VIETNAM NATIONAL UNIVERSITY-HO CHI MINH CITY
UNIVERSITY OF SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES

FACULTY OF ENGLISH LINGUISTICS & LITERATURE

Website: http://nva.hcmussh.edu.vn

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHẤT LƯỢNG CAO
CỬ NHÂN NGÔN NGỮ ANH

Khóa 02
2017

Chương trình đào tạo (CTĐT) Cử nhân ngành Ngôn ngữ Anh - Chất lượng cao theo học phí tương ứng (gọi tắt là hệ CLC) là
chương trình trọng điểm của trường ĐHKHXH&NV và ĐHQG TP.HCM, trong chiến lược phát triển và nâng cao Chất lượng giáo
dục đại học đạt chuẩn khu vực và quốc tế.
Sinh viên (SV) hệ đào tạo CLC được học tập theo CTĐT CLC và sử dụng cơ sở vật chất riêng của hệ đào tạo này theo quy
chuẩn của Bộ GD-ĐT với nhiều ưu điểm nổi bật:
 Học toàn bộ 4 năm tại cơ sở I, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – số 10-12 Đinh Tiên Hoàng,

Cơ sở vật chất
tiên tiến

P. Bến Nghé, Q.1, TP.HCM trong khối phòng học riêng, được trang bị điều hoà, máy chiếu và phương tiện giảng
dạy đạt chuẩn, bàn học cá nhân với sĩ số lớp nhỏ (tối đa 30 SV / lớp chuyên ngành và 50 SV / lớp đại cương).
 Được sử dụng phòng tư vấn học liệu, cố vấn học tập và phòng tự học theo quy chuẩn, được ưu tiên sử dụng
phòng học chuyên dụng (theo yêu cầu môn học).
 Được cung cấp toàn bộ học liệu (sách và giáo trình chính) theo yêu cầu môn học, được tư vấn tài liệu nghiên
cứu học tập.

Về học bổng: Được hưởng học bổng khuyến khích học tập theo quy định của nhà trường.
 Đội ngũ giảng viên trình độ cao và cố vấn học tập chuyên nghiệp:
Giảng viên giảng dạy hệ CLC theo quy định của Bộ GD-ĐT đều có học vị từ Thạc sĩ trở lên với nhiều năm kinh nghiệm,
tâm huyết với nghề. Ngoài ra, trong các môn học theo yêu cầu đều có trợ giảng, đảm bảo hướng dẫn nghề nghiệp hiệu quả cho SV.
 Về cố vấn học tập: SV hệ CLC được tư vấn học tập theo từng học kỳ với cố vấn học tập riêng. Kết quả học tập của sinh
viên được cập nhật, lưu trữ theo từng hồ sơ SV và sẽ được cung cấp riêng theo yêu cầu của phụ huynh.
 Chương trình đào tạo cập nhật với khu vực:
 Chương trình đào tạo ngành Ngôn ngữ Anh của Khoa đã đạt chuẩn AUN-QA từ năm 2013.
 Chương trình đào tạo hệ CLC được xây dựng trên nền tảng CTĐT chính quy văn bằng 1 Cử nhân ngành Ngôn ngữ Anh,
với toàn bộ chương trình giáo dục chuyên nghiệp được giảng dạy bằng Tiếng Anh.
 Ngoài ra, SV được tạo điều kiện, khuyến khích tích lũy chứng chỉ nghiệp vụ (Tesol / Biên phiên dịch / Hướng dẫn viên
du lịch) ngoài CTĐT, do các chuyên gia giảng dạy và hướng dẫn.
 Về nghiên cứu khoa học: SV hệ CLC được hỗ trợ và cấp kinh phí nghiên cứu khoa học (thực hiện theo từng năm).


Tốt
nghiệp

 SV hệ CLC khi tốt nghiệp ngoài các chuẩn về kiến thức, kỹ năng, thái độ của ngành NVA
còn đạt chuẩn ngoại ngữ tương đương C1.1 theo khung tham chiếu Châu Âu; SV tốt nghiệp hệ CLC
có thể theo học tiếp tục bậc học cao học và nghiên cứu sinh (Trong nước và nước ngoài).

 Quý phụ huynh và SV quan tâm, có nguyện vọng theo học hệ CLC có thể liên hệ trực tiếp số điện thoại 028.39100470 hoặc tại
phòng A.104 – ĐTH (gặp Cô Thúy Kiều).

Học phí tương ứng: 33.000.000 đồng / năm học.
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