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MÔ TẢ 

 

 

 Khóa học thử nghiệm này là một phần trong nghiên cứu về 

những cách thức và hoạt động học tập được thiết kế theo 

phương pháp Task-based Language Teaching thuộc nhóm 

nghiên cứu Ngôn ngữ học của trường Đại học KU Leuven, 

Vương quốc Bỉ.  

 Nội dung khóa học tập trung vào kiến thức và ngôn ngữ cho 

ngành Tiếng Anh Du Lịch, chú trọng kỹ năng nghe nói.  

 Khóa học thử nghiệm bao gồm: hai tiết học trực tuyến do sinh 

viên tự học (thời gian: 120 phút) trên máy tính cá nhân; một 

số bài kiểm tra trình độ ngôn ngữ của sinh viên;  một phiếu 

khảo sát ý kiến sinh viên  

 Khóa học kéo dài trong 5 tuần 

 Tổng thời gian cần thiết để hoàn thành các hoạt động trực 

tuyến cho cả khóa học: khoảng 300 phút ( 5 tiếng).  

 Khóa học bắt đầu: Khoảng đầu tháng 4 đến đầu tháng 5 

 

 

YÊU CẦU 

 

 

 Sinh viên có máy tính cá nhân tích hợp microphone  

 Sinh viên có thời gian ít nhất 90 phút 1 tuần để hoàn thành 

các bài tập trực tuyến.  

 Sinh viên tham gia nghiêm túc (vd: hoàn thành các bài kiểm 

tra, bài học) và trung thực (vd: trực tiếp làm bài tập, không 

sử dụng phương tiên tra cứu tham khảo ngoài quy định của 

khóa học, không nhờ người làm bài tập hộ, v.v…)  

 Sinh viên có thể được yêu cầu cài đặt một vài phần mềm hỗ 

trợ việc nghiên cứu và hoàn thành khóa học (hướng dẫn chi 

tiết sẽ được thông báo trực tiếp cho từng sinh viên)  

 

 

QUYỀN LỢI 

 

 

Người tham gia được hưởng những quyền lợi sau:  

 

 Được biết trình độ ngôn ngữ hiện tại của bản thân và phản hồi 

của chuyên gia về kỹ năng nói  

 Nhận 250,000 đồng cho tổng thời gian tham gia khóa học 

 Đảm bảo không ảnh hưởng đến bí mật thông tin cá nhân  

 Có quyền ngừng tham gia tại bất kỳ thời điểm nào. Tuy nhiên, 

lưu ý: thù lao tham gia khóa học chỉ được chi trả sau khi 

sinh viên được xác nhận hoàn thành khóa học đầy đủ, 

nghiêm túc và trung thực.  

 

       



LIÊN HỆ  Sinh viên có nguyện vọng tham gia khóa học vui lòng đăng 

ký trực tiếp với Ms. Phương Thảo qua email: 

phuongthao.duong@kuleuven.be, với nội dung:  

 

Subject: Đăng ký tham gia khóa học trực tuyến Tiếng Anh 

Du Lịch  

 

Tôi tên: …………………., sinh viên năm thứ ……….trường 

…………………………………………………………….. 

 

Năm sinh: ………………Email: …………………………. 

 

Sau khi đã tìm hiểu rõ về nội dung và điều kiện tham gia, tôi 

cam kết tham gia nghiêm túc và đầy đủ khóa học trực tuyến 

Tiếng Anh Du lịch.  

 

 

 Hạn chót đăng ký tham gia: 20/03/2018  

 Nếu sinh viên có thắc mắc hoặc câu hỏi liên quan đến khóa 

học, vui lòng liên hệ qua email: 

phuongthao.duong@kuleuven.be   
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