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1. SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TỪ XA 
1.1 Giới thiệu khái quát về Nhà trường và Khoa Kế toán 
1.1.1 Khái quát về Nhà trường 

- Tên trường: Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp  
- Tên giao dịch tiếng Anh: University of Economics – Technology for Industries 
- Địa chỉ:  
+ Cơ sở Hà Nội: Số 456 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Số điện thoại: 

(024)38621504. Fax: (024) 38623938; 218, Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội. Số điện thoại: 
(024)32247103. 

+ Cơ sở Nam Định: Số 353, Trần Hưng Đạo, TP Nam Định. Số điện thoại: (0228) 
3848706. Fax: (0228) 3845745; Mỹ Xá, TP Nam Định. Số điện thoại: (0228) 3672559. 

- Website: www.uneti.edu.vn 
- E-mail: web@uneti.edu.vn 
- Quyết định thành lập số: 1206/QĐ-TTg ngày 11 tháng 9 năm 2007. 
Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp (ĐH KT-KT CN) được thành lập 

theo Quyết định số 1026/QĐ-TTg ngày 11 tháng 9 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ 
trên cơ sở nâng cấp Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp I (Tiền thân là 
Trường Trung học kỹ thuật III ra đời từ năm 1956). Trải qua 65 năm xây dựng và phát 
triển, Trường ĐH KT-KT CN đã được Thủ tướng chính phủ cho phép cơ chế tự chủ toàn 
diện từ tháng 11 năm 2017.  

Sứ mạng của Trường ĐH KT-KT CN là “Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công 
nghiệp là cơ sở giáo dục đại học định hướng ứng dụng hoạt động theo cơ chế tự chủ; thực 
hiện các chức năng giáo dục - đào tạo, nghiên cứu khoa học, phục vụ cộng đồng đáp ứng 
mục tiêu xã hội và yêu cầu Công nghiệp hóa – Hiện đại hóa đất nước”.  



3 
 

Mục tiêu của Trường là đào tạo nguồn nhân lực có trình độ đại học và sau đại học. 
Đảm bảo người học phát triển một cách toàn diện: Có phẩm chất chính trị, đạo đức, có thái 
độ lao động tốt; có ý thức phục vụ cộng đồng và khả năng tham gia vào các hoạt động xã 
hội; có kiến thức chuyên môn, nắm vững nguyên lý, quy luật tự nhiên xã hội, có kỹ năng 
thành thạo, có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo và có năng lực phát hiện, giải quyết 
những vấn đề thuộc chuyên ngành được đào tạo đáp ứng yêu cầu của nền kinh tế tri thức 
trong bối cảnh thế giới đang bước sang cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 

Tầm nhìn của Trường “Đến năm 2030 trở thành trường đại học định hướng ứng dụng 
uy tín, nằm trong nhóm các trường đại học ứng dụng hàng đầu của cả nước”.  

Về cơ cấu tổ chức: Nhà trường có Hội đồng trường, Ban Giám Hiệu gồm 01 Hiệu 
trưởng và 02 Phó Hiệu trưởng, 09 phòng chức năng, 06 Trung tâm, 14 Khoa và 01 Tạp chí 
KHCN. Cơ cấu tổ chức được xây dựng theo qui định của Bộ Công thương, Bộ GD&ĐT, 
Điều lệ trường đại học và được vận hành theo phương thức trực tuyến – chức năng. 

Về nhân lực: 662 CBVC; trong đó:  Giảng viên: 584 người (có 03 PGS, 70 Tiến sĩ, 
500 Thạc sĩ, số còn lại hầu hết đang học NCS, cao học). Ngoài ra, cũng có 150 PGS, TS, 
ThS và kỹ sư có kinh nghiệm của các trường đại học, các viện và doanh nghiệp tham gia 
thỉnh giảng. Nhiều GV của Nhà trường là những chuyên gia có uy tín trong các lĩnh vực 
kinh tế, kỹ thuật, đã tham gia các Hội đồng tư vấn, Hội đồng nghiệm thu cấp Sở, Bộ, Nhà 
nước.  

Về đào tạo: Nhà trường đang đào tạo 20 CTĐT trình độ đại học, 03 CTĐT trình độ 
thạc sỹ . Trường đã cung cấp cho thị trường lao động cử nhân các ngành CNKT Cơ khí, 
Kế toán, Quản trị kinh doanh, CNKT Điện tử - Viễn thông, Công nghệ thực phẩm, Điều 
khiển và tự động hóa… Thương hiệu của Nhà trường luôn được giữ vững và ngày càng 
tăng cao, kết quả tuyển sinh luôn đạt chỉ tiêu cho phép và đến nay nguồn tuyển sinh vẫn 
đang rất dồi dào. Quy mô của Trường hiện nay trên 16.000 SV.  

Về trung tâm thư viện: Trung tâm Thư viện có ở 3 địa điểm đào tạo của Nhà trường: 
353 Trần Hưng Đạo - Tp.Nam Định; 454 Minh Khai và  218 Lĩnh Nam - Hà Nội. Hiện tại 
trung tâm thư viện có tài liệu bản in là 7.467 đầu sách tương ứng 47.677 bản; tài liệu số 
hoá là 1.896 bản. Địa chỉ cổng thông tin điện tử tử của trung tâm thư viện: 
htttps://lib.uneti.edu.vn. Ngoài ra, trung tâm thư viện hiện có cơ sở dữ liệu liên kết với Đại 
học Bách Hà Nội, tạp chí điện tử Emerald Publishing, Sage Journals, Igpublish, Springer, 
ScienceDirect... 

Về đảm bảo chất lượng: Năm học 2017-2018, Nhà trường đã hoàn thành công tác tự 
đánh giá, đánh giá ngoài và đã được cấp Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng CSGD 
theo bộ tiêu chuẩn kiểm định chất lượng của Bộ GD&ĐT (Văn bản hợp nhất số 06/VBHN-
BGDĐT, ngày 04/3/2014). Năm học 2019 - 2020, Nhà trường thực hiện tự đánh giá 09 
CTĐT theo bộ tiêu chuẩn ban hành theo Thông tư 04/2016/TT-BGDĐT ngày 14/3/2016 
của Bộ GD&ĐT và đã được cấp Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng 09 ngành. 
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Năm học 2021 - 2022 Nhà trường thực hiện tự đánh giá 02 CTĐT, đã hoàn thành thẩm 
định và chờ nhận giấy chứng nhận. 

Về cơ sở vật chất: Trường hiện có 2 cơ sở đào tạo tại Nam Định và Hà Nội. Tại cơ 
sở Nam Định có 2 địa điểm gồm 17.000m2 tại 353 Trần Hưng Đạo và 250.000m2 tại 
phường Mỹ Xá. Tại cơ sở Hà Nội có 2 địa điểm gồm 7.000m2 tại 456 Minh Khai, quận Hai 
Bà Trưng và 20.000 m2 tại phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai đã được Thành phố Hà 
Nội cấp phép xây dựng, trong đó có 305 phòng học, giảng đường lớn, có tổng diện tích sử 
dụng 25.412 m2. Trong những năm qua, Nhà trường triển khai dự án “Quy hoạch tổng thể 
Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật đến năm 2020”, với tổng mức đầu tư trên 550 tỷ đồng. 
Đến nay đã thực hiện xây cơ bản xong 1 tòa nhà 15 tầng, 1 tòa nhà 9 tầng, 1 hội trường lớn 
3 tầng, 03 xưởng thực hành với diện tích trên 3.000 m2; 02 nhà ký túc xá và hệ thống hạ 
tầng phòng học, sân bãi chiến thuật, vũ khí quân trang, quân dụng của Trung tâm GDQPAN 
tại cơ sở Mỹ Xá, hệ thống sân vườn, cảnh quan của cả 2 cơ sở Hà Nội và Nam Định với 
mức thực hiện trên 250 tỷ đồng (trong đó 80% là vốn tự có của Trường). Đồng thời đã đầu 
tư mua sắm thêm trang thiết bị trên 70 tỷ đồng. Hạ tầng CNTT của Nhà trường đã được 
đầu tư mạnh có khả năng đáp ứng khá tốt cho nhu cầu giảng dạy và các hoạt động đào tạo. 
Về hạ tầng mạng, hiện có 08 sever máy chủ (trong đó, có 06 sever đặt tại 456 Minh Khai - 
Hà Nội & 02 sever đặt tại 353 Trần Hưng Đạo - Nam Định). Có 08 đường truyền sử dụng 
mạng cáp quang FTTH lên tới 64 Mbps để cung cấp dịch vụ internet cho tất cả các phòng 
máy, phòng lab, nhà làm việc, hội trường, ký túc xá; đồng thời để duy trì hoạt động của 
các cổng điện tử như website, thư viện điện tử hay các dịch vụ tiện ích khác phục vụ cho 
mọi mặt trong hoạt động đào tạo và NCKH tại cả 2 cơ sở Hà Nội & Nam Định. 

Về hợp tác quốc tế: Trường có quan hệ với các nước phát triển như Úc, Đài Loan... 
và các nước trong khối ASEAN như Lào... Có trao đổi SV với các trường quốc tế (có 01 
SV Lào). Đã hợp tác cùng đại học Minh Truyền, Đài Loan tổ chức liên kết đào tạo ngành 
Kinh doanh thương mại. Thời gian tới, Nhà trường tiếp tục đưa mối quan hệ với các đối 
tác quốc tế hiện có đi vào chiều sâu và mở rộng với các đối tác mới, như: Trường Đại học 
Western Sydney của Australia, Trường Đại học KHCN (NTUST), Đại học Feng Chia, Đại 
học TaYeh, Học viện Lee Ming của Đài Loan; Trường Đại học quốc gia Lào, Trường Đại 
học Công nghệ thực phẩm Plovdiv của Bulgaria… Đặc biệt, Nhà trường đã tham gia và là 
thành viên chính thức của Hiệp hội Quốc tế các trường đại học về KHCN Thực phẩm có 
trụ sở đặt tại Plovdiv Bulgaria, gồm 18 trường đại học từ các nước Pháp, Đức, Nga, Thổ 
Nhĩ Kỳ, Hy Lạp, Bulgaria;… với mục đích hợp tác và trao đổi về NCKH, hỗ trợ lẫn nhau 
về các CTĐT tiên tiến và hướng vào việc mở các lớp chất lượng cao trên tinh thần hợp tác 
đôi bên cùng có lợi. 

Ngày 08 tháng 05 năm 2017, Thủ tướng chính phủ đã ra quyết định số 618/QĐ-TTg 
về việc phê duyệt đề án thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động của trường Đại học Kinh tế - 
Kỹ thuật Công nghiệp với mục tiêu: phát triển Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công 
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nghiệp thành trường đại học ứng dụng đa ngành, đa lĩnh vực, đào tạo nguồn nhân lực có 
chất lượng theo các chuẩn mực khu vực và quốc tế; hoạt động tự chủ gắn với trách nhiệm 
giải trình, trách nhiệm bảo đảm các đối tượng chính sách, đối tượng thuộc hộ nghèo có cơ 
hội học tập tại Trường. Đây chính là cơ hội quan trọng để Nhà trường có điều kiện tiếp 
tục nâng cấp chất lượng, mở rộng quy mô, phát triển đào tạo trình độ cao theo định hướng 
nhu cầu xã hội, từ đó hoàn thành sứ mạng của mình, vươn lên thành một trong những cơ 
sở đào tạo trọng điểm của cả nước. 
1.1.2  Khái quát về Khoa Ngoại ngữ 

Khoa Ngoại ngữ trường ĐHKTKTCN hiện tại gồm hai tổ bộ môn: 
1 - Tổ bộ môn Thực hành tiếng: 26 giảng viên cơ hữu 
2 - Tổ bộ môn Lý thuyết tiếng: 18 giảng viên cơ hữu 
Hiện nay khoa Ngoại ngữ có 44 giảng viên cơ hữu, trong đó có 01 giảng viên có trình 

độ Tiến sĩ, 02 giảng viên đang học nghiên cứu sinh, 40 giảng viên có trình độ Thạc sĩ, và 
01 giảng viên đang học cao học. Tập thể giảng viên khoa Ngoại ngữ có chuyên môn vững 
vàng, có kinh nghiệm giảng dạy, tâm huyết với nghề và không ngừng học tập, thi đua để 
nâng cao tri thức của mình, đóng góp vào sự phát triển vững mạnh của toàn Khoa. Ngoài 
ra, khoa Ngoại ngữ cũng có sự hợp tác chặt chẽ với nhiều giảng viên, chuyên gia là Phó 
giáo sư, Tiến sĩ của các viện nghiên cứu, các trường đại học hàng đầu cùng lĩnh vực để có 
thể tiếp thu thêm các kiến thức cũng như hỗ trợ khoa trong công tác đào tạo, nghiên cứu 
khoa học. 

Khoa Ngoại ngữ được giao nhiệm vụ đào tạo tiếng Anh không chuyên cho sinh viên 
toàn trường và cử nhân ngành ngôn ngữ Anh với 2 định hướng chuyên ngành sâu là Phương 
pháp giảng dạy và Biên phiên dịch. Khoa Ngoại ngữ tiền thân là Tổ trực thuộc Khoa Khoa 
học cơ bản, năm 2004, Tổ tách ra thành Tổ bộ môn trực thuộc Ban Giám hiệu và năm 2012, 
Tổ được nâng cấp thành Khoa Ngoại ngữ hiện nay. Ngày 19 tháng 03 năm 2019, Khoa 
Ngoại ngữ có quyết định mở ngành đào tạo cử nhân Ngôn ngữ Anh. Đến nay khoa ngoại 
ngữ đang đào tạo 3 khóa ngôn ngữ Anh với tổng số sinh viên là 640 sinh viên.  Khoa Ngoại 
ngữ đã có  hơn 15 năm kinh nghiệm giảng dạy tiếng Anh không chuyên và tiếng Anh 
chuyên ngành, 3 năm giảng dạy tiếng Anh cử nhân chuyên ngành ngôn ngữ Anh. Đội ngũ 
giảng viên của khoa lúc đầu thành lập còn mỏng và chỉ có trình độ cử nhân và thạc sĩ. Đến 
nay đội ngũ đã ngày càng vững mạnh cả về số lượng và chất lượng và kinh nghiệm giảng 
dạy, nghiên cứu khoa học. 

Liên quan đến ngành đề xuất mở ngành đào tạo cử nhân Ngôn ngữ Anh hệ đào tạo từ 
xa, đến nay Nhà trường và khoa đã có đủ số lượng giảng viên cơ hữu đạt chuẩn về trình độ 
chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng đảm bảo đủ tiêu chuẩn mở ngành, đáp ứng các quy định 
của Bộ Giáo dục và Đào tạo: “mỗi ngành đào tạo phải có ít nhất 01 giảng viên có trình độ 
Tiến sĩ cùng ngành chịu trách nhiệm chủ trì, 10 giảng viên có trình độ Thạc sĩ cùng ngành 
hoặc ngành gần với ngành đăng ký đào tạo...”. Ngoài ra, số lượng giảng viên thỉnh giảng 
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hiện đang hợp tác với Nhà trường trong đào tạo ngành Ngôn ngữ Anh là: 03 trình độ phó 
giáo sư: 06 trình độ tiến sỹ. Số lượng cán bộ cơ hữu quản lý nghành đào tạo có trình độ 
tiến sĩ: 01; có trình độ thạc sỹ: 02. Đội ngũ giảng viên trên đều có kinh nghiệm giảng dạy, 
quản lý trên 05 năm, có thể tham gia ngay vào đề án mở ngành Ngôn ngữ Anh của Nhà 
trường và của đơn vị chủ trì là khoa Ngoại ngữ. 

Chương trình đào tạo tiếng Anh không chuyên hướng đến rèn luyện và phát triển kỹ 
năng giao tiếp tiếng Anh như ngôn ngữ quốc tế đảm bảo cho sinh viên khi tốt nghiệp đạt 
chuẩn đầu ra theo quy định của Nhà trường và Bộ giáo dục đào tạo. Đồng thời cũng giúp 
sinh viên tiếp cận với tiếng Anh chuyên ngành gắn với các ngành được đào tạo trong trường 
như tiếng Anh chuyên ngành kinh tế, dệt sợi, may, thực phẩm, cơ khí, điện, điện tử, công 
nghệ thông tin đảm bảo khi ra trường các em có thể có vốn tiếng Anh cơ bản để hoạt động 
và công tác. Chương trình đào tạo cử nhân ngôn ngữ Anh đã và đang triển khai cho 3 khóa 
sinh viên ngôn ngữ Anh gồm 15 lớp trong đó có 2 lớp chất lượng. Đội ngũ giảng viên cơ 
hữu và thỉnh giảng đều có nhiều kinh nghiệm trong giảng dạy chuyên ngành ngôn ngữ 
Anh. 

Ngoài kiến thức chuyên môn, trong suốt khóa học, sinh viên cũng được trang bị kỹ 
năng học tập hiệu quả để thông qua kĩ năng tự học, tự nâng cao kiến thức và năng lực thực 
hành ngoại ngữ, bước đầu hình thành tư duy và năng lực nghiên cứu khoa học. 

Khoa được Trường trang bị hệ thống phòng học hiện đại với đầy đủ Tivi, máy tính 
bảng kết nối hình ảnh và âm thanh giúp sinh viên học và thực hành đầy đủ bốn kỹ năng 
ngay trên lớp. Ngoài ra, Nhà trường mới trang bị cho Khoa 02 phòng học đa năng với đầy 
đủ trang thiết bị và phần mềm để giảng dạy ngoại ngữ. Mạng quản lý điện tử nội bộ được 
sử dụng để cho phép sinh viên đăng ký tự chọn môn học, thời gian học trực tuyến giúp sinh 
viên chủ động trong việc học tập; Thư viện điện tử và thư viện trực tiếp mở với rất nhiều 
đầu sách thực hành, chuyên khảo về ngoại ngữ và máy tính nối mạng cho phép sinh viên 
tự học ngoài giờ lên lớp. 

Giáo trình giảng dạy của Khoa được cập nhật thường xuyên để phù hợp với yêu cầu 
thực tế. Trong quá trình đào tạo, Khoa cũng lồng ghép chương trình học trên lớp với thực 
hành làm bài tập trên tài khoản học trực tuyến để đảm bảo tính đồng nhất trong chương 
trình nhằm giúp nâng cao tính tự học và hứng thú học cho sinh viên toàn trường. Về kiểm 
tra đánh giá, Khoa phối hợp với Trung tâm Khảo thí xây dựng và đưa vào sử dụng Ngân 
hàng đề thi tiếng Anh trắc nghiệm trên máy tính cho sinh viên toàn trường. Để thực hiện 
tốt việc này, Trường cũng đã chú trọng bồi dưỡng giảng viên của khoa và cử giảng viên 
tham gia các lớp bồi dưỡng về kiểm tra đánh giá để làm tốt công tác trên. 

Ngoài chương trình đào tạo tiếng Anh chuyên và không chuyên theo mô hình trực 
tiếp, mô hình đào tạo kết hợp, Khoa Ngoại ngữ đã và đang xây dựng bộ học liệu điện tử để 
sẵn sàng cho việc mở ngành đào tạo từ xa cử nhân ngôn ngữ Anh. 
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Các học liệu gồm bài giảng điện tử chuẩn SCORM, bài giảng pdf, bài luyện tập trắc 
nghiệm, bài kiểm tra đánh giá, … đã được xuất bản và đưa lên hệ thống trực tuyến sẵn sàng 
đón chào khóa sinh viên đầu tiên yêu mến ngành ngôn ngữ Anh trong và ngoài nước. 

Về nghiên cứu khoa học, hợp tác trong nước và quốc tế, hằng năm khoa Ngoại ngữ 
đều tham gia đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường và cấp khoa và viết báo. Khoa Ngoại 
ngữ  thường xuyên cử giảng viên tham dự các chương trình hội thảo trong nước và quốc tế 
để trao đổi, chia sẻ về chuyên môn, nghiệp vụ cũng như kỹ năng và phương pháp giảng 
dạy, nghiên cứu khoa học, kiểm tra đánh giá và ứng dụng công nghệ trong dạy học ngoại 
ngữ. 

Với những nỗ lực để phát triển trong gần 20 năm qua, Khoa Ngoại ngữ trường 
ĐHKTKTCN tự tin có đủ năng lực về đội ngũ giảng viên lẫn những phương tiện và cơ sở 
vật chất để thực hiện nhiệm vụ đào tạo trình độ đại học chuyên ngành Ngôn ngữ Anh hệ 
đào tạo từ xa. 
1.2. Sự cần thiết xây dựng chương trình đào tạo từ xa 
1.2.1  Sự phù hợp với chiến lược phát triển của cơ sở đào tạo 

Thế kỷ XXI là giai đoạn bùng nổ công nghệ thông tin, cùng với cuộc cách mạng số 
4.0 giáo dục từ xa đã thành một bộ phận không thể thiếu trong hệ thống giáo dục quốc dân. 
Nhu cầu học tập, nâng cao trình độ không còn giới hạn ở một khu vực nhất định mà còn 
mở rộng ra toàn quốc gia, lãnh thổ. Với việc áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ trong 
công nghệ thông tin, đào tạo từ xa bằng phương thức đạo tạo trực tuyến đã mang lại nhiều 
ưu điểm cho người học cũng như cơ sở đào tạo. Chiến lược phát triển của trường Đại học 
Kinh tế kỹ thuật Công nghiệp cũng không nằm ngoài xu thế đó, điều đó đã được khẳng 
định trong Chiến lược phát triển của Nhà trường giai đoạn 2020 - 2025 với mục tiêu chung 
là: "Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp là cơ sở giáo dục đại học định hướng 
ứng dụng hoạt động theo cơ chế tự chủ; thực hiện các chức năng giáo dục - đào tạo, nghiên 
cứu khoa học, phục vụ cộng đồng đáp ứng mục tiêu xã hội và yêu cầu Công nghiệp hóa – 
Hiện đại hóa đất nước". Trong giai đoạn này, để phù hợp chiến lược phát triển công nghiệp 
Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến 2035, Nhà trường tập trung mở rộng, đa dạng các 
loại hình đào tạo. Do đó, Việc mở ngành Ngôn ngữ Anh đào tạo từ xa là phù hợp với chiến 
lược phát triển của Nhà trường, đã được Hội đồng trường thông qua và đưa vào kế hoạch 
nhiệm vụ trọng tâm trong năm học, nhằm mục tiêu nâng cao chất lượng, đa dạng hóa các 
loại hình, ngành nghề đào tạo và thúc đẩy đáp ứng yêu cầu thực tế.  

Với nền tảng chương trình đào tạo Ngoại ngữ hệ Đại học đã được thực hiện giảng 
dạy tại trường 03 năm, thường xuyên có sự điều chỉnh cập nhật cùng với hệ thống cơ sở 
vật chất của Nhà trường có thể đáp ứng tốt các điều kiện của chương trình đào tạo từ xa 
ngành Ngôn ngữ Anh. Bên cạnh đó, trường Đại học Kinh tế kỹ thuật Công nghiệp hiện nay 
cũng đang ứng dụng công nghệ giảng dạy trực tuyến Elearning như: LMS, classroom, 
zoom, google meeting…trong quá trình giảng dạy. Do đó, phương thức đào tạo từ xa ngành 
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Ngôn ngữ Anh hoàn toàn phù hợp với chiến lược phát triển của Nhà trường và điều kiện 
thực tế của Nhà trường. 
1.2.2  Sự phù hợp về nhu cầu phát triển nguồn nhân lực của địa phương, vùng, quốc 
gia.  

Ðào tạo từ xa là một trong những hình thức góp phần nâng cao dân trí, tạo nguồn 
nhân lực và cơ hội học tập suốt đời cho mọi người. Hình thức đào tạo từ xa thu hút sự quan 
tâm của người dân vì điều kiện học tập thuận lợi, mở ra cơ hội học tập cho nhiều người. 
Đào tạo từ xa không bị hạn chế về thời gian, địa điểm, tăng khả năng tự học và người học 
không bị ràng buộc bởi thời gian eo hẹp khi bận công tác hoặc do hoàn cảnh gia đình. Với 
những người lao động do nhu cầu công việc cần phải được đào tạo nâng cao trình độ, cập 
nhật kỹ năng nghề nghiệp nhưng không có nhiều thời gian thì đào tạo từ xa là lựa chọn hợp 
lý. Đào tạo từ xa giảm khá nhiều chi phí bởi người dạy và người học không nhất thiết phải 
lên lớp trong suốt thời gian đào tạo. Đặc biệt với sự phát triển của công nghệ thông tin, đào 
tạo từ xa đã trở nên dễ dàng tiếp cận, tăng sự tương tác giữa người dạy và người học, chất 
lượng đào tạo được đảm bảo. Do đó, đào tạo từ xa ngày nay đã trở thành một phần không 
thể tách rời của hệ thống giáo dục ở nhiều nước trên thế giới.   

Tại Việt Nam, đối tượng sinh viên theo học từ xa phần lớn là những người chưa có 
điều kiện học đại học chính quy; nhiều người ở các địa bàn vùng sâu, vùng xa; các địa 
phương có nhu cầu nâng cao trình độ, hoàn thiện văn bằng và đáp ứng yêu cầu của thị 
trường lao động cho cán bộ, người dân. Tại các tỉnh, thành phố lớn, đối tượng tuyển sinh 
đào tạo từ xa ngành Ngôn ngữ Anh chiếm một tỷ lệ tương đối lớn  đa số là những người 
đã có 1 bằng đại học chính quy muốn học văn bằng 2 để có thêm cơ hội nghề nghiệp hoặc 
những người đã có việc làm muốn học để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ phục 
vụ cho công việc. Trong những năm qua, hệ thống đào tạo từ xa đã góp phần tích cực trong 
việc nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực tại chỗ cho các địa 
phương.  

Trong giai đoạn công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, nhu cầu nguồn chất lượng 
cao tăng mạnh đặc biệt là nhu cầu nguồn nhân lực Ngoại ngữ. Do đó, việc nâng cao dân 
trí, đạo tạo nguồn nhân lực tại chỗ cho các địa phương trở nên cấp thiết đặc biệt là trong 
giai đoạn hiện nay. Do đó, đào tạo từ xa nói chung và đào tạo từ xa đối với chuyên ngành 
Ngôn ngữ Anh nói riêng là một phần tất yếu và không thể thiếu được của hệ thống giáo 
dục Việt Nam, là chìa khóa để phát triển kinh tế, cũng như nâng cao chất lượng nguồn nhân 
lực, đặc biệt là các địa phương. 

Bên cạnh đó, Nhà trường hiện nay có 2 cơ sở đào tạo ở Nam Định và Hà Nội. Hiện 
tại, ở các khu vực lân cận Nam Định chưa có trường nào đào tạo từ xa chuyên ngành Ngôn 
ngữ Anh do đó rất cần thiết có 1 cơ sở đào tạo tại đây để đáp ứng nhu cầu học tập tại khu 
vực này. 
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1.2.3 Kết quả khảo sát, phân tích đánh giá nhu cầu về nguồn nhân lực trình độ Đại học 
ngành Kế toán 

Để phục vụ cho việc mở ngành Ngôn ngữ Anh đào tạo từ xa theo phương thức trực 
tuyến, Khoa Ngoại ngữ, Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp đã tiến hành 
khảo sát để phân tích đánh giá nhu cầu về nguồn nhân lực trình độ Cử nhân Ngôn ngữ 
Anh đào tạo từ xa theo phương thức trực tuyến của các đơn vị sử dụng lao động, các 
chuyên gia; cựu sinh viên; các tổ chức nghề nghiệp và ý kiến của các giảng viên Khoa 
Ngoại ngữ của Nhà trường về sự cần thiết của việc mở ngành Ngôn ngữ Anh đào tạo từ 
xa theo phương thức trực tuyến 

- Mục tiêu khảo sát: Nhận biết thực trạng về nguồn nhân lực Ngoại ngữ tại các đơn vị 
được khảo sát, nhu cầu tuyển dụng đối với lao động trình độ Cử nhân Ngôn ngữ Anh về số 
lượng và chất lượng đáp ứng các yêu cầu đối với vị trí việc làm tại đơn vị; nhu cầu học tập 
nâng cao trình độ của người lao động; đánh giá sự cần thiết của việc mở ngành Ngôn ngữ 
Anh đào tạo từ xa theo phương thức trực tuyến. 

- Đối tượng khảo sát: Đại diện các đơn vị sử dụng lao động, các chuyên gia trong lĩnh 
vực Ngoại ngữ, kiểm toán; tổ chức nghề nghiệp; cựu sinh viên; các giảng viên khoa Ngoại 
ngữ Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp. 

- Phương pháp khảo sát: Phiếu khảo sát được thiết kế với nội dung các câu hỏi phù 
hợp với mục đích khảo sát của từng đối tượng. Phiếu khảo sát sau khi được gửi đến các đối 
tượng khảo sát sẽ được thu về và kiểm tra tính hợp lệ; sau đó tiến hành tổng hợp và phân 
tích thông tin thu được. 

Để phục vụ cho việc mở ngành Ngôn ngữ Anh đào tạo từ xa theo phương thức trực 
tuyến, Khoa Ngoại ngữ, Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp đã tiến hành 
khảo sát để phân tích đánh giá nhu cầu về nguồn nhân lực trình độ Cử nhân Ngôn ngữ 
Anh đào tạo từ xa theo phương thức trực tuyến của các đơn vị sử dụng lao động, các 
chuyên gia; nhu cầu học tập nâng cao trình độ của người lao động; cựu sinh viên và ý kiến 
của các giảng viên Khoa Ngoại ngữ của Nhà trường về sự cần thiết của việc mở ngành 
Ngôn ngữ Anh đào tạo từ xa theo phương thức trực tuyến 

- Hình thức khảo sát: Khảo sát bằng hình thức phát phiếu trực tiếp, gửi email, gọi điện  
- Số lượng phiếu khảo sát: 81. Thu về 81 phiếu khảo sát hợp lệ. Trong đó có 69 phiếu 

khảo sát cho đối tượng doanh nghiệp, tổ chức xã hội, chuyên gia, giảng viên và 12 phiếu 
khảo sát cựu sinh viên của Khoa Ngoại ngữ Trường Đại học  Kinh tế - Kỹ thuật Công 
nghiệp. 

a) Kết quả khảo sát chung:   
Kết quả khảo sát đối với doanh nghiệp, tổ chức xã hội, chuyên gia, giảng viên và cựu 

sinh viên cho thấy 98% đối tượng được khảo sát đồng ý với quan điểm cần bổ sung thêm 
nhân lực cho ngành Ngôn ngữ Anh. Có 89% phiếu khảo sát đồng ý với quan điểm có nhu 
cầu tuyển dụng Cử nhân ngành Ngôn ngữ Anh đào tạo từ xa. Có 100% số phiếu khảo sát 
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đồng ý kế hoạch đào tạo từ xa ngành Ngôn ngữ Anh của Trường Đại học Kinh tế - Kỹ 
thuật Công nghiệp. 

Bên cạnh đó, trả lời cho câu hỏi về tầm quan trọng của việc học tập nâng cao trình độ 
nhân lực ngành Ngôn ngữ Anh cho thấy trong tổng số 81 phiếu có 50% ý kiến cho rằng 
việc học tập nâng cao trình độ nhân lực ngành Ngôn ngữ Anh là rất quan trọng, 42% ý kiến 
cho rằng là quan trọng, 10% ý kiến cho rằng không quan trọng, 0% ý kiến cho rằng rất 
không quan trọng và 8% không có ý kiến. Như thế có thể thấy rằng đa số các ý kiến đều 
cho rằng việc học tập nâng cao trình độ nhân lực ngành Ngôn ngữ Anh là quan trọng. 

Hình 1.1: Kết quả khảo sát về tầm quan trọng của việc học tập nâng cao trình độ nhân 
lực ngành Ngôn ngữ Anh 

 
                                    (Nguồn: Tổng hợp từ kết quả khảo sát) 

b) Kết quả khảo sát trong các doanh nghiệp 
Mục tiêu khảo sát: Doanh nghiệp là các đơn vị sử dụng lao động, hàng năm có nhu 

cầu tuyển dụng nhân lực trong lĩnh vực Ngoại ngữ; chính vì vậy đây được coi là đối tượng 
chính mà các cơ sở đào tạo hướng tới khi xây dựng chương trình đào tạo Ngoại ngữ. Để 
phục vụ cho việc mở đào tạo từ xa ngành Ngôn ngữ Anh trình độ Cử nhân, Nhà trường đã 
tiến hành thu thập, khảo sát về nhu cầu tuyển dụng nguồn nhân lực ngành Ngôn ngữ Anh 
tại doanh nghiệp, đánh giá chất lượng đối với nguồn nhân lực ngành Ngôn ngữ Anh tại 
doanh nghiệp và Khảo sát về kế hoạch mở đào tạo từ xa ngành Ngôn ngữ Anh trình độ Cử 
nhân tại Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp. 

Số lượng phiếu khảo sát:  13 doanh nghiệp  
Kết quả khảo sát: Thu về 13 phiếu hợp lệ, với kết quả như sau: 
Trong tổng số 13 phiếu khảo sát tại doanh nghiệp thì có 92% Số lượng phiếu khảo 

sát đồng ý với quan điểm cần bổ sung thêm nhân lực cho ngành Ngôn ngữ Anh, 100% 
phiếu khảo sát đồng ý kế hoạch mở đào tạo từ xa ngành Ngôn ngữ Anh của Trường Đại 
học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp; 85% Phiếu khảo sát đồng ý với quan điểm có nhu cầu 
tuyển dụng Cử nhân đào tạo từ xa ngành Ngôn ngữ Anh.  

Ý kiến đánh giá về thực trạng nguồn nhân lực trình độ Cử nhân Ngôn ngữ Anh tại 
các doanh nghiệp được khảo sát cho thấy: Hầu hết các đơn vị được khảo sát đều cảm thấy 

7%12%

50%

42%
8%

Tầm quan trọng của việc học tập nâng cao trình 
độ Ngoại ngữ

Rất không quan trọng Không quan trọng Quan trọng

Rất quan trọng Không ý kiến
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khó khăn trong việc tuyển dụng lao động có tay nghề, quản lý cấp trung và chuyên gia, đặc 
biệt là nguồn nhân lực có kỹ năng, khả năng giải quyết vấn đề. Chất lượng nguồn nhân lực 
Ngoại ngữ hiện tại cũng được đánh giá chưa cao, trình độ chuyên môn của nhân lực Ngoại 
ngữ tại các doanh nghiệp vẫn còn hạn chế. Do đó, nhu cầu tuyển dụng nguồn nhân lực 
Ngoại ngữ chất lượng tốt ở các doanh nghiệp vẫn còn rất nhiều. Cụ thể chúng ta có thể 
thấy từ kết quả khảo sát như sau: 

Trong tổng số phiếu khảo sát tại doanh nghiệp thì có 60% nguồn nhân lực Ngoại ngữ 
có trình độ Đại học, 15% nguồn nhân lực Ngoại ngữ có trình độ Cao đẳng, 0% nguồn nhân 
lực có trình độ Trung cấp và 25% ở trình độ khác. 

Hình 1.2: Kết quả khảo sát về trình độ chuyên môn nhân lực Ngoại ngữ hiện tại 

 
                                                                           (Nguồn: Tổng hợp kết quả khảo sát) 

Trả lời cho câu hỏi yêu cầu về trình độ chuyên môn nhân lực Ngoại ngữ tương lai, có 
80% ý kiến đồng ý cho rằng yêu cầu về trình độ chuyên môn nhân lực Ngoại ngữ tương lai 
là Cử nhân Ngôn ngữ Anh. Như vậy, có thể nói nhu cầu về nguồn nhân lực của ngành 
Ngôn ngữ Anh ở mức cao, đặt ra yêu cầu các sơ sở đào tạo phải xây dựng đa dạng chương 
trình đào tạo Cử nhân ngành Ngôn ngữ Anh để đáp ứng được nhu cầu về nhân lực cho xã 
hội. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

55%
40%

5%

Trình độ chuyên môn nhân lực Ngoại ngữ hiện tại

Rất quan trọng Quan trọng Không ý kiến
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Hình 1.3: Kết quả khảo sát yêu cầu về trình độ chuyên môn nhân lực Ngoại ngữ 
tương lai 

 
                                                        (Nguồn: Tổng hợp kết quả khảo sát) 

c) Kết quả khảo sát đối với các tổ chức nghề nghiệp xã hội 
 Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp đã tiến hành khảo sát, điều tra tại 2 

Tổ chức xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội. Với mục tiêu khảo sát, điều tra về chất 
lượng nguồn nhân lực Ngoại ngữ cũng như nhu cầu tuyển dụng lao động nguồn nhân lực 
ngành Ngôn ngữ Anh trình độ Cử nhân trong tương lai. 
  Số phiếu điều tra phát ra 2 phiếu, thu về 2 phiếu hợp lệ, với kết quả như sau: 100% 
các đại diện tổ chức xã hội đồng ý với quan điểm cần bổ sung thêm nhân lực chất lượng 
cho ngành Ngôn ngữ Anh ; 100% Phiếu khảo sát đồng ý kế hoạch mở ngành đào tạo Cử 
nhân Ngôn ngữ Anh từ xa của Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp và 100% 
phiếu khảo sát đồng ý với quan điểm có nhu cầu tuyển dụng Cử nhân Ngôn ngữ Anh trong 
tương lai. 

d) Kết quả khảo sát đối với các chuyên gia 
Mục tiêu khảo sát: Việc khảo sát các chuyên gia trong lĩnh vực Ngoại ngữ nhằm đánh 

giá nhu cầu tuyển dụng nguồn nhân lực ngành Ngôn ngữ Anh tại doanh nghiệp, đánh giá 
chất lượng nguồn nhân lực ngành Ngôn ngữ Anh và Khảo sát về kế hoạch mở ngành đào 
tạo từ xa Ngoại ngữ trình độ Cử nhân tại Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp. 

Số phiếu khảo sát phát ra: 10 phiếu khảo sát, thu về cả 10 phiếu khảo sát hợp lệ. 100% 
các đại diện tổ chức xã hội được khảo sát đồng ý với quan điểm cần bổ sung thêm nhân 
lực chất lượng tốt cho ngành; 100% Phiếu khảo sát đồng ý kế hoạch mở ngành đào tạo từ 
xa Cử nhân Ngôn ngữ Anh của Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp. Bên cạnh 
đó, trả lời câu hỏi về tầm quan trọng của việc học tập nâng cao trình độ nhân lực ngành 
Ngôn ngữ Anh, các chuyên gia đều  cho rằng, việc bắt buộc thường xuyên nâng cao trình 
độ chuyên môn cho nhân lực ngành Ngôn ngữ Anh là rất cần thiết. Do đó, là một cơ sở đào 
tạo, việc mở ngành đào tạo từ xa Cử nhân Ngôn ngữ Anh tại Trường Đại học Kinh tế - Kỹ 
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thuật Công nghiệp để đáp ứng nhu cầu học tập nâng cao trình độ nguồn nhân lực Ngoại 
ngữ là hết sức có ý nghĩa. 

Hình 1.4: Kết quả khảo sát về tầm quan trọng của việc học tập nâng cao trình độ nhân 
lực ngành Ngôn ngữ Anh 

 
 (Nguồn: Tổng hợp kết quả khảo sát) 

e) Kết quả khảo sát đối với giảng viên 
Mục tiêu của việc khảo sát các giảng viên của khoa Ngoại ngữ nhằm đánh giá chất 

lượng đào tạo nhân lực Ngoại ngữ và khả năng đáp ứng yêu cầu mở ngành đào tạo từ xa 
Cử nhân Ngôn ngữ Anh của Khoa trong thời gian tới. 

Số phiếu điều tra phát ra: 44 phiếu, thu về 44 phiếu hợp lệ. Kết quả khảo sát cho thấy 
có 44 phiếu khảo sát (chiếm 100%) đồng ý với quan điểm cần bổ sung thêm nhân lực chất 
lượng tốt cho ngành Ngôn ngữ Anh; 100% Phiếu khảo sát đồng ý kế hoạch mở ngành đào 
tạo từ xa Cử nhân Ngôn ngữ Anh của Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp. 

f) Kết quả khảo sát đối với cựu sinh viên 
Việc khảo sát đối với cựu sinh viên khoa Ngoại ngữ của nhà trường nhằm mục đích 

khảo sát, đánh giá về nhu cầu tuyển dụng cử nhân ngành Ngôn ngữ Anh tại Trường Đại 
học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp theo hình thức đào tạo từ xa. Số phiếu khảo sát phát 
ra: 12 phiếu khảo sát, thu về 12 phiếu khảo sát hợp lệ.  

Kết quả khảo sát: Trong tổng số 12 phiếu khảo sát phát ra cho cựu sinh viên thì có 
100% số lượng phiếu khảo sát đồng ý với quan điểm cần bổ sung thêm nhân lực cho ngành 
Ngôn ngữ Anh; 100% phiếu khảo sát đồng ý với kế hoạch mở đào tạo từ xa ngành Ngôn 
ngữ Anh của Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp; 83% Phiếu khảo sát đồng ý 
với quan điểm có nhu cầu tuyển dụng Cử nhân đào tạo từ xa ngành Ngôn ngữ Anh.  

Bên cạnh đó, qua kết quả khảo sát cho thấy chủ yếu các ý kiến của cựu sinh viên đánh 
giá cao phương pháp giảng dạy của Khoa là học lý thuyết đi đôi với thực hành, tỷ lệ sinh 
viên ra trường tìm kiếm cơ hội việc làm và việc tiếp nhận công việc Ngoại ngữ thực tế 
trong doanh nghiệp là cao. 
 

53%38%

5%4%0%

Tầm quan trọng của việc học tập nâng cao trình độ 
Ngoại ngữ

Rất quan trọng Quan trọng Không ý kiến Không quan trọng Rất không quan trọng
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1.3. Về ngành đào tạo và chương trình đào tạo từ xa 
       - Chương trình đào tạo đại học: Tổng số tín chỉ của chương trình đào tạo đại học chính 
quy là 146 tín chỉ ( không bao gồm các học phần giáo dục thể chất 4 tín chỉ và giáo dục 
quốc phòng 8 tín chỉ theo quy định của Bộ giáo dục và đào tạo), trong đó: 
* Kiến thức giáo dục đại cương: 32 tín chỉ chiếm 22% 
* Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp: 114 tín chỉ chiếm 78% 

o Phần lý thuyết                                          91 tín chỉ 
o Phần thực hành, thực tập 14 tín chỉ 
o Khoá luận tốt nghiệp 9 tín chỉ 

2. TÓM TẮT CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH ĐTTX 
2.1. Năng lực của khoa chuyên môn và các điều kiện cơ sở vật chất của Nhà Trường. 
2.1.1. Đội ngũ giảng viên, cán bộ khoa học 

Danh sách GV, nhà khoa học cơ hữu tham gia đào tạo các học phần trong CTĐT 

TT Họ và tên 
Năm 
sinh 

Chức 
vụ 

Học 
hàm, 

học vị, 
năm 

phong 

Ngành, 
chuyên 
ngành 

Tham gia giảng dạy các học phần 
Ghi 
chú 

1 
Hoàng Thị 
Minh Lý 

1978 
Trưởng 

khoa 

Thạc 
sỹ,  

2008 

Ngôn 
ngữ Anh 

Nghe 1 
Nghe 4 
Nghe nâng cao 
Ngữ âm – âm vị học 
Ngữ âm thực hành 
Thực tập cuối khóa ngành Ngôn ngữ 
Anh  
Khóa luận tốt nghiệp ngành Ngôn 
ngữ Anh 

 

2 
Nguyễn 
Thu Hà 

1981 
Trưởng 
bộ môn  

Tiến 
sỹ, 

2018  

Ngôn 
ngữ Anh 

Đọc 1 
Đọc 2 
Đọc 3 
Đọc 4 
Đọc nâng cao 
Thực tập cuối khóa ngành Ngôn ngữ 
Anh  
Khóa luận tốt nghiệp ngành Ngôn 
ngữ Anh 

 

3 
Vũ Việt 
Phương 

1982 
Phó 

trưởng 
khoa 

Thạc 
sỹ, 

2009 

Tiếng 
Anh- Lý 
luận và 
phương 

Nói 1 
Nói 2 
Nói 3 
Phiên dịch 1 

 



15 
 

pháp 
giảng 
dạy 

tiếng 
Anh 

Phiên dịch 2 
Thực hành biên dịch 
Thực hành phiên dịch 
Thực hành biên phiên dịch nâng cao 
Thực tập cuối khóa 
Kiến tập biên phiên dịch 
Khóa luận tốt nghiệp ngành Ngôn 
ngữ Anh 

4 
Phạm Hồng 
Nhung 

1986 

Phó bộ 
môn, 
phụ 

trách bộ 
môn 

Thạc 
sỹ 

2015 

Phương 
pháp và 
lí luận 

dạy học 
Tiếng 
Anh 

Nói 1 
Nói 4 
Nói nâng cao 
Phiên dịch 1 
Phiên dịch 2 
Thực hành biên dịch 
Thực hành phiên dịch 
Thực hành biên phiên dịch nâng cao 
Thực tập cuối khóa 
Kiến tập biên phiên dịch 
Khóa luận tốt nghiệp ngành Ngôn 
ngữ Anh 

 

5 Lê Anh Thư 1984 
Phó bộ 

môn 

Thạc 
sỹ, 

2014 

Ngôn 
ngữ Anh 

Phiên dịch 1 
Phiên dịch 2 
Thực hành biên dịch 
Thực hành phiên dịch 
Thực hành biên phiên dịch nâng 
cao 
Thực tập cuối khóa 
Kiến tập biên phiên dịch 
Khóa luận tốt nghiệp ngành Ngôn 
ngữ Anh 
Đất nước học 
Giao thoa văn hóa 
Thực hành viết nâng cao 

 

 

6 
Nguyễn 
Thị Thanh 
Hương 

1975 
Phó bộ 

môn 

Thạc 
sỹ, 

2014 

Ngôn 
ngữ Anh 

Nghe 1 
Nghe 2 
Nghe 3 
Nghe 4  
Nghe nâng cao 
Thực tập cuối khóa 
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7 
Phạm Vũ 
Minh Lộc 

1987 
Trợ lý 
Khoa 

Thạc 
sỹ, 

2013 

Ngôn 
ngữ Anh 

Viết 1 
Viết 2 
Viết 3 
Thực hành viết nâng cao 
Thực tập cuối khóa 

 

8 
Đỗ Thị 
Hồng Hà  

1968 
Giảng 
viên 

Thạc 
sỹ, 

2009 

Ngôn 
ngữ Anh 

Ngữ pháp 1 
Ngữ pháp 2 
Ngữ pháp nâng cao 
Từ vựng ngữ nghĩa học 
Thực tập cuối khóa 
 
 
 

 

 

9 
Đỗ Thị 
Tiểu Yến 

1976 
Giảng 
viên 

Thạc 
sỹ, 

2013 

Ngôn 
ngữ Anh 

Đọc 1 
Ngữ pháp nâng cao 
Thực hành viết nâng cao 
Phiên dịch 1 
Phiên dịch 2 
Thực hành biên dịch 
Thực hành phiên dịch 
Lý luận và phương pháp biên 
phiên dịch 
Thực hành biên phiên dịch nâng 
cao 
Biên dịch 1 
Biên dịch 2 
Kiến tập biên phiên dịch 
Thực tập cuối khóa   

 

10 
Hoàng Thị 
Thanh 
Huyền 

1978 
Giảng 
viên 

Thạc 
sỹ, 

2014 

Ngôn 
ngữ Anh 

Nghe 1 
Nghe 2  
Nghe 3 
Nghe 4 
Nghe nâng cao  
Lý luận và phương pháp biên phiên 
dịch 
Thực tập cuối khóa 

 

11 
Đỗ Thị 
Ngọc Lan 

1977 
Giảng 
viên 

Thạc 
sỹ, 

2014 

Ngôn 
ngữ Anh 

Đọc 1 
Đọc 2 
Đọc 3 
Đọc 4 
Đọc nâng cao 
Viết 2 
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Viết 4 
Viết nâng cao 
Văn học Anh- Mĩ 
Thực tập cuối khóa 

12 
Nguyễn 
Thị Lệ 
Thủy 

1978 
Giảng 
viên 

Thạc 
sỹ, 

2014 

Ngôn 
ngữ Anh 

Đọc 1 
Đọc 2 
Đọc 4 
Giao thoa văn hóa 
Đất nước học 
Văn học Anh Mĩ 
Thực tập cuối khóa 
Khoa luận tốt nghiệp 

 

13 
Vũ Thị 
Hồng Vân 

1977 
Giảng 
viên 

Thạc 
sỹ, 

2013 

Lý luận 
và 

phương 
pháp 
giảng 
dạy 

tiếng 
Anh 

Nói 4 
Nói nâng cao 
Phiên dịch 1 
Thực hành biên dịch 
Thực hành phiên dịch 
Thực hành biên phiên dịch nâng cao 
Thực tập cuối khóa 
Biên dịch 1 
Biên dịch 2 
Biên phiên dịch tổng hợp 
Kiến tập biên phiên dịch 

 

14 
Nguyễn 
Thúy 
Ngọc  

1971 
Giảng 
viên 

Thạc 
sỹ 

2014 

Lý 
thuyết 

và 
phương 

pháp 
giảng 
dạy 

Ngữ pháp 2 
Ngữ pháp 3 
Ngữ pháp nâng cao 
Từ vưng, ngữ nghĩa học 
Thực tập cuối khóa 

 

15 
Nguyễn 
Thị Thanh 
Hà 

1988 
Giảng 
viên 

Thạc 
sỹ, 

2013 

Ngôn 
ngữ Anh 

Viết 1 
Viết 2 
Viết 3 
Viết 4 
Viết nâng cao 
Thực tập cuối khóa 

 

16 
Đỗ Thuận 
Giang 

1989 
Giảng 
viên 

Thạc 
sỹ, 

2013 

Ngôn 
ngữ Anh 

Nghe 1  
Nghe 2 
Nghe 3 
Nghe 4 
Thực tập cuối khóa 
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17 
Nguyễn 
Thị Duyên 

1989 
Giảng 
viên 

Thạc 
sỹ, 

2015 

Ngôn 
ngữ Anh 

Thực hành biên dịch 
Thực hành phiên dịch 
Từ vựng-ngữ nghĩa học 
Biên dịch 1 
Biện dịch 2 
Dịch tổng hợp 
Kiến tập biên phiên dịch 
Nghe 1 
Nghe 2 
Nghe 3 
Thực hành biên phiên dịch nâng cao 
Ngữ pháp 2 
Ngữ pháp nâng cao 
Thực tập cuối khóa 

 

18 
Trần Thị 
Minh 
Phương 

1984 
Giảng 
viên 

Thạc 
sỹ, 

2014 

Ngôn 
ngữ Anh 

Đọc 1 
Đọc 2 
Đọc 3 
Đọc 4 
Đọc nâng cao 
Ngữ pháp 2 
Ngữ pháp nâng cao 
Từ vựng, ngữ nghĩa học 
Thực tập cuối khóa 

 

19 
Trần Hải 
Yến 

1990 
Giảng 
viên 

Thạc 
sỹ, 

2017 

Lý luận 
và 
phương 
pháp 
giảng 
dạy 
tiếng 
Anh 

Nói 2 
Nói 3 
Nói nâng cao 
Ngữ âm -âm vị học 
Thực tập cuối khóa 

 

20 
Phạm  Thị 
Diệu  Linh 

1992 
Trợ 

giảng 

Cử 
nhân, 
2014 

Tiếng 
Anh 

thương 
mại 

Đọc 1 
Đọc 2 
Đọc 3 
Đọc 4 
Thực tập cuối khóa 

 

21 
Trần Thị 
Ngọc Mai 

1991 
Giảng 
viên 

Thạc 
sỹ, 

2015 

Lý luận 
và 

phương 
pháp 
giảng 

Nghe 1 
Nghe 2 
Nghe 3 
Nghe 4 
Nghe nâng cao 
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dạy 
tiếng 
Anh 

Ngữ pháp nâng cao 
Thực tập cuối khóa 

22 
Trần 
Thanh 
Nga  

1991 
Giảng 
viên 

Thạc 
sỹ, 

2019 

Lý luận 
và 

phương 
pháp 
giảng 
dạy 

tiếng 
Anh 

Nói 1 
Nói 2 
Nói 3 
Nghe 1 
Nghe 2 
Nghe 3 
Nghe 4 
Nghe nâng cao 
Thực tập cuối khóa 

 

23 
Vũ Thị 
Nga 

1986 
Giảng 
viên 

Thạc 
sỹ, 

2014 

Lý luận 
và 

phương 
pháp 
giảng 
dạy 

tiếng 
Anh 

Nói 1 
Nói 3 
 

 

24 
Đặng Thị 
Thanh 
Hương 

1989 
Giảng 
viên 

Thạc 
sỹ, 

2015 

Ngôn 
ngữ Anh 

Nghe 1 
Nghe 2 
Nghe 3 
Nghe 4 
Nghe nâng cao 
Thực tập cuối khóa 

 

25 
Hoàng Thị 
Kim Thoa 

1990 
Giảng 
viên 

Thạc 
sỹ, 

2017 

Ngôn 
ngữ Anh 

Nói 1 
Nói 2 
Nói 3 
Nghe 2 
Nghe 3 
Nghe nâng cao 
Ngữ âm âm vị học 
Ngữ âm thực hành 
Ngữ pháp nâng cao 
Thực tập cuối khóa 
Từ vựng ngữ nghĩa học 

 

26 
Lưu Thị 
Phương 
Thúy 

1987 
Giảng 
viên 

Thạc 
sỹ, 

2017 

Ngôn 
ngữ Anh 

Viết 2 
Thực hành viết nâng cao 
Ngữ pháp nâng cao 
Ngữ âm âm vị học 
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Văn học Anh Mĩ 
Đất nước học 
Giao thoa văn hóa 
Thực tập cuối khóa 

27 
Trần Hoài 
Ninh 

1990 
Giảng 
viên 

Thạc 
sỹ, 

2015 

Ngôn 
ngữ Anh 

 
Đọc 1 
Đọc 2 
Đọc 3 
Đọc 4 
Thực tập cuối khóa 

 

28 
Ngô Thị 
Thu Hiền 

1980 
Giảng 
viên 

Thạc 
sỹ, 

2007 

Ngôn 
ngữ Anh 

Phiên dịch 1 
Phiên dịch 2 
Biên dịch 1 
Biên dịch 2 
Biên phiên dịch tổng hợp 

 

29 
Phạm Thu 
Yến 

1985 
Giảng 
viên 

Thạc 
sỹ, 

2011 

Ngôn 
ngữ Anh 

Nghe 1 
Nghe 2 
Nói 1 
Nói 2 
Nói 3 
Phiên dịch 1 
Thực hành biên dịch 
Thực hành phiên dịch 
Thực hành biên phiên dịch nâng cao 
Thực tập cuối khóa 
Biên dịch 1 
Biên phiên dịch tổng hợp 
Kiến tập biên phiên dịch 

 

30 
Trần Thị 
Khương 
Liên 

1981 
Giảng 
viên 

Thạc 
sỹ, 

2013 

Ngôn 
ngữ Anh 

Nói 1 
Nói nâng cao 
Thực hành biên dịch 
Thực hành phiên dịch 
Lý luận và phương pháp biên phiên 
dịch 
Thực hành biên phiên dịch nâng cao 
Thực tập cuối khóa 
Biên dịch 1 
Biên dịch 2 
Biên phiên dịch tổng hợp 
Kiến tập biên phiên dịch 
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31 
Phạm Thu 
Hiền 

1973 
Giảng 
viên 

Thạc 
sỹ, 

2005 

Ngôn 
ngữ Anh 

Đọc 3 
Đọc 4 
Đọc nâng cao 
Ngữ pháp 1 
Ngữ pháp 2 
Ngữ pháp nâng cao 
Từ vựng ngữ nghĩa học 
Thực tập cuối khóa 
Khóa luận tốt nghiệp 

 

32 
Trần Thị 
Quỳnh 

1981 
Giảng 
viên 

Thạc 
sỹ, 

2010 

Ngôn 
ngữ Anh 

Nghe 3 
Nghe 4 
Viết 1 
Phiên dịch 1 
Phiên dịch 2 
Thực hành biên dịch 
Thực hành phiên dịch 
Lý luận và phương pháp biên phiên 
dịch 
Thực hành biên phiên dịch nâng cao 
Thực tập cuối khóa 
Biên phiên dịch tổng hợp 
Kiến tập biên phiên dịch 

 

33 
Nguyễn 
Thị Ngọc 
Anh 

1986 
Giảng 
viên 

Thạc 
sỹ, 

2012 

Lý luận 
và 

phương 
pháp 
giảng 
dạy 

Đọc 2 
Đọc 3 
Đọc 4 
Đọc nâng cao 
Nói 1 
Nói 2 
Nói 3 
Nói 4 
Thực tập cuối khóa 
Khóa luận tốt nghiệp 

 

34 
Lê Thị 
Tâm 

1989 
Giảng 
viên 

Thạc 
sỹ, 

2015 

Ngôn 
ngữ Anh 

 
Nói 1 
Nói 2 
Nói 3 
Nói 4 
Nói nâng cao 
Thực hành biên dịch 
Thực hành phiên dịch 
Thực hành biên phiên dịch nâng cao 
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Kiến tập biên phiên dịch 
Thực tập cuối khóa 

35 
Hoàng Thị 
Oanh 

1976 
Giảng 
viên 

Thạc 
sỹ, 

2009, 
2016 

Quản Lý 
Giáo 
Dục 

Phương 
Pháp 
Giáo 
dục 

Đọc 1 
Đọc 2 
Đọc 3 
Viết 2 
Thực hành viết nâng cao 
Lý luận và phương pháp biên phiên 
dịch 
Thực tập cuối khóa 

 

36 
Phạm Thị 
Thúy 

1977 
Giảng 
viên 

Thạc 
sỹ, 

2015 

Lý luận 
và 

phương 
pháp 
giảng 
dạy 

tiếng 
Anh 

Viết 2 
Thực hành viết nâng cao 
Ngữ pháp 1 
Ngữ pháp 2 
Ngữ pháp nâng cao 
Thực tập cuối Khóa 
Khoa luận tốt nghiệp 

 

37 
Trần Thị 
Thanh 
Phương 

1987 
Giảng 
viên 

Thạc 
sỹ, 

2014 

Ngôn 
ngữ Anh 

Viết 1 
Viết 2 
Viết 3 
Viết nâng cao 
Thực tập cuối khóa 

 

38 
Bùi Thị 
Nga  

1991 
Giảng 
viên 

Thạc 
sỹ, 

2019 

Ngôn 
ngữ Anh 

Đọc 2 
Đọc 3 
Đọc 4 
Đọc nâng cao 
Ngữ âm -âm vị học 
Ngữ âm thực hành 
Thực tập cuối khóa 

 

 

39 
Phạm Thị 
Quỳnh 

1991 
Giảng 
viên 

Thạc 
sỹ, 

2018 

Ngôn 
ngữ Anh 

Viết 1 
Viết 2 
Viết 3 
Thực hành viết nâng cao 
Thực tập cuối khóa 

 

40 
Lê Mỵ 
Thu 

1976 
Giảng 
viên 

Thạc 
sỹ, 

2013 

Lý luận 
và 

phương 
pháp 
giảng 
dạy 

Thực tập cuối khóa  
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Tiếng 
Anh 

41 
Khiếu Thị 
Hương 

1976 
Giảng 
viên 

Thạc 
sỹ, 

2014 

Lý 
thuyết 

và 
phương 

pháp 
giảng 
dạy 

tiếng 
Anh 

Thực tập cuối khóa  

42 
Phạm Thị 
Nhãn 

1981 
Giảng 
viên 

Thạc 
sỹ, 

2012 

Ngôn 
ngữ Anh 

Nói 1 
Nói 2 
Nói 3 
Nói 4 
Viết 1 
Viết 2 
Viết 3 
Thực hành viết nâng cao 
Đất nước học 
Giao thoa văn hóa 
Văn học Anh Mĩ 
Thực tập cuối khóa 

 

43 
Nguyễn Thị 
Thanh Hà  

1980 
Giảng 
viên 

Thạc 
sỹ, 

2013 

Ngôn 
ngữ 

Trung 

Tiếng Trung 1 
Tiếng Trung 2 
Tiếng Trung 3 
Tiếng Trung 4 

 

 
Danh sách cán bộ quản lý phụ trách ngành đào tạo 

Số 
TT 

Học và tên, năm sinh, 
chức vụ hiện tại 

Trình độ đào 
tạo, năm tốt 

nghiệp 
Ngành/Chuyên ngành Ghi chú 

1 Hoàng Thị Minh Lý Thạc sĩ, 2008    

2 Phạm Hồng Nhung Thạc sĩ, 2015    

3 Nguyễn Thu Hà Tiến sỹ, 2019   
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2.1.2. Cơ sở vật chất, trang thiết bị. 

a. Phòng học 
Cơ sở vật chất của Nhà trường hiện nay bao gồm 4 địa điểm làm việc, giảng dạy, thực 

hành/thực tập với tổng diện tích xấp xỉ 29 ha; trong đó có 305 phòng học với tỷ lệ 

2.92m2/1SV, 63 phòng thực hành/thí nghiệm. Trường tích cực đầu tư kinh phí để trang bị 

các thiết bị tại các phòng thực hành với các loại máy móc hiện đại; hệ thống máy tính của 

trường đã được nối mạng ADSL, wireless đáp ứng nhu cầu dạy và học, nghiên cứu, tổ chức 

hội nghị, hội thảo và công tác quản lý điều hành. 

Trường hiện có 2 cơ sở đào tạo tại Nam Định và Hà Nội. Tại cơ sở Nam Định có 2 địa 

điểm gồm 17.000m2 ở 353 Trần Hưng Đạo và 250.000m2 tại phường Mỹ Xá. Tại cơ sở 

Hà Nội có 2 địa điểm gồm 7.000m2 ở 456 Minh Khai, quận Hai Bà Trưng và 20.000m2 

tại phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai đã được Thành phố Hà Nội cấp phép xây dựng, 

trong đó có 305 phòng học, giảng đường lớn, có tổng diện tích sử dụng 25.412 m2, số 

lượng máy tính trên 1500 bộ. 

STT 

Loại phòng học 

(Phòng học, giảng 

đường, phòng học đa 

phương tiện, phòng 

học ngoại ngữ, phòng 

máy tính…) 

Số 

lượng 

Diện tích 

(m2) 

Danh mục trang thiết bị chính 

hỗ trợ giảng dạy 

Tên thiết bị Số lượng 

Phục vụ học 

phần/môn học 

 

1 Phòng học lý thuyết 305 25.412   

- Máy tính  
- Máy chiếu 
- Hệ thống tivi 
tương tác  
- Loa, Âm ly, 
micro 

305 bộ 
88 cái 
200 cái 
 
200 bộ 

Các học phần lý 
thuyết 

 

2 Phòng Máy tính 16  - Máy tính 1350 bộ 

Thực hành học 
phần và các học 
phần thực hành 
máy tính  

b. Trang thiết bị 
Công tác đầu tư trang thiết bị phục vụ giảng dạy, hoạt động, NCKH luôn được nhà trường 

coi trọng. Phòng Studio được trang bị đầy đủ các thiết bị đảm bảo cho việc quay phim, ghi 

hình, giảng dạy trực tuyến. 

- Hệ thống studio sản xuất học liệu, cụ thể như sau: 
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+ Tổng diện tích: 381m2 

+ Danh sách phòng chức năng như sau: Tất cả các phòng được thiết kế theo đúng 

chức năng và đảm bảo tiêu âm, cách âm: 

• Phòng thu / quay bài giảng và giảng dạy online trực tiếp: 4 phòng; 

• Trường quay lớn: 1 phòng; 

• Phòng biên tập, chỉnh sửa: 1 phòng; 

• Phòng Điều khiển trung tâm: 1 phòng; 

• Phòng trang điểm: 1 phòng; 

• Phòng thay đồ: 1 phòng; 

• Kho: 2 phòng; 

• Sảnh chờ: 1 sảnh; 

• Phòng làm việc chung cho giảng viên: 1 sảnh. 
+ Danh sách cơ sở vật chất được trang bị đầy đủ, hiện đại gồm các hạng mục sau: 

Nội dung / Trang thiết bị Thương 
hiệu / Mã Xuất xứ ĐVT Số 

lượng 

I. Phòng quay bài giảng 3 

Máy quay Sony HXR-NX100 Sony Japan Chiếc 1 

Chân máy Benro Video Tripod KH26  Benro China Bộ 1 

Bộ trộn hình ATEM Mini Pro ISO Blackmagic 
Design Singapore Bộ 1 

Hệ thống Đèn và phông xanh China China Bộ 1 

Tivi  

Tivi Sony 
4K 49 inch 

KD-
49X7500H 

Malaysia Cái 1 

Giá treo TV di động 
NB 

AVA1500-
60 

 Bộ 1 

Rode Wireless GO Compact Wireless Omni 
Lavalier Microphone System Kit (Original, 2.4 
GHz) 

Rode Australia Bộ 3 

II. Phòng hậu kỳ Video 

Máy tính dựng Video   Bộ 4 

III. Phòng thu/Quay phụ 

Hệ đèn trường quay China China Bộ 2 

Máy quay Sony  Sony Japan Chiếc 4 
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Nội dung / Trang thiết bị Thương 
hiệu / Mã Xuất xứ ĐVT Số 

lượng 

Thẻ nhớ Sony 64GB SxS-1 G1C Series 
Memory Card (2-Pack) Sony Japan Cái 8 

Đầu đọc thẻ nhớ chuyên dụng SBAC-US30 Sony Japan Bộ 4 

Sony BP-U70 Lithium-Ion Battery Pack Sony Japan Chiếc 8 

Sạc pin đôi BC-U2 Sony Japan Cái 4 

Chân máy Libec LX10 Studio Two-Stage 
Aluminum Tripod System and H65B Head with 
Dual Pan Handles and Spreader Dolly 

Libec Taiwan Bộ 4 

Bộ nhắc lời ikan PT3700 17" Rod Mounted 
Teleprompter for Location and Studio ikan China Bộ 1 

Microphone cài ve Sennheiser EW 112P G4 
Camera-Mount Wireless Omni Lavalier 
Microphone System 

Sennheiser Germany Bộ 3 

IV. Phòng điều khiển trung tâm 

Bộ trộn hình ATEM 4 M/E Broadcast Studio 
4K 

Blackmagic 
Design Singapore Bộ 1 

Bàn điều khiển ATEM 2 M/E Advanced Blackmagic 
Design Singapore Bộ 1 

Bộ ghi hình ổ cứng SSD HyperDeck Studio 
12G 

Blackmagic 
Design Singapore Bộ 4 

Bộ chuyển đổi tín hiệu đa năng Teranex AV Blackmagic 
Design Singapore Bộ 1 

Hệ thống liên lạc Intercom Datavideo ITC-100 
8-User Wired Intercom System with 4 
Beltbacks & 4 Headsets 

Datavideo Taiwan Bộ 1 

GPI and Tally Interface Blackmagic 
Design Singapore Chiếc 1 

Tivi    Chiếc 3 

Màn hình kiểm tra SmartScope Duo 4K 2 Blackmagic 
Design Singapore Bộ 1 

Bộ chuyển đổi tín hiệu video Micro Converter 
HDMI to SDI wPSU 

Blackmagic 
Design Singapore Bộ 1 

Bộ chuyển đổi tín hiệu video Micro Converter 
SDI to HDMI wPSU 

Blackmagic 
Design Singapore Bộ 1 

Bộ định tuyến Smart Videohub 12G 40x40 Blackmagic 
Design Singapore Bộ 1 

Máy tính xách tay    Bộ 4 

Loa kiểm tra Genelec 8030C Active Two-Way 
5" Studio Monitor (Single) 

  Bộ 2 
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Nội dung / Trang thiết bị Thương 
hiệu / Mã Xuất xứ ĐVT Số 

lượng 

Bàn điều khiển âm thanh số cao cấp MIDAS 
M32 Live Midas UK/China Bộ 1 

V. Trường quay lớn – Hệ thống âm thanh 

Loa treo line array RCF HDL 6A RCF 
(ITALY) Italy Bộ 6 

Loa kiểm tra sân khấu RCF ART 710-A MK4 - 
10" 2-Way 1400W Active Speaker 

RCF 
(ITALY) Italy Bộ 3 

Loa siêu trầm RCF SUB 8003AS II RCF 
(ITALY) Italy Bộ 1 

Bàn điều khiển âm thanh số cao cấp MIDAS 
M32 Live Midas UK/China Bộ 1 

Thiết bị kết nối sân khấu và Mixer Midas DL32 
32-input / 16-output Stage Box Midas UK/China Gói 1 

Microphone không dây Sennheiser EW 100 G4-
945-S Wireless Handheld Microphone System 
with MMD 945 Capsule 

Sennheiser 
(Đức) Germany Bộ 6 

Tủ cấp nguồn âm thanh 3PHA 100A, 12out 16A Việt Nam  Chiếc 1 

Dây tín hiệu âm thanh EuroCable  EuroCable  Mét 300 

Jack tin hiệu cho hệ thống âm thanh Neutrik - 
Liechtenstein Liechtenstein Chiếc 30 

Chân Microphone Việt Nam  Chiếc 4 

Tủ để thiết bị 12U   Chiếc 1 

PAR LED 54x3W China  Chiếc 8 

Bộ chia tín hiệu DMX China  Chiếc 1 

Bàn điều khiển ánh sáng   Bộ 1 

c. Cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin 

Hạ tầng mạng và đường truyền internet:  
Danh sách máy chủ vật lý 

TT Tên máy chủ Số lượng 

Thông số cơ bản 

Ghi chú CPU 
(Core 
vật lý) 

RAM (GB) HHD (GB) SSD (GB) 

1 Dell 940 1 96 256 0 4800   

2 Dell 940 1 96 256 8400 1600   
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TT Tên máy chủ Số lượng 

Thông số cơ bản 

Ghi chú CPU 
(Core 
vật lý) 

RAM (GB) HHD (GB) SSD (GB) 

3 Dell 940 1 96 256 3200 1600   

4 IBM M5 1 16 128 3500 0   
5 IBM M5 1 16 96 3500 0   

6 Dell 740 1 20 128 2000 0   

7 IBM M4 1 8 64 1800 0   

Bảng: Danh sách máy chủ vật lý do phòng Đào tạo quản lý 

Danh sách máy chủ ảo sử dụng cho hệ thống đào tạo từ xa 

+ Máy chủ Proxy 1: 

• OS: Ubuntu 18+ 

• Tài nguyên: 4 core CPU; 6 Gb Ram; 100 SSD 

• Dịch vụ: Proxy Server: HAProxy / Nginx 
+ Máy chủ Proxy 2: 

•  OS: Ubuntu 18+ 

• Tài nguyên: 4 core CPU; 6 Gb Ram; 100 SSD 

• Dịch vụ: Proxy Server: HAProxy / Nginx 
+ Máy chủ Web LMS 1: 

• OS: Ubuntu 18+ 

• 01 Ip tĩnh 

• Tài nguyên: 16 core CPU; 24 Gb Ram; 256 SSD 

• Dịch vụ: Webserver2: Apche 2.4; PHP 7.2+; Moodle 3.8+, SSL 
+ Máy chủ Web LMS 2: 

• OS: Ubuntu 18+ 

• 01 Ip tĩnh 

• Tài nguyên: 16 core CPU; 24 Gb Ram; 256 SSD 

•  Dịch vụ: Webserver2: Apche 2.4; PHP 7.2+; Moodle 3.8+, SSL 
+ Máy chủ Web Database 1 (Master vs slave): 

• OS: Ubuntu 18+ 

• Tài nguyên: 16 core CPU; 16 Gb Ram; 192 SSD 

• Dịch vụ: Mysql 5.7 
+ Máy chủ Web Database 2 (Master vs slave): 
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• OS: Ubuntu 18+ 

• Tài nguyên: 16 core CPU; 16 Gb Ram; 192 SSD 

• Dịch vụ: Mysql 5.7 
+ Máy chủ VCR SERVER NODE 1: 

• OS: Ubuntu 18+ 

• Tài nguyên: 8 core CPU; 16 Gb Ram; 500 SSD 

• Dịch vụ: Mysql 5.7, SSL, HTML5, Bigbluebutton 
+ Máy chủ VCR SERVER NODE 2: 

• OS: Ubuntu 18+ 

• Tài nguyên: 8 core CPU; 16 Gb Ram; 500 SSD 

• Dịch vụ: Mysql 5.7, SSL, HTML5, Bigbluebutton 
+ Máy chủ VCR SERVER NODE 3: 

• OS: Ubuntu 18+ 

• Tài nguyên: 8 core CPU; 16 Gb Ram; 500 SSD 

• Dịch vụ: Mysql 5.7, SSL, HTML5, Bigbluebutton 
+ SAN / NAS: STORAGE 

• Tài nguyên: 1000 HDD 
Danh sách các máy chủ ảo vận hành phần mềm quản lý đào tạo, hành chính điện tử, công 

thông tin sinh viên …  

+ Máy chủ Web: CỔNG THÔNG TIN HÀNH CHÍNH ĐIỆN TỬ  

• OS: Windown Server  

• 1 Ip tĩnh 

• Tài nguyên: 8 core CPU; 24 Gb Ram; 400 SSD 

• Dịch vụ: IIS: SSL 
+ Máy chủ Web: CỔNG THÔNG TIN SINH VIÊN 

• OS: Windown Server  

• 1 Ip tĩnh 

• Tài nguyên: 8 core CPU; 24 Gb Ram; 200 SSD 

• Dịch vụ: IIS: SSL 
+ Máy chủ Web: CỔNG THÔNG TIN KHẢO SÁT 

• OS: Windown Server  

• 1 Ip tĩnh 

• Tài nguyên: 8 core CPU; 24 Gb Ram; 200 SSD 

• Dịch vụ: IIS: SSL 
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+ Máy chủ Web: TRA CỨU VĂN BẰNG 

• OS: Windown Server  

• 1 Ip tĩnh 

• Tài nguyên: 8 core CPU; 24 Gb Ram; 200 SSD 

• Dịch vụ: IIS: SSL 
+ Máy chủ Web: THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ 

• OS: Windown Server  

• 1 Ip tĩnh 

• Tài nguyên: 20 core CPU; 64 Gb Ram; 512 SSD 

• Dịch vụ: IIS: SSL 
+ Máy chủ phần mềm: Quản lý Đào tạo, Quản lý nhân sự 

• OS: Windown Server  

• Tài nguyên: 8 core CPU; 32 Gb Ram; 500 SSD 

• Dịch vụ: SQL Server 
Danh sách đường truyền internet ftth (cáp quang) 

TT CƠ 
SỞ ĐỊA ĐIỂM 

NHÀ 
CUNG 
CẤP 

ĐƯỜNG 
TRUYỀN 

CÁP 
QUANG 

TÌNH 
TRẠNG 

BĂNG THÔNG 

MỤC ĐÍCH 
ĐƯỜNG 
TRUYỀN Trong 

nước 
Quốc 

tế 

1 Hà 
Nội 

218 Lĩnh Nam, TP. 
Hà Nội VNPT Đang 

hoạt động 400 MB 18MB Cung cấp cho hệ 
thống máy chủ 

2 Hà 
Nội 

218 Lĩnh Nam, TP. 
Hà Nội FPT Đang 

hoạt động 400 MB 18MB Cung cấp cho hệ 
thống máy chủ 

3 Hà 
Nội 

218 Lĩnh Nam, TP. 
Hà Nội FPT Đang 

hoạt động 400 MB 18MB Internet - Cân 
bằng tải 

4 Hà 
Nội 

218 Lĩnh Nam, TP. 
Hà Nội FPT Đang 

hoạt động 400 MB 18MB Internet - Cân 
bằng tải 

5 Hà 
Nội 

218 Lĩnh Nam, TP. 
Hà Nội FPT Đang 

hoạt động 400 MB 18MB Internet - Cân 
bằng tải 

6 Hà 
Nội 

Số 456 Minh Khai, 
TP. Hà Nội FPT Đang 

hoạt động 400 MB 18MB Internet - Cân 
bằng tải 

7 Hà 
Nội 

Số 456 Minh Khai, 
TP. Hà Nội FPT Đang 

hoạt động 400 MB 18MB Internet - Cân 
bằng tải 



31 
 

TT CƠ 
SỞ ĐỊA ĐIỂM 

NHÀ 
CUNG 
CẤP 

ĐƯỜNG 
TRUYỀN 

CÁP 
QUANG 

TÌNH 
TRẠNG 

BĂNG THÔNG 

MỤC ĐÍCH 
ĐƯỜNG 
TRUYỀN Trong 

nước 
Quốc 

tế 

8 Hà 
Nội 

Số 456 Minh Khai, 
TP. Hà Nội VNPT Đang 

hoạt động 150 MB 8 MB Mạng VPN 

9 Hà 
Nội 

Số 456 Minh Khai, 
TP. Hà Nội VNPT Đang 

hoạt động 150 MB 8 MB Internet - Cân 
bằng tải 

10 Hà 
Nội 

Số 456 Minh Khai, 
TP. Hà Nội VIETTEL Đang 

hoạt động 90 MB 8 MB Internet - Cân 
bằng tải 

11 Nam 
Định 

Số 353 Trần Hưng 
Đạo, TP. Nam Định FPT Đang 

hoạt động 400 MB 18MB Internet - Cân 
bằng tải 

12 Nam 
Định 

Số 353 Trần Hưng 
Đạo, TP. Nam Định VNPT Đang 

hoạt động 150 MB 8 MB Mạng VPN 

13 Nam 
Định 

Mỹ Xá, TP. Nam 
Định VNPT Đang 

hoạt động 150 MB 8 MB Internet 

 

Hạ tầng phần mềm 

Hệ thống quản lý học tập: Hệ thống quản lý đào tạo PMT-EMS của Trường Đại học Kinh 

tế - Kỹ thuật Công nghiệp 

Hệ thống học tập LMS 

 Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp sử dụng hệ thống quản lý nội dung 

học tập trên nền tảng Moodle, đây là một nền tảng cho học trực tuyến có mã nguồn mở có 

số lượng rất lớn người sử dụng. Moodle nổi bật là thiết kế hướng tới giáo dục, với giao 

diện trực quan, giảng viên chỉ mất một thời gian ngắn để làm quen và có thể sử dụng thành 

thạo. Moodle được viết bằng PHP và sử dụng cơ sở dữ liệu SQL, được cài đặt và chạy trên 

hệ điều hành Linux. Hệ thống quản lý nội dung học tập của Uneti có các tính năng chính 

sau: 

 + Xem bài giảng tương tác: Tương tác trên bài giảng elearning chuẩn SCORM, Slide 

bài giảng, trên video (MP4) bài giảng. 

 + Diễn đàn lớp học Forum: Trao đổi, tương tác thảo luận trên hệ thống, Công nghệ 

trao đổi theo phương pháp sư phạm định hướng,… 
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 + Bài luyện tập: có 16 định dạng khau, phản hồi kết quả ngay đến người học,… 

 + Bài tập cá nhân, nhóm: Nộp bài tập với các định dạng: fiel hoặc online text, chấm 

bài tập online ngay trên hệ thống, chia nhỏ bài tập, nộp, chấm bài và nhận xét liên tục… 

 + Help Desk (hỏi đáp ): Hỗ trợ giải đáp 1-1 giữa học viên, sinh viên 

 + Lớp học ảo trực tuyến (VCR): Lớp học ảo trực tuyến tương tác đa chiều: Công cụ 

giảng dạy đa dạng, chat, video, webcam, chia sẻ màn hình, chia nhóm học tập… 

 + Hệ thống thông báo (Notification): Thông báo làm bài, nộp bài, nhiệm vụ học tập, 

sự kiện khóa học. Kết nối đa kênh giữa sinh viên, giảng viên trong thời gian thực. 

 + Quản lý thiết kế khóa học: Quản trị danh mục, thông tin học phần, quản trị thiết lập 
các tỉ lệ, nhiệm vụ học tập tập trung, Tạo ra khóa học tự động theo kế hoạch có sẵn, Tự 
động đưa danh sách sinh viên vào khóa học. 

b) Cơ sở vật chất của Khoa Ngoại ngữ 
Khoa Ngoại ngữ có 5 phòng thực hành Ngoại ngữ ảo bao gồm 3 phòng ở cơ sở 456 

Minh khai, Hà Nội và 2 phòng tại cơ sở 353 Trần Hưng Đạo Nam Định. Mỗi phòng thực 
hành Ngoại ngữ ảo được trang bị 06 bộ máy tính cấu hình nối mạng lan nội bộ được cài 
phần mềm Ngoại ngữ Misa chuyên dụng có bản quyền, từ 1 đến 2 tivi, từ 20 đến 30 bộ bàn 
ghế đôi, bảng, tủ tài liệu, bộ tài liệu hướng dẫn thực hành, bảng biểu hướng dẫn quy trình 
công tác Ngoại ngữ doanh nghiệp. Ngoài ra khoa Ngoại ngữ được trang bị 05 phòng thực 
hành Ngoại ngữ máy, 3 phòng ở 456 Minh Khai, Hà nội và 2 phòng tại 353 Trần Hưng 
Đạo, Nam Định. Đối với các phòng thực hành Ngoại ngữ máy được trang bị 1 ti vi, điều 
hòa và từ 25-40 máy tính có cài đặt phần mềm có bản quyền chuyên dụng: Phần mềm 
Ngoại ngữ Misa, phần mềm Ngoại ngữ Fast. 

Số 
TT 

Tên phòng thí nghiệm, 
xưởng, trạm trại, cơ sở 

thực hành 

Diện 
tích 
(m2) 

Danh mục trang thiết bị chính 
hỗ trợ thí nghiệm, thực hành 

Tên thiết bị Số lượng 
Phục vụ môn học 

/học phần 
1 Phòng thực hành Ngoại 

ngữ ảo 
499 -Máy tính  

- Hệ thống tivi 
tương tác  
- Loa, Âm ly, micro 
- Tủ đựng tài liệu 
- Hệ thống mạnh 
lan 

35 Bộ 
07 
 

05 
06 
05 

Thực hành hành 
Ngoại ngữ 

2.1.3 Hệ thống thư viện, giáo trình 

a) Thư viện 
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Với mục tiêu lấy người học làm trung tâm, nhà trường đã chú trọng đầu tư xây dựng 
và phát triển hệ thống thư viện ở cả 2 cơ sở Hà Nội và Nam Định với tổng diện tích 1320m2, 
trong đó: Địa điểm Minh khai có diện tích: 215 m2 được bố trí: 01 phòng đọc mở, 1 phòng 
nghiệp vụ, 02 phòng kho; Địa điểm Lĩnh Nam có diện tích: 757 m2 được bố trí 01 phòng 
đọc mở, 02 phòng tự học, 01 phòng kho và địa điểm Nam Định có diện tích: 348 m2 được 
bố trí 01 phòng đọc mở phục vụ hoạt động đào tạo và nghiên cứu của giảng viên và sinh 
viên. Thư viện có 400 chỗ ngồi: Địa điểm Minh Khai là 76 chỗ ngồi với 12 bộ bàn ghế; 
Địa điểm Lĩnh Nam có 232 chỗ ngồi với 116 bộ bàn ghế và địa điểm Nam Định có 92 chỗ 
ngồi với 23 bộ bàn ghế; Thư viện có 01 phần mềm quản lý thư viện hiện đại (Kipos); 01 
bộ máy chủ và 12 bộ máy tính nghiệp vụ và tra cứu trong đó: Địa điểm Minh Khai là 07 
bộ, địa điểm Lĩnh Nam là 03 bộ và địa điểm Nam Định là 02 bộ; 03 cổng an ninh; 02 máy 
in; 01 máy photo và các thiết bị khác. Cổng thông tin điện tử của Thư viện là: 
www.lib.uneti.edu.vn;  

Hiện tại Thư viện của Nhà trường có 7.467 đầu sách (47.677 bản in) và 1.896 bản tài 
liệu số hoá bao gồm: giáo trình, sách tham khảo, chuyên khảo, từ điển, đề tài NCKH, luận 
án, luận văn, khóa luận tốt nghiệp… bằng tiếng Việt và ngoại văn đối với Khoa Ngoại ngữ 
số lượng tài liệu in là: 461 đầu tương ứng 1.733 bản và tài liệu số là: 28 bản. Ngoài ra, nhà 
trường liên kết được các tài liệu số trong nước của Đại học Quốc Gia Hà Nội; Thư viện Tạ 
Quang Bửu - trường Đại học Bách Khoa Hà Nội và các cơ sở dữ liệu điện tử liên kết của 
Dự án Thư viện điện tử dùng chung với đầu mối là Trường Đại học Kinh tế Quốc dân bao 
gồm các CSDL sách điện tử: IG publishing, Spinger, Elsevier; CSDL tạp chí điện tử: 
Emeral publishing, Sage publishing. 

b) Sách, giáo trình, TLHT 
Danh mục giáo trình của ngành Ngôn ngữ Anh 

Số 
TT 

Tên giáo trình Tên tác giả 
Nhà xuất 

bản 

Năm 
xuất 
bản 

Số bản 
Sử dụng cho 
môn học/ học 

phần 

1 

Giáo trình những 
nguyên lý cơ bản 
của chủ nghĩa Mác - 
Lênin 

 Bộ 
GD&ĐT 

Nxb Chính trị 
Quốc gia 

2009  08 
Triết học Mac-

Lênin 

2 
Kinh tế chính trị 
Mác Lê Nin 

 Bộ 
GD&ĐT 

Nxb Chính trị 
Quốc gia 

2006 300 
Kinh tế chính trị 

Mác-Lênin 

3 
Chủ nghĩa xã hội 
khoa học 

  Bộ 
GD&ĐT 

Nxb Chính trị 
Quốc gia 

2006 50 CNXH Khoa học 

4 
Tư tưởng Hồ Chí 
Minh 

 Bộ 
GD&ĐT 

Nxb Chính trị 
Quốc gia 

2006 50 
Tư tưởng Hồ Chí 

Minh 
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5 
Lịch sử ĐCS Việt 
Nam 

  
Nxb Chính trị 

Quốc gia 
2006  500 

Lịch sử Đảng 
cộng sản Việt 

Nam 

6 
Giáo trình pháp luật 
đại cương 

 Nguyễn Thị 
Hồng 
Nhung 

NXB Khoa 
học Kỹ thuật 

2012 10 
Pháp luật đại 

cương  

7      
Soạn thảo văn 

bản 

8 
汉 语 教 程 (修订本

), 第一 册上 

Dương Ký 
Châu 

NXB Đại học 
QGHN 

2016 2 
Tiếng Trung 1 

9 
汉 语 教 程 (修订本

), 第一 册上 

Dương Ký 
Châu 

NXB Đại học 
QGHN 

2016 2 
Tiếng Trung 2 

10 
汉 语 教 程 (修订本

), 第一 册下 
Dương Ký 

Châu 
NXB Đại học 

QGHN 
2017 2 

Tiếng Trung 3 

11 
汉 语 教 程 (修订

本), 第一 册下 
Dương Ký 

Châu 
NXB Đại học 

QGHN 
2017 2 

Tiếng Trung 4 

12 
Bài giảng quản trị 
học 

  
Đại học Kỹ 

thuật Kinh tế 
KTCN 

2012  10 
Quản trị học 

13      
Kỹ năng nhận 
thức bản thân 

14      
Kỹ năng nghề 
nghiệp - NNA 

15      
Kỹ năng phỏng 

vấn xin việc 

16 
Dẫn luận ngôn ngữ 
học 

Nguyễn 
Thiện Giáp  

NXB giáo 
dục 

2010 2 
Dẫn luận ngôn 

ngữ học 

17 
Nghiên cứu đối 
chiếu các ngôn ngữ 

Lê Quang 
Thiêm 

NXB ĐHQG 
TP Hồ Chí 

Minh 
2019  

Ngôn ngữ học đối 
chiếu 

18 

English 
Pronunciation in 
Use – Intermediate. 
 
 
English Phonetics 
and Pronunciation 
Practice 

Mark, H 
 
 
Ly, H. T. M 

Cambridge 
University 
Press, 
Cambridge 
 

UNETI 

2017 
 
 

2020 

 

Ngữ âm thực 
hành 
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19 
Destination B1 
Grammar and 
Vocabulary - Inter 

Mann, M.,& 
Yaylore-

Knowles, S 

 Macmillan 
Publishers 

limited 
2015  

Ngữ pháp 1  

20 

Introducing 
Translation Studies: 
Theories and 
Application 

Munday, J. New York 2016  

Lý luận và 
phương pháp biên 

phiên dịch  

21      
Tiếng Việt thực 

hành 

22 Anh ngữ thực hành 
Quang Minh 

(dịch) 
NXB Thanh 

Niên. 
2010  

Ngữ âm- âm vị 
học 

23 
Destination B2 
Grammar and 
Vocabulary - Inter 

Mann, M.,& 
Yaylore-

Knowles, S 

 Macmillan 
Publishers 

limited 
2020  

Ngữ pháp 2 

24 
Intercultural 
Communication 

Nguyen 
Quang 

(Com. & 
Ed.) 

Vietnam 
National 

University. 
Hanoi 

  

Giao thoa văn 
hóa 

25 

The U.S.A. 
Customs and 
Institutions 
Britain for Learners 
of English 

Ethel, T. & 
Martin, T 
James, O.D 

Longman 
Oxford 

University 
Press 

2002 
2009 

 

Đất nước học 

26 
Giáo trình Văn học 
Anh & Giáo trình 
Văn học Mỹ 

  
ĐH Quốc gia 

Hà Nội 
  2 

Văn học Anh – 
Mỹ 

27 
Unlock Listening  
Speaking 2 

Dimond-
Bayir, S. 

Cambridge 
University 

Press 
2014 2 

Nghe 1 

28 
Speak out Pre-
intermediate 

Frances 
Eales & 

Steve Oakes 
Pearson 2018 2 

Nói 1 

29 
Reading Explorer 2, 
Second Edition 

David 
Bohlke & 

Paul 
Maclntyre 

Cengage 2009 2 

Đọc 1 

30 
Collins English for 
Life – Writing, Pre-
Intermediate 

Chris, F., & 
Jamie, F 

HarperCollins 
Publishers 

Ltd 
2018 2 

Viết 1 
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31 
Unlock Listening  
Speaking 3 

Dimond-
Bayir, S. 

Cambridge 
University 

Press 
2014 2 

Nghe 2 

32 
Speak out 
Intermediate 

Frances 
Eales & 

Steve Oakes 
Peterson 2018 2 

Nói 2  

33 
Reading Explorer 3, 
Second Edition 

Nancy 
Douglas & 

David 
Bohlke 

Cengage 2016 2 

Đọc 2 

34 Great Writing 2 Folse, K 
Boston: 
Cengage 

Learning Asia 
2013 2 

Viết 2 

35 
Unlock 4 Listening 
and Speaking 
Second Edition 

Lewis 
Lansford 

Cambridge 
University 

Press 
2019 2 

Nghe 3 

36 
Unlock 4 Listening 
and Speaking 
Second Edition 

Lewis 
Lansford 

Cambridge 
University 

Press 
2019 2 

Nói 3 

37  Reading Explorer 4 

Paul 
MacIntyre, 

David 
Bohlke 

Cengage 2015 2 

Đọc 3 

38 

Great Writing 3: 
From Great 
Paragraphs to Great 
Essays 

Keith S. 
Folse, Elena 

Vestri 
Solomon 

and David 
Clabeaux 

National 
Geographic 

Learning 
2015 2 

Viết 3 

39 

Contemporary 
Topics 2-21st 
Century Skills For 
Academic Success 

Ellen, K. Pearson 2017 2 

Nghe 4 

40 
Unlock 5 Listening 
and Speaking 
Second Edition 

Jessica 
Williams 

Cambridge 
University 

Press 
2019 2 

Nói 4 

41 
Reading Explorer 5 
- 2nd edition 

Nancy 
Douglas – 

David 
Bohlke – 

Helen 

Cengage 2015 2 

Đọc 4 
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Huntley – 
Bruce 

Rogers – 
Paul 

Macintyre 

42 
Writing for IELTS 
Great Writing – 
Fourth Edition 

Anneli 
Williams 
Keith 
S.Folse , 
April 
Muchmore-
Vokoun and 
Elena Vestri 
Solomon 

Harper 
Collins 
Publishers 

National 
Geographic 

Learning 
Publishing 

  

Thực hành viết 
nâng cao 

43 

Collins Listening 
for IELTS, 2nd 
Edition 
 
15 Days’ Practice 
For IELTS 
Listening 

Aish, F., & 
Tomlinson, 
J. 
 

Xia, L. P., 
& He, T. 

Harper 
Collins 
Publishers 
Limited 
 

Harper 
Collins 

Publishers 
Limited 

2019 
 

2012 

2 
 
2 

Nghe nâng cao 

44 
15 days’ Practice 
for IELTS Speaking 

Xia, W.H 
NXB Tổng 

hợp TPHCM 
2016 2 

Nói nâng cao 

45 
15 Days‘ Practice 
for IELTS 

Deng He 
Gang 

Nhà xuất bản 
tổng hợp 
TPHCM 

 2 
Đọc nâng cao 

46 

Phương pháp mới 
Phiên dịch-Biên 
dịch Anh Việt, Việt 
Anh 1. 
Biên dịch 1 

Châu, N.Đ 
Luyến, N.T 

NXB Trẻ 
Đại học Kinh 
tế-Kỹ thuật 

Công nghiệp 

2004 
2020 

2 

Biên dịch 1 

47 
Giáo khoa căn bản 
môn dịch Anh- 
Việt, Việt –Anh. 

Trương 
Quang Phú 

NXB Thanh 
niên 

2019 2 
Biên dịch  2 

48 
Hướng dẫn kỹ thuật 
biên dịch Anh-Việt 
– Việt-Anh. 

Nguyễn 
Quốc Hùng 

NXB Thanh 
Niên. 

2021 2 
Phiên dịch 1 

49 
Phiên dịch & biên 
dịch 2 

Nguyễn Đức 
Châu 

Thanh Niên 2019 2 
Phiên dịch 2 
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50 

Hướng Dẫn Kỹ 
Thuật Biên Dịch 
Anh-Việt, Việt – 
Anh 

Nguyễn 
Quốc Hùng 

Nhà xuất bản 
văn hóa Sài 

gòn 
2007 2 

Thực hành biên 
dịch 

51 

English for 
Technical students 
Dịch văn bản khoa 
học kỹ thuật 

David, B. 
Thu, Đ.H 

Longman 
Group 
Limited. 

NXB Khoa 
học Kỹ thuật 

2017 2 

Thực hành phiên 
dịch 

52 
 

    
Thực tập cuối 

khóa 

53 

Tự học phiên dịch 
Anh – Việt, Việt – 
Anh 
Hướng dẫn kỹ thuật 
biên dịch Anh-Việt, 
Việt-Anh 
Giáo khoa căn bản 
môn dịch Anh – 
Việt , Việt Anh 

Lê Tôn Hiến 
Nguyễn 
Quốc Hùng 

Trương 
Quang Phú 

Nxb Hồng 
Đức 
NXB Tổng 
Hợp TP. 
HCM 
Nxb Đồng 
Nai 

 

2016 
2012 

2019 

2 
2 
2 

Biên phiên dịch 
tổng hợp 

54 

A University 
Grammar of English 
A University 
Grammar of English 
Oxford Practice 
Grammar – 
Intermediate 

R. Quirk et 
al. 
Quirk, R. & 
Greenbaum, 
S.  

John, E.  

 Longman 
London 

Oxford 

1972 
1973 

2003 
 

Ngữ pháp nâng 
cao 

55 
Giảng Trình Biên 
Dịch & Phiên Dịch 
Tiếng Anh 

Dương 
Ngọc Dũng 

NXB Đại học 
Quốc Gia Tp 

HCM 
2014 2 

Thực hành biên 
phiên dịch nâng 

cao 
 

Danh mục sách chuyên khảo, tạp chí của ngành đào tạo 

Số 
TT 

Tên sách chuyên 
khảo/tạp chí 

Tên tác giả 
Đơn vị xuất bản 

Nhà xuất 
bản 

số, tập, 
năm xuất 

bản 

Số 
bản 

Sử dụng cho 
môn học/học 

phần 

1 
Tạp chí KHKT trường 
ĐH KTKTCN 

Trường ĐH KTKTCN 12 số / năm  
Sử dụng tham 
khảo cho tất cả 
các học phần 
chuyên ngành 

2 
Tạp chí Từ điển học và 
bách khoa thư 

Viện Hàn lâm khoa học 
xã hội Việt Nam 

12 số/ năm 
 



39 
 

3 
Tạp chí ngôn ngữ và đời 
sống 

Hội Ngôn ngữ học Việt 
Nam 

12 số/ năm 
 

4 
Tạp chí nghiên cứu nước 
ngoài 

Đại học NN, Đại học 
Quốc gia HN 

12 số/ năm 
 

5 
Tạp chí Khoa học trường 
ĐH Mở Hà Nội 

Trường ĐH Mở Hà Nội 12 số/ năm 
 

2.1.4. Hoạt động nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế: 

a) Hoạt động nghiên cứu khoa học 

 

Các đề tài nghiên cứu khoa học của giảng viên khoa chủ quản liên quan đến ngành 
đề nghị cho phép đào tạo do cơ sở đào tạo thực hiện 

 
Số 
TT 

Tên đề tài NCKH / Chuyển giao 
công nghệ / Dự án sản xuất 

Cấp quyết định, 
mã số 

Năm 
thực 
hiện 

Kết quả 
nghiệm 

thu 
Ghi chú 

I Đề tài cấp bộ (1) 

1 

“Đề cương học phần Tiếng Anh 
chuyên ngành Công nghệ Thực 
phẩm” thuộc một trong những 
nhiệm vụ trọng điểm của đề án 
“Đổi mới chương trình, giáo trình 
các học phần tiếng Anh” nằm 
trong Đề án “Dạy và học ngoại 
ngữ trong hệ thống giáo dục quốc 
dân giai đoạn 2008 – 2020” theo 
Quyết định số 5179/QĐ-BCT 
ngày 30/12/2017 của Bộ Công 
thương 

 2017-
2018 

 Lê Anh Thư 

II Đề tài cấp Sở (..) 

      

III Đề tài cấp cơ sở (39) 

3.1 Đề tài trọng điểm cấp trường (..) 

      

3.2 Đề tài cấp cơ sở (7) 
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1 

Đánh giá sự phù hợp của phần 
nghe trong giáo trình LIFE đối 
với sinh viên năm thứ nhất hệ đại 
học tại Trường Đại học Kinh tế 
Kỹ thuật Công nghiệp và giải 
pháp đề xuất 

Cơ sở, QĐ giao 
số 580/QĐ-
ĐHKTKTCN 
ngày 15/10/2019 

2019-
2020 

khá 
ThS. Phạm 
Thu Hiền 

 

“Khó khăn của sinh viên Đại học 
Kinh tế- Kỹ thuật Công nghiệp 
trong việc đạt chuẩn đầu ra ngoại 
ngữ và giải pháp khắc phục” 

Cơ sở, QĐ giao 
số 580/QĐ-
ĐHKTKTCN 
ngày 15/10/2019 

2019-
2020 

Khá 
ThS. Nguyễn 
Thị Luyến 

2 

Nhận thức của giáo viên về phong 
cách học của sinh viên và việc dạy 
tiếng Anh tại trường Đại học Kinh 
tế Kỹ thuật Công nghiệp – 
Teachers’ perception of students’ 
learning styles and their teaching 
English at University of 
Economics and Technology for 
Industries. 

Cơ sở, QĐ giao 
số 580/QĐ-
ĐHKTKTCN 
ngày 15/10/2019 

2019-
2020 

Xuất sắc 
ThS. Nguyễn 
Thu Hà 

3 

Ảnh hưởng của phương pháp đọc 
mở rộng đối với việc học từ vựng 
của sinh viên không chuyên năm 
thứ nhất trường Đại học Kinh tế - 
Kỹ thuật Công nghiệp. 
The impacts of extensive reading 
on non-English major freshmen’s 
vocabulary acquisition at 
University of Economics - 
Technology for Industries. 

Cơ sở, QĐ giao 
số 526/QĐ-
ĐHKTKTCN 
ngày 14/10/2020 

2020-
2021 

Tốt 
ThS. Nguyễn 
Thị Thanh Hà  

4 

Ứng dụng công nghệ thông tin 
trong hoạt động giảng dạy kỹ năng 
nghe cho sinh viên năm thứ nhất 
Ngành ngôn ngữ Anh, Khoa Ngoại 
ngữ, trường Đại học Kinh tế Kỹ 
thuật Công nghiệp. 
Information Technology 
application in teaching listening 
skill activities for first-year 
English major students in Foreign 
Language Faculty at University of 

Cơ sở, QĐ giao 
số 526/QĐ-
ĐHKTKTCN 
ngày 14/10/2020 

2020-
2021 

Khá 
ThS. Nguyễn 
Thị Lệ Thuỷ 
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Economics - Technology for 
Industries. 

5 

Đánh giá sự phù hợp của giáo trình 
“Great Writing 3” dành cho sinh 
viên năm thứ hai ngành Ngôn ngữ 
Anh tại Trường Đại học Kinh tế - 
Kỹ thuật Công nghiệp, và một số 
đề xuất sử dụng sách hiệu quả. 
Textbook evaluation and 
adaptation: a closer look at “Great 
Writing 3” for second-year 
English-major students at 
University of Economics – 
Technology for Industries. 

Cơ sở, QĐ giao 
số 480/QĐ-
ĐHKTKTCN 
ngày 05/10/2021 
 

2021-
2022 

Đang 
nghiên 
cứu 

ThS. Lê Anh 
Thư 

6 

Ứng dụng công nghệ kỹ thuật số 
nhằm kích thích tương tác của 
sinh viên trong giờ học tiếng Anh: 
Nghiên cứu tình huống tại Trường 
Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công 
nghiệp (UNETI). 
Implementing digital techniques 
to stimulate EFL students’ 
engagement: A case study at 
University of Economics – 
Technology for Industries 
(UNETI). 

Cơ sở, QĐ giao 
số 480/QĐ-
ĐHKTKTCN 
ngày 05/10/2021 
 

2021-
2022 

Đang 
nghiên 
cứu 

ThS. Nguyễn 
Thị Thanh Hà 

7 

Ứng dụng phương pháp Đọc sách tự 
nguyện nhằm nâng cao khả năng 
đọc cho sinh viên lớp học tiếng Anh 
tại Trường Đại học Kinh tế - Kỹ 
thuật Công nghiệp. 
The application of Reading for 
Pleasure to promote Students’ 
Reading Competency in EFL 
classes at University of Economics 
– Technology for Industries. 

Cơ sở, QĐ giao 
số 480/QĐ-
ĐHKTKTCN 
ngày 05/10/2021 
 2021-

2022 

Đang 
nghiên 
cứu 

TS. Nguyễn 
Thu Hà 

 
Các công trình công bố của cán bộ cơ hữu thuộc chuyên ngành đề nghị cho phép 

đào tạo của cơ sở đào tạo trong 5 năm trở lại đây 
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Số 
TT 

Tên công trình Tên tác giả Năm và Nguồn công bố 
Ghi 
chú 

I. Tạp chí trong nước (5)    

1 

Hình ảnh con chó trong ngụ 
ngôn tiếng Anh và tiếng Việt 
dưới góc nhìn ngôn ngữ và văn 
hoá. (Dog images in English 
and Vietnamese fables from 
linguistic and cultural 
perspectives) 

Nguyễn Thị Ngọc 
Anh 

 
Tạp chí khoa học trường 
Đại học Mở Hà Nội, 2020 

 

2 

 The effects of web-based 
technology quizizz on EFL 
students vocabulary 
achievement  

Vũ Việt Phương Tạp chí khoa học Ngôn 
ngữ ngữ và văn hóa, 2021 

 

3 

The effects of web-based 
technology Quizizz on EFL 
students’ vocabulary 
achievement 

Nguyễn Thị Thanh 
Hà 

Tạp chí Khoa học Ngôn 
ngữ và Văn hóa, 2022 

 

4 

The relationship between 
reading strategy use and 
reading proficiency in TOEIC 
classes 

Nguyễn Thị Thanh 
Hà 

2021 International 
Graduate Research 
Symposium, University of 
Languages & International 
Studies, Vietnam National 
University, Hanoi 

 

5 

Collectivism and individualism 
reflected in source domain 
choices of American and 
Vietnamese coffee 
commercials.  

Nguyễn Thị Ngọc 
Anh 

Tạp chí khoa học trường 
Đại học Mở Hà Nội, 2022 

 

II. Tạp chí Trường (19)    

1 
Đảo ngữ trong Tiếng Anh và 
các dạng bài tập. 

Nguyễn Thị Luyến  
2014, Tạp chí KH&CN 
UNETI số 3.  

 

2 

Khung tham chiếu Châu Âu và 
việc đổi mới chương trình nằm 
nâng cao hiệu quả đào tạo môn 
Tiếng Anh tại Trường Đại học 
Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp. 

Nguyễn Thị Luyến 
2014, Tạp chí KH& CN 
UNETI số 4. 

 

3 
Làm thế nào để luyện nối âm 
hiệu quả? 

Hoàng Thị Minh Lý 
2015, Tạp chí KH& CN 
UNETI số 6 
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4 
Nghiên cứu về tính tự chủ 
trong việc học Tiếng Anh. 

Đỗ Thị Hồng Hà 
2015, Tạp chí KH&CN 
UNETI số 6 

 

5 

Phép hàm ngôn và phép phủ 
định trong việc định rõ giá trị 
chân thực của mệnh đề Tiếng 
Anh 

Trần Thị Mỹ Linh 
2015, Tạp chí KH&CN 
UNETI số 7 

 

6 
Phân tích lỗi của Sinh viên khi 
sử dụng hình vị biến tố và cách 
khắc phục.  

Hoàng Thị Minh Lý 
2015, Tạp chí KH&CN 
UNETI số 8 

 

7 
Sự tương đồng và khác biệt 
giữa dạng bị động tiếng anh và 
tiếng việt 

Nguyễn Thị Luyến 
2015, Tạp chí KH&CN 
UNETI số 8 

 

8 
Những lỗi thường gặp của sinh 
viên trường ĐHKTKTCN về 
thì của tiếng anh 

Đỗ Thị Hồng Hà 
2016, Tạp chí KH&CN 
UNETI số 10  

 

9 
Phân tích phép chiếu, phép thế 
và phép tỉnh lược trong liên kết 
văn bản 

Hoàng Thị Minh Lý 
2016, Tạp chí KH&CN 
UNETI 

 

10 

Nghiên cứu các hình vị biến tố 
và áp dụng vào việc dạy học 
tiếng Anh tại trường Kinh tế - 
Kỹ thuật Công Nghiệp 

Hoàng Thị Minh Lý 
2016, Tạp chí KH&CN 
UNETI 

 

11 

Câu bị động trong sách tiếng 
Anh kinh tế và kinh doanh - 
Lỗi thường gặp khi dịch sang 
tiếng Việt và cách khắc phục 

Trần Thị Minh 
Phương 2019, Tạp chí KH&CN 

UNETI 

 

12 

Thực trạng và giải pháp cho 
việc học kỹ năng nghe đối với 
sinh viên năm thứ nhất Đại học 
Kinh tế Kỹ thuật công nghiệp 

Phạm Thu Hiền 
2019, Tạp chí KH&CN 
UNETI 

 

13 

Nghiên cứu việc sử dụng phản 
hồi thường xuyên nhằm nâng 
cao khả năng phát âm Tiếng 
Anh cho sinh viên năm thứ 
nhất trường ĐH KTKTCN 

Trần Thị Quỳnh 2019, Tạp chí KH&CN 
UNETI 

 

14 
Using authentic material in 
teaching English Speaking 

Phạm Thị Quỳnh 
2019, Tạp chí KH&CN 
UNETI 

 

15 
Ứng dụng CNTT trong việc 
thiết kế tài liệu bổ trợ cho kỹ 
năng nghe hiểu cho sinh viên 

Nguyễn Thị Lệ Thủy 
2020, Tạp chí KH&CN 
UNETI 
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năm thứ nhất Khoa Ngôn ngữ 
Anh trường ĐHKTKTCN 
Information technology 
application in designing 
supplementary materials for 
listening comprehension skill 
for first year English major 
students in English department 
at UNETI 

16 

Phát triển kỹ năng nghe hiểu 
cho sinh viên không chuyên 
tiếng Anh 
Developing listening 
comprehension skill for non 
English major students 

Phạm Hồng Nhung 
2021, Tạp chí KH&CN 
UNETI 

 

17 

The effectiveness of utilizing 
LIFE and SPEAKOUT in 
language teaching at UNETI in 
IR 4.0 

Nguyễn Thị Thanh 
Hà 

2021, Tạp chí KH&CN 
UNETI 

 

18 

The impacts of extensive 
reading on non-English major 
freshmen’s vocabulary 
acquisition at University of 
Economics – Technology for 
Industries 

Nguyễn Thị Thanh 
Hà 

2021, Tạp chí KH&CN 
UNETI 

 

19 

Nghiên cứu những khó khăn 
trong việc phát âm một số âm 
xát và tắc xát của sinh viên 
không chuyên trường Đại học 
Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp 
và giải pháp. 
An investigation of Non- 
English major students’ 
difficulties in pronouncing 
some English Fricatives and 
Affricatives at University of 
Economics - Technology for 
Industries and possible 
solutions. 

Trần Thị Khương 
Liên 

2021, Tạp chí KH&CN 
UNETI 

 

III. Tạp chí quốc tế (20) 
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1 

The attitudes to English 
speaking skill of 1st year 
Engineering students at Thai 
Nguyen University of 
Technology, Vietnam. 

Nguyễn Thu Hà 
Asian Journal of 
Educational Research, 
2017 

 

2 

Research learning style 
preferences and English 
language proficiency of first 
year economics students at 
University of Economics - 
Technology for Industries, 
Vietnam 

Nguyễn Thu Hà 

International Journal of 
English Language 
Teaching (IJELT) - 
European - American 
Journals, 2019 

 

3 

Teachers' Perception of 
Students' Learning Styles and 
Their English Teaching at 
University of Economics - 
Technology for Industries, 
Vietnam. 

Nguyễn Thu Hà 

International Journal of 
English Language 
Teaching (IJELT) - 
European - American 
Journals, 2019 

 

4 

Learning style preferences and 
English Language Proficiency 
of                    
 Economics students. 

Nguyễn Thu Hà 

International Cam 
TESOL. Conference on 
English, 2019 Language 
Teaching 

 

5 

The implementation of 
Communicative Language 
Teaching (CLT) in Vietnamese 
contexts to engage reluctant 
learners in speaking activities. 

Nguyễn Thu Hà 

40th Thailand TESOL-
PAC International 
Conference on English 
Language Teaching, 2020 

 

6 

Learning and teaching English 
at the people's police 
University: A cross ciltural 
perspectivea  

Nguyễn Thúy Ngọc 
(Nguyễn Thúy 
NGọc, Nguyễn Thị 
Vân Anh, Thiệu 
Ngọc Hưng) 

Volume 2, issue 9, pp. 
350-356  (ISSN: 2582-
6131) 
International Journal of 
Innovation Scientific 
Research and Review ( 
UISRR) -INDIA 

 

7 

Using word games to enhance 
students’ engagement in 
english vocabulary learning at 
Ha Noi uneti, Viet Nam 

Vũ Việt Phương (Vũ 
Việt Phương, Đỗ Thị 
Tiểu Yến, Nguyễn 
Thị Thanh Hà, 
Hoàng Thị Thanh 
Huyền) 

Vol. 02, Issue, 12, pp.577-
585, December, 2020 
International Journal of 
Innovation Scientific 
Research and Review ( 
IJISRR) -INDIA (2582-
6131) 
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8 
Outline of reading: The aims 
of education. 

Khiếu Thị Hương  
(Khiếu Thị Hương, 
Lê Mỵ Thu, Vũ Việt 
Phương) 

Vol. 02, Issue, 12, pp.575-
576, December, 2020 
International Journal of 
Innovation Scientific 
Research and Review ( 
IJISRR) -INDIA (2582-
6131) 

 

9 

 
"The effect of project work on 
the fluency and naturalness in 
spoken english of vietnamese 
students -jobs hunters to – be" 

Hoàng Thị Thanh 
Huyền (Hoàng Thị 
Thanh Huyền, Đỗ 
Thị Hồng Hà, Lê Thị 
Thanh Tâm, Nguyễn 
Thị Thanh Hà)  

Vol. 02, Issue, 12, pp.586-
593, December, 2020 
International Journal of 
Innovation Scientific 
Research and Review ( 
IJISRR) -INDIA (2582-
6131) 

 

10 
Teaching speaking through 
games at UNETI: a cross – 
cultural perspective 

Nguyễn Thị Luyến 
(Nguyễn Thị Luyến, 
Khiếu Thị Hương) 

Vol. 03, Issue, 01, pp.734-
737, January, 2021 
International Journal of 
Innovation Scientific 
Research and Review ( 
IJISRR) -INDIA (2582-
6131) 

 

11 

How reducing stress and 
anxiety helps to increase the 
learning effectiveness in the 
language classroom 

Nguyễn Thị Thanh 
Hà 

Vol. 03, Issue, 01, pp.711-
725, January, 2021 
International Journal of 
Innovation Scientific 
Research and Review ( 
IJISRR) -INDIA 

 

12 

Using microteaching as an 
efficient tool in teaching 
English at UNETI HANOI 
VIETNAM 

Lê Thị Tâm 

Vol. 03, Issue, 01, pp.684-
687, January, 2021 
International Journal of 
Innovation Scientific 
Research and Review ( 
IJISRR) -INDIA 

 

13 

Utilizing reciprocal strategies 
to improve non-English 
majored students’ reading 
comprehension 

Nguyễn Thị Thanh 
Hà 

Volume-5 | Issue-2, 
February 2021, pp.1001-
1005, 
International Journal of 
Trend in Scientific 
Research and 
Development (IJISRD) – 
INDIA 
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14 

Using genre - based 
approaches helps students at 
UNETI improve their writing 
skills after training 

Trần Hải Yến (Trần 
Hải Yến, Phạm Thị 
Diệu Linh, Khiếu 
Thị Hương, Trần Thị 
Quỳnh, Hoàng Thị 
Oanh) 

Vol. 03, Issue 1, pp.726-
733, January, 2021, 
INDIA 
International Journal of 
Innovation Scientific 
Research and Review ( 
IJISRR) -INDIA (2582-
6131) 

 

15 
“the important role of testing 
in english teaching and 
learning process in vietnam 

Vũ Việt Phương 

Vol. 03, Issue, 01, pp.688-
694, January, 2021  
International Journal of 
Innovation Scientific 
Research and Review ( 
IJISRR) -INDIA (2582-
6131 

 

16 

needs analysis: survey based 
on questionnaire to design a 
syllabus for sales & marketing 
department, viet travel limited 
company 

Lê Thị Thanh Tâm 

Vol. 03, Issue, 01, pp.738-
741, January, 2021 
International Journal of 
Innovation Scientific 
Research and Review ( 
UISRR) -INDIA 

 

17 
Teaching speaking through 
Games at UNETI: A cross- 
cultural perspective 

Nguyễn Thị Luyến 

Vol. 03, Issue, 01, pp.734-
737, January, 2021 
International Journal of 
Innovation Scientific 
Research and Review ( 
UISRR) -INDIA 

 

18 

The students’ perceptions on 
the use of genre-based 
approaches for teaching 
writing at UNETI. 

Phạm Thị Diệu Linh 

International Journal of 
Innovation Scientific 
Research and Review 
(UISRR) -INDIA 

 

19 
Encouraging students to 
improve speaking through 
using games at UNETI 

Trần Thị Quỳnh  
International Journal of 
Innovation Scientific 
Research and Review 

 

20 

Design a listening and 
speaking syllabus with 
learning-centered approach for 
nurses of  
International manpower 
supplying and construction 
JSC  

Hoàng Thị Oanh 
International Journal of 
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IV. Kỷ yếu hội thảo (5)    

1 
Giải pháp phát triển sản xuất 
nông sản cung ứng xuất khẩu 
của Tây Nguyên 

Vũ Thị Vân Anh 
(Vũ Thị Vân Anh, 
Phạm Xuân Phú, 
Ngô Thanh Loan, 
Đoàn Thị Nguyệt) 

T7/2020, tr 461-465 
Hội thảo khoa học Quốc 
gia: Chính sách phát triển 
thị trường xuất khẩu các 
sản phẩm chủ lực vùng tây 
nguyên trong bối cảnh mới 

 

2 

Giảng dạy tiếng Anh không 
chuyên ở đại học: điểm đầu 
hay điểm nối tiếp? Hoàng Thị Minh Lý 

Kỷ yếu Hội thảo Khoa học 
Quốc gia 2021 – Giải pháp 
Khoa học Kỹ thuật và Phát 
triển Kinh tế Xã hội bền 
vững 

 

3 

The Application of Reading for 
pleasure (RP) to promote 
students’ reading competence 
in English as a foreign 
language (EFL) classes at 
UNETI 

Nguyễn Thu Hà 

Kỷ yếu Hội thảo Khoa học 
Quốc gia 2021 – Giải pháp 
Khoa học Kỹ thuật và Phát 
triển Kinh tế Xã hội bền 
vững 

 

4 

Stimulating EFL students’ 
engagement with digital 
techniques: A case study in 
Vietnam 

Nguyễn Thị Thanh 
Hà 
(Trần Hải Yến) 

Kỷ yếu Hội thảo quốc gia 
2021 “Đổi mới phương 
pháp dạy và học tiếng Anh 
tại các trường Đại học, cao 
đẳng”, Học viện Nông 
nghiệp Việt Nam 

 

5 

Ẩn dụ đa phương tiện trong 
quảng cáo Pepsi tại Mỹ và Việt 
Nam 

Nguyễn Thị Ngọc 
Anh 

Kỷ yếu Hội thảo Khoa học 
Quốc gia 2021 – Giải pháp 
Khoa học Kỹ thuật và Phát 
triển Kinh tế Xã hội bền 
vững 

 

b) Hoạt động hợp tác quốc tế 
Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp có quan hệ với các nước phát triển 

như Úc, Đài Loan, vv... và các nước trong khối ASEAN như Lào, vv... Thời gian tới, Nhà 
trường tiếp tục đưa mối quan hệ với các đối tác quốc tế hiện có đi vào chiều sâu và mở 
rộng với các đối tác mới, như: Trường Đại học Western Sydney của Australia, Trường Đại 
học KHCN (NTUST), đại học FengChia, đại học TaYeh, học viện Lee Ming của Đài Loan; 
Trường Đại học quốc gia Lào, Trường Đại học Công nghệ thực phẩm Plovdiv của Bulgaria, 
vv… Đặc biệt, Nhà trường đã tham gia và là thành viên chính thức của Hiệp hội Quốc tế 
các trường đại học về KHCN thực phẩm có trụ sở đặt tại Plovdiv Bulgaria, gồm 18 trường 
đại học từ các nước Pháp, Đức; Nga, Thổ Nhĩ Kỳ, Hy Lạp, Bulgaria; vv… với mục đích 
hợp tác và trao đổi về NCKH, hỗ trợ lẫn nhau về các CTĐT tiên tiến và hướng vào việc 
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mở các lớp chất lượng cao trên tinh thần hợp tác đôi bên cùng có lợi. cũng có nhiều các 
hoạt động tích cực.  

Trong năm 2020, Khoa Ngoại ngữ đã hợp tác với ICAEW và trung tâm đào tạo 
Vietsourcing đào tạo chứng chỉ ACCA cho 04 giảng viên và đang có chiến lược hợp tác 
đào tạo về chứng chỉ này đối với một nhóm sinh viên có đủ điều kiện tham gia khóa học. 
Ngoài ra, Khoa cũng tăng cường hợp tác với các DN trong và ngoài nước để nâng cao chất 
lượng đào tạo và NCKH. Trên các cơ sở hợp tác được thiết lập, năm 2020, công ty cổ cổ 
phần giải pháp phần mềm bán hàng IPOS đã tài trợ 01 phòng học thực hành IPOS trị giá 
350.000.000 đồng để giúp SV ngành Ngôn ngữ Anh trong quá trình học chuyên ngành. 
Đặc biệt, tính đến năm 2020 Khoa và Nhà trường thực hiện chương trình hợp tác đào tạo 
thực hành, thực tập với 50 DN. Chương trình này giúp tăng cường chất lượng đào tạo các 
kỹ năng thực hành chuyên môn, thực hành nghề nghiệp cho SV, thúc đẩy mối quan hệ hợp 
tác chặt chẽ giữa Khoa / Nhà trường với DN, từ đó mở thêm cơ hội việc làm cho SV sau 
khi tốt nghiệp./ 
2.2 Tóm tắt chương trình đào tạo từ xa và kế hoạch đào tạo 

Tên chương trình :  Chương trình đào tạo cử nhân Ngôn ngữ Anh  
Trình độ đào tạo  :  Đại học 
Ngành đào tạo      :    Ngoại ngữ      Mã số: 7220201 
Loại hình đào tạo :  Từ xa 

1. Mục tiêu đào tạo 

1.1. Mục tiêu chung  
    Đào tạo Cử nhân Ngôn ngữ Anh hệ đào tạo từ xa có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức 
khỏe tốt; có trách nhiệm với xã hội; nắm vững những kiến thức cơ bản về kinh tế, chính trị, xã hội; 
nắm vững kiến thức và kỹ năng chuyên môn về Ngoại ngữ và kỹ năng thực hành nghề nghiệp; có 
tư duy độc lập; có năng lực nghiên cứu tự bổ sung kiến thức theo yêu cầu công việc. 

Sinh viên tốt nghiệp ngành Ngôn ngữ Anh hệ đào tạo từ xa có thể vận dụng những kiến thức 
về ngôn ngữ và văn hóa các nước nói tiếng Anh để làm việc tại các đơn vị, cơ quan, dự án trong 
và ngoài nước thuộc các lĩnh vực đối ngoại, thương mại (xuất nhập khẩu), du lịch, truyền thông, 
báo chí, biên phiên dịch, biên tập, viện bảo tàng, thư viện, cán bộ nghiên cứu ngôn ngữ, nhân viên 
soạn thảo thư từ giao dịch quốc tế .v.v. Ngoài ra, nếu được trang bị thêm chứng chỉ nghiệp vụ sư 
phạm, sinh viên tốt nghiệp sẽ có khả năng giảng dạy tiếng Anh và nghiên cứu tại các cơ sở đào tạo 
tiếng Anh như trường phổ thông và đại học, trung tâm ngoại ngữ và trường quốc tế. 

1.2. Mục tiêu cụ thể 

v Về kiến thức:   

   - Nắm được kiến thức nền tảng về nhân sinh quan, thế giới quan của Chủ nghĩa Mác - 
Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, về khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, về pháp luật, ngoại ngữ và 
tin học. 

- Có kiến thức chung về Ngôn ngữ học, ngôn ngữ học đối chiếu, nắm vững kiến thức chuyên 
sâu về hệ thống Ngữ âm - Âm vị, cú pháp, từ vựng, ngữ nghĩa,ngữ pháp tiếng Anh. 
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- Có kiến thức chuyên sâu và sử dụng lưu loát các kỹ năng ngôn ngữ (Nghe, Nói, Đọc, Viết).  

- Có kiến thức cơ bản về phương pháp nghiên cứu khoa học bằng tiếng Anh và bước đầu 
làm quen với phương pháp nghiên cứu ngôn ngữ để có thể tiếp tục học nâng cao ở bậc thạc sĩ, tiến 
sĩ. 

- Nắm vững kiến thức về văn hóa, văn học các nước nói tiếng Anh đặc biệt là Anh, Mỹ, Úc  

- Có kiến thức nền tảng về lý thuyết dịch thuật và có khả năng dịch thuật trong các tình 
huống khác nhau. 

v Về kỹ năng:  

- Sử dụng thành thạo các kỹ năng ngôn ngữ Anh: Nghe, Nói, Đọc, Viết tương đương với 
trình độ từ C1 trở lên theo khung tham chiếu châu Âu về năng lực ngôn ngữ. 

 - Có khả năng hiểu và diễn đạt ngôn ngữ phù hợp trong nhiều tình huống khác nhau. 

 - Có khả năng phân tích văn bản dựa trên các kiến thức về ngôn ngữ và văn hóa. 

 - Có khả năng sử dụng thành thạo công nghệ thông tin nhằm đáp ứng nhu cầu học tập và 
nghiên cứu suốt đời. 

- Có khả năng chuyên môn đảm nhận được công việc trong các lĩnh vực nghề nghiệp như 
giảng dạy, truyền thông, báo chí, biên phiên dịch, bảo tàng, thư viện , cán bộ nghiên cứu ngôn 
ngữ, nhân viên soạn thảo thư từ giao dịch quốc tế .v.v. 

 - Có khả năng thực hiện nghiên cứu khoa học thông qua việc xác định vấn đề cần nghiên 
cứu, phương pháp nghiên cứu, tìm kiếm tài liệu và lược khảo tài liệu về chuyên ngành ngôn ngữ 
Anh. 

          - Đào tạo người học khả năng làm việc độc lập, xây dựng kế hoạch tự học, tự nghiên cứu để 
nâng cao trình độ chuyên môn cũng như khả năng phối hợp làm việc nhóm và kỹ năng giao tiếp 
trong công việc. 

v Về thái độ:  

    - Có ý thức trách nhiệm công dân, thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn; có ý thức kỷ 
luật và tác phong nghề nghiệp. 

- Có ý thức coi trọng việc ứng dụng sáng tạo các lý thuyết và kỹ năng, nghiệp vụ vào tình 
huống công việc cụ thể. 

- Có kế hoạch không ngừng trau dồi và bồi dưỡng chuyên môn cho bản thân. Nắm vững 
nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp, sẵn sàng đảm nhận mọi công việc được giao. 

-  Có ý thức coi trọng việc xây dựng môi trường làm việc lành mạnh để phát triển các quan 
hệ đồng nghiệp và đối tác qua ứng xử giao tiếp, và chuẩn mực phát ngôn. 

Giúp người học xác định nghề nghiệp rõ ràng, chủ động đề xuất các giải pháp về chuyên 
môn Ngoại ngữ, kiểm toán đồng thời nhận thức đúng về vai trò trách nhiệm của người làm công 
tác Ngoại ngữ, kiểm toán; trung thực khách quan trong nghề nghiệp, tuân thủ pháp luật và sẵn sàng 
tham gia các hoạt  động tập thể phục vụ doanh nghiệp và cộng đồng xã hội. 

v Trình độ tin học, ngoại ngữ:  
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- Trình độ tin học: Đào tạo người học đạt chuẩn trình độ về tin học về Ứng dụng công nghệ 
thông tin cơ bản (theo thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT BGDĐT-BTTTT)  

- Với Ngoại ngữ 1 (Tiếng Anh): Đào tạo người học đạt trình độ tối thiểu bậc 5 theo Khung 
năng lực Ngoại ngữ 6 bậc Việt Nam hoặc tương đương bậc C1 theo Khung tham chiếu Châu Âu 
(CEFR) (theo thông tư Số: 01/2014/TT-BGDT). 

- Với ngoại ngữ 2 (Tiếng Trung, Pháp, Nga….): Đào tạo người học đạt trình độ tối thiểu 
tương đương bậc 3 theo Khung năng lực Ngoại ngữ 6 bậc Việt Nam hoặc tương đương B1 theo 
Khung tham chiếu Châu Âu (CEFR) (theo thông tư Số: 01/2014/TT-BGDT). 

2. Chuẩn đầu ra 

2.1. Kiến thức 

- 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 
- Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản (theo thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT BGDĐT-

BTTTT) 
- Nắm vững kiến thức cơ bản về quan hệ quốc tế, kinh tế, thương mại quốc tế, luật pháp và 

truyền thông quốc tế. 
- Nắm vững và có khả năng vận dụng các phương pháp nghiên cứu khoa học trong công tác, 

trong quá trình tự học và nghiên cứu độc lập. 
- Sử dụng tiếng Anh thành thạo (tương đương trình độ C1, Khung tham chiếu Châu Âu, Bậc 

5/6 của Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc đạt tối thiểu 6.5 IELTS 
quốc tế và các chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế tương đương khác như TOEIC, TOEFL iBT) ở cả 4 
kỹ năng nghe, nói, đọc, viết, đặc biệt là các kỹ năng nghe, đọc, tổng hợp, phân tích, viết báo cáo, 
bình luận về các tin tức, sự kiện, công trình nghiên cứu về các vấn đề trong quan hệ quốc tế. 

- Nắm vững lý thuyết tiếng Anh về ngữ pháp, ngữ âm, âm vị học, ngữ dụng học, lý thuyết 
giảng dạy và biên, phiên dịch Anh-Việt và Việt-Anh. 

- Có những kiến thức nền tảng về đất nước, con người, văn hóa, tôn giáo của các quốc gia 
nói tiếng Anh, đặc biệt là Anh, Mỹ và các quốc gia khác và vận dụng chúng vào công việc chuyên 
môn.có vai trò và vị trí quan trọng trong quan hệ quốc tế. 

- Có khả năng làm phiên dịch (ở trình độ trung cấp) cho các cuộc tiếp xúc, hội thảo của cơ 
quan hoặc biên dịch các tài liệu về các vấn đề liên quan đến khoa học- công nghệ hoặc kinh tế- 
thương mại 

- Có kiến thức bằng tiếng Anh về Quản lý, Kinh tế- Thương mại, Quản trị kinh doanh, thư 
tín văn phòng, Khoa học- Công nghệ. 

- Khi ra trường sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh phải đạt tối thiểu trình độ 5/6 theo Khung 
năng lực Ngoại ngữ 6 bậc Việt Nam hoặc tương đương cấp độ C1 theo Khung tham chiếu Châu 
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Âu (CEFR) và ngoại ngữ 2 (Tiếng Trung, Nga, Pháp…) phải đạt tương đương bậc 3/6 theo Khung 
năng lực Ngoại ngữ 6 bậc Việt Nam. 

2.2. Kỹ năng 

2.2.1. Kỹ năng cứng 

- Sử dụng thành thạo các kỹ năng ngôn ngữ Anh: Nghe, Nói, Đọc, Viết tương đương với 
trình độ từ C1 trở lên theo Khung tham chiếu châu Âu về năng lực ngôn ngữ. 

- Có kỹ năng biên phiên dịch  Anh - Việt, Việt - Anh và biên phiên dịch chuyên ngành (Kinh 
tế- Thương mại và Khoa học- Công nghệ). 

- Có khả năng hiểu và diễn đạt ngôn ngữ phù hợp trong nhiều tình huống khác nhau. 
- Có kỹ năng tra cứu, khai thác tài liệu, viết thư tín, báo cáo bằng tiếng Anh. 
- Có khả năng phân tích văn bản dựa trên các kiến thức về ngôn ngữ và văn hóa. 
- Có khả năng chuyên môn đảm nhận được công việc trong các lĩnh vực nghề nghiệp như 

giảng dạy, truyền thông, báo chí, biên phiên dịch, bảo tàng, thư viện, cán bộ nghiên cứu ngôn ngữ,  
nhân viên soạn thảo thư từ giao dịch quốc tế .v.v 

- Có khả năng thực hiện nghiên cứu khoa học thông qua việc xác định vấn đề cần nghiên 
cứu, phương pháp nghiên cứu, tìm kiếm tài liệu và lược khảo tài liệu về chuyên ngành ngôn ngữ 
Anh. 

- Sử dụng thành thạo những thành tựu mới về khoa học công nghệ liên quan đến công cụ hỗ 
trợ dịch thuật, tra cứu, giảng dạy và quản lý để giải quyết những vấn đề thực tế liên quan đến 
chuyên môn. 

- Có kỹ năng tìm tòi, sáng tạo, nghiên cứu nhằm nâng cao vốn từ vựng và các kỹ năng tiếng 
Anh để thực hiện tốt các nhiệm vụ giảng dạy / biên phiên dịch / quản lý. 

- Sử dụng thành thạo công nghệ thông tin nhằm đáp ứng nhu cầu học tập và nghiên cứu suốt 
đời. 

2.2.2. Kỹ năng mềm 

- Vận dụng phương pháp làm việc khoa học, chuyên nghiệp, có tư duy hệ thống và tư duy 
phê bình; có khả năng trình bày, khả năng giao tiếp, thảo luận; biết sử dụng các công cụ, phương 
tiện hiện đại, hội nhập được trong môi trường làm việc.  

- Có khả năng trình bày, thuyết trình một cách rõ ràng, mạch lạc về một ý tưởng, một chủ 
đề, một dự án cụ thể bằng tiếng Anh. 

-  Có khả năng tiếp thu và phát triển công nghệ mới, khả năng làm việc tập thể và quản lý, 
sử dụng hiệu quả các nguồn lực. 

- Xây dựng kế hoạch tự học, tự nghiên cứu để nâng cao trình độ chuyên môn; có khả năng 
tự tạo lập công việc, và phát triển bản thân. 

- Phối hợp làm việc nhóm hiệu quả trong học tập, nghiên cứu; kỹ năng giao tiếp trong công 
việc. 

2.3. Năng lực tự chủ và trách nhiệm 
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- Có năng lực về chuyên môn, nghiệp vụ, có sáng kiến, có năng lực đánh giá và cải tiến các 
hoạt động liên quan quan đến lĩnh vực biên phiên dịch, quản lý và giảng dạy.  

- Có khả năng lập kế hoạch, điều phối, phát huy trí tuệ tập thể và đưa ra được quyết định về 
liên quan đến biên phiên dịch, quản lý và giảng dạy. 

- Có khả năng tự học, tự nghiên cứu nâng cao trình độ để theo học các chương trình sau đại 
học tại các trường trong nước và ngoài nước. 

- Tinh thần làm việc độc lập, cầu tiến, học hỏi, luôn tự nghiên cứu, thích nghi với sự thay 
đổi của môi trường làm việc. 

- Sẵn sàng tham gia các hoạt động tập thể, công tác chuyên môn phục vụ đơn vị, doanh 
nghiệp và cộng đồng xã hội. 

2.4. Vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp 
Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp hướng tới đào tạo nguồn nhân lực cử nhân 

Ngôn ngữ Anh theo định hướng ứng dụng. Vì vậy, chương trình Cử nhân Ngôn ngữ Anh được xây 
dựng nhằm đến kết quả của chương trình là người học sau khi tốt nghiệp có thể đảm nhận các vị 
trí công việc chuyên môn tại các doanh nghiệp, ngân hàng, trường học và các tổ chức kinh tế - xã 
hội khác. Với những kiến thức về chuyên ngành được đào tạo, người học có thể đảm nhận được 
những vị trí công việc như sau:   

- Phiên dịch, biên dịch viên của các Bộ, Ban, Ngành, các Tổ chức quốc tế; 
- Cán bộ đối ngoại – Vụ/Phòng hợp tác quốc tế - Các Bộ, Ban, Ngành cấp Trung ương và 

địa phương; 
- Thư ký/Trợ lý Giám đốc - Doanh nghiệp nước ngoài hoặc doanh nghiệp trong nước, đặc 

biệt trong lĩnh vực thương mại, xuất nhập khẩu, tư vấn pháp lý, truyền thông; 
- Cán bộ kinh doanh, nhân sự, pháp lý, truyền thông, quan hệ công chúng của các Doanh 

nghiệp trong nước và nước ngoài; 
- Cán bộ chương trình, dự án của các Tổ chức quốc tế; 
Chương trình đào tạo ngành Ngôn ngữ Anh hệ từ xa của Nhà trường là một nền tảng tốt để 

người học sau khi tốt nghiệp có thể làm việc ở nhiều vị trí khác nhau và có thể tự chuyển đổi, phát 
triển nghề nghiệp. 

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

Sau khi tốt nghiệp, với những kiến thức cơ bản và chuyên sâu được tích lũy, người học có 
khả năng: 

- Tiếp tục tự đọc, tự tra cứu và tiếp cận đến hệ thống tài liệu văn bản, giáo trình, sách 
chuyên khảo, bài báo khoa học để nâng cao kiến thức chuyên sâu phục vụ cho vị trí công việc cụ 
thể tại đơn vị được tuyển dụng.  

- Tiếp tục trau dồi thêm kỹ năng ở môi trường làm việc thông qua học hỏi và chia sẻ kinh 
nghiệm với các cán bộ đồng nghiệp, cán bộ quản lý và chuyên gia trong các lĩnh vực mà người 
học theo đuổi. 

- Tiếp tục học thạc sĩ, tiến sĩ chuyên ngành Ngôn ngữ và các chuyên ngành liên quan. 

1.1. Mục tiêu chung  
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    Đào tạo Cử nhân Ngôn ngữ Anh hệ đào tạo từ xa có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức 
khỏe tốt; có trách nhiệm với xã hội; nắm vững những kiến thức cơ bản về kinh tế, chính trị, xã hội; 
nắm vững kiến thức và kỹ năng chuyên môn về Ngoại ngữ và kỹ năng thực hành nghề nghiệp; có 
tư duy độc lập; có năng lực nghiên cứu tự bổ sung kiến thức theo yêu cầu công việc. 

Sinh viên tốt nghiệp ngành Ngôn ngữ Anh hệ đào tạo từ xa có thể vận dụng những kiến thức 
về ngôn ngữ và văn hóa các nước nói tiếng Anh để làm việc tại các đơn vị, cơ quan, dự án trong 
và ngoài nước thuộc các lĩnh vực đối ngoại, thương mại (xuất nhập khẩu), du lịch, truyền thông, 
báo chí, biên phiên dịch, biên tập, viện bảo tàng, thư viện, cán bộ nghiên cứu ngôn ngữ, nhân viên 
soạn thảo thư từ giao dịch quốc tế .v.v. Ngoài ra, nếu được trang bị thêm chứng chỉ nghiệp vụ sư 
phạm, sinh viên tốt nghiệp sẽ có khả năng giảng dạy tiếng Anh và nghiên cứu tại các cơ sở đào tạo 
tiếng Anh như trường phổ thông và đại học, trung tâm ngoại ngữ và trường quốc tế. 

1.2. Mục tiêu cụ thể 

v Về kiến thức:   

   - Nắm được kiến thức nền tảng về nhân sinh quan, thế giới quan của Chủ nghĩa Mác - 
Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, về khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, về pháp luật, ngoại ngữ và 
tin học. 

- Có kiến thức chung về Ngôn ngữ học, ngôn ngữ học đối chiếu, nắm vững kiến thức chuyên 
sâu về hệ thống Ngữ âm - Âm vị, cú pháp, từ vựng, ngữ nghĩa,ngữ pháp tiếng Anh. 

- Có kiến thức chuyên sâu và sử dụng lưu loát các kỹ năng ngôn ngữ (Nghe, Nói, Đọc, Viết).  

- Có kiến thức cơ bản về phương pháp nghiên cứu khoa học bằng tiếng Anh và bước đầu 
làm quen với phương pháp nghiên cứu ngôn ngữ để có thể tiếp tục học nâng cao ở bậc thạc sĩ, tiến 
sĩ. 

- Nắm vững kiến thức về văn hóa, văn học các nước nói tiếng Anh đặc biệt là Anh, Mỹ, Úc  

- Có kiến thức nền tảng về lý thuyết dịch thuật và có khả năng dịch thuật trong các tình 
huống khác nhau. 

v Về kỹ năng:  

- Sử dụng thành thạo các kỹ năng ngôn ngữ Anh: Nghe, Nói, Đọc, Viết tương đương với 
trình độ từ C1 trở lên theo khung tham chiếu châu Âu về năng lực ngôn ngữ. 

 - Có khả năng hiểu và diễn đạt ngôn ngữ phù hợp trong nhiều tình huống khác nhau. 

 - Có khả năng phân tích văn bản dựa trên các kiến thức về ngôn ngữ và văn hóa. 

 - Có khả năng sử dụng thành thạo công nghệ thông tin nhằm đáp ứng nhu cầu học tập và 
nghiên cứu suốt đời. 

- Có khả năng chuyên môn đảm nhận được công việc trong các lĩnh vực nghề nghiệp như 
giảng dạy, truyền thông, báo chí, biên phiên dịch, bảo tàng, thư viện , cán bộ nghiên cứu ngôn 
ngữ, nhân viên soạn thảo thư từ giao dịch quốc tế .v.v. 

 - Có khả năng thực hiện nghiên cứu khoa học thông qua việc xác định vấn đề cần nghiên 
cứu, phương pháp nghiên cứu, tìm kiếm tài liệu và lược khảo tài liệu về chuyên ngành ngôn ngữ 
Anh. 

          - Đào tạo người học khả năng làm việc độc lập, xây dựng kế hoạch tự học, tự nghiên cứu để 
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nâng cao trình độ chuyên môn cũng như khả năng phối hợp làm việc nhóm và kỹ năng giao tiếp 
trong công việc. 

v Về thái độ:  

    - Có ý thức trách nhiệm công dân, thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn; có ý thức kỷ 
luật và tác phong nghề nghiệp. 

- Có ý thức coi trọng việc ứng dụng sáng tạo các lý thuyết và kỹ năng, nghiệp vụ vào tình 
huống công việc cụ thể. 

- Có kế hoạch không ngừng trau dồi và bồi dưỡng chuyên môn cho bản thân. Nắm vững 
nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp, sẵn sàng đảm nhận mọi công việc được giao. 

-  Có ý thức coi trọng việc xây dựng môi trường làm việc lành mạnh để phát triển các quan 
hệ đồng nghiệp và đối tác qua ứng xử giao tiếp, và chuẩn mực phát ngôn. 

Giúp người học xác định nghề nghiệp rõ ràng, chủ động đề xuất các giải pháp về chuyên 
môn Ngoại ngữ, kiểm toán đồng thời nhận thức đúng về vai trò trách nhiệm của người làm công 
tác Ngoại ngữ, kiểm toán; trung thực khách quan trong nghề nghiệp, tuân thủ pháp luật và sẵn sàng 
tham gia các hoạt  động tập thể phục vụ doanh nghiệp và cộng đồng xã hội. 

v Trình độ tin học, ngoại ngữ:  

- Trình độ tin học: Đào tạo người học đạt chuẩn trình độ về tin học về Ứng dụng công nghệ 
thông tin cơ bản (theo thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT BGDĐT-BTTTT)  

- Với Ngoại ngữ 1 (Tiếng Anh): Đào tạo người học đạt trình độ tối thiểu bậc 5 theo Khung 
năng lực Ngoại ngữ 6 bậc Việt Nam hoặc tương đương bậc C1 theo Khung tham chiếu Châu Âu 
(CEFR) (theo thông tư Số: 01/2014/TT-BGDT). 

- Với ngoại ngữ 2 (Tiếng Trung, Pháp, Nga….): Đào tạo người học đạt trình độ tối thiểu 
tương đương bậc 3 theo Khung năng lực Ngoại ngữ 6 bậc Việt Nam hoặc tương đương B1 theo 
Khung tham chiếu Châu Âu (CEFR) (theo thông tư Số: 01/2014/TT-BGDT). 
3. Khối lượng kiến thức toàn khoá: 146 tín chỉ  
 (Chưa bao gồm khối lượng kiến thức Giáo dục thể chất (4TC) và Giáo dục quốc phòng (8 
TC)) 
 Trong đó: 

• Khối kiến thức giáo dục đại cương: 39 tín chỉ 
• Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp: 107 tín chỉ 
o Phần lý thuyết                                           77 tín chỉ 
o Phần thực hành, thực tập, đồ án 21 tín chỉ  
o Khoá luận tốt nghiệp 09 tín chỉ 

2.2.4  Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương. 
2.2.5. Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp 

Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp thực hiện theo Thông tư số: 10/2017/TT-
BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 28 tháng 04 năm 2017 ban hành quy chế đào 
tạo từ xa trình độ đại học và Quyết định số:…/QĐ-ĐHKTKTCN ngày…tháng…năm 2022 
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của Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp về việc ban hành quy chế 
đào tạo từ xa trình độ đại học 
2.2.6. Cách thức đánh giá: Theo thang điểm 4 

Cách thức đánh giá thực hiện theo Thông tư số: 08/2021/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục 
và Đào tạo ngày 18 tháng 03 năm 2021 ban hành quy chế trình đào tạo trình độ đại học và 
Quy chế đào tạo từ xa trình độ đại học của Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp 
(quyết định số ……/QĐ-ĐHKTKTCN ngày ….. tháng ….. năm ….. của Hiệu trưởng 
Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp) 
2.2.7. Nội dung chương trình:  

Mã     
học 

phần 
Học phần 

Nội dung cần đạt được của từng 
học phần ( tóm tắt) 

Khoa/Bộ 
môn thực 

hiện 

Số tín 
chỉ 

Khối lượng 
kiến thức 

(LT,TH/TL,
Tự học) 

Ghi 
chú 

A. Kiến thức giáo dục đại cương (39 tín chỉ)  39   
A1. Lý luận chính trị  11   

001535 
Triết học Mác-
Lênin 

 Học phần trang bị cho sinh viên 
thiết lập được thế giới quan, 
phương pháp luận chung nhất để 
tiếp cận các khoa học chuyên 
ngành cần đào tạo. Vận dụng thế 
giới quan, phương pháp luận của 
Chủ nghĩa Mác - Lênin một cách 
sáng tạo trong hoạt động nhận thức 
và thực tiễn nhằm giải quyết những 
vấn đề mà đời sống xã hội của đất 
nước, của thời đại đang đặt ra. 

LLCT 3 (33, 24, 90) x 

001536 
Kinh tế chính 
trị Mác-Lênin 

    Học phần giúp sinh viên có khả 
năng hiểu, phân tích những vấn đề 
lý luận cơ bản như: Hàng hóa, thị 
trường và vai trò của các chủ thể 
trong nền kinh tế thị trường. Sản 
xuất giá trị thặng dư trong nền kinh 
tế thị trường; Cạnh tranh và độc 
quyền trong nền kinh tế thị trường; 
Kinh tế thị trường định hướng xã 
hội chủ nghĩa và các quan hệ lợi ích 
kinh tế ở Việt Nam; Công nghiệp 
hóa hiện, đại hóa và hội nhập kinh 
tế quốc tế của Việt Nam… 

LLCT 2 (21, 18, 60) x 
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001537 
CNXH Khoa 
học 

Học phần nghiên cứu về những quy 
luật và tính quy luật chính trị - xã 
hội của quá trình phát sinh, hình 
thành và phát triển hình thái kinh tế 
cộng sản chủ nghĩa; những nguyên 
tắc cơ bản, những điều kiện, con 
đường, hình thức và phương pháp 
đấu tranh cách mạng của giai cấp 
công nhân để thực hiện sự chuyển 
biến từ chủ nghĩa tư bản (và các 
chế độ tư hữu) lên chủ nghĩa xã 
hội, chủ nghĩa cộng sản. 

LLCT 2 (21, 18, 60) x 

000573 
Tư tưởng Hồ 
Chí Minh 

Học phần cung cấp cho sinh viên 
kiến thức có tính hệ thống về đối 
tượng, phương pháp nghiên cứu và 
ý nghĩa học tập về tư tưởng, đạo 
đức, giá trị văn hóa, tác phong Hồ 
Chí Minh. Giúp sinh viên hiểu rõ 
về hệ thống quan điểm của Hồ Chí 
Minh về những vấn đề lớn của cách 
mạng Việt Nam, từ cách mạng dân 
tộc dân chủ nhân dân, đến cách 
mạng xã hội chủ nghĩa với mục tiêu 
cao cả là giải phóng dân tộc, giải 
phóng giai cấp và giải phóng con 
người. 

LLCT 2 (21, 18, 60) x 

001538 
Lịch sử Đảng 
cộng sản Việt 
Nam 

Học phần trang bị cho sinh viên sự 
hiểu biết về đối tượng, mục đích, 
nhiệm vụ, phương pháp nghiên 
cứu, học tập môn Lịch sử Đảng và 
những kiến thức cơ bản, cốt lõi, hệ 
thống về sự ra đời của Đảng (1920-
1930) và quá trình lãnh đạo cách 
mạng từ 1930 đến nay, từ cách 
mạng dân tộc dân chủ nhân dân đến 
cách mạng xã hội chủ nghĩa và 
công cuộc đổi mới. Được thể hiện ở 

LLCT 2 (21, 18, 60) x 
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các nội dung: Đảng Cộng sản Việt 
Nam ra đời và lãnh đạo đấu tranh 
giành chính quyền (1930 -1945); 
Đảng lãnh đạo hai cuộc kháng 
chiến, hoàn thành giải phóng dân 
tộc, thống nhất đất nước (1945-
1975); Đảng lãnh đạo cả nước quá 
độ lên chủ nghĩa xã hội và tiến 
hành công cuộc đổi mới (1975-
2018). 

A2. Khoa học xã hội & nhân văn 2   

000585 
Pháp luật đại 
cương  

Học phần trang bị cho người học 
những kiến thức cơ bản về nhà 
nước và pháp luật như nguồn gốc, 
bản chất, đặc trưng, chức năng và 
các kiểu nhà nước, pháp luật. Đồng 
thời, học phần cũng giúp người học 
tìm hiểu, nghiên cứu kiến thức cơ 
bản thuộc các ngành luật trong hệ 
thống pháp luật Việt Nam như chế 
độ chính trị, kinh tế, văn hóa, 
quyền con người, quyền và nghĩa 
vụ của công dân, bộ máy nhà nước 
Việt Nam, quyền sở hữu, quyền 
thừa kế, hợp đồng, vi phạm pháp 
luật hành chính, tội phạm, và quy 
định pháp luật về phòng chống 
tham nhũng. Từ đó, người học có 
thể hiểu và vận dụng được kiến 
thức lý luận cũng như một số quy 
định pháp luật vào thực tiễn cuộc 
sống.   

KHCB 2 (26, 8, 60) x 

A3. Nhóm học phần Ngoại ngữ hai (Tiếng Trung) 12   

001545 
1. Tiếng Trung 
1 

Học phần tiếng Trung cơ bản 1 rèn 
luyện đồng đều cả bốn kỹ năng 
nghe, nói, đọc, viết trình độ HSK 
cấp 1-2. Nội dung bao gồm các ngữ 

NN 3  (36, 9, 15) x 
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liệu ngôn ngữ (từ vựng, ngữ pháp, 
ngữ âm,) và các kỹ năng ngôn ngữ 
(nghe, nói, đọc, viết) cùng các tình 
huống giao tiếp trình độ sơ cấp từ 
bài 1 đến bài 7 của Giáo trình Hán 
ngữ tập 1 quyển thượng. 

001894 
2. Tiếng Trung 
2 

Học phần tiếng Trung cơ bản 2 rèn 
luyện đồng đều cả bốn kỹ năng 
nghe, nói, đọc, viết trình độ HSK 
cấp 1-2. Nội dung bao gồm các ngữ 
liệu ngôn ngữ (từ vựng, ngữ pháp, 
ngữ âm,) và các kỹ năng ngôn ngữ 
(nghe, nói, đọc, viết) cùng các tình 
huống giao tiếp trình độ sơ cấp từ 
bài 8 đến bài 15 của Giáo trình Hán 
ngữ tập 1 quyển thượng. 

NN 3  (36, 9, 15) x 

001895 
3. Tiếng Trung 
3 

Học phần tiếng Trung cơ bản 3 rèn 
luyện đồng đều cả bốn kỹ năng 
nghe, nói, đọc, viết trình độ HSK 
cấp 2 - 3. Nội dung bao gồm các 
ngữ liệu ngôn ngữ (từ vựng, ngữ 
pháp, ngữ âm,) và các kỹ năng 
ngôn ngữ (nghe, nói, đọc, viết) 
cùng các tình huống giao tiếp trình 
độ trung cấp từ bài 16 đến bài 23 
của Giáo trình Hán ngữ tập 1 quyển 
hạ. 

NN 3  (36, 9, 15) x 

001896 
4. Tiếng Trung 
4 

Học phần tiếng Trung cơ bản 3 rèn 
luyện đồng đều cả bốn kỹ năng 
nghe, nói, đọc, viết trình độ HSK 
cấp 3. Nội dung bao gồm các ngữ 
liệu ngôn ngữ (từ vựng, ngữ pháp, 
ngữ âm,) và các kỹ năng ngôn ngữ 
(nghe, nói,đọc, viết) cùng các tình 
huống giao tiếp trình độ trung cấp 
từ bài 23 đến bài 30 của Giáo trình 
Hán ngữ tập 1 quyển hạ. 

NN 3  (36, 9, 15) x 
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A4. Toán - Tin học - Khoa học tự nhiên - Công nghệ - Môi trường 5   

000569 
1. Soạn thảo 
văn bản 

Cung cấp cho sinh viên những hiểu 
biết cơ bản nhất về công nghệ 
thông tin. Sử dụng hệ điều hành 
Windows, soạn thảo văn bản bằng 
Microsoft Word, xử lý bảng tính 
bằng Microsoft Excel, trình bày 
Microsoft Powerpoint, sử dụng 
Internet và e-mail. 

CNTT 3  (36, 9, 15) x 

000493 2. Quản trị học 

Học phần trang bị các khái niệm cơ 
bản về quản trị một tổ chức, khái 
niệm và đặc điểm công việc của 
nhà quản trị, các cấp quản trị, các 
kỹ năng quản trị, văn hóa và môi 
trường quản trị, sự phát triển của 
các lý thuyết quản trị, các chức 
năng quản trị (chức năng xây dựng 
kế hoạch, chức năng tổ chức, chức 
năng lãnh đạo, chức năng kiểm tra), 
thu thập thông tin và ra quyết định 
quản trị, quản trị sự xung đột, quản 
trị rủi ro và quản trị sự thay đổi 
trong quá trình hoạt động của một 
tổ chức. 

QT 2 (26, 8, 60) x 

A5. Kiến thức bổ trợ  3   

 
Nhập môn 
Internet và E-
learning 

Học phần cung cấp cho người học 
các kiến thức cơ bản về internet, E-
learning, quy trình và phương pháp 
học tập e-learning. Thông qua đó, 
người học sẽ vận dụng các kiến 
thức và kỹ năng học e-learning để 
áp dụng cho các học phần sau một 
cách hiệu quả 

 3 (39,12,90) x 

002151 
1. Kỹ năng 
nhận thức bản 
thân 

Học phần trang bị cho sinh viên các 
kỹ năng về nhận thức bản thân KHCB 1 (15, 0, 30)  
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002164 
2. Kỹ năng 
khởi nghiệp 

Học phần trang bị cho sinh viên các 
kiến thức về kỹ năng khởi nghiệp 

Ngoại ngữ 1 (15, 0, 30)  

002129 
3. Kỹ năng 
phỏng vấn xin 
việc 

Học phần trang bị cho sinh viên các 
kiến thức về kỹ năng phỏng vấn xin 
việc 

KHCB 1 (15, 0, 30)  

B. Kiến thức Giáo dục chuyên nghiệp ( 107 tín chỉ)  107   
B1. Kiến thức cơ sở ngành 8   

001554 
1. Dẫn luận 
ngôn ngữ học 

Học phần cung cấp những kiến 
thức cơ bản về bản chất của ngôn 
ngữ loài người, về mối quan hệ 
giữa ngôn ngữ và văn hóa, giữa 
ngôn ngữ và tư duy; cung cấp 
những tri thức chung về ngữ âm, 
ngữ pháp, từ vựng, ngữ nghĩa, ngữ 
dụng để hiểu một ngôn ngữ cụ thể 
(tiếng Việt hoặc ngoại ngữ đang 
học) và làm cơ sở để đối chiếu 
ngôn ngữ. 

NN 2 (26, 8, 60) x 

002076 
2. Tiếng việt 
thực hành 

Học phần này cung cấp cho người 
học kiến thức lý thuyết sơ giản về 
tiếng Việt (chính âm, chính tả; các 
đơn vị ngôn ngữ: từ, câu, đoạn văn, 
văn bản); làm cho sinh viên nhận 
thức rõ những yêu cầu chung của 
việc sử dụng tiếng Việt. Qua học 
phần này, người học được rèn 
luyện kỹ năng sử dụng tiếng Việt. 
Các kỹ năng mà người học được 
rèn luyện thông qua môn này là: kỹ 
năng nói, viết đúng chính âm, chính 
tả; kỹ năng dùng từ; kỹ năng đặt 
câu; kỹ năng viết đoạn văn và kỹ 
năng tạo lập các loại văn bản hành 
chính thông thường. 

NN 2 (26, 8, 60) x 

001659 
3. Ngôn ngữ 
học đối chiếu 

Học phần này cung cấp những kiến 
thức cơ bản về ngôn ngữ học so 
sánh đối chiếu, nhằm giúp cho 

NN 2 (26, 8, 60) x 
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người học biết được vị trí của ngôn 
ngữ học so sánh đối chiếu trong 
ngôn ngữ hiện đại, người học sẽ 
hiểu rõ hơn sự hình thành và phát 
triển của ngôn ngữ học so sánh đối 
chiếu. Học phần cũng cung cấp cho 
người học biết nhiệm vụ và mục 
đích của ngôn ngữ học so sánh đối 
chiếu, cung cấp thêm một số khái 
niệm cơ bản có liên quan đến việc 
nghiên cứu so sánh đối chiếu các 
ngôn ngữ và đồng thời học phần 
cũng chỉ ra những bình diện nghiên 
cứu so sánh đối chiếu cơ bản của 
ngôn ngữ. 

001657 
4. Giao thoa 
văn hoá 

Học phần trang bị cho người học 
kiến thức cơ bản về các vấn đề có 
liên quan đến giao tiếp nội văn hoá, 
giao tiếp giao văn hoá và giao tiếp 
dụng văn hoá; bình diện phạm trù 
lịch sự dương tính – lịch sự âm tính 
cùng với các chiến lược giao tiếp; 
bình diện phạm trù trực tiếp – gián 
tiếp với cá cách thức biểu hiện 
trong các cộng đồng ngôn ngữ - 
văn hoá khác nhau; kiến thức nền 
tảng quy xét giao tiếp nội văn hoá 
và giao văn hoá với 14 bình diện 
phạm trù và 14 thành tố giao tiếp 
và những phương pháp tiếp cận 
giao tiếp nội văn hoá và giao văn 
hoá. 

NN 2 (26, 8, 60) x 

B2. Kiến thức chung của ngành  71   
B.2.1. Kiến thức ngôn ngữ  10   

001397 
1. Ngữ âm thực 
hành 

Học phần cung cấp cho sinh viên 
những kiến thức cơ bản về ngữ âm 
tiếng Anh, bao gồm âm, trọng âm 

NN 2 (26, 8, 60) x 
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và ngữ điệu đồng thời ứng dụng 
những kiến thức này vào việc thực 
hành phát âm, từ đơn vị nhỏ nhất là 
âm tới âm tiết, từ, câu và hội thoại 
trong tiếng Anh thông qua các bài 
học và bài tập thực tế, đơn giản, dễ 
hiểu, không mang tính lý thuyết 
cao. 

001658 
2. Ngữ âm – 
Âm vị học 

Học phần cung cấp cho sinh viên lý 
thuyết cơ bản về hệ thống ngữ âm, 
âm vị, mô tả và phân loại âm, vai 
trò và các quy luật biến đổi của âm 
vị trong ngôn ngữ, âm tiết, trọng 
âm, nối âm, ngữ điệu và chức năng 
của ngữ điệu, v.v. Học phần tạo 
tiền đề cho nghiên cứu ngôn ngữ 
nói tiếng Anh 

NN 2 (26, 8, 60) x 

001553 3. Ngữ pháp 1 

Học phần Ngữ phá 1 được thiết kế 
nhằm giúp sinh viên chuyên ngữ 
năm thứ nhất trường Đại học Kinh 
tế Kỹ thuật Công nghiệp đạt trình 
độ ngữ pháp sơ trung cấp (B1). Cụ 
thể, thông qua các hoạt động nghe, 
nói, đọc và viết về các chủ đề thú 
vị, cập nhật, sinh viên không chỉ 
hiểu được cấu trúc, ý nghĩa trong 
ngữ cảnh của các điểm ngữ pháp về 
từ, ngữ, thì, động từ khuyết thiếu và 
các hình thức của động từ mà còn 
viết vận dụng chúng để hoàn thiện 
năng lực ngôn ngữ của mình. 

NN 3 (37, 16, 0) x 

001457 4. Ngữ pháp 2 

Học phần nhằm cung cấp cho sinh 
viên những kiến thức về ngữ pháp 
lý thuyết và hiểu rõ các khái niệm 
chuyên môn, các hiện tượng ngữ 
pháp thường sử dụng đồng thời đưa 
ra các thảo luận và bài tập giúp sinh 

NN 3 (37, 16, 0) x 
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viên củng cố và hiểu sâu các hiện 
tượng ngữ pháp đó. Học phần sẽ 
tập trung lý giải các vấn đề cơ bản 
bao gồm từ - cụm từ và bổ tố của từ 
(danh từ, động từ, tính từ, trạng từ, 
giới từ…), chức năng cú pháp và 
chức năng ngữ nghĩa của từ, mệnh 
đề và các thành phần của mệnh đề, 
các chức năng ngữ nghĩa của mệnh 
đề, câu đơn, câu phức, câu ghép. 
Từ đó, người học có thể vận dụng 
những kiến thức này trong các kỹ 
năng Nghe, Nói, Đọc, Viết. 

B.2.2. Kiến thức văn hoá 4   

001655 
1. Văn học Anh 
– Mỹ 

Học phần Văn học Anh – Mỹ giúp 
sinh viên tiếp cận và có cái nhìn 
tổng quát chung về hai nền văn học 
nổi tiếng: văn học Anh, Mỹ, các 
giai đoạn phát triển của văn học 
Anh, Mỹ và một số tác giả, tác 
phẩm tiêu biểu của từng thời kỳ 
như  William Wordsworth, W. 
Somerset Maugham, Arthur Conan 
Doyle, Mark Twain, Earnest 
Hemmingway, O’ Henry. 

NN 2 (26, 8, 60) x 

001656 
2. Đất nước 
học Anh- Mỹ 

Học phần cung cấp cho sinh viên 
những kiến thức cơ bản về đất 
nước, con người, văn hóa, chính trị, 
kinh tế, luật pháp của Anh, Mỹ và 
các nước sử dụng tiếng Anh trên 
thế giới. Từ đó, người học có thể so 
sánh để thấy được những điểm 
tương đồng và khác biệt giữa hai 
đất nước; rèn luyện và phát triển 
các kỹ năng: thuyết trình, thảo luận, 
làm việc nhóm; tự học và tự nghiên 

NN 2 (26, 8, 60) x 
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cứu. Học phần này có những nội 
dung chính sau: 
- Hệ thống chính trị Anh, Mỹ 
- Văn hóa Anh, Mỹ 
- Luật pháp Anh, Mỹ 
- Kinh tế và giáo dục Anh, Mỹ 

B.2.3. Kiến thức Tiếng  57   

001654 1. Nghe 1  

Phần nghe thuộc học phần Nghe 
nói 1 giúp sinh viên luyện tập và 
phát triển các kỹ năng như: nghe 
lấy ý chính và xác định được các từ 
ngữ mấu chốt và những chi tiết 
quan trọng trong ngôn ngữ nói có 
độ khó và tốc độ trung bình về các 
chủ đề hàng ngày quen thuộc liên 
quan đến bản thân, tại nơi làm việc, 
trường học ở trinh độ A2 

NN 3 (37, 16, 0) x 

001653 2. Nói 1 

Phần nói 1 giúp sinh viên luyện tập 
và phát triển các kỹ năng như: có 
thể tham gia vào các cuộc trao đổi 
xã giao không chuẩn bị trước về 
những chủ đề quen thuộc mà bản 
thân quan tâm và công việc thường 
nhật một cách khá tự tin; sử dụng 
từ ngữ và thành ngữ quen thuộc 
cùng các tình huống giao tiếp từ bài 
1 đến bài 10 của giáo trình 
Pathways 1 Listening Speaking and 
Critical Thinking A2 

NN 3 (37, 16, 0) x 

001652 3. Đọc 1  

Học phần rèn luyện kỹ năng đọc 1 
trình độ A2 theo khung tham chiếu 
Châu Âu. Nội dung bao gồm các 
bài đọc về các chủ đề cuộc sống, 
trải nghiệm, các mối quan hệ gia 
đình, những khám phá ……và 
lượng từ vựng gắn với chủ đề bài 
đọc cũng như kiến thức ngữ pháp 

NN 3 (37, 16, 0) x 
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phù hợp với cấp độ từ bài 1 đến bài 
10 của giáo trình Pathways 
Reading, Writing and Critical 
thinking 1 A2. 

001651 4. Viết 1 

Học phần viết 1  luyện tập và phát 
triển các bước viết một bài luận 
(essay), tập trung vào một số dạng 
viết câu có cấu trúc chặt chẽ, rõ ý 
về những đề tài đơn giản sử dụng 
câu, từ nối câu và các cụm từ chức 
năng. phù hợp với cấp độ từ bài 1 
đến bài 10 của giáo trình Pathways 
Reading, Writing and Critical 
thinking 1  ở trình độ A2 

NN 3 (37, 16, 0) x 

001650 5. Nghe 2 

Học phần Nghe 2 rèn luyện kỹ 
năng nghe và nói trình  độ B1 theo 
khung tham chiếu Châu Âu. Kỹ 
năng nghe giúp người học phát 
triển các kỹ năng như: có thể nghe 
hiểu các ý chính trong những đoạn 
lời nói khá dài, lập luận khá phức 
tạp thuộc các chủ đề quen thuộc; 
theo dõi được các điểm chính của 
một bài giảng, bài nói chuyện 
chuyên ở trình độ B1  

NN 3 (37, 16, 0) x 

001649 6. Nói 2 

Kỹ năng nói 2 giúp người học phát 
triển các kỹ năng như: có thể giao 
tiếp một cách hiệu quả trong hầu 
hết các tình huống hàng ngày và 
trong các tình huống công việc 
quen thuộc; sử dụng các từ ngữ, 
thành ngữ và cấu trúc khá phức 
tạp.  cùng các tình huống giao tiếp 
từ bài 1 đến bài 10 của giáo trình 
Pathways 2 Listening Speaking and 
Critical Thinking B1. 

NN 3 (37, 16, 0) x 
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001648 7. Đọc 2 

Học phần  Đọc 2  rèn luyện  kỹ 
năng đọc và viết trình  độ B1 theo 
khung tham chiếu Châu Âu. Nội 
dung bao gồm các bài đọc  về các 
chủ đề gắn với cuộc sống hàng 
ngày như quan điểm về hạnh phúc, 
sự sáng tạo, những thách thức đối 
mặt của giao tiếp, thế giới sinh vật 
biển, thế giới quanh ta, việc giao 
tiếp của con người, bảo tồn động 
vật hoang dã, kết nối cuộc sống, hồi 
tưởng về quá khứ, cách chữa trị 
bệnh nguy hiểm, sự giận dữ của 
thiên nhiên, các công trình kỳ quan, 
cuộc cách mạng điện thoại di động. 
vá các chủ đề tương tự ở trình độ 
B1 

NN 3 (37, 16, 0) x 

001647 8. Viết 2 

Học phần viết 2 giúp người học 
luyện tập và phát triển các bước 
viết một bài luận (essay), tập trung 
vào một số dạng bài luận, có khả 
năng dùng các câu có cấu trúc chặt 
chẽ, rõ ý về những đề tài phức tạp, 
sử dụng linh hoạt các thành phần 
câu, từ nối câu và các cụm từ chức 
năng. phù hợp với cấp độ từ bài 1 
đến bài 10 của giáo trình Pathways 
Reading, Writing and Critical 
thinking 2  ở trình độ B1 

NN 3 (37, 16, 0) x 

001646 9. Nghe 3 

Học phần Nghe 3 rèn luyện  kỹ 
năng nghe trình  độ B2 theo khung 
tham chiếu Châu Âu. Nội dung bao 
gồm các bài nghe về các chủ đề 
mang tính chất học thuật về khoa 
học tự nhiên và xã hội cũng như kỹ 
năng nghe hiểu và ghi chú thông 
qua các chủ điểm như giới tính và 

NN 3 (37, 16, 0) x 
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xã hội, sự di trú của loài người, y 
học truyền thống và hiện đại, di sản 
của các nền văn minh cổ đại … 
Lượng từ vựng gắn với chủ đề mỗi  
bài nghe cũng như kiến thức ngữ 
pháp phù hợp với cấp độ từ bài B2 

001645 10. Nói 3 

Học phần Nói 3 rèn luyện kỹ năng 
nói trình  độ B2 theo khung tham 
chiếu Châu Âu nhằm giúp người 
học có thể tham gia giao tiếp tương 
đối trôi chảy, thuần thục, tự nhiên 
về những vấn đề liên quan đến 
chuyên môn và hoạt động xã hội 
thông thường; sử dụng được ngôn 
ngữ linh hoạt và hiệu quả trong học 
tập hay công việc. cùng các tình 
huống giao tiếp từ bài 1 đến bài 10 
của giáo trình Pathways Listening, 
Speaking and Critical Thinking 3. 

NN 3 (37, 16, 0) x 

001644 11. Đọc 3 

Học phần Đọc 3 rèn luyện  kỹ năng 
đọc trình  độ B2 theo khung tham 
chiếu Châu Âu. Nội dung bao gồm 
các bài đọc về các chủ đề mang 
tính chất học thuật như sự phát 
triển của công nghệ, sự cải tiến của 
y học, các giải pháp cho vấn đề ở 
đô thị, ngôn ngữ thế giới ……và 
lượng từ vựng gắn với chủ đề bài 
đọc cũng như kiến thức ngữ pháp 
phù hợp với cấp độ từ bài 1 đến bài 
10 của giáo trình Pathways 
Reading, Writing and Critical 
thinking 3. 

NN 3 (37, 16, 0) x 

001643 12. Viết 3 

Học phần Viết 3 rèn luyện chuyên 
sâu kĩ năng viết trình độ B2 theo 
khung tham chiếu Châu Âu. Kĩ 
năng Viết giúp người học luyện tập 

NN 3 (37, 16, 0) x 
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và phát triển các bước viết một bài 
luận, báo cáo tập trung vào một số 
dạng, có khả năng dùng các câu có 
cấu trúc chặt chẽ, rõ ý về những đề 
tài phức tạp, sử dụng linh hoạt các 
thành phần câu, từ nối câu và các 
cụm từ chức năng cùng các bài thực 
hành từ bài 1 đến bài 10 của giáo 
trình Pathways 3 Reading, Writing 
and Critical thinking B2. 

001642 13. Nghe 4 

Học phần Nghe 4 rèn luyện  kỹ 
năng nghe trình  độ C1 theo khung 
tham chiếu Châu Âu. Nội dung bao 
gồm các bài nghe về các chủ đề và 
lượng từ vựng gắn với chủ đề bài 
nghe cũng như kiến thức ngữ pháp 
phù hợp với cấp độ từ bài 1 đến bài 
10 của giáo trình Pathways 
Listening, Speaking, and Critical 
thinking 4. 

NN 3 (37, 16, 0) x 

001641 14. Nói 4 

Học phần Nói 4 rèn luyện kỹ năng 
nói trình độ C1 theo khung tham 
chiếu Châu Âu. Nội dung bao gồm 
các ngữ liệu ngôn ngữ (từ vựng, 
ngữ pháp, ngữ âm,) và các kỹ năng 
nói cùng các tình huống giao tiếp từ 
bài 1 đến bài 10 của giáo trình 
Pathways Listening, Speaking and 
Critical thinking 4. 

NN 3 (37, 16, 0) x 

001640 15. Đọc 4 

Học phần Đọc 4 rèn luyện  kỹ năng 
đọc trình  độ C1 theo khung tham 
chiếu Châu Âu. Nội dung bao gồm 
các bài đọc về các chủ đề mang 
tính chất học thuật như sức ảnh 
hưởng của con người, nguồn năng 
lượng của hành tinh chúng ta rồi 
các nguồn tài nguyên thiên nhiên 

NN 3 (37, 16, 0) x 
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và sự phát triển……và lượng từ 
vựng gắn với chủ đề bài đọc cũng 
như kiến thức ngữ pháp phù hợp 
với cấp độ từ bài 1 đến bài 10 của 
giáo trình Pathways Reading, 
Writing and Critical thinking 4. 

001639 
16. Thực hành 
viết nâng cao 

Học phần Thực hành viết nâng cao 
được thiết kế nhằm giúp sinh viên 
chuyên ngành ngôn ngữ Anh năm 
thứ 3 tại trường Đại học Kinh tế Kỹ 
thuật Công nghiệp đạt trình độ viết 
bậc 5 (C1). Chương trình củng cố, 
cung cấp kiến thức nâng cao về 
cách viết hoàn chỉnh một bài luận 
theo dạng thức CAE và mở rộng 
theo dạng thức IELTS:  thực hành 
viết một bài báo cáo khoảng 150 từ 
miêu tả thông tin dạng bảng biểu, 
sơ đồ, tranh ảnh, thực hành viết 
một bài luận gồm 5 đoạn văn với số 
từ tối thiểu 250 từ với các chủ đề xã 
hội thông thường, thuộc nhiều thể 
loại viết luận khác nhau như 
nguyên nhân/kết quả, tranh luận, 
hay phân loại. Bên cạnh đó, kiến 
thức về ngôn ngữ cũng được ôn lại 
cụ thể sau từng loại bài luận. 

NN 3 (37, 16, 0) x 

001637 
17. Nghe nâng 
cao 

Học phần Nghe nâng cao 
(Advanced listening) rèn luyện kỹ 
năng Nghe theo định dạng bài thi 
IELTS với lộ trình kiến thức cụ thể, 
rõ ràng theo từng chủ đề như gia 
đình, giáo dục, thể thao, công việc, 
du lịch, kinh doanh, môi trường, 
thiên nhiên, công nghệ, ..... 

NN 3 (37, 16, 0) x 

001523 
18. Nói nâng 
cao 

Học phần Nói nâng cao (Advanced 
speaking) rèn luyện kỹ năng Nói 

NN 3 (37, 16, 0) x 
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theo định dạng bài thi IELTS với lộ 
trình kiến thức cụ thể, rõ ràng theo 
từng chủ đề như gia đình, giáo dục, 
công việc, kinh doanh, quảng cáo, 
du lịch... 

001636 
19. Đọc nâng 
cao 

Học phần  Đọc hiểu nâng cao 
(Advanced Reading) rèn luyện  kỹ 
năng đọc trình  độ nâng cao theo 
định hướng IELTS (Hệ thống kiểm 
tra Anh ngữ Quốc tế). IELTS được 
công nhận rộng rãi như là yêu cầu 
ngôn ngữ đầu vào cho tất cả các 
khóa học Đại học và Sau Đại học. 
Là tiêu chuẩn đánh giá trình độ 
tiếng Anh mang tính học thuật cao 
của người học.  Chương trình giúp 
hướng dẫn và rèn luyện cho sinh 
viên các kỹ năng đọc hiểu, các 
dạng câu hỏi và các dạng bài đọc ở 
trình độ nâng cao. Môn học còn 
giới thiệu cho học viên làm quen 
với các dạng bài kiểm tra đọc hiểu 
chuẩn quốc tế đang được sử dụng 
hiện nay. 

NN 3 (37, 16, 0) x 

B.2.3.Kiến thức chuyên ngành  36   

002010 
1. Lý luận và 
phương pháp 
biên phiên dịch 

Học phần cung cấp cho sinh viên 
những khái niệm biên, phiên dịch, 
các nguyên lý cơ bản trong lĩnh vực 
dịch thuật, các phương pháp, kỹ 
thuật dịch và các lỗi thường gặp. 
Ngoài ra, học phần nhằm cung cấp 
cho người học kiến thức tổng quát 
về lịch sử dịch thuật, nghề biên 
phiên dịch và các dạng bài tập thực 
hành để từ đó sinh viên có thể dịch 
được theo các chủ đề từ tiếng anh 
sang tiếng việt và ngược lại. Ngoài 

NN 3 (37, 16, 0) x 



72 
 

Mã     
học 

phần 
Học phần 

Nội dung cần đạt được của từng 
học phần ( tóm tắt) 

Khoa/Bộ 
môn thực 

hiện 

Số tín 
chỉ 

Khối lượng 
kiến thức 

(LT,TH/TL,
Tự học) 

Ghi 
chú 

ra sinh viên còn được biết đến các 
kỹ thuật nghe, trí nhớ, ghi chép và 
các yếu tố văn hóa trong dịch thuật. 

001634 2. Biên dịch 1 

Học phần  Biên dịch 1 được thiết 
kế nhằm giúp sinh viên chuyên 
ngành ngôn ngữ Anh trường Đại 
học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp 
nắm vững lý thuyết về Biên dịch , 
kỹ năng biên dịch, phương pháp 
biên dịch và các lỗi cần tránh khi 
biên dịch từ tiếng Việt sang tiếng 
Anh và ngược lại.  
Nội dung biên dịch bao gồm các đề 
tài như kinh doanh, xã hội, giáo 
dục, du lịch, thể thao, chính trị. 
Thông qua các bài biên dịch, sinh 
viên củng cố được kỹ năng đọc, 
viết và kiến thức ngữ pháp cũng 
như cách dùng từ, đặc ngữ của cả 
tiếng Anh và tiếng Việt. 

NN 3 (37, 16, 0) x 

001633 3. Biên dịch  2 

Học phần  Biên dịch 2 được thiết 
kế nhằm giúp sinh viên chuyên 
ngành ngôn ngữ  Anh trường Đại 
học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp 
củng cố và nâng cao lý thuyết về 
biên dịch,  truyền tải được những 
kỹ năng biên dịch quan trọng giúp 
sinh viên nắm vững và thực hành 
thành thạo. Thông qua các bài học 
sinh viên hình thành thói quen nhận 
biết và tìm ra các cấu trúc tương 
đương giữa hai ngôn ngữ Anh - 
Việt; biết lựa chọn từ chính xác, 
phong cách dịch phù hợp. Nội dung 
biên dịch bao gồm các chủ đề về 
kinh tế, văn hóa , giáo dục, du lịch, 
môi trường, công nghệ. Thông qua 

NN 3 (37, 16, 0) x 
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Mã     
học 

phần 
Học phần 

Nội dung cần đạt được của từng 
học phần ( tóm tắt) 

Khoa/Bộ 
môn thực 

hiện 

Số tín 
chỉ 

Khối lượng 
kiến thức 

(LT,TH/TL,
Tự học) 

Ghi 
chú 

các bài biên dịch, sinh viên củng cố 
được kỹ năng đọc, viết và kiến thức 
ngữ pháp cũng như cách dùng từ, 
đặc ngữ của cả tiếng Anh và tiếng 
Việt. 

001632 4. Phiên dịch 1 

Học phần Phiên dịch 1  được thưc 
hiện với mục tiêu giúp sinh viên có 
kiến thức cơ bản về phiên dich từ 
tiếng Anh sang tiếng Việt và ngược 
lại. Qua đó sinh viên nắm được cấu 
trúc câu đặc trưng và vốn từ vựng 
phong phú của cả hai ngôn ngữ để 
phiên dịch chính xác nội dung. Các 
bài học được thiết kế nhằm giúp 
sinh viên hình thành thói quen ghi 
nhớ,  ghi chú nhanh thông tin khi 
nghe cũng như khả năng phản xạ 
tốt phục vụ cho công việc.   

NN 3 (37, 16, 0) x 

001631 5. Phiên dịch 2 

Môn học Phiên dịch 2 dành cho 
sinh viên chuyên ngành ngôn ngữ 
Anh nhằm giúp sinh viên nâng cao 
kĩ năng thực hành ngôn ngữ và khả 
năng dịch thuật  
-Môn học giúp sinh viên nâng cao 
nâng cao kiến thức về từ vựng, ngữ 
âm, ngữ pháp, nâng cao khả năng 
tư duy, tổng hợp, kiến thức xã hội 
nói chung và kiến thức tiếng Anh 
về các chủ đề khoa học, kinh tế, kỹ 
thuật thế giới tự nhiên nói riêng. 

NN 3 (37, 16, 0) x 

001630 
6. Thực hành 
biên dịch 

Học phần Thực hành Biên dịch 
được thiết kế nhằm giúp sinh viên 
chuyên ngành Ngôn ngữ Anh 
Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật 
Công nghiệp áp dụng lý thuyết vào 
các bài tập thực hành theo mức độ 
nâng cao dần: luyện tập dịch các 

NN 3 (37, 16, 0) x 
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Mã     
học 

phần 
Học phần 

Nội dung cần đạt được của từng 
học phần ( tóm tắt) 

Khoa/Bộ 
môn thực 

hiện 

Số tín 
chỉ 

Khối lượng 
kiến thức 

(LT,TH/TL,
Tự học) 

Ghi 
chú 

mẫu câu, dịch các loại mệnh đề và 
dịch các văn bản theo chủ đề: Văn 
hoá, giáo dục, kinh tế, giải trí, khoa 
học.... Thông qua hệ thống bài tập 
biên, sinh viên được thực hành 
nhiều kỹ năng biên dịch từ tiếng 
Anh sang tiếng Việt và ngược lại. 
Qua đó giúp sinh viên củng cố kiến 
thức ngôn ngữ Anh và kỹ năng đọc, 
viết. 

001629 
7. Thực hành 
phiên dịch 

Hoc phần thực hành phiên dịch 
được thiết kế nhằm giúp sinh viên 
năm cuối củng cố và nâng cao kỹ 
năng dịch nói. Các hoạt động sản 
xuất kinh doanh, xuất nhập khẩu 
trong nước cũng như nước ngoài 
dưới dạng các bài biên soạn đặc 
biệt cho phiên dịch, nghĩa là cấu 
trúc văn nói của hội thoại, phỏng 
vấn, và tham luận, sẽ được thu vào 
CD và phát ra cho SV nghe để 
phiên dịch ra ngôn ngữ khác (thông 
điệp tiếng Việt sẽ dịch ra tiếng Anh 
và ngược lại). Các chương trình 
kinh doanh trên TV, Internet sẽ thu 
vào DVD cho SV xem và thực 
hành phiên dịch. 

NN 3 (37, 16, 0) x 

001529 
8. Thực Tập 
Cuối Khóa 

Sinh viên có cơ hội tiếp cận thực 
tiễn công tác biên phiên dịch Anh –
Việt và Việt – Anh với các chủ đề 
khác nhau quản trị kinh doanh, thư 
tín văn phòng tại cơ sở thực tập 

NN 6 (0, 240, 0) x 

001621 
9. Khóa luận 
tốt nghiệp 

Học phần được thiết kế với các nội 
dung chủ yếu 
- Củng cố kiến thức sinh viên đã 
học trong chương trình ngôn ngữ 
Anh tại trường. 

NN 9 (0, 360, 0) x 
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Mã     
học 

phần 
Học phần 

Nội dung cần đạt được của từng 
học phần ( tóm tắt) 

Khoa/Bộ 
môn thực 

hiện 

Số tín 
chỉ 

Khối lượng 
kiến thức 

(LT,TH/TL,
Tự học) 

Ghi 
chú 

- Sử dụng kiến thức và kỹ năng đã 
học để tìm kiếm vấn đề còn tồn tại 
và đưa ra giải pháp tốt nhất để giải 
quyết tồn tại đó 
- Đưa ra các giải pháp với ngành 
ngôn ngữ Anh nói chung và ngôn 
ngữ Anh tại UNETI nói riêng 

Các học phần thay thế khóa luận tốt nghiệp 9   

001628 
1. Biên phiên 
dịch tổng hợp 

Học phần Biên phiên dịch tổng hợp 
củng cố và nâng cao kiến thức biên 
- phiên dịch, các chiến lược dịch 
Anh - Viêt; Việt-  Anh, nâng cao 
vốn từ chuyên ngành, các kỹ  năng 
ngôn ngữ và kiến thức về ngữ liệu 
ngôn ngữ 

NN 3 (37, 16, 0) x 

001626 
2. Thực hành 
biên phiên dịch 
nâng cao 

Tìm hiểu từ vựng liên quan đến nội 
dung bài học. 
Dịch các văn bản, bài báo, tạp chí 
bằng tiếng Anh-Việt, thực hiện các 
hình thức bài tập: dịch cụm từ, dịch 
từng câu, dịch đoạn, sửa  lỗi sai, 
chuyển đổi cách diễn đạt khác 
nhau, .... 
Học phần giúp cho người học nâng 
cao hơn kiến thức về các loại hình 
biên-phiên dịch, kỹ thuật biên-
phiên dịch và những sai lầm cần 
tránh khi biên-phiên dịch. SV sẽ 
học được kiến thức về các hoạt 
động Kinh tế, Kỹ thuật, Quảng cáo, 
Truyền thông, Tiếp thị, Kinh doanh 
các loại, Kinh doanh, Kinh tế, Xuất 
nhập khẩu, Ngân hàng, Tiền tệ, Bất 
động sản… 

NN 3 (37, 16, 0) x 

001627 
3. Ngữ pháp 
nâng cao 

Học phần  Ngữ pháp nâng cao được 
thiết kế nhằm giúp sinh viên Ngôn 
ngữ Anh trường Đại học Kinh tế 

NN 3 (37, 16, 0) x 
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Mã     
học 

phần 
Học phần 

Nội dung cần đạt được của từng 
học phần ( tóm tắt) 

Khoa/Bộ 
môn thực 

hiện 

Số tín 
chỉ 

Khối lượng 
kiến thức 

(LT,TH/TL,
Tự học) 

Ghi 
chú 

Kỹ thuật Công nghiệp nắm vững và 
sử dụng thành thạo kiến thức ngữ 
pháp nâng cao trong tiếng như hình 
thái và cú pháp, cụm từ, mệnh đề 
và câu, phân biệt các loại câu cơ 
bản trong tiếng Anh như câu đơn, 
câu ghép và câu phức. 

 
Ghi chú: 
Các học phần lý thuyết ký hiệu kết cấu N(a,b,c) được giải thích như sau:  

● Số tín chỉ: N 
● Số tiết lý thuyết: a (với a=Nx(15-d)) – trong đó d là số buổi thảo luận/TH của học 

phần (khuyến nghị d lấy bằng N), học phần giảng dạy trong 15 buổi. 
● Số tiết thảo luận, Thực hành môn học của HP (TL): b  (b=dxN) 
● Số giờ sinh viên tự học: c (với c=Nx30) 

Các học phần thực hành ký hiệu kết cấu N(0,b, c) được giải thích như sau: 
● Số tín chỉ: N 
● Số tiết lý thuyết: 0 
● Số giờ thực tập: b (b=60xN) 
● Số giờ chuẩn bị cá nhân: c (c= Nx30) 

Học phần thực tập cuối khóa ký hiệu kết cấu N(0,b,0) được giải thích như sau: 
● Số tín chỉ: N 
● Số tiết lý thuyết: 0 
● Số giờ thực tập: b (b=60xN) 

2.2.8. Hướng dẫn thực hiện 
 a) Nguyên tắc chung 

- Hướng đào tạo: Chương trình đào tạo được xây dựng theo hướng ứng dụng, do 
vậy khi thực hiện chương trình cần chú ý: 

ú Theo hướng ứng dụng nhiều hơn hướng tiềm năng. 
ú Kiến thức cơ sở được rút gọn ở mức độ hợp lý. 
ú Khối kiến thức ngành sẽ được tăng lên, chủ yếu ở phần thực hành. 

- Các căn cứ khi thực hiện chương trình: Văn bản hợp nhất số 17/VBHN-BGDĐT 
ngày 15/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; các quy định khác của Nhà nước 
về lĩnh vực đào tạo; các quy định hiện hành trong nhà trường: chế độ công tác giáo viên, 
quy định về tiêu chuẩn, quyền hạn, nhiệm vụ và hình thức xử lý đối với cán bộ, giáo viên. 
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          - Nội dung khi thực hiện chương trình: Các phòng, khoa, tổ bộ môn phải thực 
hiện đúng theo chương trình đào tạo và đề cương chi tiết các học phần đã được duyệt. 
Nếu có những nội dung cần phải thay đổi, phải đề nghị Ban Giám hiệu duyệt trước khi 
thực hiện. 

- Kế hoạch đào tạo và phân công giáo viên lên lớp: Phải được bố trí hợp lý về 
chuyên môn, theo đặc thù từng ngành, từng đơn vị và phải được Ban Giám hiệu duyệt 
trước khi thực hiện. 

- Các Khoa, Tổ bộ môn xây dựng đầy đủ bài giảng, ngân hàng dữ liệu đề thi cho 
toàn bộ các học phần và tổ chức giảng dạy theo các phương pháp mới, tích cực hoá các 
hoạt động của sinh viên, hướng dẫn sinh viên tự đọc, nghiên cứu tài liệu. 

 
 
 
 
b) Danh sách giảng viên giảng dạy: 

TT Tên học phần 
Số 

lượng 
TC 

Số tiết Giảng viên Học kỳ Ghi chú 
LT TH, TL Họ tên, học hàm. Học vị 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
1. Kiến thức giáo dục đại cương ( 39 tín chỉ) (chưa bao gồm khối lượng kiến thức GDTC, GDQP) 
Lý luận chính trị, xã hội, 
nhân văn 

11 
     

 
1.Triết học Mác-
Lênin 

 
3 

 
33 

 
24 

ThS. Mai Chi ;GVC, ThS. 
Nguyễn Văn Bảng; ThS. 
Nguyễn Thị Hiền; TS. Bùi 
Thanh Thủy; ThS. Phan Thị 
Hương; ThS. Phạm Thị 
Thanh Hằng; ThS. Đỗ Thị 
Trang; ThS. Đoàn Thị Hiền; 
ThS. Đinh Thị Cẩm Nhung; 
ThS. Nguyễn Thị Mỹ Hạnh; 
ThS. Trần Thị Hương; ThS. 
Trần Thị Thu Huyền; GVC, 
ThS. Phạm Thị Thùy Dương; 
ThS. Nguyễn Thị Luyến; 
GVC, TS. Lê Thị Lý; ThS. 
Hoàng Thị Thu Thủy. 
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TT Tên học phần 
Số 

lượng 
TC 

Số tiết Giảng viên Học kỳ Ghi chú 
LT TH, TL Họ tên, học hàm. Học vị 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

 
Kinh tế chính trị 
Mác-Lênin 

2 

 
 
 
 
 
 
 
 

21 

 
 
 
 
 
 
 
 

18 

ThS. Nguyễn Thị Hiền GVC, 
ThS. Nguyễn Văn Bảng; TS. 
Bùi Thanh Thủy; ThS. Mai 
Chi; ThS. Phan Thị Hương; 
ThS. Phạm Thị Thanh Hằng; 
ThS. Đỗ Thị Trang; ThS. 
Đoàn Thị Hiền; ThS. Đinh 
Thị Cẩm Nhung; ThS. 
Nguyễn Thị Mỹ Hạnh; ThS. 
Trần Thị Hương; ThS. Trần 
Thị Thu Huyền; GVC, ThS. 
Phạm Thị Thùy Dương; ThS. 
Nguyễn Thị Luyến 

  

 3.CNXH Khoa học 
 

2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

21 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

18 

GVC, ThS. Nguyễn Văn 
Bảng;TS. Bùi Thanh Thủy; 
ThS. Nguyễn Thị Hiền; ThS. 
Mai Chi; ThS. Phan Thị 
Hương; ThS. Phạm Thị 
Thanh Hằng; ThS. Đỗ Thị 
Trang; ThS. Đoàn Thị Hiền; 
ThS. Đinh Thị Cẩm Nhung; 
ThS. Nguyễn Thị Mỹ Hạnh; 
ThS. Trần Thị Hương; ThS. 
Trần Thị Thu Huyền; GVC, 
ThS. Phạm Thị Thùy Dương; 
ThS. Nguyễn Thị Luyến. 

  

 
Tư tưởng Hồ Chí 
Minh 

2 

 
 
 
 

21 

 
 
 
 

18 

GVC, ThS. Ngô Thị Mai; 
GVC, TS. Nguyễn Thị Thu 
Hà; GVC, TS. Lê Thị Lý; 
ThS. Hoàng Thị Thu Thủy; 
ThS. Ninh Văn Hùng; ThS. 
Lại Thị Thùy Linh; ThS. Trần 
Thị Mỵ; ThS. Đào Thanh 
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TT Tên học phần 
Số 

lượng 
TC 

Số tiết Giảng viên Học kỳ Ghi chú 
LT TH, TL Họ tên, học hàm. Học vị 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
Bình; ThS. Nguyễn Thị 
Minh. 

 
Lịch sử Đảng cộng 
sản Việt Nam 

2 

 
 
 
 
 
 

21 

 
 
 
 
 
 

18 

GVC, TS. Nguyễn Thị Thu 
Hà;GVC, ThS. Ngô Thị Mai; 
ThS. Trần Thị Mỵ; ThS. Đào 
Thanh Bình; ThS. Nguyễn 
Thị Minh; GVC, TS.  Lê Thị 
Lý; ThS. Hoàng Thị Thu 
Thủy; ThS. Ninh Văn Hùng; 
ThS. Lại Thị Thùy Linh. 

  

1.2.Khoa học cơ bản  2      

 
1.Pháp luật đại 
cương  

 
 

2 

 
 

26 

 
 

8 

Ths. Trần Thị Thu Hằng  
Ths. Trần Mạnh Toàn; Ths. 
Phạm Thị Thúy, Ths. Hà 
Diệu Hằng. 

  

 2.Soạn thảo văn bản 2 21 18    
1.3.Kiến thức Ngoại ngữ 7      

 1. Tiếng Trung 1 3 

 
 
 
 

 
 
 
 

Ths. Nguyễn Thị Thanh Hà    

 2. Tiếng Trung 2 3 

 
 
 
 

 
 
 
 

Ths. Nguyễn Thị Thanh Hà   

 3. Tiếng Trung 3 3 
 
 
 

 
 
 
 

ThS. Nguyễn Thị Thanh Hà   

 Tiếng Trung 4 3   Ths. Nguyễn Thị Thanh Hà   
Kỹ năng bổ trợ  3      
 Nhập môn Internet và 

E-learning 
3      
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TT Tên học phần 
Số 

lượng 
TC 

Số tiết Giảng viên Học kỳ Ghi chú 
LT TH, TL Họ tên, học hàm. Học vị 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
 .Kỹ năng nhận thức 

bản thân 
1   

   

 .Kỹ năng nghề 
nghiệp NNA 

1   
   

 
 Kỹ năng phỏng vấn 
xin việc 

1 15 0 
TS. Vũ Thị Nguyệt;ThS. Hồ 
Thị Phương, ThS. Nguyễn 
Duy Tưởng 

  

1.7. Giáo dục quốc phòng  8      
1. Giáo dục quốc phòng - 
HP1 

3 37 16 
GV Bộ môn Quốc phòng   

2. Giáo dục quốc phòng - 
HP2 

2 22 16 
GV Bộ môn Quốc phòng   

3. Giáo dục quốc phòng - 
HP3 

1 7 16 
GV Bộ môn Quốc phòng   

4. Giáo dục quốc phòng - 
HP4 

2 4 56 
GV Bộ môn Quốc phòng   

2 . Kiến thức giáo dục 
chuyên nghiệp 

114   
   

 
2.1. Kiến thức cơ sở 
ngành 

19 
 
 

 
 

   

 
1. Dẫn luận ngôn 
ngữ học 

2 
 
 
 

 
 

TS. Phạm Tất Thắng    

 
2. Ngôn ngữ học đối 
chiếu  

2 
 
 

 
 

ThS. Đặng Thị Thu Hà 
ThS. Nguyễn Thị Phương 
ThS.Nguyễn Thị Uyên 
ThS. Trần Hương Thục 
TS. Vũ Thị Hải Hà 

  

 3.Ngữ âm thực hành 2   

ThS. Bùi Thị Nga 
ThS. Hoàng Thị Kim Thoa 
GVC. ThS. Hoàng Thị Minh 
Lý 
 ThS. Lưu Thị ThS.Phương 
Thúy  
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TT Tên học phần 
Số 

lượng 
TC 

Số tiết Giảng viên Học kỳ Ghi chú 
LT TH, TL Họ tên, học hàm. Học vị 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
ThS. Phạm Thị Quỳnh 
ThS.Trần Hải Yến  

 Ngữ pháp 1 3   

GVC. ThS. Đỗ Thị Hồng Hà 
ThS. Nguyễn Thúy Ngọc 
ThS. Phạm Thị Thúy  
ThS. Phạm Thu Hiền 
ThS. Hoàng Thị Ánh Nguyệt 

  

 
Lý luận và phương 
pháp biên phiên dịch 

3   

ThS. Đỗ Thị Tiểu Yến 
ThS. Hoàng Thị Oanh 
ThS.Hoàng Thị Thanh Huyền 
ThS.Trần Hải Yến 
ThS.Trần Thị Quỳnh 

  

 
Tiếng Việt thực 
hành 

2   

ThS.Đặng Thị Thu H 
ThS.Nguyễn Thị Phương 
ThS.Nguyễn Thị Uyên 
ThS.Trần Hương Thục 
TS. Vũ Thị Hải Hà 
 TS. Phạm Tất Thắng 

  

 Ngữ âm-âm vị học 2   

ThS.Bùi Thị Nga 
ThS.Hoàng Thị Kim Thoa 
GVC-ThS.Hoàng Thị Minh 
Lý 
ThS.Lưu Thị Phương Thúy  
ThS.Trần Hải Yến 

  

 Ngữ pháp 2 3   

GVC- ThS.Đỗ Thị Hồng Hà 
ThS.Hoàng Thị Ánh Nguyệt 
ThS.Nguyễn Thị Duyên 
ThS.Nguyễn Thúy Ngọc 
ThS.Phạm Thị Thúy  
ThS.Phạm Thu Hiền 
ThS.Trần Thị Minh Phương 

  

 
2.2 Kiến thức 
ngành 

63   
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TT Tên học phần 
Số 

lượng 
TC 

Số tiết Giảng viên Học kỳ Ghi chú 
LT TH, TL Họ tên, học hàm. Học vị 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

 
Kiến thức văn hóa- 
văn học 

6   
   

 Giao thoa văn hóa 2   

ThS.Lê Anh Thư 
ThS.Lưu Thị Phương Thúy 
ThS.Nguyễn Thị Lệ Thủy 
ThS.Phạm Thị Nhãn 

  

 Đất nước học 2   

ThS.Lê Anh Thư 
ThS.Lưu Thị Phương Thúy 
ThS.Nguyễn Thị Lệ Thủy 
ThS.Phạm Thị Nhãn 

  

 Văn học Anh -Mĩ 2   

ThS.Đỗ Thị Ngọc Lan 
ThS.Lưu Thị Phương Thúy 
ThS.Nguyễn Thị Lệ Thủy 
ThS.Phạm Thị Nhãn 

  

 2.3. Kiến thức Tiếng 57 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

   

 Kiến thức bắt buộc 36 
 
 

 
 

   

 Nghe 1  3 

 
 
 
 

 
 
 
 

ThS.Đặng Thị ThS.Thanh 
Hương 
ThS.Đỗ Thuận Giang 
GVC-ThS.Hoàng Thị Minh 
Lý 
ThS.Hoàng Thị Thanh Huyền 
ThS.Nguyễn Thị Duyên 
ThS.Nguyễn Thị Thanh 
Hương 
ThS.Trần Thanh Nga 
ThS.Trần Thị Ngọc Mai 

  

 Nói 1  3   ThS.Hoàng Thị Kim Thoa   
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TT Tên học phần 
Số 

lượng 
TC 

Số tiết Giảng viên Học kỳ Ghi chú 
LT TH, TL Họ tên, học hàm. Học vị 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
 
 
 

 
 
 

ThS.Nguyễn Thị Ngọc Anh 
ThS.Phạm Hồng Nhung 
ThS.Phạm Thị Nhãn 
ThS.Phạm Thu Yến 
ThS.Trần Thanh Nga 
ThS.Trần Thị Khương Liên 
ThS.Vũ Việt Phương 
ThS.Lê Thị Tâm 

 Đọc 1 3   

ThS.Đỗ Thị Ngọc Lan 
ThS.Đỗ Thị Tiểu Yến 
ThS.Hoàng Thị Oanh 
ThS.Nguyễn Thị Lệ Thủy 
ThS.Nguyễn Thu Hà 
ThS.Trần Hoài Ninh 
ThS.Trần Thị Minh Phương 

  

 Viết 1 3   

ThS.Hoàng Thị Ánh Nguyệt 
ThS.Lê Anh Thư 
ThS.Nguyễn Thị Thanh Hà 
ThS.Phạm Thị Nhãn 
ThS.Phạm Vũ Minh Lộc 
ThS.Trần Thị Quỳnh                                     
ThS.Trần Thị Thanh Phương 

  

 Nghe 2 3   

ThS.Đặng Thị Thanh Hương 
ThS.Đỗ Thuận Giang 
ThS Hoàng Thị Thanh Huyền 
ThS.Nguyễn Thị Duyên 
ThS.Nguyễn Thị Thanh 
Hương 
ThS.Phạm Thu Yến 
ThS.Trần Thanh Nga 
ThS.Trần Thị Ngọc Mai 
ThS.Hoàng Thị Kim Thoa 

  

 Nói 2 3   
ThS.Hoàng Thị Kim Thoa 
ThS.Nguyễn Thị Ngọc Anh 
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TT Tên học phần 
Số 

lượng 
TC 

Số tiết Giảng viên Học kỳ Ghi chú 
LT TH, TL Họ tên, học hàm. Học vị 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
ThS.Phạm Thị Nhãn 
ThS.Phạm Thu Yến 
ThS.Trần Hải Yến 
ThS.Trần Thanh Nga  
ThS. Trần Thị Khương Liên 
ThS. Vũ Việt Phương 

 Đọc 2 3   

ThS. Bùi Thị Nga 
ThS.Đỗ Thị Ngọc Lan 
ThS.Hoàng Thị Oanh 
ThS.Nguyễn Thị Lệ Thủy 
ThS.Nguyễn Thị Ngọc Anh 
GVC- TSNguyễn Thu Hà 
ThS. Trần Hoài Ninh 
ThS.Trần Thị Minh Phương 

  

 Viết 2 3   

ThS.Đỗ Thị Ngọc Lan 
ThS.Hoàng Thị Ánh Nguyệt 
ThS.Hoàng Thị Oanh 
ThS.Lê Anh Thư 
ThS.Lưu Thị Phương Thúy 
ThS.Nguyễn Thị Thanh Hà 
ThS.Phạm Thị Nhãn 
ThS.Phạm Thị Quỳnh 
ThS.Phạm Thị Thúy 
ThS. Phạm Vũ Minh Lộc 
ThS.Trần Thị Thanh Phương 
 

  

 Nghe 3 3   

ThS.Đặng Thị Thanh Hương 
ThS.Đỗ Thuận Giang 
ThS.Hoàng Thị Thanh Huyền 
ThS.Nguyễn Thị Duyên 
ThS.Nguyễn Thị Thanh 
Hương 
ThS.Trần Thanh Nga 
ThS.Trần Thị Ngọc Mai 
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TT Tên học phần 
Số 

lượng 
TC 

Số tiết Giảng viên Học kỳ Ghi chú 
LT TH, TL Họ tên, học hàm. Học vị 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
ThS.Trần Thị Quỳnh 
ThS.Hoàng Thị Kim Thoa 

 Nói 3 3   

ThS.Hoàng Thị Kim Thoa 
ThS.Lê Thị Tâm 
ThS.Nguyễn Thị Ngọc Anh 
ThS.Phạm Thị Nhãn 
ThS. Trần Hải Yến 
ThS.Trần Thanh Nga  
ThS. Phạm Thu Yến 
ThS. Vũ Thị Hồng Vân 
ThS.Vũ Việt Phương 
ThS.Vũ Thị Nga 

  

 Đọc 3 3   

ThS.Bùi Thị Nga 
ThS.Đỗ Thị Ngọc Lan 
ThS.Hoàng Thị Oanh 
ThS.Nguyễn Thị Ngọc Anh 
GVC-TS.Nguyễn Thu Hà 
ThS.Phạm Thu Hiền 
ThS.Trần Hoài Ninh 
ThS.Trần Thị Minh Phương 

  

 Viết 3 3   

ThS.Hoàng Thị Ánh Nguyệt 
ThS.Lê Anh Thư 
ThS.Nguyễn Thị Thanh Hà 
ThS.Phạm Thị Nhãn 
ThS.Phạm Thị Quỳnh 
ThS.Phạm Vũ Minh Lộc 
ThS.Trần Thị Thanh Phương 

  

  Kiến thức tự chọn 21      

 Nghe 4 3   

ThS.Đặng Thị Thanh Hương 
ThS.Đỗ Thuận Giang 
GVC-ThS.Hoàng Thị Minh 
Lý 
ThS.Hoàng Thị Thanh Huyền 
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TT Tên học phần 
Số 

lượng 
TC 

Số tiết Giảng viên Học kỳ Ghi chú 
LT TH, TL Họ tên, học hàm. Học vị 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
ThS. Nguyễn Thị Thanh 
Hương 
ThS.Trần Thanh Nga 
ThS.Trần Thị Ngọc Mai 
ThS.Trần Thị Quỳnh 

 Nói 4 3   

ThS.Lê Thị Tâm 
ThS.Nguyễn Thị Ngọc Anh 
ThS.Phạm Hồng Nhung 
ThS.Vũ Thị Hồng Vân 
ThS.Vũ Việt Phương 

  

 Đọc 4 3   

ThS.Bùi Thị Nga 
ThS.Đỗ Thị Ngọc Lan 
ThS.Nguyễn Thị Lệ Thủy 
ThS.Nguyễn Thị Ngọc Anh 
GVC-TS.Nguyễn Thu Hà 
ThS.Phạm Thu Hiền 
ThS.Trần Hoài Ninh 
ThS.Trần Thị Minh Phương 

  

 
Thực hành viết nâng 
cao 

3   

ThS. Đỗ Thị Ngọc Lan 
ThS.Đỗ Thị Tiểu Yến 
ThS.Hoàng Thị Ánh Nguyệt 
ThS.Hoàng Thị Oanh 
ThS.Lê Anh Thư 
ThS. Lưu Thị Phương Thúy 
ThS.Nguyễn Thị Thanh Hà 
ThS.Nguyễn Thị Thanh Hà 
ThS.Phạm Thị Nhãn 
ThS.Phạm Thị Quỳnh 
ThS.Phạm Thị Thúy 
ThS.Phạm Vũ Minh Lộc 
ThS.Trần Thị Thanh Phương 

  

 
Nói trước công 
chúng 

3   
   

 Nghe nâng cao 3   ThS.Đặng Thị Thanh Hương   
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TT Tên học phần 
Số 

lượng 
TC 

Số tiết Giảng viên Học kỳ Ghi chú 
LT TH, TL Họ tên, học hàm. Học vị 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
ThS. Hoàng Thị Kim Thoa 
GVC-ThS. Hoàng Thị Minh 
Lý 
ThS. Hoàng Thị Thanh 
Huyền 
ThS.Nguyễn Thị Thanh 
Hương 
ThS.Phạm Thu Yến 
ThS.Trần Thanh Nga 
ThS.Trần Thị Ngọc Mai 

 Nói nâng cao 3   

ThS.Đỗ Thuận Giang 
ThS.Nguyễn Thị Duyên 
ThS.Lê Thị Tâm 
ThS.Phạm Hồng Nhung 
ThS.Trần Hải Yến 
Trần Thị Khương Liên 
ThS.Vũ Thị Hồng Vân 

  

 Đọc nâng cao 3   

ThS. Bùi Thị Nga 
ThS.Đỗ Thị Ngọc Lan 
ThS.Nguyễn Thị Lệ Thủy 
ThS.Nguyễn Thị Ngọc Anh 
ThS.Nguyễn Thu Hà 
ThS.Phạm Thị Diệu Linh 
ThS. Phạm Thu Hiền 
ThS. Trần Hoài Ninh 
ThS.Trần Thị Minh Phương 

  

 Viết học thuật 3   

ThS.Đỗ Thị Tiểu Yến 
ThS.Ngô Thị Thu Hiền 
ThS.Nguyễn Thị Duyên 
ThS.Phạm Thu Yến 
ThS.Trần Thị Khương Liên 
ThS.Vũ Thị Hồng Vân 

  

 
2.4. Kiến thức 
chuyên ngành 

32   
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TT Tên học phần 
Số 

lượng 
TC 

Số tiết Giảng viên Học kỳ Ghi chú 
LT TH, TL Họ tên, học hàm. Học vị 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

 Biên dịch 1 3   

ThS.Đỗ Thị Tiểu Yến 
ThS.Ngô Thị Thu Hiền 
ThS.Nguyễn Thị Duyên 
ThS.Phạm Thu Yến 
Trần Thị Khương Liên 
ThS.Vũ Thị Hồng Vân 

  

 Phiên dịch 1  3   

ThS.Đỗ Thị Tiểu Yến 
ThS.Lê Anh Thư 
ThS.Ngô Thị Thu Hiền 
ThS.Phạm Hồng Nhung 
ThS.Phạm Thu Yến 
ThS.Trần Thị Quỳnh 
ThS.Vũ Thị Hồng Vân 
ThS.Vũ Việt Phương 

  

 Biên dịch 2 3   

ThS.Đỗ Thị Tiểu Yến 
ThS.Ngô Thị Thu Hiền 
ThS.Nguyễn Thị Duyên 
ThS.Trần Thị Khương Liên 
ThS.Vũ Thị Hồng Vân 

  

 Phiên dịch 2 3   

ThS.Đỗ Thị Tiểu Yến 
ThS.Ngô Thị Thu Hiền 
ThS.Phạm Hồng Nhung 
ThS.Trần Thị Khương Liên 
ThS.Vũ Việt Phương 

  

 Thực hành biên dịch 3   

ThS.Đỗ Thị Tiểu Yến 
ThS.Lê Anh Thư 
ThS.Lê Thị Tâm 
ThS.Nguyễn Thị Duyên 
ThS.Phạm Hồng Nhung 
ThS.Phạm Thu Yến 
ThS.Trần Thị Khương Liên 
ThS.Trần Thị Quỳnh 
ThS.Vũ Thị Hồng Vân 
ThS.Vũ Việt Phương 
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TT Tên học phần 
Số 

lượng 
TC 

Số tiết Giảng viên Học kỳ Ghi chú 
LT TH, TL Họ tên, học hàm. Học vị 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

 
Thực hành phiên 
dịch  

3   

ThS.Đỗ Thị Tiểu Yến 
ThS.Lê Anh Thư 
ThS.Lê Thị Tâm 
ThS.Nguyễn Thị Duyên 
ThS.Phạm Hồng Nhung 
ThS.Phạm Thu Yến 
ThS.Trần Thị Khương Liên 
ThS.Trần Thị Quỳnh 
ThS.Vũ Thị Hồng Vân 
ThS.Vũ Việt Phương 

  

 
Biên phiên dịch tổng 
hợp 

3   

ThS.Ngô Thị Thu Hiền 
ThS.Nguyễn Thị Duyên 
ThS.Phạm Thu Yến 
ThS.Trần Thị Khương Liên 
ThS.Vũ Thị Hồng Vân 

  

 Ngữ pháp nâng cao 3   

ThS.Đỗ Thị Hồng Hà 
ThS.Đỗ Thị Tiểu Yến 
ThS.Hoàng Thị Kim Thoa 
ThS.Lưu Thị Phương Thúy 
ThS.Nguyễn Thị Duyên 
ThS.Nguyễn Thúy Ngọc 
ThS.Phạm Thị Thúy  
ThS.Phạm Thu Hiền 
ThS.Trần Thị Minh Phương 
ThS.Trần Thị Ngọc Mai 

  

 
Thực hành biên 
phiên dịch nâng cao 

3   

ThS.Đỗ Thị Tiểu Yến 
ThS.Lê Anh Thư 
ThS.Lê Thị Tâm 
ThS.Nguyễn Thị Duyên 
ThS.Phạm Hồng Nhung 
ThS.Phạm Thu Yến 
ThS.Trần Thị Khương Liên 
ThS.Trần Thị Quỳnh 
ThS.Vũ Thị Hồng Vân 
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TT Tên học phần 
Số 

lượng 
TC 

Số tiết Giảng viên Học kỳ Ghi chú 
LT TH, TL Họ tên, học hàm. Học vị 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
ThS.Vũ Việt Phương 

 Thực tập cuối khóa  5   
Toàn bộ GV khoa Ngoại ngữ 
ngành Tiếng Anh 

  

 
2.5.Kiến thức tự 
chọn theo modul 

   
   

 Modul 1       
 Khóa luận tốt nghiệp       
 Modul 2       

 Khóa luận tốt nghiệp     

GVC-ThS.Hoàng Thị Minh 
Lý 
ThS.Lê Anh Thư 
ThS.Nguyễn Thị Lệ Thủy 
ThS.Nguyễn Thị Ngọc Anh 
ThS.Nguyễn Thị Thanh 
Hương 
GVC-TS.Nguyễn Thu Hà 
ThS.Phạm Hồng Nhung 
ThS.Phạm Thị Thúy 
ThS.Phạm Thu Hiền 
ThS.Vũ Việt Phương 

  

        
 

c) Kế hoạch đào tạo toàn khóa dự kiến 

Số 

TT 
Học phần Số tín chỉ 

Ghi chú 

 Học kỳ 1 (18 TC) 

1.  Pháp luật đại cương 2  

2.  Quản trị học 2  

3.  Nghe 1 3  

4.  Nói 1 3  

5.  Ngữ âm thực hành 2  
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Số 

TT 
Học phần Số tín chỉ 

Ghi chú 

6.  Ngữ pháp 1 3  

7.  Nhập môn internet và e-learning 3  

 TS 18  

 Học kỳ 2 (19 TC) 

8.  Soạn thảo văn bản 2  

9.  Dẫn luận ngôn ngữ học 2  

10.  Tiếng Trung 1 3  

11.  Ngữ pháp 2 3  

12.  Triết học Mác-Lênin 3  

13.  Đọc 1 3  

14.  Viết 1 3  

 TS 19  

 Học kỳ 3 (19 TC) 

15.  Kinh tế chính trị Mác-Lênin 2  

16.  Chủ nghĩa xã hội khoa học 2  

17.  Tiếng Trung 2 3  

18.  Nghe 2 3  

19.  Nói 2 3  

20.  Đọc 2 3  

21.  Viết 2 3  

 TS 19  

 Học kỳ 4 (20 TC) 

22.  Tư tưởng Hồ Chí Minh 3  

23.  Lý luận và và phương pháp biên phiên dịch   3  

24.  Nghe 3 3  

25.  Nói 3 3  

26.  Đọc 3 3  

27.  Viết 3 3  

28.  Giao thoa văn hoá 2  

 TS 20  
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Số 

TT 
Học phần Số tín chỉ 

Ghi chú 

 Học kỳ 5 (21 TC) 

29.  Tiếng Trung 3 3  

30.  Biên dịch 1 3  

31.  Phiên dịch 1 3  

32.  Nghe 4 3  

33.  Nói 4 3  

34.  Đọc 4 3  

35.  Thực hành viết nâng cao 3  

 TS 21  

 Học kỳ 6 (17TC) 

36.  Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam 2  

37.  Ngữ âm -Âm vị học 2  

38.  Biên dịch 2 3  

39.  Phiên dịch 2 3  

40.  Đất nước học 2  

41.  Văn học Anh – Mỹ 2  

42.  Tiếng Trung 4 3  

 TS 18  

 Học kỳ 7 (16 TC) 

43.  Ngôn ngữ học đối chiếu 2  

44.  Nghe nâng cao 3  

45.  Nói nâng cao 3  

46.  Đọc – hiểu nâng cao 2  

47.  Thực hành biên dịch 3  

48.  Thực hành phiên dịch 3  

 TS 16  

 Học kỳ 8 (16 TC) 

49.  Thực Tập Cuối Khóa 5  

50.  Khóa luận tốt nghiệp 9  

51.  Biên Phiên dịch  tổng hợp (thay thế KLTN) 3  
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Số 

TT 
Học phần Số tín chỉ 

Ghi chú 

52.  Ngữ pháp nâng cao (Thay thế KLTN 3  

53.  
Thực hành Biên – phiên dịch nâng cao (Thay 

thế KLTN) 3 

 

 TS 16  

 

 

 

 

d) Đề cương chi tiết các hoc phần chương trình đào tạo từ xa  

(Phụ lục IV) 

 

 

 

1.3 Bảng so sánh chương trình đào tạo từ xa với CTĐT từ xa của các cơ sở đào tọa 

khác 

2.3.1. So sánh CTĐT đề nghị mở với CTĐT tương ứng của Trường Đại học KTQD 

 2.3.2. So sánh CTĐT đề nghị mở với CTĐT tương ứng của Trường ĐH Mở Hà Nội 

TT 
Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp 

(Ngành: Ngôn ngữ Anh) 
Trường Đại học mở Hà Nội 

(Ngành: Ngôn ngữ Anh) 
 Học phần Số TC Tỷ lệ  Học phần Số TC Tỷ lệ 

  
1. Khối kiến thức giáo 
dục đại cương 

27 ( 
chưa 
bao 
gồm 
khối 

lượng 
kiến 
thức 

GDTC, 
GDQP) 

18.5 
1. Khối kiến thức giáo 
dục đại cương 

42 27.8 

  
1.1 Lý luận chính trị, xã 
hội, nhân văn. 

11 7.5 
1.1 Lý luận chính trị, xã 
hội, nhân văn. 

25 16.5 
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1 Triết học Mac-Lênin 3  Triết học Mac-Lênin 3  

2 
Kinh tế chính trị Mác-
Lênin 

2 
 

Kinh tế chính trị Mác-
Lênin 

2 
 

3 CNXH Khoa học 2  CNXH Khoa học 2  

4 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2  Tư tưởng Hồ Chí Minh 2  

5 
Lịch sử Đảng cộng sản 
Việt Nam  

2 
 

Lịch sử Đảng cộng sản 
Việt Nam  

2 
 

    Cơ sở văn hóa Việt Nam 2  

    Tiếng việt thực hành 2  

    Dẫn luận ngôn ngữ học 2  

    Ngôn ngữ học đối chiếu 2  

   
 

Phương pháp luận nghiên 
cứu khoa học 

2 
 

    Ngôn ngữ và văn hóa 2  

    Pháp luật đại cương 2  

 
1.2. Kiến thức toán và 
khoa học cơ bản 

4 2.7 
1.2 Kiến thức toán và 
khoa học cơ bản 

5 3.3 

6 Pháp luật đại cương 2  Tin học đại cương 3  

7 Soạn thảo văn bản 2  Logic học đại cương 2  

 1.3 Kiến thức Ngoại Ngữ 12 8.2 1.3 Kiến thức Ngoại Ngữ 12 7.9 

8 Tiếng Trung 1 3 
 

Ngoại ngữ II.1 (Tiếng 
Trung hoặc Tiếng Pháp) 

3 
 

9 Tiếng Trung 2 3 
 

Ngoại ngữ II.2 (Tiếng 
Trung hoặc Tiếng Pháp) 

3 
 

10 Tiếng Trung 3 3 
 

Ngoại ngữ II.3 (Tiếng 
Trung hoặc Tiếng Pháp) 

3 
 

11 Tiếng Trung 4 3 
 

Ngoại ngữ II.4 (Tiếng 
Trung hoặc Tiếng Pháp) 

3 
 

 
2. Kỹ năng bổ trợ( tự 
chọn 2 tín chỉ) 

5 3.4 Học phần điều kiện 15 9.9 

 
Nhập môn internet và E-
learning 

3 
 

Nhập môn internet và E-
learning 

 4 
 

12 Quản trị học 2 
 

Phát triển kỹ năng cá 
nhân 1  4  
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17 
Kỹ năng nhận thức bản 
thân 

1 
 

Phát triển kỹ năng cá 
nhân 2  3  

18 
Kỹ năng nghề nghiệp - 
NNA 

1 
 Tiếng Anh cơ bản  4  

19 
Kỹ năng phỏng vấn xin 
việc 

1 
    

 
3. Kiến thức giáo dục 
chuyên nghiệp 

114 78.0 
3. Kiến thức giáo dục 
chuyên nghiệp 

87 57.6 

 3.1 Kiến thức cơ sở ngành 19 13.0 
3.1 Kiến thức cơ sở 
ngành 

  

20 Dẫn luận ngôn ngữ học 2     

21 Ngôn ngữ học đối chiếu 2     

22 Ngữ âm thực hành 2     

23 Ngữ pháp 1 3     

24 
Lý luận và phương pháp 
biên phiên dịch 

3 
 

  
 

25 Tiếng việt thực hành 2     

26 Ngữ âm – âm vị học 2     

27 Ngữ pháp 2 3     

 3.2 Kiến thức ngành 63 43.1 3.2. Kiến thức ngành   69 45.6 

 
Kiến thức văn hoá – văn 
học 

6 
4.1 

Kiến thức ngôn ngữ 10 
6.6 

28 Giao thoa văn hoá 2  Ngữ âm thực hành 2  

29 Đất nước học 2  Ngữ âm lý thuyết 2  

30 Văn học Anh – Mỹ 2  Từ vựng - ngữ nghĩa học 2  

    Ngữ pháp thực hành 2  

  
 

  
Ngữ pháp lý thuyết 2 

 

 Kiến thức Tiếng 57 
39.0 

Kiến thức Văn hóa - 
Văn học 

8 
5.2 

  Kiến thức bắt buộc 36 24.7 Giao thoa văn hóa 2  

31 Nghe 1 3 
 

Lịch sử phát triển Tiếng 
Anh 

2 
 

32 Nói 1 3  Văn học Anh - Mỹ 2  
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33 Đọc 1 3  Đất nước học 2  

34 Viết 1 3  Khối kiến thức tiếng 51 33.7 

35 Nghe 2 3  Tiếng Anh 1 8  

36 Nói 2 3  Nghe - Tiếng Anh 1 2  

37 Đọc 2 3  Nói - Tiếng Anh 1 2  

38 Viết 2 3  Đọc - Tiếng Anh 1 2  

39 Nghe 3 3  Viết - Tiếng Anh 1 2  

40 Nói 3 3  Tiếng Anh 2 8  

41 Đọc 3 3  Nghe - Tiếng Anh 2 2  

42 Viết 3 3  Nói - Tiếng Anh 2 2  

 Kiến thức tự chọn 21 14.3 Đọc - Tiếng Anh 2 2  

43 Nghe 4 3  Viết - Tiếng Anh 2 2  

44 Nói 4 3  Tiếng Anh 3 8  
 

45 
Đọc 4 3 

 
Nghe - Tiếng Anh 3 2 

 

46 Thực hành viết nâng cao 3  Nói - Tiếng Anh 3 2  

47 Nói trước công chúng 3  Đọc - Tiếng Anh 3 2  

48 Nghe nâng cao 3  Viết - Tiếng Anh 3 2  

49 Nói nâng cao 3  Tiếng Anh 4 8  

50 Đọc nâng cao 3  Nghe - Tiếng Anh 4 2  

51 Viết học thuật 3  Nói - Tiếng Anh 4 2  

 Kiến thức chuyên ngành 32 21.9 Đọc - Tiếng Anh 4 2  

52 Biên dịch 1 3  Viết - Tiếng Anh 4 2  

53 Phiên dịch 1 3  Tiếng Anh 5 8  

54 Biên dịch 2 3  Nghe - Tiếng Anh 5 2  

55 Phiên dịch 2 3  Nói - Tiếng Anh 5 2  

56 Thực hành biên dịch 3  Đọc - Tiếng Anh 5 2  

57 Thực hành phiên dịch 3  Viết - Tiếng Anh 5 2  



97 
 

58 Thực Tập Cuối Khóa 5  Tiếng Anh 6 8  

    Nghe - Tiếng Anh 6 2  

    Nói - Tiếng Anh 6 2  

    Đọc - Tiếng Anh 6 2  

    Viết - Tiếng Anh 6 2  

    Dịch đại cương 3  

    Kiến thức chuyên ngành 16 10.5 

    Lý thuyết dịch 2  

    Phân tích diễn ngôn 2  

    Dịch nâng cao 1 2  

    Dịch nâng cao 2 2  

    Dịch nâng cao 3 2  

    Thực tập dịch 4  

    Kỹ năng thuyết trình 2  

    Kiến thức bổ trợ 2 1.3 

    Tiếng Anh thương mại 2  

 
3.3. Kiến thức tự chọn 
theo modul 

  
3.3. Kiến thức tự chọn 
theo modul 

  

 Modul 1:    Modul 1:    

       

       

 
Khóa luận tốt nghiệp 
(KLTN) 

 
 

Đồ án tốt nghiệp   
 

 Modul 2:    Modul 2:    

       

 
Khóa luận tốt nghiệp 
(KLTN) 

     9 
 

Đồ án tốt nghiệp (hoặc 
học thêm một số học 
phần chuyên môn sau) 

7 
 

59 Biên Phiên dịch tổng hợp 3  Lý thuyết tiếng tổng hợp 3  

60 Ngữ pháp nâng cao 3  Thực hành tiếng tổng hợp 4  
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61 
Thực hành Biên – phiên 
dịch nâng cao 

3 
 

  
 

       

  Tổng tín chỉ CTĐT 146 100.0 Tổng tín chỉ CTĐT 151 100.0 

 
2.3.3. So sánh CTĐT đề nghị mở với CTĐT tương ứng của Trường đại học Cần Thơ 

T
T 

Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp 
(Ngành: Ngôn ngữ Anh) 

Trường Đại học Cần Thơ 
(Ngành: Ngôn ngữ Anh) 

 Học phần Số TC Tỷ lệ  Học phần Số TC Tỷ lệ 

  
1. Khối kiến thức giáo 
dục đại cương 

27( 
chưa 
bao 
gồm 
khối 

lượng 
kiến 
thức 

GDTC, 
GDQP) 

18.5 
1. Khối kiến thức giáo 
dục đại cương 

24 19.0 

  
1.1 Lý luận chính trị, xã 
hội, nhân văn. 

11 7.5 
1.1 Lý luận chính trị, xã 
hội, nhân văn. 

12 9.5 

1 Triết học Mac-Lênin 3 
 

Những nguyên lý cơ bản 
của CN Mác-Lê nin 1 

2 
 

2 
Kinh tế chính trị Mác-
Lênin 

2 
 

Những nguyên lý cơ bản 
của CN Mác-Lê nin 2 

3 
 

3 CNXH Khoa học 2  Xã hội học đại cương 2  

4 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2  Tư tưởng Hồ Chí Minh 2  

5 
Lịch sử Đảng cộng sản 
Việt Nam  

2 
 

Đường lối cách mạng 
của Đảng cộng sản Việt 
Nam  

3 
 

       

 
1.2. Kiến thức toán và 
khoa học cơ bản 

4 2.7 
1.2 Kiến thức toán và 
khoa học cơ bản 

2 1.5 

6 Pháp luật đại cương 2  Pháp luật đại cương 2  

7 Soạn thảo văn bản 2     

 1.3 Kiến thức Ngoại Ngữ 12 8.2 
1.3 Kiến thức Ngoại 
Ngữ 

10 7.9 
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8 Tiếng Trung 1 3  Pháp văn căn bản 1 3  

9 Tiếng Trung 2 3  Pháp văn căn bản 2 3  

10 Tiếng Trung 3 3  Pháp văn căn bản 3 4  

11 Tiếng Trung 4 3     

 
2. Kỹ năng bổ trợ( tự 
chọn 2 tín chỉ) 

5 3.4 2. Kỹ năng bổ trợ   

 
Nhập môn internet và E-
learning 

3 
 

  
 

12 Quản trị học 2     

17 
Kỹ năng nhận thức bản 
thân 

1 
    

18 
Kỹ năng nghề nghiệp - 
NNA 

1 
    

19 
Kỹ năng phỏng vấn xin 
việc 

1 
    

 
3. Kiến thức giáo dục 
chuyên nghiệp 

114 78.0 
3. Kiến thức giáo dục 
chuyên nghiệp 

102 80.9 

 3.1 Kiến thức cơ sở ngành 19 13.0 
3.1 Kiến thức cơ sở 
ngành 

48 38.1 

20 Dẫn luận ngôn ngữ học 2 
 

Kỹ năng ngôn ngữ 1A 
(Nghe nói) 

3 
 

21 Ngôn ngữ học đối chiếu 2 
 

Kỹ năng ngôn ngữ 1B 
(Đọc- Viết) 

3 
 

22 Ngữ âm thực hành 2 
 

Kỹ năng ngôn ngữ 2A 
(Nghe nói) 

3 
 

23 Ngữ pháp 1 3 
 

Kỹ năng ngôn ngữ 2B 
(Đọc- Viết) 

3 
 

24 
Lý luận và phương pháp 
biên phiên dịch 

3 
 

Kỹ năng ngôn ngữ 3A 
(Nghe nói) 

3 
 

25 Tiếng việt thực hành 2 
 

Kỹ năng ngôn ngữ 3B 
(Đọc- Viết) 

3 
 

26 Ngữ âm – âm vị học 2 
 

Kỹ năng ngôn ngữ 4A 
(Nghe nói) 

3 
 

27 Ngữ pháp 2 3 
 

Kỹ năng ngôn ngữ 4B 
(Đọc- Viết) 

3 
 

    Ngữ pháp căn bản 1 2  

    Ngữ pháp căn bản 2 2  
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    Ngữ pháp nâng cao 2  
 
 

  
 

Ngữ âm căn bản1 2 
 

    Ngữ âm căn bản 2 2  

   
 

Ngữ âm thực hành nâng 
cao 

2 
 

    Kỹ năng viết học thuật 1 2  

    Kỹ năng viết học thuật 2 2  

   
 

Kỹ năng đọc hiểu nâng 
cao 1 

2 
 

   
 

Kỹ năng đọc hiểu nâng 
cao 2 

2 
 

   
 

Kỹ năng nghe nói nâng 
cao 1 

2 
 

   
 

Kỹ năng nghe nói nâng 
cao 2 

2 
 

 3.2 Kiến thức ngành 63 43.1 
3.2. Kiến thức  chuyên 
ngành   

54 42.8 

 
Kiến thức văn hoá – văn 
học 

6 
4.1 

Kiến thức bắt buộc  
 

28 Giao thoa văn hoá 2  Dịch thuật đại cương 2  

29 Đất nước học 2 
 

Dẫn luận ngôn ngữ- Anh 
văn 

3 
 

30 Văn học Anh – Mỹ 2 
 

Từ pháp học và cú pháp 
học 

3 
 

    Ngữ nghĩa học-Anh văn 2  

  
 

  
Ngữ dụng học-Anh văn 2 

 

 Kiến thức Tiếng 57 39.0 Âm vị học 2  

  Kiến thức bắt buộc 36 
24.7 

Phương pháp nghiên cứu 
khoa học-Anh văn 

2 
 

31 Nghe 1 3 
 

Thực tập ngoài trường- 
Anh văn 

2 
 

32 Nói 1 3  Lý thuyết dịch 2  

33 Đọc 1 3 
 

Biên dịch 1: Biên dịch 
căn bản 1 

3 
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34 Viết 1 3 
 

Biên dịch 2: Biên dịch 
căn bản 2 

3 
 

35 Nghe 2 3 
 

Phiên dịch 1: KN dịch 
đuổi căn bản 1 

3 
 

36 Nói 2 3 
 

Phiên dịch 2: KN dịch 
đuổi căn bản 2 

3 
 

37 Đọc 2 3  Kiến thức tự chọn   

38 Viết 2 3  Biên dịch báo chí 3  

39 Nghe 3 3 
 

Biên dịch thư tín văn 
phòng 

3 
 

40 Nói 3 3  Phiên dịch song song 3  

41 Đọc 3 3  Phiên dịch giáo dục 3  

42 Viết 3 3 
 

Văn hóa các nước nói 
tiếng Anh 

3 
 

 Kiến thức tự chọn 21 
14.3 

Nói trước công chúng-
Anh văn 

3 
 

43 Nghe 4 3 
 

Chuyên đề các bài thi 
tiếng Anh quốc tế 

2 
 

44 Nói 4 3 
 

Chuyên đề tiếng Anh 
định hướng việc làm  

2 
 

 
45 

Đọc 4 3 
 

  
 

46 Thực hành viết nâng cao 3     

47 Nói trước công chúng 3     

48 Nghe nâng cao 3     

49 Nói nâng cao 3     

50 Đọc nâng cao 3     

51 Viết học thuật 3     

 Kiến thức chuyên ngành 32 21.9    

52 Biên dịch 1 3     

53 Phiên dịch 1 3     

54 Biên dịch 2 3     

55 Phiên dịch 2 3     
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56 Thực hành biên dịch 3     

57 Thực hành phiên dịch 3     

58 Thực Tập Cuối Khóa 5     

 
3.3. Kiến thức tự chọn 
theo modul 

  
3.3. Kiến thức tự chọn 
theo modul 

  

 Modul 1:    Modul 1:    

       

       

 
Khóa luận tốt nghiệp 
(KLTN) 

 
 

Đồ án tốt nghiệp   
 

 Modul 2:    Modul 2:    

       

 
Khóa luận tốt nghiệp 
(KLTN) 

9 
 

Đồ án tốt nghiệp (hoặc 
học thêm một số học 
phần chuyên môn sau) 

 
 

59 Biên Phiên dịch tổng hợp 3     

60 Ngữ pháp nâng cao 3     

61 
Thực hành Biên – phiên 
dịch nâng cao 

3 
 

  
 

       

  Tổng tín chỉ CTĐT 146 100.0 Tổng tín chỉ CTĐT 126 100.0 

 
2.3.4.So sánh CTĐT đề nghị mở với CTĐT tương ứng của Trường đại học Hoa Sen 

T
T 

Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp 
(Ngành: Ngôn ngữ Anh) 

Trường Đại học mở Hoa Sen 
(Ngành: Ngôn ngữ Anh) 

 Học phần Số TC Tỷ lệ  Học phần Số TC Tỷ lệ 

  
1. Khối kiến thức giáo dục 
đại cương 

27 ( 
chưa 
bao 
gồm 
khối 

lượng 
kiến 
thức 

18.5 
1. Khối kiến thức giáo 
dục đại cương 

32 26.6 
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GDTC, 
GDQP) 

  
1.1 Lý luận chính trị, xã 
hội, nhân văn. 

11 7.5 
1.1 Lý luận chính trị, 
xã hội, nhân văn. 

11 9.1 

1 Triết học Mac-Lênin 3  Triết học Mac-Lênin 3  

2 
Kinh tế chính trị Mác-
Lênin 

2 
 

Kinh tế chính trị Mác-
Lênin 

2 
 

3 CNXH Khoa học 2  CNXH Khoa học 2  

4 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2  Tư tưởng Hồ Chí Minh 2  

5 
Lịch sử Đảng cộng sản Việt 
Nam  

2 
 

Lịch sử Đảng cộng sản 
Việt Nam  

2 
 

 
1.2. Kiến thức toán và 
khoa học cơ bản 

4 2.7 
1.2 Kiến thức toán và 
khoa học cơ bản 

6 5.0 

6 Pháp luật đại cương 2  Pháp luật đại cương 3  

7 Soạn thảo văn bản 2  Tin học đại cương 3  

 1.3 Kiến thức Ngoại Ngữ 12 8.2 
1.3 Kiến thức Ngoại 
Ngữ 

15 12.5 

8 Tiếng Trung 1 3 

 

Ngoại ngữ II.1 (Tiếng 
Pháp hoặc tiếngTrung 
hoặc tiếng Nhật hoặc 
tiếng Hàn) 

4 

 

9 Tiếng Trung 2 3 

 

Ngoại ngữ II.2 (Tiếng 
Pháp hoặc tiếngTrung 
hoặc tiếng Nhật hoặc 
tiếng Hàn) 

4 

 

10 Tiếng Trung 3 3 

 

Ngoại ngữ II.3 (Tiếng 
Pháp hoặc tiếngTrung 
hoặc tiếng Nhật hoặc 
tiếng Hàn) 

4 

 

11 Tiếng Trung 4 3 

 

Ngoại ngữ II.4 (Tiếng 
Pháp hoặc tiếngTrung 
hoặc tiếng Nhật hoặc 
tiếng Hàn) 

3 

 

 
2. Kỹ năng bổ trợ( tự 
chọn 2 tín chỉ) 

5 3.4 2. Kỹ năng bổ trợ    

 
Nhập môn internet và E-
learning 

3 
    

12 Quản trị học 2     
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17 
Kỹ năng nhận thức bản 
thân 

1 
    

18 
Kỹ năng nghề nghiệp - 
NNA 

1 
    

19 
Kỹ năng phỏng vấn xin 
việc 

1 
    

 
3. Kiến thức giáo dục 
chuyên nghiệp 

114 78.0 
3. Kiến thức giáo dục 
chuyên nghiệp 

88 73.3 

 3.1 Kiến thức cơ sở ngành 19 13.0 3.1 Kiến thức cơ sở  24 20.0 

20 Dẫn luận ngôn ngữ học 2 
 

Kỹ năng Nghe và Nói 
tiếng Anh 1 

3 
 

21 Ngôn ngữ học đối chiếu 2 
 

Kỹ năng Đọc và Viết 
tiếng Anh 1 

3 
 

22 Ngữ âm thực hành 2 
 

Kỹ năng Nghe và Nói 
tiếng Anh 2 

3 
 

23 Ngữ pháp 1 3 
 

Kỹ năng Đọc và Viết 
tiếng Anh 2 

3 
 

24 
Lý luận và phương pháp 
biên phiên dịch 

3 
 

Kỹ năng Nghe và Nói 
tiếng Anh 3 

3 
 

25 Tiếng việt thực hành 2 
 

Kỹ năng Đọc và Viết 
tiếng Anh 3 

3 
 

26 Ngữ âm – âm vị học 2 
 

Ngữ pháp tiếng Anh 
thực hành 

3 
 

27 Ngữ pháp 2 3 
 

Nói tiếng Anh trước 
công chúng 

3 
 

 3.2 Kiến thức ngành 63 43.1 
3.2. Kiến thức ngành  
chính 

49 40.8 

 
Kiến thức văn hoá – văn 
học 

6 
4.1 

Kiến thức chung 
ngành chính 

12 
10.0 

28 Giao thoa văn hoá 2  Văn hóa Anh Mỹ 3  

29 Đất nước học 2 
 

Ngữ âm và Âm vị học 
tiếng Anh 

3 
 

30 Văn học Anh – Mỹ 2 
 

Hình thái học và cú 
pháp học tiếng Anh 

3 
 

   
 

Kỹ năng Đọc- Viết biện 
luận tiếng Anh 

3 
 

 Kiến thức Tiếng 57 
39.0 

Kiến thức chuyên sâu 
ngành chính 

37 
30.8 

  Kiến thức bắt buộc 36 
24.7 

Học phần bắt buộc 
chung 

6 
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31 Nghe 1 3 
 

Ngữ nghĩa học tiếng 
Anh 

3 
 

32 Nói 1 3 
 

Anh văn thư tín thương 
mại (hoặc Văn học Mỹ) 

3 
 

33 Đọc 1 3 
 

Học phần chuyên sâu 
của mỗi chuyên ngành 

27 
 

34 Viết 1 3  Môn bắt buộc 21  

35 Nghe 2 3  Anh văn Kinh doanh 3  

36 Nói 2 3 
 

Dẫn nhập Truyền thông 
và Tổ chức Doanh 
nghiệp 

3 
 

37 Đọc 2 3 
 

Anh văn Truyền thông 
Doanh nghiệp 

3 
 

38 Viết 2 3 
 

Anh văn Kinh doanh 
nâng cao 

3 
 

39 Nghe 3 3 
 

Kỹ năng Tiếp thị bán 
hàng 

3 
 

40 Nói 3 3 
 

Chiến lược Truyền 
thông Doanh nghiệp 

3 
 

41 Đọc 3 3 
 

Quản lý Dịch vụ và 
Quan hệ Chăm sóc 
Khách hàng 

3 
 

42 Viết 3 3 
 

Môn tự chọn bắt 
buộc(chọn 2 trong 6 
môn sau) 

6 
 

 Kiến thức tự chọn 21 
14.3 

Nhập môn Biên phiên 
dịch 

3 
 

43 Nghe 4 3  Truyền thông nội bộ 3  

44 Nói 4 3 
 

Kỹ năng Quan hệ Công 
chúng 

3 
 

 
45 

Đọc 4 3 
 

Thực hành Biên phiên 
dịch thương mại 

3 
 

46 Thực hành viết nâng cao 3 
 

Tiếp thị và Truyền 
thông tích hợp 

3 
 

47 Nói trước công chúng 3 
 

Kỹ năng Tổ chức họp và 
Đàm phán Thương mại 

3 
 

48 Nghe nâng cao 3  Đề án học phần 4  

49 Nói nâng cao 3 
 

Thu thập dữ liệu thứ 
nguồn 

2 
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50 Đọc nâng cao 3 
 

Thu thập dữ liệu chính 
nguồn / Thực hành 
chuyên ngành 

2 
 

51 Viết học thuật 3     

 Kiến thức chuyên ngành 32 21.9    

52 Biên dịch 1 3  Kiến thức bổ trợ tự do   

53 Phiên dịch 1 3 

 

(SV  chọn 6 tín chỉ các 
học phần  nằm trong 
danh mục học phần 
của Trường, trừ các tín 
chỉ bắt buộc, tự chọn 
bắt buộc đã được công 
nhận  của CTĐT) 

6 

5.0 

54 Biên dịch 2 3     

55 Phiên dịch 2 3     

56 Thực hành biên dịch 3     

57 Thực hành phiên dịch 3     

58 Thực Tập Cuối Khóa 5     

 
3.3. Kiến thức tự chọn 
theo modul 

  
3.3. Kiến thức tự chọn 
theo modul 

  

 Modul 1:    Modul 1:    

       

       

 
Khóa luận tốt nghiệp 
(KLTN) 

 
 

Đồ án tốt nghiệp   
 

 Modul 2:    Modul 2:    

       

 
Khóa luận tốt nghiệp 
(KLTN) 

     9 
 

Tốt nghiệp(chọn 1 
trong 2 hình thức) 

9 
 

59 Biên Phiên dịch tổng hợp 3  Thực tập tốt nghiệp 9  

60 Ngữ pháp nâng cao 3  Khóa luận tốt nghiệp 9  

61 
Thực hành Biên – phiên 
dịch nâng cao 

3 
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  Tổng tín chỉ CTĐT 146 100.0 Tổng tín chỉ CTĐT 120 100.0 

 
3. ĐỀ NGHỊ VÀ CAM KẾT THỰC HIỆN 

- Địa chỉ website đăng thông tin 3 công khai, chuẩn đầu ra, các quy định của cơ sở 
đào tạo liên quan đến hoạt động tổ chức đào tạo và nghiên cứu khoa học.  

https://uneti.edu.vn/ 
http://www.phongdaotao.uneti.edu.vn 
- Đề nghị của cơ sở đào tạo: 
Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp đề nghị các cơ quan quản lý (Bộ 

Công thương, Bộ Giáo dục & Đào tạo) cho phép Trường thực hiện triển khai các hoạt động 
mở ngành đào tạo từ xa trình độ Đại học ngành Ngôn ngữ Anh theo đúng các quy định 
hiện hành. 

- Cam kết triển khai thực hiện. 
Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp và khoa Ngoại ngữ (đơn vị chủ trì 

mở ngành đào tạo) cam kết thực hiện nghiêm túc, có tinh thần trách nhiệm cao với các nội 
dung đề xuất trong hồ sơ Đề án; triển khai các công tác xây dựng, biên soạn, thẩm định 
chương trình đào tạo đúng thủ tục, theo quy định, hướng dẫn của các cơ quan quản lý có 
thẩm quyền 
Nơi nhận: 
- BGH, HĐT; 
- PĐT, Khoa ....; 
- Lưu: VT. 

TRƯỞNG KHOA 
(Ký tên) 

 
 
 

 
 
 


