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Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp)
I. Thông tin chung
1. Ngành đào tạo:
- Tên tiếng Việt: Ngôn ngữ Anh
- Tên tiếng Anh: English language
2. Trình độ đào tạo: Đại học
II. Chuẩn đầu ra
Sinh viên tốt nghiệp ngành Ngôn ngữ Anh có khả năng:
Mã số CĐR

Nội dung chuẩn đầu ra

1. Chuẩn về kiến thức
CĐR 1
CĐR 2
CĐR 3
CĐR 4
CĐR 5
CĐR 6
CĐR 7
CĐR 8
CĐR 9

Hiểu biết về thế giới quan, nhân sinh quan đúng đắn và có khả năng nhận
thức, đánh giá các hiện tượng một cách logic và tích cực
Hiểu biết và vận dụng kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên, khoa học xã
hội, chính trị, pháp luật vào các vấn đề thực tiễn.
Nắm vững kiến thức giáo dục An ninh - Quốc phòng và năng lực thể chất.
Nắm vững và Sử dụng tin học văn phòng ở mức cơ bản
Sử dụng ngoại ngữ thứ hai đạt trình độ tối thiểu tương đương bậc 2/6 theo
khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam
Hiểu và sử dụng thành thạo kiến thức về Ngôn ngữ học, ngôn ngữ học đối
chiếu, hệ thống từ, câu, và văn bản tiếng Việt.
Nắm vững lý thuyết, sử dụng thành thạo và phân tích được hệ thống Ngữ
pháp, Ngữ âm- Âm vị học và từ vựng, cú pháp tiếng Anh.
Hiểu, phân tích và vận dụng tốt các nguyên lý, kiến thức về kỹ năng ngôn
ngữ từ bậc 1 đến bậc 5 theo khung 6 bậc Việt nam và phân tích được các
nguồn ngữ liệu ngôn ngữ
Hiểu và nắm vững kiến thức về đất nước, con người, văn hóa, văn học, tôn
giáo của các quốc gia nói tiếng Anh đặc biệt là Anh, Mỹ, Úc.
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CĐR 10
CĐR 11

Nắm vững và sử dụng thành thạo vốn từ tiếng Anh liên quan đến Kinh tếThương mại/ thư tín thương mại/du lịch và văn phòng /khoa học công nghệ
Hiểu, phân tích được và áp dụng thành thạo các phương pháp giảng dạy
ngoại ngữ và có khả năng dịch thuật trong các tình huống khác nhau

CĐR 12

Nắm vững, phân tích và vận dụng thành thạo các nguyên tắc kiểm tra, đánh
giá , Cải tiến và phát triển việc thiết kế giáo án và phát triển tài liệu trong
dạy – học ngoại ngữ;

CĐR 13

Hiểu và vận dụng lý thuyết vào nghiên cứu khoa học, thực tiễn và giải
quyết các vấn đề liên quan đến công tác, quá trình tự học và nghiên cứu
độc lập. trong lĩnh vực Ngôn ngữ Anh.

2. Chuẩn về kỹ năng

CĐR 14

CĐR 15

CĐR 16

CĐR 17

CĐR 18

Sử dụng thành thạo các kỹ năng ngôn ngữ (Nghe, Nói, Đọc, Viết) bậc 5/6
theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc Việt Nam (tương đương C1 theo
khung tham chiếu châu Âu (Có thể hiểu và nhận biết được hàm ý của các
văn bản dài với phạm vi rộng. Có thể diễn đạt trôi chảy, tức thì, không gặp
khó khăn trong việc tìm từ ngữ diễn đạt. Có thể sử dụng ngôn ngữ linh hoạt
và hiệu quả phục vụ các mục đích xã hội, học thuật và chuyên môn. Có thể
viết rõ ràng, chặt chẽ, chi tiết về các chủ đề phức tạp, thể hiện được khả
năng tổ chức văn bản, sử dụng tốt từ ngữ nối câu và các công cụ liên kết.
Thực hiện được các công việc liên quan đến giảng dạy, kiểm tra, đánh giá,
thiết kế giáo án, phát triển tài liệu và sử dụng công nghệ trong giảng dạy
Tiếng Anh hoặc biên phiên dịch Anh - Việt, Việt - Anh thuộc các chủ đề
Kinh tế- Thương mại và Khoa học- Công nghệ, tài chính, ngân hàng và các
lĩnh vực khác
Sử dụng thành thạo các kiến thức tin học căn bản và các ứng dụng phần
mềm của Microsoft Ofice: MS-Excel, MS- Word, PowerPoint để có thể
thuyết trình, báo cáo và giải quyết các vấn đề khác bằng tiếng Anh với các
vị trí việc làm khác nhau như trợ lý, thư ký, cán bộ chương trình, dự án của
các Tổ chức quốc tế, cán bộ kinh doanh, nhân sự, truyền thông, quan hệ
công chúng Thư ký/Trợ lý Giám đốc của các Doanh nghiệp trong và nước
ngoài hoặc cán bộ thư viện, cán bộ nghiên cứu ngôn ngữ,v,v,
Kỹ năng tư duy, làm việc độc lập: có kiến thức cơ sở vững chắc, kỹ năng
tiếp cận, tư duy và tìm được phương án tốt nhất để giải quyết các vấn đề
một cách độc lập; có kỹ năng quản lý thời gian và quản trị công việc.
Kỹ năng làm việc theo nhóm: có kỹ năng tổ chức làm việc theo nhóm, chia
sẻ ý kiến và thảo luận với các thành viên trong nhóm; có khả năng lãnh đạo
nhóm, phân công nhiệm vụ, tạo động lực, giám sát hoạt động của nhóm,
định hướng và nêu các ý tưởng mới về công việc, về sản phẩm của nhóm,
tổng kết các vấn đề đưa ra thảo luận nhóm;
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3. Chuẩn về phẩm chất đạo đức và trách nhiệm nghề nghiệp
CĐR 19

CĐR 20

CĐR 21

Có phẩm chất đạo đức cá nhân, đạo đức xã hội: phẩm chất đạo đức tốt; có
tinh thần trách nhiệm công dân, tuân thủ tốt quy định, luật pháp của nhà
nước và cộng đồng
Có đạo đức và trách nhiệm nghề nghiệp: Trung thực nhiệt tình trong công
việc, có tư cách, tác phong, thái độ đáp ứng chuẩn mực của ngành; tôn
trọng và hợp tác với đồng nghiệp; tuyệt đối tuân thủ đạo đức nghề nghiệp;
Có trách nhiệm cao với các công việc được giao; luôn có tinh thần cầu thị,
xây dựng và thực hiện tác phong làm việc chuyên nghiệp;- Trung thực nhiệt
tình trong công việc, có tư cách, tác phong, thái độ đáp ứng chuẩn mực của
ngành; tôn trọng và hợp tác với đồng nghiệp.
Luôn có tinh thần sẵn sàng đương đầu với khó khăn và chấp nhận rủi ro,
kiên trì, linh hoạt, có ý thức tự học, tự nghiên cứu, học tập nâng cao trình
độ để đáp ứng được yêu cầu phát triển.

III. Vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp
- Giáo viên tiếng Anh cấp cơ sở, trung học, đại học (sau khi được bồi dưỡng về nghiệp
vụ sư phạm) hoặc phiên dịch, biên dịch viên của các Bộ, Ban, Ngành, các Tổ chức quốc tế;
- Cán bộ đối ngoại của Vụ/Phòng hợp tác quốc tế hoặc cán bộ chương trình, dự án của
các Tổ chức quốc tế, cán bộ kinh doanh, nhân sự, truyền thông, quan hệ công chúng của các
Doanh nghiệp trong và nước ngoài.
- Thư ký/Trợ lý Giám đốc - Doanh nghiệp nước ngoài hoặc doanh nghiệp trong nước.
IV. Khả năng học tập nâng cao trình độ của người học sau khi tốt nghiệp
- Có khả năng tự hoạch định kế hoạch đào tạo và tự đào tạo để nâng cao trình độ chuyên
môn, nghiệp vụ;
- Có khả năng nghiên cứu chuyên sâu và tiếp tục học tập ở các chương trình đào tạo bậc cao
hơn như chương trình đào tạo sau đại học;
- Có khả năng học tiếp thuận tiện các chương trình đào tạo cấp chứng chỉ nghề nghiệp
quốc tế như C2, IELTS…
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