NGÀNH NGÔN NGỮ ANH

CHUYÊN NGÀNH TIẾNG ANH THƯƠNG MẠI

Mã ngành

: 7220201

Trình độ

: Đại học

Loại hình đào tạo

: Chính quy

Tổ hợp xét tuyển

: D01
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MỤC TIÊU ĐÀO TẠO
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Đào tạo cử nhân ngành Ngôn ngữ Anh - chuyên ngành Tiếng Anh thương mại có kiến thức chuyên môn và
nghiệp vụ vững vàng để làm việc hiệu quả trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội có yêu cầu sử dụng tiếng Anh.
Sinh viên theo học ngành Ngôn ngữ Anh tại Đại học Hải Dương được trang bị:
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• Kiến thức cơ bản về giao thoa
văn hóa, kinh tế - xã hội
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• Kiến thức nền tảng và
chuyên sâu về ngôn ngữ
Anh: Từ vựng, Ngữ pháp,
Ngữ âm - âm vị, các kỹ năng
Nghe - Nói - Đọc - Viết, tiếng
Anh học thuật, Biên - Phiên
dịch,….
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• Kiến thức và kỹ năng về
chuyên ngành Tiếng Anh
thương mại: giao tiếp kinh
doanh, soạn thảo thư tín
thương mại, hợp đồng
thương mại, giao dịch quốc
tế, kỹ năng thuyết trình, kỹ
năng đàm phán, kí kết hợp
đồng kinh tế,...

• Kỹ năng tư duy, phân tích,
tổng hợp; kỹ năng phát hiện
và giải quyết vấn đề để hoàn
thành nhiệm vụ nghề nghiệp

04

• Ngoại ngữ 2 (Tiếng Trung
hoặc Tiếng Hàn)
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• Tác phong làm việc khoa học,
kỷ luật, có hiệu quả, và thích
ứng nhanh với môi trường
làm việc đa văn hóa
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• Năng lực tự học để học tập
liên tục, học tập suốt đời
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ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN
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100% giảng viên của Khoa
có trình độ Thạc sỹ trở lên

Kỹ năng sư phạm tốt

Kinh nghiệm thực tế lâu năm

Nhiệt huyết và trách nhiệm cao
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CƠ HỘI VIỆC LÀM
 Biên - phiên dịch cho các công ty, các cơ quan truyền
thông, các tổ chức kinh tế, xã hội trong nước và quốc
tế, dịch thuật cho các nhà xuất bản, trung tâm phát
hành sách, báo chí…
 Vị trí trong các bộ phận như: kinh doanh, marketing,
dịch vụ, dự án… tại các công ty, tập đoàn đa quốc gia
 Chuyên viên truyền thông, tổ chức sự kiện, thư ký, trợ
lý, chăm sóc khách hàng... 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
 Tiếp viên hàng không
 Giáo viên giảng dạy, nghiên cứu tiếng Anh tại các
trường đại học, cao đẳng, phổ thông và các trung tâm
ngoại ngữ

