
Phiên dịch, biên dịch tiếng Anh
Phóng viên quốc tế
Quản trị dự án Công nghệ Thông tin tại các
công ty toàn cầu, Kỹ sư cầu nối
Điều phối viên, chuyên viên làm việc trong
lĩnh vực tài chính, ngoại giao, xuất nhập khẩu
Thư ký, trợ lý đối ngoại trong các công ty, tập
đoàn kinh tế, bộ ngoại giao, lãnh sự quán
Giảng dạy tại các trường đại học, viện nghiên
cứu

CƠ HỘI VIỆC LÀM 
NGÀNH NGÔN NGỮ ANH 

Đào tạo cử nhân ngành Ngôn ngữ Anh có đủ kiến thức , kỹ năng nghề nghiệp, phẩm chất chính trị, đạo đức, tác phong nghề nghiệp và sức khỏe tốt
để có thể làm việc hiệu quả thông qua việc sử dụng tiếng Anh trong lĩnh vực Thương mạ i hoặc Công nghệ thông tin , đáp ứng được yêu cầu của xã
hội và của nền kinh tế trong quá trình hội nhập quốc tế . 
Chương trình đào tạo nhằm: 
a) Trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản của ngành ngôn ngữ Anh , kiến thức và kỹ năng chuyên môn trong lĩnh vực cụ thể như Thương mại hoặc
Công nghệ thông tin . 
b) Rèn luyện cho sinh viên những đức tính, kỹ năng cần thiết trong môi trường làm việc chuyên nghiệp, biết vận dụng các kiến thức về ngôn ngữ kết
hợp kiến thức về Thương mại và Công nghệ thông tin vào công việc thực tế . 
c) Cung cấp cho sinh viên kiến thức nền tảng văn hóa , xã hội ; rèn luyện và phát huy tính chủ động, sáng tạo trong học tập, công việc và cuộc sống. 

1. Về kiến thức - Có kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học xã hội
và nhân văn làm nền tảng tiếp thu kiến thức giáo dục chuyên nghiệp;
- Có kiến thức nền tảng và chuyên sâu về các cấp độ và bình diện
của ngôn ngữ Anh, văn hóa -phong tục của các nước nói tiếng Anh
và các nước có ảnh hưởng trên thế giới; 
- Có kiến thức cơ bản về phương pháp nghiên cứu bằng tiếng Anh; 
- Có kiến thức chuyên ngành nền tảng và nâng cao về biên phiên
dịch tiếng Anh, về kinh tế, thương mại quốc tế, tài chính, marketing,
giao tiếp kinh doanh, soạn thảo hợp đồng bằng tiếng Anh để có thể
ứng dụng trong công tác chuyên môn và hội nhập xã hội. 
- Có kiến thức chuyên ngành nền tảng và nâng cao về biên phiên
dịch tiếng Anh, về kinh tế, thương mại quốc tế, tài chính, marketing,
giao tiếp kinh doanh, soạn thảo hợp đồng bằng tiếng Anh để có thể
ứng dụng trong công tác chuyên môn và hội nhập xã hội. 

 NGÔN NGỮ ANH 
English Language

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO 

THÔNG TIN CHƯƠNG TRÌNH

C H Ư Ơ N G  T R Ì N H  Đ À O  T Ạ O  Đ Ạ I  H Ọ C  F P T

CHUYÊN NGÀNH

2. Về kỹ năng - Giao tiếp bằng tiếng Anh (nghe, nói, đọc, viết) trôi chảy và
phù hợp ở các tình huống công việc và giao tiếp xã hội (tham chiếu tương
đương trình độ C1, chuẩn Châu Âu CEFR); 
- Tiến hành nghiên cứu độc lập bằng tiếng Anh; - Vận dụng kiến thức chuyên
ngành vào các tình huống công việc cụ thể; - Vận dụng các kỹ năng mềm như
kỹ năng thuyết trình, hội họp, đàm phán, trả lời phỏng vấn, làm việc nhóm…; 
- Vận dụng và phát triển tư duy phê phán (critical thinking) và sáng tạo
(creative thinking); 
- Sử dụng công nghệ phù hợp đáp ứng hiệu quả yêu cầu của công việc, và
các công cụ hỗ trợ điện tử trong quan hệ đối ngoại và hợp tác quốc tế; 
- Có thể tiếp tục học Sau đại học ở các chuyên ngành trong lĩnh vực ngôn ngữ
Anh, kinh doanh quốc tế, tài chính, quản lý và giáo dục. 

3. Về thái độ - Tinh thần yêu nước, ý thức tuân thủ pháp luật, ý thức cộng
đồng, trách nhiệm công dân; - Có đạo đức nghề nghiệp; - Tác phong làm việc
chuyên nghiệp, khoa học, kỷ luật, có hiệu quả, và thích ứng nhanh với môi
trường làm việc đa văn hóa; - Tinh thần trách nhiệm cao, cầu thị và hợp tác
với đồng nghiệp trong công việc.



138 tín chỉ, chưa kể Tiếng Anh chuẩn bị, Giáo dục Quốc phòng, các hoạt động rèn luyện bắt buộc và tự chọn. 


