
NGÀNH NGÔN NGỮ ANH    

 

Vai trò của ngoại ngữ đã được khẳng định trong đời sống xã hội, và ngôn ngữ Anh được sử dụng rộng rãi 

và đa dạng trong hầu hết các lĩnh vực. Trong xu thế phát triển công nghệ 4.0, tiếng Anh – ngôn ngữ của 

thời đại thông tin càng trở nên quan trọng. Ngành Ngôn ngữ Anh đem lại cho sinh viên (SV) những kiến 

thức về ngôn ngữ, văn hóa, văn học, tự nhiên, và xã hội. Ngoài ra, SV còn được trang bị những kỹ năng để 

phát triển bản thân và thái độ học tập đúng đắn. Với triết lý giáo dục theo đúng tầm nhìn, sứ mạng của 

Trường ĐH Văn Lang, Khoa Ngoại ngữ hướng đến mục tiêu đào tạo ra những con người hội tụ đầy đủ các 

yếu tố trên, đóng góp vào thị trường lạo động nguồn lực chất lượng, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của 

xã hội.  

Mã ngành: 7220201 

Tổ hợp xét tuyển: D01, D08, D10 

Thời gian đào tạo: 4 năm 

Văn bằng: Cử nhân Ngôn ngữ Anh 

 

Phương thức xét tuyển 

❖ Xét tuyển kết quả thi THPT Quốc gia 2020. 

❖ Xét tuyển kết quả Học bạ THPT (Học bạ). 

❖ Xét tuyển kết quả thi Đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia Tp. HCM. 

❖ Xét tuyển thẳng 

 

1. Học gì ở ngành Ngôn ngữ Anh tại Văn Lang?  

Hiện nay, ngành Ngôn ngữ Anh đào tạo 5 chuyên ngành: 

a. Chuyên ngành Tiếng Anh giảng dạy 

- Sinh viên được trang bị các kiến thức liên quan về tâm lý giáo dục và quản lý sư phạm trong quá 

trình thực hành nghề nghiệp; 

- Được trang bị kiến thức và kỹ năng vận dụng ngôn ngữ học vào trong hoạt động giảng dạy; 

- Được trang bị các kiến thức về sư phạm, phương pháp giảng dạy hiện đại và cách thức đánh giá 

trong giảng dạy ngôn ngữ vào hoạt động giảng dạy và quản lý đào tạo.  

b. Chuyên ngành Tiếng Anh thương mại 

- Mở rộng kiến thức về lĩnh vực thương mại và kỹ thuật phiên biên dịch 

- Hiểu biết các khái niệm, thuật ngữ cơ bản được sử dụng trong lĩnh vực thương mại; 

- Được trang bị kiến thức ngôn ngữ tổng quát và chuyên ngành liên quan đến thương mại (kinh tế, 

quản trị, tiếp thị) khi xử lý các loại văn bản trong thương mại (e-mail, thư giới thiệu, đơn xin việc, 

memo, báo cáo, hợp đồng) và giải quyết các tình huống thực tế liên quan đến lĩnh vực nghề 

nghiệp.  

 



c. Chuyên ngành Biên – Phiên dịch tiếng anh 

- Sinh viên được trang bị các kiến thức tổng quát, khái niệm cơ bản và thuật ngữ được sử dụng 

rộng rãi trong nhiều lĩnh vực khác nhau: Kinh tế, Chính trị, Văn hoá – Xã hội, Du lịch; 

- Được cung cấp các lý thuyết, kỹ thuật dịch và áp dụng vào các loại hình dịch thuật trong thực tế; 

- Được cung cấp những vấn đề quan trọng liên quan đến công việc biên – phiên dịch chuyên 

ngành, vận dụng vào tình hình biên phiên dịch thực tế tại Việt Nam. 

d. Chuyên ngành Tiếng Anh Du lịch 

- Mở rộng kiến thức về lĩnh vực du lịch, nhà hàng – khách sạn; 

- Hiểu biết các khái niệm, thuật ngữ cơ bản được sử dụng trong lĩnh vực du lịch, nhà hàng – khách 

sạn; 

- Được trang bị các kiến thức, kỹ năng về tiếng Anh tổng quát và tiếng Anh chuyên ngành thuộc 

lĩnh vực du lịch, nhà hàng - khách sạn để giải quyết các tình huống thực tế; 

- Ứng dụng các kiến thức, kỹ năng ngôn ngữ, kiến thức văn hoá – xã hội khi thực hành phiên dịch 

trong các tình huống du lịch, nhà hàng – khách sạn.  

e. Chuyên ngành Anh – Hoa thương mại 

- Sinh viên được trang bị các kiến thức ngôn ngữ Anh và Hoa trong những tình huống giao tiếp xã 

hội hàng ngày; 

- Được trang bị các kỹ năng ngôn ngữ vào công việc phiên biên dịch, giảng dạy và soạn thảo các văn 

bản thương mại; 

- Cung cấp đầy đủ các kiến thức (từ cơ bản đến nâng cao) và thuật ngữ cơ bản tiếng Anh – Hoa 

trong hoạt động kinh doanh. 

Vui lòng truy cập link để xem chương trình dạy học của ngành Ngôn ngữ Anh 

https://khoangoaingu.vanlanguni.edu.vn/dao-tao/2017-03-15-13-45-16/ngon-ngu-anh 

Trong 4 năm học tại trường, SV được trang bị các kiến thức về đại cương, cơ sở ngành và chuyên ngành 

liên quan quan đến lĩnh vực khoa học xã hội & nhân văn, văn hóa - xã hội, và văn học các nước Anh-Mỹ, 

cũng như khả năng ứng xử, kỹ năng phản ứng nhanh và giải quyết tình huống trong thực tế. Ngoài ra, SV 

sẽ được chọn học các chuyên ngành trên vào năm học thứ ba. Qua đó,  các học phần tập trung vào kiến 

thức ngôn ngữ theo từng lĩnh vực cụ thể như: thương mại, giảng dạy, biên – phiên dịch, và du lịch. 

  

Buổi giao lưu văn hóa giữa sinh viên Ngôn ngữ Anh ĐH Văn Lang và sinh viên Nagle Catholic College (Úc) 

https://khoangoaingu.vanlanguni.edu.vn/dao-tao/2017-03-15-13-45-16/ngon-ngu-anh


 

Hơn nữa, SV còn được bồi dưỡng những kỹ năng quan trọng để sau khi tốt nghiệp có thể công tác trong 

các lĩnh vực nghề nghiệp: 

• Khả năng sử dụng ngôn ngữ lưu loát 

• Khả năng giao tiếp và trình bày trước công chúng 

• Khả năng tư duy, phản biện 

• Khả năng làm việc nhóm, quản lý nhóm và nghiên cứu khoa học  

Và những thái độ và mức độ tự chủ cần thiết như: 

• Thể hiện được trách nhiệm, sự trung thực, thái độ hợp tác và tinh thần cầu tiến. 

• Tôn trọng quy định/kỷ luật, sẵn sàng làm việc dưới áp lực cao, và thích ứng được với sự thay đổi. 

• Khẳng định được sự chủ động trong việc lên kế hoạch học tập phù hợp, tự định hướng trong việc 

chọn chuyên ngành, tích lũy kiến thức, và kinh nghiệm để nâng cao trình độ chuyên môn.  

 

Hình ảnh trong một buổi tập huấn kỹ năng mềm do Khoa Ngoại ngữ tổ chức 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Ngôn ngữ Anh – đa dạng trong các hoạt động phong trào SV 

Trường đại học Văn Lang đa dạng trong các hoạt động, phong trào về thể thao, văn nghệ, văn hóa và học 

thuật. Riêng ngành Ngôn ngữ Anh, hàng năm SV có cơ hội rèn luyện phẩm chất đạo đức, tư duy, lối sống, 

thể hiện tài năng, thỏa sức sáng tạo và nâng cao kiến thức thông qua việc tham gia các cuộc thi học thuật 

do CLB FOLA tổ chức – đây là CLB được thành lập với mục đích giúp sinh viên thể hiện tài năng ngôn ngữ, 

hoặc tham gia vào các hoạt động Đoàn-Hội để thể hiện bản lĩnh tuổi trẻ. 

 

 
 

Chương trình nhạc kịch do Đoàn – Hội tổ chức (ảnh trích từ Chương trình đặc trưng của Khoa 

Ngoại ngữ năm 2017) 

 
 

Chương trình đặc trưng của Đoàn – Hội kết hợp cùng CLB FOLA 

 



3. Cơ hội nghề nghiệp  

Sau tốt nghiệp, SV có thể làm việc với các vị trí sau đây:  

- Giáo viên tiếng Anh hoặc cán bộ tại các cơ sở giáo dục. 

- Nhân viên văn phòng, nhân viên xuất nhập khẩu, thư ký, trợ lý giám đốc, công tác lễ tân.  

- Nhân viên/trợ lý phiên biên dịch 

- Hướng dẫn viên du lịch và các công việc liên quan nhà hàng, khách sạn, lữ hành. 

SV có thể tiếp tục học tập ở trình độ cao hơn với các lĩnh vực nghiên cứu như ngành ngôn ngữ 

học, ngôn ngữ ứng dụng, và phương pháp giảng dạy. 

 

Dưới dây là thông tin về việc làm hàng năm của SV sau khi tốt nghiệp. 

 

Năm khảo 
sát 

Tỷ lệ có 
việc làm  

Thu nhập 

Dưới 4 triệu 4 – 6 triệu 6 – 8 triệu 8 – dưới 10 
triệu 

Trên 10 
triệu 

2017 91% 11% 36% 24% 17% 12% 

2018 86,9%  4% 19% 37% 18% 22% 

2019 92% 1% 4% 26% 24% 45% 

 

vui lòng truy cập website https://tuyensinh.vanlanguni.edu.vn/ hoặc liên hệ phòng Tuyển sinh theo số 

(028) 71059999 

Bảng thống kê kết quả khảo sát tình hình việc làm của cựu SV ngành Ngôn ngữ Anh qua các năm 

 

KHOA NGOẠI NGỮ ĐẠI HỌC VĂN LANG 

Trụ sở: 45 Nguyễn Khắc Nhu, Phường Cô Giang, Quận 1 

Điện thoại: (028) 71099249 

Email: k.ngoaingu@vanlanguni.edu.vn 

Website: https://khoangoaingu.vanlanguni.edu.vn/ 

Facebook: Kênh Fanpage tư vấn: https://www.facebook.com/English.Linguistics.VLU/ 

Để biết thêm chi tiết thông tin tuyển sinh Ngành Ngôn ngữ Anh năm 2020 của Trường đại học Văn Lang, 

mailto:k.ngoaingu@vanlanguni.edu.vn
https://khoangoaingu.vanlanguni.edu.vn/
https://tuyensinh.vanlanguni.edu.vn/
https://www.facebook.com/English.Linguistics.VLU/

