CHUẨN ĐẦU RA
NGÀNH NGÔN NGỮ ANH
(ban hành kèm theo Quyết định số 01/QĐ-ĐHKTQD ngày 03/01/2017)
1. Tên Ngành đào tạo
a. Tên tiếng Việt: Ngôn ngữ Anh
b. Tên tiếng Anh: English
Ngành phụ: Quản trị Kinh doanh (Business Administration)
2. Trình độ đào tạo: Đại học
3. Yêu cầu về kiến thức
a. Kiến thức cơ bản: Có kiến thức cơ bản về ngôn ngữ và văn hoá, có năng lực sử dụng
ngôn ngữ (Tiếng Việt, Tiếng Anh) ở trình độ cao, có kiến thức về thương mại, kinh doanh,
quản trị, tài chính và kinh tế xã hội để làm việc và phát triển trong môi trường hiện đại và
hội nhập. Ngoài ra, các kiến thức ngoại ngữ thứ hai (Tiếng Pháp, Trung) sẽ mở rộng thêm
khối kiến thức ngôn ngữ chung nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng trong thực tế.
b. Kiến thức chuyên sâu: Có kiến thức chuyên sâu ở các bình diện ngôn ngữ của Tiếng
Anh, so sánh ngôn ngữ Anh-Việt và văn hoá Việt với văn hoá các nước nói tiếng Anh cũng
như khả năng so sánh đối chiếu ngôn ngữ Anh với ngoại ngữ thứ hai. Cử nhân Tiếng Anh
(Chuyên ngành Tiếng Anh Thương Mại) của ĐH KTQD có năng lực sử dụng Tiếng Anh
đạt trình độ bậc 5 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam, tương đương
trình độ C1 theo Khung tham chiếu Châu Âu (CEFR). Bên cạnh khối kiến thức ngôn ngữ và
ngoại ngữ, Cử nhân Tiếng Anh (Chuyên ngành Tiếng Anh Thương Mại) của ĐH KTQD
còn có kiến thức về một số chức năng chủ chốt trong quản trị tổ chức.
4. Yêu cầu về kỹ năng
a. Kỹ năng cứng:
- Có kỹ năng sử dụng ngôn ngữ Anh thành thạo để giao tiếp trong công việc, thực hành các
chức năng nghề nghiệp như giao dịch, trao đổi thư tín, biên dịch, phiên dịch, giảng dạy v.v.;
- Có năng lực sử dụng ngoại ngữ thứ hai theo chuẩn chung của Trường Đại học kinh tế
quốc dân (Tiếng Pháp hoặc Tiếng Trung trình độ bậc 3 theo khung năng lực ngoại ngữ 6
bậc dành cho Việt Nam) có đủ tự tin để giao tiếp trong cuộc sống hàng ngày và trong môi
trường làm việc bằng ngoại ngữ thứ hai một cách hiệu quả;
- Có kỹ năng sử dụng tin học theo chuẩn chung của Trường Đại học Kinh tế quốc dân.
b. Kỹ năng mềm:
Được trang bị một số kỹ năng - chủ yếu là những kỹ năng thuộc về con người, để có thể
phát triển thành công trong công việc và trong cuộc sống:
 Kỹ năng quản lý bản thân (Self-management);
 Kỹ năng làm việc nhóm (Teamwork);
 Kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức công việc (Planning and organising skills);
 Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định (Problem solving & decision making skills);
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 Kỹ năng giao tiếp ứng xử và tạo lập quan hệ (Interpersonal skills);
 Kỹ năng phát triển cá nhân và sự nghiệp (Personal and career development skills);
 Kỹ năng học, tự học và học tập suốt đời (Learning to learn and Life-long learning).
5. Yêu cầu về thái độ
- Có đạo đức nghề nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật lao động và tôn trọng nội qui của cơ quan,
doanh nghiệp;
- Ý thức cộng đồng và tác phong công nghiệp, trách nhiệm công dân;
- Có tinh thần cầu tiến, hợp tác và giúp đỡ đồng nghiệp.
6. Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp
- Biên - phiên dịch viên Tiếng Anh chuyên ngành (Thương mại, Kinh tế, Quản trị, Tài
chính, Ngân hàng, v.v) tại các tổ chức hành chính sự nghiệp, doanh nghiệp, viện nghiên cứu
(ngôn ngữ, kinh tế, quản lý, v.v)
- Trợ lý, nhân viên hành chính-văn phòng, nhân viên các bộ phận chức năng như kinh
doanh, truyền thông, dịch vụ, dự án, marketing v.v thuộc các doanh nghiệp và tổ chức có sử
dụng Tiếng Anh;
- Giáo viên Tiếng Anh chuyên ngành kinh tế, kinh doanh tại các trường dạy nghề, cao đẳng,
đại học.
7. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường
- Cử nhân Tiếng Anh (Chuyên ngành Tiếng Anh Thương Mại) của ĐH KTQD có thể học
tiếp các chương trình Thạc sĩ Ngôn ngữ (Tiếng Anh), Thạc sĩ về Phương pháp Giảng dạy
(Tiếng Anh), Thạc sĩ Kinh tế và Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh.
8. Các chương trình, tài liệu, chuẩn quốc tế tham khảo
- Florida State University http://english.fsu.edu/undergraduate/handbook.htm The English
Major with Emphasis in Business
- Assumption University Thailand Department of Business English
http://www.au.edu/department-of-business-english.html
- Rochester Institute of Technology, NY http://www.rit.edu
http://www.rit.edu/academicaffairs/academicprogrammgmnt/curriculum_dualdegrees.php
- Northeastern University http://www.northeastern.edu
- University of South Carolina Beaufort
http://www.uscb.edu/academics/undergraduate/english/englpsych.php
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