CHƢƠNG TRÌNH 21: NGÔN NGỮ ANH
Chƣơng trình giáo dục đại học ngành ngôn ngữ Anh là chƣơng trình đào tạo Tiếng Anh kết hợp với giáo dục nhân
cách, đạo đức, tri thức, và các kỹ năng cần thiết để làm việc trong môi trƣờng có sử dụng tiếng Anh và xu hƣớng hội nhập
quốc tế.
Chƣơng trình ngành ngôn ngữ Anh đƣợc xây dựng trên cơ sở khung tham chiếu Châu Âu về Ngoại Ngữ, và kinh
nghiệm của các trƣờng Đại học lớn trong và ngoài nƣớc nhƣ Mỹ, Úc, Anh, đặc biệt chƣơng trình đƣợc tƣ vấn của các
chuyên gia chƣơng trình đến từ các nƣớc Canada, Úc, Mỹ.
Sinh viên học ngành Ngôn ngữ Anh không chỉ có cơ hội học Tiếng Anh mà có thêm cơ hội học các Ngoại Ngữ
khác nhƣ : Tiếng Nga, Tiếng Nhật, Tiếng Pháp, Tiếng Trung. Ngoài ra, sinh viên có thêm lựa chọn các học phần nhiệm ý
trong chƣơng trình Ngôn Ngữ Anh hoặc trong các chƣơng trình khác của trƣờng để thành công cho sự nghiệp sau này.
Chƣơng trình Ngôn ngữ Anh đào tạo theo 3 chuyên ngành:
1. Biên – Phiên Dịch
2. Tiếng Anh Du lịch
3. Phƣơng pháp giảng dạy Tiếng Anh
II. CHUẨ

A.
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Cử nhân tốt nghiệp ngành Ngôn ngữ Anh đạt đƣợc phẩm chất đạo đức, kiến thức và kỹ năng sau:

A3. Có tinh thần trách nhiệm với cộng đồng và ý thức hội nhập quốc tế.
A4. Có hiểu biết về văn hóa-xã hội, kinh tế và pháp luật.
A5. Có thái độ làm việc chuyên nghiệp, trung thực.
A6. Có ý thức học tập để nâng cao năng lực và trình độ, có tinh thần học hỏi, chủ động sáng tạo để hoàn thành
công việc đƣợc giao.
A7. Có đủ sức khỏe để làm việc.

B.

B3. Hiểu kiến thức về ngôn ngữ của một trong 4 ngoại ngữ sau: Ngôn ngữ Nga; Ngôn ngữ Nhật; Ngôn ngữ
Pháp; Ngôn ngữ Trung
B4. Hiểu và vận dụng kiến thức cơ sở ngành sau:
B.4.1. Hệ thống âm và kỹ thuật luyện phát âm tiếng Anh.
B.4.2. Từ vựng và ngữ pháp tiếng Anh.
B.4.3. Ngôn ngữ học, văn hóa, văn học Anh – Mỹ.
B5. Hiểu và vận dụng những kiến thức chuyên ngành sau: Chuyên ngành biên – phiên dịch
B.5.1. Biên – phiên dịch: kỹ thuật biên, phiên dịch Anh - Việt, Việt - Anh
Chuyên ngành Phƣơng pháp giảng dạy Tiếng Anh; Tiếng Anh Du lịch: kiến thức Tiếng Anh chuyên ngành Du lịch và
nghiệp vụ về dịch vụ du lịch và lữ hành.

C.

C1. K
ề nghiệp
C1.1. Sử dụng thông thạo 4 kỹ năng Nghe – Nói – Đọc – Viết trong môi trƣờng sử dụng tiếng Anh và hội nhập
quốc tế đạt chuẩn tƣơng đƣơng cấp độ Bậc 5 / C1 theo Khung tham chiếu Châu Âu CEFR.
C1.2. Có khả năng giao tiếp sử dụng 1 trong 4 ngoại ngữ ( Nga, Nhật, Pháp, Trung ) đạt trình độ sau:
 Tiếng Nhật: đạt chuẩn tƣơng đƣơng JLPT N4.
 Tiếng Pháp: đạt chuẩn tƣơng đƣơng DELF A1.
 Tiếng Nga: đạt chuẩn tƣơng đƣơng TBU.
 Tiếng Trung: đạt chuẩn tƣơng đƣơng HSK2.

Chuyên ngành biên – phiên dịch

C1.3. Có kỹ năng biên phiên dịch các loại hình văn bản Anh – Việt, Việt – Anh.
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C1.4. Có kỹ năng thiết kế giáo án và thiết kế đề cƣơng chi tiết học phần; kỹ năng giảng dạy tiếng Anh cơ bản và
Tiếng Anh chuyên ngành.

Chuyên ngành Ti ng Anh – Du lịch

C1.5. Có kỹ năng giao tiếp Tiếng Anh trong lĩnh vực dịch vụ du lịch và lữ hành; kỹ năng hƣớng dẫn, điều hành,
triển khai các loại hình dịch vụ du lịch theo hƣớng phát triển bền vững.
C2. K
ềm
C2.1. Có kỹ năng làm việc độc lập, làm việc theo nhóm với tinh thần hợp tác cao.
C2.2. Có kỹ năng giao tiếp và truyền đạt thông tin trong lĩnh vực chuyên môn.
C2.3. Có kỹ năng thu thập, xử lý thông tin để giải quyết vấn đề trong lĩnh vực chuyên môn.
C2.4. Sử dụng tin học phục vụ công việc chuyên môn và quản lý.
C2.5. Có kỹ năng phân tích, tổng hợp, đánh giá và giải quyết vấn đề.
C2.6. Triển khai thực hiện nghiên cứu khoa học.
C2.7. Kỹ năng tổ chức các hoạt động, sự kiện; lập kế hoạch và hoạch định kế hoạch hoạt động; quản lý hoạt
động, quản lý nhóm.
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Sinh viên tốt nghiệp Ngành Ngôn ngữ Anh có thể làm việc trong:
Các cơ quan, tổ chức trong và ngoài nƣớc có sử dụng tiếng Anh.
Các cơ cơ sở giáo dục và đào tạo tiếng Anh.
Các công ty, tổ chức hoạt động trong lĩnh vực dịch thuật.
Các cơ quan nghiên cứu ngôn ngữ, cơ quan truyền thông, văn hoá trong và ngoài nƣớc.
Các công ty trong và ngoài nƣớc hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ du lịch và lữ hành.

