
       CÔNG BỐ CHUẨN ĐẦU RA           
Ngành: Ngôn ngữ Anh 

Trình độ đào tạo: Thạc sĩ 

Mục tiêu giáo dục 
Chương trình đào tạo Thạc sĩ ngành Ngôn ngữ Anh của trường Đại học Hoa Sen được thiết kế 

trên cơ sở kết hợp kiến thức lý thuyết nền tảng trong lĩnh vực ngôn ngữ học ứng dụng và văn hoá 

học với những tranh luận đương đại về tiến trình vận động của ngôn ngữ và văn hoá trong thời kỳ 

khoa học công nghệ và toàn cầu hoá.  

Trên nền tảng đó, chương trình cung cấp cho người học những góc nhìn khác nhau về mối 

quan hệ đa chiều giữa ngôn ngữ, văn hoá, chính trị, kinh tế, và công nghệ; từ đó rút ra những ứng 

dụng cơ bản trong giảng dạy ngôn ngữ, dịch thuật, cũng như các hoạt động giao tiếp.  

Ngoài ra, chương trình cũng cung cấp năng lực nghiên cứu trong lĩnh vực ngôn ngữ học ứng 

dụng. Bằng cách tập trung biện giải các vấn đề ngôn ngữ đương đại, chương trình phù hợp cho 

những học viên là giảng viên ngôn ngữ, ngoại ngữ, những dịch giả mong muốn nắm bắt những 

đòi hỏi mới trong công việc.  

 

Chuẩn đầu ra 
Tốt nghiệp chương trình Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh của trường Đại học Hoa Sen, học viên đạt 

được các kiến thức, kỹ năng và thái độ sau: 

Kiến thức: 

- Làm chủ kiến thức nền về ngôn ngữ học và văn hoá học để vận dụng vào việc tiếp thu các 

kiến thức chuyên sâu trong lĩnh vực lý luận – phương pháp giảng dạy tiếng Anh và dịch 

thuật (ở hướng biên dịch); 

- Thực hiện đánh giá kết quả học tập một cách khoa học, phù hợp với mục tiêu đào tạo trên 

cơ sở kết hợp các phương pháp truyền thống và phi truyền thống;  

- Có kiến thức lý thuyết chuyên sâu để có thể phát triển kiến thức mới và tiếp tục nghiên 

cứu ở trình độ tiến sĩ; 

- Có kiến thức tổng hợp về pháp luật, quản lý và bảo vệ môi trường liên quan đến lĩnh vực 

được đào tạo (lý luận – phương pháp giảng dạy và biên dịch). 

Kỹ năng: 

- Vận dụng các kiến thức về ngôn ngữ, văn hóa, chuyên ngành để có thể phân tích những 

vấn đề thuộc tính hệ thống (system analysis) và đưa ra những quyết định (decision 

making) nhằm giải quyết các vấn đề phát sinh trong đời sống thực tiễn có liên quan trong 

lĩnh vực đào tạo;    

- Có kỹ năng ngoại ngữ ở mức độ hiểu được một báo cáo hay một bài phát biểu về các chủ 

đề liên quan đến chuyên ngành; 

- Chọn lọc và vận dụng các công cụ, phần mềm để ứng dụng trong lĩnh vực giảng dạy và 

dịch thuật; 

- Đánh giá và sử dụng hiệu quả các kết quả nghiên cứu đương đại để liên tục đổi mới trong 

lĩnh vực được đào tạo; 

- Thực hiện nghiên cứu độc lập ở hướng chuyên ngành được đào tạo. 

Năng lực tự chủ và trách nhiệm 

- Đánh giá và lựa chọn các phương pháp giảng dạy và biên dịch phù hợp thích ứng được với 

môi trường thực tế của cuộc sống; 

- Có khả năng xây dựng, thẩm định chương trình giảng dạy và các đề án dịch thuật theo 

hướng địa phương hóa (localization); 

- Có khả năng nhận định, đánh giá, quyết định phương hướng phát triển và dẫn dắt chuyên môn 

trong nhiệm vụ, công việc được giao dựa trên các chuyên ngành được đào tạo. 

Thái độ và đạo đức nghề nghiệp 

- Có phẩm chất chính trị, đạo đức, có ý thức phục vụ nhân dân, tôn trọng pháp luật Việt 

Nam và quốc tế;  
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- Chấp hành các qui điṇh của cơ quan doanh nghiêp̣ và Nhà trường; 

- Tuân theo các quy định về đaọ đức nghề nghiêp̣ như trung thưc̣ và chiụ trách nhiêṃ trong 

công viêc̣. 

Khả năng hội nhập và học tập suốt đời 

- Có khả năng thích ứng thành công khi tình huống mới đòi hỏi; 

- Có khả năng hợp tác và phối hơp̣ công viêc̣ thông qua các hoaṭ đôṇg nhóm; 

- Biết sắp xếp công viêc̣ và lưạ choṇ cách thức thưc̣ hiêṇ phù hơp̣ và hiêụ quả liên quan đến 

chuyên ngành đươc̣ choṇ; 

- Có khả năng đánh giá đươc̣ các nguồn thông tin khác nhau trước khi sử duṇg cho nhu cầu 

nghiên cứu hay hoc̣ tâp̣; 

- Luôn học hỏi, nghiên cứu, câp̣ nhâṭ thông tin liên quan đến kiến thức và ky ̃năng chuyên 

ngành; 

- Tôn trọng sư ̣khác biêṭ, tính đa daṇg của các nền văn hóa; 

Khả năng và vị trí sau khi tốt nghiệp  

- Tham gia giảng dạy tại các trường đại học, và cao đẳng trong nước và quốc tế; 

- Làm chuyên viên dịch thuật và/hoặc tham gia các đề tài nghiên cứu có liên quan đến giảng 

dạy và dịch thuật tại các sở nghiên cứu, các trường đại học, cao đẳng, và các trung tâm đào 

tạo trong nước và quốc tế. 

 

 Ngày 04 tháng 05 năm 2017 Ngày ….. tháng ….. năm 20…. 

 Chủ nhiệm Chương trình Thông qua  

 

  


