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Thông tin chung về môn học 

 

Chương trình: Cử nhân ngôn ngữ Anh 

Tên môn học: Lý thuyết dịch 

Số tín chỉ: 3 

Mã môn học: ENG 3049 

Môn học Bắt buộc   

Học kỳ: 6 

Số giờ lên lớp: 3 tiết/ tuần 

Môn học tiên quyết: Biên dịch 
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Thông tin giảng viên 

1) Họ và tên: Vương Thanh Nhàn (Biên soạn) 

- Chức danh: Giảng viên  Học vị: Thạc sỹ.  

- Email: vuongnhan11@gmail.com 

2) Họ và tên: Nguyễn Thị Diệu Thúy (Biên soạn) 

- Chức danh: Giảng viên  Học vị: Thạc sỹ.  

- Email: shamrock2811@gmail.com 

3) Họ và tên: Triệu Thu Hằng 

- Chức danh: Giảng viên  Học vị: Thạc sỹ 

- Email: trieuthuhang91@gmail.com 

4) Họ và tên: Nguyễn Thị Hải Hà 

- Chức danh: Giảng viên  Học vị: Thạc sỹ.  

- Email: nthihaiha@yahoo.com 

5) Họ và tên: Tống Thị Mỹ Liên 

- Chức danh: Giảng viên  Học vị: Thạc sỹ.  

- Email: tongthimylien85@yahoo.com 

6) Họ và tên: Vũ Thị Kim Liên 

- Chức danh: Giảng viên  Học vị: Cử nhân 

- Email: kimlien2491@gmail.com 

7) Họ và tên: Vương Thu Hằng 

- Chức danh: Giảng viên  Học vị: Cử nhân 

- Email: hang.vuong91@yahoo.com 

8) Họ và tên: Trần Thị Minh 

- Chức danh: Giảng viên  Học vị: Thạc sỹ 

- Email: minhtran6991@gmail.com 

9) Họ và tên: Ngô Hà Thu 

-Chức danh: Giảng viên  Học vị: Thạc sỹ 

-Email: ngohathu.87@gmail.com 

mailto:minhtran6991@gmail.com
mailto:ngohathu.87@gmail.com
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Tóm tắt nội dung môn học 

Sinh viên được giới thiệu những vấn đề cơ bản trong nghiên cứu dịch thuật, bao 

gồm: lịch sử nghiên cứu dịch thuật, quá trình phân tích văn bản , phương pháp 

dịch, kỹ thuật dịch, tương đương dịch thuật, lỗi khi dịch, đánh giá và phê bình 

bản dịch. Sau mỗi phần lý thuyết, sinh viên sẽ có các câu hỏi thảo luận và bài 

tập để ôn lại và mở rộng kiến thức đã học. Sau đó, sinh viên làm thuyết trình 

theo nhóm về những chủ đề đã học.  

 

Mục tiêu khóa học 

Môn học cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản nhất liên quan đến lí thuyết về 

dịch thuật. Các kiến thức lí thuyết sẽ được áp dụng cho môn học thực hành dịch, các 

hoạt động dịch thực tế cũng như quá trình làm khóa luận tốt nghiệp của sinh viên 

chuyên ngành dịch. 

 

Sau khi kết thúc môn học, sinh viên cần đạt được các chuẩn sau: 

1. Về kiến thức 

- Nắm được kiến thức cơ bản trong nghiên cứu dịch thuật (phân tích văn bản gốc trước 

khi dịch, phương pháp dịch, tương đương dịch thuật, các lỗi trong dịch thuật, các tiêu 

chí đánh giá một bản dịch) 

- Hiểu được mối quan hệ giữa các lý thuyết trong dịch thuật với công tác dịch thuật 

trong thực tế 

2. Về kĩ năng 

- Nhận biết và phân biệt các vấn đề trong nghiên cứu dịch thuật 

- Áp dụng được những lý thuyết về dịch vào thực hành dịch để bản dịch có chất lượng 

tốt hơn.  

- Tham gia thảo luận và đưa ra quan điểm đối với các vấn đề gây nhiều ý kiến trái 

chiều. 

3. Về Thái độ 

- Thể hiện thái độ chuyên nghiệp và tinh thần nghiêm túc trong công việc 

- Phát triển tư duy phê phán 
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Kiểm tra – đánh giá 

 

Hình thức 

kiểm tra 

Trọng 

số 
Tóm tắt nội dung Mục tiêu 

Thuyết 

trình 

 20% Sinh viên làm việc theo nhóm từ 4-6 thành viên (tùy 

theo sĩ số lớp). Mỗi nhóm sẽ bốc thăm vào một chủ 

đề (trong số 7 bài giảng lý thuyết), sinh viên tóm tắt 

các nội dung chính của bài giảng và mở rộng lý 

thuyết liên quan đến chủ đề đó bằng các ví dụ thực 

hành trong thực tiễn dịch thuật. Ngoài ra, sinh viên 

có thể thiết kế các bài tập, trò chơi nhỏ đi kèm phần 

trình bày của nhóm. 

- Giúp sinh viên củng cố và mở rộng các kiến thức đã 

học.  

- Đánh giá kĩ năng thuyết trình cũng như mức độ hiểu 

bài của sinh viên về chủ đề được trình bày.  

 

Kiểm tra 

giữa kỳ 

 

25% Sinh viên làm bài kiểm tra giữa kỳ, thời lượng 

khoảng 45 phút, hình thức trắc nghiệm. Các câu hỏi 

có thể dưới dạng Đúng-sai, Chọn phương án đúng, 

Nối câu 

- Kiểm tra các kiến thức sinh viên đã được học. 

- Giúp sinh viên làm quen với hình thức thi cuối kỳ  
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Hình thức 

kiểm tra 

Trọng 

số 
Tóm tắt nội dung Mục tiêu 

Kiểm tra 

cuối kỳ 

 60% 
Sinh viên làm bài kiểm tra trong 90 phút, hình thức 

trắc nghiêṃ (có thể kết hợp với tự luận). Các câu hỏi  

dưới daṇg Điền từ , Đúng sai, Chọn phương án đúng , 

Nối câu, Viết đoaṇ văn đưa ra quan điểm về môṭ chủ 

đề cho trước.   

 

- Kiểm tra các kiến thức được dạy trong cả khóa học. 
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