NGÀNH NGÔN NGỮ ANH
Mã ngành: 7220201
Tổ hợp xét tuyển: D01

Ngôn ngữ Anh là ngành học nghiên cứu, sử dụng
tiếng Anh - loại ngôn ngữ số 1 thế giới để sinh viên làm
chủ và sử dụng tiếng Anh thành thạo; đồng thời sinh

viên cũng được trang bị thêm các kiến thức bổ trợ về
kinh tế, tài chính ngân hàng, nhà hàng khách sạn, xuất
nhập khẩu, quan hệ quốc tế,… để đáp ứng yêu cầu

của nền kinh tế trong quá trình hội nhập quốc tế.

HÃY CHỌN LỰA NGÀNH NGÔN NGỮ ANH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẢI DƯƠNG
ĐỂ ĐƯỢC:
Được học những kiến thức chung và chuyên sâu về ngôn
ngữ, văn hóa và văn học, đất nước – con người không chỉ
của quốc gia sản sinh ra tiếng Anh mà của cả các quốc gia
nói Tiếng Anh
Được trang bị đầy đủ kiến thức, kỹ năng mềm cần thiết
như kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, phân tích, giải quyết
vấn đề, làm việc nhóm; phẩm chất chính trị, đạo đức, tác
phong nghề nghiệp và sức khỏe tốt để có thể làm việc

Có cơ hội giao tiếp với người nước ngoài…

CƠ HỘI VÀ VỊ TRÍ VIỆC LÀM SAU KHI TỐT NGHIỆP
Biên dịch viên, phiên dịch viên trong các công ty, cơ quan ngoại
giao, cơ quan truyền thông, các tổ chức kinh tế, xã hội của Việt
Nam và quốc tế; dịch thuật cho các NXB, trung tâm phát hành
sách, báo, tạp chí,…

Chuyên viên truyền thông, tổ chức sự kiện, thư ký, trợ lý,...
trong các công ty nước ngoài;

Hướng dẫn viên, chuyên viên tư vấn tại các công ty du lịch, lữ
hành, nhà hàng khách sạn;

Giáo viên giảng dạy và nghiên cứu tiếng Anh tại các trường đại học,
cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, phổ thông trung học, trung tâm
ngoại ngữ

