NGÀNH NGÔN NGỮ ANH
CHUYÊN NGÀNH TIẾNG ANH THƢƠNG MẠI

Mã ngành: 7220201
Thời gian đào tạo: Từ 3,5 - 04 năm
Tổng số tín chỉ: 136

Văn bằng tốt nghiệp: Cử nhân

MÃ TRƢỜNG, MÃ NGÀNH, TỔ HỢP XÉT TUYỂN
Mã trƣờng: DKT
Mã
ngành

Tên ngành
đào tạo

7220201 Ngôn ngữ Anh

Tổ hợp xét tuyển

Địa chỉ liên hệ

D01: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

Khoa Ngoại ngữ - Tầng 1, nhà A3 Trƣờng Đại học Hải Dƣơng
Địa chỉ: Khu 8, phường Hải Tân, TP.
Hải Dương, tỉnh Hải Dương.
- SĐT Cô Duyên: 0979087747
- SĐT Cô Hiền: 0985516739
- SĐT Cô Oanh: 0976194511

Thời gian xét tuyển
•
•
•
•

Đợt 1: 16.4.2021 - 31.7.2021
Đợt 2: 01.8.2021 - 31.8.2021
Đợt 3: 01.9.2021 - 15.10.2021
Đợt 4: 16.10.2021 - 15.12.2021

Xét tuyển theo kết quả kỳ
thi THPT năm 2021
- Thí sinh tốt nghiệp THPT
hoặc tương đương 2021.
- Tổng điểm các môn trong
tổ hợp xét tuyển cộng với
điểm ưu tiên (khu vực, đối
tượng) đạt ngưỡng đảm
bảo chất lượng đầu vào là
14 điểm.
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Xét tuyển theo kết quả
học tập THPT (Học bạ)

Xét tuyển thẳng

- Thí sinh tốt nghiệp THPT Theo quy định
của Bộ Giáo dục
hoặc tương đương.
và Đào tạo.
-Tổng điểm trung bình
chung cả năm các môn
trong tổ hợp xét tuyển lớp
12 cộng với điểm ưu tiên
(khu vực, đối tượng) đạt
>= 15.5 điểm.

HỒ SƠ XÉT TUYỂN
(1) Phiếu đăng ký xét tuyển theo mẫu của Trường
Đại học Hải Dương.
(2) Học bạ THPT (Bản photo chứng thực).
(3) Bằng tốt nghiệp THPT (Bản photo chứng thực)
hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời đối với
thí sinh tốt nghiệp năm 2021.
(4) Giấy tờ ưu tiên (Bản photo chứng thực nếu có).
(5) 01 phong bì có dán tem, ghi sẵn địa chỉ, số điện
thoại của thí sinh.
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Tuyển sinh ngành Ngôn ngữ Anh trình độ
Đại học liên thông (từ TC, CĐ lên ĐH)
Phương thức xét tuyển

Thời gian xét tuyển

Xét tuyển căn cứ kết quả học tập THPT (Học bạ)

Tổng điểm trung bình cả
Thí sinh đã tốt nghiệp
năm lớp 12 của các môn
THPT hoặc tương
trong tổ hợp xét tuyển
đương; có bằng tốt
cộng với điểm ưu tiên (khu
nghiệp Trung cấp/
vực, đối tượng) đạt 15.5
Cao đẳng
điểm trở lên

• Đợt 1: 16.4.2021 - 15.5.2021

• Đợt 2: 16.5.2021 - 31.7.2021
• Đợt 3: 01.8.2021 - 31.8.2021
• Đợt 4: 01.9.2021 - 15.10.2021
• Đợt 5: 16.10.2021 - 15.12.2021
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Tuyển sinh ngành Ngôn ngữ Anh
trình độ Đại học liên thông (từ TC, CĐ lên ĐH)
(1)
(2)
(3)
(4)
Hồ sơ
(5)
xét tuyển
(6)
(7)
(8)
(9)

Phiếu đăng ký xét tuyển liên thông đại học theo mẫu của Trường
Học bạ THPT (Bản photo chứng thực)
Bằng tốt nghiệp THPT (Bản photo chứng thực)
Bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng (Bản photo chứng thực)
Bảng điểm trung cấp, cao đẳng (Bản photo chứng thực)
Chứng chỉ Giáo dục thể chất (nếu có)
Chứng chỉ Giáo dục quốc phòng - An ninh (nếu có)
Các giấy tờ ưu tiên (Bản photo chứng thực nếu có)
01 phong bì có dán tem, ghi sẵn địa chỉ, số điện thoại của thí sinh.
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Tuyển sinh ngành Ngôn ngữ Anh trình độ Đại học
chính quy đối với người có bằng Đại học
Phương thức xét tuyển

Thời gian xét tuyển

Xét tuyển căn cứ kết quả học tập THPT (Học bạ)

Thí sinh đã tốt
nghiệp THPT hoặc
tương đương; có
bằng tốt nghiệp
Đại học

Tổng điểm trung bình cả
năm lớp 12 của các môn
trong tổ hợp xét tuyển cộng
với điểm ưu tiên (khu vực,
đối tượng) đạt 15.5 điểm
trở lên

• Đợt 1: 16.4.2021 - 15.5.2021
• Đợt 2: 16.5.2021 - 31.7.2021

• Đợt 3: 01.8.2021 - 31.8.2021
• Đợt 4: 01.9.2021 - 15.10.2021
• Đợt 5: 16.10.2021 - 15.12.2021
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Tuyển sinh ngành Ngôn ngữ Anh trình độ
Đại học chính quy đối với người có bằng Đại học

Hồ sơ
xét tuyển

(1) Phiếu đăng ký xét tuyển đại học chính quy theo mẫu của Trường
(2) Học bạ THPT (Bản photo chứng thực)
(3) Bằng tốt nghiệp THPT (Bản photo chứng thực)
(4) Bằng tốt nghiệp đại học (Bản photo chứng thực)
(5) Bảng điểm đại học (Bản photo chứng thực)
(6) Chứng chỉ Giáo dục thể chất
(7) Chứng chỉ Giáo dục quốc phòng - An ninh
(8) Các giấy tờ ưu tiên (Bản photo chứng thực nếu có)
(9) 01 phong bì có dán tem, ghi sẵn địa chỉ, số điện thoại của thí sinh
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Trang bị kiến
thức nền tảng
như:
kinh tế,
thương mại quốc
tế,
tài
chính,
marketing, quản trị
kinh doanh.

Trang bị kiến thức
chuyên ngành Tiếng
Anh thương mại như:
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.

Kiến tập, thực tập
tại các tổ chức,
doanh nghiệp trong
nước và nước ngoài.

■

■

■
■

Sinh viên đủ năng lực Tiếng Anh để có thể giao tiếp, học tập
và làm việc trong môi trường hội nhập quốc tế, đa văn hóa.
Tiếng Anh đạt cấp độ tƣơng đƣơng bậc 5 theo Khung năng
lực ngoại ngữ Việt Nam do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
(tương đương C1 theo khung Năng lực ngoại ngữ Châu Âu).
Sử dụng ngoại ngữ thứ 2 tƣơng đƣơng bậc 3/6 KNLNNVN.
Sử dụng tin học văn phòng thành thạo.
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■

■

■

■

■
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Giảng viên, giáo viên, chuyên viên, tư vấn trong lĩnh vực
giáo dục.
Biên - phiên dịch cho các công ty, các cơ quan truyền
thông, các tổ chức kinh tế, xã hội trong nước và quốc tế.
Làm việc trong các lĩnh vực như: kế toán, ngân hàng,
marketing.
Chuyên viên truyền thông, tổ chức sự kiện, thƣ ký, trợ
lý, chăm sóc khách hàng... trong các công ty nước ngoài.
Hƣớng dẫn viên, chuyên viên tƣ vấn tại các công ty du
lịch, lữ hành, nhà hàng khách sạn.

Sinh viên giao lưu tiếng Anh với người nước ngoài về chủ
đề giáng sinh, năm mới

Giảng viên và sinh viên khoa Ngoại ngữ
tham gia văn nghệ chào mừng ngày

Nhà giáo Việt Nam 20/11
13

Hội thi Sinh viên với
ý tưởng sáng tạo
“Green Christmas”
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Giảng viên và sinh viên tham gia Lễ hội
Halloween tại Trường Đại học Hải Dương

Sinh viên Khoa Ngoại ngữ tham gia hiến máu
nhân đạo do Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tổ chức
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Sinh viên khoa Ngoại ngữ tham gia cuộc
thi Ảnh “Vẻ đẹp sinh viên Đại học Hải
Dương trong hoạt động cộng đồng”

Sinh viên giao lưu, thực
hành với giáo viên
người nước ngoài
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Đại hội Lớp - Chi đoàn Đại học Ngôn ngữ Anh
năm học 2020-2021

Giảng viên và sinh viên
tích cực tham gia các
hoạt động văn nghệ do
Nhà trường tổ chức
19

