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1. GIỚI THIỆU VỀ NGÀNH ĐÀO TẠO 

- Ngành đào tạo:  

 + Tiếng Việt:  Ngôn ngữ Anh 

 + Tiếng Anh:            English Language 

- Trình độ:   Đại học 

- Mã ngành đào tạo:  7220201 

- Thời gian đào tạo:  4 năm  

- Giới thiệu tóm tắt về chương trình đào tạo: Đào tạo cử nhân ngành ngôn ngữ Anh 

có đủ kiến thức, kỹ năng, phẩm chất chính trị, đạo đức, tác phong nghề nghiệp và sức 

khoẻ tốt để có thể làm việc có hiệu quả trong các lĩnh vực chuyên môn có sử dụng tiếng 

Anh, đáp ứng được yêu cầu của xã hội; đào tạo ra những nhà chuyên môn có khả năng 

thích ứng cao, có kiến thức tốt về ngôn ngữ và văn hóa Anh, có thể sử dụng tiếng Anh 

thành thạo, linh hoạt; có đủ năng lực cơ bản, kĩ năng cần thiết để làm việc trong môi 

trường hội nhập quốc tế; có thể tiếp tục tự học, tham gia học tập ở bậc học cao hơn. 

2. CHUẨN NĂNG LỰC NGƯỜI HỌC ĐẠT ĐƯỢC SAU KHI TỐT NGHIỆP 

2.1. Kiến thức 

- Vân dụng được kiến thức về lí luận chính trị, quốc phòng an ninh, nhà nước và 

pháp luật vào thực tiễn cuộc sống và hoạt động nghề nghiệp;  

- Sử dụng kiến thức tiếng Anh ở trình độ tương đương bậc 5/6 theo Khung NLNN 

6 bậc dùng cho Việt Nam để giảng dạy tiếng Anh, biên phiên dịch hoặc làm các công việc 

có sử dụng tiếng Anh. Vận dụng kiến thức chuyên sâu và kỹ năng về nghiệp vụ để thực 

hiện công tác biên dịch, phiên dịch trong môi trường hội nhập quốc tế;  

- Phân tích, đánh giá được những giá trị văn hóa, ngôn ngữ, văn hoá - xã hội, 

những vấn đề về kinh tế chính trị để hoạt động có hiệu quả trong các lĩnh vực chuyên 

môn như biên phiên dịch hoặc các công việc liên quan đến sử dụng tiếng Anh;  

- Áp dụng kiến thức cơ bản về lý luận và phương pháp dịch thuật, tiếp cận và vận 

dụng được kiến thức và kỹ năng nghiệp vụ trong thực tiễn hoạt động biên, phiên dịch tại 



các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức Nhà nước hoặc tư nhân. 

- Vận dụng tốt các kiến thức về phương pháp nghiên cứu khoa học chuyên ngành 

tiếng Anh, các kỹ năng mềm và kỹ năng xây dựng, quản lý dự án trong nghề nghiệp tương 

lai và cuộc sống. 

2.2. Kỹ năng 

2.2.1. Kỹ năng ngôn ngữ:  

- Sử dụng tiếng Anh đạt trình độ tương đương bậc 5/6 theo Khung NLNN 6 bậc 

dùng cho Việt Nam trong giao tiếp và trong những công việc như giảng dạy, biên phiên 

dịch hoặc các công việc liên quan đến sử dụng tiếng Anh. 

- Đọc hiểu được nhiều loại văn bản dài, phức tạp thường gặp trong đời sống xã hội, 

trong môi trường công việc hay học thuật, kể cả các văn bản không thuộc lĩnh vực chuyên 

môn của mình; viết các dạng bài viết một cách chi tiết, rõ ràng, bố cục chặt chẽ về các chủ 

đề phức tạp, làm nổi bật những ý quan trọng, mở rộng lập luận và quan điểm hỗ trợ cho 

bài viết với các bằng chứng, ví dụ cụ thể và tóm tắt dẫn đến kết luận phù hợp. 

- Nghe hiểu được những bài nghe, các thông tin kỹ thuật phức tạp như hướng dẫn 

vận hành, chi tiết kỹ thuật, các sản phẩm và dịch vụ không quen thuộc; diễn đạt trôi chảy, 

linh hoạt và hiệu quả, làm chủ và sử dụng thành thạo vốn từ vựng phong phú; sử dụng 

chính xác, tự tin và hiệu quả cách phát âm, từ vựng và cấu trúc ngữ pháp trong giao tiếp. 

2.2.2. Kỹ năng nghề nghiệp 

- Dịch được các văn bản, diễn ngôn ở nhiều dạng thức khác nhau như dịch theo chủ để, 

dịch theo thể loại văn bản từ tiếng Anh sang tiếng Việt hoặc từ tiếng Việt sang tiếng Anh. 

- Viết báo cáo, trình bày bài thuyết trình hoặc biên tập các bài báo, các văn bản hoặc 

các ấn phẩm dịch thuật. 

2.2.3. Kỹ năng khác 

- Kỹ năng tư duy lập luận và giải quyết vấn đề:  

  + Vận dụng lý luận của chủ nghĩa Mác Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh để xác định 

phương pháp luận và các phương pháp nghiên cứu cụ thể; vận dụng quy luật khách 

quan, xu thế thời đại vào thực tiễn để phân tích và giải quyết các vấn đề cụ thể trong 

học tập, nghiên cứu và trong cuộc sống. 

+ Lập và thực hiện được kế hoạch công tác cá nhân một cách chủ động, có hệ 

thống; vận dụng hợp lý các kiến thức chuyên môn theo yêu cầu hội nhập quốc tế. 

+ Thích ứng với thị trường lao động khi cần chuyển đổi nghề nghiệp.  

- Khả năng nghiên cứu khoa học về ngôn ngữ 



+ Hình thành giả thuyết, thu thập và phân tích, xử lý thông tin hoặc tham gia 

nghiên cứu các vấn đề liên quan đến lĩnh vực ngôn ngữ, văn hóa Anh.  

+ Thuyết trình, giao tiếp tốt, làm việc độc lập và làm việc nhóm một cách hiệu quả. 

- Năng lực vận dụng kiến thức, kỹ năng vào thực tiễn 

+ Có khả năng thích nghi với xã hội và môi trường công tác.  

+ Tổ chức được các hoạt động chuyên môn khác, đảm bảo tính khả thi, sát hoàn 

cảnh và điều kiện, thể hiện khả năng hợp tác, cộng tác. 

- Năng lực sử dụng ngoại ngữ thứ 2: Giao tiếp được bằng ngoại ngữ 2 đạt trình độ 

tương đương bậc 3/6 theo Khung NLNN 6 bậc dùng cho Việt Nam. 

- Vận dụng công nghệ thông tin trong dạy học ngoại ngữ:  Sử dụng được các công cụ 

công nghệ thông tin phục vụ công tác chuyên môn; khai thác hiệu quả mạng Internet 

phục vụ cho việc học tập, công tác và nghiên cứu.  

2.3. Thái độ: Chấp hành đúng, đầy đủ các chủ trương của Đảng và chính sách, pháp 

luật của nhà nước, các qui chế, quy định của Bộ Giáo dục và đào tạo, của nhà trường; có ý 

chí vươn lên trong học tập; tham gia tích cực, có hiệu quả các hoạt động sinh hoạt học 

thuật, nghiên cứu khoa học và hoạt động đoàn thể trong trường đại học và cộng đồng xã 

hội.  

2.4. Năng lực tự chủ và chịu trách nhiệm: Có năng lực dẫn dắt chuyên môn, nghiệp 

vụ ở đơn vị công tác, có sáng kiến trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; có khả năng tự định 

hướng, thích nghi với yêu cầu đổi mới của môi trường công tác; có năng lực tự học, tích 

lũy kiến thức, kinh nghiệm để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; có khả năng đưa 

ra được kết luận về các vấn đề chuyên môn, nghiệp vụ thông thường và một số vấn đề 

phức tạp; có năng lực lập kế hoạch, điều phối, phát huy trí tuệ tập thể trong lĩnh vực 

chuyên môn; có năng lực đánh giá và cải tiến các hoạt động trong quá trình công tác, đáp 

ứng nhu cầu xã hội. 

2.5. Ngoại ngữ 2: Đạt trình độ bậc 3/6 (mức 3) Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng 

cho Việt Nam. 

2.6. Công nghệ thông tin: Có kĩ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo Quy 

định hiện hành của Bộ Thông tin và Truyền thông. 

3. KHẢ NĂNG ĐÁP ỨNG CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP CỦA NGƯỜI TỐT NGHIỆP 

Sau khi học xong chương trình này, sinh viên có khả năng: 

- Đảm nhận công tác biên dịch và phiên dịch tiếng Anh trong cơ quan, doanh nghiệp 

và các tổ chức xã hội có sử dụng tiếng Anh. 



-  Làm nhân viên, chuyên viên, thư ký, trợ lý trong các cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở 

giáo dục và các tổ chức xã hội trong nước hoặc nước ngoài có sử dụng tiếng Anh. 

4. KHẢ NĂNG HỌC TẬP, NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ SAU KHI RA TRƯỜNG 

Sau khi tốt nghiệp ra trường sinh viên có thể:  

- Học sau đại học (thạc sĩ, tiến sĩ ) về các chuyên ngành Tiếng Anh tương ứng. 

- Học văn bằng hai ở các ngành phù hợp./. 

 

 KT. HIỆU TRƯỞNG 
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