THÔNG TIN TUYỂN SINH CTĐTĐB NGÀNH NGÔN NGỮ ANH
Mã ngành: 7220201
Tổ hợp xét tuyển: D01, D08, D10
Thời gian đào tạo: 4 năm

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. Thông điệp truyền thông và giới thiệu về ngành Ngôn Ngữ Anh CTĐTĐB
Trong thời đại toàn cầu hóa và quốc tế hóa như hiện nay, việc nắm vững các kiến thức, kĩ
năng sâu rộng về ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh, đóng một vai trò cực kỳ quan trọng
trong giao tiếp quốc tế, thúc đẩy thương mại toàn cầu, tạo ra năng lực cạnh tranh cho quốc
gia. Thi trường lao động của Việt Nam và Quốc tế luôn ưu ái những ứng cử viên có kĩ năng
tiếng Anh tốt và có khả năng giao tiếp tốt trong môi trường quốc tế. Đồng thời, trong bối
cảnh trên, nhu cầu về Giáo viên và Giảng viên tiếng Anh có năng lực toàn cầu là cực kỳ
cấp thiết để tạo ra một thế hệ học sinh, sinh viên mới. Vì thế, Chương trình Đào tạo Đặc
biệt ngành Ngôn Ngữ Anh được thiết kế nhằm đào tạo nguồn nhân lực có kiến thức, kỹ
năng sâu rộng về ngôn ngữ, có kỹ năng chuyên môn cao, kỹ năng giao tiếp liên văn hóa,
năng lực tư duy phản biện tốt để có thể thích ứng với những thay đổi nhanh chóng của thời
đại. Ngành Ngôn Ngữ Anh là ngành học mở, trong đó sinh viên khi tốt nghiệp vẫn có thể
phát triển tốt ở những lĩnh vực khác có liên quan.
2. Điểm khác biệt của ngành ngôn ngữ Anh CTĐTĐB
a) Trải nghiệm thực tế (Real World Experience):
-

Hình thức trải nghiệm thực tế:
+ Sinh viên được trải nghiệm học kỳ hè kiến tập tại các trường đại học danh tiếng ở
các quốc gia nói tiếng Anh như đại học City University of Seattle của Hoa Kỳ,
University of Wellington của New Zealand ….
+ Sinh viên được thực tập tại các trung tâm ngoại ngữ có danh tiếng tại TPHCM hiện
đang hợp tác với Khoa Ngoại Ngữ như hệ thống Anh Ngữ AMA, Á Châu, Atlantic…
và thực tập tại các trường phổ thông ở TPHCM.

+ Sinh viên được thực tập tại các doanh nghiệp tại TPHCM như Fiditour ….
+ Sinh viên được tự do tham gia các dự án nghiên cứu, dự án về tiếng Anh thương
mại, biên phiên dịch hay giảng dạy, các dự án công đồng theo hướng dẫn của giảng
viên.
+ Sinh viên được trải nghiện các buổi tập huấn của Hội đồng Anh liên quan đến lịnh
vực Ngôn Ngữ Anh
Doanh nghiệp và đối tác liên kết:
Hiện tại Khoa Ngoại Ngữ đã ký kết hợp tác với các đối tác lớn, cam kết hỗ trợ cho
sinh viên CTĐTĐB trong quá trình học tập, kiến tập, thực tập và làm dự án: City
University of Seattle (Hoa Kỳ), University of Wellington (New Zealand), Hội đồng
Anh, Hệ thống trung tâm Anh Ngữ AMA, Hệ thống trung tâm Anh Ngữ Á Châu, Hệ
thống trung tâm Anh ngữ Atlantic, THCS Phạm Đình Hổ, THCS Bình Tây, Công ty
du lịch Fiditour
b) Công dân toàn cầu (Global Citizen):
-

-

Khối kiến thức Liberal Art:

Trí tuệ văn hóa, Viết phản biện, Con người và môi trường, Nghệ thuật và Nhân văn, Kỹ
năng giao tiếp liên văn hóa….
-

Khối kiến thức Sterm:

Khoa học tổng quát, Thống kê cơ bản

c) Công nghệ (Smart Uni):
+ Áp dụng các phần mềm, công nghệ hiện đại trong giảng dạy
+ Hệ thống học trực tuyến và thư viện trực tuyến
+ Dịch vụ sinh viên được số hóa
+ Thực hiện công nghệ mô phỏng trong thực hành biên phiên dịch
Chuyên ngành
Thông tin về các chuyên sâu đặc thù trong ngành:
CTĐTĐB ngành Ngôn Ngữ Anh đào tạo 2 chuyên ngành chủ yếu như sau:
1. Giảng dạy tiếng Anh:
Sinh viên được trang bị kiến thức, kĩ năng về Khoa học giáo dục tổng quát cũng như
Phương pháp giảng dạy đặc thù, chuyên sâu trong ngành Ngôn Ngữ. Đồng thời, sinh viên

còn được trang bị các kiến thức bổ trợ về Ngôn Ngữ học giúp sinh viên có kiến thức chuyên
sâu phục vụ cho công tác giảng dạy. Ngoài ra, sinh viên cũng có đủ kiến thức, kĩ năng để
có thể học tập cao hơn ở cấp bậc Thạc sỹ hay Tiến sỹ.
2. Tiếng Anh Thương mại
Sinh viên được trang bị kiến thức, kĩ năng cơ bản về Kinh tế, Thương mại cũng như Giao
tiếp Quốc tế, đồng thời sinh viên sẽ được cung cấp kiến thức, kĩ năng chuyên sâu về tiếng
Anh trong lĩnh vực Kinh tế, Thương mại. Điều này sẽ giúp sinh viên có thêm năng lực cạnh
tranh khi làm việc trong môi trường quốc tế hay đa quốc gia.
3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp ngành ngôn ngữ Anh CTĐTĐB
1. Giảng dạy Tiếng Anh
-

Có thể làm công tác giáo dục và giảng dạy tiếng Anh ở các trung tâm Ngoại ngữ, trường
trung học, và các trường quốc tế.

-

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.

-

Có khả năng học tập cao hơn ở cấp bậc Thạc sĩ hay Tiến sĩ để giảng dạy ở cấp bậc cao
hơn

2. Tiếng Anh Thương mại
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.
4. Thông tin sinh viên tiêu biểu ngành ngôn ngữ Anh CTĐTĐB (Áp dụng với 8 ngành
đã tuyển sinh CTĐTĐB Khóa 25)
Trần Thiên Diệu- Sinh viên khoá 25, Chương trình đào tạo đặc
biệt ngành Ngôn ngữ Anh: “Em đã được làm quen với học các
môn bằng tiếng Anh từ năm cấp hai nên em thực sự rất thích được
học như vậy và cũng không có bỡ ngỡ nhiều lắm. Em rất thích khi
lịch học không quá dày đặc, và ngoài tiếng Anh em còn được học
thêm nhiều kỹ năng mềm cần thiết khác mà chương trình bình
thường không có. Em cũng đã học thêm được những điều mới mẻ từ
thầy cô giàu kinh nghiệm, tốt nghiệp từ các trường đại học danh tiếng. Em mong bản

thân có thể áp dụng tốt những gì đã học được đồng thời cũng có thể tiếp thu nhiều kiến
thức mới.”
Nguyễn Thị Anh Thư - Sinh viên khoá 25, Chương trình đào tạo Đặc biệt- ngành
Ngôn ngữ Anh. “Khi theo học chương trình Đặc biệt thì điều mà em thích nhất là đa số các
môn học đều được dạy bằng tiếng Anh, các giảng viên thì tâm huyết, luôn sẵn sàng giúp đỡ
sinh viên trong quá trình học! Lịch học được sắp xếp hợp lý nên em không thấy quá áp lực
khi theo học tại trường. Em hi vọng với kiến thức cũng như kĩ năng mà em học và rèn luyện
tại Văn Lang sẽ giúp ích cho em trong tương lai. Em chưa bao giờ hối hận vì quyết định theo
học Chương trình đào tạo Đặc biệt!”
KHOA NGOẠI NGỮ ĐẠI HỌC VĂN LANG
Cơ sở 1: 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: Khoa Ngoại Ngữ - Trường Đại học Văn Lang (https://www.facebook.com/knn.vlu/)

Để biết thêm chi tiết thông tin tuyển sinh Ngành Ngôn ngữ Anh CTĐB năm 2020 của Trường đại
học Văn Lang, thí sinh có thể liên hệ:
1/ Phòng Tuyển sinh & Truyền thông:
-

Cơ sở 1: 45 Nguyễn Khắc Nhu, Phường Cô Giang, Quận 1, TP.HCM; Cơ sở 3: 69/68 Dương
Quảng Hàm, Phường 13, Quận Bình Thạnh, TP.HCM
Website https://tuyensinh.vanlanguni.edu.vn/
Số điện thoại (028) 71059999

2/ Văn phòng Chương trình Đào tạo đặc biệt

-

Cơ sở 3: 69/68 Dương Quảng Hàm, Phường 13, Quận Bình Thạnh. TP.HCM – Phòng 5.23 –
Tầng 5 Tòa nhà LV
Email: daotaodacbiet@vanlanguni.edu.vn

-

Facebook: http://Facebook.com/groups/myhonors

-

Số điện thoại: (028) 710099130

-

❖ Xem thêm thông tin về Chương Trình Đào Tạo Đặc Biệt trên website của Trường:
http://daotaodacbiet.vanlanguni.edu.vn

