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1. Mục tiêu đào tạo 

1.1. Mục tiêu chung:  

Sinh viên sau khi tốt nghiệp có tư tưởng chính trị vững vàng, đạo đức tốt, tác 

phong làm việc nghiêm túc và chuyên nghiệp, sử dụng thành thạo tiếng Anh và các 

kỹ năng nghề nghiệp liên quan đến dịch thuật, quản trị hành chính văn phòng, đối 

ngoại và có khả năng làm việc và hòa nhập cao khi tham gia thị trường lao động 

khu vực và quốc tế.  

1.2. Mục tiêu cụ thể:  

1.2.1. Kiến thức 

- Khối kiến thức chung theo lĩnh vực: 

 Xác định các yếu tố căn bản cấu thành của một ngôn ngữ. 

 Sử dụng thành thạo ngôn ngữ tiếng Việt và tiếng Anh.  

 Vận dụng kiến thức đại cương về văn hóa-xã hội và nhân văn làm nền tảng 

cho việc học tập ngôn ngữ Anh.  

- Khối kiến thức liên quan trực tiếp và mang tính đặc thù của ngành học:  

 Áp dụng được kiến thức về ngữ âm, cú pháp, ngữ pháp trong tiếng Anh để 

thực hành các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết.  

 Mô tả các chiến thuật trong việc rèn luyện các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết.  

 Vận dụng kiến thức cơ bản về các nghiệp vụ kinh tế bằng tiếng Việt và tiếng 

Anh để thực hiện công tác dịch thuật, hành chính văn phòng và đối ngoại. 

 Vận dụng hiểu biết chung về văn hoá Việt Nam và một số nước nói tiếng Anh 

trên thế giới, kiến thức về giao thoa văn hoá trong môi trường giao tiếp và 

kinh doanh quốc tế. 

1.2.2. Kỹ năng 

- Kỹ năng chuyên môn nghề nghiệp: 



 

 Sử dụng các kỹ năng tiếng Anh (nghe, nói, đọc, viết) tương đương trình độ 

Bậc 4 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc Việt Nam (hoặc trình độ B2 

khung năng lực ngoại ngữ châu Âu). 

 Sử dụng tiếng Anh về nghiệp vụ thành thạo, hiệu quả trong giao tiếp, đàm 

phán thương mại, đối ngoại và thực hiện công tác dịch thuật, thư tín, hành 

chính văn phòng. 

- Kỹ năng bổ trợ: 

 Vận dụng các kỹ năng mềm như kỹ năng giao tiếp trong môi trường làm việc 

đa văn hoá, kỹ năng thuyết trình, kỹ năng đàm phán để hỗ trợ công tác hành 

chính và đối ngoại.  

 Phát triển kỹ năng học tập và tư duy khoa học để tiếp tục tự bồi dưỡng, trau 

dồi, nâng cao kiến thức và năng lực chuyên môn nghiệp vụ.  

 Thể hiện khả năng làm việc độc lập và tổ chức làm việc theo nhóm; khả năng 

sáng tạo, thích ứng nhanh với nhiều môi trường làm việc khác nhau. 

- Kỹ năng tin học, ngoại ngữ: 

 Tin học: vận dụng các kiến thức về công nghệ thông tin đáp ứng nhu cầu 

công việc. 

 Ngoại ngữ thứ 2: sử dụng giao tiếp cơ bản tương đương năng lực ngoại ngữ 

bậc 2/6 khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam (hoặc trình độ A2 theo 

khung năng lực ngoại ngữ Châu Âu). 

1.2.3.Thái độ 

- Phẩm chất đạo đức cá nhân: 

 Nhận thức đúng đắn về đường lối xây dựng và phát triển đất nước; hiểu biết 

về pháp luật và thực hiện đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ của người công dân. 

 Rèn luyện và tu dưỡng về phẩm chất đạo đức và lương tâm nghề nghiệp để 

trở thành một người có ích cho xã hội.  

- Phẩm chất đạo đức nghề nghiệp:  

 Thể hiện tinh thần sáng tạo, năng động, trách nhiệm và nỗ lực tạo ra sự khác 

biệt cho bản thân.  

 Rèn luyện tác phong làm việc chuyên nghiệp đáp ứng xu thế hội nhập khu 

vực và thế giới.  

 Thể hiện thái độ trân quý đối với văn hoá và ngôn ngữ của dân tộc đồng thời 

tôn trọng văn hoá và ngôn ngữ các dân tộc khác trên thế giới. 

- Phẩm chất đạo đức xã hội:  

 Thể hiện ý thức kết nối, hòa nhập và giúp đỡ trong cộng đồng. 

 Thể hiện lòng yêu nước, tình thương và trách nhiệm với xã hội.  

   1.3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp: Sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể làm việc tại 

các doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế, xã hội : 

 Biên dịch tiếng Anh 

 Trợ lý, thư ký giám đốc, tiếp tân 

 Nhân viên hành chính văn phòng, thư ký văn phòng 

 Nhân viên đối ngoại 

 Nhân viên hỗ trợ marketing 



 

2. Khối lƣợng kiến thức và thời gian khóa học: 

- Số lượng môn học: 33 

- Khối lượng kiến thức toàn khóa học: 95 Tín chỉ 

- Khối lượng các môn học chung/đại cương: 450 giờ 

- Khối lượng các môn học chuyên môn: 1725 giờ 

- Khối lượng lý thuyết: 745 giờ; Thực hành, thực tập, thí nghiệm: 1430 giờ 

3. Nội dung chƣơngtrình: 

Mã 

MH 
Tên môn học 

Số tín 

chỉ 

Thời gian học tập (giờ) 

Tổng số 

Trong đó 

Lý 

thuyết 

Thực hành/ 

thực tập/ thí 

nghiệm/ bài 

tập/ thảo 

luận 

Thi/ 

Kiểm 

tra 

I Các môn học chung 21 450 190 234 26 

MH01 Chính trị 5(4,1) 90 57 27 06 

MH02 Pháp luật 2(2,0) 30 28 0 02 

MH03 Giáo dục thể chất 2(0,2) 60 0 56 04 

MH04 
Giáo dục Quốc phòng và An 

ninh 
3(2,1) 75 30 42 03 

MH05 Tin học 3(1,2) 75 15 55 05 

MH06 Ngoại ngữ  6(4,2) 120 60 54 06 

II 
Các môn học, mô đun  

chuyên môn 

II.1 Môn học cơ sở 38 855 285 535 35 

MH07 Cơ sở văn hoá Việt Nam 2(1,1) 45 15 28 2 

MH08 Tiếng Việt thực hành 2(1,1) 45 15 28 2 

MH09 Dẫn luận ngôn ngữ học 2(1,1) 45 15 28 2 

MH10 Ngôn ngữ học đối chiếu 2(1,1) 45 15 28 2 

MH11 Ngữ âm – Âm vị học 2(1,1) 45 15 28 2 

MH12 Văn hóa Mỹ 2(1,1) 45 15 28 2 

MH13 Ngữ pháp  3(1,2) 75 15 58 2 

MH14 Cú pháp ngôn ngữ 2(1,1) 45 15 28 2 

MH15 Nghe – Nói 1 3(1,2) 75 15 56 4 

MH16 Nghe – Nói 2 3(1,2) 75 15 57 3 

MH17 Đọc 1 3(1,2) 75 15 58 2 



 

 

 

MH18 Đọc 2 3(2,1) 60 30 28 2 

MH19 Viết 1 3(2,1) 60 30 28 2 

MH20 Viết 2 3(2,1) 60 30 26 4 

MH21 Viết 3 3(2,1) 60 30 28 2 

II.2 Môn học chuyên môn  19 405 165 224 16 

MH22 Quản trị học 2(1,1) 45 15 28 2 

MH23 Marketing căn bản       2(1,1) 45 15 28 2 

MH24 Quản trị hành chính văn phòng    2(1,1) 45 15 28 2 

MH25 Luyện dịch thương mại 1 2(1,1) 45 15 28 2 

MH26 Anh văn quản trị   3(2,1) 60 30 28 2 

MH27 Anh văn marketing 3(2,1) 60 30 28 2 

MH28 Anh văn kế toán 3(2,1) 60 30 28 2 

MH29 Thư tín thương mại 2(1,1) 45 15 28 2 

 Môn học tốt nghiệp 9 285 45 236 4 

MH30 Thực tập tốt nghiệp 4(0,4) 180 0 180 0 

MH31 Khóa luận tốt nghiệp hoặc 5(3,2) 105 45 56 4 

1 
Môn thay thế 1: Luyện dịch 

thương mại 2 
3(2,1) 60 30 28 2 

2 
Môn thay thế 2:  Giao tiếp kinh 

doanh liên văn hóa 
2(1,1) 45 15 28 2 

II.3 Môn học tự chọn  8 180 60 110 10 

MH32 
Tổ hợp 1 (chọn 1 môn học 

trong tổ hợp sau) 
     

1 Kỹ năng giải quyết vấn đề  2(1,1) 45 15 28 2 

2 Kỹ năng đàm phán  2(1,1) 45 15 26 4 

3 Kỹ năng thuyết trình 2(1,1) 45 15 26 4 

MH33 
Tổ hợp 2 (chọn 3 môn học 

trong tổ hợp sau) 
     

1 Anh văn thương mại quốc tế 2(1,1) 45 15 28 2 

2 Anh văn ngân hàng 2(1,1) 45 15 28 2 

3 Anh văn quan hệ công chúng 2(1,1) 45 15 28 2 

4 Anh văn quản trị nhân sự 2(1,1) 45 15 28 2 

5 Anh văn luật thương mại 2(1,1) 45 15 28 2 

Tổng cộng: 
95 

(50,45) 
2175 745 1339 91 



 

4. Sơ đồ mối liên hệ và tiến trình đào tạo các môn học (đính kèm) 

5. Hƣớng dẫn thực hiện chƣơng trình:  

- Người học phải tích lũy đủ số tín chỉ theo quy định trong chương trình đào tạo và phải đạt 

các chuẩn đầu ra Tin học, Ngoại ngữ, Kỹ năng mềm theo quy chế đào tạo của Nhà trường. 

- Hiệu trưởng nhà trường căn cứ vào kết quả tích lũy số tín chỉ và chuẩn đầu ra đã đạt của 

người học để xét công nhận tốt nghiệp, ra quyết định công nhận tốt nghiệp và cấp bằng tốt 

nghiệp theo quy định của Luật giáo dục nghề nghiệp. 

 

HIỆU TRƢỞNG TRƢỞNG PHÒNG 

ĐÀO TẠO 

TRƢỞNG KHOA 

 


