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1. Yêu cầu về kiến thức  

Có kiến thức đại cương cơ bản về khối ngành khoa học xã hội và nhân 

văn làm nền tảng tiếp thu kiến thức giáo dục chuyên nghiệp. 

Có kiến thức nền tảng về ngôn ngữ học, văn hoá, văn học Anh; kiến thức 

dịch thuật trong các lĩnh vực giao dịch thương mại hoặc du lịch. 

Có kiến thức cơ bản về phương pháp nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực 

ngôn ngữ học. 

 Có trình độ kiến thức tiếng Anh, trình độ B2-First (FCE) ở các bình diện 

ngôn ngữ: Ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp. 

 Có trình độ Tin học tương đương chứng chỉ B.  

2. Yêu cầu về kỹ năng 

 Có khả năng sử dụng 4 kỹ năng tiếng Anh (nghe, nói, đọc, viết) với trình 

độ ngôn ngữ tương đương B2- First (FCE), IELTS 6.0 

Kỹ năng Nghe: Có thể hiểu nội dung chính các cuộc đối thoại, độc thoại 

về các vấn đề quen thuộc trong đời sống, văn hoá, xã hội... 

 Kỹ năng Nói: Có thể tham gia đối thoại và trình bày ý kiến, quan điểm về 

các chủ đề quen thuộc. 

 Kỹ năng Đọc: Đọc hiểu các thông tin cần thiết và thâu tóm được ý chính 

các văn bản liên quan đến chuyên môn và nghề nghiệp. 

 Kỹ năng Viết: Có thể ghi những ý chính về những điều đã nghe hoặc đọc 

được;  Có thể viết thư giao dịch thông thường. 

 Có khả năng vận dụng kiến thức để thực hiện các giao dịch trong lĩnh vực 

thương mại hoặc du lịch; thực hành nghiệp vụ biên dịch, phiên dịch Anh-Việt, Việt-

Anh trong các lĩnh vực văn hoá-xã hội, kinh tế, thương mại, du lịch, giải trí. 

 Có kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, phản biện, đàm phán, thuyết phục. Có 

kỹ năng làm việc nhóm và hợp tác tốt với các cá nhân, tổ chức có liên quan.  

3. Yêu cầu về thái độ  



 Thấm nhuần chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh; có niềm 

tin và ủng hộ đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; yêu nước, yêu 

chủ nghĩa xã hội; có ham muốn phấn đấu trở thành người công dân tốt, người 

lao động tốt.  

 Năng động sáng tạo, biết đúc rút kinh nghiệm, áp dụng vào thực tiễn đời 

sống, sẵn sàng học tập ở trình độ cao hơn. 

Có ý thức làm việc độc lập, sáng tạo, có tinh thần đoàn kết, hợp tác. 

4. Vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp 

Làm các công việc văn phòng, biên dịch, phiên dịch trong lĩnh vực văn 

hoá-xã hội, kinh tế, thương mại, du lịch, giải trí, các cơ sở có sử dụng tiếng Anh. 

Có thể làm công tác giáo dục và giảng dạy bộ môn tiếng Anh ở các trường 

Trung học cơ sở, Trung cấp chuyên nghiệp, Tiểu học, dạy nghề. 

5. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường 

 Có khả năng học các khoá bồi dưỡng theo chuyên ngành gần để đảm nhận 

các vị trí thích hợp, đáp ứng nhu cầu xã hội. 

Có khả năng và trình độ để tiếp tục học tập, nghiên cứu ở các bậc học cao 

hơn theo các chuyên ngành tiếng Anh và giảng dạy tiếng Anh. 

 

 


