Thông báo v/v: Mở lớp học Lịch Sử Văn Minh Thế Giới 2
Nhằm tạo điều kiện cho sinh viên có cơ hội học tập trong môi trường quốc tế tiên tiến và nâng cao khả năng
giao tiếp tiếng Anh, được sự đồng ý của Ban Giám Hiệu, lớp học Lịch Sử Văn Minh Thế Giới 2 (HIS 222)
do giảng viên Carey Kelley đến từ trường Đại học Bang Missouri (Hoa Kỳ) giảng dạy sẽ được mở trong Học kỳ
2 Năm học 2015-2016.
Thông tin cụ thể về các lớp học như sau:
1. Nội dung lớp học:
Tiếp nối môn Lịch Sử Văn Minh Thế Giới I, Lịch Sử Văn Minh Thế Giới II tiếp tục tìm hiểu về sự phát triển của
nền văn minh nhân loại từ khoảng năm 1500 cho đến hiện tại.
Nội dung lớp học được thiết kế để đảm bảo 2 mục tiêu: nâng cao khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh, đồng
thời mang lại cho sinh viên các kiến thức của môn học theo cách tiếp cận mới mẻ, thu hút:
- Xem xét và đưa ra ý kiến nhận định, nhận xét cá nhân xung quanh các vấn đề về xung đột giới tính, chủng
tộc; các phản ứng khác nhau với toàn cầu hóa, với nền kinh tế thế giới và với trật tự toàn cầu mới vào đầu
thế kỷ 21.
- Sinh viên cũng được phát triển kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng giao tiếp và tranh luận bằng tiếng Anh
thông qua việc quan sát, lập luận, xem xét và nêu đánh giá một vấn đề xã hội hay một sự kiện lịch sử, đồng
thời nêu quan điểm của mình và cung cấp bằng chứng bảo vệ quan điểm của mình một cách hợp lý.
2. Kết quả đạt được sau khóa học:
- Học một môn lịch sử theo cách tiếp cận của sinh viên Mỹ - tư duy và chủ động
- Kết quả học tập sẽ đưa vào bảng điểm chương trình chính khóa cho môn HIS 222 – Lịch Sử Văn Minh Thế
Giới II
- Được tiếp cận cùng một lúc hai hình thức học tập – hình thức giảng dạy trực tiếp truyền thống và hình thức
học tập trực tuyến
- Sinh viên sẽ được tham gia vào hoạt động ngoại khóa – nhảy Zumba do giảng viên Carey Kelley hướng
dẫn
3. Quy mô lớp học: 20 sinh viên
4. Thời gian học: Dự kiến từ ngày 14/12/2015 đến ngày 08/01/2016 trong HK2 năm học 2015 – 2016. Lịch
học cụ thể, xem file excel đính kèm
5. Đối tượng học: Sinh viên tất cả các khoa
6. Yêu cầu: sinh viên đã học và qua môn Lịch Sử Văn Minh Thế giới I, có khả năng sử dụng tiếng Anh lưu
loát, chăm chỉ, năng động nhiệt tình.
Các bạn sinh viên mong muốn tham gia khóa học này vui lòng gửi thông tin đăng ký, bao gồm:
Ghi rõ: Đăng ký lớp Lịch Sử Văn Minh Thế giới II
- Họ và tên
- Ngày sinh

-

Mã sinh viên
Lớp
Số điện thoại
Ghi rõ đăng ký lớp Lịch Sử Văn Minh Thế giới II

Thông tin đăng kí gửi qua email: tranlkimdung@dtu.edu.vn trước ngày 25/10/2015, để đăng ký tham gia
lớp học, lịch phỏng vấn tuyển chọn sinh viên tham gia sẽ được thông báo qua email.
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