theo tiếp cận văn 
hóa. Tạp chí Giáo dục, Số Đặc biệt tháng 6/2021, tr, 152-159. 

32.  
Huỳnh Nhật Linh*, Nguyễn Mai Thúy An và Phan Ngọc Thạch (2021). Khảo sát bài 
việc dạy bài dự án trong Sách giáo khoa Tiếng Anh 10 trên địa bàn thành phố Cao Lãnh, 
tỉnh Đồng Tháp. Tạp chí Thiết bị Giáo dục, Số Đặc biệt 07/2021, tr.307-310. 

33.  
Tiêu Ngọc Thúy* và Phan Ngọc Thạch (2021). Nghiên cứu sự khác biệt về sử dụng 
Phương pháp dạy học đối với sinh viên năm thứ nhất đại học. Tạp chí Thiết bị Giáo dục, 
Số Đặc biệt 07/2021, tr.307-310 2021. 

34.  Lê Thanh Thủy và Phan Ngọc Thạch* (2021). Tích hợp các yếu tố văn hóa vào bài 
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dạy Tiếng Anh cho sinh viên ngành Tiếng Anh, trường Đại học Đồng Tháp. Tạp chí 
Giáo dục, số 507, kỳ 1, tháng 8/2021, tr.45-51. 

35.  
Đặng Mai Thi* và Phan Ngọc Thạch (2020).: Rèn luyện kỹ năng nói Tiếng Anh cho 
học sinh khối 10, trường Trung học Phổ thông Cao Lãnh 2, tỉnh Đồng Tháp. Tạp chí 
Thiết bị Giáo dục, Số 233, Kỳ 2 01/2021, 0866-7675. 

36.  

Nguyễn Xuân Tạo*, Nguyễn Văn Đệ và Phan Ngọc Thạch (2020). The status quo 
and challenges of carrying out education 4.0 at vocational schools in Khanh Hoa. Kỷ 
yếu Hội thảo Khoa học Quốc tế: "ICTER 2020 Năng lực giáo viên cho Giáo dục 4.0", 
Đại học Thái Nguyên 

37.  
Cao Dao Thép* và Phan Ngọc Thạch (2020). Developing competencies for university 
academic advisors to meet requirements of education 4.0. Kỷ yếu Hội thảo Khoa học 
Quốc tế: "ICTER 2020 Năng lực giáo viên cho Giáo dục 4.0", Đại học Thái Nguyên 

38.  
Phan, T. N*., Lupton, M., & Watters, J. J. (2016). Understandings of the higher 
education curriculum in Vietnam. Higher Education Research & Development, 35(6), 
1256-1268.  

(Xem Phụ lục 2 - Mẫu 5 - Các công trình khoa học công bố của giảng viên, nhà khoa 
học cơ hữu). 

VIII. HỢP TÁC QUỐC TẾ TRONG HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO VÀ NGHIÊN 
CỨU KHOA HỌC 

Trường ĐHĐT đã tham gia vào mạng lưới thực tập quốc tế SEA-Teacher 
(SEAMEO) và ký kết thêm 08 bản ghi nhớ hợp tác trong năm 2021 với các trường Đại 
học tại Đài Loan, Indonesia, Hàn Quốc và các doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam, 
nâng tổng số văn bản thỏa thuận hợp tác với nước ngoài còn hiệu lực tính đến hết năm 
2021 là 29 văn bản, đã mở ra nhiều triển vọng và cơ hội hợp tác đào tạo sinh viên quốc 
tế và phát triển các chương trình đào tạo theo chuẩn quốc tế. 

Trường ĐHĐT thường xuyên tổ chức các buổi gặp gỡ và chia sẻ về Phương pháp 
giảng dạy Tiếng Anh, các chương trình học bổng đến với sinh viên và giảng viên trẻ, với 
sự chia sẻ của các diễn giả đến từ các tổ chức trong và ngoài nước như Tổng Lãnh sự 
quán Hoa kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh, Hội đồng Anh Việt Nam, Trường Đại học 
Samar State tại Phi – líp – pin, Trường Đại học Ngoại ngữ Busan, … 
IX. PHƯƠNG ÁN, GIẢI PHÁP ĐỀ PHÒNG, NGĂN NGỪA, XỬ LÝ RỦI RO 

TRONG MỞ NGÀNH ĐÀO TẠO 
Từ tiếp cận SWOT, Nhà trường xác định các điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, thách 

thức trong mở ngành đào tạo Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Tiếng Anh như sau:  
(i) Điểm mạnh là có đội ngũ cán bộ, giảng viên có trình độ chuyên môn cao, hơn 50% 

trong số này được tiếp cận với kiến thức và Phương pháp dạy học hiện đại từ các cơ sở 
đào tạo nước ngoài. Đội ngũ này rất năng động, tích cực, có trách nhiệm, có khả năng làm 
việc với cường độ cao, giảng viên có tâm huyết; có cơ sở vật chất, trang thiết bị đầy đủ 
cho đổi mới Phương pháp giảng dạy; có khả năng linh hoạt trong đổi mới chương trình 
đào tạo;  
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(ii) Điểm yếu là đội ngũ giảng viên còn thiếu kinh nghiệm giảng dạy trình độ thạc sỹ, 
các công bố khoa học còn ít nhiều hạn chế;  

(iii) Cơ hội là nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực ngành Lý luận và phương pháp dạy 
học bộ môn Tiếng Anh rất cao. Với lịch sử đào tạo từ cao đẳng sư phạm (1982), đến đào 
tạo đại học (2003) Khoa ngoại ngữ có số cựu sinh viên trên khắp các huyện thị trong tỉnh 
Đồng Tháp và các tỉnh lân cận. Đây là nhóm khách hàng tiềm năng, là nguồn tuyển sinh 
dồi dào cho chuyên ngành đào tạo. Ngoài ra, Khoa ngoại ngữ nói riêng, Trường ĐHĐT 
nói chung có sự gắn kết chặt chẽ với các trường phổ thông qua chương trình Kết nối phổ 
thông và các chương trình hợp tác với Sở GD&ĐT Đồng Tháp. Giảng viên của Khoa là 
thành viên Hội đồng bộ môn Tiếng Anh của Sở GD&ĐT Đồng Tháp nên việc gắn bó và 
quảng bá cho chương trình cực kỳ thuận lợi. 

(iv) Thách thức là mức độ cạnh tranh cao giữa các trường đào tạo ngành Lý luận và 
phương pháp dạy học bộ môn Tiếng Anh; nhu cầu về chất lượng nhân lực ngày càng cao, 
điều này đòi hỏi ngành Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Tiếng Anh phải không 
ngừng cải tiến về chất lượng; mong đợi của người học và nhà sử dụng lao động. Để phát 
huy điểm mạnh, tận dụng cơ hội cũng như khắc phục điểm yếu, giải quyết các thách thức, 
Nhà trường xác định các Phương án, giải pháp như sau:  
1. Tập trung quản lý đầu vào, quá trình đào tạo và kết quả đầu ra (Mô hình CIPO) 
1.1. Quản lý đầu vào 

Việc xác định nhu cầu đào tạo đối với ngành Lý luận và Phương pháp  dạy học bộ 
môn Tiếng Anh ở Trường ĐHĐT  là một trong những khâu quan trọng trong công tác 
quản lý đào tạo. Qua đó, giúp Nhà trường chủ động xây dựng kế hoạch, triển khai các 
chương trình đào tạo và các điều kiện đảm bảo chất lượng cho đào tạo, như: đội ngũ 
giảng viên, cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho việc đào tạo một cách có cơ sở 
khoa học và thực tiễn. Từ đó, nhằm đáp ứng tốt nhu cầu xã hội về số lượng cũng như 
chất lượng đào tạo. Việc làm này giúp giải quyết được bài toán giữa nhu cầu xã hội và 
khả năng đào tạo của Nhà trường. 

Để đào tạo ngành Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Tiếng Anh đáp ứng 
được nhu cầu xã hội, Nhà trường xác định mục tiêu đào tạo ngành Lý luận và phương 
pháp dạy học bộ môn Tiếng Anh: Bao gồm Kiến thức, kỹ năng, thái độ, thói quen làm 
việc; chuẩn trình độ nghề dạy học bộ môn Tiếng Anh; các khối kiến thức cơ bản, cơ sở, 
chuyên môn và thực hành nghề dạy học bộ môn Tiếng Anh được thể hiện bằng các đề 
cương môn học hoặc các chuyên đề đào tạo với thời lượng tương ứng; quá trình tự thực 
hiện và đánh giá kết quả trong khóa đào tạo. Bên cạnh đó Nhà trường có kế hoạch.  

 Rà soát đội ngũ, có kế hoạch đào tạo, phát triển đội ngũ ngành Lý luận và phương 
pháp dạy học bộ môn Tiếng Anh kịp thời. Thực hiện đồng bộ các cơ chế, chính sách, 
giải pháp phát triển nguồn nhân lực giảng viên ngành Lý luận và phương pháp dạy học 
bộ môn Tiếng Anh.  

Chú trọng công tác tuyển sinh, chất lượng sinh viên đầu vào.  
Xây dựng chương trình đào tạo (tham khảo, đối sánh các trường đại học có đào tạo 

ngành Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Tiếng Anh uy tín trong nước và quốc tế). 
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Rà soát cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, tài liệu, giáo trình, bài giảng đảm bảo cho 
sinh viên học tập, nghiên cứu. 
1.2. Quản lý quá trình đào tạo  

Quản lý quá trình dạy và học là một quá trình kết hợp đan xen liên tục, mềm dẻo, 
linh hoạt giữa việc dạy và học cần được hoàn thành trọn vẹn từ khâu chuẩn bị ban đầu 
cho đến khi có kết quả cuối cùng. Thấy được những nguy cơ trong quá trình đào tạo 
ngành Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Tiếng Anh, Nhà trường đã dự báo yếu 
tố có liên quan; phân tích hiện trạng; xác định mục tiêu; xây dựng hệ thống các giải pháp 
thực hiện kế hoạch đào tạo, nội dung đào tạo ngành Lý luận và phương pháp dạy học bộ 
môn Tiếng Anh, đồng thời chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện đào tạo.  

Tổ chức, phối hợp với các đơn vị sử dụng nhân lực ngành Lý luận và phương pháp 
dạy học bộ môn Tiếng Anh để học viên được trải nghiệm, rèn nghề. Phối hợp với các 
trường có đào tạo ngành Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Tiếng Anh để trao đổi 
kinh nghiệm trong học tập, giảng dạy. 

Thường xuyên cập nhật, phát triển chương trình đào tạo ngành Lý luận và phương 
pháp dạy học bộ môn Tiếng Anh đạt chuẩn trong nước và hướng đến đạt chuẩn quốc tế.  
1.3. Quản lý kết quả đầu ra 

Kết quả đầu ra có sự gắn kết với kết quả đầu vào và quá trình đào tạo. Nếu kết quả 
đầu vào và quá trình đào tạo có chất lượng sẽ cho kết quả đầu ra có chất lượng. Tuy vậy, 
để đánh giá đúng kết quả đầu ra cần có nhiều thông tin từ người học, từ đơn vị sử dụng 
lao động. Chính vì vậy, xác định được tầm quan trọng của kết quả đầu ra của sinh viên 
ngành Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Tiếng Anh, Nhà trường đã có kế hoạch, 
dự báo để đánh giá đúng chất lượng đầu ra bảo đảm sự hài lòng của người học, hài lòng 
của đơn vị sử dụng lao động và xã hội. 
2. Quản lý những rủi ro khi mở ngành Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn 
Tiếng Anh 

Quá trình quản lý rủi ro là một phần không tách rời của quản lý, đặc biệt khi phân 
tích SWOT cho thấy có nhiều rủi ro khi mở ngành Lý luận và phương pháp dạy học bộ 
môn Tiếng Anh. Nhận thấy những nguy cơ này, Nhà trường đã thực hiện các bước nhằm 
xây dựng kế hoạch khắc phục những nguy cơ trong khi mở ngành Lý luận và phương 
pháp dạy học bộ môn Tiếng Anh như sau:  

(i) rủi ro đến chất lượng nguồn nhân lực;  
(ii) rủi ro tác động đến chất lượng đào tạo;  
(iii) rủi ro tác động đến tỉ lệ giảng viên chuyển công tác;  
(iv) rủi ro trong chất lượng tuyển sinh;  
(v) rủi ro chất lượng đầu ra;  
(vi) rủi ro trong cạnh tranh giữa các cơ sở đào tạo, không giữ được mã ngành 

đào tạo. 
Để khắc phục 6 rủi ro như dự báo. Nhà trường đã tập trung chỉ đạo thực hiện các 

biện pháp sau:  
Một là, rà soát đội ngũ nguồn nhân lực đào tạo ngành Lý luận và phương pháp dạy 

học bộ môn Tiếng Anh và xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng;  
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Hai là, thu thập thông tin về nhu cầu nguồn nhân lực ngành Lý luận và phương 
pháp dạy học bộ môn Tiếng Anh, thị trường lao động vùng ĐBSCL; đầu tư công của 
Nhà nước, chính sách của Nhà nước phát triển vùng ĐBSCL; chính sách phát triển 
nguồn nhân lực ngành Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Tiếng Anh ở các tỉnh 
vùng ĐBSCL;  

Ba là, thu thập thông tin, đánh giá về tình hình kinh tế, xã hội vùng Đồng bằng 
sông Cửu Long;  

Bốn là, tìm hiểu các cơ sở đào tạo ngành Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn 
Tiếng Anh để phân tích tính cạnh tranh khi mở mã ngành;  

Năm là, trao đổi thông tin, tham gia và tham vấn các chuyên gia về những rủi ro, 
nguyên nhân rủi ro, hậu quả xảy ra; Biện pháp kiểm soát rủi ro; thúc đẩy việc trao đổi 
thông tin một cách trung thực, dễ hiểu và chính xác, có tính đến khía cạnh bảo mật;  

Sáu là, tập trung lãnh chỉ đạo, quản lý đào tạo ngành Lý luận và phương pháp dạy 
học bộ môn Tiếng Anh từ kết quả đầu vào, quá trình và đầu ra. Đồng thời thường xuyên 
đánh giá tình hình bối cảnh để đào tạo nhân lực, phát triển chương trình đào tạo ngành 
Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Tiếng Anh được cập nhật mới, đáp ứng sự hài 
lòng của người học, mong đợi của đơn vị sử dụng lao động và mong đợi của xã hội. 
X. TÓM TẮT QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG ĐỀ ÁN 
 Đề án mở ngành đào tạo Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Tiếng Anh trình 
độ Thạc sĩ của Trường Đại học Đồng Tháp được xây dựng dựa theo Thông tư số 
02/2022/TT-BGDĐT ngày 18/01/2022 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT; Thông tư số 
17/2021/TT-BGDĐT ngày 22/6/2021 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT; Thông tư số 
08/2021/TT-BGDĐT ngày 18/3/2021 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT và Thông tư số 
23/2021/TT-BGDĐT ngày 30/08/2021 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT. 
  Đề án này được xây dựng dưới sự chủ trì của Khoa Ngoại ngữ, được triển khai 
theo trình tự sau: 
  Từ 12/02/2022 đến 25/02/2022, Khoa Ngoại ngữ tiến hành nghiên cứu các cơ sở 
pháp lý và thực tiễn, xây dựng đề xuất chủ trương mở ngành Lý luận và phương pháp 
dạy học bộ môn Tiếng Anh, trình độ thạc sĩ, mã ngành 8140111. 
  Từ đề xuất của Khoa, ngày 09/03/2022, phòng Đào tạo Sau đại học - đơn vị trực 
tiếp quản lý hoạt động đào tạo sau đại học đã trình Hiệu trưởng Trường ĐHĐT Đề nghị 
số 25/ĐN-ĐTSĐH về việc lấy ý kiến xem xét của Hội đồng Khoa học và Đào tạo về 
điều kiện mở ngành.  
 Ngày 11/03/2022, Hiệu trưởng Trường ĐHĐT đã có công văn số 349/ĐHĐT-
ĐTSĐH đề nghị Hội đồng Khoa học và Đào tạo cho ý kiến về các điều kiện mở ngành 
Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Tiếng Anh, trình độ thạc sĩ. 
  Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường ĐHĐT tổ chức thẩm định, nhất trí thông 
qua và đề xuất cho Hiệu trưởng chủ trương mở ngành bằng Biên bản cuộc họp ngày 
15/03/2022.   
  Trên cơ sở đề xuất thẩm định của Hội đồng Khoa học và Đào tạo, Hiệu trưởng 
Trường ĐHĐT báo cáo Hội đồng Trường chủ trương mở ngành. Hội đồng Trường Đại 
học Đồng Tháp đã xem xét và ban hành Nghị Quyết số 68/NQ-HĐKHĐT ngày 22 tháng 
3 năm 2022 về việc phê duyệt chủ trương mở ngành Lý luận và phương pháp dạy học bộ 
môn Tiếng Anh, trình độ thạc sĩ, mã ngành: 8140111. 
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  Trên cơ sở Nghị quyết của Hội đồng trường, Hiệu trưởng Trường ĐHĐT ban 
hành Quyết định số 502/QĐ-ĐHĐT ngày 06 tháng 4 năm 2022 về việc thành lập Ban 
chỉ đạo xây dựng Đề án mở ngành đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành Lý luận và 
phương pháp dạy học bộ môn Tiếng Anh và Quyết định số 504/QĐ-ĐHĐT ngày 06 
tháng 4 năm 2022 về việc thành lập Hội đồng xây dựng Đề án và chương trình đào tạo 
mở ngành Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Tiếng Anh trình độ Thạc sĩ. 

Hội đồng xây dựng Đề án và chương trình đào tạo đã xây dựng chương trình đào 
tạo một cách khẩn trương, khoa học, tuân thủ các quy định hiện hành. Trên cơ sở 
chương trình đạo tạo được xây dựng, Hiệu trưởng Trường ĐHĐT ban hành Quyết định 
số 671/QĐ-ĐHĐT ngày 27 tháng 4 năm 2022 về việc thành lập Hội đồng thẩm định 
chương trình đào tạo ngành Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Tiếng Anh, trình 
độ thạc sĩ. Hội đồng thẩm định đã đánh giá cao và nhất trí thông qua chương trình đào 
tạo ngành Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Tiếng Anh, khẳng định chương trình 
đáp ứng đủ điều kiện áp dụng cho tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ theo quy định 
hiện hành. 

Căn cứ vào kết quả của phiên họp Hội đồng thẩm định, Ban xây dựng chương 
trình đào tạo ngành Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Tiếng Anh đã tiến hành 
giải trình, chỉnh sửa, bổ sung chương trình đào tạo và các điều kiện đảm bảo chất lượng 
đào tạo ngành Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Tiếng Anh theo kết luận của 
Chủ tịch Hội đồng.  

Trên cơ sở Đề nghị số 165/ĐN-KNN ngày 15/12/2022 của Khoa Ngoại ngữ và 
Đề nghị số 137/ĐN-ĐTSĐH ngày 15/12/2022 của Phòng Đào tạo Sau đại học, Hiệu 
trưởng Trường Đại học Đồng Tháp đã gửi Công văn số 2178/ĐHĐT-ĐTSĐH ngày 
16/12/2022 đề nghị Hội đồng Khoa học và Đào tạo tiến hành thẩm định Đề án mở ngành 
Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Tiếng Anh, trình độ thạc sĩ.  

Ngày 16/12/2022 theo đề nghị của Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo, Hiệu 
trưởng Trường ĐHĐT đã ban hành Quyết định số 3181/QĐ-ĐHĐT về việc thành lập Tổ 
kiểm tra điều kiện mở ngành Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Tiếng Anh trình 
độ thạc sĩ và Quyết định số 3182/QĐ-ĐHĐT về việc thành lập Hội đồng thẩm định và 
Tổ giám sát Hội đồng thẩm định Đề án mở ngành Lý luận và phương pháp dạy học bộ 
môn Tiếng Anh trình độ thạc sĩ.  

Ngày 22/12/2022 Hội đồng thẩm định Đề án mở ngành Lý luận và phương pháp 
dạy học bộ môn Tiếng Anh trình độ thạc sĩ đã tiến hành họp thẩm định và thống nhất 
đưa ra kết luận Đề án đáp ứng điều kiện mở ngành theo quy định hiện hành. 

Ngày 26/12/2022 Hiệu trưởng Trường ĐHĐT ký Quyết định số 3324/QĐ-ĐHĐT 
về việc ban hành Chương trình đào tạo ngành Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn 
Tiếng Anh, trình độ thạc sĩ. 

Ngày 26/12/2022 Hiệu trưởng Trường ĐHĐT ký Quyết định số 3328/QĐ-ĐHĐT 
về việc ban hành Đề án mở ngành đào tạo Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn 
Tiếng Anh, trình độ thạc sĩ. 

 
 




