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ĐẠI HỌC CHÍNH QUY VĂN BẰNG 2 

I Điều kiện đăng ký 

tuyển sinh 

Thí sinh có đủ các điều kiện được tham gia tuyển sinh 

đại học theo quy định tại Quy chế tuyển sinh hiện 

hành. 

Thí sinh có đủ các điều kiện được tham gia tuyển sinh đại 

học theo quy định tại Quy chế tuyển sinh hiện hành. 

 

II Mục tiêu kiến thức, kỹ 

năng, thái độ và trình 

độ ngoại ngữ đạt được 

1. Mục tiêu kiến thức: 

- Hiểu các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-

Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối cách 

mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam. 

- Hiểu và vận dụng kiến thức khoa học xã hội-nhân 

văn, công nghệ thông tin, phương pháp nghiên cứu 

khoa học phù hợp với chuyên ngành Ngôn ngữ Anh. 

- Hiểu và vận dụng kiến thức về ngôn ngữ của ít nhất 

một trong năm ngoại ngữ sau: Ngôn ngữ Nga, Ngôn 

ngữ Nhật, Ngôn ngữ Pháp, Ngôn ngữ Trung, Ngôn 

ngữ Hàn 

- Hiểu và vận dụng kiến thức cơ sở ngành sau: 

+ Hệ thống âm và kỹ thuật luyện phát âm tiếng Anh. 

+ Từ vựng và ngữ pháp tiếng Anh. 

+ Ngôn ngữ học, văn hóa, văn học Anh – Mỹ. 

- Hiểu và vận dụng những kiến thức chuyên ngành 

sau: 

+ Chuyên ngành biên – phiên dịch: Kỹ thuật biên, 

phiên dịch Anh - Việt, Việt -  Anh  

+ Chuyên ngành Tiếng Anh – Du lịch: Kiến thức 

1. Mục tiêu kiến thức: 

- Hiểu và vận dụng kiến thức khoa học xã hội-nhân văn, 

phương pháp nghiên cứu khoa học phù hợp với chuyên 

ngành Ngôn ngữ Anh. 

- Hiểu và vận dụng kiến thức cơ sở ngành sau: 

+ Hệ thống âm và kỹ thuật luyện phát âm tiếng Anh. 

+ Từ vựng và ngữ pháp tiếng Anh. 

+ Ngôn ngữ học, văn hóa, văn học Anh – Mỹ. 

- Hiểu và vận dụng những kiến thức chuyên ngành về Kỹ 

thuật biên, phiên dịch Anh - Việt, Việt -  Anh  

2. Kỹ năng: 

 Kỹ năng nghề nghiệp: 

- Sử dụng thông thạo 4 kỹ năng Nghe – Nói – Đọc – Viết 

trong môi trường sử dụng tiếng Anh và hội nhập quốc tế 

đạt chuẩn tương đương cấp độ Bậc 5 / C1 theo Khung 

tham chiếu Châu Âu CEFR. 

- Có kỹ năng biên phiên dịch các loại hình văn bản Anh – 

Việt, Việt – Anh. 

 Kỹ năng mềm: 

- Làm việc độc lập, theo nhóm với tinh thần hợp tác cao. 
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Tiếng Anh chuyên ngành Du lịch và nghiệp vụ về 

dịch vụ du lịch và lữ hành. 

+ Chuyên ngành Giảng dạy Tiếng Anh: Lý luận và 

phương pháp giảng dạy kỹ năng ngôn ngữ, cách thức 

kiểm tra đánh giá; thiết kế bài giảng; xây dựng 

chương trình và xây dựng đề cương học phần. 

+ Chuyên ngành song ngữ Anh-Trung: Kiến thức 

ngôn ngữ Anh-Trung trong lĩnh vực biên-phiên dịch 

và du lịch. 

2. Kỹ năng: 

 Kỹ năng nghề nghiệp: 

- Sử dụng thông thạo 4 kỹ năng Nghe – Nói – Đọc – 

Viết trong môi trường sử dụng tiếng Anh và hội 

nhập quốc tế đạt chuẩn tương đương cấp độ Bậc 5 / 

C1 theo Khung tham chiếu Châu Âu CEFR. 

- Có khả năng giao tiếp sử dụng 1 trong 4 ngoại ngữ 

(Nga, Nhật, Pháp, Trung) đạt trình độ tương đương 

B1, cụ thể như sau: 

+ Tiếng Nga: đạt chuẩn tương đương TPKU. 

+ Tiếng Nhật: đạt chuẩn tương đương JLAN N4.   

+ Tiếng Pháp: đạt chuẩn tương đương DELF B1. 

+ Tiếng Trung: đạt chuẩn tương đương HSK3. 

+ Tiếng Hàn: đạt chuẩn tương đương TOPIK 3. 

- Chuyên ngành biên – phiên dịch: Có kỹ năng biên 

phiên dịch các loại hình văn bản Anh – Việt, Việt – 

Anh. 

- Chuyên ngành Tiếng Anh – Du lịch: Có kỹ năng 

giao tiếp Tiếng Anh trong lĩnh vực dịch vụ du lịch 

và lữ hành; kỹ năng hướng dẫn, điều hành, triển khai 

các loại hình dịch vụ du lịch theo hướng phát triển 

bền vững. 

- Chuyên ngành Giảng dạy Tiếng Anh: Có kỹ năng 

thiết kế giáo án và thiết kế đề cương chi tiết học 

- Giao tiếp và truyền đạt thông tin trong lĩnh vực chuyên 

môn. 

- Thu thập, xử lý thông tin để giải quyết vấn đề trong lĩnh 

vực chuyên môn. 

- Phân tích, tổng hợp, đánh giá và giải quyết vấn đề. 

- Triển khai thực hiện nghiên cứu khoa học. 

- Tổ chức các hoạt động, sự kiện; lập kế hoạch và hoạch 

định kế hoạch hoạt động; quản lý hoạt động, quản lý 

nhóm. 

3. Yêu cầu về thái độ của người học: 

- Có ý thức tổ chức kỷ luật, tôn trọng và thực hiện tốt nội 

quy, quy chế của Bộ GDĐT, Trường ĐHNT, Khoa  

- Có tinh thần học tập, NCKH nghiêm túc, độc lập và hợp 

tác hiệu quả 

Tôn trọng cán bộ giảng dạy và viên chức. 
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phần; kỹ năng giảng dạy tiếng Anh cơ bản và Tiếng 

Anh chuyên ngành. 

- Chuyên ngành song ngữ Anh – Trung: sử dụng tiếng 

Anh và tiếng Trung trong lĩnh vực du lịch và biên 

phiên dịch. 

 Kỹ năng mềm: 

- Làm việc độc lập, theo nhóm với tinh thần hợp tác 

cao. 

- Giao tiếp và truyền đạt thông tin trong lĩnh vực 

chuyên môn. 

- Thu thập, xử lý thông tin để giải quyết vấn đề trong 

lĩnh vực chuyên môn. 

- Sử dụng tin học phục vụ công việc chuyên môn và 

quản lý. 

- Phân tích, tổng hợp, đánh giá và giải quyết vấn đề. 

- Triển khai thực hiện nghiên cứu khoa học. 

- Tổ chức các hoạt động, sự kiện; lập kế hoạch và 

hoạch định kế hoạch hoạt động; quản lý hoạt động, 

quản lý nhóm. 

3. Yêu cầu về thái độ của người học: 

- Có ý thức tổ chức kỷ luật, tôn trọng và thực hiện tốt 

nội quy, quy chế của Bộ GDĐT, Trường ĐHNT, 

Khoa  

- Có tinh thần học tập, NCKH nghiêm túc, độc lập và 

hợp tác hiệu quả 

Tôn trọng cán bộ giảng dạy và viên chức 

III Các chính sách, hoạt động 

hỗ trợ học tập, sinh hoạt 

cho người học 

- Tổ chức và phối hợp tổ chức các cuộc hội thảo khoa 

học, hội nghị, hội chợ về đào tạo và việc làm; 

- Tổ chức và phối hợp tổ chức các hoạt động học thuật 

giao lưu, tình nguyện, thiện nguyện;  

- Tổ chức và phối hợp tổ chức các hoạt động thực tập, 

kiến tập, tham quan, thực tế, ngoại khóa đến các cơ 

- Tổ chức và phối hợp tổ chức các cuộc hội thảo khoa học, 

hội nghị, hội chợ về đào tạo và việc làm; 

- Tổ chức và phối hợp tổ chức các hoạt động học thuật giao 

lưu, tình nguyện, thiện nguyện;  

- Tổ chức và phối hợp tổ chức các hoạt động thực tập, kiến 

tập, tham quan, thực tế, ngoại khóa đến các cơ quan, công 
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quan, công ty, doanh nghiệp và địa điểm du lịch ở 

các tỉnh, thành phố trong cả nước và trên địa bàn 

tỉnh Khánh Hòa. 

ty, doanh nghiệp và địa điểm du lịch ở các tỉnh, thành phố 

trong cả nước và trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. 

IV Chương trình đào tạo mà 

nhà trường thực hiện 

http://ntu.edu.vn/khoann/ViewTin.aspx?idcd 

=105&idnews=9765 

http://ntu.edu.vn/khoann/ViewTin.aspx?idcd=105 

&idnews=9765 

 

 
V Khả năng học tập, nâng 

cao trình độ sau khi ra 

trường 

- Độc lập nghiên cứu, ứng dụng các kiến thức, kỹ 

năng trong chương trình đào tạo 

- Phân tích, tổng hợp, nhận xét độc lập về các vấn đề 

liên quan đến Ngôn ngữ Anh 

- Tham gia nghiên cứu khoa học và ứng dụng trong 

giáo dục, đào tạo Ngôn ngữ Anh 

- Học tập các chương trình sau đại học, liên ngành 

hoặc chuyên sâu 

- Độc lập nghiên cứu, ứng dụng các kiến thức, kỹ năng trong 

chương trình đào tạo 

- Phân tích, tổng hợp, nhận xét độc lập về các vấn đề liên 

quan đến Ngôn ngữ Anh 

- Tham gia nghiên cứu khoa học và ứng dụng trong giáo 

dục, đào tạo Ngôn ngữ Anh 

- Học tập các chương trình sau đại học, liên ngành hoặc 

chuyên sâu. 

VI Vị trí làm sau khi tốt 

nghiệp 
- Các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức trong và ngoài 

nước có sử dụng tiếng Anh. 

- Các cơ sở giáo dục và đào tạo tiếng Anh. 

- Các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức hoạt động trong 

lĩnh vực dịch thuật.  

- Các cơ quan nghiên cứu ngôn ngữ, cơ quan truyền 

thông, văn hoá.  

- Các công ty hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ du lịch 

và lữ hành 

- Các cơ quan, tổ chức có sử dụng tiếng Trung (đối 

với chuyên ngành Song ngữ Anh-Trung).. 

- Các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức trong và ngoài nước 

có sử dụng tiếng Anh. 

- Các cơ sở giáo dục và đào tạo tiếng Anh. 

- Các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức hoạt động trong lĩnh 

vực dịch thuật.  

- Các cơ quan nghiên cứu ngôn ngữ, cơ quan truyền thông, 

văn hoá. 

 

 Khánh Hòa, ngày 03 tháng 12 năm 2020 

 HIỆU TRƯỞNG 

 (Đã ký) 

 

 

 

 

 Trang Sĩ Trung 


