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TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG 

 KHOA NGOẠI NGỮ 

 

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO VÀ CHUẨN ĐẦU RA NGÀNH NGÔN NGỮ ANH 

TỪ KHÓA 25 (2019) 
I. Mục tiêu1 
1. Mục tiêu: 

1.1. Mục tiêu chung: 

Chương trình đào tạo cử nhân Ngôn ngữ Anh có đủ kiến thức, kỹ năng, phẩm chất chính trị, 
đạo đức, tác phong nghề nghiệp, sức khỏe tốt, làm việc hiệu quả trong các lĩnh vực có sử dụng 
tiếng Anh nhằm dáp ứng nhu cầu xã hội và hội nhập quốc tế. 

1.2. Mục tiêu cụ thể:  

Sau khi ra trường, SV  

PO1: có đầy đủ các kiến thức, kỹ năng, phẩm chất chính trị, đạo đức, tác phong nghề nghiệp 
và sức khỏe tốt để làm việc hiệu quả trong các lĩnh vực chuyên môn; 

PO2: có khả năng nghiên cứu ứng dụng và không ngừng sáng tạo nhằm đóng góp vào các 
lĩnh vực liên quan ngành học; 

PO3: áp dụng được kỹ năng tư duy sáng tạo, phản biện, kỹ năng giải quyết vấn đề, thích 
ứng với sự thay đổi không ngừng của môi trường toàn cầu hóa. 

PO4: có năng lực học tập, định hướng phát triển bản thân và tinh thần học tập không ngừng 
nhằm nâng cao năng lực nghề nghiệp và trình độ chuyên môn. 

PO5: có đóng góp tích cực vào quá trình hội nhập xã hội, góp phần giải quyết các vấn đề tại 
cộng đồng địa phương cũng như toàn cầu. 

II. Chuẩn đầu ra2  

B. Chuẩn đầu ra: (Expected Learning Outcomes – ELO) 

ELO 1: Áp dụng kiến thức về chính 
trị, kinh tế, văn hóa, pháp luật, và 
môi trường 

1.1: Áp dụng được kiến thức về tư tưởng chính trị, kinh tế, văn 
hóa, xã hội giúp hình thành thái độ sống tích cực   
1.2: Vận dụng được hiểu biết về pháp luật, thói quen sống và làm 
việc theo pháp luật  
1.3: Áp dụng được kiến thức về xây dựng và bảo vệ môi trường   

ELO 2: Áp dụng được các kiến thức 
nền tảng liên quan đến ngôn ngữ 

2.1. Sử dụng được các kiến thức nền tảng về ngôn ngữ          
2.2. Sử dụng được các kiến thức về văn hóa, văn học, giáo 
dục vào thực tế         

 
1 Theo Thông tư số 22/2017/TT-BGDĐT ban hành ngày 6/9/2017. 
2  Theo Thông tư 07/2015/TT-BGDĐT, tích hợp chuẩn về kiến thức, kỹ năng, năng lực tự chủ và tự chịu trách 

nhiệm, thái độ và trình bày thành 14-16 chuẩn đầu ra. 
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ELO 3: Vận dụng được sự phát triển 
của ngôn ngữ 

3.1. Áp dụng được các khái niệm về ngôn ngữ liên quan từ 
vựng, ngữ âm, ngữ pháp         
3.2. Sử dụng được ngữ nghĩa học và ngữ dụng học để hỗ trợ 
so sánh, đối chiếu giữa các ngôn ngữ         

ELO 4: Vận dụng được kiến thức 
chuyên ngành trong các bối cảnh đa 
dạng  

4.1. Vận dụng được các thuật ngữ chuyên sâu ở trình độ cao 
trung thuộc các lĩnh vực khác nhau         
4.2. Áp dụng được kiến thức về tâm lý giáo dục, quản lý sư 
phạm, phương pháp giảng dạy, kiểm tra đánh giá vào hoạt 
động giảng dạy         
4.3. Vận dụng được các kiến thức ngôn ngữ bậc cao trung để 
xử lý các loại văn bản trong thương mại         
4.4. Ứng dụng các kỹ thuật biên phiên dịch vào các lĩnh vực 
khác nhau         

ELO 5: Kỹ năng tin học và ngoại 
ngữ hai 

5.1. Sử dụng được tin học văn phòng, các phần mềm trực 
tuyến ở cấp độ sơ trung cấp         
5.2. Giao tiếp được bằng  ngoại ngữ hai ở mức độ sơ cấp hoặc 
sơ trung cấp         

ELO 6: Vận dụng tốt tư duy phản 
biện và kỹ năng trong các tình huống 
khác nhau 

6.1. Áp dụng được các kỹ năng trình bày bằng lời nói hoặc 
bằng văn bản         
6.2. Vận dụng được kỹ năng giao tiếp, kỹ năng hùng biện         
6.3. Giải quyết vấn đề một cách sáng tạo; tư duy phản biện         
6.4. Kỹ năng chọn lọc, tổng hợp và phân tích thông tin         

ELO 7: Phối hợp tốt với nhóm trong 
vai trò lãnh đạo hoặc là thành viên 

7.1. Áp dụng được kỹ năng làm việc và quản lý nhóm; kỹ 
năng xử lý tình huống         
7.2. Trao đổi kiến thức và kinh nghiệm với các thành viên 
trong nhóm         
7.3. Tổ chức và lãnh đạo nhóm làm việc đạt được mục tiêu 
đề ra         

 
ELO 8: Vận dụng được các kỹ năng 
chuyên ngành 

8.1. Lập kế hoạch và thực hiện được kế hoạch          
8.2. Vận dụng được kỹ năng quản lý, chăm sóc, giao tiếp với 
người khác         
8.3. Phát hiện và giải quyết vấn đề kịp thời trong công tác 
thực tế         
8.4. Tự học, tự trau dồi, tự rút kinh nghiệm để nâng cao chất 
lượng và hiệu quả công việc         

ELO 9: Thể hiện được thái độ và tác 
phong đúng đắn 

9.1. Thể hiện được trách nhiệm, sự trung thực, thái độ hợp 
tác, tinh thần cầu tiến, và tác phong đúng đắn trong môi 
trường thực tế         
9.2. Tôn trọng quy định, sẵn sàng làm việc dưới áp lực cao, và 
thích ứng được với sự thay đổi         

ELO 10: Mức độ tự chủ trong học 
tập và môi trường làm việc 

10.1. Có khả năng tự tích lũy kiến thức, kinh nghiệm để nâng 
cao trình độ chuyên môn, và học tập suốt đời         
10.2. Có khả năng nghiên cứu độc lập          
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10.3. Có khả năng lên kế hoạch học tập / làm việc phù hợp         
  

 

 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày   06    tháng  6    năm 2019 

TRƯỞNG KHOA 
(đã ký) 

 
GVC.TS. Phan Thế Hưng 

 

 


