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NGÀNH: TIẾNG ANH 

 

TT Nội dung Trình độ Cao đẳng – hệ chính quy 

I Điều kiện tuyển sinh 

- Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương. 

- Tuyển sinh theo 2 phương thức: 

o Phương thức 1: XÉT TUYỂN căn cứ kết 

quả kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia. 

o Phương thức 2: XÉT TUYỂN căn cứ kết 

quả học tập trong học bạ THPT. 

II 

Điều kiện cơ sở vật chất của cơ sở giáo 

dục cam kết phục vụ người học (như 

phòng học, trang thiết bị, thư viện ...) 

- Phòng học 40 sinh viên, có máy chiếu, hệ 

thống loa cố định cùng cáp stereo, micro 

- Hai phòng máy trong đó mỗi phòng được 

trang bị 40 máy tính, headphone, máy chiếu 

và phần mềm hỗ trợ việc giảng dạy tiếng 

Anh 

- Thư viện cung cấp đầy đủ tài liệu học tập, 

tài liệu tham khảo tiếng Anh cho sinh viên 

chuyên ngữ và không chuyên ngữ 

III Đội ngũ giảng viên 

- 78% giảng viên có trình độ Thạc sĩ 

chuyên ngành Tiếng Anh 

- 67% giảng viên đạt năng lực tiếng Anh C1 

- 100% giảng viên có nghiệp vụ sư phạm 

theo quy định hiện hành 

IV 
Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt 

cho người học 

- Câu lạc bộ Tiếng Anh 

- Tổ chức các hội thi học thuật bằng Tiếng 

Anh 

- Tổ chức cho sinh viên tham gia các hội 



thảo về phương pháp học tập và kỹ năng 

làm bài trong các kỳ thi quốc tế 

V 
Yêu cầu về thái độ học tập của người 

học 

Tham dự tối thiểu 80% số tiết quy định, 

thực hiện đầy đủ các bài kiểm tra theo 

chương trình chi tiết. 

VI 
Mục tiêu kiến thức, kỹ năng, trình độ 

ngoại ngữ đạt được 

Đạt bậc 4 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 

bậc của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

VII Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp 

Nhân viên lễ tân, trợ lý, phiên dịch, giao 

dịch thương mại, xuất nhập khẩu, chăm sóc 

khách hàng, tư vấn du học…. 
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