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• Knowledge of major literary works,
genres and critical traditions
• Understand and empathize with other
cultures and people through exploring
their literary traditions
• Knowledge of linguistic, literary, cultural
contexts in which literature is written
and read

• Written and oral communication skills - ability
to define audience, construct an argument,
present an idea, and provide background
information on a variety of issues
• Write and speak with clarity and precision, and
learn the best methods to persuade an audience
• Detailed, balanced and rigorous examination of
texts or spoken language and the ability to
articulate interpretations to others
• Sensitivity to how communication is shaped by
circumstances, authorship and intended
audience

• Sensitivity to the power of language and its role
in creating meaning
• A broad vocabulary and ability to use critical
terminology appropriately
• Skills in a variety of research methods and the
ability the accurately and appropriately present
research
• Awareness of how different social and cultural
contexts affect the nature of language and
meaning



By nature, English majors make great
employees in any field because of
their ability to communicate

effectively, think critically and solve
complex problems.


These timeless skills make them
attractive to employers in all walks of
society

•
•
•
•
•
•
•
•

Journalist
Editor
Grant Specialist
Technical Writer
Speech Writer
Publications Manager
Research Analyst
Facts Checker ➔ checking factual information

in non-fictional text in order to determine the
veracity and correctness of the factual
statements in the text.

• Personnel Manager / Human Resources
Specialist

Social Media Manager/ Press Secretary
 Public Relations Specialist
 Librarian
 Teaching English as a Second Language
• Information Officer Educator
• Copywriter ➔writing text for the purpose of


advertising or other forms of marketing

• Web Content Provider

English

minors
(Chuyên ngành NNA)

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.


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


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


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.
 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.


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


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.
 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.


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


Có thể làm việc ớ các vị trí hoạt động
nghiệp vụ tiếng Anh và tiếng Hoa trong
các công ty thương mại
 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.
 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.


-

Kiến thức căn bản về du lịch,
dịch vụ, nhà hàng- khách sạn
 - Phương pháp phiên dịch du
lịch







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 hàngkhách sạn có yếu tố nước ngoài.
- 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.
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.

 Kỹ

năng chuyên môn
 Kỹ năng chuyên ngành



Cơ sở ngành:

- Sử dụng Anh ngữ thành thạo trong
những tình huống giao tiếp xã hội hàng
ngày;
 - Ứng dụng Anh ngữ thành thạo trong
những chuyên ngành đã chọn lựa;
 - 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,.













Giảng dạy Tiếng Anh:
- Ứng dụng kiến thức về giáo dục học và
phương pháp giảng dạy tiếng Anh trong môi
trường giảng dạy tại Việt nam.
- Viết được các nghiên cứu khoa học về giảng
dạy tiếng Anh
Tiếng Anh Thương Mại:
- Ứng dụng kiến thức về Tiếng Anh Thương
mại vào công việc chuyên ngành.
- Viết và trình bày được các báo cáo theo mô
hình doanh nghiệp














Biên –Phiên Dịch Tiếng Anh
- 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.
- Biên dịch Anh-Việt và Việt-Anh cho các tạp chí, các
văn bản.
Tiếng Anh-Hoa thương mại
-Ứng dụng tiếng Anh - Hoa vào công việc chuyên
ngành.
-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.
Tiếng Anh Du lịch
- Ứng dụng được kiến thức về Tiếng Anh Du lịch vào
công việc chuyên ngành.
- Phiên dịch và hướng dẫn du lịch cho các công ty du
lịch.

Tiếng Anh Giảng dạy & Tiếng Anh Biên Phiên dịch: Điểm trung bình tích luỹ của sinh
viên tại thời điểm chọn chuyên ngành từ 5.5 trở
lên
 Anh - Hoa Thương mại: Điểm trung binh 4 học
phần Chinese 1,2,3, & 4 từ 6.0 trở lên
 Tiếng Anh Thương mại & Tiếng Anh Du lịch:
không có điều kiện bắt buộc
 ➔ Trường hợp đặc biệt, nếu chưa đạt điều
kiện bắt buộc, SV có thể làm đơn gửi Trưởng
Khoa để phỏng vấn


THANK

YOU FOR
LISTENING!

