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A. Mục tiêu:
Mục tiêu chung:
Đào tạo cử nhân Ngôn ngữ Anh có đủ kiến thức, kỹ năng, phẩm chất chính trị, đạo đức, tác phong
nghề nghiệp và có sức khỏe tốt để có thể làm việc hiệu quả trong các lĩnh vực chuyên môn có sử
dụng tiếng Anh nhằm đáp ứng nhu cầu hội nhập quốc tế và đòi hỏi của thị trường lao động.
Muc tiêu cụ thể:
1. Nắm vững kiến thức và kỹ năng ngôn ngữ Anh và ngoại ngữ hai;
2. Bảo đảm cho sinh viên đạt được trình độ nghiệp vụ đủ để hoạt động và công tác hiệu quả trong
các lĩnh vực chuyên môn như giảng dạy tiếng Anh, biên – phiên dịch, kinh doanh;
3. Có khả năng tiếp tục học sau đại học ngành ngôn ngữ học và ngôn ngữ học ứng dụng.
B. Chuẩn đầu ra: (Expected Learning Outcomes – ELO)
1. Về kiến thức
1.1.Vận dụng linh hoạt các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh
và đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt nam vào công việc và đời sống.
1.2.Nắm vững và vận hành kiến thức pháp luật và bảo vệ môi trường đáp ứng được yêu cầu
chung của liên quan đến lĩnh vực được đào tạo theo yêu cầu giáo dục đại học tại Việt nam.
1.3.Áp dụng kiến thức cơ bản và chuyên sâu về ngôn ngữ, văn hóa và văn chương của các nước
nói tiếng Anh bản ngữ, trên cơ sở có phân tích, đánh giá nhằm phục vụ chuyên ngành được
đào tạo.
1.4.Bước đầu thực hành nghiên cứu khoa học và viết bài nghiên cứu khoa học;
1.5.Nắm vững và sử dụng kiến thức cơ bản về một trong những ngoại ngữ khác như tiếng Pháp,
tiếng Hoa, tiếng Nhật, và tiếng Hàn để đạt chuẩn sơ cấp quốc tế.
1.6.Cần nắm vững và vận dụng được kiến thức thuộc chuyên ngành:
1.6.1. Tiếng Anh Giảng Dạy: Cần nắm vững và vận dụng được:
- Kiến thức sư phạm căn bản: tâm lý học, giáo dục học, chức năng của giáo viên
- Phương pháp giảng dạy hiện đại, phương pháp giảng dạy tiếng Anh cho mọi trình độ, nhất
là trẻ em và thanh thiếu niên

- Phương pháp đánh giá tiếng Anh đối với người học.
1.6.2. Tiếng Anh Thương Mại: Cần nắm vững và vận dụng được:
- Kiến thức căn bản về thương mại, kinh tế, và quản trị kinh doanh
- Phương pháp biên-phiên dịch tài liệu và văn bản trong các doanh nghiệp
- Mô hình văn bản trong kinh doanh như email, thư giới thiệu, marketing
1.6.3.
-

Biên –Phiên Dịch Tiếng Anh: Cần nắm vững và vận dụng được:

Kiến thức cơ sở lý luận và kỹ thuật biên phiên dịch tiếng Anh tổng quát cũng như tiếng
Anh chuyên ngành vào công việc.

-

Đặc trưng và phương pháp pháp ứng xừ của người làm công tác biên-phiên dịch

1.6.4. Anh- Hoa Thương Mại: Cần nắm vững và vận dụng được:
- Kiến thức căn bản về thương mại, kinh tế, và quản trị kinh doanh
- Phương pháp biên-phiên dịch tài liệu và văn bản trong các doanh nghiệp
- Mô hình văn bản trong kinh doanh như email, thư giới thiệu, marketing
1.6.5. Tiếng Anh Du Lịch: Cần nắm vững và vận dụng được:
- Kiến thức căn bản về du lịch, dịch vụ, nhà hàng- khách sạn
- Phương pháp phiên dịch du lịch
2. Kỹ năng
2.1. Cơ sở ngành:
2.1.1. Kỹ năng ngôn ngữ Anh:
2.1.1.1.Sử dụng Anh ngữ thành thạo trong những tình huống giao tiếp xã hội hàng ngày;
2.1.1.2.Ứng dụng Anh ngữ thành thạo trong những chuyên ngành đã chọn lựa;
2.1.1.3.Hình thành kỹ năng thực tế theo ngành ngôn ngữ Anh để áp dụng khi ra trường như:
nghiên cứu, biên phiên dịch, soạn thảo văn bản làm việc ở các tổ chức quốc tế hoặc học
tập ở trình độ cao hơn,.
2.1.2. Kỹ năng ngoại ngữ hai:
Sử dụng được bốn (04) kỹ năng cơ bản về một trong những ngoại ngữ khác như tiếng Pháp, tiếng
Hoa, tiếng Nhật, và tiếng Hàn theo chuẩn sơ cấp quốc tế.
2.1.3. Kỹ năng tin học:
Sử dụng được các kỹ năng công nghệ thông tin cơ bản: tin học văn phòng, tin học ứng dụng trong
giảng dạy, công nghệ giao tiếp kỹ thuật số (ICT).
2.1.4. Kỹ năng mềm:

Thực hiện được các kỹ năng phản biện, truyền đạt, giải quyết vấn đề và giải pháp tới người khác tại
nơi làm việc, đánh giá chất lượng công việc sau khi hoàn thành và thực hiện của nhóm thông qua
các kỹ năng cụ thể như:
2.1.4.1.Kỹ năng truyền thông,
2.1.4.2.Kỹ năng trình bày trước công chúng,
2.1.4.3.Kỹ năng làm việc nhóm,
2.1.4.4.Kỹ năng giao tiếp,
2.1.4.5.Kỹ năng chọn lọc, tổng hợp và phân tích thông tin.
2.1.4.6.Kỹ năng lập được kế hoạch, và phương thức điều phối nhằm phát huy trí tuệ tập thể;
2.2. Chuyên ngành
2.2.1. Tiếng Anh Giảng Dạy:
2.2.1.1.Ứng dụng kiến thức về giáo dục học và phương pháp giảng dạy tiếng Anh trong môi
trường giảng dạy tại Việt nam.
2.2.1.2.Viết được các nghiên cứu khoa học về giảng dạy tiếng Anh
2.2.2. Tiếng Anh Thương Mại:
2.2.2.1 . Ứng dụng kiến thức về Tiếng Anh Thương mại vào công việc chuyên ngành.
2.2.2.2.Viết và trình bày được các báo cáo theo mô hình doanh nghiệp.
2.2.3. Biên –Phiên Dịch Tiếng Anh
2.2.3.1.Ứng dụng được kiến thức cơ bản, cơ sở lý luận và kỹ thuật biên phiên dịch vào công
việc có liên quan, nhất là tiếng Anh thương mại.
2.2.3.2.Biên dịch Anh-Việt và Việt-Anh cho các tạp chí, các văn bản.
2.2.4. Tiếng Anh-Hoa thương mại
2.2.4.1. Ứng dụng tiếng Anh - Hoa vào công việc chuyên ngành.
2.2.4.2.Biên phiên dịch, soạn thảo văn bản hoặc học tập ở trình độ cao hơn, ở các công ty
quốc tế hoặc có quan hệ quốc tế.
2.2.5. Tiếng Anh Du lịch
2.2.5.1. Ứng dụng được kiến thức về Tiếng Anh Du lịch vào công việc chuyên ngành.
2.2.5.2. Phiên dịch và hướng dẫn du lịch cho các công ty du lịch.

3. Về thái độ:

3.1 Thích ứng và biết ứng xử khi làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm trong điều kiện làm
việc thay đổi; biết chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm đối với nhóm;
3.2 Tự định hướng, thích nghi với các môi trường làm việc khác nhau;nghiêm túc tuân thủ nội
quy, quy định tại nơi làm việc
3.3 Tự học tập, tích lũy kiến thức, kinh nghiệm để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ
trong quá trình làm việc;
3.4 Duy trì tính học hỏi và có tinh thần cầu tiến trong công việc
3.5 Đánh giá được các vấn đề chuyên môn, nghiệp vụ và một số vấn đề phức tạp khác trong
công việc;
3.6 Thể hiện tính trung thực, hòa đồng và có tinh thần hợp tác với đồng nghiệp
4. Tư duy: Phải vận dụng được:
4.1 Khả năng phân tích, tổng hợp
4.2 Khả năng đánh giá thông tin
4.3 Khả năng sáng tạo
4.4 Khả năng tư duy logic
4.5 Khả năng phản biện
4.6 Khả năng hệ thống vấn đề.
5. Vị trí làm việc của sinh viên sau khi tốt nghiệp
5.1. Chương trình đào tạo: Tiếng Anh Giảng dạy
5.1.1

Có thể làm công tác giáo dục và giảng dạy tiếng Anh ở các trung tâm Ngoại ngữ, trường
THCS sau khi bổ túc thêm chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm.

5.1.2

Có thể làm công tác biên dịch, lễ tân, thư ký và nhân viên văn phòng cho các công ty có
yếu tố nước ngoài, các cơ quan văn hóa, giáo dục, kinh tế.

5.2. Chương trình đào tạo: Tiếng Anh Thương mại
5.2.1

Có thể làm công tác trợ lý hợp tác quốc tế, biên dịch, lễ tân, thư ký, nhân viên văn
phòng, và nhân viên du lịch, nhân viên xuất nhập khẩu cho các công ty có yếu tố nước
ngoài, các cơ quan văn hóa, giáo dục, kinh tế.

5.2.2

Có thể làm công tác giáo dục và giảng dạy tiếng Anh ở các trung tâm ngoại ngữ, trường
trung học sau khi bổ túc thêm chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm.

5.3. Chương trình đào tạo: Biên -phiên dịch tiếng Anh

5.3.1

Có thể làm công tác trợ lý hợp tác quốc tế, biên dịch, phiên dịch cho các công ty có yếu
tố nước ngoài, các cơ quan văn hóa, giáo dục, kinh tế.

5.3.2

Có thể làm công tác giáo dục và giảng dạy tiếng Anh ở các trung tâm ngoại ngữ, trường
trung học sau khi bổ túc thêm chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm.

5.4. Chương trình đào tạo: Tiếng Anh-Hoa thương mại
5.4.1. Có thể làm việc ớ các vị trí hoạt động nghiệp vụ tiếng Anh và tiếng Hoa trong các
công ty thương mại
5.4.2. Có thể làm công tác trợ lý hợp tác quốc tế, biên dịch, phiên dịch cho các công ty có
yếu tố nước ngoài, các cơ quan văn hóa, giáo dục, kinh tế.
5.4.3. Có thể làm công tác giáo dục và giảng dạy tiếng Anh ở các trung tâm ngoại ngữ,
trường trung học sau khi bổ túc thêm chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm.
5.5. Chương trình đào tạo Tiếng Anh du lịch
5.5.1. Có thể làm công tác trợ lý hợp tác quốc tế, nhân viên du lịch đặc biệt là cho các công
ty, tổ chức du lịch có yếu tố nước ngoài, biên dịch, phiên dịch trong du lịch, nhân viên nhà
hàng-khách sạn có yếu tố nước ngoài.
5.5.2. Có thể làm quản trị du lịch, quản trị nhà hàng- khách sạn có yếu tố nước ngoài sau khi
bổ túc thêm chứng chỉ quản lý.
5.5.3. Có thể làm công tác giáo dục và giảng dạy tiếng Anh - Hoa ở các trung tâm ngoại
ngữ, trường trung học sau khi bổ túc thêm chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm.
6. Khả năng học tập, nâng cao trình độ của sinh viên sau khi ra trường
Đạt được khả năng và trình độ để tiếp tục học tập, nghiên cứu ở các cấp bậc học cao hơn theo các
chuyên ngành liên quan như: ngôn ngữ học, ngôn ngữ học ứng dụng, các chuyên ngành kinh tế,
thương mại và quản trị kinh doanh, và du lịch trong và ngoài nước
Tp Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 4 năm 2018
Chủ tịch HĐKH Khoa Ngoại ngữ
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